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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุ ม วิ ช าการวิศ วกรรมโยธาแห่ ง ชาติ นี้มี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ให้ เ กิ ดการ
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิช าการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาในสถาบันอุดมศึกษา วิศ วกรโยธาที่
ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ
ใ น ค รั้ ง นี้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า โ ด ย ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า ค ณ ะ
วิศ วกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ศ รีร าชา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตศรี ร าชา และ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธา
กับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
วิ ศ วกรรมโยธาเป็ น สาขาที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นของการพั ฒ นาต่ า งๆ โดยเฉพาะในด้ า นงานก่ อ สร้ า งต่ า งๆ แต่ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ทาให้วิศวกรต้องมีการปรับตัว มีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยใน
การทางานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บทบาทของการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดรับกับ
การพัฒนาที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคต ดังเช่น THAILAND 4.0 ที่ประเทศไทยของเราถูกขับเคลื่อนไปสู่ความมั่งคั่ง มั่น คง และ
ยั่งยืน โดยมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นพื้นที่แรกที่จะถูกนามาพัฒนา ดังนั้น จึงขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่าน
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเพือ
่ ให้นิสิต นักศึกษาของเรามีความพร้อมในการทางานเป็นวิศวกรที่ประสบความสาเร็จ
ในอนาคต
สุดท้ายนี้ ขอให้การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติประสบความสาเร็จ และผ่านยุคสมัยความปรกติใหม่ หรือ
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไปได้อย่างราบรื่น ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมการประชุม คณะทางานจัดประชุม และผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
“การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ” นับเป็นการประชุมวิชาการทางด้ าน
วิ ศ วกรรมที่ เ ก่ า แก่ ม ากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย โดยได้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น แหล่ ง
แลกเปลี่ ย นความรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาส าหรั บ วิ ศ วกรผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ และ
นักวิช าการมาอย่างยาวนาน ทาให้เกิดการต่อยอดความรู้ ใหม่ และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยได้อาศัยหลักวิชาวิศวกรรมโยธาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวัน ออก (อีสเทอร์น ซีบอร์ด) มาสู่การยกระดับระบบ
เศรษฐกิจ ครั้งสาคัญ อีกครั้งผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั น ออก (อีอีซี) ใน
โครงการอีอีซีนั้น จะประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานสาคัญ มากมาย ได้แก่
ระบบรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือน้าลึก และท่าอากาศยานแห่งใหม่ รวมทั้งการพัฒนาพืน
้ ที่
เมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเขตอีอีซีให้เป็นพืน
้ ที่ตัวอย่างสาหรับการยกระดับประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่ง
โครงกล่า วดั งที่ กล่า วมานี้ จ าเป็ น ต้ องอาศัย เทคนิค ทางวิ ศ วกรรมขั้นสู งและทัน สมัย
ทั้งสิ้น ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะขั้นสูงของวิศวกรจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รบ
ั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมใน
การจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในครั้งนี้ หัวข้อการประชุม “วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิ เศษ
ภาคตะวั น ออกเพื่ อการพัฒนาอย่า งยั่ง ยืน ” เป็ น ประเด็น ที่ ส าคั ญ อย่างยิ่ง ของประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่ ง ทั้ ง วิ ศ วกรและ
นักวิชาการจะได้ร่วมกันค้นหาแนวทางที่สาคัญในการพัฒนาประเทศไทยผ่านอีอีซีอย่างยั่งยืน
ขอขอบคุณ วิศ วกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาวิศ วกรรมโยธา จากสถาบัน ซึ่งเป็น
เจ้าภาพร่วม ผู้เข้าร่วมการประชุม และคณะทางานจัดการประชุม รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่ร่วมกัน
จัดการประชุมที่สาคัญ นี้ให้สาเร็จ ลุล่วง ถึงแม้ว่าจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ส่งผลให้การจัดงานประชุมแตกต่างจากที่เคยเป็นมา
หวังเป็น อย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้
แล ะประสบการณ์ ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาระหว่ า งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ ช าการ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาใน
สถาบัน อุดมศึกษา วิศ วกรโยธาที่ปฏิบัติวิช าชีพ และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งช่วยสร้างความเข้มแข็ งของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในภาคตะวันออกต่อไป
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สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บริษัท
ต่ า งๆ ได้ แ สดงผลงานโดยการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการ และแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีประกอบกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้น ฐานของประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงผลงานในหลากหลายสาขา โดย
การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิศ วกรรมโยธากับโครงการระเบีย งเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” เพื่อให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC
ซึ่งจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในบริเวณภาคตะวันออก เช่น ระบบ
ราง สนามบิน ท่าเรือ และเมืองใหม่ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
โยธาระหว่ า งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ ช าการและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นอย่างดี ถือเป็นความสาเร็จของงานครั้งนี้
ต้องขอขอบคุณอาจารย์ นิสิต นักศึกษา บริษัทต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิช าการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและวงการวิศวกรรมโยธาของประเทศต่อไป ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมิน บทความที่ไ ด้สละเวลาอันมีค่าของท่านพิจ ารณาบทความและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้แต่งและทาให้
องค์ความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอขอบคุณผู้จัด
ร่ ว ม มหาวิ ท ยาลั ย บู รพา และมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎร าไพพรรณี รวมถึ ง วิ ศ วกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงอีกครั้งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนประผลสาเร็จในท้ายที่สุด และที่ข าดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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สารจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นการจัดงานประชุมที่มีความสาคัญ
ระดับประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในด้าน
วิศวกรรมโยธา การประชุมนี้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนือ
่ งเป็นประจาทุกปีซึ่งปีนี้นบ
ั เป็นปีที่ 25 โดย
ปี นี้ มี เ จ้ า ภาพร่ ว มในการจั ด งานประชุ ม คื อ เครื อ ข่ า ยคว ามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธาในภาคตะวันออกรวม 3 สถาบัน
ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ร่วมกับคณะกรรมการสาขาวิศ วกรรมโยธา วิศ วกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ "วิศ วกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" หรือ "Civil Engineering and Eastern Economic
Corridor for Sustainable Development"
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) จึงทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมจากเดิมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คณะผู้จัดงานประชุมมีความตั้งใจให้กิจกรรมของการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและใกล้เคียงกับการจัดประชุมทีผ
่ า่ น
มา ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การสัมภาษณ์พิเศษและการบรรยายพิเ ศษโดยผูท
้ รงคุณวุฒิรับเชิญ การนาเสนองานวิจยั
แบบปากเปล่าที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการซักถาม การเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวมิได้จ ากัดเฉพาะผู้
ลงทะเบียนแต่ยังเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจภายนอกสามารถเข้าร่วมรับฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ผลงานในรูปแบบบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าต่อไป
สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดงานประชุมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ได้แก่ บริษัทห้างร้านผู้ให้การสนับสนุน การ
จัดงานและท่านผู้เข้าร่วมการประชุม คณะผู้จัดงานประชุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครัง้ นี้
จะเป็นการเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สารจากหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
วิศ วกรรมโยธาเป็นพื้นฐานทางสาธารนูปโภคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม นักศึกษาที่ต้องจบไปทางานในศาสตร์นี้ต้องมีความ
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ สู ง ตั ว ของวิ ศ วกรนั้ น ต้ อ งมี พื้ น ฐานการค านวณและเข้ า ใจใน
พฤติกรรมของวัสดุในงานก่อสร้างเป็นอย่างดีก่อนจะนาไปออกแบบ ประยุกต์ใช้
ปัจจุบันความรู้ในวิธีการก่อสร้าง วัสดุ การผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ
่
จะมาใช้ มี ก ารพั ฒนารู ปแบบขึ้น มาตลอดเวลา ดั ง นั้ น การเรีย นรู้จ ะไม่ไ ด้จ บที่ การเรีย นใน
มหาวิทยาลัย จ าเป็น ต้องติดตามและพัฒนาตนเองให้เท่าทัน ความรู้ที่มีมากขึ้นนี้ ก็หวังว่า
ช่วงเปลี่ย นผ่านที่มีโรคระบาดโควิด19 ที่มีการเข้าถึงข้อมูล ในอินเตอร์เน็ตมากขึ้น วิศ วกร
ควรใช้แหล่งข้อมูลที่มีมากมายนี้ อย่างมีวิจารณญานและเป็นประโยชน์ในการพัฒ นาตัวเอง
ยิ่งขึ้น…

อลงกต

ไชยอุปละ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
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สารจากนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ วิศ วกรรมโยธาแห่งชาติ ได้ดาเนินการจัดงานอย่างต่อเนือ
่ ง
ด้วยความร่วมมืออันดีย ิ่งจากภาควิชาวิศ วกรรมโยธาของสถาบัน การศึกษามาตลอด
ระยะเวลา 24 ปี จวบจนในปี พ.ศ. 2563 นี้ ได้ จ ั ด ขึ้น เป็น ครั้ ง ที่ 25 ภายใต้แ นวคิด
“วิศ วกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพือ
่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
: Civil Engineering and Eastern Economic Corridor for Sustainable Development”
ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่ 3 จังหวัดภาค
ตะวันออกนั้น เป็นโอกาสของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรม
โยธา” ที่จะทาหน้าที่เป็น “กาลังหลัก” ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เดินหน้าไปได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนามบิน รถไฟ
ความเร็วสูง ท่าเรืออุตสาหกรรม เป็นต้น
ดังนั้นแล้วการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในครั้งที่ 25 นี้ จะเป็นการถอดรหั สองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
โยธาเพื่อ ถ่ายทอดสู่วิศวกรโยธารุ่นใหม่ที่จะเป็นกาลังหลักของประเทศ ในการต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมใหม่แบบ 360 องศา พร้อมรองรับการใช้งานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และดังที่ทราบกันดีว่าจากวิกฤตสถานการณ์
การแพร่ระบาด โควิด-19 ที่เกิดขึ้น แม้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดงาน แต่ก็ทาให้การจัดงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติใน
ครั้งนี้นับเป็นความ ท้าทายอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน กระผมต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิ ริยะกิจ ประธานการจัดงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี รวมถึงทีมงานทุกภาคส่วนที่ไม่ย่อท้อและคิดหากระบวนการแก้ปัญหา ภายใต้เงื่อนไขที่จากัดยิ่ง จนเกิดเป็นการ
ประชุมวิชาการรูปแบบใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นอกจากจะสอดรับกับวิถชี ีวิตแบบ New Normal แล้วยังสามารถตอบโจทย์
การประชุมวิช าการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การน าเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัด
นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อีกด้วย
กระผมเชือ
่ เสมอว่า “ทุกการเปลีย่ นแปลงนามาซึง่ โอกาส” ดังเช่นการประชุม วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่
25 นี้ จะเป็นหนึง่ ในหน้าประวัติศาสตร์ของการจัดงานทีน
่ าพาทัง้ “ความเปลีย่ นแปลง” และ “โอกาส” มาสู่วิศ วกรทุกท่านที่
เข้าร่วมงานอย่างแน่น อน

ดร. ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระประจาปี พ.ศ. 2563 - 2565
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สารจากประธานกรรมการกลางจัดการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 25
การประชุ ม วิช าการวิ ศ วกรรมโยธาแห่ ง ชาติ ถื อ เป็ น เวที ส าคัญ ในการน าเสนอ
ผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา นักวิจยั
และวิศวกรโยธาของประเทศได้เป็นอย่างดี บทความที่ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมก็ได้
ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพจากคณะกรรมการพิ จ ารณาบทความ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้ทรงคุณ วุฒิเพื่อให้มีคุณ ภาพ ทั้งยังเป็น การสร้าง และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีให้กั บ
วงการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศไทย และยังเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการ
จากหลายหน่วยงานและวิศวกรได้เข้าร่วมการประชุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาให้เกิด
ความร่วมมือด้านวิชาชีพและการถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ใน น ามของคณะกรรมการกลางจั ด การประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 25 ข อข อบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิช าวิศวกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา และ สาขาวิช าวิศ วกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏราไพพรรณี ที่รับเป็น
เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ในการจั ด การประชุ มครั้ ง นี้จ นส าเร็ จ ภายใต้
สถานะการณ์วิกฤต Covid-19 อัน ยากลาบากนี้ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลางตามรายชื่อใน
ประกาศแต่งตั้ง และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง อีกทั้ง ยังสนับสนุน ด้านการเงินในการจัดประชุมฯ ตลอดมา ขอบพระคุณ
บริษัท และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่งที่ให้ความอนุเคราะห์เงิน สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติใน
ครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
ประธานกรรมการกลางจัดการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 25
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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
The 25th National Convention on Civil Engineering
คณะกรรมการอานวยการ วิศวกรรมการสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2563 – 2565
ดร.ธเนศ

วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

รศ.ดร.วัชรินทร์

กาสลัก

อุปนายก คนที่ 1

รศ.สิริวัฒน์

ไชยชนะ

อุปนายก คนที่ 2

นายชัชวาลย์

คุณคาชู

อุปนายก คนที่ 3

นายจีระศักดิ์

ปราชญ์โกสินทร์

เลขาธิการ

ดร.ทศพร

ศรีเอี่ยม

เหรัญญิก

ศ.ดร.ชวลิต่

รัตนธรรมกุล

นายทะเบียน

ดร.ธีรธร

ธาราไชย

ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์

นายณัฐพล

สุทธิธรรม

ประธานกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ

รศ.ดร.พานิช

วุฒิพฤกษ์

ประธานกรรมการโครงการและต่างประเทศ

รศ.ดร.อุรุยา

วีสกุล

กรรมการกิจกรรมพิเศษ

นายพิษณุ

ชานาญศิลป์

กรรมการกลาง

นายสุวัฒน์

เชาว์ปรีชา

ประธานวิศวกรอาวุโส

นางสาววรรณิษา

จักภิละ

ประธานวิศวกรหญิง

นายปกรณ์

การุณวงษ์

ประธานยุววิศวกร

รศ.ดร.สมิตร

ส่งพิรยิ ะกิจ

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา

นายลือชัย

ทองนิล

ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายบุญพงษ์

กิจวัฒนาชัย

ประธานสาขาเครื่องกล

รศ.ดร.ประจวบ

กล่อมจิตร

ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.ขวัญชัย

ลีเผ่าพันธุ์

ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่โลหการและปิโตรเลียม

นายเกียรติชาย

ไมตรีวงษ์

ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเลียม

ผศ.ยุทธนา

มหัจฉริยวงศ์

ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.เสริมเกียรติ

จอมจันทร์ยอง

ประธานสาขาภาคเหนือ 1

นายจีรวุฒิ

ภูศรีโสม

ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

รศ.ดร.สงวน

วงษ์ชวลิตกุล

ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ดร.กิตติ

จันทรา

ประธานสาขาภาคตะวันออก 1

นายกรณเสฎฐ์

ปิติอริยะนันท์

ประธานสาขาภาคตะวันออก 2

นายสิทธิโชค

เหลาโชติ

ประธานสาขาภาคตะวันตก

นายธนินท์รฐ
ั

เมธีวัชรรัตน์

ประธานสาขาภาคใต้ 1

รศ.ดร.อุดมผล

พืชน์ไพบูลย์

ประธานสาขาภาคใต้ 2
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2563 – 2565
รศ.ดร.ไกรวุฒิ

เกียรติโกมล

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิชา

จิวาลัย

ที่ปรึกษา

นายธวัชชัย

สุทธิประภา

ที่ปรึกษา

นายวีระพงษ์

ศรีนวกุล

ที่ปรึกษา

นายวรัช

กุศลมโนมัย

ที่ปรึกษา

รศ.สิริวัฒน์

ไชยชนะ

ที่ปรึกษา

รศ.เอนก

ศิริพานิชกร

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วิรัช

เลิศไพฑูรย์พนั ธ์

ที่ปรึกษา

นายสุเมธ

สุรบถโสภณ

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ชัย

จาตุรพิทักษ์กุล

ที่ปรึกษา

นายขัตติย

รังสีปัญญา

ที่ปรึกษา

นายรณชัย

ไตรยสุนนั ท์

ที่ปรึกษา

นายสมจิตร์

เปี่ยมเปรมสุข

ที่ปรึกษา

นายอนุชิต

เจริญศุภกุล

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สมิตร

ส่งพิรยิ ะกิจ

ประธานกรรมการ

พล.อ.ภุชงค์

วงษ์เกิด

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสารวจ

พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐ พร

นุตยะสกุล

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

รศ.ดร.วิโรจน์

บุญญภิญโญ

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์

ศรลัมพ์

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์

แก้วกุลชัย

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ

ดร.เกษม

ปิ่นทอง

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งนา

นายจรง

เจียมอนุกูลกิจ

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง

นายดิสพล

ผดุงกุล

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

รศ.ดร.วิทิต

ปานสุข

กรรมการ

นายนพรัตน์

นรินทร์

กรรมการ

นายธเรศ

ครอบบัวบาน

กรรมการ

นายอิทธิพล

พสิษฐ์โยธิน

กรรมการ

นายสิงห์

มิตรตระกูลกิจ

เลขานุการและกรรมการ
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The 25th National Convention on Civil Engineering
รายนามคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการอานวยการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประธานกรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองประธานกรรมการ

วิทยาเขตศรีราชา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

รองประธานกรรมการ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

วิทยาเขตศรีราชา

คณะกรรมการดาเนินงาน
ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประธานกรรมการ

ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองประธานกรรมการ

ดร.นพคุณ บุญกระพือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ดร.เที่ยง ชีวะเกตุ

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิรยิ ะวัฒน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.สยาม ยิ้มศิริ

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

รศ.ดร.วิเชียร ชาลี

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

รศ.ดร.ทวีชัย สาราญวานิช

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ดร.อมรชัย ใจยงค์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.สิทธิภสั ร์ เอื้ออภิวัชร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.วีรพร พงศ์ติณบุตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ดร.จรัญ ศรีชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ดร.ศรีสุนี วุฒวิ งศ์โยธิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ
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The 25th National Convention on Civil Engineering
รายนามคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินงาน (ต่อ)
ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

อ.อลงกต ไชยอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

อ.ชาตรี งามเสงี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

อ.สรวัสส์ บุญหยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

อ.พงศธร จันทร์ตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

กรรมการ

ดร.ดาราพร ผุสิงห์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ

ดร.ธนพล ญาณวีรศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ

ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ

ผศ.สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ

ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ

อ.พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ

อ.ธนสิทธิ์ พรหมพิงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ

อ.ชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการ
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กองบรรณาธิการ
ดร.พัทรพงษ์

อาสนจินดา

ประธานบรรณาธิการ

ผศ.ดร.วรรณวรางค์

รัตนานิคม

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.เพชร์รัตน์

ลิ้มสุปรียารัตน์

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อนุวฒ
ั น์

อรรถไชยวุฒื

บรรณาธิการ

ดร.ชาญยุทธ

กาฬกาญจน์

บรรณาธิการ

ดร.จรัญ

ศรีชัย

บรรณาธิการ

ดร.ภัทรพร

พรเทพเกษมสันต์

บรรณาธิการ

ดร.รัฐพงศ์

มีสิทธิ์

บรรณาธิการ

อ.อลงกต

ไชยอุปละ

บรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ศ.ดร.เกษม

ชูจารุกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไพศาล

สันติธรรมนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บุญชัย

แสงเพชรงาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สรวิศ

นฤปิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ก่อโชค

จันทวรางกูร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.กิจพัฒน์

ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชวเลข

วณิชเวทิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ทรงพล

จารุวศ
ิ ิษฏ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์

ปิติคุณพงศ์สุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ศุภวุฒิ

มาลัยกฤษณะชลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.พรเกษม

จงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมเกียรติ

รุ่งทองใบสุรีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.วิโรจน์

ศรีสุรภานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.กอปร

ศรีนาวิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ธันยดา

พรรณเชษฐ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พนกฤษณ

คลังบุญครอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นคร

ภู่วโรดม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.บุญทรัพย์

วิชญางกูร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ต่อ)
รศ.ดร.บุรฉัตร

ฉัตรวีระ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ทวีชัย

สำราญวานิช

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ธงชัย

ศรีวิริยรัตน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.วิเชียร

ชาลี

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.กริสน์

ชัยมูล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.สหลาภ

หอมวุฒิวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.สราวุธ

จริตงาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.วีระ

หอสกุลไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วัชระ

เพียรสุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สรรเพชญ

ชื้อนิธิไพศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เหมือนมาศ

วิเชียรสินธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.เอกชัย

ศิริกิจพาณิชย์กูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.รังสรรค์

วงศ์จิรภัทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สโรช

บุญศิรพ
ิ ันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุสิทธิ์

ฉายประกายแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.กมล

อมรฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผศ.ดร.ชารินี

ลิ้มสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผศ.ดร.นที

อธิกคุณากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผศ.ดร.นันทวัฒน์

ขมหวาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผศ.ดร.พูลพงษ์

พงษ์วิทยภานุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.ดร.ศักรธร

บุญทวียุวฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.ดร.ธีวรา

สุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปรีดา

พิชยาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สุริยะ

ทองมุณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อภิชิต

คำภาหล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ

ธนศรีสถิตย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.สัจจรักษ์

พรพีรเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.สุชญ
ั ญา

โปษยะนันทน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.บุญชัย

ผึ้งไผ่งาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ชลัท

ทิพากรเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ดร.ภาณุ

พร้อมพุทธางกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ต่อ)
ผศ.ดร.อรุณ

ลูกจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ดร.เกียรติสุดา

สมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.รัฐพล

สมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.วีรพันธุ์

เจียมมีปรีชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.พีร์นิธิ

อักษร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.กองกูณฑ์

โตชัยวัฒน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ดนัย

วันทนากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วินัย

รักสุนทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.รัฐภูมิ

ปริชาตปรีชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.เอมม่า

อาสนจินดา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ฐิติมา

วงศ์อินตา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ธัญภัส

เมืองปัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร

ฉัตรตันใจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.วีรพร

พงศ์ติณบุตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สยาม

ยิ้มศิริ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สิทธิภัสร์

เอื้ออภิวัชร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สุรเมศวร์

พิริยะวัฒน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ปรีดา

ไชยมหาวัน

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.สมบูรณ์

เซี่ยงฉิน

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.ชัยชาญ

โชติถนอม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ศิวา

แก้วปลั่ง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.รมณีย์

ทองดารา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.วัจนันท์

มัตติทานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.เวชสวรรค์

หล้ากาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์

อาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์

พงษ์เมษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.นพคุณ

ชูทัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ดร.จรัล

รัตนโชตินันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.พิธาน

ไพโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.จิรวัฒน์

วิมุตติสุขวิริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.เลิศชาย

สถิตย์พนาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ต่อ)
ผศ.ดร.ชีวินทร์

ลิ้มศิริ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผศ.ดร.สุดนิรนั ดร์

เพชรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ไพจิตร

ผาวัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.ชิษณุ

อัมพรายน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.วริสรา

เลิศไพฑูรย์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.ปรเมศวร์

เหลือเทพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ภาสกร

ชัยวิริยะวงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.วิชัยรัตน์

แก้วเจือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.สุธาทิพย์

สินยัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.สุรางคนา

ตรังคานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์

แก้วกุลชัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์

วังไพศาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์

จันทะคัต

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย

สินถาวร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ธนัช

สุขวิมลเสรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.บรรพต

กุลสวุรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผศ.ธีระ

ลาภิศชยางกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.สยาม

แกมขุนทด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ประกอบ

มณีเนตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ.วิศษ
ิ ฐ์

อยู่ยงวัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.วีระชาติ

จริตงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.สุปรีชา

นามประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.เกรียงไกร

ตรีฤทธิวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.ศรายุทธ

มาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.เจนศักดิ์

คชนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.อรุณเดช

บุญสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดร.วีรเดช

ชีวาพัฒนานุวงศ์

กรมทางหลวงชนบท

ดร.พัศพันธน์

ชาญวสุนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.การันต์

คล้ายฉ่ำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดร.ดาราพร

ผุสิงห์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดร.ธนพล

ญาณวีรศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ต่อ)
ดร.ปฏิภาณ

แก้ววิเชียร

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ดร.เอกชัย

อยู่ประเสริฐชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ธงชัย

โพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ชลลดา

เลาะฟอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.นที

สุริยานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.ประกิต

ชมชื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.พรเทพ

พวงประโคน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.เทอดธิดา

ทิพย์รัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดร.กฤษดา

เสือเอี่ยม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.อาศิส

อัยรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.ชยกฤต

เพชรช่วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.รัตนาภรณ์

เกษมศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.วชิรกรณ์

เสนาวัง

มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.เที่ยง

ชีวะเกตุ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จรัญ

ศรีชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จุฑาทิพย์

สุรารักษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ธิดาพร

เชื้อสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.นพคุณ

บุญกระพือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ปิติ

โรจน์วรรณสินธุ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ศรีสุนี

วุฒิวงศ์โยธิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.อมรชัย

ใจยงค์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ศิรดล

ศิริธร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ศิริกันยา

เลาสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.ธวัชระพงษ์

วงศ์สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดร.ธีรพจน์

ศิริไพโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.อัฐสิทธิ์

ศิริวชิราภรณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ณัฐวัฒน์

จุฑารัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ฉัตรภูมิ

วิรัตนจันทร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ปรีดา

จาตุรพงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ต.ดร.ต้องการ

แก้วเฉลิมทอง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์

สุวีโร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ต่อ)
ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฏฐพร

บัวผุด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง
กระทรวงคมนาคม

อ.ชิษณุพงศ์

สุธัมมะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ.ธนสิทธิ์

พรหมพิงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อ.ปิยะพงษ์

ศรีรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อ.พลพันธ์

เศรษฐพิทยากุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อ.พราวพรรณ

อาสาสรรพกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ.ปชาชิต

ลิมวัฒนานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อ.อัณธิกา

เสงี่ยมใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อ.อลงกต

ไชยอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อ.ศิริพงษ์

ตรีรัตน์

วิทยาลัยเชียงราย

คุณธัชชัย

จันทร์รัชชกูล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุุณพรณรงค์

เลื่อนเพ็ชร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คุณชนะ

พงษ์โพธากุล

การประปานครหลวง

คุณชาตรี

เรืองธนันต์รักษ์

การประปาส่วนภูมิภาค
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สถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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Gold

บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
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Silver

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด

Bronze

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จากัด

บริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จากัด
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Bronze

บริษัท โพสเท็นเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จากัด

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จากัด

บริษัท นิรมิตรรังสรรค์ จากัด
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General

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จากัด

บริษัท สยามเกเบียน จากัด
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กำหนดการ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 25
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
เวลา

รายการ

11:30 – 13:00 น.

แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online

13:00 – 13:20 น.

พิธีเปิด การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 25
❖ กล่าวรายงาน โดย ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรกุ ิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
❖ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิรยิ ะกิจ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม
❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวขอบคุณผูส้ นับสนุนการประชุม

13:20 – 13:40 น.

ปาฐกฐาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศด้วยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ดร.
คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

13:40 – 13:55 น.
13:55 – 14:50 น.

พัก 15 นาที
การสัมภาษณ์พิเศษ

หัวข้อ

“การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา

ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก” โดย เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก สายงานโครงสร้างพื้นฐาน และ คุณศุภนิธิ์
จันทรศิริ ผู้อำนวยการ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
14:50 – 15:15 น.

การสัมภาษณ์พิเศษ หัวข้อ “บทบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย
คุณสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้วา่ การกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย

15:15 – 15:30 น.

พัก 15 นาที

15:30 – 16:00 น.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Water Resources Management in the Eastern Region of Thailand for the
Eastern Economic Corridor (EEC)” โดย ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

16:00 – 16:30 น.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Sensitivity Analysis of Public Private Partnership Models for Thailand’s EEC
Highspeed Rails” โดย ดร.ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน, Birmingham Centre for Railway Research and
Education, School of Engineering, The University of Birmingham, UK

16:30 – 17:00 น.

แนะนำกำหนดการประชุมวันถัดไป
แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online
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วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
เวลา

รายการ

8:15 – 9:00 น.

แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online

9:00 – 10:30 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 1 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

10:30 – 10:45 น.

พัก 15 นาที

10:45 – 12:15 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 2 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

12:15 – 13:00 น.

พักกลางวัน 45 นาที

13:00 – 14:30 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 3 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

14:30 – 14:45 น.

พัก 15 นาที

14:45 – 16:30 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 4 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

16:30 – 17:00 น.

แนะนำกำหนดการประชุมวันถัดไป
แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online

วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563
เวลา

รายการ

8:10 – 8:45 น.

แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online

8:45 – 9:15 น.

พิธีปิดและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งถัดไป
❖ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวขอบคุณ
❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี กล่าวขอบคุณ
❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว
ขอบคุณ
❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าภาพการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 กล่าวเชิญชวน
❖ พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งถัดไป

9:15 – 10:30 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 5 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

10:30 – 10:45 น.

พัก 15 นาที

10:45 – 12:15 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 6 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

12:15 – 13:00 น.

พักกลางวัน 45 นาที

13:00 – 14:30 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 7 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

14:30 – 14:45 น.

พัก 15 นาที

14:45 – 16:30 น.

การนำเสนอบทความ ช่วงที่ 8 (parallel session จำนวน 7 ห้อง)

16:30 – 16:45 น.

แนะนำเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (NCCE26)
วีดีทัศน์ผู้สนับสนุนการประชุม
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การนำเสนอบทความภาคบรรยาย
Oral Presentations
สาขาบทความ
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)
2. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
3. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation Engineering, Traffic and
Logistics Engineering, TRL)
4. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
5. วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
6. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
7. วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)
8. วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
9. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System
Engineering, SGI)
10. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)
11. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
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ข้อปฏิบต
ั สิ ำหรับการนำเสนอบทความ
1. แต่ละบทความมีเวลานำเสนอ 10 นาที โดยต้องไม่เกิน 12 นาที และมีเวลาซักถาม 3 นาที เพื่อให้แต่ละบทความนำเสนอแล้ว
เสร็จภายใน 15 นาที ตามกำหนดการ
2. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 10 นาที ผู้ดำเนินรายการจะให้สญ
ั ญาณเสียงกระดิ่ง 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้นำเสนอเตรียมสรุปการบรรยาย
ภายใน 2 นาที
3. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 12 นาที ผู้ดำเนินรายการจะให้สญ
ั ญาณเสียงกระดิ่ง 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้นำเสนอจบการบรรยาย และเตรียม
ตัวตอบข้อซักถาม
4. แต่ละบทความต้องนำเสนอเนื้อหาของบทความในรูปแบบของสื่อนำเสนอเป็น slide page เช่น Powerpoint (ห้ามนำเสนอ
โดยใช้การเปิดบทความ)
5. ผู้นำเสนอบทความต้องให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อที่ฝ่ายจัดการประชุมสามารถ
แจ้งรายละเอียดของการประชุมออนไลน์ให้ผู้นำเสนอมีความพร้อม หากบทความใดที่มิได้กรอกแบบฟอร์มผู้นำเสนอใน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ให้ติดต่อฝ่ายจัดการประชุมได้ที่ อีเมล์ ncce2563@gmail.com
6. เครื่องมือนำเสนอทีใ่ ช้ประชุมออนไลน์คือ Google Meet ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยต้องมีบัญชีอีเมล์ของ Google Service
เช่น Gmail
7. ผู้นำเสนอจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายจัดการประชุม และเมื่อถึงวันที่มีกำหนดการนำเสนอ ผู้นำเสนอต้องเข้าห้องประชุม
ออนไลน์ก่อนเวลาเริ่มช่วงนำเสนอนั้นอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัวและเตรียมความพร้อม
8. เฉพาะบทความที่มีนำเสนอในการประชุมออนไลน์ ผู้นำเสนอจะได้รบั เกียรติบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ ภายใน 3
วันทำการภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
9. ผู้นำเสนอต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการถ่ายทอดภาพและเสียงในการนำเสนอ รวมถึงอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ
อินเทอร์เนตที่ดี และฝึกซ้อมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ให้พร้อม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับชมจะได้เห็นภาพและเสียงในการ
นำเสนออย่างครบถ้วน
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การเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้รบ
ั ชม
1. ผู้สนใจรับชมการประชุมทั่วไป โดยต้องการรับชมเพียงอย่างเดียว สามารถรับชมได้ทางเวปไซต์หรือแอปพลิเคชั่น Youtube
ช่อง NCCE25 หรือสามารถเข้าได้จากลิงค์ที่ประชาสัมพันธ์ที่ https://thaince.org/ncce25/ และ
www.facebook.com/ncce25
2. ผู้สนใจรับชม ที่ต้องการซักถามผู้นำเสนอบทความ สามารถทำได้โดยจะต้องเข้าห้องประชุมออนไลน์ด้วย โดยสามารถแจ้ง
ความประสงค์เข้าห้องประชุมออนไลน์ โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯผ่าน Google Hangouts
Meet ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/ncce25regist หรือเข้าจากลิงค์ในหน้าเวปไซต์ https://thaince.org/ncce25/ และ
www.facebook.com/ncce25
ทั้งนี้เมื่อเข้าห้องประชุมฯแล้วโปรดปิดไมโครโฟนทันที และสามารถเปิดไมโครโฟนได้เมื่อต้องการซักถามผู้นำเสนอ ในช่วง
เวลาหลังจากที่ผู้นำเสนอได้นำเสนอบทความเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
3. ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ทั้งช่องทาง Youtube และ Google Hangouts Meet ของห้องประชุมต่าง ๆ
สามารถเข้าได้ดังนี้

Link การประชุมวิชาการ
ห้องประชุม
วันที่

Google Hangouts Meet

Youtube

ห้องประชุมใหญ่

15 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/yaz-pkdx-xvp

https://youtu.be/93Bo6HtFPbM

ห้องที่ 1

16 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/yim-psxp-tsb

https://youtu.be/UEJ1cjfmsuQ

บางแสน

17 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/mtv-osbb-daa

https://youtu.be/nRv7iIs6f-Y

ห้องที่ 2

16 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/xqs-xcvw-hrd

https://youtu.be/SXV8G-u9X2k

ศรีราชา

17 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/wej-riof-ctc

https://youtu.be/mbss1zkge2E

ห้องที่ 3

16 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/hha-nuce-nny

https://youtu.be/TS1Y74_5sN8

แหลมฉบัง

17 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/cvb-sbmt-vtt

https://youtu.be/0cFjjxeemf0

ห้องที่ 4

16 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/uvy-wkbh-rhm

https://youtu.be/kg2CYAEzlvs

พัทยา

17 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/dnc-wkti-wbc

https://youtu.be/0I9DkMa5BuY

ห้องที่ 5

16 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/oeq-rktx-uzp

https://youtu.be/7E-qYwicM5M

สัตหีบ

17 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/thp-jofw-sct

https://youtu.be/Pac1NpRy4kg

ห้องที่ 6

16 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/fxe-mnpu-gaq

https://youtu.be/hjRLSSe09yo

อูต่ ะเภา

17 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/qhb-ayqx-paf

https://youtu.be/fE8hgaOoNEU

ห้องที่ 7

16 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/spp-nvbz-uas

https://youtu.be/cRcpfO4ykB8

มาบตาพุด

17 กรกฎาคม 2563

https://meet.google.com/wbr-evgs-zvo

https://youtu.be/eo0fIu8qIus

ห้องที่ 8

16 กรกฎาคม 2563

Highlight ถ่ายทอดสดสลับระหว่าง

https://youtu.be/gU1iH77nrGk

จันทบูร

17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุมย่อยทัง้ 7 ห้อง รับชมทาง Youtube เท่านัน้

https://youtu.be/abM26v6LjhE

YouTube สำหรับผูส้ นใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ โดยไม่สามารถซักถามผู้นำเสนอบทความได้
Google Hangouts Meet สำหรับผู้นำเสนอบทความและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯโดยสามารถซักถามผูน้ ำเสนอบทความได้
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ตารางสรุปกำหนดการนำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
ห้องที่ 1

ห้องที่ 2

ห้องที่ 3

ห้องที่ 4

ห้องที่ 5

ห้องที่ 6

ห้องที่ 7

ห้องที่ 8

บางแสน

ศรีราชา

แหลมฉบัง

พัทยา

สัตหีบ

อูต่ ะเภา

มาบตาพุด

จันทบูร

เวลา / สาขา

CEM

TRL

STR

GTE

WRE

MAT

EEC / ENV

Highlight

9:00 – 9:15 น.

CEM-INV1

TRL-INV1

STR-INV1

GTE-INV1

WRE-INV1

MAT-INV1

EEC02

9:15 – 9:30 น.

CEM19

TRL17

STR06

GTE17

WRE01

MAT03

EEC03

9:30 – 9:45 น.

CEM20

TRL41

STR08

GTE34

WRE02

MAT07

ENV-INV1

9:45 – 10:00 น.

CEM26

TRL03

STR38

GTE35

WRE25

MAT09

ENV01

10:00 – 10:15 น.

CEM29

TRL34

STR41

GTE41

WRE06

MAT11

ENV02

10:15 – 10:30 น.

CEM41

TRL06

STR43

GTE42

WRE09

MAT13

ENV03

WRE

MAT

DET / MAT

Highlight

WRE-INV2

MAT-INV2

DET01

SYS

ห้องประชุมออนไลน์

ถ่ายทอด
สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม

10:30 – 10:45 น.

พัก 15 นาที

เวลา / สาขา

CEM

TRL

STR

GTE

10:45 – 11:00 น.

CEM-INV2

11:00 – 11:15 น.

CEM07

TRL01

STR03

GTE07

WRE10

MAT20

MAT04

11:15 – 11:30 น.

CEM12

TRL12

STR20

GTE08

WRE29

MAT23

MAT06

ถ่ายทอด

11:30 – 11:45 น.

CEM14

TRL31

STR36

GTE13

WRE11

MAT25

MAT12

สดสลับระหว่าง

11:45 – 12:00 น.

CEM18

TRL30

STR37

GTE01

WRE27

MAT26

MAT22

ห้องประชุม

12:00 – 12:15 น.

CEM15

TRL29

STR45

GTE18

WRE28

MAT32

MAT24

TRL-INV2 STR47-INV2 GTE-INV2

12:15 – 13:00 น.

พัก 45 นาที

เวลา / สาขา

CEM

TRL

STR

GTE

WRE

MAT

SGI

Highlight

13:00 – 13:15 น.

CEM-INV3

TRL-INV3

STR-INV3

GTE20

WRE-INV3

MAT-INV3

SGI-INV1

SYS

13:15 – 13:30 น.

CEM03

TRL42

STR04

GTE26

WRE31

MAT01

SGI19

13:30 – 13:45 น.

CEM05

TRL40

STR10

GTE28

WRE35

MAT05

SGI18

ถ่ายทอด

13:45 – 14:00 น.

CEM21

TRL37

STR32

GTE37

WRE04

MAT28

SGI16

สดสลับระหว่าง

14:00 – 14:15 น.

CEM28

TRL36

STR33

GTE38

WRE05

MAT30

SGI12

ห้องประชุม

14:15 – 14:30 น.

CEM34

TRL16

STR34

GTE40

MAT31

SGI08

14:30 – 14:45 น.

พัก 15 นาที

เวลา / สาขา

CEM

TRL

STR

GTE

WRE

MAT

SGI

Highlight

14:45 – 15:00 น.

CEM-INV4

TRL09

STR-INV4

GTE-INV3

WRE-INV4

MAT-INV4

SGI-INV2

15:00 – 15:15 น.

CEM01

TRL46

STR19

GTE16

WRE12

MAT15

SGI07

15:15 – 15:30 น.

CEM04

TRL45

STR27

GTE23

WRE16

MAT16

SGI21

ถ่ายทอด

15:30 – 15:45 น.

CEM08

TRL38

STR35

GTE36

WRE07

MAT17

SGI04

สดสลับระหว่าง

15:45 – 16:00 น.

CEM09

TRL28

STR39

GTE46

WRE15

MAT19

SGI02

ห้องประชุม

16:00 – 16:15 น.

CEM23

TRL25

STR40

GTE50

WRE19

MAT21

SGI17

16:15 – 16:30 น.

CEM35

TRL27

STR46

GTE48

WRE32

MAT29

SGI03
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วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
ห้องที่ 1

ห้องที่ 2

ห้องที่ 3

ห้องที่ 4

ห้องที่ 5

ห้องที่ 6

ห้องที่ 7

ห้องที่ 8

บางแสน

ศรีราชา

แหลมฉบัง

พัทยา

สัตหีบ

อูต่ ะเภา

มาบตาพุด

จันทบูร

เวลา / สาขา

CEM

TRL

STR

GTE

WRE

MAT

STR / MAT

Highlight

9:15 – 9:30 น.

CEM-INV5

TRL-INV4

STR05

GTE03

WRE-INV5

MAT-INV5

STR44

9:30 – 9:45 น.

CEM02

TRL26

STR11

GTE04

WRE03

MAT02

STR31

ถ่ายทอด

9:45 – 10:00 น.

CEM06

TRL19

STR12

GTE05

WRE08

MAT08

STR01

สดสลับระหว่าง

10:00 – 10:15 น.

CEM10

TRL08

STR15

GTE22

WRE13

MAT10

MAT18

ห้องประชุม

10:15 – 10:30 น.

CEM16

TRL07

STR24

GTE32

WRE14

MAT14

MAT27

ห้องประชุมออนไลน์

10:30 – 10:45 น.

พัก 15 นาที

เวลา / สาขา

CEM

TRL

STR

GTE

WRE

SGI

ENV

10:45 – 11:00 น.

CEM17

TRL-INV5

STR-INV5

GTE-INV4

WRE-INV6

SGI23

ENV-INV2

11:00 – 11:15 น.

CEM27

TRL44

STR07

GTE10

WRE17

SGI09

ENV04

11:15 – 11:30 น.

CEM32

TRL33

STR13

GTE15

WRE20

SGI22

ENV05

11:30 – 11:45 น.

CEM33

TRL48

STR14

GTE39

WRE34

SGI05

ENV06

11:45 – 12:00 น.

CEM43

TRL49

STR17

GTE43

WRE18

SGI20

ENV07

12:00 – 12:15 น.

CEM44

TRL32

STR25

GTE49

WRE22

SGI13

ENV08

Highlight

ถ่ายทอด
สดสลับระหว่าง
ห้องประชุม

12:15 – 13:00 น.

พัก 45 นาที

เวลา / สาขา

CEM

TRL

13:00 – 13:15 น.

CEM13

13:15 – 13:30 น.

CEM24

TRL43

13:30 – 13:45 น.

CEM25

13:45 – 14:00 น.

STR

GTE

WRE

SGI

TRL

GTE06

WRE23

SGI01

TRL18

STR09

GTE12

WRE24

SGI14

TRL15

TRL35

STR18

GTE19

WRE36

SGI15

TRL14

สดสลับ

CEM30

TRL13

STR28

GTE31

WRE21

SGI11

TRL11

ระหว่างห้อง

14:00 – 14:15 น.

CEM11

TRL21

STR42

GTE33

WRE26

SGI10

TRL10

ประชุม

14:15 – 14:30 น.

CEM37

TRL47

STR48

GTE51

WRE30

SGI06

TRL22

TRL-INV6 STR26-INV6

14:30 – 14:45 น.

Highlight

ถ่ายทอด

พัก 15 นาที

เวลา / สาขา

CEM

TRL

STR

GTE

GTE

INF

CEE

14:45 – 15:00 น.

CEM31

TRL39

STR02

GTE47

GTE-INV5

INF01

CEE01

15:00 – 15:15 น.

CEM38

TRL20

STR16

GTE21

GTE02

INF02

CEE02

15:15 – 15:30 น.

CEM40

TRL05

STR21

GTE24

GTE09

INF03

CEE03

ถ่ายทอด

15:30 – 15:45 น.

CEM42

TRL23

STR22

GTE25

GTE11

INF04

CEE04

สดสลับระหว่าง

15:45 – 16:00 น.

CEM22

TRL04

STR23

GTE27

GTE14

INF05

CEE05

ห้องประชุม

16:00 – 16:15 น.

CEM39

TRL02

STR29

GTE30

GTE29

INF06

CEE06

16:15 – 16:30 น.

CEM36

TRL24

STR30

GTE45

GTE44

หมายเหตุ:

Highlight

CEE07

1. กรุณาตรวจสอบรหัสบทความได้ในตารางรายชื่อบทความ
2. INV หมายถึง การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Invited speaker)
3. ห้องจันทบูร เป็นช่อง Youtube ที่ถา่ ยทอดสดสลับระหว่างช่อง Youtube ของห้องประชุมห้องที่ 1 – 7
4. SYS เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
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การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (CEM)

รหัสบทความ

CEM-INV1

CEM-INV2

หัวข้อการบรรยาย

Innovation technology for improving

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

สถาบัน / องค์กร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

the management of infrastructure

คณะวิศวกรรมศาสตร์

projects

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตรวจวัดพฤติกรรมการตอบสนองของ

รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

โครงสร้างถนนลาดยาง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

CEM-INV3

การบริหารโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

ดร.ประสงค์ ธาราไชย

Thailand First Deep Sea Port

ประธานกรรมการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิง่
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

CEM-INV4

ทิศทางของตลาดดิจิตัลกับอุตสาหกรรมการ

ไผท ผดุงถิ่น

ก่อสร้าง

CEM-INV5

Project Management Process
Digitalization

CEO,BUILK ONE GROUP
Co.,Ltd.

ธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล

Assistant Vice President,
DTGO Corporation Co.,
Ltd.

30

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference

การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิกสติกส์ (TRL)

รหัสบทความ

TRL-INV1

หัวข้อการบรรยาย

นวัตกรรม เมือง และความยั่งยืน

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

สถาบัน / องค์กร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

TRL-INV2

การวิเคราะห์สภาพจราจรโดยใช้ข้อมูลออนไลน์

รศ.ดร.มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย

School of Civil
Engineering and
Technology,
Sirindhorn International
Institute of Technology

TRL-INV3

Smart Mobility กับการเตรียมความพร้อมใน

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ

ประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TRL-INV4

ปัญหาการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าด้วย

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์

จักรยาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

TRL-INV5

The Future of Shared Mobility after

ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์

COVID-19

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TRL-INV6

การออกแบบพื้นทีโ่ ดยรอบสถานีรถไฟศาลายา

ดร.ศิรดล ศิริธร

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบขนส่ง
ทางราง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)

รหัสบทความ

STR-INV1

หัวข้อการบรรยาย

สถานการณ์กฎกระทรวงและมาตรฐาน งาน

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

อาคารในประเทศไทย

สถาบัน / องค์กร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

STR-INV2

Seismic Strengthening of Soft-Story RC

รศ.ดร.สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

Moment Frames

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

STR-INV3

STR-INV4

Structural Performance Upgrade of

รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Buildings using Viscous Wall Dampers -

คณะวิศวกรรมศาสตร์

A Case Study of 41-Story Condominium

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Un-conventional Construction

ดร.วิสิทธิ์ อุตศ
ิ ยพงศา

บริษัท วิสทิ ธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนส์ จำกัด

STR-INV5

Indentation Problems under Surface

ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย

Stress Effects

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

STR-INV6

ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเส้นทางสถิตศาสตร์และ

ผศ.ดร.วีรพันธ์ เจียมมีปรีชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การสั่นอิสระของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

รูปทรงห่วงยางรับแรงดัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
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การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)

รหัสบทความ

หัวข้อการบรรยาย

GTE-INV1

การเร่งระบายน้ำออกจากดินเหนียวอ่อน From

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

surcharge loading to Vaccum PVD

สถาบัน / องค์กร

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

GTE-INV2

การเพิ่มศักยภาพของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ด้วยการเสริมเส้นใยไฟเบอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

GTE-INV3

GTE-INV4

การใช้พชื ร่วมกับวิธีกลสำหรับป้องกันภัยดิน

ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ถล่ม : ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่ ใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลกระทบและปฏิสัมพัทธ์ระหว่างการก่อสร้าง

รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

ใหม่ต่อโครงสร้างใต้ดินที่มีอยู่เดิมในพื้นที่เมือง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

GTE-INV5

นวัตกรรมเสาเข็มพลังงานเพื่ออาคารประหยัด
พลังงาน

รศ.ดร.อภินิติ โชติสงั กาศ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)

รหัสบทความ

MAT-INV1

ชือ่ หัวข้อการบรรยาย

Corrosion-induced cover cracking in

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

reinforced concrete

สถาบัน / องค์กร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MAT-INV2

Potential of Off-Spec Fly Ash for Use in

ศ.ดร.สมนึก ตัง้ เติมสิริกุล

Concrete" or in Thai

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

MAT-INV3

Structural design of ground-supported

รศ.ดร.วิทติ ปานสุข

fiber reinforced concrete slabs

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MAT-INV4

Potential aggregate problem for

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิช

construction

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MAT-INV5

Multilayer Bulletproof Panel made of

ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

FRC with Rubber Sheet Insertaion

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Subjected to .44 Caliber Bullet

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
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การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ (SGI)

รหัสบทความ

SGI-INV1

ชือ่ หัวข้อการบรรยาย

การประยุกต์ใช้สถานีฐาน GNSS แบบถาวรใน

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

ศ.ดร. เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

สถาบัน / องค์กร

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

การหาปริมาณไอน้ำในชัน
้ บรรยากาศเพื่อเป็น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทางเลือกในการระบุวน
ั เข้าสู่ฤดูมรสุมสำหรับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศไทย

SGI-INV2

การประมาณค่าความจุอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์โดย

ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลัง่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (Ubolratana reservoir

คณะวิศวกรรมศาสตร์

capacity estimation by using satellite

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

images)
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การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมและพลังงาน (ENV)

รหัสบทความ

ENV-INV1

ENV-INV2

ชือ่ หัวข้อการบรรยาย

เทคโนโลยี Integrated Fixed Film

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

สถาบัน / องค์กร

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ

Activated Sludge (IFAS) เพื่อการปรับปรุง

วิศวกรรมศาสตร์

และยกระดับระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

From Environmental Engineering to

ศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

Sustainable Engineering Technology in

คณะวิศวกรรมศาสตร์

A Next Mega Trend: Are You Ready?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การบรรยายรับเชิญ
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)

รหัสบทความ

WRE-INV1

ชือ่ หัวข้อการบรรยาย

การปรับตัวในการจัดการทรัพยากรน้ำไทย

ผูบ้ รรยายรับเชิญ

ศ.ดร.สุวฒ
ั นา จิตตลดากร

สถาบัน / องค์กร

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

WRE-INV2

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

อย่างยืดหยุ่น

รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และ
นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WRE-INV3

เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่

ดร.สุทศ
ั น์ วีสกุล

ผู้อำนวยการ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค์การมหาชน)

WRE-INV4

Geomorphology-Based Runoff Modeling

Prof. Dr. Kwan Tun Lee

for Integrated Basin Management

Department of River and
Harbor Engineering,
National Taiwan Ocean
University, Taiwan

WRE-INV5

สมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการ

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

พัฒนาที่ยั่งยืนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตะวันออก

กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

WRE-INV6

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับ

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

งานวิจัย/พัฒนา และการพัฒนาวิชาชีพ (จาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรณีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:00 – 9:15 น.

CEM-INV1

หัวข้อบทความ
Innovation technology for improving the

ผูน
้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

management of infrastructure projects
2

9:15 – 9:30 น.

CEM19

เศษวัสดุประเภทเผื่อในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ธนพล พฤกษ์สุนทร,
วรรณวิทย์ แต้มทอง

3

9:30 – 9:45 น.

CEM20

การศึกษาปริมาณเศษวัสดุและการปรับปรุงผลิตภาพของ

สุภาณีย์ พิริยะสุรวงศ์,

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูป 2 ชั้น ด้วยวิธีการ

วรรณวิทย์ แต้มทอง

ประเมินแบบราย 5 นาที
4

9:45 – 10:00 น.

CEM26

ศึกษาการจัดการของเสียในสถานทีก่ ่อสร้างอย่างยัง่ ยืน

วิมลมาศ บุญยั่งยืน,
ชลลดา เลาะฟอ

5

10:00 – 10:15 น.

CEM29

การบริหารวัสดุคงคลังในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก

ชนกานต์ ภิญโญภูมิมิ
นทร์, ดำรงศักดิ์ รินชุมภู,
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์

6

10:15 – 10:30 น.

CEM41

การศึกษาปัจจัยการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของบุคลากรของ

สรวัสส์ บุญหยง,

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

พนัชกร อาจสด

38

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference

ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

CEM-INV2

2

11:00 – 11:15 น.

CEM07

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การตรวจวัดพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้าง

รศ.ดร.ศุภวุฒิ

ถนนลาดยาง

มาลัยกฤษณะชลี

สาเหตุความล่าช้าของงานราชการและแนวทางการแก้ปัญหา

พีรสิชฌ์ อัฑฒ์สุวีร์,
วรรณวิทย์ แต้มทอง

3

4

5

6

11:15 – 11:30 น.

11:30 – 11:45 น.

11:45 – 12:00 น.

12:00 – 12:15 น.

CEM12

CEM14

CEM18

CEM15

การวิเคราะห์ความล่าช้าของการก่อสร้าง กรณีศึกษาอาคาร

ศุภกร ชนะ,

ชุดที่พักอาศัยรวมในจังหวัดเชียงใหม่

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง:

ชายรอง กิมเฮียะ,

กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

สาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของ

ทรงยศ หวันสมาน,

สถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

วรรณวิทย์ แต้มทอง

กระบวนการพัฒนาองค์กรของบริษทั รับสร้างบ้านโดยใช้

วรนันท์ อิ่มโอษฐ์,

แนวทางแผนผังแบบจำลองธุรกิจ

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

CEM-INV3

การบริหารโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง Thailand First

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ดร.ประสงค์ ธาราไชย

Deep Sea Port
2

3

4

13:15 – 13:30 น.

13:30 – 13:45 น.

13:45 – 14:00 น.

CEM03

CEM05

CEM21

กรณีศึกษาต้นทุนคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมใน

พิจาริน เอ่งฉ้วน,

โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม

กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

การศึกษาพฤติกรรมและกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคางาน

ธนิดา บดีพงศ์,

ก่อสร้างทาง

วชรภูมิ เบญจโอฬาร

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณจาก

ปาณัสม์ ลิ้มพัสถาน,

การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอ่ สร้าง ของบ้านเดี่ยวสองชั้นใน

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

จังหวัดเชียงใหม่
5

14:00 – 14:15 น.

CEM28

การศึกษาอุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการ

วิไลเลขา วิวัฒน์วานิชกุล

ก่อสร้าง
6

14:15 – 14:30 น.

CEM34

การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์เวลาใน

ณชาภทร แสงจันทร์,

การอพยพหนีไฟ

ดารารัตน์ พันชะนะ,
เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ดร.อมรชัย ใจยงค์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

CEM-INV4

2

15:00 – 15:15 น.

CEM01

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

ทิศทางของตลาดดิจิตัลกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ไผท ผดุงถิ่น

สาเหตุของงานบกพร่องในงานก่อสร้าง ต้นทุนในการแก้ไข

เจริญทรัพย์ งอยจันทร์ศรี,

และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ : กรณีศึกษางานก่อสร้าง

พิชญ์ สุธีรวรรธนา

โรงแรม 1 แห่ง
3

15:15 – 15:30 น.

CEM04

การเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลากิจกรรมงาน

นครินทร์ ซิ่วนัส,

ก่อสร้างแบบ PERT โดยกลุ่มตัวอย่างบริษทั สมาชิกสามัญ

วชรภูมิ เบญจโอฬาร

ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
4

15:30 – 15:45 น.

CEM08

การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการบริหารงานก่อสร้างโดยใช้

กิตติพงศ์ เชื้ออ้วน,

ธุรกิจอัจฉริยะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

เบญญา สุนทรานนท์,
สุนิตา นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

5

15:45 – 16:00 น.

CEM09

การคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ

จิตราภรณ์ วุฒกิ ารณ์,

สาธารณูปโภคสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,

ขนาดเล็กของโครงการ เทอรา ดา ลุธ จังหวัดเชียงใหม่

สุนิตา นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

6

16:00 – 16:15 น.

CEM23

การกำหนดเพื่อเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม

ฐิติวฒ
ั น์ ตรีวงศ์,

ก่อสร้างเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

ถิรรัตน์ นาคาคง,
กนกวรรณ ไชยนุรักษ์,
จำรูญ หฤทัยพันธ์

7

16:15 – 16:30 น.

CEM35

ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางขององค์กร

วรรณวรางค์ รัตนานิคม,

ปกครองส่วนท้องถิ่น

สยาม ยิ้มศิริ
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 2 - ศรีราชา
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:00 – 9:15 น.

TRL-INV1

2

9:15 – 9:30 น.

TRL17

3

9:30 – 9:45 น.

TRL41

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

นวัตกรรม เมือง และความยั่งยืน

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

แบบจำลองเชิงพฤติกรรมการใช้คาร์แชริ่ง: กรณีศึกษา

วีรชัย โสธนนันทนฺ,

ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร

พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาและ

ณัฐดนัย สุวรรณมณี,

ความสบายเชิงความร้อน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,

ทางเดินเท้าสีเขียว

นพดล กรประเสริฐ,
ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

4

5

9:45 – 10:00 น.

10:00 – 10:15 น.

TRL03

TRL34

การพัฒนาและต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบท เชื่อมต่อ

อิชย์ ศิริประเสริฐ,

ระหว่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ไกวัลย์ โรจนานุกูล

Analysis of Impact of Introduction of Bus Rapid

LISAKO KUGII,

Transit on Land Price in Developing City – Case

Atsushi Fukuda,

Study of Managua city, Republic of Nicaragua

Noriyasu Tsumita,
Hiroki Kikuchi

6

10:15 – 10:30 น.

TRL06

การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้า

มาริษา คีรีมาศทอง,

อาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่าง

ปรีดา พิชยาพันธ์,

สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่

นพดล กรประเสริฐ
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ห้องประชุม 2- ศรีราชา
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

TRL-INV2

หัวข้อบทความ
การวิเคราะห์สภาพจราจรโดยใช้ข้อมูลออนไลน์

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
รศ.ดร.มงกุฎ เพียรธนะกูล
ชัย

2

11:00 – 11:15 น.

TRL01

การประเมินมูลค่าเวลาในการขนส่งสินค้าเกษตร

ณัฐปคัลภ์ อินสมตัว,
ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

3

4

11:15 – 11:30 น.

11:30 – 11:45 น.

TRL12

TRL31

การประเมินผลการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษ

เบญจวรรณ องอาจ,

ฉลองรัช

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

การศึกษาค่าเวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของเวลา

พรเทพ พวงประโคน,

ระหว่างรถยนต์อิ่มตัวบริเวณทางแยกสัญญาณไฟที่มแี ละไม่

พงศกร ปัญญา,

มีการติดตัง้ อุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ

แนววิทย์ บุญทา,
ซุกรอน เซ็งสาเมาะ

5

11:45 – 12:00 น.

TRL30

การประเมินความสามารถในการประหยัดระยะเวลาการ

ปิยพงษ์ จันทโชติ,

เดินทางของทางพิเศษ

วิรภพ เมฆพฤกษาวงศ์,
กิตติคุณ รอดสกุล,
ปณิก โพธิสาวัง,
พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร,
ธนานี ไต่เมฆ,
รวิพันธุ์ เด็ดแก้ว

6

12:00 – 12:15 น.

TRL29

การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับความสัมพันธ์

พรเทพ พวงประโคน,

ของโครงข่ายถนนโดยรอบในการทำนายเวลาเดินทางบน

สรวิศ นฤปิติ

ถนนในเขตเมือง
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 2 - ศรีราชา
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

1

13:00 – 13:15 น.

TRL-INV3

Smart Mobility กับการเตรียมความพร้อมในประเทศไทย

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ

2

13:15 – 13:30 น.

TRL42

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

พงษ์พิษณุ นาคคำ,

เดินทาง ในพืน
้ ทีศ
่ ึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

ศาลายา
3

13:30 – 13:45 น.

TRL40

ความพึงพอใจในระบบเดินทางแบ่งปันกันใช้ของนิสิตในเขต

แซนด้า วิน,

มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรวิศ นฤปิติ,
พงษ์ศกั ดิ์ บัณฑิตสกุลชัย

4

13:45 – 14:00 น.

TRL37

การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มี

ธนา น้อยเรือน,

สัญญาณไฟ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

พรภวิษย์ ตาจุมปา,
ภูมิพิชญ์ จันทร์เทพ

5

6

14:00 – 14:15 น.

14:15 – 14:30 น.

TRL36

TRL16

การวิเคราะห์ความหลากหลายของพฤติกรรมการเลือกที่อยู่

ธวัชชัย คงสุวรรณ์,

อาศัย

วราเมศวร์ วิเชียรแสน

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพฤติกรรมของการยอมรับมาตรการ

ปกรณ์ จินายะ,

ด้านราคาการใช้ถนนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

อรรถวิทย์ อุปโยคิน,
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
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ห้องประชุม 2 - ศรีราชา
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

1

14:45 – 15:00 น.

TRL09

ทัศนคติของนักเรียนต่อการใช้งานทางข้ามบริเวณโรงเรียน

ณัฐสัญญ์ ปัญญาวิสุทธิชัย,
เกษม ชูจารุกุล

2

15:00 – 15:15 น.

TRL46

การวิเคราะห์ทางสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทาง

ขจรศักดิ์ เจิมประไพ,

ถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท

สันติภาพ ศิริยงศ์,
ศาศวัต ภูริภัสสรกุล

3

15:15 – 15:30 น.

TRL45

การศึกษาความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถเพื่อเพิ่ม

สิริศักดิ์ ยิ้มย่อง,

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย : กรณีศึกษาจุดกลับรถ

ณรงค์ กุหลาบ

หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตศาลายา
4

15:30 – 15:45 น.

TRL38

การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

ภูทริยา มีอุสาห์,

สำหรับรถจักรยานยนต์

บุญพล มีไชโย, ท
วีศักดิ์ แตะกระโทก

5

6

15:45 – 16:00 น.

16:00 – 16:15 น.

TRL28

TRL25

เงื่อนไขและข้อพิจารณาในการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรง

เอกรินทร์ เหลืองวิลัย,

กระแทกจากการชนบนทางยกระดับ

วิทวงศ์ กาญจนชมภู

การประเมินความปลอดภัยทางถนน และระดับดาวตาม

เกษม ชูจารุกุล, เกริกฤทธิ์

มาตรฐาน iRAP สำหรับโรงเรียนเสีย่ งในกรุงเทพมหานคร

ศรีรุ่งวิกรัย, พิณทิพย์ ศิระ
อำพร

7

16:15 – 16:30 น.

TRL27

การวิเคราะห์อบุ ัติเหตุสำหรับทางโค้งราบของทางหลวงชนบท

เกษศิรินทร์ บุญตัน,

สองช่องจราจร

นพดล กรประเสริฐ,
ปฏิพัทธ์ กัณหา
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ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.วิเชียร ชาลี

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:00 – 9:15 น.

STR-INV1

หัวข้อบทความ
สถานการณ์กฎกระทรวงและมาตรฐาน งานอาคารใน

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประเทศไทย
2

3

9:15 – 9:30 น.

9:30 – 9:45 น.

STR06

STR08

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ที่มี

กาญจนาวรรณ์ ปัญญาวีร์,

ส่วนอโลหะจากกระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรไฟฟ้าเป็น

สุพพัต ควรพงษากุล,

ส่วนผสม

เปรมฤดี กาญจนปิยะ

การพัฒนาคอนกรีตพรุนจากส่วนอโลหะทีไ่ ด้จาก

กชกร ศรีวฒ
ั นกุล,

กระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สุพพัต ควรพงษากุล,
เปรมฤดี กาญจนปิยะ,
จักรพันธ์ เทือกต๊ะ

4

9:45 – 10:00 น.

STR38

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสม

คณุตม์ สมบูรณ์ปญ
ั ญา,

มวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้ำ

ภูษิต บุญยฤทธิ์,
วงศกร สิมมา,
ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ

5

6

10:00 – 10:15 น.

10:15 – 10:30 น.

STR41

STR43

การใช้ตะกอนประปา ในมอร์ตา้ ร์เกร้าท์รอยต่อผิวทาง

ตะวัน เพชรอาวุธ,

คอนกรีตสำเร็จรูป

จตุพล ตั้งปกาศิต

การสำรวจอัตราการเกิดคาร์บอเนชันของโครงสร้าง

สุพจน์ ธรรมนิทา,

สะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี

ปิตศ
ิ านต์ กร้ำมาตร

46

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference
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ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.วิเชียร ชาลี

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

STR47-INV2

Seismic Strengthening of Soft-Story RC Moment

รศ.ดร.สุทศ
ั น์ ลีลา

Frames

ทวีวฒ
ั น์

การประมาณค่าตัวแปรทางพลศาสตร์ของเจดีย์วัดอุโมงค์

ปิติ ประทุมขำ,

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับจากวิธีประวัติเวลา

ชินพัฒน์ บัวชาติ,

2

11:00 – 11:15 น.

STR03

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

ชยานนท์ หรรษภิญโญ,
นเรเมต ตันติสุขุมาล,
Mitsuhiro Miyamoto,
Manabu Matsushima
3

11:15 – 11:30 น.

STR20

ค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวในทุกอำเภอ

สิวะลักษมณ์ ขำนุรักษ์,

ของอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐานของ

สรกานต์ ศรีตองอ่อน

กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1301/1302-61)
4

5

6

11:30 – 11:45 น.

11:45 – 12:00 น.

12:00 – 12:15 น.

STR36

STR37

STR45

Effect of Ground Motion Horizontal Definition in

Khine Mon Myint,

Seismic Analysis and RC Moment Frame

Teraphan

Structures in Mandalay Region

Ornthammarath

Effect of Scaling Factor in Ground Motion

Thiri Thaw,

Selection of Seismic Analysis and Design of RC

Teraphan

Moment Frame Structures

Ornthammarath

การต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่

อมรชัย ใจยงค์,

ปราศจากความเหนียว

ชานนท์ กวางเจริญ
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ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : ดร.อมรชัย ใจยงค์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

STR-INV3

Structural Performance Upgrade of

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว

Buildings using Viscous Wall
Dampers - A Case Study of 41-Story
Condominium
2

13:15 – 13:30 น.

STR04

ผลตอบสนองต่อแรงลมของอาคารหน้าตัด

พัฒน์ศิริ ใจก้าวหน้า, วิโรจน์ บุญญ

รูปวงกลมและวิธีการลดผลตอบสนองโดย

ภิญโญ

ใช้มวลหน่วงปรับค่าและมวลน้ำหน่วงปรับค่า
3

13:30 – 13:45 น.

STR10

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติและวิธีไฟ

กันตภณ จินทราคำ, พีรสิทธิ์ มหา

ไนต์เอลิเมนต์สำหรับป้อมก่ออิฐโบราณของ

สุวรรณชัย, ก้องภพ วัชรเสวี,

ไทย: กรณีศึกษาป้อมมหากาฬ

ชัยณรงค์ อธิสกุล, พรเกษม จง
ประดิษฐ์,
สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

4

13:45 – 14:00 น.

STR32

ศึกษาค่าตัวประกอบปรับผลการตอบสนอง

ธนากร ใจปิติ, ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์,

ที่เหมาะสมสำหรับหอถังสูง ที่รองรับด้วย

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอก
กลวงในประเทศไทย
5

14:00 – 14:15 น.

STR33

ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ และสมบัติวัสดุ

ศิวนนท์ ต้นเกตุ, พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณ

ก่อของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช

ชัย, ณัฐนันท์ วงศ์อนันต์, ชนาธิป บิน

วรวิหาร

ซาอิส, สุรพัศ นิธิปฏิคม, สุวจั น์ชัย

มราชวรวิหาร

แก้วมาคูณ, ชัยณรงค์ อธิสกุล, วีร
ชาติ ตั้งจิรภัทร, สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวัฒน์

6

14:15 – 14:30 น.

STR34

กำลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุจีโอโพลี

ตะวัน หงษ์อบุ ล, อรุษ เพชรเชิดชู

เมอร์ หรือคอนกรีตและเหล็กเสริม
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ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

STR-INV4

2

15:00 – 15:15 น.

STR19

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

Un-conventional Construction

ดร.วิสิทธิ์ อุตศ
ิ ยพงศา

การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองกำลังรับแรงเฉือนของ

วีระพงษ์ ชมชายผล,

กำแพงเตี้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้แรงแผ่นดินไหว

ปนัสย์ชัย เชษฐ์โชติศักดิ์,
จารึก ถีระวงษ์

3

15:15 – 15:30 น.

STR27

พฤติกรรมโครงสร้างจุดต่อพื้น-เสาเสริมหมุดเหล็กภายใต้

ธนกร ขุนฤทธิ,์

แรงด้านข้างแบบวัฏจักร

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,
ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์,
อดิศร โอวาทศิริวงศ์,
อํานาจ คําพานิช

4

15:30 – 15:45 น.

STR35

การเสริมกำลังโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอัด

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,

แรงภายนอก

อดิศร โอวาทศิริวงศ์,
อํานาจ คําพานิช,
ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิต

5

6

7

15:45 – 16:00 น.

16:00 – 16:15 น.

16:15 – 16:30 น.

STR39

STR40

STR46

ผลกระทบของช่องเปิดต่อพฤติกรรมเชิงโครงสร้างของโครง

จรัญ ศรีชัย,

ต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มผ
ี นังอิฐก่อ

สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

กำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก

ลีน่า ปรัก,

ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง

ทวีชัย สำราญวานิช

พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกโอบรัดด้วยสาย

อิทธิพล พสิษฐ์โยธิน,

รัดเหล็กแบบให้แรง

สายันต์ ศิริมนตรี,
ชนะชัย ทองโฉม
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ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:00 – 9:15 น.

GTE-INV1

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การเร่งระบายน้ำออกจากดินเหนียวอ่อน From surcharge ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
loading to Vaccum PVD

2

3

4

9:15 – 9:30 น.

9:30 – 9:45 น.

9:45 – 10:00 น.

GTE17

GTE34

GTE35

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วย

วฤธ รัตนรุ่งโรจน์,

ปูนซีเมนต์ผสมผงตะกรันเหล็กและเถ้าชีวมวล จาก

ศุภกิจ นนทนานันท์,

โรงงานผลิตกระดาษ

อัครชัย เรืองแสงทอง

สมรรถนะของเสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยภายใต้การอัดตัว

สุวิจักขณ์ วิรัตน์,

คายน้ำ

พิทยา แจ่มสว่าง

การวิเคราะห์กำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินถมบ่อถูก

ศาสตร์ศิลป์ ภักดีเมฆ,

ปรับปรุงด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method

ปิยวัฒน์ เงินบำรุง,
สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์

5

10:00 – 10:15 น.

GTE41

กำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมจีโอโพลิ

วีรวัฒน์ ดีสวัสดิ,์

เมอร์จากเถ้าชานอ้อย

ชยกฤต เพชรช่วย,
เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒ
ั นพงศ์,
จักษดา ธำรงวุฒิ

6

10:15 – 10:30 น.

GTE42

อิทธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียดและปริมาณซีเมนต์ต่อ

สุทธิพงศ์ คำดี,

กำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์

สุริยะ ทองมุณี,
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
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ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

GTE-INV2

หัวข้อบทความ
การเพิ่มศักยภาพของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยการ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

เสริมเส้นใยไฟเบอร์
2

11:00 – 11:15 น.

GTE07

ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสูงสุดและระยะห่างระหว่างชั้น

อรอนง สุมะนัสชัย,

ของตาข่ายเสริมกำลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกำลังอัดและการ

วรัช ก้องกิจกุล

เสียรูปของทรายเสริมกำลัง
3

11:15 – 11:30 น.

GTE08

คุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและ

ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว,

ดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค

กรกฎ นุสิทธิ์,
ทวีศกั ดิ์ แตะกระโทก,
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม

4

5

11:30 – 11:45 น.

11:45 – 12:00 น.

GTE13

GTE01

คุณสมบัติของดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาสำหรับวัสดุ

อรฑิฌา จันทร์สงิ ห์,

งานทาง

วีรยา ฉิมอ้อย

การประเมินดีกรีการอัดตัวคายน้ำสำหรับดินเหนียวอ่อน

สินาด โกศลานันท์,

กรุงเทพด้วยวิธีอาซาโอกะ

ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี,
อลงกต ไชยอุปละ

6

12:00 – 12:15 น.

GTE18

การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุ

กัญจน์ สลีวงศ์,

ผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,
กรกฎ นุสิทธิ์

51

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference

ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.พูลพงศ์ พงษ์วิทยภานุ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

GTE20

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักใน

คเชนทร์ จักร์แก้ว,

แนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ

สุริยะ ทองมุณี,
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,
จักรพันธ์ ธงทอง

2

13:15 – 13:30 น.

GTE26

อิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกำลังการรับแรงแบก

จักรพันธ์ ธงทอง,

ทาน โดยใช้ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิ าร

สุริยะ ทองมุณี,
คเชนทร์ จักร์แก้ว

3

13:30 – 13:45 น.

GTE28

อิทธิพลของแรงกระทำด้านข้างแบบวัฏจักรต่อค่าสติฟเนสข

พงศ์ภัค สืบถวิลกุล,

องดินโดยรอบเสาเข็มเดี่ยวจำลอง

วรัช ก้องกิจกุล,
พงศธร กระจ่างผล

4

13:45 – 14:00 น.

GTE37

การประเมินเสถียรภาพของฐานรากคันทางโดยวิธี Plate

ชนิดา ใสสุขสอาด,

Bearing Test และ Dynamic Penetration Test

ศิวาเวช อบมา,
อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์,
อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช

5

6

14:00 – 14:15 น.

14:15 – 14:30 น.

GTE38

GTE40

ความแม่นยำของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ ทินกร ทานา,
คำนวณ

สยาม ยิ้มศิริ

การเปรียบเทียบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ

สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์,

คำนวณด้วยวิธีสถิตศาสตร์ และจากผลการทดสอบแบบ

เรืองวิทย์ โชติวทิ ยา

พลศาสตร์สำหรับชั้นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธานินทร์,
นิพันธ์ แสงศรี
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ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.พูลพงศ์ พงษ์วิทยภานุ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

GTE-INV3

2

15:00 – 15:15 น.

GTE16

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การใช้พชื ร่วมกับวิธีกลสำหรับป้องกันภัยดินถล่ม :

ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอ

ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย

สรวง

อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหิน

นวัต ปรีชาศิลป์,

ทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด

บารเมศ วรรธนะภูติ,
อภินิติ โชติสังกาศ

3

15:15 – 15:30 น.

GTE23

วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่

ณัฐฐา ไชโสกเชือก,

เป็นดินไม่เชื่อมแน่น

สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์,
ชิโนรส ทองธรรมชาติ

4

15:30 – 15:45 น.

GTE36

Standup time estimation of undercut moist sand

Laddawon Dul,

slope using numerical simulation

Cheowchan
Leelasukseree

5

15:45 – 16:00 น.

GTE46

การปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินด้วยเสาเข็ม

ปรัชญา แสนแปง,

กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง –

พงษ์พินันท์ บูรณะกิติ,

ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,
สุริยาวุธ ประอ้าย

6

7

16:00 – 16:15 น.

16:15 – 16:30 น.

GTE50

GTE48

อิทธิพลของการลดระดับน้ำต่อเสถียรภาพความลาดของ

มนชล ศรีชัยกูล,

เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน

วีรยา ฉิมอ้อย

แบบจำลองความสัมพันธ์สำหรับพฤติกรรมของผิวสัมผัส

เอกรินทร์ สุดใจ,

ระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ

สุริยาวุธ ประอ้าย,
นิพันธ์ อินสุข,
ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,
ธีระวัชร เกี๋ยงคำ
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ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
ประธานห้องประชุม : ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:00 – 9:15 น.

WRE-INV1

2

9:15 – 9:30 น.

WRE01

3

9:30 – 9:45 น.

WRE02

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การปรับตัวในการจัดการทรัพยากรน้ำไทย

ศ.ดร.สุวฒ
ั นา จิตตลดากร

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน

ปรมะ สิงห์ชัย,

กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัด

ชวเลข วณิชเวทิน,

ชัยนาท

พิพัฒน์ สอนวงษ์

การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วม

ชนะศักดิ์ แสงสกุล,

ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเชิงกลยุทธ์

รณกร สนธิแก้ว,
สนิท วงษา

4

5

9:45 – 10:00 น.

10:00 – 10:15 น.

WRE25

WRE06

การประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในพืน้ ที่

สาโรจน์ โพธิ์เกษม,

เกษตรกรรมโดยการใช้ปจั จัยทีจ่ ับต้องได้และจับต้องไม่ได้

สมฤทัย ทะสดวก

การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างในเวลากลางคืน

เจษฎายุทธ ไกรนรา

คาดการณ์การใช้น้ำประปาของประเทศไทย
6

10:15 – 10:30 น.

WRE09

การประเมินความต้องการใช้น้ำกลุ่มที่พักอาศัยในพื้นที่

สขิลา ลีลาชัย,

รับผิดชอบของการประปานครหลวงแบบรายพื้นที่

สิตางศุ์ พิลัยหล้า
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ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

WRE-INV2

หัวข้อบทความ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

อย่างยืดหยุ่น
2

3

11:00 – 11:15 น.

11:15 – 11:30 น.

WRE10

WRE29

การจำลองระบบล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิง ในพื้นที่

สกุณี พัฒนโภครัตนา,

เฝ้าระวัง สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ การ

สุรชัย ลิปิวัฒนาการ,

ประปานครหลวง

อดิชัย พรพรหมินทร์

ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับระบบจ่ายน้ำประปา

บุศรินทร์ ไชยเสน, นิสภัสร์ วงศ์
พัฒน์, เหมภัทร ชาติวฒ
ั นานนท์,
อธี อัมพรายน์, ปาริฉัตร ปั้นทอง,
กมล วิศาลสวัสดิ์, จิรเมธ ช้างค
ล่อม, อดิชัย พรพรหมินทร์,
สุรชัย ลิปิวัฒนาการ

4

11:30 – 11:45 น.

WRE11

การติดตามและวิเคราะห์ความเค็มรุกตัวด้วยระบบ

ธีรพล เจริญสุข,

คาดการณ์ความเค็มรุกตัวในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วง

คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์,

พายุโซนร้อนปาปึก 2562

วาทิน ธนาธารพร,
ปิยมาลย์ ศรีสมพร

5

6

11:45 – 12:00 น.

12:00 – 12:15 น.

WRE27

WRE28

การกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา:

ขวัญชนก คุณกิตติ,

หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมงู

สุวัชร์ บัวแย้ม,

ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช,
ลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย,
เยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม
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ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

WRE-INV3

2

13:15 – 13:30 น.

WRE31

3

13:30 – 13:45 น.

WRE35

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่

ดร.สุทศ
ั น์ วีสกุล

Investigation of Shoreline Change in Phan Thiet

Thi Phuoc Hoai Pham,

Bay, Binh Thuan, Vietnam

Anurak Sriariyawat

สภาพความชื้นต่อกำลังของหินศิลาแลงสำหรับการก่อสร้าง

แสงสุรีย์ พังแดง,

ที่ไม่ใช้วสั ดุเชื่อมประสาน

ดารุณี แก้วพิกุล,
ธวัชชัย โทอินทร์,
ศราวรณ์ ศาศวัตภิรมย์

4

13:45 – 14:00 น.

WRE04

Scour Protection Around Bridge Pier Using Based

Tussanun

Ramp

Thunyaphun,
Duangrudee
Kositgittiwong,

Chaiwat
Ekkawatpanit,
Rachapol Sukjan
5

14:00 – 14:15 น.

WRE05

A study of the energy reduction of flow through

Watusiri Suwannarat,

concrete and natural rubber tetrapods

Duangrudee
Kositgittiwong,

Chaiwat
Ekkawatpanit,
Rachapol Sukjan
6

14:15 – 14:30 น.

-

-

-
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ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

WRE-INV4

2

3

15:00 – 15:15 น.

15:15 – 15:30 น.

WRE12

WRE16

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

Geomorphology-Based Runoff Modeling for

Prof. Dr. Kwan Tun

Integrated Basin Management

Lee

The Effect of Depths of Partial Breakwater on

Nantawoot Inseeyong,

Wave Transmissibility by Physical Model

Anurak Sriariyawat

ผลของระดับน้ำหน้าเขื่อนต่อการเปลี่ยนแปลงระยะฐานของ

ปุณยวีร์ ประดงจงเนตร,

การออกแบบเขื่อนคอนกรีตกราวิตี้แบบไม่ให้น้ำไหลข้ามสัน

ธนพร สุปริยศิลป์

เขื่อน
4

5

6

7

15:30 – 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

16:00 – 16:15 น.

16:15 – 16:30 น.

WRE07

WRE15

WRE19

WRE32

การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ปริชาติ เวชยนต์,

สภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI

วสันต์ สกุลกิจกาญจน์

วิธีการผันน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล,

ตอนล่างในฤดูแล้ง

คุณานนต์ ศรีสทุ ิวา

ผลกระทบของลักษณะลมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล,
ภัยแล้ง

ดุลยพล เหล็งพั้ง

Impacts of Future Climate Change on Inflow to

Thanasit Promping,

Pasak Jolasid Dam in Pasak River Basin, Thailand

Tawatchai
Tingsanchali,
Supatchaya
Chuanpongpanich
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
ประธานห้องประชุม : ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:00 – 9:15 น.

MAT-INV1

หัวข้อบทความ
Corrosion-induced cover cracking in reinforced

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

concrete
2

9:15 – 9:30 น.

MAT03

สมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน

สุนัย โตศิริมงคล,

ของไทย

พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย,
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,
สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์,
ชัยณรงค์ อธิสกุล

3

9:30 – 9:45 น.

MAT07

ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิล

ขวัญชัย พิมเพราะ,

เหลือทิ้ง

อภิสิทธิ์ เกษมจิต,
อนุวัช แสงจันทร์,
อาทร ชูพลสัตย์,
ณรงค์ กุหลาบ

4

9:45 – 10:00 น.

MAT09

คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยาย

คำภี จิตชัยภูมิ,
ปริญญา จินดาประเสริฐ

5

6

10:00 – 10:15 น.

10:15 – 10:30 น.

MAT11

MAT13

อิทธิพลของอัตราส่วนการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ด

นันทชัย ชูศิลป์,

พลาสติกรีไซเคิล HDPE ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดไหล

จุฑามาศ ลักษณะกิจ,

อัดแน่นด้วยตัวเอง

อรุณ ลูกจันทร์

การศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุนโดยใช้มวลรวม

กมล ตรีผอง,

หยาบรีไซเคิล

รณกร เทพวงษ์
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

MAT-INV2

หัวข้อบทความ
Potential of Off-Spec Fly Ash for Use in

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ศ.ดร.สมนึก ตัง้ เติมสิริกุล

Concrete" or in Thai
2

11:00 – 11:15 น.

MAT20

การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากวัสดุเหลือ

ภานุวัฒน์ โสภณวาณิชย์,

ทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาล

ยิ่งใหญ่ มาลัยเจริญ,
ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ

3

11:15 – 11:30 น.

MAT23

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนำเศษอิฐมอญมา

ทรงสุดา วิจารณ์

ใช้เป็นวัสดุทดแทนมวลรวมละเอียดและปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์บางส่วนในงานคอนกรีต
4

11:30 – 11:45 น.

MAT25

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแต่งแร่

ปณิธาน เต็งยะ,

เฟลด์สปาร์ เพื่อทดแทนวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง

พิชชาภรณ์ พัฒนศุภ
สุนทร,
ภูวดล พรหมชา

5

11:45 – 12:00 น.

MAT26

Sustainability Indicators Review of Hemp Shiv as

Teerawat Sinsiri,

Alternative Materials for the Construction Industry

Komchai Thaiying,

in Thailand

Pannipa Prastsoong,
Sanan Tangsathit

6

12:00 – 12:15 น.

MAT32

การประเมินกำลังและการหดตัวของคอนกรีตที่เป็นมิตรกับ

ปิ่นพงศ์ กันหาลา,

สิ่งแวดล้อมที่ทาํ จากมวลรวมรีไซเคิลและใช้ เถ้าก้นเตา

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,

ร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสาน

ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
ประธานห้องประชุม : ดร.ธนพล ญาณวีรศักดิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

MAT-INV3

2

13:15 – 13:30 น.

MAT01

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

รศ.ดร.วิทติ ปานสุข

ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของมอร์ตาร์ซอ่ มแซม

วนาลี ภานุพรประพงศ์,

ตัวเอง โดยใช้สปอร์ของแบคทีเรียชนิดชักนำให้เกิดการ

ภีม เหนือคลอง,

ตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต

พิชชา จองวิวฒ
ั สกุล,
วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี,
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

3

4

13:30 – 13:45 น.

13:45 – 14:00 น.

MAT05

MAT28

คุณสมบัตทิ างกายภาพของดินเหนียวเผามวลเบาทำจากได

ณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล,

อะตอมไมต์ผสมโฟม

คำภี จิตชัยภูมิ

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เอฟจีดยี ิปซั่มและแคลเซียม

สกลวรรณ ห่านจิต

ซัลเฟตต่อสมบัติเชิงกลและการหดตัวแห้ง ของวัสดุอัลคาไล

สุวรรณ์,

มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง

บวรรัก อินทร์จอหอ,
ขัตติย ชมพูวงศ์,
ชุดาภัค เดชพันธ์,
ศตคุณ เดชพันธ์,
ธนากร ภูเงินขำ

5

6

14:00 – 14:15 น.

14:15 – 14:30 น.

MAT30

MAT31

ความสามารถทำงานได้และกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์

ปัทมาวดี แก้วระวัง,

ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าปาล์ม

ทศพร ศรีคำมา ,

น้ำมัน

ธนากร ภูเงินขำ

จีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นจากเถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้ำมัน

รัฐพล สมนา,
ประชุม คำพุฒ,
ธีรพล เสาวพันธ์,
เกียรติสุดา สมนา
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

MAT-INV4

หัวข้อบทความ
Potential aggregate problem for

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิช

construction
2

15:00 – 15:15 น.

MAT15

ความต้านทานคลอไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่

อัญชนา กิจจานนท์,

ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์

ทวีชัย สำราญวานิช,
ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

3

15:15 – 15:30 น.

MAT16

ผลกระทบของอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์ต่อ

อัญชนา กิจจานนท์,

ปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต

ทวีชัย สำราญวานิช,
ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

4

15:30 – 15:45 น.

MAT17

ผลกระทบของซิลิกา้ ฟูมต่อความต้านทานการแทรก

อัญชนา กิจจานนท์,

ซึมคลอไรด์ของคอนกรีต

ทวีชัย สำราญวานิช,
ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

5

15:45 – 16:00 น.

MAT19

ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่ม

ลีน่า ปรัก,

เกิดสนิมของเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมตะกรัน

ทวีชัย สำราญวานิช

เตาถลุงเหล็กบด
6

16:00 – 16:15 น.

MAT21

ผลกระทบของการเติมแคลเซียมออกไซด์อิสระใน

พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ,

เถ้าลอยต่อความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์

ปิตศ
ิ านต์ กร้ำมาตร,

ของเพสต์ผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

ทวีชัย สำราญวานิช,
สมนึก ตั้งเติมศิรกิ ุล

7

16:15 – 16:30 น.

MAT29

การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล

กรกนก จอยนอก, ขัตติย ชมพู
วงศ์, ชุดาภัค เดชพันธ์, ศตคุณ
เดชพันธ์, สกลวรรณ ห่านจิต
สุวรรณ์, ธนากร ภูเงินขำ
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ห้องประชุม 7 - มาบตาพุด
เวลา 9:00 – 10:30 น.

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมและพลังงาน (ENV)
ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:00 – 9:15 น.

EEC02

2

9:15 – 9:30 น.

EEC03

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

The State Railway of Thailand Line Capacity

Niti Jaikaew,

Evaluation using UIC 406 Method (Section Hua

Ackchai

Ta Khe Station to Cha Choeng Sao Junction)

Sirikijpanichkul

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ

อนงค์นาถ คำศิริ,

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ปรีชา โสภารัตน์,
สุเมธี วงศ์ศักดิ์

3

9:30 – 9:45 น.

ENV-INV1

เทคโนโลยี Integrated Fixed Film Activated Sludge

รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

(IFAS) เพื่อการปรับปรุงและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสียทาง
ชีวภาพ
4

9:45 – 10:00 น.

ENV01

Journey of Offshore Wellhead Platform Reuse

Nontiwat Hutangkura,

Project

Witthayakom
Putchakarn

5

10:00 – 10:15 น.

ENV02

การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการปรับสภาพ

คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์,

หญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมัก

ฐนียา รังษีสุริยะชัย

ร่วมกับเศษอาหาร
6

10:15 – 10:30 น.

ENV03

การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและการ

เก่งกาจ จันทร์กวีกูล,

มูลหมัก ด้วยวิธีการหมักแบบไร้อากาศ

ฐนียา รังษีสุริยะชัย
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วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 7 - มาบตาพุด
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (DET) และสาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

1

10:45 – 11:00 น.

DET01

การศึกษาความต้านทานกระสุนขนาด 7.62X51 มม. ของ

อภิสิทธิ์ เตชพัฒนากร,

ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

สิทธิศกั ดิ์ เเจ่มนาม,
ปิติ สุคนธสุขกุล

2

3

4

11:00 – 11:15 น.

11:15 – 11:30 น.

11:30 – 11:45 น.

MAT04

MAT06

MAT12

การศึกษากลสมบัติดา้ นกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่าน

ไตรทศ ขำสุวรรณ,

เปลือกกล้วยน้ำว้า

ภาคภูมิ มงคลสังข์

กำลังอัด กำลังเฉือน และความสามารถการทำงานได้ของจีโอ

ภูริเดช โคตะนิวงษ์,

โพลิเมอร์คอนกรีต ที่มสี ่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์

ปริญญา จินดาประเสริฐ,

คอนกรีตรีไซเคิล เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม

พัชรพล โพธิ์ศรี

ลักษณะการยึดเกาะของจีโอโพลิเมอร์เพสต์กับมวลรวม

ธวัชชัย โทอินทร์,

ละเอียดต่างชนิดกัน

แสงสุรีย์ พังแดง,
สุบรร ผลกะสิ,
สมหมาย สงบาง,
สิทธิศกั ดิ์ อันทะผาลา

5

11:45 – 12:00 น.

MAT22

สมบัติทางกลของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวม

กานต์ธปิ ก ฮามคำไพ,

ละเอียดรีไซเคิลจากเศษหินแกรนิต

ภีม เหนือคลอง,
พิชชา จองวิวฒ
ั สกุล,
เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์

6

12:00 – 12:15 น.

MAT24

การวิจัยศึกษากำลังอัดและกำลังดัดของมอร์ต้าโดยวิธีการ

อำพล แพรสิน,

อัดขึ้นรูปที่มีการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น และเสริมเส้นใย

มาโนช สรรพกิจทิพากร

ปาล์มน้ำมัน
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 7 - มาบตาพุด
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ (SGI)
ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

SGI-INV1

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การประยุกต์ใช้สถานีฐาน GNSS แบบถาวรในการหา

ศ.ดร. เฉลิมชนม์ สถิระ

ปริมาณไอน้ำในชั้นบรรยากาศเพื่อเป็นทางเลือกในการระบุ

พจน์

วันเข้าสู่ฤดูมรสุมสำหรับประเทศไทย
2

13:15 – 13:30 น.

SGI19

การประมวลผลและการติดตามภัยแล้งระหว่างฤดูปลูกพืช

ธีรวัฒน์ ปานช้างไชยสิทธิ์,

เศรษฐกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ค่าผิดปกติ ผลต่างดัชนี

ภูกฤษ ศรีวิลาศ,

พืชพรรณ

สรวิศ สุภเวชย์,
อนุเผ่า อบแพทย์

3

4

13:30 – 13:45 น.

13:45 – 14:00 น.

SGI18

SGI16

การประเมินระดับความเสี่ยงของต้นไม้ในเมืองด้วยเทคโนโลยี

วาริน ชุบขุนทด,

เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน

ชัยโชค ไวภาษา

การประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำ

ณัฐพล เย็นสกุลสุข,

ตมในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้

ธงทิศ ฉายากุล

เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล
5

14:00 – 14:15 น.

SGI12

การประยุกต์ใช้การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการ

ต่อลาภ การปลื้มจิตร,

สำรวจรังวัดปริมาตรหิน บริเวณเหมืองหินเขาบันไดนางศิลา

วีระวัฒน์ เกตุทอง,

จังหวัดสงขลา

ณัฐวุฒิ พูลภักดี,
ศุภกิตติ์ พรหมเมศร์

6

14:15 – 14:30 น.

SGI08

การหาค่าระดับสูงของหมุดระดับตามถนนทางหลวงชนบท

ประกอบ มณีเนตร,

เลียบชายฝั่งตะวันตก จังหวัดชุมพรด้วยวิธีโครงข่าย

ธนศักดิ์ วิศรี,

ดาวเทียม

ธีรพงษ์ ฉวีราช,
ภุชงค์ วงษ์เกิด,
รณชัย บำเพ็ญอยู,่
กฤษฎา มณีเนตร,
อรุณยุพา บัวทรัพย์
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 7 - มาบตาพุด
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ (SGI)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

SGI-INV2

หัวข้อบทความ
การประมาณค่าความจุอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์โดย

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลัง่

ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (Ubolratana reservoir
capacity estimation by using satellite
images)
2

3

15:00 – 15:15 น.

15:15 – 15:30 น.

SGI07

SGI21

การสร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อหาปริมาตรของ

พลพจน์ เอี่ยมสอาด, วิชญ์ภาส

ต้นไม้โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษาต้น

อภิญญารัตน์, เสฏฐวุฒิ แจ้งจั่น,

ฟ็อกเทล

ไพรัช ชูเลิศ, อนุเผ่า อบแพทย์

การปรับปรุงวิธีการจำแนกพรรณไม้ในเมืองด้วย

สุภาภรณ์ รักษาล้ำ,

ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง ด้วยการใช้

ชัยโชค ไวภาษา

รูปตัดตามแนวลองจิจูด และข้อมูลเสริมจากการ
สำรวจด้วยไลดาร์ทางอากาศ
4

5

6

15:30 – 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

16:00 – 16:15 น.

SGI04

SGI02

SGI17

การศึกษารูปแบบของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อ

รัฐภูมิ ตั้งภูมิจิต, สราวุธ ส่งแสง,

ความถูกต้องของแผนที่ จากการรังวัดด้วย

อภิสิทธิ์ ภาสดา,

อากาศยานไร้คนขับ

คมศิลป์ วังยาว, ธีระ ลาภิศชยางกูล

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากการ

รจณา คูณพูล, พรนรายณ์ บุญ

สำรวจ ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพือ่ งาน

ราศรี, สมใจ หมื่นจร, ปวิตร ฏิระ

วิศวกรรมในการสร้างแบบจำลองสิ่งปลูกสร้าง

วณิชย์กุล, จิรวัฒน์ จันทองพูน

การประเมินค่าความสูงออร์โทเมตริกจากข้อมูล

พงษ์ศกั ดิ์ จินดาศรี,

แบบจำลองความสูงยีออยด์ ด้วยโครงข่ายสถานี

พัชราวดี จิตสุทธิ

รับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง
7

16:15 – 16:30 น.

SGI03

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการ

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,

คาดการณ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,

ดิน โดยใช้แบบจำลอง CA-MARKOV

อธิวัฒน์ ภิญโญยาง
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ดร.อมรชัย ใจยงค์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:15 – 9:30 น.

CEM-INV5

2

9:30 – 9:45 น.

CEM02

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

Project Management Process Digitalization

ธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล

การใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหารจัดการงาน

ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง,

เหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกิจบ้านจัดสรร

อภิชาต บัวกล้า,
ธนกร ชมภูรัตน์

3

9:45 – 10:00 น.

CEM06

ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับ

อาทิตยา ตาปัน,

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการ

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง,

ออกแบบก่อสร้าง

พรพจน์ นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

4

10:00 – 10:15 น.

CEM10

การวิเคราะห์แนวทางการตรวจรับแบบจำลองสารสนเทศ

เบญจวรรณ พักดี,

อาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง,
พรพจน์ นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

5

10:15 – 10:30 น.

CEM16

การวิเคราะห์การวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศ

สิทธิพงษ์ ใจปัญญา,

อาคารสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง,
พรพจน์ นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ
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วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

CEM17

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิภาวี แป้นจุลสี,

อาคารกับโครงการก่อสร้างจริง กรณีศึกษา โครงการ บูสท์

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

ฟิตเนส ยิม
2

11:00 – 11:15 น.

CEM27

การประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

พันธกานต์ ปัญโญกิจ,

สามมิติมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบก่อสร้าง สำหรับ

มานพ แก้วโมราเจริญ

ช่างฝีมือ
3

11:15 – 11:30 น.

CEM32

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้แบบจำลอง

สุวิชญา สุริยมงคล,

สารสนเทศอาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศกึ ษา

กวิน ตันติเสวี

: หน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม
4

11:30 – 11:45 น.

CEM33

การวิเคราะห์เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการ

นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล,

ก่อสร้างซึ่งใช้ การจำลองสารสนเทศอาคาร

วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์,
วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร

5

6

11:45 – 12:00 น.

12:00 – 12:15 น.

CEM43

CEM44

กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่น

วรรธณพล ชมภูเขียว,

ขุดเจาะก๊าซน้ำมัน

อมรชัย ใจยงค์

การศึกษาปัญหาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการใช้แบบจำลอง

สิทธิเดช ชุณหะมณีวัฒน์,

สารสนเทศ (BIM) ในการการออกแบบและถอดปริมาณ

กวิน ตันติเสวี

วัสดุสำหรับงานติดตั้งผนังประกอบอาคาร
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

CEM13

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของ

จริยา เรืองเดช,

อาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,
สุนิตา นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

2

13:15 – 13:30 น.

CEM24

การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงาน

กฤษณพงค ฟองสินธุ์

ก่อสร้างอาคารภายใต้ การควบคุมดูแลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
3

13:30 – 13:45 น.

CEM25

ศึกษาสถานะของการประยุกต์ใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง

ชลลดา เลาะฟอ,

ทางธุรกิจเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการบริหาร

ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

โครงการก่อสร้างในสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
4

13:45 – 14:00 น.

CEM30

การศึกษาผลกระทบของโครงการรถไฟทางคูส่ ายตะวันออก

เศรษฐสิทธิ์ ตลอดไธสงดา

ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

ภา, แหลมทอง เหล่าคง
ถาวร

5

6

14:00 – 14:15 น.

14:15 – 14:30 น.

CEM11

CEM37

การใช้ไม้ประดับในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน

นวภา เฉยเจริญ,

อาคาร

วรรณวิทย์ แต้มทอง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนของ

สยาม ยิ้มศิร,ิ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล

วรรณวรางค์ รัตนานิคม
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ห้องประชุม 1 - บางแสน
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
ประธานห้องประชุม : ดร.ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

CEM31

2

3

15:00 – 15:15 น.

15:15 – 15:30 น.

CEM38

CEM40

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบัน

พรกนก พวงมาลา,

อาชีวศึกษา

วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์

การประเมินทางเลือกและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการบริหาร

พรเทพ ม่วงสุขำ,

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

พิชญ์ สุธีรวรรธนา

การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและแนวทางในการป้องกัน

ปุณพจน์ อักษร,

ของงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

(ตลิ่งชัน - มีนบุรี)
4

5

15:30 – 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

CEM42

CEM22

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าวัสดุ

วิษณุ ฉีดอิ่ม,

ก่อสร้าง จากพื้นฐานราคา เป็น พื้นฐานของคุณค่า

พิชญ์ สุธีรวรรธนา

แนวทางการศึกษาค่าใช้จา่ ยความปลอดภัยที่เหมาะสมของ

ทองพูล ทาสีเพชร,

โครงการก่อสร้างงานอาคาร

วุฒิกร แก้วเงินลาด,
เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์

6

7

16:00 – 16:15 น.

16:15 – 16:30 น.

CEM39

CEM36

การจัดการเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างอาคารสูง:

เทพฤทธิ์ มนต์แก้ว,

กรณีศึกษาโครงการแอสค็อตแอมบัสซี่สาทร

จงรักษ์ ผลประเสริฐ

การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารใน

วรรณวรางค์ รัตนานิคม,

ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา

สยาม ยิ้มศิริ
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 2 - ศรีราชา
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ดร.นพคุณ บุญกระพือ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:15 – 9:30 น.

TRL-INV4

หัวข้อบทความ
ปัญหาการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าด้วยจักรยาน

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภา
นนท์

2

9:30 – 9:45 น.

TRL26

บริการรถเช่ากับการพัฒนาการเดินทางสำหรับเมือง

ณัฐธิณี น้ำทิพย์,

ท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด

เอกพงศ์ เพาะกลาง,
ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

3

9:45 – 10:00 น.

TRL19

การวิเคราะห์การจัดการอุปสงค์การเดินทางเพื่อสนับสนุน

กานต์ชนก ทองทิพย์,

ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่

อรรถวิทย์ อุปโยคิน,
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

4

5

10:00 – 10:15 น.

10:15 – 10:30 น.

TRL08

TRL07

การวิเคราะห์จุดจอดแล้วจรด้วยปัญหาพี-ฮับ ภายใต้

ปิยธิดา นิยมสำรวจ,

ข้อจำกัดความจุ

ทรงยศ กิจธรรมเกษร

การพัฒนาแบบจำลองอุปสงค์และการจราจรของลิฟต์

นเรศ อินทรกำแหง ณ ราช

โดยสาร ในบริบทโลจิสติกส์โรงพยาบาล

สีมา, เกรียงไกร อรุโณ
ทยานันท์, อรรถวิทย์ อุป
โยคิน
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วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 2- ศรีราชา
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ดร.รัฐพงศ์ มีสิทธิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

1

10:45 – 11:00 น.

TRL-INV5

The Future of Shared Mobility after COVID-19

ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์

2

11:00 – 11:15 น.

TRL44

การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและความเป็นไปได้ของ

ณัฐกานต์ สุรางค์ศรีรัฐ,

ระบบ MaaS ในกรุงเทพมหานคร

นันทวัฒน์ ศรัณย์ภัทร,
สรวิศ นฤปิติ

3

11:15 – 11:30 น.

TRL33

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับ

พิชญ์สินี กุลเอกสรชา,

ขี่บนถนนชานเมืองจังหวัดชลบุรี

จัตุรงค์ อินทะนู,
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์,
อรรถวิทย์ อุปโยคิน

4

11:30 – 11:45 น.

TRL48

การศึกษาอัตราการให้บริการสูงสุด สำหรับหรับช่องเก็บค่า

นพคุณ บุญกระพือ,

ผ่านทางรถบรรทุก ในระบบระบบเปิด และระบบปิด

พฤกษชาติ เผือกพิพฒ
ั น์,
นิตยา มหาชิโนรส

5

11:45 – 12:00 น.

TRL49

ความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บผ่านทางรถบรรทุก กับ

นพคุณ บุญกระพือ,

สัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ

กฤษดา สกุลเต็ม,
วีรพงศ์ นวลจันทร์

6

12:00 – 12:15 น.

TRL32

แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบการจราจรของ

โสรยา ปิยะวราภรณ์,

การดำเนินงานระบบเครื่องชัง่ น้ำหนักขณะรถวิ่ง

นพดล กรประเสริฐ
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ห้องประชุม 2 - ศรีราชา
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ดร.นพคุณ บุญกระพือ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

TRL-INV6

2

13:15 – 13:30 น.

TRL43

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การออกแบบพื้นทีโ่ ดยรอบสถานีรถไฟศาลายา

ดร.ศิรดล ศิริธร

การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่

ธนวัฒน์ เดชปรอท

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบริการด้านคมนาคม
3

13:30 – 13:45 น.

TRL35

การประเมินความเสี่ยงการชำรุดของประแจรางรถไฟ

ธิตินันท์ รวมทรัพย์,
โรจนัสถ์ รัตนวัน,
รัฐพงศ์ มีสทิ ธิ์,
ภาสุรีย์ ล้ำสกุล

4

13:45 – 14:00 น.

TRL13

Modal Choice after Opening New Railway in

Noriyasu Tsumita,

Bangkok – Case of Dark Red Line –

Bethala Aditya,
Varameth Vichiensan,
Jetpan Wetwitoo,
Atsushi Fukuda

5

14:00 – 14:15 น.

TRL21

ผลกระทบของระบบรางสายใหม่ต่อการเปลี่ยนรูปแบบการ

ธนพร กรีวงษ์,

เดินทาง: กรณีศกึ ษา รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสาย

เกษม ชูจารุกุล

ใต้
6

14:15 – 14:30 น.

TRL47

A Comparative Study of Oil Transportation Modal

Thannin Manipakone,

Choice between Intermodal Rail and Road: A

Ackchai

Case Study of Freight Route between Ban Phai

Sirikijpanichkul

Tank Farm Khon Kaen Province to Railway Yard
at Thanaleng the Laos People’s Democratic
Republic.

72

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference

ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 2 - ศรีราชา
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)
ประธานห้องประชุม : ดร.นพคุณ บุญกระพือ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

TRL39

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การพิจารณาคัดเลือกวัสดุแอสฟัลต์เชื่อมประสานสำหรับ

ฐิติพงศ์ สุขเสริม,

งานผิวทางบนทางพิเศษ

นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

2

15:00 – 15:15 น.

TRL20

การวิเคราะห์ผลของการผันแปรอุณหภูมิ ต่อกำลังต้านทาน

สิริกมล สายน้ำเย็น,

การวิบตั ิของวัสดุโครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมน

บุญชัย แสงเพชรงาม

อิมัลชัน
3

15:15 – 15:30 น.

TRL05

การศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่า

ภัทรพล สีดอกบวบ

ความฝืดของผิวทาง และการศึกษาสมการการเสื่อมสภาพ
ค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง
4

5

15:30 – 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

TRL23

TRL04

การตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการ

ธันวิน สวัสดิศานต์,

โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางแยกต่างระดับบางควาย

วันเสด็จ บุณยะวันตัง,

บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7

วสันต์ พฤกษางามชล

การศึกษาลักษณะกายภาพพื้นที่ของทางหลวงตามรูปแบบ

ภัทรพล สีดอกบวบ

ถนน เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
6

16:00 – 16:15 น.

TRL02

การศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อค่าความสว่างของแสงไฟถนน

ภัทรพล สีดอกบวบ

ของ หลอดไฟประเภท high-pressure sodium(HPS) ใน
สภาวะการใช้งานจริง
7

16:15 – 16:30 น.

TRL24

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของจุดเปิดเกาะกลางกลับรถแบบ

พิกุล ผาหลัก,

จำกัดยานพาหนะ โดยใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค

นพดล กรประเสริฐ

73

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference

ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : ดร.จรัญ ศรีชัย

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:15 – 9:30 น.

STR05

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

พฤติกรรมฐานรากเสาเข็มเจาะบนพืน
้ ลาดเอียงภายใต้แรง

วิทวัส คำทิพย์,

กระทำด้านข้าง

สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน,
ปรีดา ไชยมหาวัน,
ธนกร ชมภูรัตน์

2

9:30 – 9:45 น.

STR11

การออกแบบและประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐาน

ธราดล หงส์อติกุล,

ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

3

9:45 – 10:00 น.

STR12

การตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงและค่าตัวคูณ

วุฒิชัย อมรประสิทธิผ
์ ล,

แรงกระแทกของสะพาน Box Beam และ Plank Girder

ราชวัลลภ กัมพูพงศ์,

ประเภทพื้นต่อเนื่องของกรมทางหลวง เพื่อปรับปรุงการ

อารักษ์ มณฑา,

ออกแบบ

วิกรินทร์ สอนถม,
อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช

4

10:00 – 10:15 น.

STR15

การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากแผ่

เพ็ญวิสุทธิ์ ยิ้มเเฉ่ง,

สำหรับพื้นที่ชั้นดินเหนียว และชัน้ ทราย กรณีศึกษา :

สหรัฐ พุทธวรรณะ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (USO
NET) ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5

10:15 – 10:30 น.

STR24

การวิเคราะห์อุณหภูมิของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่

ณัฐนุช พูนปาน,

สัมผัสกับไฟ

ปาณัสม์ อุปละ,
สพลเชษฐ์ อัตตะการอังกูร,
ชนะชัย ทองโฉม
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วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : ดร.จรัญ ศรีชัย

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

STR-INV5

2

3

11:00 – 11:15 น.

11:15 – 11:30 น.

STR07

STR13

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

Indentation Problems under Surface Stress

ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิ

Effects

ไชย

พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการเติม

นพดล สุยะหลาน,

คอนกรีตบางส่วน

ประกิต ชมชื่น

พฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวงกับเสา

ธีรพล รักษาศิล,

เหล็กกล่องกลวงเติมคอนกรีต

ประกิต ชมชื่น,
พนิดา สีมาวุธ,
ชลดา เลาะฟอ

4

5

11:30 – 11:45 น.

11:45 – 12:00 น.

STR14

STR17

ผลกระทบของการเยื้องศูนย์ของคานต่อพฤติกรรมของ

ธีรพล รักษาศิล,

รอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวง กับเสาเหล็กกล่อง

ประกิต ชมชื่น,

กลวงกรอกคอนกรีต

พนิดา สีมาวุธ

ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อความเหนียวของเสาเหล็ก

ภัทรจีรา ไตรวงค์ย้อย,

กรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส

วัชรา โพธิ์สาวัง,
วัจน์วงค์ กรีพละ

6

12:00 – 12:15 น.

STR25

ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อรูปแบบการวิบัติของเสาเหล็ก

วัชรา โพธิ์สาวัง,

กรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส

เปรมปรีดา กงนะ,
วัจน์วงค์ กรีพละ

75

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563, การประชุมออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference

ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

STR26-INV6

ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเส้นทางสถิตศาสตร์และการสั่นอิสระ

ผศ.ดร.วีรพันธ์ เจียมมี

ของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ รูปทรงห่วงยางรับแรงดัน

ปรีชา

ผลตอบสนองทางพลศาสตร์สำหรับเคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่า

ธนิยพรรธน์ ศรีมนตริ

เซลล์ลอยน้ำเมื่อรับการกระตุ้นทีป่ ลายด้านบน

ภักดี, การันต์ คล้ายฉ่ำ,

2

13:15 – 13:30 น.

STR09

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

ชัยณรงค์ อธิสกุล, สมชาย
ชูชีพสกุล, ชัยยุทธ ชินณะ
ราศรี
3

13:30 – 13:45 น.

STR18

Post-Buckling Behavior of Variable-Arc-Length

Wichawat

Pipe due to Internal Fluid Motion

Nathabumrung,
Panithan
Padthomfang,
Tanakorn Tima,
Karun Klaycham

4

13:45 – 14:00 น.

STR28

การประเมินเสถียรภาพอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้ง

ฑีรยุทธ สมสุข,

แปรเปลี่ยนได้แบบปลายยึดแน่นโดยอาศัยแรงภายนอก: ผล

บุญชัย ผึ้งไผ่งาม

เชิงทฤษฎีและการทดลอง
5

14:00 – 14:15 น.

STR42

คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของประตูระบายน้ำล้น

ราชันย์ ขันทกสิกรรม,
พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล,
ชยานนท์ หรรษภิญโญ

6

14:15 – 14:30 น.

STR48

แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้ง

ธนภัทร วัฒนาบุญศิริ,

แปรเปลี่ยนได้

อินทัช ด่านปาน,
ธนนพ เหมือนเหลา,
การันต์ คล้ายฉ่ำ
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วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 3 - แหลมฉบัง
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR)
ประธานห้องประชุม : ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

1

14:45 – 15:00 น.

STR02

การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครง

ปริยานุช ใหม่จันทร์,

ข้อแข็งแบบเวียร์เรนเดล ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

อานนท์พร สุวรรณพลาย,
อาทิตย์ เพชรศศิธร

2

15:00 – 15:15 น.

STR16

การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้

อาทร ชูพลสัตย์,

ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

ณรงค์ กุหลาบ,
เดชา จันทสิทธิ์,
ธนพล ทองคงหาญ,
ณัฐพงษ์ เกยพระยา

3

15:15 – 15:30 น.

STR21

การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองความสัมพันธ์ของโมเมนต์

เพทาย อุดมการเกษตร,

และมุมหมุนพลาสติก ของเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างรับแรงใน

เมธี บุญพิเชฐวงศ์,

แนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดัด เมื่อใช้แบบจำลองจากมาตรฐาน ธันยดา พรรณเชษฐ์
ASCE41-13 และ ASCE41-17
4

5

6

15:30 – 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

16:00 – 16:15 น.

STR22

STR23

STR29

A Study of the Reinforcement of Steel Plates into

Lythean Mao,

RC Cantilever Stairs to Reduce Vibration Effects

Sopheak Seng,

from Human Walking Activities

Amornchai Jaiyong

การศึกษาจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งของผนังรับแรงคอนกรีต

สุรัตน์ เสมสวัสดิ,์

สำเร็จรูปทีถ่ ูกใช้ในอาคารพักอาศัยภายใต้แรงถอน

ชูชัย สุจิวรกุล

การหาความเหมาะสมของการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

พันกฤษ โยธินธนะรัชต์,

รูปพรรณด้วยวิธีความน่าเชื่อถือ สำหรับอาคารโครงการ

สหรัฐ พุทธวรรณะ

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net)
7

16:15 – 16:30 น.

STR30

กรณีศึกษาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบ การ

สุวัฒน์ รามจันทร์,

ประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรง

วงศกร พงษ์ภักดี,

โครงสร้างอาคารเก่า และโครงสร้างอาคารที่เสียหาย

ทยากร จันทรางศุ
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ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:15 – 9:30 น.

GTE03

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การติดตัง้ อุปกรณ์วัดทางเทคนิคธรณีเพื่อการวิเคราะห์ไฟ

วิษุวัฒน์ อายุสุข,

ไนต์เอลิเมนต์สำหรับอ่างเก็บน้ำเก่า กรณีศึกษา: อ่างเก็บน้ำ

ภาณุ พร้อมพุทธางกูร

คลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง
2

9:30 – 9:45 น.

GTE04

ลักษณะการไหลซึมผ่านของน้ำแบบสองมิติในดินและตาข่าย

วรกมล บัวแสงจันทร์,

การไหล จากการทดสอบด้วยแบบจำลองกายภาพ

ฐิติยารัตน์ นนทวงศ์,
ธนพล สุขเอี่ยม,
วรัช ก้องกิจกุล

3

9:45 – 10:00 น.

GTE05

การพัฒนาโต๊ะตะแคงสองทิศทางเพื่อการทดสอบสมบัติ

กังวาน กานดาวรวงศ์,

กำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส

ธนวรรณ แจ้งกระจ่าง,
ยศพล เปมานุกรรักษ์,
วรัช ก้องกิจกุล

4

10:00 – 10:15 น.

GTE22

การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบตอกหยั่งแบบเบา

ธนกฤต โรจนชัยศรี,

กับ การตอกทดสอบมาตรฐาน ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ

ฐิรวัตร บุญญะฐี

จากฐานข้อมูลการทดสอบจริงในสนาม เพื่อใช้ในงาน
ออกแบบฐานรากระดับตืน
้
5

10:15 – 10:30 น.

GTE32

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล

กวินธิดา ปิ่นทอง,

สำรวจหาค่าความหนาแน่นในสนาม

สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว,
อภินิติ โชติสังกาศ,
พงษ์พันธุ์ อิศโรทัยกุล
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ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

GTE-INV4

2

3

4

11:00 – 11:15 น.

11:15 – 11:30 น.

11:30 – 11:45 น.

GTE10

GTE15

GTE39

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

ผลกระทบและปฏิสัมพัทธ์ระหว่างการก่อสร้างใหม่ต่อ

รศ.ดร.พรเกษม จง

โครงสร้างใต้ดินที่มีอยู่เดิมในพื้นที่เมือง

ประดิษฐ์

อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะต่อการทรุดตัวของผิว

ทิพวรรณ อิ่มเอิบ,

ดินจากการก่อสร้าง อุโมงค์คู่ - การวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบ

ประทีป หลือประเสริฐ,

สามมิติ

พรเกษม จงประดิษฐ์

การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแบบแผ่สำหรับ

ยอดตะวัน รักษารมย์,

อาคารสูงด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์แบบสามมิติ

พรพจน์ ตันเส็ง

การศึกษาการรับแรงแบกทานของดินโดยวิธีการกระจาย

อัตพล บุบพิ,

น้ำหนักผ่านแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม

ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์,
จงศิลป์ สุขุมจริยพงศ์,
ณัฐพงษ์ เกษสัญชัย,
วัชร พิศวิมล,
เพชรานี อุ่นทะยา,
กัญญารักษ์ มีอ่อน

5

11:45 – 12:00 น.

GTE43

การจำลองสถานการณ์การก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก

ภิรมย์ญา ถิ่นนุช,
ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง,
วิสูตร จิระดำเกิง

6

12:00 – 12:15 น.

GTE49

การใช้กน
ั ชนคาพิวลารีสำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ใน

วิโรจน์ ล้อมวงษ์,

แนวดิ่งของน้ำใต้ดินเค็มในดิน

สมใจ ยุบลชิต
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ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ดร.ดาราพร ผุสิงห์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

GTE06

2

3

4

5

13:15 – 13:30 น.

13:30 – 13:45 น.

13:45 – 14:00 น.

14:00 – 14:15 น.

GTE12

GTE19

GTE31

GTE33

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การทำนายพฤติกรรมการคืบจากพฤติกรรมการคลาย

โฆษิต จริยาทัศน์กร,

ความเค้นของทรายภายใต้แรงอัดสามแกน

วรัช ก้องกิจกุล

ผลกระทบจากการรบกวนตัวอย่างดินต่อพารามิเตอร์หน่วย ณัฐสิทธิ์ ทองเลิศ,
แรงประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

อภินิติ โชติสังกาศ

ผลศึกษาเบื้องต้นของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คา่ ความ

ธีราพัทธ์ รฐาหิรญ
ั โรจน์,

ซึมได้ของดินทรายแป้ง

ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์

การวิเคราะห์การยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการ

สุธินันท์ กันเงิน,

ทดสอบศักยภาพในการบวมตัวของดิน

เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา

การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบด

สยาม อุ่นมงคลมิตร,

อัด

อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต,
พิทยา แจ่มสว่าง

6

14:15 – 14:30 น.

GTE51

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัวทีไ่ ด้จากการ

ธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร,

ทดสอบด้วยเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer

ดนัยณัฐ ถาวร,

กับ Light Weight Deflectometer

สุรนนท์ เยื้อยงค์,
อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์,
อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 4 - พัทยา
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

GTE47

2

3

15:00 – 15:15 น.

15:15 – 15:30 น.

GTE21

GTE24

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

คุณลักษณะการหดตัวของดินเหนียวอ่อน

อนุพงศ์ คำปลอด, ธนกร ชมภูรัตน์,

กรุงเทพผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย

อภิชาต บัวกล้า

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอ

ฆนากานต์ มาศโอสถ, พานิช วุฒิ

โพลิเมอร์ดินขาว-เถ้าแกลบกระตุ้นด้วย

พฤกษ์, อิทธิพล มีผล, สยาม แกมขุน

โซเดียมไฮดรอกไซด์

ทด, ศิริศก
ั ดิ์ คงสมศักดิส์ กุล

กำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน

เพทาย อุตราช, เสริมศักดิ์ ติยะแสง

ปรับปรุงด้วยเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์

ทอง, เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒ
ั นพงศ์,
ชยกฤต เพชรช่วย, จักษดา ธำรงวุฒิ,
วิศิษฏ์ศกั ดิ์ ทับยัง

4

15:30 – 15:45 น.

GTE25

อิทธิพลของเถ้าขยะต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่

เชาวรินทร์ เชียรพิมาย, เสริมศักดิ์ ติ

ไม่ผ่านมาตรฐานผสมปูนซีเมนต์

ยะแสงทอง, เชิดศักดิ์ สุขศิรพ
ิ ัฒน
พงศ์, วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง, นันทชัย ชู
ศิลป์, จุฑามาศ ลักษณะกิจ

5

6

15:45 – 16:00 น.

16:00 – 16:15 น.

GTE27

GTE30

การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam

ธิติพัทธ์ รู้หลัก, อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์,

Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนาน

อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช,เศกชัย อนุ

กว่า 12 ปี

เวชศิริเกียรติ

การปรับปรุงคุณภาพดินทรายโดยใช้เถ้าก้นเตา

วุฒิกรณ์ โสพรรณรัตน์

และปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมและวัสดุงานทาง
7

16:15 – 16:30 น.

GTE45

การศึกษาการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็ม

ชัยสิทธิ์ เพ็งจันทร์, นิพน
ั ธ์ อินสุข,

รองรับในดินอ่อน ด้วยวิธคี วามสัมพันธ์ทาง

อภิวิชญ์ ทองรักษา, กรกฎ นุสทิ ธ์,

ภาพถ่าย

สุริยาวุธ ประอ้าย
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ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
ประธานห้องประชุม : ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:15 – 9:30 น.

WRE-INV5

หัวข้อบทความ
สมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2

9:30 – 9:45 น.

WRE03

การหาปริมาณน้ำไหลเข้ากว๊านพะเยาโดยใช้โปรแกรม IFAS

เปรม เชิดโชติกานต์,

บนหลักการแบบจำลองถังร่วมกับระบบสารสนเทศ

ชูโชค อายุพงศ์

ภูมิศาสตร์
3

9:45 – 10:00 น.

WRE08

การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วม

จิรนันท์ เพชรนุ้ย,

ของลุ่มน้ำปิง และน่านเชิงกลยุทธ์

ณัฐธิดา คงมาก,
ณัฐวาณี เรียงสมบูรณ์,
ภาวินี น้อยท่าทอง,
สนิท วงษา

4

10:00 – 10:15 น.

WRE13

Assessing Forecast Quality of HII Flood Forecast

Kay Khaing Kyaw,

Service in Chao Phraya River Basin

Theerapol Charosesuk,
Watin
Thanathanphon,
Piyamarn Sisomphon

5

10:15 – 10:30 น.

WRE14

แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11 สำหรับประเมินอุทกภัย

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล,

ในทุ่งโพธิ์พระยา

เอกลักษณ์ จันดี
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ตารางเวลานำเสนอบทความ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
ประธานห้องประชุม : ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

WRE-INV6

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับงานวิจัย/

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุล

พัฒนา และการพัฒนาวิชาชีพ (จากกรณีการวางแผน

วงศ์

พัฒนาทรัพยากรน้ำ)
2

3

4

11:00 – 11:15 น.

11:15 – 11:30 น.

11:30 – 11:45 น.

WRE17

WRE20

WRE34

การประยุกต์โปรแกรม iRIC-Nays2DFlood ศึกษา

กุลยา ขันธ์วรวงศ์,

พฤติกรรมและผลกระทบจากการหลากของน้ำท่วม

ภัทรานิษฐ์ ชุ่มมิ,

เนื่องจากการวิบัติของเขื่อนเซเปียน

สนิท วงษา

การศึกษาการวิบัติของสะพานคลองวังยาวเนื่องจากน้ำท่วม

หะริน คัมภีรศาสตร์,

ปี 2560 โดยใช้แบบจำลองประยุกต์ iRIC

สนิท วงษา

การศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง

เกรียงไกร ตรีฤทธิวทิ ยา,

จันทบุรี

ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์
พานิชย์, อลงกต ไชยอุปละ
, จักรพันธุ์ วงษ์พา

5

11:45 – 12:00 น.

WRE18

ผลกระทบของการวิเคราะห์คา่ ความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลง

ชูวิท มากมี,

เชิงพื้นที่ต่อความถูกต้องของน้ำฝนเรดาร์

พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะ
เปี่ยม

6

12:00 – 12:15 น.

WRE22

การศึกษาความเหมาะสมของระยะห่างในการติดตั้งสถานีวัด

รัชเวช หาญชูวงศ์,

น้ำฝน

ธนัท นกเอี้ยงทอง,
วลัยรัตน์ บุญไทย
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ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
ประธานห้องประชุม : ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

WRE23

การสร้างแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าสำหรับน้ำท่วมฉับพลันใน

ธีรเมธ หิรัญวัฒนานนท์,

พื้นที่เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วรพงษ์ โล่ห์ไพศาลกฤช

การศึกษาดัชนี CSI ทีท่ ำให้เกิดฝนพาความร้อน

อภิมุข มุขตารี,

(Convective rain) สำหรับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน

ทิชา โลลุพิมาน,

2

13:15 – 13:30 น.

WRE24

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

ธีรพล เจริญสุข,
สถิตย์ จันทร์ทิพย์,
ปิยมาลย์ ศรีสมพร
3

13:30 – 13:45 น.

WRE36

การประมาณค่าข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ขาดหายไปด้วยวิธีค

ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน,

วอนไทล์

กุลสตรี ศรีจุมปา,
คมกฤษณ์ โสภา

4

5

13:45 – 14:00 น.

14:00 – 14:15 น.

WRE21

WRE26

สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำเปิดที่มีขยะและ

สุวิภา กุศลจูง,

ผักตบชวา

เสรี จันทรโยธา

การศึกษาการปรับปรุงร่องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา

กรชนก จำวัน,
จิระวัฒน์ กณะสุต

6

14:15 – 14:30 น.

WRE30

การประเมินศักยภาพการลำเลียงน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง

ปรียาพร โกษา,

ด้วยแบบจำลอง HEC RAS

ธนัช สุขวิมลเสรี
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ห้องประชุม 5 - สัตหีบ
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมปฐพี (GTE)
ประธานห้องประชุม : ดร.ดาราพร ผุสิงห์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

GTE-INV5

นวัตกรรมเสาเข็มพลังงานเพื่ออาคารประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.อภินิติ โชติสงั กาศ

2

15:00 – 15:15 น.

GTE02

การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองปริมาณน้ำฝน

สลิลยา เศษเพ็ง,

สะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับ

เทพไท ไชยทอง,

ความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า

สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์

การประยุกต์เสาเข็มท่อเหล็กไมโครไพล์เป็นเสาเข็มพลังงาน

อภินิติ โชติสังกาศ,

เพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศในอาคารบ้านพัก

ธิติ ชาญชญานนท์,

อาศัย

อรรถพร วิเศษสินธุ์,

3

15:15 – 15:30 น.

GTE09

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

สกาวรัตน์ สัตยานันท์,
สินีนาฏ อ่อนคำ
4

5

6

7

15:30 – 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

16:00 – 16:15 น.

16:15 – 16:30 น.

GTE11

GTE14

GTE29

GTE44

ผลของการดูดน้ำของรากพืชต่อการเคลื่อนตัวของผิวดิน

พัฒนพงศ์ จารุกมล,

บนโครงสร้างพื้นฐาน

วิรุฬห์ คำชุม

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับกำลัง ณัฐ สุทธิ,
รับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดิน เพื่อวิเคราะห์ถนนเลียบ

ศลิษา ไชยพุทธ,

คันคลอง ในบริเวณดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ

ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานทางไฟฟ้ากับสมบัติทาง

วรัชญ์ สกุลพจน์วรชัย,

วิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน

วรัช ก้องกิจกุล

การวิเคราะห์อตั ราการทรุดตัวของชัน
้ ดินของ

ชยณัฐ คีรีนารถ,

กรุงเทพมหานครด้วยข้อมูล InSAR

อังคณา พุ่มพวง,
อนิรุทธ์ ลดาวดี,
สรวิศ สุภเวชย์,
อนุเผ่า อบแพทย์
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:15 – 9:30 น.

MAT-INV5

หัวข้อบทความ
Multilayer Bulletproof Panel made of FRC with

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

Rubber Sheet Insertaion Subjected to .44 Caliber
Bullet
2

9:30 – 9:45 น.

MAT02

Analytical investigation on bond behavior

Nakares Kongmalai,

between concrete and FRP bars of near-surface

Linh Van Hong Bui,

mounted and embedded through-section

Pitcha Jongvivatsakul

strengthening methods
3

9:45 – 10:00 น.

MAT08

คุณสมบัตทิ างกลคอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้กรวด

วรชัย ใจกาศ,

แม่น้ำเป็นมวลรวมหยาบ

ชยานนท์ หรรษภิญโญ,
ธีวรา สุวรรณ

4

5

10:00 – 10:15 น.

10:15 – 10:30 น.

MAT10

MAT14

การพัฒนาคอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูงสำหรับโครงสร้างแข็ง

ณรงค์ชัย ปักษา,

เกร็งพิเศษ

ทศพล ปิน่ แก้ว

การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริม

สิริพงศ์ เกิดบุญมา,

เส้นใยสังเคราะห์ พลาสติกโพลิโพรพิลีน

อาณสิทธิ์ การินทอง,
นิติพงษ์ ประภาพันธ์กุล,
วิทิต ปานสุข
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ (SGI)
ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

SGI23

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การหาค่าระดับความสูงแนวคันกั้นน้ำคลองระพีพัฒน์แยก

อำนาจ สมภาร,

ตกโดยเทคโนโลยี MMS สำหรับการบริหารจัดการน้ำ

ปานฤทัย ตั้งประเสริฐ,
ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม

2

11:00 – 11:15 น.

SGI09

เปรียบเทียบการหาค่าระดับสูงระหว่างวิธีรังวัดโครงข่าย

ประกอบ มณีเนตร,

ดาวเทียมและวิธีการระดับตามลำแม่น้ำยม จังหวัดแพร่

ภุชงค์ วงษ์เกิด,
รณชัย บำเพ็ญอยู,่
กฤษฎา มณีเนตร,
อรุณยุพา บัวทรัพย์

3

11:15 – 11:30 น.

SGI22

การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูล

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,

แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข จากอากาศยานไร้คนขับ

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,
ธนกร ทอดสูงเนิน,
ศิลาภรณ์ จันทะลุน,
ภาณุวิชญ์ เอ็นดู

4

5

11:30 – 11:45 น.

11:45 – 12:00 น.

SGI05

SGI20

การประยุกต์ใช้ระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงบนอากาศยาน

จเด็จ ไพศาลสิทธิกานต์,

ไร้คนขับเพื่อรังวัดวัดรอยพิมพ์ฐานอาคาร

ไพศาล สันติธรรมนนท์

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยใน

อังคณา พุ่มพวง,

รอบ 10 ปี

สรวิศ สุภเวชย์,
อนุเผ่า อบแพทย์

6

12:00 – 12:15 น.

SGI13

การสำรวจผลกระทบพายุปาบึกในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

สุภวรรณ วรรณนุช

ชายฝั่ง ระบบหาด E5-RYG

สรวิศ สุภเวชย์
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ (SGI)
ประธานห้องประชุม : ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

SGI01

การศึกษาความสูงและความเร็วการบินถ่ายภาพ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
ปาริชาต สุขนาค, นพรุจ เพชรทอง,

ที่มีผลต่อความถูกต้องในการทำแผนที่ด้วยด้วย อภิสิทธิ์ ภาสดา, คมศิลป์ วังยาว,

2

3

13:15 – 13:30 น.

13:30 – 13:45 น.

SGI14

SGI15

อากาศยานไร้คนขับ

ธีระ ลาภิศชยางกูล

แผนที่ 3 มิติ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ภาณุ อุทัยศรี, แววพลอย ศรีมณี,

ทางการเห็น

ณัฐพล เพชรนาค, สันติชัย นำพลสัก

การพัฒนาระบบและเทคนิคการสอบเทียบเพื่อ

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม

จัดทำแผนที่ 3 มิติความถูกต้องสูง ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
4

13:45 – 14:00 น.

SGI11

การเปรียบเทียบค่าระดับสูงที่รงั วัดด้วย

ประกอบ มณีเนตร, ภุชงค์ วงษ์เกิด,

ดาวเทียมกับค่าระดับสูงของหมุดกรมแผนที่

สาคร เชื่อมั่น, ปฏิภาณ เชื่อมั่น,

ทหาร

บุรินทร์ ทับสายทอง, สุทธิโชค หิรัต
พรม, อรุณยุพา บัวทรัพย์

5

6

14:00 – 14:15 น.

14:15 – 14:30 น.

SGI10

SGI06

การสำรวจและทำแผนที่เพื่อออกแบบและการลง

ประกอบ มณีเนตร, ภุชงค์ วงษ์เกิด,

ตำแหน่งก่อสร้างอาคารโรงโม่สุราษฎร์ผาทอง

รณชัย บำเพ็ญอยู,่ กฤษฎา มณีเนตร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

, อรุณยุพา บัวทรัพย์

การสร้างแผนที่น้ำท่วมโดยใช้แหล่งข้อมูลเปิดและ

ภัทรรุตม์ สุขพานิช, กัญจน์ อัศว

ซอฟต์แวร์รหัสเปิด

พิภพไพศาล, สุณัฐชา จันทร์พิศาล,
กัญญาวี สุขยิ่ง, อนุเผ่า อบแพทย์
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ห้องประชุม 6 - อูต่ ะเภา
เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพืน
้ ฐาน (INF)
ประธานห้องประชุม : รศ.ดร.วิเชียร ชาลี

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

INF01

2

15:00 – 15:15 น.

INF02

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การบูรณะชั้นพื้นทางเดิม โดยการหมุนเวียนชั้นทางเดิมมา

ชัจจักร์ ศรีประเสริฐ,

ใช้งานใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็ก

ชวเลข วณิชเวทิน,

น้อย

พิพัฒน์ สอนวงษ์

การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคอสะพานแบบกำแพงกัน

ประกิต ไชยศรี,

ดินเสริมแรง : กรณีศึกษา สะพานวังเย็น อำเภอด่านมะขาม

อภินิติ โชติสังกาศ,

เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว,
บวรพงศ์ สุขเจริญ,
พิสิฐ ศรีวรานันท์,
อิชย์ ศิริประเสริฐ

3

15:15 – 15:30 น.

INF03

การเปรียบเทียบพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพาน

อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์,

คอนกรีตอัดแรง เมื่อรับน้ำหนักของรถบรรทุกไทยตาม

วรียส ถิรดุลย์กุล,

ข้อกำหนดใหม่ของกรมทางหลวง และรถบรรทุกตาม

ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์

มาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา
(AASHTO-HL93)
4

15:30 – 15:45 น.

INF04

การหาความสัมพันธ์ของพื้นทีถ่ นนกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ

ชิษณุ อัมพรายน์,

การวางผังเมืองรวมด้วยแบบจำลองต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ

โยธิน มัชฌิมาดิลก,
สุรพันธ์ สันติยานนท์

5

15:45 – 16:00 น.

INF05

การศึกษาประสิทธิภาพของผนังสำเร็จรูปจากคอนกรีตมวล

จารุวฒ
ั น์ ถาวรไพศาลชีวะ

เบาระบบเซลลูล่า
6

16:00 – 16:15 น.

INF06

การศึกษาระดับการรับรู้ของบุคคลจากการสั่นสะเทือนของ

พัทรพงษ์ อาสนจินดา

โครงสร้างทางพิเศษยกระดับบูรพาวิถี
7

16:15 – 16:30 น.

-

-

-
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ห้องประชุม 7 - มาบตาพุด
เวลา 9:00 – 10:30 น.

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (STR) และ สาขาวิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
ประธานห้องประชุม : ดร.ธนพล ญาณวีรศักดิ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

9:15 – 9:30 น.

STR44

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

คอนกรีตกำลังสูงที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดใน

เทพฤทธิ์ เจริญสุข,

ปริมาณสูง

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,
ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

2

9:30 – 9:45 น.

STR31

ประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีตกำลังอัดต่ำ

ณัฐพร คันทะประดิษฐ์,

เสริมแรงด้วย แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ,
ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3

9:45 – 10:00 น.

STR01

การศึกษาเชิงทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars ภายใต้

สิทธิชัย แสงอาทิตย์,

แรงอัดในแนวแกน

รัฐพงศ์ ดาขวา,
ศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทกั ษ์,
วิมลวรรณ ธิมา,
ภารดา น้อยนรินทร์,
ณปภา กัญหา

4

10:00 – 10:15 น.

MAT18

กำลังอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก

ลีน่า ปรัก,
ทวีชัย สำราญวานิช

5

10:15 – 10:30 น.

MAT27

กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีต

สมพร งามทวี,

ที่มีการแข็งตัวเร็ว

รุ่งโรจน์ อยู่รอด,
นราศักดิ์ แสนกล้า,
กริชฌากรณ์ มูลเสนา,
ศตคุณ เดชพันธ์,
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ,
ธนากร ภูเงินขำ
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เวลา 10:45 – 12:15 น.

สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมและพลังงาน (ENV)
ประธานห้องประชุม : อ.อลงกต ไชยอุปละ

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

10:45 – 11:00 น.

ENV-INV2

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

From Environmental Engineering to Sustainable

ศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยา

Engineering Technology in A Next Mega Trend:

นุกูล

Are You Ready?
2

11:00 – 11:15 น.

ENV04

การประเมินประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกัน
้ เสียงทีผ
่ ลิตจาก

ธราดล หงส์อติกุล,

วัสดุไวนิล

เกื้อกูล เอี่ยมชูแสง,
นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญาก

3

4

5

11:15 – 11:30 น.

11:30 – 11:45 น.

11:45 – 12:00 น.

ENV05

ENV06

ENV07

การประเมินด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับรูปแบบการ

ชญาดา รวิวรรณ,

ควบคุมทางแยกภายในสถานศึกษา

นพดล กรประเสริฐ

การออกแบบและควบคุมระบบบำบัด น้ำเสียเพื่อนำกลับมา

ณัฐภัทร เที้ยธิทรัพย์,

ใช้ใหม่แบบกึ่งอัตโนมัติ

เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร

การใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นวัสดุตวั กลางในชั้นระบายน้ำ

ทวีศกั ดิ์ วังไพศาล

ของระบบชั้นกันซึม
6

12:00 – 12:15 น.

ENV08

การศึกษาเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัสในกระบวนการหมัก

ศศิประภา เกตุพิมล,

ปุ๋ยแบบไร้อากาศเมื่อมีการเติม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์,
ฐนียา รังสีสุริยะชัย,
ภาวัต น้ำใส
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ห้องประชุม 7 - มาบตาพุด
เวลา 13:00 – 14:30 น.

สาขาวิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (SGI)
ประธานห้องประชุม : ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

1

13:00 – 13:15 น.

TRL18

หัวข้อบทความ

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง

การศึกษาการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

ปิยภัค มหาโพธิ์,

พิเศษ กรณีก่อสร้างหรือซ่อมบำรุง

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,
นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

2

13:15 – 13:30 น.

TRL15

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูล Mobile

ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล,

Probe กับ Fixed Sensor เพื่อรายงาน สภาพจราจรบน

พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร,

ทางพิเศษ กรณีศึกษา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

สุขสวัสดิ)์
3

4

5

13:30 – 13:45 น.

13:45 – 14:00 น.

14:00 – 14:15 น.

TRL14

TRL11

TRL10

การพัฒนาวิธีประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางยกระดับ

จุฑาทิพย์ อาจหาญ,

จากข้อมูลเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ

สโรช บุญศิริพันธ์

การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม,

บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ด้วยการประยุกต์ใช้

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,

แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

การประเมินผลมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บค่าผ่าน

พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม,

ทางพิเศษ กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,
อโศก 4

ดวงกมล ชูสิงห์,
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

6

14:15 – 14:30 น.

TRL22

การแก้ปญ
ั หาการรับส่งเอกสารโดยวิธีการค้นหาย่าน

ธนาวัฒน์ สิทธิสันติกุล

คำตอบข้างเคียงขนาดใหญ่
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เวลา 14:45 – 16:30 น.

สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)
ประธานห้องประชุม : ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์

ลำดับ

เวลา

รหัสบทความ

หัวข้อบทความ

1

14:45 – 15:00 น.

CEE01

ประสบการณ์การใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร

ผูน้ ำเสนอ / ผูแ้ ต่ง
สิทธิชัย แสงอาทิตย์

ตามแนวทาง ABET และ AUN-QA
2

15:00 – 15:15 น.

CEE02

นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาของบัณฑิตศึกษาที่สง่ ผล

สุลินดา นวลประสงค์,

ต่อการบริหารจัดการของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

อารียา ฤทธิมา,

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

รันจนา จินดัล

น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
3

4

15:15 – 15:30 น.

15:30 – 15:45 น.

CEE03

CEE04

การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาวิศวกรรมโยธา:

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,

มุมมองผู้ผลิตและผูบ้ ริโภค

สมชาย ปฐมศิริ

ข้อสังเกตุเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรม

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,

โยธา กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

สมชาย ปฐมศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5

15:45 – 16:00 น.

CEE05

ผลสัมฤทธิ์ของการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรม

สุลินดา นวลประสงค์,

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ

สมชาย ปฐมศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6

16:00 – 16:15 น.

CEE06

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับปริญญาโท

สุลินดา นวลประสงค์,

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตร

สมชาย ปฐมศิริ

นานาชาติ) ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7

16:15 – 16:30 น.

CEE07

การพัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการ

จุฑามาศ ลักษณะกิจ,

สมดุล สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย

จำรูญ สมบูรณ์,
นฤมล แสงดวงแข
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สารบัญบทความ

1. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รหัสบทความ

EEC01

EEC02

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

Sensitivity Analysis of Public Private Partnership

Jessada Sresakoolchai,

Models for Thailand’s EEC Highspeed Rails

Sakdirat Kaewunruen

The State Railway of Thailand Line Capacity

Niti Jaikaew,

Evaluation using UIC 406 Method (Section Hua Ta

Ackchai Sirikijpanichkul

หน้า

138

-

145

146

-

154

155

-

159

Khe Station to Cha Choeng Sao Junction)

EEC03

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ

อนงค์นาถ คำศิริ,

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ปรีชา โสภารัตน์,
สุเมธี วงศ์ศักดิ์

2. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (CEM)
รหัสบทความ

CEM01

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

สาเหตุของงานบกพร่องในงานก่อสร้าง ต้นทุนในการแก้ไข

เจริญทรัพย์ งอยจันทร์ศรี,

และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ : กรณีศึกษางานก่อสร้าง

พิชญ์ สุธีรวรรธนา

หน้า

161 - 170

โรงแรม 1 แห่ง

CEM02

การใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหารจัดการงาน

ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง,

เหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกิจบ้านจัดสรร

อภิชาต บัวกล้า,

171 - 178

ธนกร ชมภูรัตน์

CEM03

กรณีศึกษาต้นทุนคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมในโครงการ

พิจาริน เอ่งฉ้วน,

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

179 - 185
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

CEM04

การเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลากิจกรรมงานก่อสร้าง

นครินทร์ ซิ่วนัส,

แบบ PERT โดยกลุ่มตัวอย่างบริษทั สมาชิกสามัญของ

วชรภูมิ เบญจโอฬาร

หน้า

186 - 194

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

CEM05

CEM06

การศึกษาพฤติกรรมและกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคางาน

ธนิดา บดีพงศ์,

ก่อสร้างทาง

วชรภูมิ เบญจโอฬาร

ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับ

อาทิตยา ตาปัน,

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการ

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง,

ออกแบบก่อสร้าง

พรพจน์ นุเสน,

195 - 201

202 - 210

มานพ แก้วโมราเจริญ

CEM07

สาเหตุความล่าช้าของงานราชการและแนวทางการแก้ปัญหา

พีรสิชฌ์ อัฑฒ์สุวีร์,

211 - 218

วรรณวิทย์ แต้มทอง

CEM08

การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการบริหารงานก่อสร้างโดยใช้

กิตติพงศ์ เชื้ออ้วน,

ธุรกิจอัจฉริยะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

เบญญา สุนทรานนท์,

219 - 225

สุนิตา นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

CEM09

การคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการสาธารณูปโภค

จิตราภรณ์ วุฒกิ ารณ์,

สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนาดเล็กของ

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,

โครงการ เทอรา ดา ลุธ จังหวัดเชียงใหม่

สุนิตา นุเสน,

226 - 233

มานพ แก้วโมราเจริญ

CEM10

การวิเคราะห์แนวทางการตรวจรับแบบจำลองสารสนเทศ

เบญจวรรณ พักดี,

อาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง,

234 - 243

พรพจน์ นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

CEM11

การใช้ไม้ประดับในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร

นวภา เฉยเจริญ,

244 - 249

วรรณวิทย์ แต้มทอง
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

CEM12

การวิเคราะห์ความล่าช้าของการก่อสร้าง กรณีศึกษาอาคาร

ศุภกร ชนะ,

ชุดที่พักอาศัยรวมในจังหวัดเชียงใหม่

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของ

จริยา เรืองเดช,

อาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

พิมพ์สิริ โตวิจิตร,

CEM13

ผูแ้ ต่ง

หน้า

250 - 258

259 - 267

สุนิตา นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

CEM14

CEM15

CEM16

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง:

ชายรอง กิมเฮียะ,

กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

กระบวนการพัฒนาองค์กรของบริษทั รับสร้างบ้านโดยใช้

วรนันท์ อิ่มโอษฐ์,

แนวทางแผนผังแบบจำลองธุรกิจ

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

การวิเคราะห์การวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศ

สิทธิพงษ์ ใจปัญญา,

อาคารสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง,

268 - 273

274 - 282

283 - 293

พรพจน์ นุเสน,
มานพ แก้วโมราเจริญ

CEM17

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิภาวี แป้นจุลสี,

อาคารกับโครงการก่อสร้างจริง กรณีศึกษา โครงการ บูสท์

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

294 - 301

ฟิตเนส ยิม

CEM18

CEM19

สาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของ

ทรงยศ หวันสมาน,

สถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

วรรณวิทย์ แต้มทอง

เศษวัสดุประเภทเผื่อในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ธนพล พฤกษ์สุนทร,

302 - 309

310 - 313

วรรณวิทย์ แต้มทอง

CEM20

การศึกษาปริมาณเศษวัสดุและการปรับปรุงผลิตภาพของ

สุภาณีย์ พิริยะสุรวงศ์,

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูป 2 ชั้น ด้วยวิธีการ

วรรณวิทย์ แต้มทอง

314 - 319

ประเมินแบบราย 5 นาที
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ผูแ้ ต่ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณจาก

ปาณัสม์ ลิ้มพัสถาน,

การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอ่ สร้าง ของบ้านเดี่ยวสองชั้นใน

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

หน้า

320 - 325

จังหวัดเชียงใหม่

CEM22

แนวทางการศึกษาค่าใช้จา่ ยความปลอดภัยที่เหมาะสมของ

ทองพูล ทาสีเพชร,

โครงการก่อสร้างงานอาคาร

วุฒิกร แก้วเงินลาด,

326 - 335

เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์

CEM23

การกำหนดเพื่อเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม

ฐิติวฒ
ั น์ ตรีวงศ์,

ก่อสร้างเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

ถิรรัตน์ นาคาคง,

336 - 344

กนกวรรณ ไชยนุรักษ์,
จำรูญ หฤทัยพันธ์

CEM24

การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

กฤษณพงค ฟองสินธุ์

345 - 352

ศึกษาสถานะของการประยุกต์ใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง

ชลลดา เลาะฟอ,

353 - 364

ทางธุรกิจเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการบริหารโครงการ

ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาคารภายใต้ การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

CEM25

ก่อสร้างในสถานการณ์การเกิดอุทกภัย

CEM26

ศึกษาการจัดการของเสียในสถานทีก่ ่อสร้างอย่างยัง่ ยืน

วิมลมาศ บุญยั่งยืน,

365 - 371

ชลลดา เลาะฟอ

CEM27

CEM28

การประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสาม

พันธกานต์ ปัญโญกิจ,

372 - 381

มิติมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบก่อสร้าง สำหรับช่างฝีมือ

มานพ แก้วโมราเจริญ

การศึกษาอุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการ

วิไลเลขา วิวัฒน์วานิชกุล

382 - 393

ชนกานต์ ภิญโญภูมิมินทร์,

394 - 400

ก่อสร้าง

CEM29

การบริหารวัสดุคงคลังในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู,
เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
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การศึกษาผลกระทบของโครงการรถไฟทางคูส่ ายตะวันออก

เศรษฐสิทธิ์ ตลอดไธสงดาภา,

ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบัน

พรกนก พวงมาลา,

อาชีวศึกษา

วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้แบบจำลองสารสนเทศ

สุวิชญา สุริยมงคล,

อาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : หน่วยงาน

กวิน ตันติเสวี

หน้า

401 - 406

407 - 412

413 - 421

ยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม

CEM33

การวิเคราะห์เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการ

นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล,

ก่อสร้างซึ่งใช้ การจำลองสารสนเทศอาคาร

วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์,

422 - 431

วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร

CEM34

การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์เวลาใน

ณชาภทร แสงจันทร์,

การอพยพหนีไฟ

ดารารัตน์ พันชะนะ,

432 - 439

เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

CEM35

CEM36

CEM37

CEM38

CEM39

ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางขององค์กร

วรรณวรางค์ รัตนานิคม,

ปกครองส่วนท้องถิ่น

สยาม ยิ้มศิริ

การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารใน

วรรณวรางค์ รัตนานิคม,

ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา

สยาม ยิ้มศิริ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนของ

สยาม ยิ้มศิริ,

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล

วรรณวรางค์ รัตนานิคม

การประเมินทางเลือกและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการบริหาร

พรเทพ ม่วงสุขำ,

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

พิชญ์ สุธีรวรรธนา

การจัดการเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างอาคารสูง:

เทพฤทธิ์ มนต์แก้ว,

กรณีศึกษาโครงการแอสค็อตแอมบัสซี่สาทร

จงรักษ์ ผลประเสริฐ

440 - 444

445 - 449

450 - 456

457 - 463

464 - 472
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การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและแนวทางในการป้องกัน

ปุณพจน์ อักษร,

ของงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

หน้า

473 - 479

(ตลิ่งชัน - มีนบุรี)

CEM41

CEM42

CEM43

CEM44

การศึกษาปัจจัยการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของบุคลากรของ

สรวัสส์ บุญหยง,

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

พนัชกร อาจสด

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าวัสดุ

วิษณุ ฉีดอิ่ม,

ก่อสร้าง จากพื้นฐานราคา เป็น พื้นฐานของคุณค่า

พิชญ์ สุธีรวรรธนา

กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่น

วรรธณพล ชมภูเขียว,

ขุดเจาะก๊าซน้ำมัน

อมรชัย ใจยงค์

การศึกษาปัญหาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการใช้แบบจำลอง

สิทธิเดช ชุณหะมณีวัฒน์,

สารสนเทศ (BIM) ในการการออกแบบและถอดปริมาณวัสดุ

กวิน ตันติเสวี

480 - 485

486 - 499

500 - 509

510 - 518

สำหรับงานติดตัง้ ผนังประกอบอาคาร

3. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (TRL)

รหัสบทความ

TRL01

ชือ่ หัวข้อบทความ

การประเมินมูลค่าเวลาในการขนส่งสินค้าเกษตร

ผูแ้ ต่ง

ณัฐปคัลภ์ อินสมตัว,

หน้า

520 - 529

ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

TRL02

การศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อค่าความสว่างของแสงไฟถนนของ

ภัทรพล สีดอกบวบ

530 - 539

การพัฒนาและต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบท เชื่อมต่อ

อิชย์ ศิริประเสริฐ,

540 - 549

ระหว่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ไกวัลย์ โรจนานุกูล

หลอดไฟประเภท high-pressure sodium(HPS) ในสภาวะ
การใช้งานจริง

TRL03
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หน้า

ภัทรพล สีดอกบวบ

550 - 558

ภัทรพล สีดอกบวบ

559 - 568

การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้า

มาริษา คีรีมาศทอง,

569 - 576

อาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างสถานการณ์

ปรีดา พิชยาพันธ์,

ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่

นพดล กรประเสริฐ

การพัฒนาแบบจำลองอุปสงค์และการจราจรของลิฟต์โดยสาร

นเรศ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา,

ในบริบทโลจิสติกส์โรงพยาบาล

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,

ถนน เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

TRL05

การศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่า
ความฝืดของผิวทาง และการศึกษาสมการการเสื่อมสภาพค่า
ความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง

TRL06

TRL07

577 - 584

อรรถวิทย์ อุปโยคิน

TRL08

TRL09

การวิเคราะห์จุดจอดแล้วจรด้วยปัญหาพี-ฮับ ภายใต้

ปิยธิดา นิยมสำรวจ,

ข้อจำกัดความจุ

ทรงยศ กิจธรรมเกษร

ทัศนคติของนักเรียนต่อการใช้งานทางข้ามบริเวณโรงเรียน

ณัฐสัญญ์ ปัญญาวิสุทธิชัย,

585 - 592

593 - 600

เกษม ชูจารุกุล

TRL10

การประเมินผลมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บค่าผ่านทาง

พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม,

พิเศษ กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,

อโศก 4

ดวงกมล ชูสิงห์,

601 - 610

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

TRL11

TRL12

การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ

พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม,

ทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,

สภาพจราจรระดับจุลภาค

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

การประเมินผลการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลอง

เบญจวรรณ องอาจ,

รัช

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

611 - 619

620 - 627
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Modal Choice after Opening New Railway in

Noriyasu Tsumita,

Bangkok – Case of Dark Red Line –

Bethala Aditya,

หน้า

628 - 634

Varameth Vichiensan,
Jetpan Wetwitoo,
Atsushi Fukuda

TRL14

TRL15

การพัฒนาวิธีประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางยกระดับจาก

จุฑาทิพย์ อาจหาญ,

ข้อมูลเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ

สโรช บุญศิริพันธ์

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูล Mobile

ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล,

Probe กับ Fixed Sensor เพื่อรายงาน สภาพจราจรบนทาง

พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร,

พิเศษ กรณีศึกษา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุข

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

635 - 645

646 - 652

สวัสดิ์)

TRL16

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพฤติกรรมของการยอมรับมาตรการ

ปกรณ์ จินายะ,

ด้านราคาการใช้ถนนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

อรรถวิทย์ อุปโยคิน,

653 - 660

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

TRL17

TRL18

แบบจำลองเชิงพฤติกรรมการใช้คาร์แชริ่ง: กรณีศึกษา

วีรชัย โสธนนันทนฺ,

ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร

พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย

การศึกษาการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ปิยภัค มหาโพธิ์,

กรณีก่อสร้างหรือซ่อมบำรุง

จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง,

661 - 668

669 - 677

นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

TRL19

การวิเคราะห์การจัดการอุปสงค์การเดินทางเพื่อสนับสนุน

กานต์ชนก ทองทิพย์,

ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่

อรรถวิทย์ อุปโยคิน,

678 - 686

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
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การวิเคราะห์ผลของการผันแปรอุณหภูมิ ต่อกำลังต้านทาน

สิริกมล สายน้ำเย็น,

การวิบตั ิของวัสดุโครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมน

บุญชัย แสงเพชรงาม

หน้า

687 - 694

อิมัลชัน

TRL21

ผลกระทบของระบบรางสายใหม่ต่อการเปลี่ยนรูปแบบการ

ธนพร กรีวงษ์,

เดินทาง: กรณีศกึ ษา รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสาย

เกษม ชูจารุกุล

695 - 701

ใต้
TRL22

การแก้ปญ
ั หาการรับส่งเอกสารโดยวิธีการค้นหาย่านคำตอบ

ธนาวัฒน์ สิทธิสันติกุล

702 - 711

การตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการ

ธันวิน สวัสดิศานต์,

712 - 720

โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางแยกต่างระดับบางควาย

วันเสด็จ บุณยะวันตัง,

บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7

วสันต์ พฤกษางามชล

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของจุดเปิดเกาะกลางกลับรถแบบ

พิกุล ผาหลัก,

จำกัดยานพาหนะ โดยใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค

นพดล กรประเสริฐ

การประเมินความปลอดภัยทางถนน และระดับดาวตาม

เกษม ชูจารุกุล, เกริกฤทธิ์ ศรี

มาตรฐาน iRAP สำหรับโรงเรียนเสีย่ งในกรุงเทพมหานคร

รุ่งวิกรัย, พิณทิพย์ ศิระอำพร

บริการรถเช่ากับการพัฒนาการเดินทางสำหรับเมืองท่องเที่ยว

ณัฐธิณี น้ำทิพย์,

อย่างชาญฉลาด

เอกพงศ์ เพาะกลาง,

ข้างเคียงขนาดใหญ่

TRL23

TRL24

TRL25

TRL26

721 - 734

735 - 741

742 - 750

ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

TRL27

การวิเคราะห์อบุ ัติเหตุสำหรับทางโค้งราบของทางหลวงชนบท

เกษศิรินทร์ บุญตัน,

สองช่องจราจร

นพดล กรประเสริฐ,

751 - 758

ปฏิพัทธ์ กัณหา

TRL28

TRL29

เงื่อนไขและข้อพิจารณาในการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรง

เอกรินทร์ เหลืองวิลัย,

กระแทกจากการชนบนทางยกระดับ

วิทวงศ์ กาญจนชมภู

การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับความสัมพันธ์ของ

พรเทพ พวงประโคน,

โครงข่ายถนนโดยรอบในการทำนายเวลาเดินทางบนถนนใน

สรวิศ นฤปิติ

759 - 763

764 - 770

เขตเมือง
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การประเมินความสามารถในการประหยัดระยะเวลาการ

ปิยพงษ์ จันทโชติ,

เดินทางของทางพิเศษ

วิรภพ เมฆพฤกษาวงศ์,

หน้า

771 - 780

กิตติคุณ รอดสกุล,
ปณิก โพธิสาวัง,
พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร,
ธนานี ไต่เมฆ,
รวิพันธุ์ เด็ดแก้ว

TRL31

การศึกษาค่าเวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของเวลาระหว่าง

พรเทพ พวงประโคน,

รถยนต์อิ่มตัวบริเวณทางแยกสัญญาณไฟที่มแี ละไม่มีการ

พงศกร ปัญญา,

ติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ

แนววิทย์ บุญทา,

781 - 787

ซุกรอน เซ็งสาเมาะ

TRL32

TRL33

แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบการจราจรของการ

โสรยา ปิยะวราภรณ์,

ดำเนินงานระบบเครื่องชั่งน้ำหนักขณะรถวิง่

นพดล กรประเสริฐ

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่

พิชญ์สินี กุลเอกสรชา,

บนถนนชานเมืองจังหวัดชลบุรี

จัตุรงค์ อินทะนู,

788 - 796

797 - 803

สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์,
อรรถวิทย์ อุปโยคิน

TRL34

Analysis of Impact of Introduction of Bus Rapid

LISAKO KUGII,

Transit on Land Price in Developing City – Case

Atsushi Fukuda,

Study of Managua city, Republic of Nicaragua

Noriyasu Tsumita,

804 - 809

Hiroki Kikuchi

TRL35

การประเมินความเสี่ยงการชำรุดของประแจรางรถไฟ

ธิตินันท์ รวมทรัพย์,

810 - 817

โรจนัสถ์ รัตนวัน,
รัฐพงศ์ มีสทิ ธิ์,
ภาสุรีย์ ล้ำสกุล

TRL36

การวิเคราะห์ความหลากหลายของพฤติกรรมการเลือกที่อยู่

ธวัชชัย คงสุวรรณ์,

อาศัย

วราเมศวร์ วิเชียรแสน

818 - 826
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การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มี

ธนา น้อยเรือน,

สัญญาณไฟ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

พรภวิษย์ ตาจุมปา,

หน้า

827 - 838

ภูมิพิชญ์ จันทร์เทพ

TRL38

การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

ภูทริยา มีอุสาห์,

สำหรับรถจักรยานยนต์

บุญพล มีไชโย, ท

839 - 849

วีศักดิ์ แตะกระโทก

TRL39

การพิจารณาคัดเลือกวัสดุแอสฟัลต์เชื่อมประสานสำหรับงาน

ฐิติพงศ์ สุขเสริม,

ผิวทางบนทางพิเศษ

นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,

850 - 855

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

TRL40

ความพึงพอใจในระบบเดินทางแบ่งปันกันใช้ของนิสิตในเขต

แซนด้า วิน,

มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรวิศ นฤปิติ,

856 - 864

พงษ์ศกั ดิ์ บัณฑิตสกุลชัย

TRL41

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาและ

ณัฐดนัย สุวรรณมณี,

ความสบายเชิงความร้อน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์,

ทางเดินเท้าสีเขียว

นพดล กรประเสริฐ,

865 - 874

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

TRL42

TRL43

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

พงษ์พิษณุ นาคคำ,

เดินทาง ในพืน
้ ทีศ
่ ึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่

ธนวัฒน์ เดชปรอท

887 - 894

การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและความเป็นไปได้ของระบบ

ณัฐกานต์ สุรางค์ศรีรัฐ,

895 - 902

MaaS ในกรุงเทพมหานคร

นันทวัฒน์ ศรัณย์ภัทร,

875 - 886

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบริการด้านคมนาคม

TRL44

สรวิศ นฤปิติ
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การศึกษาความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถเพื่อเพิ่ม

สิริศักดิ์ ยิ้มย่อง,

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย : กรณีศึกษาจุดกลับรถ

ณรงค์ กุหลาบ

หน้า

903 - 910

หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
ศาลายา

TRL46

การวิเคราะห์ทางสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทาง

ขจรศักดิ์ เจิมประไพ,

ถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท

สันติภาพ ศิริยงศ์,

911 - 915

ศาศวัต ภูริภัสสรกุล

TRL47

A Comparative Study of Oil Transportation Modal

Thannin Manipakone,

Choice between Intermodal Rail and Road: A Case

Ackchai Sirikijpanichkul

916 - 922

Study of Freight Route between Ban Phai Tank
Farm Khon Kaen Province to Railway Yard at
Thanaleng the Laos People’s Democratic Republic.

TRL48

การศึกษาอัตราการให้บริการสูงสุด สำหรับหรับช่องเก็บค่า

นพคุณ บุญกระพือ,

ผ่านทางรถบรรทุก ในระบบระบบเปิด และระบบปิด

พฤกษชาติ เผือกพิพฒ
ั น์,

923 - 930

นิตยา มหาชิโนรส

TRL49

ความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บผ่านทางรถบรรทุก กับ

นพคุณ บุญกระพือ,

สัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ

กฤษดา สกุลเต็ม,

931 - 939

วีรพงศ์ นวลจันทร์
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4. วิศวกรรมโครงสร้าง (STR)

รหัสบทความ

STR01

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

การศึกษาเชิงทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars ภายใต้

สิทธิชัย แสงอาทิตย์,

แรงอัดในแนวแกน

รัฐพงศ์ ดาขวา,

หน้า

941 - 946

ศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทกั ษ์, วิมล
วรรณ ธิมา,
ภารดา น้อยนรินทร์,
ณปภา กัญหา

STR02

การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครง ปริยานุช ใหม่จันทร์,
ข้อแข็งแบบเวียร์เรนเดล ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

947 - 953

อานนท์พร สุวรรณพลาย,
อาทิตย์ เพชรศศิธร

STR03

การประมาณค่าตัวแปรทางพลศาสตร์ของเจดีย์วัดอุโมงค์

ปิติ ประทุมขำ,

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับจากวิธีประวัติเวลา

ชินพัฒน์ บัวชาติ,

954 - 960

ชยานนท์ หรรษภิญโญ,
นเรเมต ตันติสุขุมาล,
Mitsuhiro Miyamoto,
Manabu Matsushima

STR04

ผลตอบสนองต่อแรงลมของอาคารหน้าตัดรูปวงกลมและ

พัฒน์ศิริ ใจก้าวหน้า,

วิธีการลดผลตอบสนองโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าและมวลน้ำ

วิโรจน์ บุญญภิญโญ

961 - 970

หน่วงปรับค่า

STR05

พฤติกรรมฐานรากเสาเข็มเจาะบนพืน
้ ลาดเอียงภายใต้แรง

วิทวัส คำทิพย์,

กระทำด้านข้าง

สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน,

971 - 978

ปรีดา ไชยมหาวัน,
ธนกร ชมภูรัตน์

STR06

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ที่มี

กาญจนาวรรณ์ ปัญญาวีร์,

ส่วนอโลหะจากกระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรไฟฟ้าเป็น

สุพพัต ควรพงษากุล,

ส่วนผสม

เปรมฤดี กาญจนปิยะ

979 - 985
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STR07

STR08

ชือ่ หัวข้อบทความ
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ผูแ้ ต่ง

พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการเติม

นพดล สุยะหลาน,

คอนกรีตบางส่วน

ประกิต ชมชื่น

การพัฒนาคอนกรีตพรุนจากส่วนอโลหะทีไ่ ด้จาก

กชกร ศรีวฒ
ั นกุล,

กระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สุพพัต ควรพงษากุล,

หน้า

986 - 991

992 - 998

เปรมฤดี กาญจนปิยะ,
จักรพันธ์ เทือกต๊ะ

STR09

ผลตอบสนองทางพลศาสตร์สำหรับเคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่า

ธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี,

เซลล์ลอยน้ำเมื่อรับการกระตุ้นทีป่ ลายด้านบน

การันต์ คล้ายฉ่ำ,

999 - 1006

ชัยณรงค์ อธิสกุล,
สมชาย ชูชีพสกุล,
ชัยยุทธ ชินณะราศรี

STR10

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

กันตภณ จินทราคำ,

สำหรับป้อมก่ออิฐโบราณของไทย: กรณีศึกษาป้อม

พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย,

มหากาฬ

ก้องภพ วัชรเสวี,

1007 - 1015

ชัยณรงค์ อธิสกุล,
พรเกษม จงประดิษฐ์,
สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

STR11

การออกแบบและประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐาน

ธราดล หงส์อติกุล,

ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,

1016 - 1024

เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

STR12

การตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงและค่าตัวคูณ

วุฒิชัย อมรประสิทธิผ
์ ล,

แรงกระแทกของสะพาน Box Beam และ Plank Girder

ราชวัลลภ กัมพูพงศ์,

ประเภทพื้นต่อเนื่องของกรมทางหลวง เพื่อปรับปรุงการ

อารักษ์ มณฑา,

ออกแบบ

วิกรินทร์ สอนถม,

1025 - 1034

อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

STR13

พฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวงกับเสา

ธีรพล รักษาศิล,

เหล็กกล่องกลวงเติมคอนกรีต

ประกิต ชมชื่น,

หน้า

1035 - 1039

พนิดา สีมาวุธ,
ชลดา เลาะฟอ

STR14

STR15

ผลกระทบของการเยื้องศูนย์ของคานต่อพฤติกรรมของ

ธีรพล รักษาศิล,

รอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวง กับเสาเหล็กกล่อง

ประกิต ชมชื่น,

กลวงกรอกคอนกรีต

พนิดา สีมาวุธ

การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากแผ่

เพ็ญวิสุทธิ์ ยิ้มเเฉ่ง,

สำหรับพื้นที่ชั้นดินเหนียว และชัน้ ทราย กรณีศึกษา :

สหรัฐ พุทธวรรณะ

1040 - 1046

1047 - 1050

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (USO
NET) ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

STR16

การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจำลองด้วยวัสดุไม้

อาทร ชูพลสัตย์,

ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

ณรงค์ กุหลาบ,

1051 - 1057

เดชา จันทสิทธิ์,
ธนพล ทองคงหาญ,
ณัฐพงษ์ เกยพระยา

STR17

ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อความเหนียวของเสาเหล็ก

ภัทรจีรา ไตรวงค์ย้อย,

กรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส

วัชรา โพธิ์สาวัง,

1058 - 1065

วัจน์วงค์ กรีพละ

STR18

Post-Buckling Behavior of Variable-Arc-Length

Wichawat Nathabumrung,

Pipe due to Internal Fluid Motion

Panithan Padthomfang,

1066 - 1073

Tanakorn Tima,
Karun Klaycham

STR19

การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองกำลังรับแรงเฉือนของ

วีระพงษ์ ชมชายผล,

กำแพงเตี้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้แรงแผ่นดินไหว

ปนัสย์ชัย เชษฐ์โชติศักดิ์,

1074 - 1079

จารึก ถีระวงษ์
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STR20

ชือ่ หัวข้อบทความ
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ผูแ้ ต่ง

ค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวในทุกอำเภอ

สิวะลักษมณ์ ขำนุรักษ์,

ของอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐานของ

สรกานต์ ศรีตองอ่อน

หน้า

1080 - 1087

กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1301/1302-61)

STR21

การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองความสัมพันธ์ของโมเมนต์ เพทาย อุดมการเกษตร,
และมุมหมุนพลาสติก ของเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างรับแรง

เมธี บุญพิเชฐวงศ์,

ในแนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดัด เมื่อใช้แบบจำลองจาก

ธันยดา พรรณเชษฐ์

1088 - 1094

มาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE41-17

STR22

STR23

STR24

A Study of the Reinforcement of Steel Plates

Lythean Mao,

into RC Cantilever Stairs to Reduce Vibration

Sopheak Seng,

Effects from Human Walking Activities

Amornchai Jaiyong

การศึกษาจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งของผนังรับแรงคอนกรีต

สุรัตน์ เสมสวัสดิ์,

สำเร็จรูปทีถ่ ูกใช้ในอาคารพักอาศัยภายใต้แรงถอน

ชูชัย สุจิวรกุล

การวิเคราะห์อุณหภูมิของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่

ณัฐนุช พูนปาน,

สัมผัสกับไฟ

ปาณัสม์ อุปละ,

1095 - 1102

1103 - 1109

1110 - 1115

สพลเชษฐ์ อัตตะการอังกูร,
ชนะชัย ทองโฉม

STR25

ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อรูปแบบการวิบัติของเสาเหล็ก

วัชรา โพธิ์สาวัง,

กรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส

เปรมปรีดา กงนะ,

1116 - 1122

วัจน์วงค์ กรีพละ

STR26

ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเส้นทางสถิตศาสตร์และการสั่นอิสระ

คมกร ไชยเดชาธร,

ของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ รูปทรงห่วงยางรับแรงดัน

จีรศักดิ์ สุพรมวัน,

1123 - 1129

กิ่งสมร ทิพย์โยธา,
วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

STR27

พฤติกรรมโครงสร้างจุดต่อพื้น-เสาเสริมหมุดเหล็กภายใต้

ธนกร ขุนฤทธิ์,

แรงด้านข้างแบบวัฏจักร

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,

หน้า

1130 - 1135

ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์,
อดิศร โอวาทศิริวงศ์,
อํานาจ คําพานิช

STR28

การประเมินเสถียรภาพอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้ง

ฑีรยุทธ สมสุข,

แปรเปลี่ยนได้แบบปลายยึดแน่นโดยอาศัยแรงภายนอก: ผล

บุญชัย ผึ้งไผ่งาม

1136 - 1144

เชิงทฤษฎีและการทดลอง

STR29

การหาความเหมาะสมของการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

พันกฤษ โยธินธนะรัชต์,

รูปพรรณด้วยวิธีความน่าเชื่อถือ สำหรับอาคารโครงการ

สหรัฐ พุทธวรรณะ

1145 - 1151

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net)

STR30

STR31

กรณีศึกษาการปฏิบต
ั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบ การ

สุวัฒน์ รามจันทร์,

ประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรง

วงศกร พงษ์ภักดี,

โครงสร้างอาคารเก่า และโครงสร้างอาคารที่เสียหาย

ทยากร จันทรางศุ

ประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีตกำลังอัดต่ำ

ณัฐพร คันทะประดิษฐ์,

เสริมแรงด้วย แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ,

1152 - 1161

1162 - 1167

ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

STR32

ศึกษาค่าตัวประกอบปรับผลการตอบสนองที่เหมาะสม

ธนากร ใจปิติ,

สำหรับหอถังสูง ที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์,

ทรงกระบอกกลวงในประเทศไทย

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

1168 - 1176
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ และสมบัติวัสดุกอ่ ของวัดราช

ศิวนนท์ ต้นเกตุ,

บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย,

มราชวรวิหาร

ณัฐนันท์ วงศ์อนันต์,

หน้า

1177 - 1184

ชนาธิป บินซาอิส,
สุรพัศ นิธิปฏิคม,
สุวัจน์ชัย แก้วมาคูณ,
ชัยณรงค์ อธิสกุล,
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,
สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

STR34

STR35

กำลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุจีโอโพลีเมอร์ หรือ

ตะวัน หงษ์อบุ ล,

คอนกรีตและเหล็กเสริม

อรุษ เพชรเชิดชู

การเสริมกำลังโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอัด

พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์,

แรงภายนอก

อดิศร โอวาทศิริวงศ์,

1185 - 1190

1191 - 1195

อํานาจ คําพานิช,
ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิต

STR36

Effect of Ground Motion Horizontal Definition in

Khine Mon Myint,

Seismic Analysis and RC Moment Frame

Teraphan Ornthammarath

1196 - 1204

Structures in Mandalay Region

STR37

Effect of Scaling Factor in Ground Motion

Thiri Thaw,

Selection of Seismic Analysis and Design of RC

Teraphan Ornthammarath

1205 - 1212

Moment Frame Structures

STR38

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสม

คณุตม์ สมบูรณ์ปญ
ั ญา,

มวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้ำ

ภูษิต บุญยฤทธิ์,

1213 - 1222

วงศกร สิมมา,
ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ

STR39

ผลกระทบของช่องเปิดต่อพฤติกรรมเชิงโครงสร้างของโครง

จรัญ ศรีชัย,

ต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มผ
ี นังอิฐก่อ

สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์

1223 - 1232
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

กำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก

ลีน่า ปรัก,

ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง

ทวีชัย สำราญวานิช

การใช้ตะกอนประปา ในมอร์ตา้ ร์เกร้าท์รอยต่อผิวทาง

ตะวัน เพชรอาวุธ,

คอนกรีตสำเร็จรูป

จตุพล ตั้งปกาศิต

คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของประตูระบายน้ำล้น

ราชันย์ ขันทกสิกรรม,

หน้า

1233 - 1237

1238 - 1244

1245 - 1252

พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล,
ชยานนท์ หรรษภิญโญ

STR43

STR44

การสำรวจอัตราการเกิดคาร์บอเนชันของโครงสร้าง

สุพจน์ ธรรมนิทา,

สะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี

ปิตศ
ิ านต์ กร้ำมาตร

คอนกรีตกำลังสูงที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดใน

เทพฤทธิ์ เจริญสุข,

ปริมาณสูง

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,

1253 - 1259

1260 - 1265

ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

STR45

STR46

การต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่

อมรชัย ใจยงค์,

ปราศจากความเหนียว

ชานนท์ กวางเจริญ

พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกโอบรัดด้วยสาย

อิทธิพล พสิษฐ์โยธิน,

รัดเหล็กแบบให้แรง

สายันต์ ศิริมนตรี,

1266 - 1274

1275 - 1280

ชนะชัย ทองโฉม

STR47

Seismic Strengthening of Soft-Story RC Moment

Wongsa Wararuksajja,

Frames

Sutat Leelataviwat,

1281 - 1287

Pennung Warnitchai,
Li Bing,
Hasan Tariq,
Nattakan Naiyana
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้ง

ธนภัทร วัฒนาบุญศิริ,

แปรเปลี่ยนได้

อินทัช ด่านปาน,

หน้า

1288 - 1294

ธนนพ เหมือนเหลา,
การันต์ คล้ายฉ่ำ

5. วิศวกรรมปฐพี (GTE)
รหัสบทความ

GTE01

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

การประเมินดีกรีการอัดตัวคายน้ำสำหรับดินเหนียวอ่อน

สินาด โกศลานันท์,

กรุงเทพด้วยวิธีอาซาโอกะ

ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี,

หน้า

1296 - 1307

อลงกต ไชยอุปละ

GTE02

GTE03

การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองปริมาณน้ำฝน

สลิลยา เศษเพ็ง,

สะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับ

เทพไท ไชยทอง,

ความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า

สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์

การติดตัง้ อุปกรณ์วัดทางเทคนิคธรณีเพื่อการวิเคราะห์ไฟ

วิษุวัฒน์ อายุสุข,

ไนต์เอลิเมนต์สำหรับอ่างเก็บน้ำเก่า กรณีศึกษา: อ่างเก็บน้ำ

ภาณุ พร้อมพุทธางกูร

1308 - 1315

1316 - 1321

คลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง

GTE04

ลักษณะการไหลซึมผ่านของน้ำแบบสองมิติในดินและตาข่าย

วรกมล บัวแสงจันทร์,

การไหล จากการทดสอบด้วยแบบจำลองกายภาพ

ฐิติยารัตน์ นนทวงศ์,

1322 - 1327

ธนพล สุขเอี่ยม,
วรัช ก้องกิจกุล

GTE05

การพัฒนาโต๊ะตะแคงสองทิศทางเพื่อการทดสอบสมบัติ

กังวาน กานดาวรวงศ์, ธนวรรณ

กำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส

แจ้งกระจ่าง,

1328 - 1335

ยศพล เปมานุกรรักษ์,
วรัช ก้องกิจกุล

GTE06

การทำนายพฤติกรรมการคืบจากพฤติกรรมการคลาย

โฆษิต จริยาทัศน์กร,

ความเค้นของทรายภายใต้แรงอัดสามแกน

วรัช ก้องกิจกุล

1336 - 1343
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสูงสุดและระยะห่างระหว่างชั้น

อรอนง สุมะนัสชัย,

ของตาข่ายเสริมกำลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกำลังอัดและ

วรัช ก้องกิจกุล

หน้า

1344 - 1353

การเสียรูปของทรายเสริมกำลัง

GTE08

คุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและ

ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว,

ดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค

กรกฎ นุสิทธิ์,

1354 - 1359

ทวีศกั ดิ์ แตะกระโทก,
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม

GTE09

การประยุกต์เสาเข็มท่อเหล็กไมโครไพล์เป็นเสาเข็มพลังงาน

อภินิติ โชติสังกาศ,

เพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศในอาคารบ้านพัก

ธิติ ชาญชญานนท์,

อาศัย

อรรถพร วิเศษสินธุ์,

1360 - 1366

สกาวรัตน์ สัตยานันท์,
สินีนาฏ อ่อนคำ

GTE10

GTE11

GTE12

GTE13

GTE14

GTE15

อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะต่อการทรุดตัวของผิว

ทิพวรรณ อิ่มเอิบ,

ดินจากการก่อสร้าง อุโมงค์คู่ - การวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบ

ประทีป หลือประเสริฐ,

สามมิติ

พรเกษม จงประดิษฐ์

ผลของการดูดน้ำของรากพืชต่อการเคลื่อนตัวของผิวดิน

พัฒนพงศ์ จารุกมล,

บนโครงสร้างพื้นฐาน

วิรุฬห์ คำชุม

ผลกระทบจากการรบกวนตัวอย่างดินต่อพารามิเตอร์

ณัฐสิทธิ์ ทองเลิศ,

หน่วยแรงประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

อภินิติ โชติสังกาศ

คุณสมบัติของดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาสำหรับวัสดุ

อรฑิฌา จันทร์สงิ ห์,

งานทาง

วีรยา ฉิมอ้อย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับ

ณัฐ สุทธิ,

กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดิน เพื่อวิเคราะห์ถนน

ศลิษา ไชยพุทธ,

เลียบคันคลอง ในบริเวณดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ

ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ์

การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแบบแผ่สำหรับ

ยอดตะวัน รักษารมย์,

อาคารสูงด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์แบบสามมิติ

พรพจน์ ตันเส็ง

1367 - 1373

1374 - 1380

1381 - 1387

1388 - 1393

1394 - 1400

1401 - 1410
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหิน

นวัต ปรีชาศิลป์,

ทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด

บารเมศ วรรธนะภูติ,

หน้า

1411 - 1419

อภินิติ โชติสังกาศ

GTE17

GTE18

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วย

วฤธ รัตนรุ่งโรจน์,

ปูนซีเมนต์ผสมผงตะกรันเหล็กและเถ้าชีวมวล จาก

ศุภกิจ นนทนานันท์,

โรงงานผลิตกระดาษ

อัครชัย เรืองแสงทอง

การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุ

กัญจน์ สลีวงศ์,

ผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,

1420 - 1426

1427 - 1432

กรกฎ นุสิทธิ์

GTE19

GTE20

ผลศึกษาเบื้องต้นของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คา่ ความ

ธีราพัทธ์ รฐาหิรญ
ั โรจน์,

ซึมได้ของดินทรายแป้ง

ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์

อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักใน

คเชนทร์ จักร์แก้ว,

แนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ

สุริยะ ทองมุณี,

1433 - 1439

1440 - 1446

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม,
จักรพันธ์ ธงทอง

GTE21

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอโพลิเมอร์ดิน

ฆนากานต์ มาศโอสถ,

ขาว-เถ้าแกลบกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

พานิช วุฒิพฤกษ์,

1447 - 1453

อิทธิพล มีผล,
สยาม แกมขุนทด,
ศิริศก
ั ดิ์ คงสมศักดิส์ กุล

GTE22

การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบตอกหยั่งแบบเบา

ธนกฤต โรจนชัยศรี,

กับ การตอกทดสอบมาตรฐาน ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ

ฐิรวัตร บุญญะฐี

1454 - 1460

จากฐานข้อมูลการทดสอบจริงในสนาม เพื่อใช้ในงาน
ออกแบบฐานรากระดับตืน
้

GTE23

วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่

ณัฐฐา ไชโสกเชือก,

เป็นดินไม่เชื่อมแน่น

สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์,

1461 - 1469

ชิโนรส ทองธรรมชาติ
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ผูแ้ ต่ง

กำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้า

เพทาย อุตราช,

ขยะ จีโอโพลีเมอร์

เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง,

หน้า

1470 - 1473

เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒ
ั นพงศ์,
ชยกฤต เพชรช่วย,
จักษดา ธำรงวุฒิ,
วิศิษฏ์ศกั ดิ์ ทับยัง

GTE25

อิทธิพลของเถ้าขยะต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่าน

เชาวรินทร์ เชียรพิมาย,

มาตรฐานผสมปูนซีเมนต์

เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง,

1474 - 1477

เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒ
ั นพงศ์,
วิศิษฏ์ศกั ดิ์ ทับยัง,
นันทชัย ชูศิลป์,
จุฑามาศ ลักษณะกิจ

GTE26

อิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกำลังการรับแรงแบก

จักรพันธ์ ธงทอง,

ทาน โดยใช้ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิ าร

สุริยะ ทองมุณี,

1478 - 1483

คเชนทร์ จักร์แก้ว

GTE27

การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed

ธิติพัทธ์ รู้หลัก,

Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ปี

อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์,

1484 - 1490

อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช,
เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ

GTE28

อิทธิพลของแรงกระทำด้านข้างแบบวัฏจักรต่อค่าสติฟเนสข

พงศ์ภัค สืบถวิลกุล,

องดินโดยรอบเสาเข็มเดี่ยวจำลอง

วรัช ก้องกิจกุล,

1491 - 1500

พงศธร กระจ่างผล

GTE29

GTE30

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานทางไฟฟ้ากับสมบัติทาง

วรัชญ์ สกุลพจน์วรชัย,

วิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน

วรัช ก้องกิจกุล

การปรับปรุงคุณภาพดินทรายโดยใช้เถ้าก้นเตาและ

วุฒิกรณ์ โสพรรณรัตน์

1501 - 1506

1507 - 1511

ปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมและวัสดุงานทาง
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GTE31

GTE32
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

การวิเคราะห์การยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการ

สุธินันท์ กันเงิน,

ทดสอบศักยภาพในการบวมตัวของดิน

เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล

กวินธิดา ปิ่นทอง,

สำรวจหาค่าความหนาแน่นในสนาม

สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว,

หน้า

1512 - 1517

1518 - 1523

อภินิติ โชติสังกาศ,
พงษ์พันธุ์ อิศโรทัยกุล

GTE33

การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบด

สยาม อุ่นมงคลมิตร,

อัด

อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต,

1524 - 1529

พิทยา แจ่มสว่าง

GTE34

GTE35

สมรรถนะของเสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยภายใต้การอัดตัว

สุวิจักขณ์ วิรัตน์,

คายน้ำ

พิทยา แจ่มสว่าง

การวิเคราะห์กำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินถมบ่อถูก

ศาสตร์ศิลป์ ภักดีเมฆ, ปิยวัฒน์

ปรับปรุงด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method

เงินบำรุง,

1530 - 1537

1538 - 1547

สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์

GTE36

GTE37

Standup time estimation of undercut moist sand

Laddawon Dul, Cheowchan

slope using numerical simulation

Leelasukseree

การประเมินเสถียรภาพของฐานรากคันทางโดยวิธี Plate

ชนิดา ใสสุขสอาด,

Bearing Test และ Dynamic Penetration Test

ศิวาเวช อบมา,

1548 - 1556

1557 - 1563

อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์,
อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช

GTE38

ความแม่นยำของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจาก

ทินกร ทานา,

การคำนวณ

สยาม ยิ้มศิริ

1564 - 1569
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GTE39
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

การศึกษาการรับแรงแบกทานของดินโดยวิธีการกระจาย

อัตพล บุบพิ,

น้ำหนักผ่านแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม

ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์,

หน้า

1570 - 1576

จงศิลป์ สุขุมจริยพงศ์,
ณัฐพงษ์ เกษสัญชัย,
วัชร พิศวิมล,
เพชรานี อุ่นทะยา,
กัญญารักษ์ มีอ่อน

GTE40

GTE41

การเปรียบเทียบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ

สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์,

คำนวณด้วยวิธีสถิตศาสตร์ และจากผลการทดสอบแบบ

เรืองวิทย์ โชติวทิ ยาธานินทร์,

พลศาสตร์สำหรับชั้นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นิพันธ์ แสงศรี

กำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมจีโอโพลิ

วีรวัฒน์ ดีสวัสดิ์,

เมอร์จากเถ้าชานอ้อย

ชยกฤต เพชรช่วย,

1577 - 1583

1584 - 1588

เชิดศักดิ์ สุขศิริพฒ
ั นพงศ์,
จักษดา ธำรงวุฒิ

GTE42

อิทธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียดและปริมาณซีเมนต์ต่อ

สุทธิพงศ์ คำดี,

กำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์

สุริยะ ทองมุณี,

1589 - 1594

พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม

GTE43

การจำลองสถานการณ์การก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก

ภิรมย์ญา ถิ่นนุช,

1595 - 1598

ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง,
วิสูตร จิระดำเกิง

GTE44

การวิเคราะห์อตั ราการทรุดตัวของชัน
้ ดินของ

ชยณัฐ คีรีนารถ,

กรุงเทพมหานครด้วยข้อมูล InSAR

อังคณา พุ่มพวง,

1599 - 1605

อนิรุทธ์ ลดาวดี,
สรวิศ สุภเวชย์,
อนุเผ่า อบแพทย์
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

GTE45

การศึกษาการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับในดิน

ชัยสิทธิ์ เพ็งจันทร์,

อ่อน ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย

นิพันธ์ อินสุข,

หน้า

1606 - 1612

อภิวิชญ์ ทองรักษา,
กรกฎ นุสิทธ์,
สุริยาวุธ ประอ้าย

GTE46

การปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินด้วยเสาเข็ม

ปรัชญา แสนแปง,

กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง –

พงษ์พินันท์ บูรณะกิติ,

ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,

1613 - 1619

สุริยาวุธ ประอ้าย

GTE47

คุณลักษณะการหดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสม

อนุพงศ์ คำปลอด,

ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย

ธนกร ชมภูรัตน์,

1620 - 1628

อภิชาต บัวกล้า

GTE48

แบบจำลองความสัมพันธ์สำหรับพฤติกรรมของผิวสัมผัส

เอกรินทร์ สุดใจ,

ระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ

สุริยาวุธ ประอ้าย,

1629 - 1636

นิพันธ์ อินสุข,
ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์,
ธีระวัชร เกี๋ยงคำ

GTE49

GTE50

GTE51

การใช้กน
ั ชนคาพิวลารีสำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ใน

วิโรจน์ ล้อมวงษ์,

แนวดิ่งของน้ำใต้ดินเค็มในดิน

สมใจ ยุบลชิต

อิทธิพลของการลดระดับน้ำต่อเสถียรภาพความลาดของ

มนชล ศรีชัยกูล,

เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน

วีรยา ฉิมอ้อย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัวทีไ่ ด้จากการ

ธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร,

ทดสอบด้วยเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer

ดนัยณัฐ ถาวร,

กับ Light Weight Deflectometer

สุรนนท์ เยื้อยงค์,

1637 - 1642

1643 - 1651

1652 - 1658

อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์,
อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช
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6. วิศวกรรมโครงสร้างพืน
้ ฐาน (INF)

รหัสบทความ

INF01

INF02

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

การบูรณะชั้นพื้นทางเดิม โดยการหมุนเวียนชั้นทางเดิมมา

ชัจจักร์ ศรีประเสริฐ,

ใช้งานใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็ก

ชวเลข วณิชเวทิน,

น้อย

พิพัฒน์ สอนวงษ์

การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคอสะพานแบบกำแพง

ประกิต ไชยศรี,

กันดินเสริมแรง : กรณีศึกษา สะพานวังเย็น อำเภอด่าน

อภินิติ โชติสังกาศ,

มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว,

หน้า

1660

-

1666

1667

-

1672

1673

-

1681

1682

-

1687

จารุวฒ
ั น์ ถาวรไพศาลชีวะ

1688

-

1693

พัทรพงษ์ อาสนจินดา

1694

-

1702

บวรพงศ์ สุขเจริญ,
พิสิฐ ศรีวรานันท์,
อิชย์ ศิริประเสริฐ

INF03

การเปรียบเทียบพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพาน อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์,
คอนกรีตอัดแรง เมื่อรับน้ำหนักของรถบรรทุกไทยตาม

วรียส ถิรดุลย์กุล,

ข้อกำหนดใหม่ของกรมทางหลวง และรถบรรทุกตาม

ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์

มาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา
(AASHTO-HL93)

INF04

การหาความสัมพันธ์ของพื้นทีถ่ นนกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ

ชิษณุ อัมพรายน์,

การวางผังเมืองรวมด้วยแบบจำลองต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ

โยธิน มัชฌิมาดิลก,
สุรพันธ์ สันติยานนท์

INF05

การศึกษาประสิทธิภาพของผนังสำเร็จรูปจากคอนกรีตมวล
เบาระบบเซลลูล่า

INF06

การศึกษาระดับการรับรู้ของบุคคลจากการสั่นสะเทือนของ
โครงสร้างทางพิเศษยกระดับบูรพาวิถี
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7. สาขาบทความ: วิศวกรรมและเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (DET)

รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

DET01

การศึกษาความต้านทานกระสุนขนาด 7.62X51 มม. ของ

อภิสิทธิ์ เตชพัฒนากร,

ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

สิทธิศกั ดิ์ เเจ่มนาม,

หน้า

1704 - 1710

ปิติ สุคนธสุขกุล

8. วิศวกรรมวัสดุกอ่ สร้าง (MAT)
รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

MAT01

ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของมอร์ตาร์ซอ่ มแซม

วนาลี ภานุพรประพงศ์,

ตัวเอง โดยใช้สปอร์ของแบคทีเรียชนิดชักนำให้เกิดการ

ภีม เหนือคลอง,

ตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต

พิชชา จองวิวฒ
ั สกุล,

หน้า

1712 - 1718

วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี,
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

MAT02

Analytical investigation on bond behavior

Nakares Kongmalai,

between concrete and FRP bars of near-surface

Linh Van Hong Bui,

mounted and embedded through-section

Pitcha Jongvivatsakul

1719 - 1725

strengthening methods

MAT03

สมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน

สุนัย โตศิริมงคล,

ของไทย

พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย,

1726 - 1735

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,
สุทศ
ั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์,
ชัยณรงค์ อธิสกุล

MAT04

MAT05

การศึกษากลสมบัติดา้ นกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่าน

ไตรทศ ขำสุวรรณ,

เปลือกกล้วยน้ำว้า

ภาคภูมิ มงคลสังข์

คุณสมบัตทิ างกายภาพของดินเหนียวเผามวลเบาทำจากได

ณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล,

อะตอมไมต์ผสมโฟม

คำภี จิตชัยภูมิ

1736 - 1740

1741 - 1748
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

MAT06

กำลังอัด กำลังเฉือน และความสามารถการทำงานได้ของจีโอ

ภูริเดช โคตะนิวงษ์,

โพลิเมอร์คอนกรีต ที่มสี ่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์

ปริญญา จินดาประเสริฐ,

คอนกรีตรีไซเคิล เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม

พัชรพล โพธิ์ศรี

ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิล

ขวัญชัย พิมเพราะ,

เหลือทิ้ง

อภิสิทธิ์ เกษมจิต,

MAT07

ผูแ้ ต่ง

หน้า

1749 - 1755

1756 - 1761

อนุวัช แสงจันทร์,
อาทร ชูพลสัตย์,
ณรงค์ กุหลาบ

MAT08

คุณสมบัตทิ างกลคอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้กรวด

วรชัย ใจกาศ,

แม่น้ำเป็นมวลรวมหยาบ

ชยานนท์ หรรษภิญโญ,

1762 - 1767

ธีวรา สุวรรณ

MAT09

คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยาย

คำภี จิตชัยภูมิ,

1768 - 1774

ปริญญา จินดาประเสริฐ

MAT10

MAT11

MAT12

การพัฒนาคอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูงสำหรับโครงสร้างแข็ง

ณรงค์ชัย ปักษา,

เกร็งพิเศษ

ทศพล ปิน่ แก้ว

อิทธิพลของอัตราส่วนการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ด

นันทชัย ชูศิลป์,

พลาสติกรีไซเคิล HDPE ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสด

จุฑามาศ ลักษณะกิจ,

ไหลอัดแน่นด้วยตัวเอง

อรุณ ลูกจันทร์

ลักษณะการยึดเกาะของจีโอโพลิเมอร์เพสต์กับมวลรวม

ธวัชชัย โทอินทร์,

ละเอียดต่างชนิดกัน

แสงสุรีย์ พังแดง,

1775 - 1781

1782 - 1786

1787 - 1791

สุบรร ผลกะสิ,
สมหมาย สงบาง,
สิทธิศกั ดิ์ อันทะผาลา

MAT13

การศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุนโดยใช้มวลรวม

กมล ตรีผอง,

หยาบรีไซเคิล

รณกร เทพวงษ์

1792 - 1798
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

MAT14

การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริม

สิริพงศ์ เกิดบุญมา,

เส้นใยสังเคราะห์ พลาสติกโพลิโพรพิลีน

อาณสิทธิ์ การินทอง,

หน้า

1799 - 1804

นิติพงษ์ ประภาพันธ์กุล,
วิทิต ปานสุข

MAT15

ความต้านทานคลอไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตทีผ
่ สมซี

อัญชนา กิจจานนท์,

โอไลท์สงั เคราะห์

ทวีชัย สำราญวานิช,

1805 - 1810

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

MAT16

ผลกระทบของอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์ต่อปริมาณ

อัญชนา กิจจานนท์,

คลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต

ทวีชัย สำราญวานิช,

1811 - 1818

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

MAT17

ผลกระทบของซิลิกา้ ฟูมต่อความต้านทานการแทรกซึมคลอ

อัญชนา กิจจานนท์,

ไรด์ของคอนกรีต

ทวีชัย สำราญวานิช,

1819 - 1825

ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

MAT18

กำลังอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก

ลีน่า ปรัก,

1826 - 1830

ทวีชัย สำราญวานิช

MAT19

ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่มเกิด

ลีน่า ปรัก,

สนิมของเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก

ทวีชัย สำราญวานิช

1831 - 1835

บด

MAT20

การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากวัสดุเหลือ

ภานุวัฒน์ โสภณวาณิชย์,

ทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาล

ยิ่งใหญ่ มาลัยเจริญ,

1836 - 1842

ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ

MAT21

ผลกระทบของการเติมแคลเซียมออกไซด์อิสระในเถ้าลอย

พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ,

ต่อความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ ของเพสต์ผสมเถ้า

ปิตศ
ิ านต์ กร้ำมาตร,

ลอยและผงหินปูน

ทวีชัย สำราญวานิช,

1843 - 1849

สมนึก ตั้งเติมศิรกิ ุล
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ผูแ้ ต่ง

สมบัติทางกลของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวม

กานต์ธปิ ก ฮามคำไพ,

ละเอียดรีไซเคิลจากเศษหินแกรนิต

ภีม เหนือคลอง,

หน้า

1850 - 1855

พิชชา จองวิวฒ
ั สกุล,
เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์

MAT23

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนำเศษอิฐมอญมา

ทรงสุดา วิจารณ์

1856 - 1864

การวิจัยศึกษากำลังอัดและกำลังดัดของมอร์ต้าโดยวิธีการ

อำพล แพรสิน,

1865 - 1871

อัดขึ้นรูปที่มีการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น และเสริมเส้นใย

มาโนช สรรพกิจทิพากร

ใช้เป็นวัสดุทดแทนมวลรวมละเอียดและปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์บางส่วนในงานคอนกรีต

MAT24

ปาล์มน้ำมัน

MAT25

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแต่งแร่

ปณิธาน เต็งยะ,

เฟลด์สปาร์ เพื่อทดแทนวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง

พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร,

1872 - 1877

ภูวดล พรหมชา

MAT26

Sustainability Indicators Review of Hemp Shiv as

Teerawat Sinsiri,

Alternative Materials for the Construction

Komchai Thaiying,

Industry in Thailand

Pannipa Prastsoong,

1878 - 1885

Sanan Tangsathit

MAT27

กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีต

สมพร งามทวี,

ที่มีการแข็งตัวเร็ว

รุ่งโรจน์ อยู่รอด,

1886 - 1891

นราศักดิ์ แสนกล้า,
กริชฌากรณ์ มูลเสนา,
ศตคุณ เดชพันธ์,
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ,
ธนากร ภูเงินขำ
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การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เอฟจีดยี ิปซั่มและแคลเซียม

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์,

ซัลเฟตต่อสมบัติเชิงกลและการหดตัวแห้ง ของวัสดุอัลคาไล

บวรรัก อินทร์จอหอ,

มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง

ขัตติย ชมพูวงศ์,

หน้า

1892 - 1897

ชุดาภัค เดชพันธ์,
ศตคุณ เดชพันธ์,
ธนากร ภูเงินขำ

MAT29

การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล

กรกนก จอยนอก,

1898 - 1903

ขัตติย ชมพูวงศ์,
ชุดาภัค เดชพันธ์,
ศตคุณ เดชพันธ์,
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์,
ธนากร ภูเงินขำ

MAT30

MAT31

ความสามารถทำงานได้และกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์

ปัทมาวดี แก้วระวัง,

ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าปาล์ม

ทศพร ศรีคำมา ,

น้ำมัน

ธนากร ภูเงินขำ

จีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นจากเถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้ำมัน

รัฐพล สมนา,

1904 - 1909

1910 - 1914

ประชุม คำพุฒ,
ธีรพล เสาวพันธ์,
เกียรติสุดา สมนา

MAT32

การประเมินกำลังและการหดตัวของคอนกรีตที่เป็นมิตรกับ

ปิ่นพงศ์ กันหาลา,

สิ่งแวดล้อมที่ทาํ จากมวลรวมรีไซเคิลและใช้ เถ้าก้นเตา

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร,

ร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสาน

ชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

1915 - 1921
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9. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ (SGI)
รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

SGI01

การศึกษาความสูงและความเร็วการบินถ่ายภาพ ที่มีผลต่อ

ปาริชาต สุขนาค,

ความถูกต้องในการทำแผนที่ด้วยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

นพรุจ เพชรทอง,

หน้า

1923 - 1930

อภิสิทธิ์ ภาสดา,
คมศิลป์ วังยาว,
ธีระ ลาภิศชยางกูล

SGI02

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากการสำรวจ ด้วย

รจณา คูณพูล,

อากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมในการสร้าง

พรนรายณ์ บุญราศรี,

แบบจำลองสิ่งปลูกสร้าง

สมใจ หมื่นจร,

1931 - 1937

ปวิตร ฏิระวณิชย์กุล,
จิรวัฒน์ จันทองพูน

SGI03

SGI04

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์ การใช้

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,

ประโยชน์ที่ดินและสิง่ ปกคลุมดิน โดยใช้แบบจำลอง CA-

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,

MARKOV

อธิวัฒน์ ภิญโญยาง

การศึกษารูปแบบของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความ

รัฐภูมิ ตั้งภูมิจิต,

ถูกต้องของแผนที่ จากการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ

สราวุธ ส่งแสง,

1938 - 1943

1944 - 1951

อภิสิทธิ์ ภาสดา,
คมศิลป์ วังยาว,
ธีระ ลาภิศชยางกูล

SGI05

SGI06

การประยุกต์ใช้ระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงบนอากาศยาน

จเด็จ ไพศาลสิทธิกานต์,

ไร้คนขับเพื่อรังวัดวัดรอยพิมพ์ฐานอาคาร

ไพศาล สันติธรรมนนท์

การสร้างแผนที่น้ำท่วมโดยใช้แหล่งข้อมูลเปิดและซอฟต์แวร์

ภัทรรุตม์ สุขพานิช,

รหัสเปิด

กัญจน์ อัศวพิภพไพศาล,

1952 - 1960

1961 - 1965

สุณัฐชา จันทร์พศ
ิ าล,
กัญญาวี สุขยิ่ง,
อนุเผ่า อบแพทย์
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ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

SGI07

การสร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อหาปริมาตรของต้นไม้โดยใช้

พลพจน์ เอี่ยมสอาด,

อากาศยานไร้คนขับ กรณีศกึ ษาต้นฟ็อกเทล

วิชญ์ภาส อภิญญารัตน์,

หน้า

1966 - 1972

เสฏฐวุฒิ แจ้งจั่น,
ไพรัช ชูเลิศ,
อนุเผ่า อบแพทย์

SGI08

การหาค่าระดับสูงของหมุดระดับตามถนนทางหลวงชนบท

ประกอบ มณีเนตร,

เลียบชายฝั่งตะวันตก จังหวัดชุมพรด้วยวิธีโครงข่าย

ธนศักดิ์ วิศรี,

ดาวเทียม

ธีรพงษ์ ฉวีราช,

1973 - 1978

ภุชงค์ วงษ์เกิด,
รณชัย บำเพ็ญอยู่,
กฤษฎา มณีเนตร,
อรุณยุพา บัวทรัพย์

SGI09

เปรียบเทียบการหาค่าระดับสูงระหว่างวิธีรังวัดโครงข่าย

ประกอบ มณีเนตร,

ดาวเทียมและวิธีการระดับตามลำแม่น้ำยม จังหวัดแพร่

ภุชงค์ วงษ์เกิด,

1979 - 1984

รณชัย บำเพ็ญอยู่,
กฤษฎา มณีเนตร,
อรุณยุพา บัวทรัพย์

SGI10

การสำรวจและทำแผนที่เพื่อออกแบบและการลงตำแหน่ง

ประกอบ มณีเนตร,

ก่อสร้างอาคารโรงโม่สุราษฎร์ผาทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภุชงค์ วงษ์เกิด,

1985 - 1992

รณชัย บำเพ็ญอยู่,
กฤษฎา มณีเนตร,
อรุณยุพา บัวทรัพย์

SGI11

การเปรียบเทียบค่าระดับสูงที่รงั วัดด้วยดาวเทียมกับค่า

ประกอบ มณีเนตร,

ระดับสูงของหมุดกรมแผนทีท่ หาร

ภุชงค์ วงษ์เกิด,

1993 - 1998

สาคร เชื่อมั่น,
ปฏิภาณ เชื่อมั่น,
บุรินทร์ ทับสายทอง,
สุทธิโชค หิรัตพรม,
อรุณยุพา บัวทรัพย์
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รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

SGI12

การประยุกต์ใช้การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการ

ต่อลาภ การปลื้มจิตร,

สำรวจรังวัดปริมาตรหิน บริเวณเหมืองหินเขาบันไดนางศิลา

วีระวัฒน์ เกตุทอง,

จังหวัดสงขลา

ณัฐวุฒิ พูลภักดี,

หน้า

1999 - 2008

ศุภกิตติ์ พรหมเมศร์

SGI13

SGI14

การสำรวจผลกระทบพายุปาบึกในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

สุภวรรณ วรรณนุช

ชายฝั่ง ระบบหาด E5-RYG

สรวิศ สุภเวชย์

แผนที่ 3 มิติ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ภาณุ อุทัยศรี,

2009 - 2018

2019 - 2028

แววพลอย ศรีมณี,
ณัฐพล เพชรนาค,
สันติชัย นำพลสัก

SGI15

การพัฒนาระบบและเทคนิคการสอบเทียบเพื่อจัดทำแผนที่

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม

2029 - 2035

การประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำ

ณัฐพล เย็นสกุลสุข,

2036 - 2042

ตมในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้

ธงทิศ ฉายากุล

3 มิติความถูกต้องสูง ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค์การมหาชน)

SGI16

เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

SGI17

การประเมินค่าความสูงออร์โทเมตริกจากข้อมูลแบบจำลอง

พงษ์ศกั ดิ์ จินดาศรี,

ความสูงยีออยด์ ด้วยโครงข่ายสถานีรับสัญญาณ

พัชราวดี จิตสุทธิ

2043 - 2048

ดาวเทียมแบบต่อเนื่อง

SGI18

SGI19

การประเมินระดับความเสี่ยงของต้นไม้ในเมืองด้วย

วาริน ชุบขุนทด,

เทคโนโลยีเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพืน
้ ดิน

ชัยโชค ไวภาษา

การประมวลผลและการติดตามภัยแล้งระหว่างฤดูปลูกพืช

ธีรวัฒน์ ปานช้างไชยสิทธิ์,

เศรษฐกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ค่าผิดปกติ ผลต่างดัชนี

ภูกฤษ ศรีวิลาศ,

พืชพรรณ

สรวิศ สุภเวชย์,

2049 - 2054

2055 - 2061

อนุเผ่า อบแพทย์
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SGI20

ชือ่ หัวข้อบทความ
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ผูแ้ ต่ง

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยใน

อังคณา พุ่มพวง,

รอบ 10 ปี

สรวิศ สุภเวชย์,

หน้า

2062 - 2067

อนุเผ่า อบแพทย์

SGI21

การปรับปรุงวิธีการจำแนกพรรณไม้ในเมืองด้วยภาพถ่าย

สุภาภรณ์ รักษาล้ำ,

ทางอากาศความละเอียดสูง ด้วยการใช้รูปตัดตามแนว

ชัยโชค ไวภาษา

2068 - 2076

ลองจิจูด และข้อมูลเสริมจากการสำรวจด้วยไลดาร์ทาง
อากาศ

SGI22

การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูล

วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์,

แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข จากอากาศยานไร้คนขับ

ติณณ์ ถิรกุลโตมร,

2077 - 2082

ธนกร ทอดสูงเนิน,
ศิลาภรณ์ จันทะลุน,
ภาณุวิชญ์ เอ็นดู

SGI23

การหาค่าระดับความสูงแนวคันกั้นน้ำคลองระพีพัฒน์แยก

อำนาจ สมภาร,

ตกโดยเทคโนโลยี MMS สำหรับการบริหารจัดการน้ำ

ปานฤทัย ตั้งประเสริฐ,

2083 - 2087

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม
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10. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)
รหัสบทความ

ชือ่ หัวข้อบทความ

CEE01

ประสบการณ์การใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร

ผูแ้ ต่ง

หน้า

สิทธิชัย แสงอาทิตย์

2089 -

2097

นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาของบัณฑิตศึกษาที่สง่ ผล

สุลินดา นวลประสงค์,

2098 -

2103

ต่อการบริหารจัดการของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

อารียา ฤทธิมา,

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

รันจนา จินดัล

2104 -

2109

2110 -

2114

2115 -

2120

2121 -

2126

2127 -

2132

ตามแนวทาง ABET และ AUN-QA

CEE02

น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

CEE03

CEE04

การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาวิศวกรรมโยธา:

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,

มุมมองผู้ผลิตและผูบ้ ริโภค

สมชาย ปฐมศิริ

ข้อสังเกตุเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรม

ทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว,

โยธา กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

สมชาย ปฐมศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CEE05

ผลสัมฤทธิ์ของการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรม

สุลินดา นวลประสงค์,

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ

สมชาย ปฐมศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CEE06

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับปริญญาโท

สุลินดา นวลประสงค์,

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตร

สมชาย ปฐมศิริ

นานาชาติ) ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CEE07

การพัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการ

จุฑามาศ ลักษณะกิจ,

สมดุล สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย

จำรูญ สมบูรณ์,
นฤมล แสงดวงแข
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11. วิศวกรรมสิง่ แวดล้อมและพลังงาน (ENV)

รหัสบทความ

ENV01

ENV02

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

Journey of Offshore Wellhead Platform Reuse

Nontiwat Hutangkura,

Project

Witthayakom Putchakarn

การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการปรับสภาพ

คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์,

หญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมัก

ฐนียา รังษีสุริยะชัย

หน้า

2134 - 2141

2142 - 2147

ร่วมกับเศษอาหาร

ENV03

ENV04

การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและการ

เก่งกาจ จันทร์กวีกูล,

มูลหมัก ด้วยวิธีการหมักแบบไร้อากาศ

ฐนียา รังษีสุริยะชัย

การประเมินประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกัน
้ เสียงทีผ
่ ลิตจาก

ธราดล หงส์อติกุล,

วัสดุไวนิล

เกื้อกูล เอี่ยมชูแสง,

2148 - 2153

2154 - 2161

นันทวรรณ พิทกั ษ์พานิช,
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

ENV05

ENV06

ENV07

การประเมินด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับรูปแบบการ

ชญาดา รวิวรรณ,

2162 - 2170

ควบคุมทางแยกภายในสถานศึกษา

นพดล กรประเสริฐ

การออกแบบและควบคุมระบบบำบัด น้ำเสียเพื่อนำกลับมา

ณัฐภัทร เที้ยธิทรัพย์,

ใช้ใหม่แบบกึ่งอัตโนมัติ

เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร

การใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นวัสดุตวั กลางในชั้นระบายน้ำ

ทวีศกั ดิ์ วังไพศาล

2178 - 2184

การศึกษาเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัสในกระบวนการหมัก

ศศิประภา เกตุพิมล,

2185 - 2190

ปุ๋ยแบบไร้อากาศเมื่อมีการเติม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์,

2171 - 2177

ของระบบชั้นกันซึม

ENV08

ฐนียา รังสีสุริยะชัย,
ภาวัต น้ำใส
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12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)
รหัสบทความ

WRE01

WRE02

ชือ่ หัวข้อบทความ

ผูแ้ ต่ง

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน

ปรมะ สิงห์ชัย,

กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัด

ชวเลข วณิชเวทิน,

ชัยนาท

พิพัฒน์ สอนวงษ์

การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วม

ชนะศักดิ์ แสงสกุล,

ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเชิงกลยุทธ์

รณกร สนธิแก้ว,

หน้า

2192 - 2201

2202 - 2209

สนิท วงษา

WRE03

การหาปริมาณน้ำไหลเข้ากว๊านพะเยาโดยใช้โปรแกรม IFAS

เปรม เชิดโชติกานต์,

บนหลักการแบบจำลองถังร่วมกับระบบสารสนเทศ

ชูโชค อายุพงศ์

2210 - 2217

ภูมิศาสตร์

WRE04

Scour Protection Around Bridge Pier Using Based

Tussanun Thunyaphun,

Ramp

Duangrudee Kositgittiwong,

2218 - 2227

Chaiwat Ekkawatpanit,
Rachapol Sukjan

WRE05

A study of the energy reduction of flow through

Watusiri Suwannarat,

concrete and natural rubber tetrapods

Duangrudee Kositgittiwong,

2228 - 2235

Chaiwat Ekkawatpanit,
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Abstract
PPP (Public Private Partnership) becomes more common
and popular nowadays due to the limitation of the budget of
governments. Therefore, PPP is used as a tool to invest in
infrastructure projects. Although PP has advantages, it has risks
of applying PPP and they have to be considered carefully. This
study uses the High-Speed Rail Linking 3 Airports, Thailand, as a
case study and aims to study on the sensitivity analysis by
considering the benefits and risks of PPP compared to the
traditional approach. Construction phase and operation phase
are considered because they are different in terms of cost and
revenue when the project is managed as PPP and the
traditional approach. An analysis is conducted by official
documentation analysis, a financial analysis, and content
analysis. Results from the study show that the construction
cost is more sensitive affecting the achievement of the project
than the revenue. Although PPP can overcome some
limitations and provide some benefits which the traditional
approach cannot do, there are also risks because PPP is more
complex than the traditional approach which results in
complex costs. To optimize the application of PPP, a good
plan and practice are required. In addition, the government
and the private sector must have a good collaboration to
make sure that the project will provide a satisfying outcome.
Keywords: Public Private Partnership, High-Speed Rail Linking 3
Airports, Project Risk, Project Benefit, Traditional Approach.

1. Introduction

may not be able to invest in all projects because of the limited
budget and the government has to take the risk alone.
PPP (Public-Private Partnership) plays a more important role
in investment which needs high capital such as railway projects.
Thailand has also started using this approach to invest in
infrastructure projects. For example, BTS Skytrain, MRT Chaloem
Ratchamongkhon line or MRT Blue line, and MRT Chalong
Ratchadham line and MRT Purple line [1]. The most recent PPP
project is The High-Speed Rail Linking 3 Airports which connects
3 airports by high speed rail, Suvarnabhumi Airport, Don Mueang
International Airport, and U-Tapao International Airport [2].
PPP is preferred because the public sector aims to retain
political, legal and project selection risks, while the private
sector aims to retain construction and operational risks. At the
same time, the private and public sectors can share economic
risks and market risks. Therefore, PPP is a good approach to
operate projects. In addition, PPP can promote the smoothness
of the project implementation because no party has to take
care of too high risk [3]. In the view of the public sector, PPP
can be used to generate the financial value and allocate risk to
the private sector which has experience and expertise in a
particular business. Moreover, the public sector can learn and
receive technology from the private sector. In the view of the
private sector, PPP can promote business opportunities because
the private sector can advise the government on the efficient
operation while some risk can be supported by the public
sector such as some legal processes. For users, better service is
provided because of the expertise of the private sector with the
appropriate price of the public sector [1].

At present, the Thai government prioritizes and invests in
However, disadvantages and risks of PPP need to be
infrastructure projects. For example, many railway projects are
considered by both the public and private sectors. One of the
developed and included in the country development plan.
most important risks is cost and revenue because they are
However, these projects need high investment. The government
critical to the achievement of the project. Therefore, this study
aims to study the risk of the project in terms of cost and

EEC01-1
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revenue by using the sensitivity analysis during the
construction and operation phase of the project. The case
study is the High-Speed Rail Linking 3 Airports, Thailand.

2. Background
2.1 The High-Speed Rail Linking 3 Airports, Thailand
The High-Speed Rail Linked 3 Airport Project uses existing
structures and routes of existing ARL. This project applies
standard gauge. The additional extensions are from Phayathai –
Don Mueang and Lad Krabang – U-Tapao (Rayong). This project
will connect 3 airports - Suvarnabhumi Airport, Don Mueang
Airport, and U-Tapao Airport. The project is constructed on the
existing right of way of SRT with a total distance of 220 km. The
maximum line speed in Bangkok is 160 km/hr (Don Mueang
Station to Suvarnabhumi Station) while the maximum line
speed of the intercity line is 250 km/hr (Suvarnabhumi Station
to U-Tapao Station). This project contains 9, namely, Don
Mueang, Bang Sue, Makkasan, Suvarnabhumi, Chachoengsao,
Chonburi, Sriracha, Pattaya, and U-Tapao.

Fig. 2 The route of the High-Speed Rail Linking 3 Airports [2]

The cost of the project can be shown as follows:
Table 1 Cost of the High-Speed Rail Linking 3 Airports Project [4]
Cost components
High Speed Rail
Land acquisition
Civil works
E&M
Rolling stocks (initial)
Others
Makkasan Land Development
Makkasan area
TOD around HSR station
Public utility
Existing ARL cost
Right to operate existing ARL
Existing ARL civil works
Total

Fig. 1 Concept of the High Speed Rail Linking 3 Airports Project [2]

Million THB
Public
Private
sector
sector
3,570
120,515
24,712
15,491
4,430
40,193
3,513
1,449
10,671
22,558
26,128

220,974

The duration of PP is 50 years while the construction phase
spends 5 years and the project is planned to start operation in
2023.
The detail of the economic return is shown as follows:
EEC01-2
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Table 2 Detail of economic return of the High-Speed Rail Linking 3
Airports [2]
Detail
Financial Return

Value of economic
development
More taxation
Added-value of Eastern
airport city development
Social benefit: Reduction of
the gas, time, accident and
environmental impact
Total

Value (Million
THB)
127,985

214,621

Discount Rate
6.06% between 1 – 50
Years and Inflation 2.5%
between 51 – 100 Years
3%

30,905
150,000

3%

128,641

3%
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2.2.3 Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) or BuildOwn-Operate (BOO)
The private sector is like the project owner. The private
sector develops and operates the project under the specific
duration of time according to the agreement before transferring
the ownership back to the public sector.
In this case, the High-Speed Rail Linking 3 Airports is
operated as PPP with a contract period of 50 years. The detail
of the parties in the private sector in this PPP is shown as
follows:
Table 3 Companies in PPP of the High-Speed Rail Linking 3 Airports
[5]

652,152

2.2 Public Private Partnership (PPP)
Public private partnership (PPP) plays a more important
role in the investment of the infrastructure at present because
this kind of project needs high investment. PPP is a tool for
investment due to some countries perhaps not having enough
budget or governments not needing an unnecessary fiscal
burden.
PPP is a method through which the government allows the
private sector to participate in the investment. Normally, PPP is
applied in public service projects to promote the efficiency of
the implantation and service by focusing on the value of the
service which is normally higher than the service provided by
the government.
PPP can be classified into 3 categories as follows:
2.2.1 Build-Transfer (BT)
The public sector assigns the private sector to construct
the project while the government takes care of funding and
operation. The responsibilities of the private sector are to
design, construct, and manage the construction cost.
2.2.2 Build-Operate-Transfer (BOT)
The public sector assigns the private sector to develop and
operate the project besides the construction. The private
sector has the right to operate the project within the period of
time which is identified in the contract. At the end of the
contract, the private sector has to transfer the right to the
public sector.

Parties
Charoen Pokphand Holding Limited (CP)
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
(BEM) and CH Karnchang Public Company Limited (CK)
China Railway Construction Corporation Limited (CRCC)
Italian-Thai Development Public Company (ITD)

Share (%)
70
15
10
5

3. Literature review
PPP has played an important role in the development of
public projects such as infrastructure development projects.
This is because the limitation of the government’s budget, so
allowing the private sector to participate in the investment of
the development can overcome this limitation. Although PPP
has significant advantages, it cannot guarantee the success of
the project. This is because it contains a number of
uncertainties and risks from the complexity. Li et al [6]
collected the relevant risks in PPP projects by classifying risks
as a level which consists of micro, meso, and macro level risks.
The micro-level risks within a PPP organization. The macrolevel risks are ecology variables and the meso-level risks are
somewhere between macro and micro levels. Risks also can be
grouped as political risk, legal risk, project selection risk,
construction risk, operation risk, economic risk, and market risk
following categories [3]. One of the most significant benefits of
applying PPP is assigning particular risks to the parties which
can best deal with those particular risks. Although PPP is
popularly used it cannot guarantee the success of the project.
It is found that most PPP failures result from inappropriate risk
allocation and a lack of information to make projects succeed
in speciﬁc situations [7]. Transferring all risks to the private
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sector is not good practice [8]. Government of the Republic of
Lithuania [9] studied 11 kindergarten PPP projects in
Kazakhstan and found that completely transferring risk to the
private sector was expensive and significantly affected the
over-budget situation for the public sector and value of PPP. In
addition, it missed the opportunity to create incentives for
operation quality improvement and take advantage of
economies of scale. Therefore, it can be seen that proper risk
sharing is the best way to optimize the benefits of applying the
PPP approach.
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the growth of return is the same as the ridership. From this,
discounted financial return can be estimated by setting the
discount rate of 6.06% during the first 50 years and 2.5% during
the next 50 years, the growth is 2.34% and the estimate of the
financial return in the first year of the operation is 1,945 million
THB and the return in the 50th year is 6,041 million THB. Then,
the NPV of the project during the first 50 years is expected to
be 43,512 million THB. Fig. 3 shows the financial return of the
project.

4. Methodology
This study is performed by conducting a literature review
to collect required data. Some data needs to be collected
from the related agencies. However, if required data is
confidential and cannot be provided or published,
assumptions will be made by reviewing available data from
other sources such as the World Bank or Asian Development
Bank (ADB).
Some financial values of applying PPP are considered by
financial analysis. Parametric analysis is used to study the
sensitivity of the project. In addition, financial parameters are
also considered to verify the attractiveness of the investment
in this project and the expected return of the project.

5. Financial return of the project
From the EEC study, the financial return is 127,985 million
THB [2]. This number is calculated based on the assumption
that the discount rate is 6.06% between 1 – 50 years and
inflation 2.5% between 51 – 100 years. To determine the
financial return of the private sector, the financial return during
the first 50 years operated by the private sector needs to be
considered. It is assumed that the number of passengers and
return are increased at the same rate. Therefore, the rate of
increase needs to be considered.
According to the feasibility study of the project [4], the
passenger forecast of the city line in 2023 will be 116,910
passengers/day and this increases to 231,250 passengers/day
in 2073. Meanwhile, the intercity demand in 2023 is 65,630
passengers/day and increases to 155,130 passengers/day in
2073. From this information, the growth rate of ridership for the
city line and the intercity line is 1.96% and 2.73% respectively.
The average growth rate is 2.34%. Therefore, it is assumed that

Fig. 3 Financial return and discounted financial return of the project

6. Sensitivity analysis of construction cost and
revenue
From Error! Reference source not found., the total
investment of the project is 220,974 million THB. The
government will subsidize the investment by 117,227 million
THB [10]. That means the private sector needs to invest
220,974 - 117,227 = 103,747 million THB. CP as the main
company in the party gets the special interest rate for the loan
of 3% [11, 12]. Assuming that the private sector invests entirely
using a loan, that means the private sector needs to pay for
interest = 0.03*103,747 = 3,112 million THB per year. It should
be noted that this amount does not include the value of time
or discount rate. From Fig. 3, without the value of time, the
total financial return of the project during the first 50 years is
181,100 million THB or 3,622 million THB per year.
To perform the sensitivity analysis, the construction will be
varied. From the base case, the annual interest is 3,112 million
THB while the annual revenue is 3,622 million THB. The result
from the sensitivity analysis is shown in Table 4.
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Table 4 Sensitivity analysis of interest and revenue by varying
construction cost
% varied

Varied construction
cost (million THB)

Invested by
private (million
THB)

Annual return
(million THB)

50%

315,455

208,899

-2,645

45%

304,939

198,383

-2,330

40%

294,424

187,868

-2,014

35%

283,909

177,353

-1,699

30%

273,394

166,838

-1,383

25%

262,879

156,323

-1,068

20%

252,364

145,808

-752

15%

241,848

135,292

-437

10%

231,333

124,777

-121

8%

227,290

120,734

0

5%

220,818

114,262

194

0%

210,303

103,747

510

-5%

199,788

93,232

825

-10%

189,273

82,717

1,140

-15%

178,758

72,202

1,456

-20%

168,242

61,686

1,771

-25%

157,727

51,171

2,087

-30%

147,212

40,656

2,402

Table 5 Sensitivity analysis of interest and revenue by varying
revenue
% varied

Varied revenue (million THB)

Annual return (million THB)

50%

5,433

2,321

45%

5,252

2,139

40%

5,071

1,958

35%

4,890

1,777

30%

4,709

1,596

25%

4,527

1,415

20%

4,346

1,234

15%

4,165

1,053

10%

3,984

872

5%

3,803

691

0%

3,622

510

-5%

3,441

328

-10%

3,260

147

-14%

3,112

0

-15%

3,079

-34

-20%

2,898

-215

-25%

2,716

-396

-30%

2,535

-577

Fig. 5 Sensitivity analysis of Change of revenue and annual return
Fig. 4 Sensitivity analysis of Change of construction cost and annual
return

From Table 4 and Fig. 4, the construction cost is varied.
Then, the total cost is deducted by the subsidy from the
government of 117,227 million THB and plus the cost of the
right to operate ARL of 10,671 million THB. This amount is used
to calculate interest when the interest rate is 3% per year. From
the sensitivity analysis, the construction cost can increase up to
8% before the annual interest is higher than annual revenue
and the private sector cannot pay for interest.

From the same principle, the revenue is varied to analyze
the sensitivity of the project. From Table 5 and Fig. 5, if the
revenue or the ridership decreases by 14%, the annual revenue
and annual interest will be the same. If the revenue decreases
more than 14%, the private sector will suffer from paying
interest which higher than the revenue.
According to the sensitivity analysis, the project is more
sensitive to the construction cost. When considering the change
in construction cost and revenue, the construction can increase
by 8% while the revenue can decrease by 14%. This is because
the construction cost of this project is very high. Therefore, the
cost control of this project is significant and needs to be
focused on. However, please be noted that the revenue used in
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this study is only from the primary revenue or train tickets only.
The secondary revenue such as TOD or area development is
not included.

7. Effect of interest
One of the most risky factors of this project is the interest. If
the private sector borrows a lot of money, the private sector
needs to pay high interest. Although CP requested the
government for privileges to pay by installments for the right to
operate the existing ARL for 11 years with an interest rate of 3%
instead of paying immediately and to pay for the rent of
Makkasan and Sri Racha lands when there is revenue, the
requests were denied.
The private sector needs to invest 103,747 million THB.
Assuming that the private sector invests without borrowing
money, the payback of this project is 36 years according to the
calculation in Section 6.
In reality, the interest rate is not a flat rate but it should be
calculated by the remaining principal. In addition, the amount
of the loan is also limited by the revenue in the first year. For
these 2 issues, each will be analyzed in detail as follows. First,
interest should be considered as an effective rate where the
interest decreases according to decreasing principal. Second,
the maximum loan is limited by the interest. In this case, the
revenue of the first year is 1,945 million THB so the maximum
loan is 1,945/0.03 = 64,831 million THB. From these 2 issues,
the sensitivity analysis is conducted and results can be shown
in Fig. 6 and 7.

Fig. 7 Sensitivity analysis of varied loan and the annual rate of return

From the concept in Section 7 and the method of
sensitivity analysis in Section 6, the sensitivity analysis of the
construction cost and revenue with different amount of loan
can be conducted. The best and worst scenario will be
considered when the best scenario is when loan = 0 million
THB and the worst scenario is when loan = 64,831 million THB.
The relationships between varied construction cost, varied
revenue, and the annual rate of return are shown in Fig. 8 and
9.

Fig. 8 Sensitivity analysis of varied construction cost and the annual
rate of return

Fig. 6 Sensitivity analysis of varied loan and payback
Fig. 9 Sensitivity analysis of varied revenue and the annual rate of
return

From the above, it can be seen that, in case of the worst
scenario, the construction cost is also more sensitive compared
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with the revenue. This is conformed to the results in Section 6.
From Fig. 8 and 9, the construction cost can increase up to 9%
while the revenue can decrease up to 8% to make the rate of
return equal to 0. However, the difference of the effect on the
achievement of the project is lower. From Section 6, the
construction cost can increase up to 8% while the revenue can
decrease up to 14%. This is because, in Section 6, the effective
rate of interest is not considered.

8. Conclusion
In this study, the authors perform the sensitivity analysis of
applying PPP in the EEC Highspeed Rails project. The case
study is the High-Speed Rail Linking 3 Airports, Thailand. The
study considers the construction and operation phases of the
project. This study is conducted by collecting data from the
literature review, related agencies and published data. The
analysis is performed by financial analysis and content analysis.
From the study, the main factors which used to indicate
the achievement of the project are the cost and revenue. In
this study, the construction cost is representative of the cost
because it is the high investment and the data is currently
available. For the revenue, the primary revenue of the project
or the ticket fee is considered. Both the construction cost and
the revenue are varied to do the sensitivity analysis. It shows
that the construction cost is more sensitive than the revenue
affecting the achievement of the project, this is because the
investment cost of the project is very high. A little change in
the construction cost can highly affect the total cost of the
project. In addition, another factor affecting the achievement
of the project is the amount of loan. If the private sector uses
a high amount of loan to invest in the project, the overall
return will decrease due to the interest. The amount of loan is
also limited by the revenue in the first year of the operation.
This is because the interest should not exceed the revenue of
each year otherwise the private sector will not be able to pay
for the interests by using the revenue from the project.
However, please be noted that this study only considers the
primary revenue only. The private sector can improve the
financial situation of the project by generating additional
revenue from TOD or commercial area development.
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Abstract
This paper evaluates the State Railway of Thailand (SRT)
freight line capacity from Hua Ta Khe Station to Cha Choeng Sao
Junction using the International Union of Railway's methodology
(UIC 406). The approach is to compress the timetable, calculate
the capacity consumption and evaluate the possible additional
train paths on a macroscopic level.
Two Line Sections (LS) is defined for this Train Path Line
Section (TPLS). The analysis shows the 100% capacity
consumption for the whole TPLS but 49% and 55% for each LS
(using 43% additional time). The new timetable is proposed by
dividing the operation into 2 sections. 18 container freight trains
and 2 commodity freight trains are added. The line section
capacity consumption after the evaluation process is 82% and
91% respectively.

that utilizes the available line capacity while taking the State
Railway of Thailand (SRT) operating constraints into account.
Section 2 of the manuscript describes the overview of the
studied section, i.e. track layout, signalling, timetable, and
operating parameter. Section 3 briefs the related capacity
terminology and formula i.e. Occupancy Time, Capacity
Consumption, including the SRT capacity calculation using
Scott’s formula.
Section 4 shows the work results applying the UIC 406
timetable compression procedures i.e. capacity consumption,
availability capacity. and the proposed timetable. Discussion,
future work, and conclusion are in section 5 and 6.

Keywords: The State Railway of Thailand, Railway Capacity,
Timetable, Rail Freight, UIC 406.

1. Introduction
Since the 1st edition published in 2004 [1], the International
Union of Railways (UIC) methodology for capacity evaluation has
been used, discussed, and adopted worldwide. Practical
application and comparison with the legacy evaluation on this
methodology are made in countries e.g. Austria [2], Denmark [3 –
6], UK [7], Slovakia [8], Germany [9], Lithuania [10], China [11 –
12], to name a few. The lack of station capacity evaluation was
raised by many practitioners [3, 7], and led to the enhancement
[13] and 2nd edition publication [14] in 2013.
This article aims to boost the freight traffic between the Lat
Krabang Inland Container Depot and Laem Chabang Port freight
corridor by proposing the practical timetable, in a strategic level,

Fig. 1 SRT Eastern Line Map [15]

2. Area of study: Hua Ta Khe Station to Cha
Choeng Sao Junction section
In Thailand, the State Railway of Thailand (SRT) operation
between Hua Ta Khe Station to Cha Choeng Sao Junction is
considered one of the complicated sections. All freight traffic
from Bangkok to the Eastern Economic Corridor (EEC) is passing
on this section. This section has a triple track layout and provides
service to both passenger and freight traffic. The passenger traffic
is the urban and regional train from Bangkok to the Eastern region.
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While the freight traffic is mostly the container freight train from provided. Anyhow, a freight train can travel to and from the midLat Krabang Inland Container Depot (LICD) to Laem Chabang Port. track at HTK, PRE and CHJ.
The current station and track layout design do not have the
2.1 Infrastructure, stations, and signalling
facilities, neither an additional dead-end track nor safety distance
The studied section from Hua Ta Khe (HTK) Station to Cha between the departure signal and the fouling point, to
Choeng Sao Junction (CHJ) comprises of 5 stations and 3 stops. accommodate the parallel train movement. [6]
Section distance is 30.12 km. This section was upgraded from
double track to triple track on 2007 by adding one passenger
Passenger Outbound
Legacy
(OB) track
track into the line. The up main track is assigned for the freight
Infrastructure
Passenger
traffic. The mid main track, that was a single bi-directional
(not used)
Inbound (IB)
track LICD
passenger track, currently is the outbound passenger track. The
down main track that newly constructed is assigned for the
HTK
inbound passenger traffic. The legacy and new infrastructure
illustrate in figure 1.
Freight-dedicated
track

Table 1 Stations and stops in the studied section
Station

Abbreviation Mid of station (km.)

Type

Lat Krabang
Inland Container Depot

LICD

33.86

Special
Station

Hua Ta Khe

HTK

30.87

Station

Khlong Luang Phaeng

KLP

39.61

Station

Khlong Udom Chonlachon

KUC

43.30

Stop

Khlong Preng

PRE

46.36

Station

Khlong Khwaeng Klan

KWK

50.90

Stop

Khlong Bang Phra

KBP

53.60

Station

Bang Toei

BTY

56.58

Stop

Cha Choeng Sao Junction

CHJ

60.99

Station

KLP

New Passenger
Platform

Legacy Station and
Platform

PRE

Down main track
Mid main track

Up main track

KBP

SRT stations and stops location, from Bangkok to CHJ, was
strategically designed and determined at every 3, 6, 9 or 12 km.
CHJ
Current single track
This section contains 4 blocks, HTK – KLP, KLP – PRE, PRE – KBP,
mixed use to
Northern
KBP – CHJ.
and Northeastern
The Signalling system was upgraded from the token block
Region
system to the 3-aspects colour light system in 2007. The
Mixed used
interlocking is the Computer-Based Interlocking (CBI) type,
New double track
double track to
to Northern and
supports the automatic block system and ETCS Level 1
Eastern Region
Northeastern
functionality. All triple tracks support the bi-directional operation,
Region
at best, from the Signalling system perspective.
Fig. 2 Track layout
However, at present, the SRT operating rule is nevertheless
using the absolute block system.
2.3 Timetable and freight operation
2.2 Track layout
There are 24 passenger trains and 45 freight trains using this
The crossing and overtaking of a freight train can only happen section [16]. Most of the traffic is a pair-train, except for the #899
at the HTK, KLP, PRE and CHJ station from the siding track train. Brief of line service shown in table 2.
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Table 2 Train service in the section
Train number

Train type

Train
amount

505 – 510, 831 – 860

Scheduled Freight

36

564/565, 569/570, 777/778, 897/898, 899

Per-request Freight

9

275 – 284, 367/368, 371/372, 383/384,
388/389, 390/391.

Weekday Passenger

20

285/286, 997/998

Weekend Passenger

4
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3. Capacity Equation
UIC 406 uses the concept from UIC 405, Links between
Railway Infrastructure Capacity and the Quality of Operations,
published in 1996 [17]. Thus, the principle of calculation is on
the infrastructure occupancy.
3.1 UIC 406 capacity consumption

The capacity consumption calculation in UIC 406 bases on
Focusing to the scheduled freight train, train number #831 – the track utilization principle. The percentage of Capacity
#860 are the pair-train from LICD to Leam Chabang port (in the Consumption (%) formula is as equation 1.
Eastern region), while train number #505 – #510 are the pair-train
Occupancy Time + Additional Time
×100
(1)
from Hin Lap station (in the Northeastern region) to PRE.
Defined Time Period
The pair-train number #831 – #860 are the container freight
Occupancy Time is the total time required for one train to
trains depart HTK every 80 – 100 minutes (with an Average
Headway 88 minutes) and back to HTK every 6 hours 8 minutes pass through a single block. [13] This macroscopic study is using
(Average Turnaround/Circuit Time). The outbound (OB) and the travelling time derive from the timetable representing the
inbound (IB) travelling time are almost identical, 31 and 32 Occupancy Time of each block. The percentage of
minutes. Fleet operates in 24 hours basis. The last train (#859) Occupancy Time (%) formula is as equation 2.
departs HTK on 20:50 and back to HTK (#860) on 03:30.
Occupancy Time
(2)
Train-pair number #505 – #510 are the commodity freight Defined Time Period ×100
trains, transport cement to PRE. The IB average travelling time (19
Additional Time is the time to make the timetable stable
mins) is higher than the OB average travelling time (16 mins)
because of the transported goods weight. The nominal travelling and robust. It includes the Supplement and Buffer time to
absorb a primary and suppress secondary delay, respectively,
time of each traffic presents in figure 2.
and withstand the delay occurring. [18] The more sensitive train
service (i.e. high-speed line) or complicated service (i.e. mixed03:00
04:00
05:00
traffic operation), the more additional time requires. [14]
Equation 3 presents the Additional Time Rate (%) formula.
OB container freight train.
HTK

IB container freight train.
KLP

19.00

16.00

[

100
- 1]×100
Occupancy Time Rate

(3)

PRE

Defined Time Period is the interested time duration. This

IB & OB commodity freight train.

KBP

15.00

17.00
32.00

16.00

15.00

31.00

CHJ

Fig. 3 A typical time-speed diagram (train graph) of freight trains
before compression.

study uses the one day (1440 minutes), to be comparable to the
SRT capacity calculation formula.
3.2 SRT capacity calculation formula
SRT is using Scott’s formula to calculate the capacity, as
illustrated in equation 4. Unit is a trip per day.

Note that all freight trains in this study are the container type. 1440 mins
×70%
(4)
Train #505 - #510 is defined as the commodity type as to
T+t
distinguish it from train #831 - #860.
Where T is the travelling time of a train in the longest block
(Representative Block) of the line section and t is the operating
time required in handling the arrival and departure train.
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Originally t value is 3 minutes for the legacy token block system. 4. Capacity Evaluation
Now the one-minute t value is using for the computer-based
Five steps are proposed by the UIC 406 for calculating the
interlocking sections.
capacity consumption section by section.
70% is the Occupancy Time rate that SRT is using. Thus, the
SRT’s Additional Time is 30% of the Defined Time Period or 4.1 Defining infrastructure and timetable boundaries
43% of the Occupancy Time.
Only the freight-dedicated up main track between HTK and
CHJ is selected to be a Train Path Line Section (TPLS) for the
Table 3 SRT capacity calculation using Scott’s Formula
Representative Representative Block
Capacity
study. Studied timetable interval is total one day period, to be
Section
Formula
Block
Distance (km.)
(trips/day)
comparable to SRT calculation.
1440×70%
HTK – PRE HTK – KLP
15.49
56
Passenger track is not the scope of this study. It has a
17.0+1
1440×70%
different
timetable and stopping pattern. Anyway, there is a brief
PRE – CHJ PRE – KBP
14.63
63
15.0+1
analysis of the passenger track utilization in section 5.
1440×70%
HTK – CHJ HTK – CHJ
30.12
30
32.0+1
Figure 4 presents the stopping pattern and dwelling time of
the passenger train at each station and stop.
Experimental re-evaluation of the SRT calculation is made
and shows in table 3. Using the nominal inbound travelling time
for T. Note the HTK – CHJ section capacity is 30 trips per day, the
same number with the current daily scheduled container freight
train number.
OB HTK
Depart

OB KLP
Arrive

OB KLP
Dwell

OB KLP
Depart

OB KUC
Arrive

OB KUC
Dwell

OB KUC
Depart

OB PRE
Arrive

OB PRE
Dwell

OB PRE
Depart

OB KWK OB KWK OB KWK
Arrive
Dwell
Depart

OB KBP
Arrive

OB KBP
Dwell

OB KBP
Depart

OB BTY
Arrive

OB BTY
Dwell

OB BTY
Depart

OB CHJ
Arrive

OB CHJ
Dwell

8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
8:41
8:42
8:43
8:44
8:45
8:46
8:47
8:48
8:49
8:50
8:51
8:52
8:53
8:54
8:55
8:56
8:57
8:58
8:59

Fig. 5 Blocking time diagram of train #283, before compression.

4.2 Defining sections for investigation
From the physical infrastructure, station location, actual
timetable of a scheduled freight train and to be comparable
with the issued SRT calculation result, the determination of Line
Section (LS) in TPLS are HTK – PRE and PRE – CHJ.
4.3 Calculating occupancy time and capacity consumption
(compression)

Fig. 4 Schematic diagram of station distance and travelling time of
freight trains #831 - #860.

Only the 36 scheduled freight trains are calculated. 9 perrequest freight trains are excluded. The pair-train #831 - #860 is
a long train path using both 2 LSs, while the pair-train #505 #510 is a short train path using only PRE – CHJ LS.
Compression made in 2 aspects. 1st aspect compressed the
whole TPLS, respecting the current timetable. The result shows
in figure 5 (left-side). 2nd aspect compressed each LS as UIC 406
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definition and to compare with SRT’s formula result. The result
shows in figure 5 (right-side). The capacity consumption of these
2 LSs, using 43% and 66% additional time, shows in table 4.
HTK - PRE
831 0:00 0:16
1:03 0:46
833 1:03 1:19
2:06 1:49
835 2:06 2:22
505
837 2:57
4:00
839 4:00
5:03
841 5:03
6:06
843 6:06
7:09
845 7:09

3:13
3:43
4:16
4:46
5:19
5:49
6:22
6:52
7:25

8:34 8:17
847 8:34 8:50
507
9:54 9:37
849 9:54 10:10
10:57 10:40
851 10:57 11:13
12:00 11:43
853 12:00 12:16
13:03 12:46
855 13:03 13:19
14:06 13:49
857 14:06 14:22
15:27 15:10
509
859 15:27 15:43
16:30 16:13
16:45 16:28

PRE - CHJ
0:16 0:31
0:46 0:31
1:19 1:34
1:49 1:34
2:22 2:37
2:56 2:37
2:56 3:13
3:13 3:28
3:43 3:28
4:16 4:31
4:46 4:31
5:19 5:34
5:49 5:34
6:22 6:37
6:52 6:37
7:25 7:40
8:02 7:40
8:17 8:02
8:50 9:05
9:05 9:21
9:37 9:21
10:10 10:25
10:40 10:25
11:13 11:28
11:43 11:28
12:16 12:31
12:46 12:31
13:19 13:34
13:49 13:34
14:22 14:37
14:55 14:37
15:10 14:55
15:10 15:26
15:43 15:58
16:13 15:58
16:28 16:13

858
860

HTK - PRE
831 0:00 0:16
0:33 0:16
833 0:33 0:49
1:06 0:49
835 1:06 1:22

506

832
834
836
838
508
840

842
844
846
848
850

505
837 1:22
1:55
839 1:55
2:28
841 2:28
3:01
843 3:01
3:34
845 3:34

1:38
1:38
2:11
2:11
2:44
2:44
3:17
3:17
3:50

4:07 3:50
847 4:07 4:23
507
4:40 4:23
849 4:40 4:56
5:13 4:56
851 5:13 5:29
5:46 5:29
853 5:46 6:02
6:19 6:02
855 6:19 6:35
6:52 6:35
857 6:52 7:08

510
852

7:25 7:08

854
856

509
859 7:25 7:41
7:58 7:41
8:15 7:58

PRE - CHJ
0:00 0:15
0:30 0:15
0:30 0:45
1:00 0:45
1:00 1:15
1:34 1:15
1:34 1:51
1:51 2:06
2:21 2:06
2:21 2:36
2:51 2:36
2:51 3:06
3:21 3:06
3:21 3:36
3:51 3:36
3:51 4:06
4:28 4:06
4:43 4:28
4:43 4:58
4:58 5:14
5:30 5:14
5:30 5:45
6:00 5:45
6:00 6:15
6:30 6:15
6:30 6:45
7:00 6:45
7:00 7:15
7:30 7:15
7:30 7:45
8:03 7:45
8:18 8:03
8:18 8:34
8:34 8:49
9:04 8:49
9:19 9:04

858
860
506

832
834
836
838
508
840

842
844
846
848
850
510
852
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additional time 43%, it reaches its capacity consumption
limitation 100%.
When analyze by LS, the occupancy rate of HTK – PRE and
PRE – CHJ LS is 34% and 39% respectively. With additional time
43%, the capacity consumption is 49% and 55% respectively.
With additional time 66%, the capacity consumption is 57% and
65% respectively.
4.5 Evaluating available capacity
By UIC 406 definition, there is no available capacity in this
TPLS using the current timetable. This is also true calculating
with Scott’s formula (refer to table 3).
But when analyzed by LS, using additional time 43%, there
is an available capacity left. Refer to the occupancy time 559
mins of PRE – CHJ section, the available time that can add the
additional train into the timetable is 449 mins as equation 5.

Given the solid available time, this study proposes the
simple method to increase the capacity by dividing section into
two, let the container freight train to cross at PRE station, instead
of driving through it.
OB avg Spd: 58.30 km/hr
Travelling time 31.0 mins

Travelling time + Additional time 43%

Travelling time + Additional time 43%

45 mins

58.50

KLP

Table 4 Freight track capacity consumption
Occ
Trains
Line Section
Time
in LS
(mins)

Occ
Time
Rate
(%)

31.00
16.00

Add
Cap
Add
Cap
Time Cnsmp Time Cnsmp
43% @43% 66% @66%
(mins) (%) (mins) (%)

HTK – PRE

30

495

34

212

49

330

57

PRE – CHJ

36

559

39

240

55

373

65

HTK – CHJ
36
1005
70
431
100
670
116
* Abbreviation: Occ is Occupancy. Add is Additional. Cap is Capacity.
Cnsmp is Consumption.

4.4 Evaluation of capacity consumption values
Given the current timetable that no stopping or crossing on
the line, the whole TPLS has a 70% occupancy rate. With the

IB Avg Spd 44.08 km/hr
Travelling time 17.5 + 5.0 + 18.5 mins

HTK

854
856

Fig. 6 The compressed timetable of whole TPLS and by LS.

(5)

(1440 mins × 70%) - 559 mins = 449 mins

15.00

17.50

5.00

18.50

PRE

KBP

Dotted line shows the
current speed slope.
CHJ

Fig. 7 The representative container freight train model.

Approach to add the additional train is to model each of the
representative trains on the line. For this TPLS, there are only 2
train types, container freight train from HTK to CHJ (the long train
path) and the commodity freight train from CHJ to PRE (the short
train path). The representative container freight train model is as
figure 6. The dotted line presents the current average speed
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slope, 54.67 km./hr. for HTK – PRE LS, 58.52 km./hr. for PRE –
CHJ LS.
The representative of an outbound container freight train is
using the current train as a model, 31 mins travelling time and
no stop at PRE. Average speed is 58.30 km./hr. The inbound
representative container freight train will stop at PRE for 5 mins.
The average speed of each section is determined to reduce to
50 km./hr. (approximately) compensating the breaking and
acceleration at PRE. The travelling time of each LS is as table 5.
The representative of a commodity freight train is using the
current train as a model. The travelling time is as table 6.

HTK - PRE
831 0:12:30 0:28:30
0:49:30 0:31:00
833 1:03:00 1:19:00
1:40:00 1:21:30

Table 5 Travelling time of the representative container freight train
Travelling Dwelling Travelling TPLS
TPLS
time HTK time at time PRE travelling TPLS avg speed avg
Direction
– PRE LS PRE – CHJ LS time
formula
speed
(mins) (mins) (mins) (mins)
(km./hr.)
OB

16.0

0.0

15.0

31.0

IB

18.5

5.0

17.5

41.0

30.12
31.0/60
30.12
41.0/60

58.30
44.08

Table 6 Travelling time of the representative commodity freight train
Travelling Dwelling Travelling TPLS
Avg
time HTK time at time PRE travelling TPLS avg speed
Direction
speed
– PRE LS PRE – CHJ LS time
formula
(km./hr.)
(mins) (mins) (mins) (mins)
OB

-

-

16.0

16.0

IB

-

-

19.0

19.0

14.63
16.0/60
14.63
19.0/60

54.86
46.20

Next process is to add train by its ratio on the line. For this
TPLS case, there are 30 long trains and 6 short trains, by principle
the insertion to be one short train after every five long trains.
Anyway, by the crossing nature of the inbound and outbound
long train path, the short train path is scheduled every 3 pairtrains.
Result of adding the representative train to its LS capacity
limit and the uncompressed proposed timetable is as figure 7. It
has more 18 long and 2 short train paths comparing to the
current timetable. The capacity consumption of HTK – PRE and
PRE – CHJ LS after an evaluation is 82% and 91% respectively.
Hence, the unused capacity of HTK – PRE and PRE – CHJ LS after
an evaluation is 18% and 9% as shown in table 7
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835 2:19:30
2:56:30
837 3:10:00
3:47:00
839 4:00:30
4:37:30
505
841 5:15:00
5:52:00
843 6:05:30
6:42:30
845 6:56:00
7:33:00

2:35:30
2:38:00
3:26:00
3:28:30
4:16:30
4:19:00

847 8:12:30
8:49:30
849 9:03:00
9:40:00
851 9:53:30
10:30:30
507
853 11:08:00
11:45:00
855 11:58:30
12:35:30
857 12:49:00
13:26:00

8:28:30
8:31:00
9:19:00
9:21:30
10:09:30
10:12:00

859 14:05:30
14:42:30
O01 14:56:00
15:33:00
O02 15:46:30
16:23:30
509
O03 17:01:00
17:38:00
O04 17:51:30
18:28:30
O05 18:42:00
19:19:00

14:21:30
14:24:00
15:12:00
15:14:30
16:02:30
16:05:00

O06 19:58:30
20:35:30
O07 20:49:00
21:26:00
O08 21:39:30
22:16:30
CF2
O09 22:54:00
23:31:00

5:31:00
5:33:30
6:21:30
6:24:00
7:12:00
7:14:30

11:24:00
11:26:30
12:14:30
12:17:00
13:05:00
13:07:30

17:17:00
17:19:30
18:07:30
18:10:00
18:58:00
19:00:30
20:14:30
20:17:00
21:05:00
21:07:30
21:55:30
21:58:00
23:10:00
23:12:30

PRE - CHJ
0:28:30 0:43:30
0:26:00 0:08:30
1:19:00 1:34:00
1:16:30 0:59:00
2:03:30 1:44:30
2:35:30 2:50:30
2:33:00 2:15:30
3:26:00 3:41:00
3:23:30 3:06:00
4:16:30 4:31:30
4:14:00 3:56:30
4:42:30 4:58:30
5:31:00 5:46:00
5:28:30 5:11:00
6:21:30 6:36:30
6:19:00 6:01:30
7:12:00 7:27:00
7:09:30 6:52:00
7:56:30 7:37:30
8:28:30 8:43:30
8:26:00 8:08:30
9:19:00 9:34:00
9:16:30 8:59:00
10:09:30 10:24:30
10:07:00 9:49:30
10:35:30 10:51:30
11:24:00 11:39:00
11:21:30 11:04:00
12:14:30 12:29:30
12:12:00 11:54:30
13:05:00 13:20:00
13:02:30 12:45:00
13:49:30 13:30:30
14:21:30 14:36:30
14:19:00 14:01:30
15:12:00 15:27:00
15:09:30 14:52:00
16:02:30 16:17:30
16:00:00 15:42:30
16:28:30 16:44:30
17:17:00 17:32:00
17:14:30 16:57:00
18:07:30 18:22:30
18:05:00 17:47:30
18:58:00 19:13:00
18:55:30 18:38:00
19:42:30 19:23:30
20:14:30 20:29:30
20:12:00 19:54:30
21:05:00 21:20:00
21:02:30 20:45:00
21:55:30 22:10:30
21:53:00 21:35:30
22:21:30 22:37:30
23:10:00 23:25:00
23:07:30 22:50:00

I04
I05
506
I06
I07
I08

I09
832
834
508
836
838
840

842
844
846
510
848
850
852

854
856
858
CF1
860
I01
I02

I03

* Legend: O01 – O09 are the added OB container freight train. I01 – I09 are
the added IB container freight train. CF1 and CF2 are the added commodity
freight train.

Fig. 8 The proposed timetable (uncompressed).
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Table 7 Freight track capacity consumption (after evaluation).
Add
Occ
Occ
Trains in
Time
Line Section
Time
Time
LS
43%
(mins) Rate (%)
(mins)
HTK – PRE

48

828

58

355

Cap
Cnsmp Unused
@43% Cap (%)
(%)
82

18

PRE – CHJ
54
920
64
394
91
9
* Abbreviation: Occ is Occupancy. Add is Additional. Cap is Capacity.
Cnsmp is Consumption.
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train will not enter the ahead LS unless the next block
is clear to proceed.
The proposed timetable still bases on the current SRT
Operating Rule, absolute block.
There are many possibilities to increase the freight traffic
capacity in this TPLS, ranging from the infrastructure upgrade,
signalling upgrade, to Operation Rule update. More utilization of
the outbound passenger track (mid main track) is one of the
possibilities.
04:00Given the current passenger timetable
06:00 (Figure 10
left side), the available capacity is 92% and 91% for the OB and
IB track (Table 8), respectively. Both passenger tracks are underutilization.
32.00

00:00

01:00

02:00

03:00

HTK

KLP

HTK - KLP
PRE

275

HTK - KLP
6:25 6:16

HTK - KLP
384

7:03 7:10

275
6:59 6:50
7:35 7:27

KBP

CHJ

Considering the travelling time, the proposed timetable
makes an IB trip longer 28% (41 mins) (equation 6) comparing to
the current IB travelling time (32 mins). The OB travelling time
does not change, 31 mins.
9 mins ÷ 32 mins = 0.28

(6)

Even the inbound travelling time increase by 28% but it is
less than a 50% change. Given the number of container freight
pair-trains increase from 15 to 24, the overall capacity of TPLS
increases, thus this increase in the travelling time is acceptable
[14].

5. Discussion
The proposed timetable is on the changing of SRT operation
from whole TPLS between HTK – CHJ to 2 line sections. The
train will cross at PRE station. This proposal bases on the
following rational concepts.
(i) The distance of 2 LSs is almost equal, 15.49 and 14.63
km. Crossing at mid of TPLS (PRE) is optimum.
(ii) SRT already has the crossing facilities e.g. enough length
of siding track at PRE.
(iii) SRT has 4 blocks from HTK – CHJ (see section 2.1), that
is safe for the single-track operation to cross at PRE. The

367
389

11:09 11:17
13:04 13:10

279

13:48 13:54

13:14 13:05
14:34 14:27
16:08 16:00
277

278
280
367
389

0:32 0:40
0:40 0:46

279

0:46 0:52

368
390
282

16:18 16:23

277

0:52 0:57

391

0:57 1:04

17:05 16:55 284/286
391

372
388

0:34 0:26
0:44 0:34

278
280

0:53 0:44

368

1:00 0:53
1:08 1:00

390
282

1:18 1:08 284/286

17:53 18:00
18:06 17:59
18:41 18:33

371
383

0:18 0:09
0:26 0:18
997
0:07 0:15
283/285 0:15 0:24
281
0:24 0:32

9:09 9:01
11:06 10:56

Fig. 9 Train graph of the proposed timetable (part).

384

0:00 0:07

372
388

997
7:33 7:41
283/285 8:14 8:23
281
8:57 9:05

HTK - KLP
0:09 0:00

998
276

1:25 1:18
1:33 1:25

18:42 18:50
19:24 19:32

371
383

998
276

1:04 1:12
1:12 1:20

* Train-pair #283/284 and #285/286 is the same train path. Different in
weekday and weekend operation.
** Train-pair #997/998 is a special tourism train, operates only weekend.
*** Left side is the current timetable. The right side is a compressed one.

Fig. 10 The passenger timetable.
Table 8 Passenger track capacity consumption (HTK – KLP)
Direction
OB

Occ
Occ
Trains in
Time
Time
LS
(mins) Rate (%)
11

80

6

Add
Time
43%
(mins)
34

Cap
Cnsmp Available
@43% Cap (%)
(%)
8

92

IB
11
93
6
40
9
91
* Abbreviation: Occ is Occupancy. Add is Additional. Cap is Capacity.
Cnsmp is Consumption.
** HTK – KLP block is the representative of the whole TPLS because of its
longest distance.
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5.1 Future Work

Acknowledgement

Future work is to analyze the next TPLS, between Cha Cheng
Sao Junction (CHJ) and Laem Chabang (LCB). It has traffic from
both the Northern and Northeastern region. The future work
might use the microscopic tool e.g. Railsys to run the stochastic
simulation and validate the robustness of the proposed
timetable.
The proposed timetable does not include the SRT delay
analysis into account but using the legacy 70% track occupancy
rate as to be comparable with the issued SRT capacity result.
Anyway, the future work might include the analysis of actual SRT
delay in this freight corridor.
A junction is normally the major congested location [14].
The 2nd edition of UIC 406 includes the guideline of the station
capacity evaluation. So, the capacity evaluation of the major
junction like Cha Cheng Sao (CHJ) or Sri Racha (SRC) could be
the future work.
The study of the underutilization passenger track of this
TPLS for the mixed traffic and study the effect of the ETCS
signalling to the capacity might be one of the future works.

This academic research permission is granted by SRT. The
freight train and timetable data using in this paper are by the
courtesy of the following SRT divisions:
1. Container Marketing Division, particularly thanks to
Chief Khun Yaowalak Soonthornnond.
2. Operations Division.

6. Conclusions
The UIC 406 approach to compress the timetable, calculate
the capacity consumption, and evaluate the possible additional
train paths is made on the HTK to CHJ TPLS. The analysis shows
the 100% capacity consumption for the whole TPLS but 49%
and 55% for each LS (using 43% additional time). The new
timetable is proposed by dividing the operation into 2 sections.
18 container freight trains and 2 commodity freight trains were
added. The line section capacity consumption after the
evaluation process is 82% and 91% respectively.
The UIC 406 methodology is straightforward in calculating
track utilization from the compressed timetable. It can use the
simple spreadsheet tool in quick macroscopic estimation.
The evaluation in this paper can be used for other SRT rail
network, both freight and passenger service. It has equality in
the concept of track utilization of Scott’s Formula but has a
widespread standardization and is adopted worldwide.
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3

บทคัดย่อ
เพื่อศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในกรณีถนนสายรอง
ของกรมทางหลวงชนบท (Feeder Road) ให้สามารถรองรับการพัฒ นา
พื้นที่ใหม่และแก้ไขปัญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของกรมทาง
หลวงชนบท ให้เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่นๆ และเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง จากการวิเคราะห์ระดับบริการของสายทางในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่งในปี
อนาคตที่ พ.ศ. 2565- 2585 จำนวนทั้งสิ้น 130 สายทาง ประกอบด้วย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 สายทาง จังหวัดชลบุรี 55 สายทาง และจังหวัด
ระยอง 45 สายทาง พบว่าในกรณีที่มีการพัฒนาพื้นที่ EEC แต่ไม่มีก าร
ปรับปรุงสายทางเพื่อรองรับ จะทำให้ระดับการให้บริการของสายทางอยู่ใน
ระดั บ D ซึ ่ ง ต่ ำ กว่ า ระดับ การยอมรั บ ได้ต ามมาตรฐานของ American
Association of State Highway and Transportation Official จำนวน
18 สายทาง เพื่อ แก้ป ัญ หาดังกล่า วเบื้องต้นจึงได้ทำการออกแบบและ
ปรับปรุงสำหรับสายทางดังกล่าว โดยขยายเป็น 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5
เมตร ไหล่ทาง 2.5 เมตร จำนวน 13 สายทาง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการปรับปรุงสายทางทั้ง 13 ทาง พบว่าค่า NPV และค่า
B/C มีค่าเป็นบวก และค่า EIRR อยู่ระหว่าง 9% - 29%
คำสำคัญ: การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, ถนนสาย
รอง, กรมทางหลวงชนบท

Abstract
T o study of the infrastructure development within the
Eastern Economic Corridor area to support the development of
new areas and solve traffic problems in the future, In the case
of the secondary roads of the Department of Rural Roads
( Feeder Road) . From the analysis of the service levels of the
routes in the Eastern Economic Corridor (EEC) by the traffic and
transportation models in the future years 2022- 2042, a total of
130 routes consisting of 30 Chachoengsao provinces, Chon Buri

province 55 route and Rayong province 45 route, found that in
the case of EEC area development but there is no improvement
of route to support will cause the service level of the route to
be at level D which is lower than the standard acceptance level
of the American Association of State Highway and Transportation
Official, consisting of 13 routes. To solve these problems, we
have designed and improved the road by expanding to 4 traffic
lanes, 3.5 meters per lane, 2.5 meters shoulder. The results of
economic analysis on all 13 road improvements showed that
the NPV and B/C values were positive and the EIRR was between
9% - 29%.
Keywords: Ddevelopment within the Eastern Economic Corridor
Area, Feeder Road, Department of Rural Roads

1. คำนำ
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development) ตามที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวัน ออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เป็ น กลุ ่ ม จั ง หวั ด เป้ า หมายในการพั ฒ นาเป็ น เขต
เศรษฐกิจ การลงทุนพิเศษที่เรียกว่า “ระเบีย งเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) เนื ่ อ งจ า กเป ็ น ฐานกา รผลิ ต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมี ศักยภาพสูงในการส่งเสริมให้เป็นฐาน
การผลิต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) ทั้งที่เป็นการต่อ ยอดอุ ตสาหกรรมเดิม ที ่ มี
ศักยภาพ (First S-Curve) และการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New SCurve) โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็ม ภาพรวมในการส่งเสริม การ
ลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว
ดังนั้น เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ นโยบายของรั ฐบาลและเพื่อ ยกระดั บ
แผนปฏิบัติการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบีย งเศรษฐกิจ
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พิเศษภาคตะวันออกให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่ใหม่และแก้ไขปัญหา
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต กรมทางหลวงชนบทในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบถนนสายรอง (Feeder Road) ซึ่งเป็นถนนที่จะทำให้เกิดการ
ขนส่ ง หลายรู ป แบบ ( Multi-modal) และไร้ ร อยต่ อ ( Seamless
Connection) อย่างสมบูรณ์โดยการเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่นๆและ
เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีเป้าหมาย
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนสายรองเพื่อรองรับและเชื่อมต่อ
การพัฒนาพื้นที่ซึ่งจะมีสิ่ งก่อ สร้า งใหม่ เช่น สถาบันการศึก ษา แหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชน เมือง นิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษ
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาจราจรและปัญหาจุด
เสี่ยงจุดอันตรายบนโครงข่ายทางถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเดินทางขนส่งในพื้นที่ EEC ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สร้างความ
เชื่อมั่นให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งลดปัญหาความเดือดร้อนและ
ยกระดับคุณภาพ ชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ EEC

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อ เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ภายใต้แนวคิด
ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(S - Curve) ใน
2 รูปแบบ ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5
อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve)
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มี
มติเห็นชอบแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน
การประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 2/2561 เมื ่ อ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2561 และต่ อ มาได้
เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้แผนภาพรวม
ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ได้แก่
1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั และ
เทคโนโลยี
4) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
5) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
6) แผนปฏิบัติการการพัฒนาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
โดยแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ประกอบด้วย 6 แผนปฏิบัติการ จำนวนโครงการเบื้องต้น 425 โครงการ
วงเงินลงทุนเบื้องต้น 1,061,471.325 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 17
กระทรวง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, พฤศจิกายน 2561)
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แผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร 1 : การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานและระบบ
สาธารณู ป โภค โครงการเบื ้ อ งต้ น จำนวน 168 โครงการ กรอบวงเงิ น
เบื้องต้น 988,948.10 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 4 กระทรวง ได้แก่
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
อุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติการ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการเบื้องต้น
จำนวน 82 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องต้น 16,239.71 ล้านบาท หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 12 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการ 3 : การพัฒนาและส่งเสริมการท่อ งเที่ยว โครงการ
เบื้องต้นจำนวน 53 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องต้น 31,028.22 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม
แผนปฏิบ ัติก าร 4 : การพัฒนาบุคลากร การศึก ษา การวิจ ัย และ
เทคโนโลยี โครงการเบื้องต้นจำนวน 73 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องต้น
6,767.40 ล้ า นบาท หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ 7 กระทรวง ได้ แ ก่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการ 5 : การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และศูนย์กลาง
การเงิน โครงการเบื้องต้นจำนวน 27 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องต้น 574
ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิ ดชอบ 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษ ฐก ิ จ แ ละ สั ง คม ก ระ ทรว งคมนา คม ก ระ ทรว งพ ลั ง งา น
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย สานักนายกรัฐมนตรี
แผนปฏิบัติการ 6 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงการ
เบื้องต้น จำนวน 22 โครงการ วงเงินลงทุนเบื้องต้น 17,913.9 ล้านบาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลประโยชน์ของการด้านการขนส่ง
2.2.1 มูลค่า ของการประหยัดค่า ใช้จ ่า ยในการการใช้รถ (Vehicle
Operating Cost : VOC)
ผลประโยชน์จากการปรับปรุงโครงการจราจรต่อผู้ใช้เส้นทางเนื่องจาก
กระจายปริมาณจราจรจากสายทางอื่นมายังโครงการ ช่วยให้การจราจรมี
ความคล่องตัวมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ประกอบด้วย ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่ายางรถยนต์ ค่าดำเนินการเป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่
เกิ ด ขึ ้ น จะถู ก นำไปคุ ณ ด้ ว ยระยะทางรวมของผู ้ ใ ช้ เ ส้ น ทาง ( Vehicle
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Kilometers Travelled: VKT) แล้ ว คำนวณด้ ว ยมู ล ค่ า การประหยั ด
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการใช้ ร ถ (Vehicle Operating Cost : VOC) จากผลต่ า ง
ระหว่างมูลค่าของการใช้รถกับกรณีไม่มีโครงการ

อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit
Cost Ratio : B/C Ratio) หมายถึง อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
ของโครงการ โดยถ้า B/C > 1

2.2.2 มูลค่า ของการประยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time:
VOT)
มูลค่าของการประหยัดเวลาเดินทาง ค่าเสียโอกาสจากการใช้เวลาเดน
ทางไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยคำนวณจาก
ระยะเวลารวมของระบบ (Vehicle Hours Travelled: VHT ) โดยคำนวณ
มูลค่าของการประหยัด เวลาในการเดินทาง เปรียบเทียบระหว่างกรณีมี
โครงการกับไม่มีโครงการ ดังสมการ

2.3.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate
of Return: EIRR)
อั ต ราผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ (Economic Internal Rate of
Return: EIRR) หมายถึง อัตราส่วนลดที่ทำให้มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิของ
โครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ อัตรานี้จะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การลงทุนโครงการว่ามีผลตอบแทนเป็นร้อยละเท่าใด ดังสมการ
∑𝑛𝑡=0

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อการลงทุนในโครงการเพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวพิจารณา
ทั ้ ง ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ทั ้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ประกอบด้ ว ย
หลักเกณฑ์ดังนี้
2.3.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น สุ ท ธิ (Net Present Value : NPV) หมายถึ ง ผลต่ า ง
ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการในแต่ละปี
ดังสมการ
(𝐵 −𝐶 )

𝑡
𝑡
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑡=1 (1+𝑟)
𝑛

(1)

โดย n = จำนวนปีที่ใช้ประเมินโครงการ
Bt = ผลประโยชน์ในปีที่ t
Ct = ต้นทุนในปีที่ t
r = อัตราส่วนลด
ถ้า NPV > 0 แสดงว่าโครงการมีความตุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
การลงทุน
2.3.2 อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อต้นทุน
(Benefit Cost Ratio : B/C Ratio)
แสดงถึ ง สั ด ส่ ว นระหว่ า งมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั นของผลตอบแทนกับ มูลค่า
ปัจจุบันของค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ ดังสมการ
∑𝒏

𝑩𝒕

𝑩⁄ = 𝒕=𝟏(𝟏+𝒓)𝒕
𝑪 ∑𝒏𝒕=𝟏 𝑪𝒕 𝒕
(𝟏+𝒓)

โดย n = จำนวนปีที่ใช้ประเมินโครงการ
Bt = ผลประโยชน์ในปีที่ t
Ct = ต้นทุนในปีที่ t
r = อัตราส่วนลด

(2)

(𝐵𝑡 −𝐶𝑡 )
(1+𝑟)𝑡

(3)

=0

โดย n = จำนวนปีที่ใช้ประเมินโครงการ
Bt = ผลประโยชน์ในปีที่ t
Ct = ต้นทุนในปีที่ t
r = อัตราส่วนลด

3. ระเบียบวิจัย
3.1 ศึกษาข้อมูลนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนา EEC
ทำการศึกษานโยบายต่างของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโครงข่ายสายทางถนนภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงชนบท
3.2 สำรวจปริมาณจราจร
การวิเคราะห์สภาพการเดินทางในปัจจุบัน และคาดการณ์ปริมาณการ
เดิ น ทางและขนส่ ง ในอนาคต ในการสำรวจและรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า น
การจราจรและขนส่งจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ
3.2.1 การสำรวจจุ ด ต้ น ทาง - ปลายทางการเดิ น ทาง (OriginDestination Survey, O/D Survey) วัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรม
การเดินทาง เพื่อตรวจสอบการเดินทางบนถนนสายหลักที่เกี่ยวข้องกับถนน
ในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้จะใช้ปรับปรุงตารางการเดินทางของแบบจำลอง
ให้มีความถูกต้องกับการเดินทางในปัจจุบัน
3.2.2 การนั บ รถแยกประเภท (Classified Survey) บนช่ ว งถนน
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณจราจรบนถนนสายสำคัญภายในพื้นที่
ศึกษาทำการสำรวจปริมาณจราจรและวิเคราะห์ปริมาณจราจรในอนาคต
3.3 คำนวณต้นทุนโครงการและอายุของโครงการ
การวิ เ คราะห์ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยของโครงการในการขยายช่ อ งจราจรและ
ปรับปรุงช่องจราจร มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ตามข้อกำหนดของสำนักสำรวจและออกแบบ (สสอ.) กรมทางหลวงชนบท
โดยมีค่าก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจรในเขตเมือง เท่ากับ 80 ลบ./กม
และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาผิวทาง ที่ปรึกษากำหนดให้มีการฉาบผิว
ทางทุก ๆ 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 120 บาท/ตารางเมตร และการ
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overlay ผิวทางทุก ๆ 5 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 350 บาท/ตารางเมตร
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแผนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 -2585 (23 ปี)
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ตารางที่ 1 ผลการคาดการณ์สภาพการจราจรที่ปริมาณจราจรหนาแน่นเกิน ระดับ
การให้บริการ C ใน พ.ศ. 2585

3.4 วิเคราะห์ผลประโยชน์โครงการ
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงผลประโยชน์ของโครงการยกระดับมาตรฐานชั้น
ทาง โดยโครงการจะเป็นผลประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้ถ นนและผู้ที่ไม่ใช้ถ นน
เนื่องจากการมีโครงการจะช่วยกระจายปริมาณจราจรส่วนหนึ่งจากการ
ขนส่งเดิมบนถนนในโครงข่ายให้เปลี่ยนเป็นการมาใช้ถนนของโครงการ
หรือสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้น ทำให้โครงข่ายถนนในพื้นที่
อิทธิพลของโครงการสามารถรองรับปริมาณจราจรได้มากขึ้น และมีสภาพ
การจราจรที่คล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ โครงการยังจะช่วยลดระยะเวลาการ
เดินทาง จากการเดินทางด้วยความเร็วที่ดีขึ้น และบนสายทางที่มีมาตรฐาน
ซึ่งผลตอบแทนทางตรงที่กล่าวมาข้างต้น สามารถประมาณการเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดให้มีการประเมินผลประโยชน์ของโครงการ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทาง 3 ส่วน ได้แก่
3.4.1 ผลประโยชน์ข องโครงการที่ ส ามารถประเมิน ค่า เป็น ตัว เงิน
(monetary term) ได้แก่ ผลประโยชน์จากมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการใช้ ย านพาหนะ (Vehicle Operating Cost: VOC) มู ล ค่ า การ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง (Travel Time Saving) และมูลค่าจากการลด
ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ (Accident Cost Saving)
3.4.2 ผลประโยชน์ที ่สามารถประเมิน ในเชิ งปริมาณที่ ไ ม่ ใช่ม ู ล ค่ า
ทางการเงิน (non-monetary but quantifiable considerations)
3.4.3 ผลประโยชน์ ท ี ่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ในเชิ ง ปริ ม าณได้ (nonquantifiable considerations

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สายทาง
ฉช.2004
ฉช.3001
ฉช.3002
ฉช.3005
ฉช.4023
ฉช.4050
ฉช.5006
ชบ.1032
ชบ.3009
ชบ.3022
ชบ.3023
ชบ.3057
ชบ.3059
ชบ.3086
รย.1001
รย.2015
รย.3013
รย.4006

ระดับการให้บริการ พ.ศ. 2585
F
E
D
E
D
F
E
F
D
E
F
D
D
D
D
D
E
D

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการสำรวจปริมาณการจราจร
จากผลการคาดการณ์สภาพการจราจร ในกรณีที่ทางหลวงชนบทไม่มี
การพัฒนาเส้นทาง จะมีจำนวนเส้นทางที่จะเกิดการจราจรหนาแน่นเกิน
ระดับการให้บริการ C ใน พ.ศ. 2585 จำนวน 18 เส้นทาง ดังตารางที่ 1
และแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลการคาดการณ์สภาพการจราจรที่ปริมาณจราจรหนาแน่นเกินระดับการ
ให้บริการ C ใน พ.ศ. 2585
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4.2 แนวทางการปรับปรุงและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากข้อมูลสายทางที่มีระดับการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานในแต่ละปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2585 จึงได้ทำการออกแบบและปรับ ปรุง
เบื้องต้นสำหรับสายทางดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 แนวทางการออกแบบและปรับปรุงสายทางเบื้องต้น
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สายทาง
ฉช.2004
ฉช.3001
ฉช.4050
ฉช.5006
ฉช.3005
ฉช.4023
ชบ.1032
ชบ.3022
ชบ.3023
ชบ.3059
รย.3013
รย.4006
รย.2015

ระยะทาง
25.05
9.50
24.02
13.036
6.08
27.68
12.49
5.12
10.19
5.20
17.36
13.05
19.30

แนวทางปรับปรุง
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
ตัดใหม่ 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 ม.
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ระยอง 45 สายทาง พบว่าในกรณีที่มีการพัฒนาพื้นที่ EEC แต่ไม่มีก าร
ปรับปรุงสายทางเพื่อรองรับ จะทำให้ระดับการให้บริการของสายทางอยู่ใน
ระดั บ D ซึ ่ ง ต่ ำ กว่ า ระดับ การยอมรั บ ได้ต ามมาตรฐานของ American
Association of State Highway and Transportation Official จำนวน
18 สายทาง เพื่อ แก้ป ัญ หาดังกล่า วเบื้องต้นจึงได้ทำการออกแบบและ
ปรับปรุงสำหรับสายทางดังกล่าว โดยขยายเป็น 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.5
เมตร ไหล่ทาง 2.5 เมตร จำนวน 13 สายทาง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการปรับปรุงสายทางทั้ง 13 ทาง พบว่าค่า NPV และค่า
B/C มีค่าเป็นบวก และค่า EIRR อยู่ระหว่าง 9% - 29%

เอกสารอ้างอิง
[1] กรมทางหลวง (2551). แผนแม่บทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์, หน้า 4-75.
[2] เยาวเรศ ทับพันธ์ (2551). การประเมินโครงการตามแนวทาง
เศรษฐศาสตร์. ฟิซิกส์เซ็นเตอร์, หน้า 88-100.
[3] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(2561). เอกสารประกอบการประชุม 3.1 การประชุมความคืบหน้าใน
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก., ทำเนียบรัฐบาล , 15
กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 1-4.

โดยสรุปมีผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสายทางใน
โครงการเมื่อผลประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แสดงรายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 3 ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสายทางในโครงการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สายทาง
ฉช.2004
ฉช.3001
ฉช.3005
ฉช.4050
ฉช.5006
ฉช.4023
ชบ.1032
ชบ.3022
ชบ.3023
ชบ.3059
รย.3013
รย.4006
รย.2015

NPV
21,751,116,736
115,690,228
48,400,776
1,886,532,955
186,769,981
98,526,470
1,110,185,349
31,835,558
62,500,479
20,270,249
2,577,392,511
7,675,567,766
54,868

B/C
23.64
0.71
0.64
3.04
1.35
0.94
3.17
1.24
0.70
0.68
4.86
15.25
1.00

EIRR (%)
29
10
9
18
14
12
18
13
10
10
22
27
12

5. บทสรุป
จากการวิเคราะห์ระดับบริการของสายทางในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่งในปี
อนาคตที่ พ.ศ. 2565- 2585 จำนวนทั้งสิ้น 130 สายทาง ประกอบด้วย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 สายทาง จังหวัดชลบุรี 55 สายทาง และจังหวัด
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สาเหตุของงานบกพร่องในงานก่อสร้าง ต้นทุนในการแก้ไข และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ
: กรณีศึกษางานก่อสร้างโรงแรม 1 แห่ง
Cause of Defects, Cost of Correction and Guideline to Prevent the Recurrence of
Defects in Construction: Case Study of a Hotel Construction
เจริญทรัพย์ งอยจันทร์ศรี1,* พิชญ์ สุธีรวรรธนา2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
*Corresponding author; E-mail address: charoensub.cm@mail.kmutt.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย นี ้ เป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ายการข้ อ บกพร่ อ งของงาน
สถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน โดยใช้กรณีศึกษางานก่อสร้างโรงแรม
1 แห่ง ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลรายการงานบกพร่องด้วยซอฟแวร์
“FINALCAD” ซึ่งเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล
เชิงสถิติของรายการงานบกพร่อง โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูล มาวิเคราะห์ในเชิง
ลึกเพื่อหาสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องเหล่านั้น รวมทั้งทำการวิเคราะห์
ต้นทุนทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ทำการศึกษาหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของข้อบกพร่องของ
งานเหล่านั้น โดยผลการวิจัยพบว่า สาเหตุหลัก 3 ประการของการเกิด
รายการข้อบกพร่องของงานได้แก่ การควบคุมงานที่ไม่ดีพอ การจัดลำดับ
งานไม่เหมาะสม และช่างขาดทักษะฝีมือในการทำงาน ส่วนต้นทุนด้านเวลา
ในการแก้ไขข้อบกพร่องของงานเกิดความล่าช้าเฉลี่ย 7.87 วัน จากเวลา
การทำงานปกติ 30 วัน และต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของงานเฉลี่ยร้อยละ 2.50 จากมูลค่างานตามสัญญา อีกทั้งยังพบว่า ปัจจัย
หลัก 3 ปัจจัย ที่เป็นแนวทางของการป้องกันการเกิดซ้ำของข้อบกพร่องของ
งาน ได้แก่ การจัดลำดับงานให้เหมาะสม การควบคุ มงานที่เพียงพอ และ
การปรับ ปรุงกระบวนการตรวจสอบงานให้ด ีย ิ ่ง ขึ ้น ผู้ว ิจ ัย คาดหวั ง ว่ า
ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ โดยสามารถนำผลจากงานวิจัยนี้
ไปใช้เป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ต่อไป
คำสำคัญ: การตรวจสอบงานก่อสร้าง, การส่งมอบงาน, ค่าใช้จ่ายซ่อมงานที่
บกพร่อง, งานที่บกพร่อง, งานทำซ้ำ

Abstract
The purpose of this research was to study and analyze the
defect data of architectural and interior works of a hotel located
in Bangkok, Thailand as a studied project during final inspection
and handing over processes. The researcher used database from
computer software called “FINALCAD” which has been keeping

the quantities, types, locations as well as issued dates and
closed dates of all defects in the focused project. In-depth data
analysis with various assumptions had been undertaken in the
research in purpose of obtaining significant factors that could
show main causes of defects and preventions of defect’s
recurrence. Cost and Time of rectification were also considered
in order to recognize approximated costs and delays of rework.
The research has found that “Less of supervision”, “Improper
sequence of works” and “Workers have no skill” are 3-main
causes of defects, 7.87 days were delayed from 30 days normal
working time due to occurrence of defective works and 2.50%
of contract price is cost of defect’s rectification. Additionally, 3key factors to prevent recurrence of defects in studied project
consisting of “Control sequence of works”, “More supervision”
and “ Improve inspection process” . Researcher hope that
the result of this research can be applied to improve project
quality and prevent defect’s recurrence in other similar projects.
Keywords: Construction Inspection, Defect cost, Defective work,
Handover, Rework

1. บทนำ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมีความผันผวนและอ่อนไหวต่อ
ปัจจัยภายนอกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสภาวะทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและ
นอกประเทศ รวมถึงสถานการณ์และปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ เช่น ปัญหาด้าน
ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคเกิดใหม่ เป็นต้น ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในธุรกิจก่อสร้างควรมีการพัฒนาตนเอง รู้ทันสถานการณ์รอบตัว และ
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รู้จักปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของตนเองเพื่อนำไปพัฒนา แก้ไข และป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านั้นไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ำอีก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งเป็นการ
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เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันในแวดวงธุรกิจ
ก่อสร้างได้มีจำนวนคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ปัจ จัย อย่า งหนึ่งที่จ ะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ
ก่อสร้างได้ คือการลดค่าใช้จ่า ยในการดำเนินงาน หรือการลดต้นทุนการ
ผลิต หลายองค์กรที่ขาดการบริหารจัดการที่ดี จะมีการสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ค่า วัสดุแ ละค่าแรงงานไปกับ การแก้ไขงานที่ไม่มีคุณภาพ งานบกพร่อง
(Defects) [1] และงานทำซ้ำ (Re-work) ซึ่งกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ
และระยะเวลาการดำเนินโครงการ โดยอาจจะทำให้สูญเสียความเชื่อมั่น
และความน่าเชื่อถือของลูกค้าในสายงานธุรกิจได้ งานบกพร่องหรืองาน
ทำซ้ำ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาใน
กระบวนการทำงานของการก่อสร้างหากไม่มีการจัดการวางแผนการทำงาน
ที่ดี เช่น กระบวนการออกแบบที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบครบถ้วน
เพีย งพอ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อทำการก่อสร้างจริง การขาดวิธีการ
ทำงานที่เหมาะสมถูกต้อง การขาดการตรวจสอบงานตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่องานในลำดับถัด ๆ ไป ทำให้
เกิดการแก้ไขงาน ซึ่งเป็นการสูญเสีย ทั้งค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและแรงงานโดย
ไม่จำเป็น
งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ วัต ถุประสงค์แรก เพื่อ
หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องหรืองานทำซ้ำ วัตถุประสงค์
ที่สอง เพื่อหาต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขงาน
บกพร่อง และวัตถุประสงค์ที่สาม เพื่อหาปัจจัยที่เป็นแนวทางป้องกันการ
เกิดซ้ำงานบกพร่องเหล่านั้น

2. ทบทวนวรรณกรรม
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รูปที่ 1 ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาเหตุและผล [2]
2.1.2 วิธีวจิ ัยแบบเดลฟาย (Delphi Method) [3]
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1944 เมื่อมีการก่อ ตั้ง
องค์กรวิจัยและพัฒนาเพื่อ คาดการณ์ขีดความสามารถของเทคโนโลยีใน
อนาคตทางการทหาร โดยหน่วยงานที่มีชื่อว่าแรนด์ (RAND เป็นอักษรย่อ
ของ Research and Development) ต่อมาในปี ค.ศ. 1959 นักวิจัยจาก
บริษ ัท แรนด์ ได้พ ัฒนาวิธ ีก ารที่ใช้ในการพยากรณ์ความรู้ที่เกิดจากการ
รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องนั้น ๆ ขึ้น ซึ่งคำว่า
“เดลฟาย” ใช้เป็นชื่อเรียกของกระบวนการวิจัยนี้ เป็นคำพูดในทำนองติด
ตลกของนักวิจัยบางคนในบริษัทแรนด์ ที่เปรียบเปรยว่า วิธีก ารนี้คล้ายการ
พยากรณ์ในเทวสถานเทพอพอลโล เมืองเดลฟาย ประเทศกรีก เมื่อ 800 ปี
ก่อนคริสตกาล ก่อนจะใช้เรียกวิธีการดังกล่าวอย่างแพร่หลายจนเป็นภาษาที่
ใช้เรียกอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนการวิจัยแบบเดลฟาย ดัง
ในรูปที่ 2

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) [2]
แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
(Problem) กั บ สาเหตุ ท ั ้ ง หมดที ่ เ ป็ น ไปได้ ท ี ่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หานั้ น
(Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) " เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้าย
ปลาที่เหลือแต่ก้าง
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหมาย
ของแผนผังก้างปลานี้ว ่า "เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่า งเป็ น
ระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
หนึ่งปัญหา”
แผนผั ง สาเหตุ แ ละผลใช้ เ พื ่อ ค้น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาหรือ ใช้เป็ น
แนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจในปัญหา
ของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา โดยส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or
Effect) จะแสดงอยู่ที่ตำแหน่งหัว ปลา สาเหตุข องปัญ หาจะเขีย นไว้ใ น
ก้างปลาแต่ละก้าง โดยก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็น
สาเหตุของก้างหลัก ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาเหตุและผล (Cause and
Effect Diagram) ดังในรูปที่ 1
CEM01-2
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การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการที่มุ่งแสวงหาความรู้ที่ยังไม่มี
คำตอบแน่ชัดจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการใช้
แบบสอบถามแบบวนรอบ จนได้ ม ติ เ สี ย งสอดคล้ อ งโดยเสี ย งข้ า งมาก
(Consensus) ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะไม่ทราบว่ามีผู้ใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันโดยตรง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทุกคน
จะต้องตอบแบบสอบถามทุกขั้นตอน ซึ่งการตอบแบบสอบถามต้องกระทำ
หลายรอบเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
คมกริช จันทา [4] วิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม
ส่ ว นงานสถาปัต ยกรรม กรณี ศ ึ ก ษาโครงการคอนโดมิ เ นี ย ม 1 แห่ ง ซึ่ ง
ผู้ทำการวิจัยเก็บข้อมูลของข้อบกพร่องในช่วงส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ผลการ
วิเคราะห์พบว่าสาเหตุของข้อบกพร่อง คือ 1) ขาดการวางแผนงานที่ดี 2)
ขาดการประสานงานที่ดี 3) ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม และ 4)
ไม่มีการเตรียมวัสดุเพื่อป้องกันความเสียหาย
พรศักดิ์ เจริญวนันท์ [5] วิเคราะห์สาเหตุ ประเภท และผลกระทบของ
ข้อบกพร่องงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยผลการวิจัยพบว่า งานก่อสร้างมีโอกาสเกิ ดข้อบกพร่องร้อยละ 28.83
จากงานก่อสร้างทั้งหมด สาเหตุของข้อบกพร่องเกิดจากผู้ควบคุมงานและ
คนงานเป็นส่วนใหญ่ ข้อบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการได้ค่าจ้าง
ของผู้รับจ้างล่าช้าออกไปโดยเฉลี่ยประมาณ 26 วัน และส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นในการแก้ไขงานโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.91 ของ
มู ล ค่ า โครงการ โดยข้ อ บกพร่ อ งส่ ว นใหญ่ เป็ น ข้ อ บกพร่ อ งด้ า นงาน
สถาปัตยกรรม
N.Ahzahar, et al. [6] ทำการศึกษาเรื่อง “A study of contribution
factors to building failures and defects in construction industry”
โดยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวและงานบกพร่องใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะระบุ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวและการเกิดงานบกพร่องในโครงการ
ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณรัฐปีนัง (Penang) ประทศมาเลเซีย เพื่อนำไปสู่การลด
ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง ข้อมูลได้
ถูกเก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยผู้วิจัยประสบผลสำเร็จในการระบุปัจจัย
ที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความล้ ม เหลวและการเกิ ด รายการงานบกพร่ อ งใน
โครงการก่อ สร้า ง ผลที่ได้จ ากการศึก ษาวิจ ัย ยั ง ได้ ช่ว ยพั ฒนาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของมาเลเซียให้ดียิ่งขึ้น
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ห้องพัก เป็นประชากรทั้งหมดของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐาน
ว่า จำนวนรายการงานบกพร่องเฉลี่ยต่อ 1 ห้อง คือ 100 ข้อ ดังนั้น จำนวน
รายการงานบกพร่องทั้งหมดตามสมมติฐาน คือ 10,100 ข้อ และกำหนด
กลุ่มตัวอย่าง (ตัวแปรที่ต้องการทราบค่า) คือจำนวนห้องพักที่เหมาะสม
สำหรับการศึกษาวิจัย โดยสะท้อนจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น จำนวน
รายการงานบกพร่อง โดยการอ้างอิงสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน่ [7]
ดังแสดงในสมการที่ (1)
𝑛=

𝑁

(1)

1+𝑁𝑒 2

n หมายถึงจำนวนรายการงานบกพร่อง (ตัวแปรที่ต้องการทราบค่า)
เพื ่ อ นำไปหาจำนวนห้ อ งพัก ที ่ เ หมาะสมสำหรั บ การศึก ษาวิ จ ัย , N คือ
จำนวนรายการงานบกพร่องทั้งหมดของโครงการที่ได้จากการประมาณการ
จำนวน 10,100 ข้อ และ e คือความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ
ได้ โดยผู้วิจัยกำหนดให้ e = 0.015 หรือ 1.50% เมื่อแทนค่าลงในสมการที่
(1) จะได้ ค่า n จำนวน 3,086 ข้อ ซึ่งหากคิดย้อ นกลับ ตามสมมติฐ าน
รายการงานบกพร่องที่เกิดขึ้น 100 ข้อ ต่อ ห้องพัก 1 ห้อ ง จะทำให้ได้
จำนวนห้องพักสำหรับงานวิจ ัยนี้ จำนวน 30 ห้อง โดยผู้วิจัยได้กำหนด
ตำแหน่ ง ห้ อ งพัก ที่ ท ำการเก็ บ ข้ อ มูล ให้ ก ระจายทั ่ ว พื ้น ที่ ข องโครงการ
กรณีศึกษา เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของข้อมูลและสะท้อนถึงผลของการ
ทำงานของทั้งโครงการให้มากที่สุด ดังในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนภาพกลุ่มตัวอย่างห้องพักทีท่ ำการเก็บข้อมูล

3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจาก 3 แหล่งที่มา ได้แก่ ข้อมูลที่ถูก
บันทึกในระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ “FINALCAD” ข้อมูลที่ได้จากการจด
บันทึกภาคสนาม และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ
โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ “FINALCAD” จะเป็น
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
ข้อมูลดิบ ซึ่งบอกรายละเอียดของรายการงานบกพร่องทั้งหมด ข้อมูลที่ได้
3.1 ขอบเขตงานวิจยั และกลุ่มเป้าหมาย
จากการจดบัน ทึ ก ภาคสนาม จะเป็ น ข้อ มู ลที่ ไ ด้ จ ากการจดบัน ทึ ก เช่น
ตำแหน่งห้องพัก ประเภทของห้องพัก หมายเลขห้อ งพัก จำนวนคนงาน
3.1.1 ขอบเขตงานวิจยั
รายวัน กลุ่มแรงงาน ประเภทการจ้างเหมา อัตราการใช้วัสดุ/ อุป กรณ์
ผู้วิจัยได้ทำการประมาณจำนวนข้อบกพร่องของงานสถาปัตยกรรมและ จำนวนวันในการทำงานประจำเดือน และอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่
งานตกแต่งภายในจากห้องพักทั้งหมดของโครงการกรณีศึกษา จำนวน 101 สะท้อนถึงเวลาทำงานและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องเหล่านั้น และ
CEM01-3
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ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ทำการศึกษา
เพื่อนำไปหามติสอดคล้องจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามวิธีการ
วิจัย แบบเดลฟาย (Delphi Method) เพื่อตัดสินใจเลือกกลุ่มปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ทำการศึกษา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันด้านมุมมองความคิดเห็น และหลีกเลี่ยงการเกิดมโนคติด้านความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการทำงานที่เพียงพอ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผู้เชีย่ วชาญทีถ่ ูกคัดเลือกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธกี ารเดลฟาย
ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกคัดเลือก

ตำแหน่งงาน

จำนวน (คน)

ตัวแทนเจ้าของโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

3

ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ

ผู้จัดการ + วิศวกรอาวุโส

2+2

ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาหลัก

ผู้จัดการ + วิศวกรอาวุโส

3+1

ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาย่อย

ผู้จัดการ + วิศวกรอาวุโส

1+1

รวม
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ผู้วิจัยทำการจัดส่งแบบสอบถามแบบวนรอบตามวิธีวิจัย แบบเดลฟาย
(Delphi Method) ให้ผู้เชี่ย วชาญในสาขาที่ เกี ่ย วข้อ งจำนวน 13 ท่า น
แสดงความคิ ด เห็ น โดยผู ้ ว ิ จ ั ย จะทำการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจนได้มติสอดคล้องโดยเสียงข้างมาก เพื่อสรุปแผนผัง
ก้า งปลาที่เป็นตัวแทนของปัจจัย ที่ทำให้เกิดงานบกพร่อ งในโครงการที่
ทำการศึ ก ษาวิ จ ัย 3 อั น ดั บ แรก และในขั ้ น ตอนสุ ด ท้ า ย ผู ้ ว ิ จ ั ย จัดทำ
แบบสอบถาม โดยจั ด ทำรายการปั จ จั ย ที ่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด งาน
บกพร่องทั้ง 3 อันดับ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญกำหนดระดับคะแนนจาก 1-10
เป็นระดับความคิดเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นสาหตุของการเกิดงานบกพร่อง
ทั้ง 3 อันดับจากน้อยไปหามาก ซึ่งผู้วิจัยจะนำระดับ คะแนนมาสรุป ผล
สาเหตุก ารเกิดงานบกพร่องในโครงการกรณีศึก ษา โดยแผนภาพแสดง
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง ดังในรูปที่ 5
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3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนงานวิจยั เพื่อหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง ผู้วิจัยใช้
ข้อ มูล รายการงานบกพร่อ งที่ ถ ูก บันทึก จากซอฟแวร์ “FINALCAD” มา
จัดลำดับรายการงานบกพร่องที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก แล้วใช้
ทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า แผนผังก้างปลา (Fish bone diagram) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องทั้ง 3 อันดับนั้น โดยกำหนดที่ตำแหน่ง
หัวปลาเป็นรายการงานบกพร่อง และกำหนดปัจจัยหลัก จำนวน 8 ปัจจัย
ลงในตำแหน่งก้างปลา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากหลักความคิด 4M+MILK โดย
4M ประกอบด้ว ย Man, Material, Machine และ Method ส่ว น MILK
หมายถึ ง Management, Information, Leadership และ Knowledge
ตามลำดับ ตัวอย่างการกำหนดแผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการ
เกิดงานบกพร่อง ดังในรูปที่ 4
รูปที่ 5 ขั้นตอนงานวิจัยเพือ่ หาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง

รูปที่ 4 แผนผังก้างปลาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง

3.2.2 ขั้นตอนงานวิจยั เพื่อหาต้นทุนที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง
ผู้วิจัย จัดทำบันทึกรายงานประจำวันสำหรับการแก้ไขงานบกพร่อ ง
จำนวน 30 ห้องพัก ซึ่งรายละเอียดในรายงานประจำวันจะประกอบด้วย
ข้อมูลหมายเลขห้องพัก ประเภทและขนาดห้องพัก วันที่ทำการแก้ไขงาน
บกพร่อง กลุ่มแรงงานที่ทำการแก้ไขงานบกพร่อง จำนวนแรงงานที่ใช้ใน
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การแก้ไขงานบกพร่องหรือประเภทการจ้างเหมาการแก้ไขงานบกพร่อ ง
รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง และระยะเวลาทำงาน
ระบุช่วงเวลาทำงานปกติหรือทำงานล่วงเวลา
ในการวิเคราะห์ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่อง ผู้วิจัยนำ
ข้ อ มู ล จากการบัน ทึ ก ทั้ ง หมดมาวิเ คราะห์ โ ดยใช้ ทฤษฎีส ายงานวิก ฤติ
(Critical Path Method) [8] ซึ่งใช้ผลวิเคราะห์ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsoft Project เวอร์ชั่น 2016 เพื่อ หาจำนวนวันที่ ทำให้ งานล่ า ช้ า
เนื่องจากการแก้ไขงานบกพร่อง เปรียบเทียบกันจำนวนวันทำงานปกติหาก
ไม่มีรายการงานบกพร่องเหล่านั้น
ในการวิเคราะห์ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่อง ผู้วิจัยได้
ทำการวิเคราะห์จากการบันทึกค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และค่าใช้จ่ายด้าน
วัสดุอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าดำเนินการอื่น ๆ) จากข้อมูลในรายงานประจำวัน
โดยคำนวณค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละห้องพัก จำนวน 30 ห้อง แล้วนำมา
เปรียบเทียบเป็นร้อยละของงบประมาณการก่อสร้างของแต่ละห้องพักนั้น
จากมูลค่างานตามสัญญา
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทำการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างต้นทุน
ด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายกับประเภทการจ้างเหมาและประเภทห้องพัก
โดยแผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาต้นทุนในการแก้ไขงาน
บกพร่อง ดังในรูปที่ 6
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3.2.3 ขั้นตอนงานวิจยั เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงาน
บกพร่อง ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากซอฟแวร์ “FINALCAD” มาจัดลำดับ
รายการงานบกพร่องที่มีจำนวนครั้งในการแก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก แล้ว
ใช้ทฤษฎีแผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นแนวทางในการป้องกัน
การเกิดซ้ำของกลุ่มรายการงานบกพร่องทั้ง 5 อันดับนั้น โดยการกำหนดที่
ตำแหน่งหัวปลาเป็น กลุ่มรายการงานบกพร่องทั้ง 5 อันดับ และกำหนด
ปัจจัยหลักตามหลักความคิด 4M+MILK จำนวน 8 ปัจจัย ลงในตำแหน่ง
ก้างปลา
ผู้ว ิจ ัย ทำการจัดส่งแบบสอบถามแบบวนรอบตามวิธ ีก ารวิจ ัย ด้ ว ย
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 13 ท่าน แสดงความคิดเห็น โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จนได้มติสอดคล้องโดยเสียงข้างมาก แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญกำหนดระดับคะแนนจาก 1-10 เป็นระดับความคิดเห็นว่าปัจจัย
เหล่านั้นเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่องในโครงการ
ศึกษาจากน้อยไปมาก โดยแผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพือ่ หา
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง ดังในรูปที่ 7

รูปที่ 7 ขั้นตอนงานวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดงานบกพร่องซ้ำ

รูปที่ 6 ขั้นตอนงานวิจัยเพื่อหาต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง
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4. ผลการดำเนินงานวิจัย

ระดับคะแนนสูงใกล้เคียงกันตั้งแต่ 101 – 117 คะแนน ได้แก่ วิธีการทำงาน
ไม่เหมาะสม, ขาดการควบคุมงานที่เพียงพอ, งานติดตั้งของงานระบบส่งผล
4.1 ผลการวิจยั การหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง
เสียหาย, ขาดการประสานงานที่ดี, การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม และงาน
ระบบขัดแย้งกับตกแต่งภายใน ตามลำดับ และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีระดับ
4.1.1 ลำดับรายการงานบกพร่องที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก
ผู้วิจัยทำการรวบรวมรายการงานบกพร่องของห้องพักจำนวน 30 ห้อง คะแนนต่ำกว่ากลุ่มแรกอย่างเห็นได้ชัด แต่มีการไล่ระดับคะแนนลงมาเป็น
จากซอฟแวร์ “FINALCAD” และทำการจัดเรียงลำดับรายการงานบกพร่อง เส้นตรง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างมั่นใจว่าสาเหตุของการเกิด
ที่มีป ริมาณมากที่สุด โดยมี รายการงานบกพร่องที่มีป ริมาณมากที่สุด 3
งานบกพร่
องอันดับ ที่ 1 งานทาสีผนัง (Wall painted defects) เกิดจาก
อันดับแรก ดังตารางที่ 2
ปัจจัยในกลุ่มที่ 1 เป็นหลัก โดยแต่ละปัจจัยมีความน่าจะเป็นใกล้เคีย งกัน
มากที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 1 งานทาสีผนัง ส่วน
ตารางที่ 2 อันดับรายการงานบกพร่องทีม่ ปี ริมาณมากที่สดุ 3 อันดับแรก
ปัจจัยกลุ่มที่ 2 ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่ 1 งาน
จำนวนรายการจาก
อันดับที่
รายการงานบกพร่อง
ทาสีผนัง และแต่ละปัจ จัย มีความน่า จะเป็นที่ทำให้ เกิด งานบกพร่ อ งนี้
30 ห้อง
ใกล้เคียงกัน
1
งานทาสีผนัง (Wall painted defects)
615
ปัจ จัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อ งอันดับ ที่ 2 งานทาสีฝ้า
2
งานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)
574
เพดาน (Ceiling painted defects) ดังในรูปที่ 9
3

งานผนังไม้วีเนียร์ (Wall veneer defects)

560

4.1.2 ผลการตอบแบบสอบถามตามวิธีการเดลฟาย
ผู้วิจัยทำการส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน แสดงความ
คิดเห็นถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อ งทั้ง 3 อันดับ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการปรับแก้ความคิดเห็นของตนเองจำนวน 1 ครั้ง หลังจาก
ได้เห็นความคิดเห็นรวมของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ก่อนที่ผู้วิจัยจะสรุปความ
คิดเห็นสอดคล้อ งของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน ถึ งสาเหตุที่ทำให้เกิด งาน
บกพร่องทั้ง 3 อันดับ ในลำดับถัดมา
ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน ถึง
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องพร้อมระดับคะแนนของแต่ละ
ปัจจัย ตามรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 1 งานทาสีผนัง
(Wall painted defects) ดังในรูปที่ 8

รูปที่ 9 ระดับคะแนนสาเหตุการเกิดงานบกพร่องงานทาสีฝ้าเพดาน

จากรูปที่ 9 การให้ระดับคะแนนปัจจัยที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่
2 งานทาสีฝ้าเพดาน ระดับคะแนนของแต่ละปัจจัยมีความใกล้เคียงกันมาก
ไล่ระดับลงไปเป็นเส้นตรง และไม่สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มได้ โดยปัจจัยที่มี
ระดับคะแนนสูงที่สุด 3 ลำดับแรกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
อันดับที่ 2 งานทาสีฝ้าเพดาน ได้แก่ การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม, งาน
ติดตั้งของงานระบบส่งผลเสียหาย และงานระบบขัดแย้งกับตกแต่งภายใน
ตามลำดับ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคิดว่าทุกปัจจัยเป็นสาเหตุของการ
เกิดงานบกพร่องอันดับที่ 2 งานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)
ไล่เรียงกันไป ไม่มีปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุหลักที่เด่นชัด เพราะงานบกพร่องงาน
ทาสีฝ้าเพดาน มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่น เกิดจากปัญหางาน
ระบบเหนือฝ้า เกิดจากฝีมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟ หรือแม้กระทั่ง
รูปที่ 8 ระดับคะแนนสาเหตุการเกิดงานบกพร่องงานทาสีผนัง
เกิดจากฝีมือของช่างทาสีฝ้าเพดานเอง
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 3 งานผนังไม้วี
จากรูปที่ 8 การให้ระดับคะแนนปัจจัยที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่
1 งานทาสีผนัง สามารถแยกปัจจัยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มี เนียร์ (Wall Veneer defects) ดังในรูปที่ 10
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ประเภท เพราะหากงานเหล่านั้นขาดการควบคุมและติดตามงานที่ดีพอ ย่อม
ส่งผลให้งานนั้น ๆ เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ ส่วนปัจจัยอันดับที่ 2 คือ การ
จัดลำดับงานไม่เหมาะสม เป็นปัจจัยเฉพาะที่เกิดขึ้นในโครงการกรณีศึกษา
ซึ่งมีการแบ่งผู้รับเหมาตามหมวดหมู่งาน ทำให้ในบางครั้งการทำงานของ
ผู้รับเหมาเจ้าหนึ่งไปกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของผู้รับเหมาอีก
เจ้าหนึ่ง หากต่างคนต่างทำและไม่มี การจัดลำดับงานที่เหมาะสม ย่อมเกิด
ข้อบกพร่องของงานขึ้นได้ และปัจจัยอันดับที่ 3 คือ แรงงานขาดทักษะฝีมือ
จะเห็นได้ชัดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 3 งานผนังไม้วี
เนียร์ ซึ่งเป็นลักษณะงานเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์กับงานอื่น แต่ข้อบกพร่อง
ของงานเกิดจากทักษะฝีมือของผู้ปฏิบัติงานเอง

รูปที่ 10 ระดับคะแนนสาเหตุการเกิดงานบกพร่องงานผนังไม้วีเนียร์

4.2 ผลการวิจยั การหาต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง

การให้ระดับคะแนนปัจจัยที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่ 3 งานผนัง
ไม้วีเนียร์ มีปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่มีคะแนนมากกว่าปัจจัยอื่นอย่างเห็นได้ชัด นั่น
ก็คือ ขาดการควบคุมงานที่ดีพอ โดยมีคะแนน 103 คะแนน ส่วนปัจจัยที่มี
คะแนนสูงเป็นอันดับสองมีคะแนนแค่ 90 คะแนน และมีการไล่ระดับคะแนน
ลงไปเป็นแนวเส้นตรง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ว่า
ขาดการควบคุมงานที่ดีพอ เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
อั น ดั บ ที ่ 3 งานผนั ง ไม้ ว ี เ นี ย ร์ (Wall veneer defects) เนื ่ อ งจากงาน
บกพร่องเกี่ยวกับผนังไม้วีเนียร์คือการผิดเพี้ยนของสีเนื่องจากความร้อนที่
ได้รับจากแสงแดด การขาดการควบคุมอุณภูมิห้องหลังจากทำการติดตั้งผนัง
ไม้วีเนียร์ไปแล้ว และความเสียหายบนพื้นผิวของผนังไม้เนื่องจากโดนวัสดุ
ของแข็งกระแทกหรือขูด โดยผู้เชี่ยวชาญน่าจะมองว่างานบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้
เป็นงานบกพร่องเฉพาะเรื่อง ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานก่อนหน้า เช่นงาน
ระบบประกอบอาคาร แต่เกิดจากการขาดการดูแลเอาใส่ที่เพียงพอของผู้
ควบคุมงาน และการขาดความรู้ประสบการณ์ของคนทำงานเอง ส่วนปัจจัย
อื ่ น ๆ ก็ เ ป็ น สาเหตุข องการเกิ ดงานบกพร่อ งนี ้ไ ด้ และมี ร ะดั บ คะแนน
ใกล้เคียงลดหลั่นกันไป
สรุปปัจจัยที่เป็น 3 สาเหตุหลักของการเกิดงานบกพร่องทั้งหมดของ
โครงการกรณีศึกษา ได้จากผลรวมคะแนนปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิด
งานบกพร่องที่มีปริมาณมากที่สุดทั้ง 3 อันดับ คืองานทาสีผนัง งานทาสีฝ้า
เพดาน และงานผนังไม้วีเนียร์ ดังตารางที่ 3

4.2.1 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่อง
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่บันทึก ภาคสนามของการแก้ไขงานบกพร่องทั้งหมด
มาสร้างเป็นกราฟแสดงระดับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง
ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง

จากรูปที่ 11 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับ
มูลค่างานตามสัญญาของห้องพักจำนวน 30 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 2.50
โดยมีค่าสูงสุดร้อยละ 3.48 และมีค่าต่ำสุดร้อยละ 1.09 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงานก่อน-หลัง ซึ่งคาดว่า
เกิดจากปัจจัย 2 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ผู้รับ เหมาเกิดความชำนาญในการแก้ไขรายการงาน
ตารางที่ 3 สรุป 3 ปัจจัยหลักทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องของโครงการ
บกพร่อง เพราะลักษณะงานบกพร่องมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละห้อง โดย
อันดับที่
ปัจจัย
คะแนนรวม
ผู้รับเหมามีการพั ฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และพัฒนากระบวนการ
1
ขาดการควบคุมงานที่เพียงพอ
313
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น งานแก้ไขผนังแตกร้าว ผู้รับเหมามีการ
2
การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม
279
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของการแตกร้าวใหม่เมื่อ
3
แรงงานขาดทักษะฝีมือ
252
ทราบว่าการแก้ไขผนังแตกร้าวแบบเดิมไม่ได้ผล และมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
ใช้งานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น
ประการที่สอง รายการงานบกพร่องมีจำนวนแนวโน้มน้อยลง หลังจาก
จาก 3 ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องทั้งหมดของ
โครงการกรณีศึกษา มีผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยอันดับที่ 1 คือ ขาดการ ผู้รับเหมาทราบลักษณะการตรวจงานของผู้ตรวจแล้ว ทำให้เกิดการป้องกัน
ควบคุมงานที่เพียงพอ เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อ งในงานหลาย และมีการแก้ไขงานให้บกพร่องน้อยลงในห้องถัดๆ ไป
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ตารางที่ 4 อันดับรายการงานบกพร่องทีม่ ีจำนวนการแก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก
4.2.2 ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่อง
จำนวนครั้งในการ
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่บันทึกภาคสนามของการแก้ไขงานบกพร่องทั้งหมด
อันดับที่
รายการงานบกพร่อง
แก้ไขงานบกพร่อง
มาสร้างเป็นกราฟแสดงระยะเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง ดัง
1
งานตู้ไม้ (Shelf - wood defects)
7
รูปที่ 12
2

งานประตูไม้ (Door - wood defects)

6

3

งานทาสีผนัง (Wall painted defects)

6

4

งานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)

5

5

งานรอยต่อผนังกับฝ้า (Wall & Ceiling joint)

5

4.3.2 ผลการตอบแบบสอบถามตามวิธีการเดลฟาย
ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน ถึง
ปัจจัยที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่องพร้อมระดับคะแนน
ของแต่ละปัจจัย ดังรูปที่ 13
รูปที่ 12 ร้อยละเวลาที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง
จากรูปที่ 12 ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับเวลาการ
ทำงานปกติของห้องพักจำนวน 30 ห้อง พบว่าเกิดความล่าช้าเฉลี่ย ร้อยละ
9.58 หรือ ล่าช้าประมาณ 7.87 วัน จากการทำงานปกติ 30 วัน โดยเกิด
ความล่าช้ามากที่สุดร้อยละ 15.79 และน้อยที่สุดร้อยละ 7.22 ระยะเวลาที่
ใช้แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มล่าช้าน้อยลงตามลำดับการทำงานก่อน - หลัง
รวมทั้งการแก้ไขงานบกพร่องของห้องตัวอย่าง จากรูปคือลำดับงานที่ 11
ห้องพักหมายเลข JS 601 ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบและวัสดุก่อสร้างบ่อยๆ
มีระยะเวลาการแก้ไขงานบกพร่องมากที่สุด
จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30
ห้อง ตามลำดับการทำงานก่อน-หลัง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความล่าช้าในการ
แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงาน แต่เมื่อความล่าช้า
ในการแก้ไขงานบกพร่องลดลงถึงประมาณร้อยละ 8-9 ผู้ปฏิบัติงานจะไม่
สามารถลดระยะเวลาการแก้ไขงานบกพร่องลงได้อีก โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า
เกิดจากขั้นตอนและวิธีการทำงานบางงานที่ไม่สามารถลดระยะเวลาลงได้อีก
หรือไม่สามารถข้ามขั้นตอนการทำงานได้ เช่น งานซ่อมผนังแตกร้าวและงาน
ทาสี โดยคนงานต้องทำการฉาบแต่งและต้องรอให้พื้นผิวผนังแห้ งก่อนถึงจะ
ทาสีได้ หรือ การทาสีรอบถัด ๆ ไป ต้อ งรอให้สีที่ทารอบก่ อ นหน้ า แห้ ง
เสียก่อน เป็นต้น
4.3 ผลการวิจยั การหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง

รูปที่ 13 ระดับคะแนนปัจจัยแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
จากระดับคะแนนในรูปที่ 13 พบปัจจัยที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ
ที่โ ดดเด่น 1 ปัจ จัย คือ “ควบคุมลำดับ การทำงาน” โดยมีคะแนน 119
คะแนน มากกว่าปัจจัยอันดับสอง คือ “เพิ่มการควบคุมงาน” ที่มีคะแนน
เพีย ง 105 คะแนน โดยปัจ จัยที่เป็นแนวทางป้อ งกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องจากอันดับที่ 2 – 15 มีระดับคะแนนใกล้เคียงกันลดหลั่นกันไปเป็น
เส้นตรง ซึ่งหมายถึงทุกปัจจัยที่เหลือสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การเกิดซ้ำของงานบกพร่องและมีความสำคัญใกล้เคียงกัน
จากผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน สามารถสรุป 3 ปัจจัย
หลัก ที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่องได้ ดังตารางที่ 5

4.3.1 ลำดับรายการงานบกพร่องที่มีจำนวนครั้งในการแก้ไขมากที่สุด
ตารางที่ 5 ปัจจัยทีเ่ ป็นแนวทางป้องกันการเกิดงานบกพร่องซ้ำ 3 อันดับแรก
5 อันดับแรก
อันดับที่
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
คะแนน
ผู้วิจัยทำการรวบรวมรายการงานบกพร่องของห้องพักจำนวน 30 ห้อง
1
ควบคุมลำดับการทำงาน
119
จากซอฟแวร์ “FINALCAD” และทำการจัดเรียงลำดับรายการงานบกพร่อง
2
เพิ่มการควบคุมงาน
105
ที่มีจำนวนครั้งในการแก้ไขงานมากที่สุด พบว่ารายการงานบกพร่องที ่มี
3
พัฒนากระบวนการตรวจสอบงาน
99
จำนวนครั้งในการแก้ไขงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังตารางที่ 4
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โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน เป็นผู้เกี่ยวข้องทีไ่ ด้รับรู้
ข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการเป็นอย่างดี โดยปัญหาที่ผู้วิจยั ทุกท่าน
เห็นคล้ายคลึงกันคือ งานบกพร่องส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดลำดับงาน
และการประสานงานระหว่างผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้รับเหมางาน
ระบบกับผู้รับเหมางานตกแต่งภายในไม่ดีพอ ทำให้ปัญหาจากผู้รับเหมางาน
ระบบส่งผลต่อ ความเสีย หายทั้งด้า นเวลาและค่า ใช้จ ่ายของงานตกแต่ง
ภายในที่ตามมา ทั้งนี้ เนื่อ งจากการไม่ใส่ใจในขั้นตอนการทำงานของผู้
ควบคุมงาน และความหละหลวมในขั้นตอนการตรวจสอบงาน ฉะนั้น แนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดซ้ำของ
งานบกพร่อง จึงควรปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม การเพิ่มความ
เข้มงวดในการติดตามและตรวจสอบงานทุกขั้นตอนให้มากขึ้น

5. บทสรุป
จากผลการวิเคราะห์ข ้อ มูลรายการงานบกพร่องของโครงการงาน
ก่อสร้างโรงแรม 1 แห่ง เพื่อหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
เพื่อหาต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง และเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิด
ซ้ำของงานบกพร่องของงานก่อสร้าง สามารถสรุปผลงานวิจัย ดังนี้
5.1 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
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ลำดับที่ 2 คือ “การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม” และลำดับที่ 3 คือ “แรงงาน
ขาดทักษะฝีมือ”
5.2 ต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง
5.2.1 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับมูลค่างานตาม
สัญญาของห้องพักจำนวน 30 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 2.50 โดยมีค่าสูงสุด
ร้อยละ 3.48 และมีค่าต่ำสุดร้อยละ 1.09 โดยผู้วิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การแก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงานก่อน-หลัง ซึ่ง
เกิดจากผู้ปฏิบัติงานเกิดประสบการณ์และความชำนาญจากการแก้ไขงาน
ก่อนหน้า และจำนวนรายการงานบกพร่องมีปริมาณน้อยลงตามลำดับ
5.2.2 ต้นทุนด้านเวลาที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง
ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับเวลาการทำงานปกติ
ของห้องพักจำนวน 30 ห้อง พบว่า เกิดความล่าช้าเฉลี่ย ร้อยละ 9.58 หรือ
ล่าช้าประมาณ 7.87 วัน จากการทำงานปกติ 30 วัน โดยเกิดความล่าช้ามาก
ที่สุดร้อยละ 15.79 และน้อยที่สุด ร้อยละ 7.22 โดยผู้วิจัย มีความเห็นว่า
ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงานก่อนหลัง ซึ่งน่าจะเกิดจากประสบการณ์และความชำนาญในการแก้ปัญหาจาก
การทำงานก่อนหน้า แต่เมื่อความล่าช้าในการแก้ไขงานบกพร่องลดลงจนถึง
ประมาณร้อยละ 8-9 จะไม่สามารถลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงไปกว่า
นั้นได้ เนื่องจากเหตุผลด้านวิธีการทำงานที่ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ รวมทั้ง
ยังพบว่าการแก้ไขงานบกพร่องของห้องตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
และวัสดุก่อสร้างบ่อยๆ มีระยะเวลาการแก้ไขงานบกพร่องมากที่สุด

5.1.1 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง อันดับที่ 1 งานทาสีผนัง
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องที่มีปริมาณ
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คืองานทาสีผนัง (Wall painted defects) ได้แก่
ลำดับที่ 1 คือ “งานระบบขัดแย้งกับตกแต่งภายใน” ลำดับที่ 2 คือ “การ
จัดลำดับงานไม่เหมาะสม” และลำดับที่ 3 คือ “ขาดการประสานงานที่ดี”
5.3 แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
5.1.2 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง อันดับที่ 2 งานทาสีฝ้าเพดาน
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องที่มีปริมาณ
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 คืองานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)
ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ “การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม” ลำดับที่ 2 คือ “งาน
ติดตั้งของงานระบบส่งผลเสียหาย” และลำดับที่ 3 คือ “งานระบบขัดแย้ง
กับตกแต่งภายใน”
5.1.3 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง อันดับที่ 3 งานผนังไม้วีเนียร์
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องที่มีปริมาณ
มากที่สุดเป็นอันดับ ที่ 3 คือ งานผนัง ไม้ว ีเนีย ร์ (Wall veneer defects)
ได้ แ ก่ ลำดั บ ที่ 1 คื อ “ขาดการควบคุ มงานที ่เ พีย งพอ” ลำดั บ ที่ 2 คือ
“คนงานไม่เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุใช้งาน” และลำดับที่ 3 คือ “คนงานขาด
ประสบการณ์”
5.1.4 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่องของโครงการกรณีศึกษา
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นตัวแทนสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องของ
โครงการกรณีศึกษา ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ “ขาดการควบคุมงานที่เพียงพอ”

ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
ในโครงการกรณีศึกษา ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ “ควบคุมลำดับการทำงาน”
ลำดั บ ที ่ 2 คื อ “เพิ ่ ม การควบคุ ม งาน” และลำดั บ ที ่ 3 คื อ “พั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบงาน”

6. ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษางานวิ จ ั ย นี ้ เป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล รายการงาน
บกพร่องของงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในในช่วงการส่งมอบ
งานแก่เจ้าของโครงการเท่านั้น ดังนั้น ผลของสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง
ต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องจึงสะท้อนเฉพาะรายการงานที่ศึกษาเท่านั้น ซึ่งยังไม่รวมสาเหตุ
ของการเกิดงานบกพร่องหมวดงานอื่น ๆ ยังไม่รวมต้นทุนในการแก้ไขงาน
บกพร่องของหมวดงานอื่น ๆ และยังไม่รวมแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของ
งานในหมวดงานอื่น ๆ เช่น งานบกพร่องที่เกิดระหว่างงานโครงสร้างอาคาร
งานบกพร่องที่เกิดระหว่างงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น งานบกพร่องที่เกิด
จากการระบบประกอบอาคาร เป็นต้น ดังนั้น ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จึงไม่
สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งโครงการ
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ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หากมีการทำงานวิจัยเพิ่มเติมที่ต่อเนื่องจาก
งานวิจัยฉบับนี้ เพื่อให้ได้รับทราบผลที่เกิดจากงานบกพร่องในหมวดงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะทำให้ผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์และ
รับรู้ถึงข้อมูลมากขึ้น สามารถมองเห็นถึงสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง ต้นทุน
ที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง และแนวทางป้อ งกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องทั้งโครงการได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หากมีการทำงานวิจัยกรณีเดียวกันในหลาย ๆ โครงการที่
คล้ายคลึงกัน ยิ่งสามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีข้อมูล
ที่ใช้เปรียบเทียบและอาจรับรู้ปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ มากขึ้น เพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสากรรมก่อสร้างต่อไป
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การใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหารจัดการงานเหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกิจบ้านจัดสรร
Application of building information modeling to rebar management
for developed housing project
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็นเทคโนโลยีที่เข้า
มามีบทบาทอย่างมากในวงการก่อสร้างของประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่การ
ออกแบบไปจนถึงการใช้งานสิ่งก่อสร้าง บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาด
ใหญ่หลายรายได้เริ่มนำ BIM มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม (SME) ซึ่งมีข้ อ จำกัดความพร้อ มด้านเงินทุน เทคโนโลยี
และบุคลากร ยังไม่พบการนำ BIM เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนมาก
นั ก ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการ
ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี BIM กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์ข นาด SME โดยใช้
โครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษา การศึกษา
นี้จะนำ BIM ไปใช้กับขั้นตอนการตรวจสอบความสามารถในการก่อสร้างได้
ของแบบก่ อ สร้ า ง และการประมาณราคาก่ อ สร้ า ง ของแบบบ้ า น
จัดสรร 1 ประเภท คือ บ้ านขนาดพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 200 ตารางเมตร
ซึ่งจะนำเทคโนโลยี BIM มาประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้างในรูปแบบงานวิธีตัด
เหล็กเสริม เพื่อที่จะนำมาศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการใช้เหล็กในการ
ก่อ สร้างหลากหลายรูป แบบ เนื่อ งจากโปรแกรมทำให้ งานวิจั ยนี้มีความ
แม่นยำมากขึ้นในส่วนของการคำนวณซึ่งได้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง จาก
การศึกษาสรุปได้ว่า BIM สามารถลดขั้นตอนและการสูญเสียเหล็กเส้นด้าน
ต้นทุนในการดำเนินงานในขั้นตอนเหล่านี้ได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
BIM ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะช่วยในขั้นตอนการตัดเหล็กเส้นให้เกิด
อัตราสูญเสีย ที่น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ ประหยัดทั้งต้นทุนค่าก่อ สร้างได้ใน
จำนวนมากและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศของอาคาร, บ้านจัดสรร, การตัดเหล็ก
เสริม
Abstract
Nowadays, Building Information Modeling (BIM) is the
new technology which play more role in Thailand construction

industry from design stage through operation/maintenance
stage. Many large real estate businesses have been applied BIM
to improve their operation for efficiency increasing. But small
and medium enterprises (SME) real estate businesses which
have limitation in capital, technology and manpower, cannot
adopt BIM in their operation. Therefore, this research has the
objective for study the possibility in BIM application in SME real
estate business by using one developed housing project in
Chiang Mai province as a case study. BIM application in this
research use in constructability checking and estimating step of
1 type houses: less than 200 sq.m. Which will apply BIM
technology for construction work in the form of reinforced
steel cutting methods. Because the program makes this
research more accurate in terms of calculations that are close
to the actual use. From the study, it can be concluded that
BIM can reduce the steps and loss of rebar in operating costs
in these steps. Demonstrated the potential of BIM to be used
to assist in the steel cutting process to have a minimum loss
rate. This will save a lot of construction costs and help protect
the environment by making good use of resources.
Keywords: Building Information Modeling (BIM), Developed
Housing, Rebar cut

1. คำนำ
ในปัจจุบันเหล็กเสริมเป็นวัสดุสำคัญในธุรกิจก่อสร้างทั่วไป เนื่องจาก
เป็นวัสดุที่มีปริมาณและความต้องการใช้สูงอีกทั้งยังมีราคาต่อหน่วยที่สูง ซึ่ง
ในโครงการก่อสร้างมีการเกิดการสูญเสียเหล็กเสริมได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็น การสั่งซื้อเหล็ก การขนส่ง การเปลี่ยนแบบ การสั่งเหล็กผิดจากแบบ
การตัดเหล็กในช่วงการดำเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการของผู้ควบคุม
งาน จากที่กล่าวมาข้างต้นมักจะส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างโดยตรง
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เป็ น การที่ เพิ่ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ จ ำเป็ น ทำไห้ ต้ อ งมี ก ารสั่ งเหล็ ก เพิ่ ม
มากกว่าที่ คิ ดได้ จ ากการประมาณที่ ให้ ไว้ในรายการประมาณราคาวัสดุ
ก่อสร้าง Bill of Quantities (BOQ) ในปัจจุบันได้มีการนำเอาแนวคิดการ
บริหารจัดการข้อมูลก่อสร้างมาใช้มากขึ้นและแนวคิดนั้นคือ แบบจำลอง
ระบบสารสนเทศของอาคาร (Building Information Modeling, BIM)
เป็นแนวคิดที่มีมานานและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยจะ
นำมาใช้กับงานจัดซื้อจัดจ้างประเภท ออกแบบและก่อสร้างงาน (DesignBuilt) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในประเทศไทยจะคุ้นเคยกับ ในส่วนงานออกแบบ
ทรงพล ยมนาค, (2553) [1] แบบจำลองระบบสารสนเทศของอาคาร (BIM)
เป็นหลักการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ใน
โครงการใดโครงการหนึ่ง เนื่องจากระบบการเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีการส่ง
ข้อมูลที่ซับซ้อน ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากับข้อมูลได้ แต่เมื่อนำแนวคิด
BIM เข้ า มาใช้ ง านทุ ก ๆ ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งในการทำงาน จะทำงานบน
แบบจำลองเดียวกัน จึงสามารถทำให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที และยัง
ลดความคลาดเคลื่อน ผิดพลาดของข้อมูลเพราะเนื่องจากเป็นข้อมูลในชุด
เดี ย วกั น นอกจากนี้ BIM ยั ง สามารถนำไป ใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นอื่ น
นอกเหนือจากการลดข้อผิดพลาดได้อีก และยังสามารถประมาณราคาการ
ก่อสร้าง (Cost Estimate) ได้อย่างแม่นยำ
ประโยชน์ ต่า งๆ ที่ก ล่าวมาข้ างต้น ทำให้ มีบ ริษั ทชั้นนำสนใจในการ
นำเอา BIM มาใช้กับองค์กรมากขึ้นแต่การนำมาใช้นั้นต้องมีการเตรียมการ
ให้เหมาะสมในระดับนึงเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BIM ในส่วนงานเหล็กเสริม กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้โครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีศึกษาซึ่งในอนาคตหากธุรกิจบ้านจัดสรรขนาด
กลางและขนาดย่อม สามารถประยุกต์ใช้ BIM กับกระบวนการทำงานใน
กิจกรรมก่อสร้างมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาด SME ได้

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหาร
จัดการงานเหล็ก เสริมคอนกรีตของธุรกิจ บ้ านจั ดสรรผู้ศึก ษาได้รวบรวม
แนวคิดต่างๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 Building Information Modeling (BIM)
Building information modeling (BIM) เป็นระบบจำลองข้อมูลการ
ก่อสร้างที่รวบรวมข้อมมูลเชิงกายภาพ คือกว้าง ยาวและสูง และข้อมูลเชิง
อื่นเช่น เวลาการก่อสร้างและราคา ซึ่งเป็นมิติที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก โดยจะ
สามารถดึงเอาข้อ มูลออกมาจากระบบในรูป ของปริมาณวัสดุ ลำดับ การ
ก่อสร้าง และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการก่อสร้างได้ Smith D., 2007: 1214 [2]
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แบบจำลองข้อมูลสารสนเทศของอาคาร (BIM) แนวคิดนี้ได้ถูกนำเสนอ
โดย Charles M. Eastman [3] ซึ่งทำการเขียนลงที่วารสารเอไอเอ จัดทำ
ขึ้ น ในปี ค.ศ.1975 โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “Building Information Modeling”
สถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ , (2558) [4] เป็ น กระบวนการ
(Process) แต่ ไม่ ใช่ ซ อฟต์ แ วร์ (Software) โดยการทำงานคื อ การสร้า ง
องค์ป ระกอบต่า งๆของอาคารเสมือ นการก่อ สร้า งจริง โดยจะทำการใส่
ข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆของอาคารลงในแบบจำลองที่จัดทำขึ้น โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อนกันของแบบ และช่วยลดปัญหาที่
เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานในระบบเดิม
การประยุ ก ต์ ใช้ งานแบบจำลองสารสนเทศของอาคาร (BIM) ใน
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในหลายประเทศ
และในอนาคตยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูล BIM เฉลี่ย
จากปี 2007 พบว่าในสหรัฐอเมริการมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 28% และ
ต่อมาได้มีการสำรวจองค์กรด้านการก่อสร้าง 2,228 แห่ง ในปี 2009 พบว่า
มี ก ารใช้ ง าน BIM เฉลี่ ย ถึ ง 48% โดยแสดงที่ รู ป ที่ 1 McGraw-Hill
Construction, 2009 [5]

รูปที่ 1 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นในการใช้ BIM ในสหรัฐอเมริกาช่วงปี
2007 และ 2009
ที่มา : MCRA (2009)
ในประเทศไทย บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างส่วนมากรู้จักและ
มีความเข้ าใจว่า BIM คือ ระบบการจั ดการอาคารผ่านกระบวนการของ
ซอฟต์ แวร์ 3 มิติ ซึ่ งตรงกับ นิย ามที่ได้ศึก ษา โดยในบริษั ทออกแบบจะมี
ความตื่นตัวมากกว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งด้านความเข้าใจและปริมาณ
การใช้งาน และพบว่าในบริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มกี าร
ใช้ BIM เพื่ อ ช่ ว ยในการสร้า งแบบจำลอง 3 มิ ติ และใช้ในการนำเสนอ
ผลงาน โดยทั้ง 2 องค์กร ต่างก็ให้ความสนใจในประโยชน์ ของ BIM ที่มีผล
ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ธณัชชา สุขขี,(2554) [6]
โดยหลั ก การทำงานดั ง กล่ า วเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยแนวคิ ด ในการดึ ง ข้ อ มู ล
(Capturing) และการบริห ารจั ด การข้ อ มู ล อาคาร หรื อ วิ ธีก ารที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการสื่อสาร โดยแบบจำลองข้อมูลอาคารจะเริ่มเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เริ่มสร้างตัวแบบจำลอง รวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บและบริหาร
จัดการไว้ในฐานข้อมูลโครงการและอนุญาตให้ทุกคนในโครงการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ แบบจึงกลายเป็นการมองเห็นข้อมูลที่อธิบายถึงตัวโครงการ
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เอง ข้อมูลของแบบจำลองข้อมูลอาคาร จะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล (Data
Base) แทนที่จะอยู่ในรูปแบบที่จะต้องใช้เพื่อการนำเสนอเท่านั้น ตัวสร้าง
แบบจำลองจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปหรือดูและจัดการ
ข้อมูล เพื่อที่จะนำข้อมูลออกมานำเสนอเพื่อให้ผู้ดูเข้าใจแบบได้มากที่สุด
Autodesk, 2002: 2-3 [7]
2.2 การถอดปริมาณวัสดุ
การถอดปริมาณวัสดุ เป็ นขั้ นตอนแรกก่อนการก่อสร้างเป็ นขั้นตอน
แยกการทำงานทั้ งโครงการออกเป็ น ปริม าณย่ อ ยๆ เพื่ อ ให้ ผู้ ถ อดแบบ
สามารถคิดปริมาณงานโดยมีมาตรฐานใกล้เคีย งกัน จึงกำหนดให้ ผู้ถ อด
ปริ ม าณงานใช้ ม าตรฐานการคิ ด ปริม าณงานของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554) [8] โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น
แนวทางการคิ ด ป ริ ม าณ ก่ อ สร้ า งในส่ ว นงานโครงสร้ า งและงาน
สถาปัตยกรรม จะแบ่งตามตารางที่ 1 หัวข้อการคิดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 รายการประมาณต้นทุนก่อสร้าง
หมวด 03
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
03 0100
งานคอนกรีต
03 0200
งานแบบหล่อ
03 0300
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
ที่มา : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554)
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BIM สามารถมีส่วนร่วมในการหาปริมาณงานทั้งหมดของอาคารได้ดี
เนื่องจากว่า BIM เป็ นรูปทรง 3 มิติ และข้อมูลต่างๆ เช่น พื้นที่ ปริมาตร
ความยาว จำนวน ฯลฯ สามารถรายงานผลออกมาในรูปแบบของตาราง
(Schedule) ในรูปแบบต่างๆซึ่ง BIM ให้ข้อมูลในด้านปริมาณได้แม่นยำ ใน
การหาปริมาณงานสามารถทำได้ โดยการส่งออกข้อ มูลปริมาณงานจาก
โปรแกรมที่ สร้างแบบจำลองไปยังโปรแกรมประมาณราคา โดยที่โปรแกรม
BIM จะสามารถส่งออกข้อมูล องค์ประกอบต่างๆในแบบจำลองออกมาเป็น
รูปแบบตารางที่นำไปใช้ ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel
2.5 ปัจจัยการสูญเสียวัสดุ
การสูญ เสีย เหล็ก เส้นเป็ น ปั ญ หาหลัก ที่พ บในโครงการก่อ สร้า ง โดย
สาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการสู ญูเสียเหล็กเส้นนั้นเกิดจากขั้นตอนการตัด
เหล็กเส้นเป็นขนาดต่างๆ ที่ต้องการตามแบบ ปัจจัยการสูญเสียของวัสดุที่
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการก่อสร้างมักจะเกิดจาก 3 ลักษณะ วสันต์ธีระ
เจตกูล. 2555: 3-5 [9]

2.3 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ BIM
Autodesk Revit เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ เขียนแบบทั้ง 2
มิ ติ และ 3 มิ ติ เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ ส ร้ า งแบบจำลองอาคารตามแนวคิ ด
วิเคราะห์ ปรับแก้ตั้งแต่การออกแบบ และการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ ซึ่ง
Autodesk Revit เป็ นโปรแกรมในตระกู ล Autodesk ที่ ทำงานเกี่ย วกั บ
BIM ได้ครบวงจร โดยมีตัวอย่างโปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 2

2.5.1 การสูญเสียจากมาตรฐานและข้อจำกัดในการติดตั้ง
ทั ก ษะ/ฝีมื อ คนงานก็ มี ผ ลต่ อ การสู ญ เสี ย ธรรมชาติ ข องวั ส ดุ
ก่อสร้างที่ขาย อยู่ในท้องตลาด มีขนาดและคุณสมบัติตามมาตรฐาน
โดยเฉพาะขนาดของวัสดุก่อ สร้าง เช่น ขนาด กระเบื้ อ งปู พื้น ไม้อั ด
แผ่นฝ้าเพดาน แผ่นพื้นสําเร็จรูป กระเบื้องมุงหลังคา ไม่สามารถวางให้
ลงตัวได้ซึ่ง ขนาดเหล่านี้เมื่อ นําไปประกอบหรือติดตั้ง อาจจะต้องมี
ส่วนที่ต้องตัดทิ้ง การป้องกันการสูญเสียจากขนาด ของวัสดุที่ดีมักจะ
ขึ้ น อยู่ กั บ การออกแบบให้ มี ข นาดพอกั บ วั ส ดุ ที่ ใช้ ห รือ เพิ่ ม ปริม าณ
มากกว่าการออกแบบสมการ
2.5.2 การสูญ เสียจากข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือช่วยติดตั้งและการ
ขนส่ง
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการติดตั้ง บางครั้งจะต้อ งมี
การสูญ เสีย วัสดุค่อ นข้ างมาก เช่น การใช้ปั๊ มเทคอนกรีต จะต้อ งใช้
คอนกรี ต มี ค่ า ความเทได้ สู ง หรื อ อาจต้ อ งเพิ่ ม ปริ ม าณของ เนื้ อ
ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของคอนกรีต เพื่อ ลดความเสีย ดทานระหว่า ง
คอนกรี ต กั บ ท่ อ ขนส่ ง ในการขนส่ ง ทั่ ว ๆไป และการขนส่ ง โดย
เครื่องจักรบางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหาย จากการแตกหัก
ของวั ส ดุ ได้ นั้ น เมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยมากก็ จ ะทำให้ วั ส ดุ มี โ อกาส
แตกหักมากขึ้น หรือมีความสูญเสียจากการจัดเก็บ
2.5.3 การสูญเสียเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี
การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการสูญเสียวัสดุ
ในการก่อสร้างได้สูง เช่น มีการประสานงานที่ผิดพลาดในการจัดซื้อ
คอนกรีตสําเร็จรูป เพื่อเทคานและพื้นอาคาร มีรถขนส่ง คอนกรีตมา
รอเพื่ อ เทคอนกรีตพร้อ มกันหลายคัน ทำให้ ก ารเทคอนกรีตของรถ
ขนส่งคอนกรีตในแต่ละคัน เสร็จไม่ทันตามเวลา ทำให้คอนกรีตเริ่มก่อ

รูปที่ 2 ตัวอย่างโปรแกรม Autodesk Revit

2.4 การหาปริมาณงงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศของอาคาร
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ตัว เริ่มสู ญ เสี ย กํ าลั ง ไม่เป็ น ไปตามข้ อ กํา หนดที่ อ อกแบบไว้ ทำให้
คอนกรีตเหล่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ในงานโครงสร้างได้ จึงต้องนําไป
ทิ้งหรือนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ การจัดเก็บวัสดุก่อสร้างหรือการบริหาร
สินค้าคงคลังที่ไม่มีป ระสิทธิภ าพ ก็ท ำให้ เกิดการสูญ เสีย ได้ง่าย เช่น
จัดเก็บไม่ดีทำให้วัสดุเสียหาย หมดอายุ ทำให้ต้องจัดซื้อใหม่
2.6 เหล็กเสริมในคอนกรีต
เหล็ ก เสริ ม ในคอนกรี ต ทั่ ว ไปเป็ น เหล็ ก เส้ น กลม (Round Bar, RB)
ความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar, DB)
ความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร การก่อ สร้างจำเป็ นต้องตัด
เหล็กจากความยาวมาตรฐานให้ได้ความยาวที่ต้องการในงาน ทำให้มีเศษ
เหล็ ก เกิ ด จากการตั ด เหล็ ก ซึ่ งจั ด เป็ น ปั ญ หา Cutting-Stock Problem
(CSP) ที่ต้อ งลดความเสียหาย ให้ น้อยที่สุด Jahromi, M.H. et al., 2012
[10] บุ ค คลแรกที่ ส ร้ า งสมการของ CSP คื อ Leonid V. Kantorovich.,
(1960) [11] ผู้ ที่ ส ามารถแก้ ส มการของ CSP อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ
Gilmore and Gomory (1961) [12]

3. รายละเอียดของอาคารที่พักอาศัยที่ใช้ในการศึกษา
ปัจจุ บันบริษั ทอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อ สร้างและขายบ้ านสร้าง
เสร็จพร้อมเข้าอยู่ของโครงการและอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างและขายบ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่เป็น
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่มามากกว่า
20 ปี ลักษณะโครงการเป็นโครงการบ้านพร้อมอยู่ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 2.8
ล้านบาท โดยใช้แบบก่อสร้างจำนวน 1 แบบ คือแบบ P-04 เป็นบ้านพัก
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อาศัย 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 308 ตารางเมตร มี 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
1 ห้องรับ แขก 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้นที่ 6.50 ล้านบาท ขนาดที่ดิน 80
ตารางวา ดังรูปตัวอย่างที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างบ้านพักอาศัย

4. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ผู้จั ดทำได้แบ่ งการวิจัยออกเป็ นสองวิธี คือวิธีที่หนึ่ง
การคิดปริมาณเหล็กเสริมจากระบบเดิม และวิธีที่สองการคิดปริมาณเหล็ ก
เสริมจากระบบ BIM โดยมีกระบวนการวิจัยในรูปที่ 4 ก่อนที่จะนำผลลัพธ์ที่
ได้ทั้งสองวิธีมาทำการเปรียบเทียบในส่วนของข้อมูล ปริมาณ ความแม่นยำ
เวลาที่ ใ ช้ ท ำการถอดป ริ ม าณ ความสะดวกสบ าย ขี ด จำกั ด
ความสามารถของโปรแกรม เพื่อ ใช้เป็ นการตัดสินใจนำผลการศึกษาไป
ทดลองในงานต่อไป

รูปที่ 4 ผังแสดงวิธิการวิจัย
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5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการคิดปริมาณเหล็กเสริมทั้งระบบเดิมและระบบ BIM มี
ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
5.1 ส่วนของการถอดปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตในระบบเดิม เป็น
การถอดปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Auto CAD ดังรูปที่ 5
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และทำการสรุ ป แบบประกอบการตั ด เหล็ ก ในโปรแกรมสำนั ก งาน
Microsoft Excel เพื่อนำไปใช้ในงาน ดัด ตัด และประกอบ (Bar cut list)
ตามรูปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างการแบบประกอบการตัดเหล็กในโปรแกรมสำนักงาน
Microsoft Excel

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงผลในโปรแกรม Auto CAD

โดยการนำข้ อมูลที่ถ อดปริมาณไปรวบรวมค่าโดยใช้โปรแกรมสำนัก งาน
Microsoft Excel มาช่วยเสริมในการทำงาน ได้ผลว่า เหล็ก RB6 จำนวน
240 เส้น คิดราคาได้อ ยู่ที่ 11,520 บาท และ เหล็ก DB12 จำนวน 310
เส้ น คิด ราคาได้ อ ยู่ที่ 56,420 บาท ราคาที่ น ำมาคิ ดปริม าณอ้ า งอิ งจาก
กรมบัญชีกลาง ปี 2562 [13] แสดงผลในตารงที่ 2

5.2 ส่วนของการถอดปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตในระบบ BIM เป็น
วิธีการสร้างแบบในส่วนของโครงสร้างด้วยโปรแกรม Autodesk Revit โดย
ทำการสร้ า งแบบแปลนของตั ว อาคารและนำส่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆเข้ า ไปใน
โปรแกรมสำเร็ จ รู ป ทั้ งในรู ป แบบ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ เช่ น ระยะ ขนาด
ลักษณะ เป็นต้นแสดงผลในรูปแบบ 2 มิติในรูปที่ 8 และแสดงในรูปแบบ 3
มิติแสดงผลในรูปที่ 9

ตารางที่ 2 หน้าจอแสดงผลโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคา

จำนวนเงิน

เหล็ก RB6

240

เส้น

48.00 11,520.00

เหล็ก DB12

310

เส้น

182.00 56,420.00

หลังจากนั้นนำข้อมูลการถอดปริมาณเหล็กเสริมมาถอดปริมาณด้วยระบบ
เดิมตามรูปแบบการดัดเหล็กที่ได้จากแบบวิศวกรรมโครงสร้าง อ้างอิงการ
ถอดปริมาณจาก: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(2554) ตามรูปที่ 6

รูปที่ 8 แบบแปลนอาคารที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit
แสดงเป็นรูปแบบ 2 มิติ

รูปที่ 9 แบบแปลนอาคารที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit
แสดงเป็นรูปแบบ 3 มิติ

รูปที่ 6 ตัวอย่างการคำนวณปริมาณด้วยวิธเี ดิม
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และจากนั้นทำการประมวลผลข้อมูลปริมาณเหล็กเสริมและรูปแบบการ ดัด
ตัดเหล็ก ในรูปแบบต่างแสดงในรูปที่ 10 และรูปที่ 11
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430 กิโลกรัม และส่วนของการแสดงผลรูปแบบการดัดเหล็กและจำนวนที่
ใช้นั้น สามารถทำได้รวดเร็วไม่ต้องนำออกไปสร้างในโปรแกรมเสริมอีกรอบ

6. วิเคราะห์ผลงานวิจัย
จากผลงานวิจัยการถอดปริมาณเหล็กเสริมเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรม
บ้านจัดสรรได้ทำการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการทดสอบในส่วนของ
การประมาณ ความแม่นยำ เวลา ความสะดวกสบาย และขี ดจำกัดของ
โปรแกรม พบว่าในส่วนของกระบวนการประมาณเหล็กเสริมในคอนกรีต
การถอดปริมาณที่ใช้ระบบสารสนเทศของอาคารสามารถทำงานได้รวดเร็ว
กว่า และไม่ ต้ อ งใช้ โปรแกรมเสริ ม อื่ น ๆมาช่ ว ยในกระบวนการคำนวณ
เพราะว่ า โปรแกรมสำเร็ จ รู ป Autodesk Revit สามารถวิ เคราะห์ แ ละ
แสดงผลให้ โดยอั ตโนมัติ ในขั้ นตอนต่อ มาคือ ในส่ว นของการเตรีย มเพื่ อ
จัดการผลิตการผูกเหล็กเสริม เพื่อทำการติดตั้ง พบว่าการถอดปริมาณโดย
ใช้ระบบสารสนเทศของอาคารนั้นเป็นแบบที่แสดง ขนาด รูปร่าง ปริมาณ
เหล็ก เสริมคอนกรีต และตารางของ Bar Cut List ไปแล้วในขั้นตอนการ
ถอดปริมาณและคำนวณผลโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ถอดปริมาณได้กำหนดค่าไว้
ตั้งแต่ต้น จึงทำให้สามารถลดขั้นตอนในการจัดเตรียมอุปกรณ์การผลิต ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้นผู้วิจัยได้ทำการแสดงรายละเอียดตามตารางที่
3 ไว้ดังนี้

รูปที่ 10 โปรแกรมประมวลผลปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้

รูปที่ 11 โปรแกรมประมวลผลรูปแบบการตัดเหล็กและจำนวนที่ใช้

พบว่าการถอดปริมาณโดยใช้ระบบ BIM ได้เหล็ก DB12 2,426.315 เมตร
คิดเป็ น 2135 กิโลกรัม และได้ RB6 ทั้งหมด 1,955.442 เมตร คิดเป็ น
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการทำงานทั้ง 2 ระบบ
เปรียบ
เทียบ

ระบบเดิม

ระบบ BIM

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคา
(บาท)

จำนวนเงิน
(บาท)

เหล็ก RB6

2400

เมตร

48.00

11,520.00

เหล็ก DB12

3100

เมตร

182.00

56,420.00
DB12 = 2,426.315 m. RB6 = 1,955.442 m.
ประมาณ 2,565.40 Kg.

DB12 = 3,100 m. RB6 = 2,400 m. ประมาณ 3,256.00 Kg.

ความแตกต่าง 26.82 เปอร์เซ็นต์

รูปแบบรายการตัดเหล็กเสริม

การหาปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีต

รูปแบบการถอดปริมาณเห็กเสริม

ราย
การ

การเตรียมรูปแบบการตัดเหล็กโดยระบบเดิม จะต้องใช้โปรแกรมสำนักงานในการสร้าง
รูปแบบ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ระบบ BIM

ใช้เวลาในการทำงาน 2 วัน โดยการคำนวณปริมาณของเหล็กเสริมโดยใช้โปรแกรม
สำนักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการทำและตรวจสอบซึ่งใช้เวลานานในการบันทึก

ใช้เวลาในการทำงาน 1 ชั่วโมง ซึ่งได้จากการทำแบบจำลองของอาคารทั้งหมด
ในฐานข้อมูลกลาง ทำให้สามารถประมวลผลได้ในทันที

มีการใช้รูปแบบและสูตรคำนวณของโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการ
คิดปริมาณเหล็กเสริมแต่การคิดปริมาณนั้นจะต้องรอแบบสำเร็จจากกระบวนการการ
ออกแบบก่อนจึงสามารถเริ่มการทำงานได้

มีรูปแบบการแสดงผลโดยการดึงข้อมูลของอาคารที่ทำการสร้างออกมา ทำให้
ได้ปริมาณรวดเร็ว

ส่วนของแบบต้องเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของผูอ้ อกแบบ ในการนำมาถอดปริมาณ จึง
อาจเกิดข้อผิดพลาดได้จากแบบที่ไม่ชัดเจน

มีการสร้างแบบจำลองก่อนการก่อสร้างซึ่งทำให้ทราบปริมาณก่อนตั้งแต่งาน
ออกแบบ

การแก้ไขต้องแก้ไขทั้งในแบบก่อสร้างและการถอดปริมาณราคาในโปรแกรมสำนักงานจึง
จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร

ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลในส่วนแบบ ข้อมูลกลางจะถูกทำการแก้ไขตามไปด้วยโดย
อัตโนมัติ

ระยะเวลา
การหาปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีต

ระบบทั่วไป

ความ
สะดวกสบาย

เปรียบ
เทียบ

การแก้ไข ความถูกต้อง

ราย
การ

7. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหาร
จัดการงานเหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกิจบ้านจัดสรร สรุปผลได้ดังนี้
7.1 ในขั้นตอนการหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต พบว่า ระบบ
สารสนเทศของอาคารสามารถทำได้ดีกว่าระบบเดิมทั้งเรื่องของเวลา ความ
สะดวกสบาย การแก้ไข และสามารถนำไปใช้ต่อยอดในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็น
ขั้นตอนการวางแผนงาน และสามารถแสดงผลขั้นตอนเป็นรูป 3 มิติ ของ
อาคาร ซึ่งจะทำให้เข้าใจง่าย และเป็นไปตามที่ก่อสร้างจริง
7.2 ความแตกต่ า งระหว่ า งการใช้ ร ะบบเดิ ม กั บ ระบบ
สารสนเทศของอาคารคือระบบเดิมนั้นเป็นการสร้างแบบโดยเป็นรูปแบบ
2 มิติ อย่างเดียวทำให้ผู้ถอดปริมาณหรืองานอืน่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการทำงาน แต่ระบบสารสนเทศของอาคาร เป็นการ
สร้างแบบด้วยรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทำให้เห็นภาพในการก่อสร้างจริง
และเข้าใจแบบได้ง่าย จึงทำให้เกิดประโยชน์การใช้งานมากกว่าระบบเดิม
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A case study of cost of quality in architectural works in
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บทคัดย่อ

Abstract

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม มักเป็น
โครงการที่มีมูลค่า สูง มีรายละเอีย ดการตกแต่งภายในห้อ งพัก รวมทั้ ง
ข้อกำหนดทางคุณภาพของผู้ซื้อห้องชุดที่ต้องการความปราณีต เรียบร้อย
และสวยงาม ส่งผลต่อการตรวจรับและการส่งมอบห้องชุดของลูกค้า ทำให้
ต้นทุนคุณภาพของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาต้นทุนความล้มเหลวที่เกิดจากการแก้ไขงานซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนคุณภาพของงานสถาปัตยกรรมในโครงการก่อสร้า ง
คอนโดมิเนีย ม โดยนำคำสั่ง การแก้ ไ ขงานสถาปั ตยกรรมของโครงการ
ก่อสร้างคอนโดมิเนียม 46 ชั้น 554 ห้องชุด ที่มีราคาขายเริ่มต้นห้องละ
3.99 ล้านบาท มาวิเคราะห์แยกออกเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ข้อบกพร่องใน
หมวดพื้น หมวดผนัง หมวดฝ้า หมวดประตู -หน้าต่าง และหมวดสุขภัณฑ์
พบว่าประเภทและลักษณะของข้อบกพร่องสำคัญที่เกิดขึ้น ด้วยหลักการ
พาเรโต้ 80/20 หรือ รายการคำสั่งแก้ไขที่มีจ ำนวนรวม 80% ของคำสั่ง
ทั้งหมด พบว่ามีข้อบกพร่องสำคัญ 12 รายการจากทั้งหมด 33 รายการ
โดยหมวดที่ พ บข้ อ บกพร่ อ งสำคั ญ มากที ่ ส ุ ด คื อ หมวดผนั ง โดยเป็ น
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับผนังปูนฉาบเรียบ 22.34% และมุมผนัง 15.23% และ
เมื่อนำข้อบกพร่องผนังปูนฉาบเรียบไปแยกแยะลักษณะ พบว่าเป็นปัญหา
เกี่ยวกับความเรียบร้อยของงานปูน 34.08% ส่วนของปัญหามุมผนัง จะเกิด
จากมุมผนังไม่ได้ดิ่ง 20.87% โดยรวมพบว่ามีห้องชุดจำนวน 420 ห้อง
(75.81%) ที่มีคำสั่งแก้ไขข้อบกพร่องในงานสถาปัตยกรรม การดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะถูกดำเนินการรวมกันเป็นหมวดงานที่ต้อ ง
แก้ไขในครั้งเดียว โดยไม่แยกแก้ไขข้อบกพร่องเป็นรายห้องหรือรายคำสั่ง
ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขข้อบกพร่องเนื่องจากรอแก้ไขพร้อมกัน
จำนวนมากในครั้งเดียว ทำให้ระยะเวลาการส่งมอบห้องชุดล่าช้า ส่งผลถึง
ต้นทุนคุณภาพโดยรวม

A high-rise condominium construction project is usually costly
with complicate details of the interior decorations and
requirements in aesthetic and functional from buyers of each
unit. The requirements affect the inspections and commissioning
of each unit and can result in higher cost of quality to the
developer. This study aims to determine the failure costs due
to reworks of architectural works in a condominium construction
project. Architecture rework orders of a 46-story condominium
construction project with 554 units, and starting price of 3.99
million baht per unit, were categorized into five main categories,
i.e., Floor, Wall, Ceiling, Door & Window, and Sanitary-Ware. The
80/20 Pareto analysis was used to identify 12 major defects. That
collectively resulted in 80% of rework orders. The Wall category
was found to have the highest number of rework orders,
composed of 22.34% of plaster wall defects and 15.23% of wall
corner defects. Among the plaster wall defects, 34.08% of the
defects are cements finishing defects, while 20.87% of wall
corner defects were due to vertical alignment of the wall corner
(20.87%). Overall, rework orders of architectural works were
issued in 420 units (75.81%). The reworks were carried out in
batch of works in the same category and were not carried out
by individual order or by unit. With this batching rework
approach, the time it takes to close out the rework orders, were
prolonged, and commissioning were delayed, resulting in higher
cost of quality.

คำสำคัญ: ต้นทุนคุณภาพ, คอนโดมิเนียม, ข้อบกพร่อง, งานสถาปัตยกรรม

Keywords: Cost of quality, Condominium, Defects, Architectural
works
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1. ทีม่ าและความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารสูงและคอนโดมีเนียมเกิดขึ้นจำนวนมาก
การจั ด สถิ ต ิ ค อนโดมิ เ นี ย มประเทศไทย 20 ปี [1] พบว่ า มี จ ำนวน
คอนโดมิเนียม สร้างเสร็จจดทะเบียนทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 25402559 สะสมทั่วประเทศจำนวน 9,054 โครงการ ยูนิตสะสม 989,992 ยู
นิ ต โดยกรุ ง เทพมหานครมี จ ำนวนสะสม 458,453 ยู น ิ ต ต่ า งจั ง หวัด
440,469 ยูนิต
กล่าวได้ว่ามีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี การก่อสร้าง
ที่มีมูลค่าสูงเมื่อเกิดความผิดพลาดมูลค่าของความผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
มักจะสูงตามไปด้วย อีกทั้งการแก้ไขทำให้ระยะเวลาในการส่งมอบให้กับ
ลู ก ค้ า ล่ า ช้ า ออกไปส่ ง ผลให้ต ้ นทุ นในการก่ อ สร้ า งสูง ขึ ้น และรายรับ ที่
คาดการณ์ไว้ไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้นต้นทุนความล้มเหลว (Failure cost)
ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของต้นทุนคุณภาพ จึงสำคัญ ต่อ เจ้า ของโครงการและ
ผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างมาก
ในการพั ฒ นาโครงการคอนโดมิ เ นี ย มทั ่ ว ไป บริ ษ ั ท ผู ้ พ ั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์มักว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าทำการก่อสร้างตามแบบที่ได้
กำหนดไว้ ดั ง นั ้ น จึ ง มี ก ารส่ ง มอบงานระหว่ า งผู ้ ร ั บ เหมากั บ บริ ษั ท
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และเมื ่ อ ผ่ า นการตรวจสอบส่ ง มอบแล้ ว บริ ษั ท
อสังหาริมทรัพย์จะเริ่มกระบวนการส่งมอบให้กับผู้ซื้อห้องชุดหรือ ลูกค้าเข้า
มาตรวจสอบเพื ่ อ ส่ ง มอบห้ อ งชุ ด อี ก ครั ้ ง หากพบข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ
ข้ อ บกพร่ อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การตรวจสอบส่ ง มอบในขั ้ น ตอนใด บริ ษั ท
อสังหาริมทรัพย์จะส่งเรื่องให้ผู้รับเหมาทำการแก้ไขข้อบกพร่องจนกว่าจะ
เป็นไปตามเงื่อนไข
โดยมากแล้วลูกค้าทั่วไปมักให้ความสำคัญกับความปราณีตสวยงามของ
ตกแต่งภายในเป็นอย่างมาก เพราะเหตุนี้จึงเกิดการแก้ไขงานสถาปัตยกรรม
บ่อยครั้ง ทำให้เกิดต้นทุนความล้มเหลวที่ส่งผลต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์
โดยเกิดความสูญเสียจากระยะเวลารอคอยการแก้ไขงาน ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
อื่นๆ ในการแก้ไขงาน เช่น ดอกเบี้ยหรือชื่อเสียงที่เสียหายทำให้เสียโอกาส
ในอนาคต และอาจเกิดผลกระทบกับกำไรหรือรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน
ซึ่งอาจมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงานที่ต้องแก้ไขทำซ้ำนั้นเกิดขึ้นมากน้อย
หรือมีความรุนแรงในระดับใด
1.1 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)
“ข้ อ บกพร่ อ ง” หรื อ ความผิ ด พลาดคื อ ลั ก ษณะที ่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตราฐานหรือข้อกำหนดตามสัญญา ทั้งที่มีผลต่อการใช้งานและไม่มีผลต่อ
การใช้งาน เช่น การทาสีผิดจากแบบ
“ข้อบกพร่องสำคัญ” หมายถึงข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาสำคัญ ผ่านการ
คัดเลือกด้วยวิธี Pareto โดยเป็น 80% ของปัญหา
“ลัก ษณะสำคัญ” หมายถึงลักษณะข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาสำคัญ
ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธี Pareto (รอบที่ 2) โดยเป็น 80% ของปัญหา
“ต้นทุนคุณภาพ” หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดคุณภาพ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

“ต้นทุนภายใน”หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากการสืบหาความบกพร่องของ
สินค้าก่อนส่งไปถึงมือลูกค้า
“ต้นทุนเสียโอกาสเนื่องจากความล่าช้า ”หมายถึงมูลค่าความสูญเสียที่
เกิดขึ้นในช่วงการส่งมอบห้องชุด
“ต้นทุนแก้ไข”หมายถึงต้นทุนที่เกิดจากการทำงานซ้ำ
1.2 วัตถุประสงค์
เนื่องจากต้นทุนความล้มเหลวที่เกิดจากข้อบกพร่องของงานก่อสร้างมี
ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการศึกษานี้
จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะระบุประเภทและลักษณะของข้อบกพร่องสำคัญใน
งานสถาปัตยกรรมในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม รวมถึงการระบุสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องสำคัญ ดังกล่าวและประเมินมูลค่าต้นทุนคุณภาพที่
เกิ ด จากการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งสำคั ญ สำหรั บ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการหา
แนวทางกำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องสำคัญที่ทำให้เกิด คำสั่ง
แก้ไขงานเป็นจำนวนมาก
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้จะครอบคลุมข้อ บกพร่อ งในหมวดงานสถาปัตยกรรมที่
เกิดขึ้น ในการส่งมอบระหว่างผู้รับเหมาและบริษัทอสังหาริมทรัพ ย์ ใน
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมกรณีศึกษาที่มี ราคา 100,000 - 170,000
บาทต่อตารางเมตรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแยกหมวดหมู่
ข้อบกพร่องในงานสถาปัตยกรรมที่ปรับปรุงจาก ดนัยและกมลวัลย์ [2] โดย
แบ่งงานสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 หมวดหลักดังแสดงในตารางที่ 1

2. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้หลักการพาเรโต้ประกอบกับแผนภูมกิ ้างปลา โดยวิเคราะห์
ข้อบกพร่องสำคัญจากความถี่ตามหลักของกฎ 80:20 [3] คือสาเหตุหลัก
20% ส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ 80% เพราะแก้ไขปัญหาน้อยแต่ส่งผลมาก
การศึกษานีจ้ ึงเลือกใช้หลักการพาเรโต้ ขั้นตอนต่อไปหาลักษณะสำคัญใน
หมวดงานที่เกิดข้อบกพร่องมากที่สุด ด้วยหลักการพาเรโต้อีกครั้ง จนได้
ลักษณะข้อบกพร่องสำคัญเพื่อนำมาเป็นหัวข้อหลักในการวิเคราะห์หา
สาเหตุและนำเสนอด้วยแผนภูมิก้างปลา เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหลักได้
แล้ว จึงนำไปสัมภาษณ์หาวิธีการแก้ไขและแนวทางการป้องกันโดยการ
สอบถามจากผู้ควบคุมงานในโครงการ และสุดท้ายจึงนำลักษณะ
ข้อบกพร่องสำคัญที่เกิดขึ้นมากที่สุดมาประเมินต้นทุนความล้มเหลวที่
เกิดขึ้น
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2.3 หมวดหมู่ข้อบกพร่อง
คำสั่งแก้ไขงานจะถูกนับและจำแนกออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดพื้น
(F) หมวดผนัง (W) หมวดฝ้าเพดาน (C) หมวดประตูและหน้าต่าง (D) และ
หมวดสุขภัณฑ์ (S) โดยมี ห มวดหมู่ย่อย ดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อระบุ
หมวดข้อบกพร่องสำคัญและระบุลักษณะข้อบกพร่องสำคัญโดยใช้หลักการ
พาเรโต้ 80/20
ตารางที่ 1 หมวดหมู่หลักและย่อยของข้อบกพร่องในงานสถาปัตยกรรม

รูปที่ 1 สรุปขัน้ ตอนการศึกษาข้อมูล

2.1 โครงการกรณีศึกษา
โครงการกรณีศึกษาเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ
ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง จำนวน 40 ชั้น จำนวนห้องชุดที่
เก็บ ข้อ มูล 554 ห้อ งชุด ครอบคลุมชั้นที่ 6 ถึง 46 ราคาต่อ ตร.ม. เฉลี่ย
148,000 บาท/ตร.ม. ช่วงเวลาที่มีการออกคำสั่งแก้ไขข้อบกพร่องลงระบบ
สารสนเทศ ประมาณ 7 เดือน ตั้งแต่มิถุนายน 2562 จนถึง มกราคม 2563
โดยโครงการฯ มี ห ้ อ งชุ ด 4 ประเภทได้ แ ก่ ประเภท A - 1 Bedroom,
ประเภท B - 2 Bedrooms, ประเภท C - Duplex และประเภท D - 3
Bedrooms และมีผู้รับเหมางานสถาปัตยกรรมทั้งหมด 6 ราย ได้แก่บริษัท
V รับผิดชอบหมวดพื้น ผนัง และฝ้า บริษัท T รับผิดชอบหมวดพื้น บริษัท
DE รับ ผิดชอบหมวดประตู - หน้าต่า ง บริษ ัท D รับ ผิดชอบหมวดประตู หน้ า ต่ า ง บริ ษ ั ท F รั บ ผิ ด ชอบหมวดประตู - หน้ า ต่ า ง และบริ ษ ั ท TE
รับผิดชอบหมวดสุขภัณฑ์
2.2 สารสนเทศคำสั่งแก้ไขข้อบกพร่อง
คำสั่งแก้ไขดังกล่าวจะออกโดยผู้ควบคุมงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ที่ทำการตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมา โดยแต่ละครั้งที่เข้าตรวจสอบหาก
พบข้อบกพร่องใดๆ จะออกรหัสของการตรวจสอบในครั้งนั้น ประกอบด้วย
รหัส พื้นที่อ าคาร (Block) ชั ้ น ที ่ เกิ ดข้ อบกพร่ อ ง (Level) ห้อ งชุ ดที ่ เ กิ ด
ข้อบกพร่อง (Unit) หมายเลขเคส (Case number), รหัสไอดี (ID), ตำแหน่ง
สถานที่ในห้อ งชุดที่ เกิดข้อ บกพร่อ ง (Location), หมวดหมู่ข ้อ บกพร่อง
(Type), หมวดหมู ่ ย ่ อ ยข้ อ บกพร่ อ ง (Subtype), ลั ก ษณะข้ อ บกพร่ อ ง
(Description) ผู้รับเหมาที่เป็นผู้ดำเนินการ (Contractor) และจำนวนวัน
แก้ไข (Number days open) ซึ่งในแต่ละครั้งที่ทำการตรวจสอบและออก
รหัสของการตรวจสอบ (Case number) อาจพบหลายข้อบกพร่องในห้อง
ชุดนั้น หรือ มีหลายรหัสไอดี (ID) ในรหัสการตรวจสอบ (Case number)
เดียวกันได้

หมวดพื้น
หมวดผนัง
หมวดฝ้า หมวดประตู-หน้าต่าง หมวดสุขภัณฑ์
(F)
(W)
(C)
(D)
(S)
F1 ท้องพื้น W1 ผนังกระเบื้อง C1 กล่องม่าน D1 ประตูกระจกห้อง S1 ชักโครก
อาบน้ำ
F2 พื้นภายใน W2 งานทาสี C2 ฝ้าตกแต่งลด D2 ประตูไม้บานเปิด S2 ตัวก๊อกน้ำ
ระดับ
ทางเข้าใหญ่
F3 พื้นระเบียง W3 บัวผนัง
C3 ฝ้าเรียบ (ยิป D3 ประตูไม้บานเปิด S3 ราว
ซั่ม)
ห้องนอน
F4 พื้นห้องครัว W4 ผนังปูนฉาบ C4 สีฝ้าเพดาน D4 ประตูระเบียง S4 สุขภัณฑ์
เรียบ
กระจกอลูมิเนียม
F5 พื้นห้องโถง W5 มุมผนัง
C5 ฝ้าไม้
D5 ประตูห้องพัก S5 อ่างล้าง
ห้องน้ำ
หน้า
F6 พื้นห้องน้ำ W6 รอยต่อฝ้า - C6 ฝ้าอื่น ๆ D6 ประตูอลูมิเนียม S6 อ่างอาบน้ำ
ผนัง
W7 ผนังอื่น ๆ
D7 หน้าต่าง
อลูมิเนียมกระจก
D8 ประตู หน้าต่าง
อื่น ๆ

2.4 การหาสาเหตุ
ลัก ษณะข้อ บกพร่อ งสำคัญ ที่พ บจากหลัก การพาเรโต้ จะถูก นำมา
ประเมินหาสาเหตุ โดยแบ่งสาเหตุออกเป็น 4 สาเหตุ หลัก [4] ได้แก่ การ
จั ด การ ขั ้ น ตอน วั ส ดุ แรงงาน โดยใช้ แ ผนภู ม ิ ก ้ า งปลา (Fishbone
diagram) [6,7] ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 5 แล้วจึงนำไปสอบถามสัมภาษณ์
วิศวกรโครงการหรือ ผู้มีส่วนเกี่ย วข้องว่า สาเหตุใดเป็น สาเหตุห ลักหรือ
เป็นไปได้มากที่สุด
2.5 การคิดต้นทุนความล้มเหลว
จากแนวคิดของ Joseph M Juran [8] กล่าวถึงต้นทุนความล้มเหลว
ภายใน การศึกษานี้จะเน้นต้นทุนความล้มเหลวภายใน (Internal failure
costs, IFC) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากข้อบกพร่องก่อนส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งจะ
รวมถึงการแก้ไขงาน การทำงานซ้ำและการตรวจสอบซ้ำ
การศึกษานี้แบ่งต้นทุน ความล้มเหลวภายใน (IFC) ออกเป็น 2 ส่วน
ประกอบไปด้วย ต้นทุนจากความล่าช้า (Delay cost, DeC) และต้นทุนจาก
การแก้ไขงาน (Rework cost, ReC) โดยนำหลักการคิดจาก ดนัย และ
กมลวัลย์ [2] มาปรับปรุงโดยจะทำการประเมินต้นทุน DeC จากระยะเวลา
การแก้ไขงานของแต่ละห้องชุดและระยะเวลาขอขยายสัญญาจ้างระหว่าง
ผู้รับเหมาและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
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ตารางที่ 2 รายละเอียดข้อบกพร่องสำคัญในงานสถาปัตยกรรม

DeC (บาท) = ∑ [Pi (บาท) x Di (วัน)] x MARR (%/วัน)
โดย
MARR (%/วัน) คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำของบริษัท ฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้กำหนดให้ MARR เท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี หรือร้อยละ
20/365 ต่อวัน
Pi (บาท) คือ มูลค่าห้องชุด (บาท)
Di (วัน) คือระยะเวลาล่าช้าโดยนับจากวันออกคำสั่งแก้ไขครั้งแรกถึงวันปิด
คำสั่งแก้ไขสุดท้ายของห้องชุดนั้น

ลำ
ดับ
1
2
3
4

ข้อบกพร่อง

22.34
15.23
6.44

ร้อยละ ระยะเวลา
สะสม เฉลี่ย (วัน)
22.34% 83.98
37.57% 110.43
44.01% 92.41

2,678

5.24

49.25%

99.26

2,371
2,108

4.64
4.13

53.89%
58.02%

60.29
100.42

2,103

4.12

62.13%

91.57

2,042

4.00

66.13%

75.26

1,862
1,829
1,525
1,519

3.64
3.58
2.98
2.97

69.78%
73.36%
76.34%
79.31%

69.30
60.07
58.56
80.06

ร้อยละ

3. ผลการศึกษา

ผนังปูนฉาบเรียบ
มุมผนัง
ผนังอื่น ๆ
ประตูไม้บานเปิด
ห้องนอน
5 F2 พื้นภายใน
6 D5 ประตูห้องพัก ห้องน้ำ
7 D2 ประตูไม้บานเปิด
ทางเข้าใหญ่
8 D4 ประตูระเบียง กระจก
อลูมิเนียม
9 C3 งานฝ้าเรียบ (ยิปซั่ม)
10 W1 ผนังกระเบื้อง
11 W2 งานทาสี
12 C4 งานสีฝ้าเพดาน

3.1 ข้อบกพร่องสำคัญ

3.2 ลักษณะข้อบกพร่องสำคัญ

จากสารสนเทศคำสั่งแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 51,089 รายการ จาก
ห้องชุดที่เกิดข้อบกพร่องทางสถาปัตยกรรมจำนวน 420 ห้อง เมื่อทำการ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องสำคัญด้วยหลักการพาเรโต้ดังแสดงในตารางที่ 2 และ
รูปที่ 2 พบว่ามีคำสั่งแก้ไขข้อบกพร่องสูงสุดรวมจำนวนข้อบกพร่องรวมร้อย
ละ 79.31 อยู่ 12 รายการจากข้อบกพร่องทั้งหมด 33 รายการในตารางที่ 1
หรื อ กล่ า วได้ ว ่ า หากลดข้ อ บกพร่ อ ง 12 รายการนี ้ ไ ด้ จ ะสามารถลด
ผลกระทบได้ 79.3% โดยสามลำดับ แรกที่มีข้อ บกพร่อ งสูงสุด อยู่ใน
หมวดผนัง ได้แก่ W4 ผนังปูนฉาบเรียบ (22.34%), W5 มุมผนัง(15.23%)
และ W7 ผนังอื่น ๆ (6.44%)
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ บกพร่ อ งสำคั ญ 12 รายการพบว่ า หมวดหมู่
ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดคือหมวดของผนัง จำนวน 5 รายการ คิดเป็น
41.6% ของข้อบกพร่องทั้งหมด

เมื่อนำข้อบกพร่องสำคัญที่เกิดขึ้นมากที่สุดได้แก่ W4 ผนังปูนฉาบเรียบ
มาวิเคราะห์พาเรโต้ อีก ครั้งเพื่อ ระบุ ลัก ษณะข้อบกพร่อ งสำคัญ พบว่ามี
ลักษณะข้อบกพร่องทั้งสิ้น 16 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 3
โดยลัก ษณะข้อ บกพร่อ ง W4.4 เก็บ งานปูน เป็นลัก ษณะข้อ บกพร่องที่
เกิดขึ้นมากที่สุดถึง 72.75%

โดยทั ่ ว ไปแล้ ว ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการแก้ ไ ขงาน (ReC) จะอยู ่ ใ นความ
รับผิดชอบผู้รับเหมา นอกจากมีกรณีที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จัดจ้างเพิ่มเติม
บริษัทผู้รับเหมาจึงทำการเสนอราคาเพิ่มเติมและนับเป็นต้นทุนแก้ไข (Rec)
ที่เกิดขึ้นกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
ReC (บาท) = รวมมูลค่าการจัดจ้างแก้ไขเพิ่มเติม

W4
W5
W7
D3

จำนวน
(ครั้ง)
11,411
7,783
3,290

รูปที่ 3 ลักษณะข้อบกพร่องสำคัญของผนังปูนฉาบเรียบ
ตารางที่ 3 รายละเอียดลักษณะข้อบกพร่องสำคัญในงานผนังปูนฉาบเรียบ

รูปที่ 2 แผนภูมิพาเรโต้ข้อบกพร่องสำคัญทุกหมวดในงานสถาปัตยกรรม

ลำ
ลักษณะข้อบกพร่อง
ดับ
1 W4.4 เก็บงานปูน
W4.6 ความราบเรียบ
2
สม่ำเสมอของผนัง
W4.5 เก็บงานสกิมไม่
3
เรียบร้อย
4 W4.11 งานสี งานสกิม
W4.15 เป็นคลื่น/แตก/เป็น
5
รอย ไม่เรียบ
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จำนวน
ร้อยละ ระยะเวลา
ร้อยละ
(ครั้ง)
สะสม เฉลี่ย (วัน)
8,233 72.75% 72.75% 87.12
1,790 15.82% 88.57%

55.39

892

7.88% 96.45%

57.69

184

1.63% 98.07%

116.82

110

0.97% 99.05%

40.90

182
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6 W4.7 การตรวจแนวดิ่งของ
มุมผนังด้านใน
7 W4.3 กรีดร่องให้เห็นโฟม
8 W4.16 ร่องกรูฟ ไม่เรียบร้อย
9 W4.10 งานสี
10 W4.1 กล่องไฟอยู่ในผนัง
11 W4.2 กรอบมุมบน ไม่ใด้ฉาก
12 W4.8 ความสะอาด
13 W4.9 งานปูนและงานสี
14 W4.12 ตัดเหล็กออก
15 W4.13 ตู้ล้นผนัง
16 W4.14 ท่องานระบบล้นผนัง
และโครงฝ้า

48

0.42% 99.47%

69.15

20
19
13
2
1
1
1
1
1

0.18%
0.17%
0.11%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

48.77
65.21
58.91
124.50
10.00
30.00
63.00
6.00
1.00

1

0.01% 100.00%

99.65%
99.81%
99.93%
99.95%
99.96%
99.96%
99.97%
99.98%
99.99%
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มาก สอดคล้องกับแผนภูมิก้างปลาในสาเหตุขั้นตอน เรื่องข้ามขั้นตอนการ
ตรวจในรูปที่ 5 และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือของช่าง
3.4 ระยะเวลาล่าช้า
ในการประเมินต้นทุนจากความล่าช้า (DeC) จำเป็นต้องมีการประเมิน
ระยะเวลาล่าช้าเพื่อนำไปหาค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการรับรู้รายได้ล่าช้า
โดยการประเมินระยะเวลาล่าช้า จะประเมินจากวันที่มีการออกคำสั่งแก้ไข
จนถึงวันปิดคำสั่งแก้ไขทุกคำสั่งของห้องชุดนั้น ทั้งนี้จำนวนห้องชุดประเภท
ต่าง ๆ และสุดท้ายจึงนำมาเฉลี่ยตามประเภทห้องชุด สรุปได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระยะเวลาล่าช้าในการแก้ไขห้องชุดที่เกิดข้อบกพร่อง

7.00

Room Type
A – 1 Bedroom
B – 2 Bedrooms
C – Duplex
D – 3 Bedrooms

จำนวนห้องชุด ระยะเวลาแก้ไข
ที่เกิดข้อบกพร่อง Min – Max
132
14 - 159
81
14 - 160
199
14 - 160
8
14 - 182

ระยะเวลา
เฉลี่ย(วัน)
46.70
38.72
42.44
78.13

3.5 ต้นทุนความล้มเหลวภายใน (Internal Failure Costs, IFC)
รูปที่ 4 ตัวอย่างลักษณะข้อบกพร่อง W4.4 และ W4.6

รูปที่ 4 เป็นตัวอย่างของลักษณะข้อบกพร่อง W4.4 การเก็บงานปูนซึ่ง
เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อผนังและ W4.6 ความราบเรียบสม่ำเสมอของผนัง
หากป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะของข้อบกพร่องดังกล่าวได้ จะสามารถลด
ผลกระทบข้อบกพร่อง W4 ผนังปูนฉาบเรียบได้ 88.57%
3.3 สาเหตุของข้อบกพร่องสำคัญ
จากการลักษณะของข้อบกพร่องสำคัญ W4.4 การเก็บงานปูน สามารถ
นำมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลาดังรูปที่ 5 แบ่งสาเหตุออกเป็น 4 สาเหตุ
ได้แก่ แรงงาน วัสดุ ขั้นตอนและการจัดการ

ต้นทุนจากความล่าช้า (Delay cost, DeC) เป็นการประเมินมู ลค่า
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงการส่งมอบห้องชุด โดยประเมินจากเวลารับรู้
รายได้ที่ช้าลง ทั้งนี้จากการสอบถามบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราผลตอบแทน
การลงทุนขั้นต่ำ (MARR) ไว้เท่ากับ 20% ต่อปี หรือ 0.0548% ต่อวัน โดย
การประเมิน นี้ อ ยู่ บ นสมมติ ฐ านที่ ว ่ า บริษ ัท ฯ เสี ย โอกาสที่ จ ะได้ ร ับ เงิน
ค่าตอบแทนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จะสามารถนําไปใช้ในกิจการ
อื่น ๆ เช่น นําไปใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมหรือปล่อยกู้ได้ โดยมูลค่ารวมของ
ห้ อ งชุ ด 420 ห้ อ งชุ ด จะใช้ ค่ า เฉลี่ ย ราคาห้ อ งชุ ด จากตารางที่ 5 และ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขข้อบกพร่องในตารางที่ 4 ในการประเมินต้นทุน
ความล่าช้าเป็นหลัก
ตารางที่ 5 ราคาเฉลีย่ ห้องชุดแต่ละประเภท
Room Type

A – 1 Bedroom
B – 2 Bedrooms
C – Duplex
D – 3 Bedrooms

รูปที่ 5 แผนภูมกิ ้างปลาของ W4.6 การเก็บงานปูนของหมวดผนัง W4

จากการสัมภาษณ์พบว่าเหตุผลที่ทำให้เกิด ลักษณะข้อบกพร่อง การ
เก็บงานปูน มากที่สุด โดยเกิดจากงานก่อนหน้าที่ทำไว้ไม่เรียบร้อยเป็นการ
ข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ ทำให้เกิดลักษณะข้อบกพร่องเรื่องนี้เป็นจำนวน

จำนวน
ห้องชุด
ทั้งหมด
180
109
257
8

ราคาต่ำสุด
(ล้านบาท)
4.68
7.10
18.36
23.1

ราคาสูงสุด
(ล้านบาท)
6.97
8.67
19.11
35.15

ราคาเฉลี่ย
(ล้านบาท)
5.825
7.885
18.735
29.125

จากหลักการคํานวณค่าเสียโอกาสในส่วนต้นทุนที่เกิดจากความล่าช้า
สามารถคำนวณ Dec ของห้องชุดแบบต่างๆ จาก MARR 0.0548% ต่อวัน
เช่น แบบ A ที่มีมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.825 ล้านบาท จำนวน 132 ห้องชุด
ระยะเวลาเฉลี่ยในการส่งมอบล่าช้า 46.70 วัน ดังนี้
DeC ของห้องชุดแบบ A = 5.825 x 132 x 0.000548 x 46.70
= 19.677 ล้านบาท
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DeC ของห้องชุดแบบ B = 7.885 x 81 x 0.000548 x 38.72
= 13.549 ล้านบาท
DeC ของห้องชุดแบบ C = 18.735 x 199 x 0.000548 x 42.44
= 86.694 ล้านบาท
DeC ของห้องชุดแบบ D = 29.125 x 8 x 0.000548 x 78.13
= 9.974 ล้านบาท
รวมต้นทุนเสียโอกาสเนื่องจากความล่า DeC ของห้องชุดทั้ง 4 แบบ
จำนวน 420 ห้องชุด คือ 129.895 ล้านบาท สำหรับต้นทุนจากการแก้ไข
งาน (Rework cost, ReC) ซึ่งในโครงการนี้มีรายการจัดจ้างเพิ่มเติมในเรื่อง
ของสุขภัณฑ์ห้องมีรายการดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระยะเวลาล่าช้าในการแก้ไขห้องชุดที่เกิดข้อบกพร่อง
รายการ
ราวแขวนผ้า 4 ชุด
ก๊อกอ่าง 4 ชุด
ปากกรองก๊อกล้างหน้า 4 ชุด
วาล์วเปิดปิด 4 ชุด
ฝักบัวราวเลื่อน 4 ชุด
Total Amount
Vat 7%
Net Amount

ราคาสินค้า (บาท)
5,840.80
5,409.60
383.16
5,409.60
7,408.80
24,451.96
1,711.64
26,163.60

ReC = 26,163.60 บาท
ดังนั้นในกรณีนี้ต้นทุนความล้มเหลวภายใน (IFC) เฉพาะในส่วนของ
งานสถาปัตยกรรมมีมูลค่าเท่ากับ 129.921 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการนี้มีห้อง
ชุดทั้งหมด 554 ห้องชุด สามารถประเมินมูลค่างานได้ทั้งสิ้น 6,955.86 ล้าน
บาท เมื ่ อ นำมาประเมิ น หาสั ด ส่ ว นต้ น ทุ น ความล้ ม เหลวภายในอั น
เนื่องมาจากการแก้ไขข้อบกพร่องในงานสถาปัตยกรรม จะประเมินได้เป็น
ร้อยละ 1.867 ของมูลค่าเฉลี่ยรวมของห้องชุดทั้งหมด
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ตรวจสอบและแก้ไขในการส่งมอบเฉลีย่ อยู่ที่ 84.8 วันจากสารสนเทศคำสั่ง
แก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 51,089 รายการ
สำหรับ สาเหตุที่ทำให้ข ้อ บกพร่อ งหมวดผนัง ที่ เกิดขึ้นบ่อ ยนั้ น เป็ น
เพราะว่าโครงการใช้ผนังสำเร็จรูป แต่มีการข้ามขั้นตอนตรวจหลังการติดตั้ง
ทำให้ผนังไม่ได้ดิ่ง ส่งผลกระทบมายังการฉาบ การเก็บมุมผนัง และการเก็บ
งานปูน โดยสรุปแล้ว หากเข้มงวดกับการตรวจหลังการติดตั้งผนังสำเร็จรูป
ดังกล่าว อาจจะสามารถลดระยะเวลาตรวจสอบและแก้ไขในการส่งมอบลง
ไปได้ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าแรงและค่าวัสดุที่ใช้ในการแก้ไข และ
จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้นไปด้วย
โดยต้นทุนจากความล่าช้า (DeC) จากห้องชุดที่เกิดข้อบกพร่องทาง
สถาปัตยกรรมทั้งหมด 420 ห้องชุดจากห้องชุดทั้งหมด 554 ห้องชุด มีมูลค่า
ต้นทุนความล่าช้า 129.895 ล้านบาทและต้นทุนจากการแก้ไขงาน (ReC) มี
เพียงหนึ่งรายการมูลค่า 26,163.60 บาท คิดเป็นต้นทุนความล้มเหลวภายใน
จากงานสถาปัตยกรรม 129.921 ล้า นบาท จากมูลค่า ห้อ งชุด 554 ห้อ ง
จำนวน 6,955.86 ล้า นบาท และอัตราผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำของ
บริษัท 20% ต่อปี คิดเป็นต้นทุนความล้มเหลวเฉพาะงานสถาปัตยกรรม
1.867% ของมูลค่า งาน โดยอาจมีมูลค่าความสูญเสียอื่น ๆ อีกที่ยังไม่ได้
ประเมินในการศึกษานี้ เช่น มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากขั้นตอนก่อ สร้าง
อื่นๆ เช่น ระบบโครงสร้าง หรือ เศษวัสดุ (Scraps) ประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนการก่อสร้าง
4.1 ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมถึงลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะ
ต่าง ๆ ของการก่อสร้าง รวมถึงประเมินต้นทุ นความล้มเหลวด้านอื่นเพื่อหา
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องที่ต้องทำให้มีการแก้ไขงาน โดย
อาจศึก ษาตั้ งแต่ ข ั้ น ตอนการออกแบบ การเลือ กวัสดุ ที่ ใ ช้ กระบวนการ
ก่อสร้าง หรือการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

จากการศึกษาพบว่าข้อบกพร่องที่เกิดก่อนการส่งมอบห้องชุดจำนวน
554 ห้องชุดมีห้องชุดที่พบข้อบกพร่องทั้งหมด 420 ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ
75.82 ของห้องชุดทั้งหมด จากการประมวลผลข้อมูลข้อบกพร่อง พบว่ามี
ข้อ บกพร่อ งสำคัญ 12 รายการจากทั้งหมด 33 รายการ โดยหมวดที่พบ
ข้อบกพร่องสำคัญมากที่สุดคือหมวดผนังเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับผนังปูน
ฉาบเรียบ และมุมผนัง เป็นสองลำดับแรก และเมื่อนำข้อบกพร่องผนังปูน
ฉาบเรีย บที่เกิดขึ้นมากที่สุด ไปแยกแยะลักษณะข้อบกพร่อ ง พบว่า เกิด
ลักษณะข้อบกพร่อง การเก็บงานปูน และความราบเรียบสม่ำเสมอของผนัง
เป็นสองลักษณะแรกที่เกิดข้อบกพร่องมากที่สุด
ทั้งนี้การแก้ไขข้อบกพร่องแต่ละรายการผู้รับเหมาจะรอแก้ไขงาน
ประเภทเดียวกันจากหลายๆ ห้องชุดและแก้ไขพร้อมกันในครั้งเดียวเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าในการแก้ไข ทำให้ระยะเวลาการแก้ไขแต่ละรายการนานแม้
จะเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย โดยผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการ
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การเปรียบเทียบการประมาณระยะเวลากิจกรรมงานก่อสร้างแบบ PERT
โดยกลุม่ ตัวอย่างบริษัทสมาชิกสามัญของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
Estimated duration comparison of construction activities by PERT
Sample : Ordinary members of Home Builder Association
นครินทร์ ซิ่วนัส1,* รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร2
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการประมาณระยะเวลา
กิ จ กรรมงานก่ อ สร้ า ง โดยใช้ วิ ธี PERT เพื่ อ สะท้ อ นถึ งความน่ า เชื่ อ ถื อ
(reliability) ของทฤษฏี และการจั ด ระดั บ ความสำคั ญ ของปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อการประมาณระยะเวลา กลุ่มตัวอย่างคือผู้วางแผนจากบริษัท
รับสร้างบ้าน ที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เครื่องมือที่
ใช้ ในการวิจั ย คื อ การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก และแบบสอบถาม โดยจำลอง
โครงการก่ อ สร้ า งบ้ า นพั ก อาศั ย 1 ชั้ น ขนาดพื้ น ที่ ใช้ ส อย 80 ตร.ม.
ประกอบด้วย 20 กิจกรรม ให้ผู้วางแผนประมาณระยะเวลาแต่ละกิจกรรม
ด้วยวิธี PERT และให้ระบุระดับความสำคัญของปัจจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้ อ มูล ได้แ ก่ 1) สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 2)
การจัดเรียงระดับความสำคัญ (Likert Ranking Scale) ผลการวิจัยพบว่า
(1) ระยะเวลาแผนงานที่น้อยที่สุด และมากที่สุด ต่างกันเท่ากับ 43.25 วัน
หรือ ประมาณ 1 เดื อ น 13 วั น (2) ค่ า ความน่ า จะเป็ น ของแผนงานที่
โครงการจะแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก ำหนด ที่ต่ำที่สุดและสูงที่สุด
ต่ า งกั น เท่ า กั บ 99.99 % (3) กิ จ กรรมที่ ผู้ ว างแผนประมาณระยะเวลา
ต่างกันมากที่สุด คือ กิจกรรมงานฉาบผนัง (4) ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญ
ของปัจจัยสูงสุด จากทุกกิจกรรม โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1.ทักษะฝีมือช่าง 2.สภาพอากาศ 3.สภาพหน้างาน 4.วัสดุ 5.การขนส่ง 6.
เครื่องจักร 7.อุบัติเหตุในการทำงาน
คำสำคัญ: การประมาณระยะเวลา, กิจกรรมงานก่อสร้าง, PERT, ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบ

Abstract
The purpose of this research is to compare the estimation
of construction activities duration by PERT method to reflect on
reliability, and to prioritize the factors that affect the estimation
of construction period. The sample consisted of planners from
house construction companies which are ordinary members of

the Home Builder Association. The research instruments are indepth interviews and questionnaires. By simulating a residential
construction project, have the planners estimate the duration
of each activity using the PERT method and prioritize the
factors. Data analysis includes 1) Descriptive Statistics 2) Likert
Ranking Scale. The result demonstrates that (1) The minimum
and maximum of schedule are 43.25 days apart, or
approximately 1 month and 13 days. (2) A probability value of
the schedule that the project will be completed Within the
time limit the difference between the lowest and the highest
was 99.99% (3) The activity that the planners estimated the
most different duration were the plastering activities (4) The
average of the highest priority factors of all activity Which can
be arranged in descending order as follows : 1.Working skill
2.Weather 3.Site conditions 4.Materials 5.Transportation 6.
Machinery 7. Accident.
Keywords: time estimation, construction activity, PERT, affecting
factors

1. คำนำ
การวางแผนงานก่อสร้าง คือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และ
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคำนึ งถึ งเหตุ ก ารณ์ ล่ ว งหน้ า ว่า จะทำอะไร อย่ า งไร
เมื่อไร และโดยใคร เพื่อให้บ รรลุวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้าง จาก
งานวิจัยเชิงสำรวจในประเทศไทย [17] พบว่าสาเหตุสำคัญของความล่าช้า
คือความไม่มีประสิทธิภาพในการวางแผน และจัดตารางเวลางานก่อสร้าง
(planning and scheduling deficiencies) และความไม่ ส มเหตุ ส มผล
ของแผนงาน (unrealistic project schedule) หนึ่งในการวางแผนที่ส่งผล
ต่อระยะเวลาแล้ ว เสร็จ ของโครงการคือ การวางแผนระยะเวลาในระดับ
ปฏิบัติการหรือแผนการทำงานย่อย (Work Schedule) เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่
หน้างานก่อสร้าง โดยผู้วางแผนประมาณระยะเวลาโดยอาศัยประสบการณ์
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การสังเกตการณ์ และความชำนาญส่ ว นบุ ค คล เช่น การคำนึงถึ งอั ต รา
ผลผลิต สภาพอากาศ สภาพหน้างาน ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
ซึ่งการประมาณนั้น เปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้น
การประมาณระยะเวลาจึงอาจมีความแตกต่างกัน การประมาณที่ไตร่ตรอง
ข้อเท็จจริงด้วยเหตุ และผล อย่างรอบคอบและรอบด้าน ย่อมส่งผลให้เกิด
แผนงานที่ดีและมีประสิทธิภาพตามไปด้วย การเปรียบเทียบการประมาณ
ระยะเวลาโดยผ่านมุมมองของผู้วางแผนที่มีประสบการณ์ต่างกันนั้น จึงเป็น
การแสดงให้เห็นถึงวิจารณญาณของผู้วางแผน ที่มีการประมาณระยะเวลา
โดยคำนึ งถึ งปั จ จั ย แตกต่า งกัน อย่า งไร การวิจั ย ครั้งนี้ มีจุ ดประสงค์ เพื่ อ
เปรียบเทียบการประมาณระยะเวลากิจกรรมงานก่อสร้าง โดยใช้วิธี PERT
เพื่อสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ (reliability) ของทฤษฏี และการจัดระดับ
ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประมาณระยะเวลา

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนโครงการ เป็นการตั้งเป้าหมายต่อเหตุการณ์ในอนาคต จึง
อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่เป็นเรื่องธรรมดา ข้อมูลที่ใช้สําหรับการวางแผน
หลายประการมาจากการประมาณ (estimation) โดยเฉพาะระยะเวลาของ
กิจกรรม [8] PERT อาศัยหลักการทางสถิติ (Statistic) มาช่วยประมาณค่า
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม คือการสมมติให้เป็นเหตุการณ์ ที่มีการกระจาย
แบบปกติ ด้ว ยค่า ประมาณ 3 ค่า ซึ่ งผู้ว างแผนจะต้ อ งเป็ นผู้ก ำหนดตาม
วิจ ารณญาณ (Judgment) อย่างไรก็ตาม ผู้ว างแผนอาจมีวิธีก ารกำหนด
ร่ว มกับ ข้ อ มู ลที่ มีอ ยู่ แ ล้ว เช่น ข้ อ มูล ก่อ สร้า งที่ผ่ านมา (historical data)
ข้อมูลอัตราผลผลิต (Productivity) การพิจารณา 3 ค่าระยะเวลาได้แก่
1.ระยะเวลาอย่างเร็ว (Optimistic duration : Do)
2.ระยะเวลาที่น่าจะเป็นมากที่สุด (Most likely duration : Dm)
3.ระยะเวลาอย่างช้า (Pessimistic duration : Dp)
เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ทั้งสามลักษณะ จึงสามารถ
คํานวณหา “ระยะเวลาที่คาดหมาย” (Expected duration : De)

De
Do
Dm
Dp

(D

o

+ 4 Dm + D p )
6

(1)

หมายถึง ระยะเวลาที่คาดหมาย
หมายถึง ระยะเวลาอย่างเร็ว
หมายถึง ระยะเวลาที่น่าจะเป็นมากที่สดุ
หมายถึง ระยะเวลาระยะเวลาอย่างช้า

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : 𝜎) หาได้จากสมการ
=
𝜎
Do

(D

p

− Do )
6

หมายถึง ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐาน
หมายถึง ระยะเวลาอย่างเร็ว

หมายถึง ระยะเวลาระยะเวลาอย่างช้า
การวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ “x” สามารถทําได้โดย
การใช้ค่า Standard Normal (Z) ซึ่งหาได้ จากสมการ
Dp

Zx =

xi − 



(3)

หมายถึง standard normal values
𝑥𝑖 หมายถึง the i th observation
𝜇
หมายถึง mean value
𝜎
หมายถึง standard deviation
เมื่อได้ค่า 𝑧𝑥 แล้ว จึงนําไปเทียบหาค่าความน่าจะเป็นจาก standard
normal table โดยค่าที่แสดงเป็นค่าบวก สําหรับค่าติดลบนั้นต้องหาเทียบ
กลับจากค่าที่เป็นบวก โดยอาศัยความสมมาตรของกราฟรูปทรงระฆังคว่ำ
𝑧𝑥

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนงานกับโครงการก่อสร้าง

การประมาณระยะเวลากิจกรรมด้วยวิธีเพิร์ต (PERT)

De =
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(2)

Ersahin, McCabe, and Doyle [16] ได้กล่าวว่า โครงการก่อสร้างจะ
ประสบผลสำเร็ จ ย่ อ มต้ อ งอาศั ย การวางแผนที่ ดี ข องผู้ ว างแผน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวางแผน ต้องได้มาจากผู้เชี่ยวชาญ และวิสูตร จิระดำเก
ริง [10] ได้กล่าวว่า แผนงานที่จัดทำไว้อย่างดี จะสามารถใช้กำหนดตัวแปร
ด้านคุณภาพ เวลา และต้นทุนของทุกกิจกรรม ซึ่ง สามารถนำไปใช้ติดตาม
และตรวจสอบโครงการ
การประยุกต์ใช้เทคนิค CPM และ PERT ในงานก่อสร้าง กรณีศึก ษา
โครงการธุรกิจบ้านจัดสรร ของอาจอง สุขประเสริฐ [13] จากผลการศึกษา
พบว่า โครงการมีงานวิกฤตจำนวน 10 งาน จากการวิเคราะห์ PERT พบว่า
ความน่าจะเป็นที่โครงการจะแล้วเสร็จใน 130 วัน มีค่าเท่ากับ 71.81% ซึ่งมี
โอกาสที่จะเกิดความล่าช้าได้ จึงวิเคราะห์ด้วยการเร่งงาน พบว่าความน่าจะ
เป็นที่งานจะแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นเป็น 96.02% ซึ่งช่วยควบคุมความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น และสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
การประยุก ต์ใช้เทคนิค CPM และ PERT คำนวณหาเวลามาตรฐานที่
เหมาะสม สำหรับ โครงการบำรุงรัก ษาเครื่อ งกั งหั น ก๊า ซ โรงไฟฟ้ า จะนะ
จังหวัดสงขลา โดยวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PERT จากนั้นใช้เทคนิค CPM เพื่อ
วิเคราะห์สายงานวิกฤติ ของพงศธร ฐานิตสรณ และจีราภรณ์ สุธัมมสภา [6]
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ระยะเวลาโครงการที่ เหมาะสม คื อ 35.44 วั น
ภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้ระยะเวลาสูงสุดของโครงลดลงจากเดิม
45 วั น เหลื อ 36 วั น ซึ่ งสามารถลดค่ า เสี ย โอกาสสู งสุ ด จากการหยุ ด
เดินเครื่องเพื่อผลิต และขายกระแสไฟฟ้าได้ถึง 27 ล้านบาท
การใช้เทคนิคการวางแผนแบบผสมกันหลายเทคนิค หรือหลายรูปแบบ
เช่น การใช้ CPM ร่ว มกับ PERT หรือ การใช้ร่ว มกับ การสร้างแบบจำลอง
(Simulation) เช่ น การแลกเปลี่ ย นระหว่ า งเวลากั บ ต้ น ทุ น (Time-cost
trade-off : TCT) หรื อ การพั ฒ นาร่ ว มกั บ โปรแกรมสำเร็ จ รู ป (Package
Software) ซึ่งให้ผลที่ดีกว่าเพียงรูปแบบเดียว อย่างไรก็ตาม การวางแผนที่ดี
นั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้วางแผนและความชำนาญ อีกทั้งการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานเพียงอย่างเดียว การ
บริหารจัดการในส่วนอื่นๆ ก็มีส่วนในความสำเร็จด้วยเช่นกัน
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลางานก่อสร้าง

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย (Research Instrument)

Wambeke, Hsiang, and Liu [18] ก ล่ า ว ว่ า ก า ร แ ป ร ผั น ข อ ง
ระยะเวลาที่วางแผนไว้กับที่ทำได้จริง มีความสำคัญ เนื่องจากสามารถส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพของอัตราผลผลิต (productivity) โดยได้ศึกษาและ
จัดเป็น 8 หมวดหมู่ และแบ่งเป็น 50 ปัจจัย เพื่อทราบถึงสาเหตุและช่วยลด
การแปรผันของระยะเวลา
โชคชัย บุญ ธนเศรษฐ์ [3] ได้ศึก ษาปั จจั ยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย และคุณภาพในงานก่อสร้าง เพื่อทราบถึงผลกระทบและนำไปใช้
บริห ารโครงการ โดยแบ่ งเป็ น 8 ด้าน ได้แ ก่ การจัดการและการวางแผน
บุคลากร วัสดุ เครื่องมือ งานโครงสร้าง สภาพแวดล้อม การผลิต การเงิน
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับระยะเวลามากที่สุดคืองานโครงสร้าง
วิชานันท์ ชม้าย [7] ได้ศึก ษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ เวลา ค่าใช้จ่ าย
และคุ ณ ภาพในงานก่ อ สร้ า งบ้ า นจั ด สรรในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ปัจ จัยสำคัญ สำหรับเวลาในการก่อสร้าง คือ
คนงานขาดทักษะ คนงานไม่เพียงพอ วัสดุไม่เพียงพอ และการจัดส่งวัสดุ
ล่าช้าเป็ นปัจจัย สำคัญ ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ควรได้รับ การพิจารณาดูแ ล
อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อการบริหารงานก่อสร้างที่ดีขึ้น
จากการทบทวนงานวิจั ย พบว่า ปั จ จั ย ที่ ส่งผลกระทบต่อ โครงการมี
จำนวนมาก อาจแบ่ ง เป็ น ประเภทหรื อ หมวดหมู่ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
ดำเนินการศึก ษา โดยปัจ จัย พื้นฐานที่ส่งผลกระทบ ต่อ ทั้งระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ คน เครื่องจักร วัสดุ และปัจจัยด้านอื่นๆ สามารถแบ่งตาม
ลัก ษณะของโครงการ หรือ รูป แบบของการดำเนิ นงาน เช่ น ขนาดพื้ น ที่
ก่อสร้าง ระบบการก่อสร้าง เป็นต้น

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถาม (Questionnaire)
ส่ ว นที่ 1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ตำแหน่ งงาน และ
ประสบการณ์ในการประมาณระยะเวลากิจกรรมงานก่อสร้าง
ส่วนที่ 2) การจำลองโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
80 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย 20 กิจกรรม และกำหนดความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมในรูป แบบเดีย วกัน ดังรูปที่ 3 โดยให้ผู้วางแผนประมาณ
ระยะเวลากิจกรรมด้วยวิธี PERT ภายใต้เงื่อนไขจำนวนแรงงานเดียวกัน
ตารางที่ 1 รายละเอียดกิจกรรมโครงการ
กิจกรรม

ปริมาณงาน

A

งานปรับดิน

81 ลบ.ม

B

งานตอกเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง
ขนาด 0.15x6.00 ม. จำนวน 48 ต้น

C
D
E
F

งานขุดหลุม
งานฐานราก
งานเสาตอม่อ
งานคานคอดิน

G

งานพื้น

H

งานเสา

I

งานคานหลังคา
งานโครงสร้าง
หลังคา
งานมุงกระเบื้อง
หลังคา

J
K
L

งานก่ออิฐ

O
P

งานฉาบ
งานทาสี
งานติดตั้งวงกบ
งานฝ้า
งานติดตั้งบาน
ประตู/หน้าต่าง

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือผู้วางแผนที่มีประสบการณ์ ในการประมาณ
ระยะเวลาก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากบริษัทรับสร้างบ้านที่ M
N
เป็นสมาชิกสามัญ ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมทั้งสิ้น 25 คน

Q

รูปที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างจำแนกตามตำแหน่งงาน
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R

งานปูกระเบื้อง
พื้น/กรุผนัง

S

งานระบบไฟฟ้า

T

งานสุขาภิบาล

ขุดดินลึก 1.20 ม. รวม 42 ลบ.ม.
12 ฐาน ขนาด 1.00x1.00x0.25 ม.
12 ต้น ขนาด 0.20x0.20x1.35 ม.
ขนาด 0.20x0.40 ม. ยาวรวม 63 ม.
วางแผ่นพื้นสำเร็จ พื้นที่ 40 ตร.ม.
พื้นหล่อในที่ พื้นที่ 40 ตร.ม.
ขนาด 0.15x0.15 ม.สูง 4 ม. 12 ต้น
ขนาด 0.15x0.15 ม.สูง 2.85 ม. 2 ต้น
ขนาด 0.15x0.20 ม. ยาวรวม 54 ม.
โครงหลังคาเหล็ก ทรงปั้นหยา
ขนาด 9.00x11.50 ม. สูง 1.70 ม.
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาด 0.50x1.20 ม. พื้นที่ 120 ตร.ม.
ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
พื้นที่ 138 ตร.ม.
พื้นที่ 264 ตร.ม.
พื้นที่ 255 ตร.ม.
วงกบประตูไม้ 5 ชุด
ฝ้าฉาบเรียบ พื้นที่ 65 ตร.ม.
ประตูไม้ 4 บาน/หน้าต่างอลูมิเนียม
ขนาด 1.30x1.20 ม.จำนวน 9 ชุด
ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.30x0.30 ม.
พื้นที่ 65 ตร.ม./กรุกระเบื้องเซรามิก
ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ 10 ตร.ม.
เดินท่อร้อยสายไฟ/ติดตั้งแผงเมนสวิตซ์
ติดตั้งดาวไลท์ 16 จุด/โคม LED-TUBE
3 จุด/เต้ารับไฟฟ้า 10 จุด
เดินท่อประปา น้ำดี/น้ำทิ้ง
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป/บ่อพัก
0.40x0.40ม. 10 บ่อ และวางท่อ คสล.
⌀ 0.20 ม./ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป
และสุขภัณฑ์

จำนวนแรงงาน
รถขนาดกลาง
7-12 ตัน
ปั้นจั่น Drop
hammer และ
คนงาน 4 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
4 คน
5 คน
4 คน
5 คน

4 คน

5 คน

รูปที่ 2 กลุม่ ตัวอย่างจำแนกตามประสบการณ์การประมาณระยะเวลา
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7.วัส ดุ ปั จ จุ บั น วัสดุที่ใช้ในงานก่อ สร้างมีนวัตกรรม (innovation) ที่
ส่งผลต่อระยะเวลาและคุณภาพของงานที่ดีขึ้น การพิจารณาเลือกใช้วัสดุ
อาจส่งผลต่อระยะเวลาการทำงาน เช่น อิฐมวลเบา ไม้แบบสำเร็จรูป ซึ่งต้อง
พิจารณาร่วมกัน ระหว่างการเลือกใช้และต้นทุนของวัสดุ อีกทั้งการจัดวัสดุ
เข้าหน้างานหรือการกองเก็บวัสดุ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อระยะเวลาการทำงาน
จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนจัดเตรียมล่วงหน้า
การระบุระดับความสำคัญของปัจจัย แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) น้อย
ที่สุด 2) น้อย 3) ปานกลาง 4) มาก 5) มากที่สุด แต่ละปั จจัยอาจมีระดับ
ความสำคัญเท่ากันได้ โดยเป็นไปตามวิจารณญาณของผู้ประมาณ

รูปที่ 3 การกำหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรม

ส่วนที่ 3) การระบุระดับความสำคัญของปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ประมาณระยะเวลากิจกรรม โดยรายการปัจจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1.สภาพพื้ น ที่ ห น้ า งานหรื อ พื้ น ที่ โ ครงการก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง บริ เวณ
ใกล้เคีย ง ซึ่งเป็ นตัวแปรสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ การทำงานโดยตรง เช่น
ลักษณะ หรือตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ขนาดทางเข้า -ออก ความสะดวกในการ
ทำงานของพื้นที่ ช่วงวันและเวลาที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ข้อ มูล
พื้นที่โดยรอบ เช่น แหล่งชุมชน บ้านพักอาศัย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรที่จะ
กำหนดลักษณะการดำเนินงานของโครงการ
2.สภาพอากาศ ส่วนใหญ่ มีผลกระทบกับกิจกรรมงานกลางแจ้ง หรือ
งานโครงสร้าง เช่น งานปรับดิน งานตอกเข็ม ผู้วางแผนอาจหลีกเลี่ยงช่วง
ฤดูกาลที่เป็นผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การเริ่มดำเนินการก่อสร้างนั้น อาจ
ขึ้ นอยู่กับ ความต้อ งการของลูก ค้า ด้ว ย เช่น ต้ อ งการเข้ า อยู่อ าศัย ภายใน
ปลายปี หรือ ฤกษ์ปลูกบ้านตามเดือนต่างๆ
3.เครื่องจักร จำเป็นต้อ งสอดคล้องกับ ปัจจัยด้านสภาพพื้นที่หน้ างาน
และลักษณะงาน เช่น ขนาดพื้นที่ ทางเข้า -ออก หรือรูปแบบของงาน เช่น
งานปรับดิน งานตอกเข็ม งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จ ซึ่งจะบ่งบอกว่าควรใช้
เครื่อ งจั ก รประเภทใด เครื่อ งจั ก รเป็ นเครื่อ งทุ่ นแรง ที่ ช่วยให้ ก ารทำงาน
รวดเร็วขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่คนไม่สามารถทำได้ หรืออาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
4.ทักษะฝีมือช่าง ความต้องการทักษะฝีมือในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกัน
บางกิจกรรมต้องการความปราณีตหรือความเชี่ยวชาญ เช่น งานฉาบ งานปู
กระเบื้อง งานไฟฟ้า ซึ่งทักษะเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดอัตราผลลิตในแต่ละ
กิจ กรรม รวมถึ งคุณ ภาพของงานด้วย อย่า งไรก็ตาม ผู้ควบคุมงานควรมี
ทักษะในการควบคุมด้วยเช่นกัน เช่น ขั้นตอนการทำงาน มาตราฐานงาน
และการส่งมอบงาน จึงจะช่วยลดการแก้ไขงานในภายหลัง
5.อุ บั ติ เหตุ ในการทำงาน โอกาสในการเกิ ด หรื อ ความรุ น แรงของ
อุ บั ติเหตุ ค่อ นข้ า งน้อ ยสำหรับ งานบ้ า นพั ก อาศัย มีเล็ ก ๆน้ อ ยๆไม่ ถึ งขั้ น
บาดเจ็ บ หนั ก อย่า งไรก็ตาม ควรจะมีก ารป้ อ งกั นหรือ ระมัด ระวังในการ
ทำงานอยู่เสมอ รวมทั้งกำชับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการทำงาน
6.การขนส่ง การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ ห น้ า งาน เช่ น ขนาดทางเข้ า -ออก
การจราจรโดยรอบของพื้นที่ และช่วงวัน-เวลาที่สามารถขนส่งได้

รูปที่ 4 ตัวอย่างการประมาณระยะเวลาและให้ระดับความสำคัญ

การตรวจสอบเครื่องมือ
การนำแบบทดสอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื้ อ หา โดยใช้ 1) การหาดัชนี ค วามสอดคล้อ งระหว่า งข้ อ คำถามกั บ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) กำหนดค่าที่
ยอมรับ ≥ 0.50 และ 2) การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธี
Cronbach’s Alpha Coefficient โดยกำหนดค่าที่ยอมรับ ≥ 0.70
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
1) ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ า (Description Analysis) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ย ล ะ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Average) พิ สั ย (Range) และส่ ว นเบี่ ย งเบ น
มาตราฐาน (Standard Deviation)
2) มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Ranking Scale) โดยการจัดลำดับปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม โดยแบ่งช่วงการแปลผลตาม
หลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) จำนวน 5 ลำดับ กัลยา วานิชย์
บัญชา [2]
เกณฑ์การแปลผลของข้อมูล
4.21-5.00 หมายถึง ระดับความสำคัญมากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสำคัญค่อนข้างมาก
2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสำคัญปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสำคัญค่อนข้างน้อย
1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสำคัญน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
กลุ่มที่ 1) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับ
การทำแบบทดสอบจำนวน 11 คน กลุ่มที่ 2) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 14 คน
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ค่าระยะเวลา De ของกิจกรรม
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าระยะเวลาทีค่ าดหมาย (De) ของกิจกรรมทั้งหมด
De
AVG.
R.
SD.
P0
P25
P50
P75
A
3.21
3.67
0.92 1.50 3.00 3.17
4.00
B
5.39
7.17
2.12 4.00 5.17 6.00
7.17
C
6.40
6.00
1.38 2.00 4.00 5.00
7.00
D
7.15
5.50
1.63 4.83 6.00 7.00
8.00
E
2.96
3.00
0.89 2.00 2.17 3.00
3.17
F
10.04
7.83
2.14 6.00 8.50 10.17 12.00
G
6.99
6.00
1.51 4.17 6.00 7.00
8.00
H
5.51
5.00
1.34 4.00 5.00 5.17
6.00
I
10.54
7.33
2.44 7.00 8.17 10.17 12.00
J
9.27
7.00
1.89 5.00 8.17 9.17 10.33
K
5.55
4.00
1.20 3.17 5.00 5.00
6.83
L
10.52 11.17 2.71 5.00 8.17 10.17 12.17
M 11.84* 14.5* 4.01* 5.83 9.17 11.17 15.00
N
8.53
11.5
3.16 2.50 6.17 7.17 12.00
O
3.13
3.67
1.12 1.50 2.00 3.00
4.00
P
5.21
5.00
1.24 3.00 4.00 5.00
6.00
Q
2.53
3.00
0.91 1.00 2.00 2.00
3.00
R
7.56
7.92
2.06 4.08 6.33 7.33
8.83
S
7.56
6.00
1.55 4.00 7.00 7.17
8.17
T
10.21
9.00
2.37 7.00 8.50 10.00 10.33
De=ระยะเวลาที่คาดหมายของกิจกรรม, AVG.=Average, R.=Range
SD.= Standard Deviation, P=Percentile ที่ 0, 25, 50, 100, * = ค่าที่สูงที่สุด

P100
5.17
10.00
9.17
10.33
5.00
13.83
10.17
9.00
14.33
12.00
7.17
16.17
20.33
14.00
5.17
8.00
4.00
12.00
10.00
16.00

จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า
1.ค่ า เฉลี่ ย (AVG.) สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมงานฉาบ (DeM)
เท่ากับ 11.84 วัน กิจกรรมคานหลังคา (DeI) เท่ากับ 10.54 วัน กิจกรรม
งานก่ออิฐ (DeL) เท่ากับ 10.52 วัน ตามลำดับ
2.ค่าพิสัย (R.) สูงสุด 3 อันดับได้แก่ กิจกรรมงานฉาบ (DeM) เท่ากับ
14.50 วัน กิจกรรมงานทาสี (DeN) เท่ากับ 11.50 วัน กิจกรรมงานก่ออิฐ
(DeL) เท่ากับ 11.17 วัน ตามลำดับ
3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD.) สูงสุด 3 อันดับได้แก่ กิจกรรมงาน
ฉาบ (DeM) เท่า กับ 4.01 วัน กิจ กรรมงานทาสี (DeN) เท่า กับ 3.16 วัน
กิจกรรมงานก่ออิฐ (DeL) เท่ากับ 2.71 วัน ตามลำดับ
ค่าเฉลี่ย ค่ าพิ สัย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน มี ความสัมพั นธ์กั น
กิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการมาก ส่งผลให้การประมาณระยะเวลามี
ความแตกต่างกันมากขึ้น โดยสังเกตได้จากค่าพิสัยที่สูง และค่า SD. ที่แสดง
ถึงการกระจายตัวสูงเช่นเดียวกัน ดังรูปที่ 5 ข้อสังเกตที่ชัดเจน คือ ค่า DeL
DeM และ DeN จากผู้วางแผนทั้ง 25 คน มีการกระจายตัวของข้อมูลที่สูง
มาก (ค่า SD. เท่ากับ 2.71, 4.01 และ 3.16 ตามลำดับ) หากเทียบกับ De
ของกิจกรรมอื่นๆ
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ค่า DeL ต่ำที่สุดเท่ากับ 5.00 และสูงที่สุดเท่ากับ 16.17 โดยจำนวนวัน
ทำงานที่ได้จากอัตราผลผลิตโดยทั่วไป ดังตารางที่ 3 เท่ากับ 3.94 วัน หาก
เที ย บกั บ ค่ า เฉลี่ ย ของ DeL (10.52) ที่ ม าจากผู้ ว างแผนทั้ งหมด ผลคื อ
ค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 2.67 เท่า

รูปที่ 5 ค่า De ของกิจกรรม L, M และ N จาก 25 ผู้วางแผน
ตารางที่ 3 ระยะเวลาจากอัตราผลผลิตโดยทั่วไปของงานก่ออิฐ ฉาบ และทาสี
กิจกรรม
งานก่ออิฐ (L)
งานฉาบ (M)
งานทาสี (N)

อัตราผลผลิต
(1 คน/8ชม.)
7*
9*
9.17*

ปริมาณงาน
(ตร.ม.)
138
264
255

จำนวนแรงงาน
(คน)
5
5
5

จำนวนวัน
ทำงาน
3.94
5.87
5.56

* อ้างอิงอัตราผลผลิต จากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [1]

ค่า DeM ต่ำที่สุดเท่ากับ 5.83 และสูงที่สุดเท่ากับ 20.33 โดยจำนวน
วันทำงานที่ได้จากอัตราผลผลิตโดยทั่วไป ดังตารางที่ 3 เท่ากับ 5.87 วัน
ซึ่งใกล้เคียงอย่างมากกับระยะเวลาต่ำที่สุด และหากเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
DeM (11.84) ที่มาจากผู้วางแผนทั้งหมด ผลคือค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 2 เท่า
ค่า DeN ต่ำที่สุดเท่ากับ 2.50 และสูงที่สุดเท่ากับ 14.00 โดยจำนวนวัน
ทำงานที่ได้จากอัตราผลผลิตโดยทั่วไป ในตารางที่ 3 เท่ากับ 5.56 วัน หาก
เทียบกับค่าเฉลี่ยของ DeN (8.53) ที่มาจากผู้วางแผนทั้งหมด ผลคือค่าเฉลี่ย
มีค่ามากกว่า 1.53 เท่า อี ก ทั้งค่า DeN ที่ต่ ำที่ สุด แสดงถึ ง การประมาณ
ระยะเวลาที่ต่ำกว่าปกติ
ข้อสังเกตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ค่าระยะเวลาที่ได้จากอัตราผลผลิต
ของผู้วางแผน ทั้ง 3 กิจกรรม โดยส่วนมากมีค่าสูงกว่าปกติ หากเทียบกับ
อั ต ราผลผลิ ต โดยทั่ ว ไปจากตารางที่ 3 และสั งเกตได้ ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น จาก
ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ อาจเพราะการประมาณระยะเวลาทั้ง 3 กิจกรรมนี้
คาดเดาได้อยากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ด้วยระยะเวลาดำเนินงานที่สูง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 10.52, 11.84, และ 8.53 ตามลำดับ) ส่งผลให้ความแตกต่างสูงขึ้น
เช่นกันดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบกับลักษณะการดำเนินงาน ที่ต้อง
อาศั ย ทัก ษะฝีมื อ เป็ นหลัก ซึ่งปั จ จั ย ด้านทัก ษะฝีมื อ นั้น มีผลกระทบต่ อ
ระยะเวลาเป็นอย่างมาก
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ผลการวิเคราะห์ค่าระยะเวลาของแผนงาน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการด้วยวิธี PERT
No.
𝜇
𝜇
𝜎 2 Prob.(%) No.
𝜎 2 Prob.(%)
1.
98.42
7.30
99.99
15.
114.67 4.89
99.21
2.
101.50 8.75
99.99
16.
117.83 5.42
82.41
3.
104.67 4.44
99.99
17.
120.50 3.44
39.38
4.
105.00 3.83
99.99
18.
123.50 6.64
8.72
5.
107.00 3.11
99.99
19.
124.33 5.33
3.03
6.
107.50 5.53
99.99
20.
125.67 6.56
1.34
7.
107.67 5.89
99.99
21.
126.50 6.92
0.67
8.
107.83 4.58
99.99
22.
136.50 8.47
0
9.
108.83 5.03
99.99
23.
137.83 7.97
0
10. 109.67 4.17
99.99
24.
141.00 7.44
0
11. 110.00 3.61
99.99
25.
141.67 5.61
0
12. 110.67 5.39
99.99
R.
43.25
99.99
13. 113.17 4.19
99.96
AVG. 116.65
65.32
14. 114.33 7.11
98.32
SD.
12.50
46.21
2
No.=แผนงาน, μ=ระยะเวลาของโครงการ, σ =ค่าความแปรปรวนของโครงการ
Prob.=Probability (ที่ระยะเวลา 120 วัน), R.=Range, AVG.=Average
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หากจำแนกระยะเวลาของแต่ ล ะแผนงาน จากประสบการณ์ ก าร
ประมาณระยะเวลาของผู้วางแผนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 15 ปีขึ้นไป จำนวน 7
คน 2) 10-14 ปี จำนวน 7 คน 3) 5-9 ปี จำนวน 11 คน ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แผนภูมริ ูปภาพ จำแนกระยะเวลาของแผนงาน
จากประสบการณ์การประมาณระยะเวลาของผู้วางแผนทั้ง 3 กลุ่ม

พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มที่ 2 และ 3 อย่างชัดเจน
การประมาณระยะเวลาด้วยทฤษฎี PERT ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ถูกปัจจัย
รบกวน อาจเป็ น ไปได้ ว่า หากเกิด การล่ า ช้ า ของกิ จ กรรม ผู้ ว างแผนที่ มี
จากข้อ มูลตารางที่ 4 ภายใต้เงื่อ นไขความสัมพันธ์ข องกิจกรรม และ ประสบการณ์ สูง (กลุ่ม ที่ 1 ประสบการณ์ 15ปี ขึ้ น ไป) อาจมี ทั ก ษะการ
วิ เคราะห์ ส ายทางวิ ก ฤต (critical path method) พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ แก้ปัญหา หรือการรับมือกับสถาณการณ์ได้ดีกว่า จึงเป็นผลให้การประมาณ
ระยะเวลาโครงการจาก 25 แผนงาน เท่ า กั บ 116.65 วั น ระยะเวลา ระยะเวลาโดยทั่วไป เป็นไปตามอัตราผลผลิตที่เหมาะสม โดยถูกรบกวนจาก
โครงการมากที่สุดเท่ากับ 141.67 วัน น้อยที่สุดเท่ากับ 98.42 วัน
ปัจจัยไม่มากนัก และระยะเวลาอย่างช้า ไม่ห่างจากระยะเวลาโดยทั่วไปมาก
นัก หรืออีกนัยนึงคือการควบคุมระยะเวลาได้ดีกว่า
การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของแผนงาน (Probability Analysis)
จากตารางที่ 4 พบว่าค่า เฉลี่ยของความน่าจะเป็ น ที่โครงการจะแล้ว
เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด (120 วั น ) จาก 25 แผนงาน เท่ า กั บ
65.32% ความน่าจะเป็น (Prob.) สูงที่สุดเท่ากับ 99.99% ได้แก่ แผนงานที่
1-12 รวมทั้งหมด 12 แผนงาน ต่ำที่สุดเท่ากับ 0% ได้แก่ แผนงานที่ 22-25
รวมทั้งหมด 4 แผนงาน นอกจากนั้นอีก 9 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 13-21
ความน่าจะเป็นอยู่ระหว่าง 0.67-99.96%

รูปที่ 6 แผนภูมริ ูปภาพระยะเวลาโครงการ 25 แผนงาน

ระยะเวลาโครงการจากแผนงานทั้งหมด (ดังรูปที่ 6) มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน โดยสรุปค่าพิสัย (R.) เท่ากับ 43.25 วัน หรือประมาณ 1 เดือน
13 วั น และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน (SD.) เท่ า กั บ 12.5 วั น จากการ
กำหนดระยะเวลาโครงการ 120 วั น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแผนงาน พบว่ า
แผนงานที่มีระยะเวลาโครงการภายในที่กำหนด เท่ากับ 16 แผนงาน และ
เกินจากที่กำหนดเท่ากับ 9 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 64 และ 36 ตามลำดับ
โดยแผนงานที่มีระยะเวลาโครงการมากที่สุด (141.67 วัน) อาจจะต้องใช้
เวลามากกว่าที่กำหนดประมาณ 22 วัน และแผนงานที่มีระยะเวลาน้อยที่สุด
(98.42 วัน) อาจจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ก่อนกำหนดถึง 22 วัน
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จากการวิ เ คราะห์ ก่ อ นหน้ า (ดั ง รู ป ที่ 7) เมื่ อ จำแนกตามกลุ่ ม
ประสบการณ์พ บว่า กลุ่มที่ 2 (10-14ปี) และกลุ่มที่ 3 (5-9 ปี) มีค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาแผนงานใกล้เคียงกัน (119.00 และ 119.79) อย่างไรก็ตาม หาก
วิเคราะห์ความน่าจะเป็น จะสังเกตได้ว่า ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็น ของทั้ง 2
กลุ่ม กลับแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 8 (71.08% และ 47.89%) โดย
ค่าความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2 กลับให้ผลความน่าจะเป็นที่สูงกว่า
ข้ อ สังเกตนี้ แสดงให้ เห็ นว่า การวิเคราะห์ ความน่า จะเป็ น ช่วยบ่ งชี้ถึ งข้ อ
แตกต่างของแผนงาน นอกเหนือจากการพิจารณาเฉพาะค่าระยะเวลา
การวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลกระทบ
ตารางที่ 3 ระดับความสำคัญของปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของกิจกรรมสูงที่สุด
Activity
Factor
𝑥̅
A
สภาพหน้างาน
4.72
B
สภาพหน้างาน
4.48
C
สภาพหน้างาน
4.56
D
สภาพอากาศ
4.12
E
สภาพอากาศ
3.84
F
สภาพอากาศ
4.12
G
สภาพอากาศ
4.12
H
ทักษะฝีมือช่าง
4.16
I
ทักษะฝีมือช่าง
4.24
J
ทักษะฝีมือช่าง
4.48
K
ทักษะฝีมือช่าง
4.56
L
ทักษะฝีมือช่าง
4.80
M
ทักษะฝีมือช่าง
4.72
N
ทักษะฝีมือช่าง
4.36
O
ทักษะฝีมือช่าง
4.56
P
ทักษะฝีมือช่าง
4.76
Q
ทักษะฝีมือช่าง
4.76
R
ทักษะฝีมือช่าง
4.68
S
ทักษะฝีมือช่าง
4.88
T
สภาพหน้างาน
4.20

Likert Scale
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญค่อนข้างมาก
สำคัญค่อนข้างมาก
สำคัญค่อนข้างมาก
สำคัญค่อนข้างมาก
สำคัญค่อนข้างมาก
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมากที่สุด
สำคัญค่อนข้างมาก
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3.หมวดงานสถาปั ต ย์ (กิ จ กรรม K, L, M, N, O, P, Q, R) มี ร ะดั บ
ความสำคัญของปัจจัยสูงสุด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือปัจจัยด้านทักษะ
ฝีมือช่างสูงที่สุด
4.งานระบบ กิจ กรรม S, T ได้แ ก่ งานไฟฟ้า (S) ระดับ ความสำคั ญ
ปัจจัยด้านทักษะฝีมือช่างสูงที่สุด และงานสุขาภิบาล (T) ระดับความสำคัญ
ปั จ จั ย ด้ า นสภาพพื้ น ที่ ห น้ า งานสู ง สุ ด หากพิ จ ารณาข้ อ แตกต่ า งพบว่ า
โดยทั่ ว ไปงานไฟฟ้ าจะใช้ผู้ รับ เหมาช่ว ง ซึ่ งเป็ นงานเฉพาะด้ านที่ ต้อ งใช้
ทักษะเฉพาะ งานสุขาภิบาลมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่ง
สภาพหน้างานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินกิจกรรม

รูปที่ 9 ค่าเฉลี่ยระยะเวลา De และ ค่า SD. ของกิจกรรมทั้งหมด

การพิจารณาค่าระยะเวลาร่วมกับการลำดับปัจจัย พบว่า ค่า SD. ของ
ระยะเวลากิจ กรรมงานตอกเข็ ม (DeB) เมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ กิจ กรรมที่ ใช้
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน กลับ มีค่าที่สูงกว่า อาจเป็ นไปได้ว่า ลัก ษณะงานที่
ต้องคำนึงถึงเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งการทำงานร่วมกับเครื่องจักร
ต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพพื้นที่หน้างาน และสภาพอากาศร่วมด้วย

จากข้อมูลในตารางที่ 5 พบว่า
1.กิ จ กรรม A, B, C (งานปรั บ ดิ น งานเข็ ม งานขุ ด หลุ ม ) ระดั บ
ความสำคัญปัจจัยด้านสภาพพื้นที่หน้างานสูงที่สุด ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ
การดำเนินงาน
2.หมวดงานโครงสร้าง กลุ่มที่ 1) ได้แก่ กิจกรรม D, E, F, G (งานฐาน
ราก เสาตอม่อ คานคอดิน พื้น ) รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ระดับความสำคัญ
ปัจจัยด้านสภาพอากาศสูงที่สุด กลุ่มที่ 2) ได้แก่ กิจกรรม H, I, J (งานเสา
คานหลังคา โครงสร้างหลังคา) รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ระดับ ความสำคัญ
ปัจจัยด้านทักษะฝีมือช่างสูงที่สุด หากพิจารณาความแตกต่างระหว่าง 2
กลุ่มพบว่า
กลุ่มที่ 1 ลัก ษณะการดำเนิน งานอยู่ ที่ ระดับ ดิน หรือ บริเวณชั้นล่า ง
กลุ่มที่ 2 ลักษณะการดำเนินงานเหนือขึ้นจากระดับพื้นขึ้นไป

รูปที่ 10 ค่าเฉลีย่ ระยะเวลา De และ ค่า SD.
ของกิจกรรมในหมวดงานสถาปัตย์ โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม

หมวดงานสถาปัตย์ หากพิจารณาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มงานที่ใช้ช่าง
เฉพาะงาน ที่ อ าจใช้ ผู้ รั บ เหมาช่ ว ง (K, O, P, Q) ได้ แ ก่ กิ จ กรรมงานมุ ง
กระเบื้ อ งหลั งคา งานติ ดตั้ งวงกบ งานฝ้ า งานติด ตั้ งบานประตู ห น้ า ต่า ง
พบว่ามีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่น้อยกว่า และค่า SD. ของระยะเวลาที่ต่ำ
กว่าอีกกลุ่ม 2) กลุ่มงานที่ไม่ได้ใช้ผู้รับเหมาช่วง (L, M, N ,R) ได้แก่ กิจกรรม
งานก่ออิฐ งานฉาบ งานสี งานปูกระเบื้องพื้นผนัง พบว่ามีระยะเวลาดำเนิน
กิจกรรมมากกว่า และค่า SD. ของระยะเวลาที่สูงกว่าอีกกลุ่ม หากพิจารณา
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2 กลุ่มนี้ อาจสรุปได้ว่า กลุ่มงานที่ใช้ผู้รับเหมาช่วง อาจมีการควบคุมอัตรา
ผลผลิต ได้ ดี ก ว่า อี ก กลุ่ม ประกอบกั บ ลั ก ษณะการดำเนิ น งาน ที่ มี ปั จ จั ย
รบกวนน้อยกว่า จึงเป็นผลให้การพิจารณาค่าระยะเวลาของผู้วางแผนจาก
กลุ่ ม ที่ 1 มี ค วามแตกต่า งกั น น้ อ ยกว่า อี ก หนึ่ งข้ อ สั งเกตในกลุ่ม ที่ 2 คื อ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของกิจกรรมงานทาสี ที่มีค่าน้อยกว่ากิจกรรมงานก่ออิฐ
กลับมีค่า SD. ที่มากกว่า อาจเกิดจากการคำนึงถึงปัจจัย เช่นเดียวกับที่ ได้
กล่าวไว้ข้างต้น ปัจจัยที่รบกวนระยะเวลา อาจมีมากกว่าหรือส่งผลรุนแรง
กว่ า ข้ อ แตกต่ า งของหมวดงานระบบคื อ งานไฟฟ้ า ที่ ด ำเนิ น การโดย
ผู้รับเหมาช่วง ส่งผลให้ค่า SD. ของระยะเวลามีค่าต่ำ อีกทั้งสามารถควบคุม
ปั จ จั ย รบกวนได้ ดี ก ว่ า งานสุ ข าภิ บ าล ซึ่ ง งานสุ ข าภิ บ าลมี ร ะยะเวลา
ดำเนินการมากกว่า และปั จ จั ย สำคัญ ที่ เกี่ย วข้ อ งคือ สภาพหน้ างาน และ
สภาพอากาศ โดย 2 ปัจจัยนี้ ส่งผลให้การควบคุมระยะเวลา คาดเดาได้ยาก
กว่างานไฟฟ้า

ฉาบและงานทาสี ซึ่ งการพิ จ ารณาค่ า ระยะเวลาทั้ ง 3 กิ จ กรรมนี้ ควร
พิจารณาร่วมกับผู้เชี่ย วชาญ เพื่อผลลัพท์ที่เหมาะสม อีกทั้งกิจกรรมที่ใช้
เครื่อ งจั ก รในการดำเนิ นงานเป็ น หลัก ต้อ งใช้ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการ
ประมาณด้วยเช่นกัน และกิจกรรมที่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ค่าระยะเวลาของผู้
วางแผนมีความแตกต่างกันไม่มากนัก อาจเพราะมีการดำเนินงานด้วยช่าง
เฉพาะงาน
การคำนึ งถึ งปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การประมาณระยะเวลา หาก
พิจารณาภาพรวมจากทุกกิจกรรม พบว่า โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ
ทัก ษะฝีมือ ช่า ง โดยมี ค่า ระดับ ความสำคัญ สูง ที่ สุด (12 ใน 20 กิจ กรรม)
ข้ อ สั ง เกตที่ เด่ น ชั ด คื อ ทั้ ง 8 กิ จ กรรมในหมวดงานสถาปั ต ย์ ให้ ร ะดั บ
ความสำคั ญ ของปั จ จั ย ทั ก ษะฝี มื อ ช่ า งสู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง
ความสำคัญของปัจจัยนี้ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งระยะเวลาใน
หมวดงานสถาปัตย์ถือเป็นระยะเวลาส่วนใหญ่ของโครงการ
ค่า เฉลี่ย ระดับ ความสำคัญ ของปั จ จัย ทั้งหมด ที่มีผลต่อ การประมาณ
ระยะเวลา โดยปัจจัยที่มีระดับความสำคัญค่อนข้างมาก ได้แก่ ทักษะฝีมือ
ช่า ง ซึ่งสอดคล้อ งกับ ที่ ได้ก ล่าวไว้ข้ างต้น ดังนั้น การประมาณระยะเวลา
กิจกรรมต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก และปัจจัยด้านสภาพอากาศ ถึงแม้จะ
ส่ ง ผลกระทบไม่ ม ากนั ก อย่ า งไรก็ ต าม สภาพอากาศมี ค วามสำคั ญ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากการคาดเดาปัจจัยนี้ อาจทำได้อยากกว่าปัจจัยอื่นๆ
โดยเฉพาะกิจ กรรมที่เป็ นงานกลางแจ้ ง และใช้ระยะเวลาการดำเนิน งาน
ยาวนาน ปัจจัยที่มีระดับความสำคัญปานกลาง ได้แก่ สภาพพื้นที่หน้างาน
และวัสดุ ด้ว ยโครงการมี ขนาดเล็ก การบริห ารจั ดการหรือ วางแผนทั้ ง 2
ปัจ จั ยนี้ สามารถควบคุมได้ไม่ยากนัก การคำนึงถึ งผลกระทบจึงมีไม่มาก
รูปที่ 11 ค่าเฉลีย่ ระดับความสำคัญของปัจจัยจากกิจกรรมทั้งหมด
เช่ น กั น ปั จ จั ย ที่ มี ร ะดั บ ความสำคั ญ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ได้ แ ก่ การขนส่ ง
ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของปัจจัยจากกิจกรรมทั้งหมด โดยแปลผล เครื่องจั กร และอุบั ติเหตุ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ด้วยโครงการมีขนาดเล็ก
และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ความซับซ้อนจึงมีไม่มากเช่นกัน การขนส่งวัสดุสามารถใช้รถขนาดเล็ก ถึง
1) ทักษะฝีมือช่าง อยู่ในระดับความสำคัญค่อนข้างมาก
ขนาดกลางได้ มีการใช้เครื่องจักรดำเนินการค่อนข้างน้อย ขนาดเล็ก และไม่
2) สภาพอากาศ อยู่ในระดับความสำคัญค่อนข้างมาก
ซับซ้อน อุบัติเหตุในการทำงาน มีโอกาสเกิดขึ้นหรือความรุนแรงค่อนข้างต่ำ
3) สภาพพื้นที่หน้างาน อยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง
อย่างไรก็ตาม ทุกปัจจัยสมควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
4) วัสดุ อยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง
การใช้ PERT ช่ ว ยวางแผนระยะเวลาโครงการ ผู้ ว างแผนควรมี
5) การขนส่ง อยู่ในระดับความสำคัญค่อนข้างน้อย
ประสบการณ์ ในการประมาณระยะเวลาที่สู ง การใช้ท ฤษฎีนี้ ต้อ งมีก าร
6) เครื่องจักร อยู่ในระดับความสำคัญค่อนข้างน้อย
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ โดยผู้วางแผนต้องประเมินอัตราผลผลิต
7) อุบัติเหตุในการทำงาน อยู่ในระดับความสำคัญค่อนข้างน้อย
แม่นยำพอสมควร หากใช้การประเมินแผนงานโดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะ
เป็น ผู้วางแผนต้องมีความเข้าใจในทฤษฎี สามารถตีความได้จากผลลัพท์การ
5. ผลสรุปการวิจัย
ประเมิน และต้องมีการกำหนดค่ามาตรฐานของความน่าจะเป็น เพื่อใช้ใน
การประมาณระยะเวลากิจกรรมของผู้วางแผน สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัย การตัดสิ นใจ ด้ว ยวิธีก ารเก็บ สถิ ติข องโครงการ ประกอบกับ การปรึก ษา
หลั ก ที่ ส ำคั ญ คื อ อั ต ราผลผลิ ต (productivity) จากวิ จ ารณญาณของผู้ ผู้เชี่ย วชาญ ที่ ชำนาญในทางปฏิบั ติและทฤษฎี โดยค่า ที่ก ำหนดนั้น อาจ
วางแผนแต่ละคน ซึ่งเมื่อใช้ประมาณระยะเวลากิจกรรมแล้วนั้น ส่งผลให้ แตกต่างกันไปตามลักษณะหรือสถานะการณ์ของโครงการ
ระยะเวลาของแต่ละผู้วางแผนแตกต่างกันอย่างมาก และเมื่อนำระยะเวลา
กิจกรรมไปใช้ในการวางแผน ภายใต้ทฤษฎีและเงื่อนไขเดียวกัน ยิ่งสะท้อน เอกสารอ้างอิง
ถึงระยะเวลาโครงการ ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
[1] ก ลุ่ ม อ อ ก แ บ บ แ ละก่ อ สร้ า ง สำนั ก อ ำน วยก าร สำนั ก งาน
ข้อสังเกตที่สำคัญคือ กิจกรรมที่มีระยะเวลาดำเนินงานมาก ส่งผลให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. “สถิติการ
ปัจจัยรบกวนมากขึ้น การประมาณระยะเวลาต้องไตร่ตรองมากขึ้นเช่นกัน
ทำงานของช่าง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
โดยกิจกรรมที่ประมาณแตกต่างกันชัดเจนที่สุดคือ กิจกรรมงานก่ออิฐ งาน
CEM04-8

193

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

http://design.obec.go.th/statwork.html. (15 มิถุนายน 2563).
กัลยา วานิชย์บัญ ชา (2560). การวิเคราะห์ สถิติ : สถิติสำหรับการ
บริหารและวิจัย. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 27.
โชคชั ย บุ ญ ธเศรษฐ์ (2560). ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระยะเวลา
ค่า ใช้จ่ า ยและคุณ ภาพในงานก่อ สร้าง กรณี ศึก ษาโรงงานกระดาษ
SCG อำเภอบ้ า นโป่ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี . การค้ น คว้ า อิ ส ระปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ , มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย.
ประวิทย์ แก้ว เจริญ (2552). การลดการทำงานเสร็จล่าช้าโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค CPM : กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างตัวอย่าง.
สารนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การ
อุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ประเสริฐ ดำรงชัย (2552). การวางแผนงานก่อ สร้าง. ศูนย์บ ริห าร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 11-13.
พงศธร ฐานิตสรณ และ จีราภรณ์ สุธัมมสภา (2560). การประเมิน
เวลาที่ เหมาะสมด้ ว ยเทคนิ ค PERT/CPM ในการบริ ห ารโครงการ
บํารุงรักษาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ รุ่น SGT5-4000F
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าจะนะจังหวัดสงขลา. การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับ ชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7, นนทบุรี, 24
พฤศจิกายน 2560, หน้า 945-956.
วิชานั น ท์ ชม้า ย (2551). การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่งผลกระทบต่ อ เวลา
ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ ในงานก่อสร้างบ้ านจั ดสรร ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วชรภูมิ เบญจโอฬาร (2553). การบริหารงานก่อสร้าง. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, หน้า 31-86.
วรศักดิ์ สุนทรโชติ (2560). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการก่อ สร้างบ้านพักอาศัยที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพ
งานของบริษัทรับสร้างบ้าน กรณีศึกษาบริษัท แคนดิต คราฟท์ ดีไซน์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด . การค้นคว้าอิสระปริญ ญามหาบัณฑิต,
สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย.
วิสูต ร จิ ระดำเกริง (2558). การบริห ารงานก่อ สร้า ง. สำนั ก พิ ม พ์
วรรณกวี, หน้า 125-126.
ศิริพันธ์ มัชฌิมา (2560). การศึกษาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการ
ก่อ สร้า งอาคารสูง ตั้ งแต่ 8 ชั้ น ขึ้ น ไป. การค้ น คว้า อิ สระปริญ ญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ , มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย.

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

[12] สรชัย นิโรธเริงสิริ (2549). การศึก ษาปั ญ หาที่มีผลกระทบกับ การ
ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพและปริมณฑล. การศึกษา
โครงการเฉพาะเรื่องปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมและการ
บริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
[13] อาจอง สุขประเสริฐ (2559). การประยุก ต์เทคนิค PERT/CPM ใน
การจัดการกิจกรรมในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร. งานนิพนธ์ปริญ ญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
[14] อภิ ช ญา รุ จิ ชั ย กุ ล (2560). ปั ญ หาการจั ด การก่ อ สร้ า งที่ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาการก่อสร้างบ้านเดี่ยว กรณีศึกษาโครงการเดอะซิตี้บ รม
ราชชนนี 60 และโครงการเดอะซิตี้ สาทร-สุขสวัสดิ์ ของบริษัท เอพี
(ไทยแลนด์ ) จำกั ด (มหาชน). วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ,
สาขาวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[15] Agyei, W. (2015). Project Planning And Scheduling Using
PERT And CPM Techniques With Linear Programming: Case
Study. International Journal of Scientific & technology
research, 4, pp. 222-227.
[16] Ersahin, T., McCabe, B., and Doyle, M. (2003). Monte Carlo
Simulation Analysis at Lester B Pearson International
Airport Development Project. Construction Research
Congress: Wind of Change: Integration and Innovation of
Construction, Honolulu, Hawaii, 19-21 March 2003, pp.1-8.
[17] Toor, S. R. and Ogunlana, S. O. (2008). Problems causing
delays in major construction projects in Thailand.
Construction Management and Economics, 26, pp. 395 408.
[18] Wambeke, W. B., Hsiang, M. S., and Liu, M. (2011). Causes
of Variation in Construction Project Task Starting Times
and Duration. Journal of Construction Engineering and
Management, 137, pp. 663-677.

CEM04-9

194

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

การศึกษาพฤติกรรมและกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคางานก่อสร้างทาง
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บทคัดย่อ
ผู ้ บ ริ ห ารมั ก เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาหรือ สถานการณ์ ใ นการตั ด สิ น ใจเมื่อ
ต้องการเข้าร่วมการประกวดราคางานก่อสร้าง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
กับภาครัฐที่มีโอกาสเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ฉะนั้นนอกจากการคำนวณ
ต้นทุนให้แม่นยำแล้ว หากทราบถึงแบบแผนพฤติกรรมของคู่แข่งก็จะช่วย
เพิ่มโอกาสชนะการประกวดราคาได้ไม่มากก็ น้อย โดยการศึกษานี้ได้ นำ
ข้อ มูล ประวัติ ก ารเสนอราคาโครงการก่อ สร้า งงานทาง ในอำเภอเมือ ง
นครราชสีมา จำนวน 119 โครงการ มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มและ
รูป แบบพฤติก รรมการเสนอราคาของผู้รับ เหมาก่อ สร้า ง จากนั้นจึงหา
แนวทางและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และคู่แข่ง ซึ่งมีผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการ
ประกวดราคากับภาครัฐ จากการศึกษาพบว่า ผู้รับเหมามีแบบแผนในการ
เสนอราคา บางรายเสนอราคาต่ำเป็นประจำ บางรายเสนอราคาสูงเป็ น
ประจำ หรือ บางรายก็เสนอราคาแบบสุ่ม โดยสามารถสรุป ได้ดังนี้ (ก)
จำนวนผู้เสนอราคามีผลต่อการประกวดราคา ยิ่งจำนวนคู่แข่งมาก ราคาก็
จะยิ่งแตกต่างกันมาก (ข) ผู้รับเหมาคัดเลือกงานตามประเภทงานและพื้นที่
ก่ อ สร้ า ง (ค) สามารถทำนายอั ต ราความสำเร็ จ ของผู ้ ร ั บ เหมาด้ว ยค่า
Average Mean Standardized Bid ท้ายที่สุด ได้นำผลการศึกษาไปใช้ใน
การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่นหนึ่งในเจ้าของโครงการที่ทำการเก็บข้อมูล ซึ่งมีราคากลาง
เป็นจำนวนเงิน 745,200 บาท ด้วย Mark-Up -3.47% พบว่าสามารถทำ
ให้ชนะการเสนอราคา โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดได้จริง
คำสำคัญ: การประกวดราคา, งานก่อสร้างถนน, พฤติกรรมของผู้รับเหมา,
กลยุทธ์การเสนอราคา, แบบแผนการเสนอราคา

Abstract
One of the most common problems associated with
decision-making every contractor must face is determining bid
prices, especially when there is only one chance to submit the
best and final offer in government construction projects. Apart

from accurate estimating, learning competitors’ behaviors from
historical records helps develop strategy that increase chances
of winning the bid. So, this study aims to identify competitors’
behavior patterns and analyze the factors affecting them in 119
road construction projects in Nakhon Ratchasima Province. The
results showed that each contractor has a particular way of
bidding. Some have disproportionate low bids or high bids and
some bid randomly. In conclusion, the higher number of bidders
entered, the wider range of bid price it will be. Also, contractors
chose to enter the competition based on the type of road they
have expertise in, the location of the site, with a specific range
of mark-up determined. Lastly, Average Mean Standardized Bid
helps predict contractors’ success ratio as inverse correlations
exists between them. Moreover, the results were tested on a
745,200 THB reinforced concrete road construction project of a
local government organization whose data were collected in this
study. As the outcome, it helped winning the competition with
a Mark-Up of -3.47%.
Keywords: Competitive Bidding, Road Construction,
Contractors’ behavior, Bidding Strategies, Bidding Performance

1. บทนำ
งานวิจัยที่ประเทศจีน [1] พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (Competitiveness) ของผู้รับเหมาก่อสร้างมีด้วยกันทั้งหมด
35 ปัจจัย และกลยุทธ์การเสนอราคาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ
โครงการก่อ สร้างที่สำคัญที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ที่ดี [2] ไม่เพีย งต้องชนะการ
แข่งขันหรือเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ต้องทำให้โครงการแล้วเสร็จได้ใน
กำไรที่คาดหวังไว้ด้วย ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ [3] จึงควรใช้เวลาทุ่มเท
ให้กับงานหรือกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นวงจรชีวิตโครงการ (Project Life
Cycle) มิเช่นนั้นจะประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ดังที่
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Jeffrey [4] กล่าวว่า ความไม่แม่นยำ (Inaccuracies) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกวดราคา คือหนึ่งในสาเหตุความล้มเหลวของผู้รับเหมาก่อสร้าง
การศึ ก ษานี้ ส นใจศึ ก ษาพ ฤติ ก รรมกา รป ระกวดราคา ข อ ง
ผู้รับเหมาก่อ สร้า ง โดยมีสมมติฐานว่า ผู้รับ เหมาแต่ละรายมีแบบแผนที่
ต่างกันออกไป ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากข้อมูลในอดีตด้วยการประยุกต์ใช้
หลักการทางสถิติ เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มและรูปแบบการเสนอราคาของ
คู่แข่งยิ่งขึ้น จากนั้นจึงพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
สนใจเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น และหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การศึกษาครั้งนี้คือ 1) เพื่อหาแนวโน้ม พฤติกรรม หรือรูปแบบการเสนอ
ราคาของผู้รับเหมางานก่อสร้างทางในอำเภอเมืองนครราชสีมา 2) กำหนด
กลยุทธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางในอำเภอเมืองนครราชสีมา
ผลการศึกษาจะช่วยเป็นแนวทางในการกำหนดราคาและเพิ่มโอกาส
การชนะการประกวดราคางานก่อสร้างทางได้ไม่ก็น้อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อทั้งผู้รับเหมาคู่ค้าภาครัฐและภาครัฐ

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง [5] ได้กำหนดนิยามการจัดซื้อจัดจ้างว่า หมายถึง การ
ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติ
กรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในปัจจุบันการกำหนดราคาสัญญา
งานก่ อ สร้ า งของรั ฐ มั ก จะใช้ ว ิ ธี แ บบแข่ ง ขั น ราคาหรื อ ประกวดราคา
(Competitive Bidding) เนื่องจากเป็นวิธีที่ยุติธรรมทำให้ผู้รับเหมาแต่ละ
รายมีโอกาสอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังได้ราคาที่ต่ำคุ้มค่ากับงบประมาณของ
ประเทศ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐนิยมทำสัญญาจ้างแบบราคาเหมา
(Lump Sum Contract) ที่ ร วมต้ น ทุ น ค่ า วั ส ดุ ค่ า แรงงาน เครื ่ อ งจั ก ร
อุปกรณ์ ค่าดำเนินการ กำไร และภาษี ทั้งหมดไว้ในราคากลางแล้ว เพื่อให้
ทราบมูลค่างานที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนที่แน่นอน
2.2 กระบวนการประกวดราคา
ในปัจจุบันผู้รับเหมาที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดราคางานก่อสร้าง
ของรัฐต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ตามที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [6]
ได้กำหนดไว้ จึงจะสามารถเข้าไปค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างและขอรับ
เอกสารประกวดราคาได้ โดยประกาศเชิญ ชวนจะมีความประสงค์ของ
หน่วยงานราชการ และราคากลาง ซึ่ง ในการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำ
ที่สุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
2.3 งานก่อสร้างทาง
งานก่อสร้างทาง [7] หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และ
หรือการบำรุงรักษาทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและ
การสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือ
พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงที่ ดิน พืช พัน ธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลม ราง
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ระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ
ป้ายจราจร เครื่องหมาย เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอด
รถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง อาคาร และสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งาน
ก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ไนเขตงานก่อสร้าง หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่งานก่อสร้างทาง หรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้น
2.4 ราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลาง หมายถึง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้
ยื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้ บุญทิพย์ [8] ได้กล่าวว่า ราคากลางมีความสำคัญใน
การใช้เป็นราคาอ้างอิงประกอบการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาและใช้
เป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งแหล่งที่มาของราคากลาง
ได้แก่ ก) คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ข) ได้
จากฐานข้อ มู ล ราคาอ้ า งอิ ง ของพัส ดุ ที ่ ก รมบั ญ ชี ก ลางจัด ทำ ค) ราคา
มาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ง) สืบราคา
จากท้องตลาด จ) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสอง
ปีงบประมาณ ฉ) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
2.5 กลยุทธ์การเสนอราคา
เกรียงศักดิ์ [9] กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้น
อย่า งรอบคอบมีลักษณะเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตาม
สถานการณ์ มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน หรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่าง
ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ในการประกวดราคาโครงการ
ก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ผู้รับเหมาย่อมต้องการได้งานในราคาสูง ส่วนเจ้าของ
โครงการก็ต้องการงานในราคาต่ำที่สุด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
จึงต้องมีหลักในการเสนอราคา อีกทั้งส่วนใหญ่โครงการก่อสร้างของรัฐมัก
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสนอราคา ผู้รับเหมาจะทราบเพียงราคากลาง
และราคาที่ตนเสนอเท่านั้น ฉะนั้นการพยากรณ์ราคาและการคิดค้นกลยุทธ์
การเสนอราคาให้ชนะจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยในทวีปอเมริกาและ
ยุโรปมานานแล้วตั้งแต่กลางคริสต์ทศวรรษ 1950 [10]
2.6 แบบจำลองความน่าจะเป็น (Probabilistic Model)
แนวคิดแรกในการทำนายโอกาสการชนะการประกวดราคามุ่งเน้นไปที่
การสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็นที่จะช่วยเป็นแนวทางการตัดสิน ใจ
ราคา โดยในปี ค.ศ. 1956 Friedman [11] เป็น คนแรกที่เสนอแนวคิ ด
แบบจำลองความน่าจะเป็นและยังได้รับการอ้างถึงจากนักวิจัยเป็นจำนวน
มาก โดยมีที่มาจากแนวคิดการเสนอราคาแบบสุดโต่งสองแบบ คือถ้าอยาก
ชนะมากก็สามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนได้ และถ้าราคานั้นต่ำมากก็จะ
มีโอกาสชนะ 100% ในทางตรงกันข้ามราคาที่ไม่มีวันชนะก็คือราคาที่มี
mark-up สูงมาก เช่น mark-up ที่สูงถึง 50% ซึ่งในระหว่างราคาสุดโต่ง
สองราคานี้แล้วยังมีราคาตรงกลางที่สามารถหาความน่าจะเป็นในการชนะ
ได้ เช่น หากกำหนด mark-up ที่ต้องการเท่ากับ 12% เมื่อนำมาคำนวณ
ตามสมการแล้ว โอกาสชนะการประมูลจะเท่า กับ 30% เป็นต้น ต่อ มา
นักวิจัยหลายคนได้วิจารณ์งานของ Friedman และได้คิดค้น แบบจำลอง
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ต่า ง ๆ [10] โดยหวังจะแก้ไขจุดบกพร่อ งของ Friedman ไม่ว ่า จะเป็ น
Gates, Whittaker, Fine, Rickwood, หรือ Curtis & Maine
2.7 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
McCaffer [12] ส ร ้ า ง แ บ บ ก า ร แ จ ก แ จ ง แ บ บ ป ก ต ิ (Normal
Distribution) ของการเสนอราคางานก่อสร้างประเภทถนนและอาคารด้วย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 8.4 % และ 6.3%
ตามลำดับ ซึ่งการแจกแจงนี้มีประโยชน์ในการช่วยทำนายราคาที่ต่ำที่สุด
(Lowest Bid) จากการประมาณค่าเฉลี่ยการเสนอราคาทั้งแบบการแจก
แจงที่จัดกลุ่มด้วยจำนวนผู้เสนอราคาและแบบการแจกแจงด้วยการใช้ราคา
ที่เสนอทั้งหมด
บุญมี [13] ได้ทำการศึกษาถึงพฤติก รรมการประมูลงานก่อ สร้า งใน
ประเทศไทย ได้ผลสรุปว่า (ก) เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้า งมี
มากขึ้น กำไรที่คาดหวังสูงสุดจะมีค่าลดลง (ข) เมื่อขนาดราคาของงาน
ก่อสร้างใหญ่ขึ้น กำไรที่คาดหวังสูงสุดจะมีค่าลดลง แต่จะไม่มีความสัมพันธ์
กับจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง (ค) ราคาประมูลต่ำสุดและราคา
ประมูลรองลงมาจากอันดับต่ำสุดมีค่าต่ำกว่าราคากลางเป็นส่วนใหญ่ (ง)
ค่าเฉลี่ยของผลต่างของราคาประมูลต่ำสุดกับราคาประมูลรองลงมาจาก
อันดับต่ำสุดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อราคาประมูลต่ำสุดมีค่าเพิ่มขึ้น
Candra, Retna, และ Syahril [14] จากประเทศอิน โดนี เซี ย ได้ นำ
โมเดลของ Friedman มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การประมูลงานก่อสร้าง
อาคารในเมือง Banjarbaru จากผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ค่าเท่ากับ -9%
จากการคำนวณแบบ Multi Normal Distribution และได้ค่าเท่ากับ -5%
จากการคำนวณแบบ Single Normal Distribution และพบว่ า การใช้
ราคาจากการคำนวณแบบ Single Normal Distribution ไม่สามารถชนะ
ราคาที่ต่ำที่สุดได้ ในทางตรงข้ามราคาจากการคำนวณแบบ Multi Normal
Distribution สามารถชนะการประมูลงานก่อสร้างได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่าเป็นที่น่า
เสียดายที่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่สรุปความไม่แน่นอนของการประมูลงานได้
อย่างเป็นระเบียบแบบแผนทฤษฎี งานวิจัยที่ผ่านมาล้วนแต่ได้พยายามใช้
สถิติวิเคราะห์หาความน่าจะเป็น แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากขาดข้อมูลและ
การวิจัยถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจที่มาของความไม่แน่นอนมากขึ้น
เช่น ระยะทาง พฤติกรรมของผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprises: SMEs) เจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยราชการ
ระดับท้องถิ่น ทำให้ต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะได้นำมาสร้างกลยุทธ์
และแนวทางการพิจารณาเลือกงาน เพื่อให้ชนะการประกวดราคาด้วยราคา
และกำไรที่คาดหวังไว้
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ฉะนั้นหากศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเสนอราคาที่ผ่านมาในแต่ละพื้นที่
อาจพบความสัมพันธ์บางอย่างที่แสดงให้เห็นถึ งแนวโน้มและรูปแบบการ
เสนอราคาที่มีลักษณะซ้ำเดิมเป็นแบบแผนและความโอนเอียงที่จะเสนอ
ราคาในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ได้มาจากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานและเป็นไป
ตามวัตถุป ระสงค์ โดยเลือ กเก็บ ข้อ มูลประวัติก ารเสนอราคาโครงการ
ก่อสร้างงานทางจากที่มีหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่ง พิจารณาจาก
ตำแหน่งที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองนครราชสีมาที่มี
อาณาเขตพื้นที่การปกครองติดกันจำนวน 7 แห่ง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยราคาที่ผู้รับเหมาเสนอแก่สาธารณะชน จึง
จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลประวัติการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจากการ
ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ โดยมีแบบฟอร์มบันทึก
ข้อ มูล โครงการก่อสร้างอย่างคร่าว เมื่อ ได้ข ้อมูลดิบในรูปแบบกระดาษ
(paper-based) แล้ ว จึ ง นำมาใส่ โ ปรแกรม Microsoft Excel แล้ ว จึ งนำ
เลขที่โครงการไปสืบค้น รายละเอียดด้วยตนเองเพิ่มเติม จากระบบ e-GP
และแหล่งข้อมูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจในประเทศไทยของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD Data Warehouse) ดังนี้ • เลขที่
โครงการในระบบ e-GP • ชื่อโครงการ • รายชื่อผู้เสนอราคา • จำนวน
ผู้รับ เหมาที่เสนอราคา • ราคาที่ผู้รับ เหมาแต่ละรายเสนอ • ผู้ชนะการ
ประมูลงาน • ราคาประมูลต่ำสุด • สถานที่ตั้งโครงการก่อสร้าง • วันที่เสนอ
ราคา • ราคากลาง • บั ญ ชี แ สดงปริ ม าณวั ส ดุแ ละแรงงานที ่ใ ช้ ในการ
ก่ อ สร้ า ง (Bill of Quantities: BOQ) จากนั ้ น จึ ง วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
ตัว อัก ษรภาษาอังกฤษแทนชื่อ ผู้ รั บ เหมาและใช้พ ยัญ ชนะไทยแทนชื่ อ
หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ
3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคำนวณ
ค่าต่าง ๆ ดังนี้
3.4.1 กำไรที่คาดหวัง (Mark-up)
Mark-up คือกำไรที่บวกเพิ่มจากต้นทุน โดยกำหนดเป็นร้อยละ
𝑀𝑎𝑟𝑘 − 𝑈𝑝 % =

3. วิธีดำเนินการศึกษา

Bid Price

3.1 สมมติฐาน
การศึกษานี้ดำเนินการตามความเชื่อที่ว่า ผู้รับเหมาแต่ละรายมีแบบ
แผนในการเสนอราคา และระยะทางระหว่า งที่ต ั ้ ง สำนั ก งานใหญ่ข อง
ผู้รับเหมากับพื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดราคา

Cost
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𝐵𝑖𝑑 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒−𝐶𝑜𝑠𝑡
𝐶𝑜𝑠𝑡

⋅ 100

(1)

หมายถึง ราคาที่เสนอ
หมายถึง ต้นทุนงานก่อสร้าง (การศึกษานี้ใช้ต้นทุนของ
เจ้าของโครงการ กล่าวคือ ต้นทุนจากราคากลางในประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างในระบบ e-GP ที่หน่วยงาน
ของรัฐได้จัดทำข้อมูล หรือราคากลางก่อนคูณ Factor F)
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3.4.2 อัตราส่วนราคาเฉลี่ยมาตรฐาน “Mean Standardized Bid”
ในชีว ิตจริง การเก็บ ข้อ มูล การเสนอราคาของคู่แ ข่ง มัก ทำได้เฉพาะ
โครงการที่เจ้าตัว เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดปัญหาหรือเกิดความ
ล้มเหลวในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับเหมา เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่
เพีย งพอ หากต้อ งการนำไปใช้จ ริง จำเป็นต้องมีว ิธี เปรียบเทีย บอย่างมี
หลักเกณฑ์เป็นมาตรฐาน ฉะนั้นวิธีที่ได้รับความยอมรับ คือ การปรับฐาน
(Standardizing)
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒𝑑 𝐵𝑖𝑑 =

𝐵𝑖𝑑 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑑

(2)

หมายถึง ราคาที่เสนอ
Mean Bid หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของราคาที่ผู้รับเหมาทุกรายเสนอ
Bid Price

3.4.3 ราคาสูงหรือราคาต่ำ (High Bid or Low Bid)
High Bid หรือ Low Bid คือ เกณฑ์ราคาที่ผู้รับเหมารายนั้น ๆ เสนอ
เทียบกับค่าเฉลี่ยของราคาที่ผู้รับเหมาทั้งหมดเสนอในแต่ละงาน บ่งบอกถึง
พฤติกรรมของผู้รับเหมาแต่ละราย
High Bid หมายถึง ราคาที่เสนอมากกว่าค่าเฉลี่ย (Bid Price > Mean)
Low Bid หมายถึง ราคาที่เสนอน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (Bid Price < Mean)
0 หมายถึง ราคาที่เสนอเท่ากับค่าเฉลี่ย (Bid = Mean) ไม่ต้องนำมาคิด
3.4.4 อัตราส่วนการชนะ (Success Ratio)
𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏𝑠 𝑤𝑜𝑛
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏𝑠 𝑏𝑖𝑑

(3)

หมายถึง จำนวนโครงการที่ชนะ
Number of jobs bid หมายถึง จำนวนโครงการที่ประกวดราคา
Number of jobs won

3.4.5 การทดสอบทวินาม Binomial test
เป็นการทดสอบแบบ Nonparametric กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว และ
ข้อมูลมีเพียงแค่ 2 ค่า (Dichotomous Data) ในการศึกษานี้คือ high bid
หรือ low bid เพื่อหาสัดส่วนของข้อมูลแต่ละค่า Conover [15]
𝑥𝑞 = 𝑛 ⋅ 𝑝 ± 𝑧𝑞 √𝑛 ⋅ 𝑝 ⋅ (1 − 𝑝)

(4)
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4. ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลประวัติการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานทาง
ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP จากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 แห่ง
สามารถเก็บรวบรวมได้จริง 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 74 อีก 2 แห่ง ไม่ให้
ข้อมูลโดยอ้างว่าไม่ผ่านมติการประชุม ทั้งนี้จะใช้พยัญชนะไทย ก-จ แทน
ชื่อหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ
การศึก ษานี้รวบรวมข้อ มู ล การประกวดราคาโครงการก่อ สร้ า งได้
ทั้งหมด 119 โครงการ รวมเป็นการเสนอราคา (bids) ทั้งสิ้น 665 ครั้ง
มูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 161,000 – 3,613,281 บาท แบ่งเป็นประเภทงาน
ดังนี้
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
56 โครงการ
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 18 โครงการ
ถนนลาดยางแบบเคพซีล
5 โครงการ
ถนนหินคลุก
12 โครงการ
ถนนลูกรัง
3 โครงการ
ถนนดิน
1 โครงการ
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 โครงการ
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 โครงการ
และงานก่อสร้างอื่น ๆ
8 โครงการ
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม
เมื่อ จัดระเบีย บข้ อ มูล 119 โครงการเพื่อ หาจำนวนผู้เข้า ร่ว มการ
ประกวดราคาในแต่ละโครงการ พบว่า 7 โครงการไม่มีคู่แข่ง กล่าวคือ มีผู้
เสนอราคาเพียงรายเดียว และหน่วยงาน (จ) มีข้อมูลเพียง 2 โครงการ จึง
ตัดออก เหลือ 110 โครงการ จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า หน่วยงาน (ค) มี
จำนวนผู้รับเหมามาร่วมการแข่งขันมากที่สุด เฉลี่ยโครงการละ 7.56 ราย
โดยโครงการหนึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมการประกวดราคาสูงที่สุดถึง 14 ราย ใน
ขณะเดียวกันหน่วยงาน (ง) มีจ ำนวนผู้รับเหมาน้อยที่สุด เฉลี่ยโครงการละ
2.67 ราย
ตารางที่ 1 จำนวนผูเ้ สนอราคาในแต่ละพื้นที่
No. of Bidders

หมายถึง ช่วงที่ยอมรับ 𝐻0
q หมายถึง 1 − α (กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) = 0.05)
n หมายถึง จำนวน bid
p หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (high หรือ low จึงมีค่าเท่ากับ 0.5)
𝑧𝑞 หมายถึง ค่าคงที่ Quantile ที่ q จากตาราง A1 [15]
การอ่านค่า
Low หมายความว่า จำนวน low bids เยอะจนไม่สมส่วนมาก
High หมายความว่า จำนวน high bids เยอะจนไม่สมส่วน
R หมายความว่า มีการผสมผสานแบบสุ่มทั้ง low และ high bids
𝑥𝑞

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mean
SD

CEM05-4

No. of Projects (based on owners)
ก
ข
ค
ง
4
1
2
9
1
3
3
6
3
6
5
3
5
5
7
4
1
5
2
2
1
3
3
7
2
4
2
2
1
4
2
2
4.24
6.26
7.56
2.67
1.52
2.59
3.36
0.77
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สอดคล้องกับตาราง 2 ที่ Min และ Max ของ Mark-up ของ (ค) ที่มี
ช่วงกว้างที่สุด คือ -20 ถึง 36 ในขณะที่ (ง) มีช่วงแคบที่สุด คือ -25 ถึง 8
จะเห็นได้ว่า งานแต่ประเภทในแต่ละพื้นที่มีการแข่งขันไม่เท่ากัน มีค่า Min
และ Max ของ Mark-up ต่างกัน ส่วนงานประเภทอื่น ๆ ได้ข้อมูลมาไม่
เพียงพอ สมมติฐานว่าอาจเป็นเพราะงานก่อสร้างทางในท้องถิ่นอำเภอเมือง
นครราชสีมามีงานประเภทถนน ค.ส.ล. มากที่สุด
ตารางที่ 2 Mark-up ของ lowest bid แบ่งตามหน่วยงานและประเภทงาน
ประเภทงาน
รวม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยางแอสฟ
ัลท
ั
ถนนลาดยางเคฟซีล
รางระบายน้าค.ส.ล.
ัอคอนกรี
ท
ตเสริมเหล็ก
ถนนหินคลุก

หน
่วยงานเจ
่าของโครงการ
ข
ค

ก
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ยกตัวอย่าง การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ของผู้รับเหมา A
Average Mean Standardized bid:
โครงการหนึ่ง ผู้รับเหมา A เสนอราคา 1,034,000
ผู้รับเหมา J เสนอราคา 1,045,000
ผู้รับเหมา D เสนอราคา
968,000
ผู้รับเหมา H เสนอราคา 1,110,000
ผู้รับเหมา Q เสนอราคา 1,086,000
𝑥̅ =

ง

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
-7 35 -16 37 -20 36 -25 8
-7 13 -10 36 -20 36 -25 8
-6 35 -16 37 -9 32
6
6
- -15 36
12 16
11 15 1 11
8 11 -10 36 -1 -1

∑𝑥
𝑛
1,034,000

Mean Standardized bid = 1,048,600

=
=

5,243,000
5

= 1,048,600

0.986

คำนวณเช่นนี้จนครบทุกโครงการที่ A เข้าร่วมการประกวดราคา แล้วนำค่า
Mean Standardized Bid มาเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.869 ดังตารางที่ 4
Success Ratio:
A เข้าร่วมทั้งหมด 38 โครงการ เป็นผู้ชนะ 10 โครงการ
Success Ratio ของ A

=

10
38

⋅ 100 = 26.3%

จากข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างทั้งหมดของหน่วยงาน (ก)
(ข) (ค) (ง) พบว่ามีผู้รับเหมามาร่วมการประกวดราคา 71 ราย และหลังจาก
ทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าผู้รับเหมามีเจ้าของเดียวกันจำนวน 4 คู่ จึง
เหลือ 67 ราย และจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z แทนชื่อผู้รับเหมา
เมื่อจัดอันดับตามความถี่ในการ bid ดังตารางที่ 3 แล้วพบว่า ผู้รับเหมา
ชอบ (favor) งานคนละประเภทกัน สังเกตได้จากการที่ผู้รับเหมาอันดับ 1-3
ไม่ซ้ำกันเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้รับเหมาแต่ละรายไม่ได้เข้าร่วมงานทางทุก
ประเภท ในขณะเดียวกันเมื่อจัดอันดับตามพื้นที่ก่อสร้าง (หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ) แล้วพบว่า ผู้รับเหมา favor หลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอาณา
เขตติดต่อกัน เช่น ผู้รับเหมา H ชอบไปทั้ง (ก) (ข) และ (ง) เป็นต้น

Statistical Test for Randomness:
จาก 38 โครงการ
A เสนอราคาเป็น
High Bid = 6 ครั้ง
Low bid = 31 ครั้ง
0
= 1 ครั้ง
ฉะนั้น ทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 95% ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) = 0.05

ตารางที่ 3 สามอันดับผู้รับเหมาทีเ่ ข้าร่วมการประกวดราคาบ่อยทีส่ ุด

𝑥0.95 = 18.5 ± 5

ประเภทงาน

1st

2nd

3rd

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยางแอสฟ
ัลท
ั
ัอคอนกรี
ท
ตเสริมเหล็ก

C
H
E

D
O
Z

J, A
M
D

หน
่วยงานเจ
่าของโครงการ

1st

2nd

3rd

ก
ข
ค
ง

H
H
C
E

C
D
J, G
H, C

U
J
B
A

n = 37
p = 0.5 (ความน่าจะเป็นที่จะเป็น High Bid หรือ Low Bid)

𝑧𝑞

ที่ q = 0.95 คือ 1.6449 (จากตาราง A1 [15])

𝑥0.95 = 37 ⋅ 0.5 ± 1.6449√37 ⋅ 0.5 ⋅ (1 − 0.5)

𝑥0.95 = 13.5 ถึง 23.5

จำนวน High Bid ของ A = 6 ซึ่งไม่อยู่ในช่วง 𝑥0.95 แปลว่า A เสนอราคา
แบบไม่สุ่ม (Not Random) โดยโน้มเอียงไปทาง Low Bid
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง Average Mean Standardized Bid และ
Success Ratio

4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับเหมา
ในการวิเคราะห์พ ฤติก รรมด้ว ยการคำนวณหาค่า Average Mean
Standardized bid, ค่า Success Ratio และค่า Randomness จำเป็นต้อง
ใช้เกณฑ์คัดเลือกผู้ที่เสนอราคาตั้งแต่ 20 ครั้งขึ้นไป (เหลือจำนวน 10 ราย)
มิฉะนั้นอาจจะทำผลการศึกษาไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง [12]

Company No. of Winning Average of mean Success
Randomness
Identifier Bids
Bids standardized bid Rate
A
38
10
0.869
26.3
Low
B
26
13
0.873
50.0
Low
C
66
31
0.899
47.0
Low
D
47
6
0.913
12.8
Low
E
36
4
0.988
11.1
Random
F
25
0
0.990
0.0
High
G
31
3
1.003
9.7
High
H
64
4
1.035
6.3
High
I
24
0
1.122
0.0
High
J
49
0
1.138
0.0
High
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Avg Difference Mean & Lowest Bid (%)

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าเมื่อจัดเรียงข้อมูลด้วยค่า Average Mean 5. สรุปผล
Standardized bid จากน้อยไปมาก ค่าของ Success Ratio จะเรียงจาก
การศึกษานี้มีเป้าหมายหลักในการกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคางาน
มากไปน้อยเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น A และ F ฉะนั้นหากไม่นับ A จะพบว่า B มี
ก่อสร้างทางของภาครัฐ ผลที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้
Average Mean Standardized Bid ต่ำที่สุด และมีค่า Success Ratio สูง
ที่สุด อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการเสนอราคาแบบ Low Bid ในทางตรงกันข้าม 5.1 กลยุทธ์ที่ 1: จำนวนคู่แข่ง
ผู้รับเหมา J มีพฤติกรรมการเสนอราคาแบบ High Bid แปลว่ามักจะเสนอ
30
ราคาที่สูงเกินกว่าค่าเฉลี่ย ฉะนั้นจึงมีค่า Average Mean Standardized
25
Bid ที่สูงตามไปด้วย ส่งผลให้ Success Ratio ต่ำจนเป็น 0 กล่าวคือไม่ชนะ
20
เลยแม้แต่เพียงครั้งเดียว
15
พฤติกรรมของผู้รับเหมางานทางในอำเภอเมืองโดยรวมแล้วมีลักษณะ
10
แบบสุ่ม (Radom) น้อย มีเพียงรายเดียว ส่วนใหญ่มีลักษณะแบบสูง (High
Bid) ไม่ก็ต่ำ (Low Bid) เสียมากกว่า
5
4.3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบกรณีศึกษา

2

เนื่องจากผู้รับเหมา B C D เข้าร่วมการประกวดราคาบ่อยที่สุดและ
ชนะบ่อยที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ส่วนผู้รับเหมา J เข้าร่วมบ่อยเช่นกันแต่ไม่
ชนะแม้ แ ต่ค รั ้ง เดี ย ว จึ ง สนใจพฤติ ก รรมเป็น กรณี ศ ึก ษา โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แ ก่ ช่ว งราคา ประเภทงานและ
ความถี่ในการเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
4.3.1 ช่วงราคาที่เสนอ (Range)
B เสนอราคาอยู่ในช่วง Mark-up -20.37 ถึง 31.92
C เสนอราคาอยู่ในช่วง Mark-up -25.09 ถึง 35.96
D เสนอราคาอยู่ในช่วง Mark-up -20.37 ถึง 35.80
J เสนอราคาอยู่ในช่วง Mark-up -20.37 ถึง 35.96
ทุกรายมีช่วงราคาที่เสนอใกล้เคียงกัน มีแค่ C ทีก่ ดราคาได้ต่ำทีส่ ุด คือ
-25.09%
4.3.2 ประเภทงานและความถี่ในการเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ผู้รับเหมา B C D และ J ล้วนเป็นผู้ที่เข้า
ร่วมการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 61.54, 71.21, 85.11, และ 69.39 ตามลำดับ
เมื่อสังเกตจะพบว่า ผู้รับเหมา B C และ D มีพฤติกรรมการเสนอราคา
แบบ Low ส่ ง ผลให้ ผ ู ้ร ั บ เหมาดั ง กล่า วชนะการประกวดราคาโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อยที่สุดเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 84.62, 67.74, และ
100 ตามลำดับ โดยค่า Average Mean Standardized Bid ของราคาถนน
ค.ส.ล. เท่ากับ 0.871 ในทางตรงกันข้ามผู้รับเหมา J ไม่เคยเป็นผู้ชนะการ
เสนอราคาเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเสนอราคาแบบ
High และค่า Average Mean Standardized Bid เท่ากับ 1.091
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความถี่ในการเข้าร่วมการประกวดราคาและการเป็นผูช้ นะ

จ้านวนโครงการทัง้ หมดทีัาร
่เขัวมการประกวดราคา
จ้านวนโครงการถนน ค.ส.ล. ทีัาร
่เขัวมการประกวดราคา
จ้านวนโครงการถนน ค.ส.ล. ที่ชนะการประกวดราคา
จ้านวนโครงการทัง้ หมดที่ชนะการประกวดราคา
พฤติกรรมการเสนอราคา

0

B
26
16
11
13
Low

่รั
ผู บเหมา
C
D
66
47
47
40
21
6
31
6
Low Low

J
49
34
0
0
High

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Number of Bidders

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผูเ้ สนอราคาและค่าเฉลีย่ ความต่างของ
lowest bid กับ mean bid เฉพาะงานถนน ค.ส.ล.

เลือกเข้าร่วมการประกวดราคาโครงการในพื้นที่ที่ คู่แข่งน้อย จะเห็นได้
จากรูปที่ 5 จำนวน Bidders ยิ่งสูง ความต่างของราคายิ่งสูงตามไปด้วย มี
ความเป็นไปได้จาก 2 สาเหตุ 1) มีการตัดราคากันเมื่อแข่งขันสูง 2) มีความ
หลากหลายที่มากขึ้นในการประมาณราคาของแต่ละราย ดังนั้นเมื่อสนใจ
ประกวดราคางานในพื้นที่ใดก็ควรตรวจดูประวัติจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ด้วย จากนั้นจึงพิจารณาค่าต่าง ๆผู้รับเหมาที่มักเข้าร่วมการประกวดราคาที่
พื้นที่นั้น หรือผู้รับเหมาที่มักเข้าร่วมประเภทงานนั้น ได้แก่ ค่า Average
Mean Standardized Bid ค่า Success Ratio และพฤติกรรมตามข้อ 5.2
5.2 กลยุทธ์ที่ 2: แบบแผนพฤติกรรมของคู่แข่ง
ผู้รับเหมาแต่ละรายมีแบบแผนที่ต่างกัน บางรายมีลักษณะการเสนอ
ราคาแบบ high บางรายมีลักษณะการเสนอราคา low บางรายก็เสนอราคา
แบบสุ ่ ม โดยลั ก ษณะดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ค่ า Average Mean
Standardized Bid ของผู ้ ร ั บ เหมานั ้ น ๆ ซึ ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า Performance
โดยรวมของผู้รับเหมาดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด Mark-Up
เพื่อให้ชนะการประกวดราคา
5.3 กลยุทธ์ที่ 3: การทำนายความสำเร็จของผู้รับเหมาคู่แข่ง
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว ่า Average Mean Standardized Bid มี
ความสัมพันธ์แบบผกผัน (Inverse Correlation) หรือมีความสัมพันธ์เชิง
ลบ (Negative Correlation) กั บ Success Ratio มี ป ระโยชน์ ใ นการ
ทำนายว่าผู้รับเหมารายนั้น ๆจะชนะการแข่งขันหรือไม่ โดยคิดเป็นร้อยละ
5.4 กลยุทธ์ที่ 4: การเปลี่ยน Mark-Up
การเสนอราคาด้วย Mark-Up ที่มากขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่างานและกำไร
แล้วจึงชดเชยสัดส่วนการชนะที่น้อยลงด้วยการเข้าร่วมการประกวดราคาให้
บ่อยขึ้น หรือเพิ่มจำนวนโครงการที่เข้าร่วมการประกวดราคา
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ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(BIM) มาใช้ในกระบวนการออกแบบก่อสร้าง
Increasing Value Using BIM and 3D Printing in the Design and Construction Process
อาทิตยา ตาปัน 1,* เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง 2 พรพจน์ นุเสน 3 และ มานพ แก้วโมราเจริญ 4
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการออกแบบอาคารในประเทศไทยมักพบปัญหาความล่าช้าที่
เกิ ด จากขั ้ น ตอนการออกแบบ การทำงานที ่ ซ ้ ำ ซ้ อ น ซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ระยะเวลาในการทำงานที่นาน เกิดการสิ้นเปลืองต้นทุนและทรัพยากร
บุคคล อีกทั้งแบบก่อสร้างไม่มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ
นำไปก่อสร้างอาคารของผู้รับเหมา เพื่อศึกษาความคุ้มค่า คุ้มทุนในการ
ทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ใช้ในกระบวนการออกแบบก่อสร้าง การ
ถอดราคาวัสดุ และการนำข้อมูลมาใช้โดยการแปลงไฟล์ซอฟต์แวร์เพื่อ
นำไป ใช้ขึ้นรูปอาคาร 3 มิติ โดยเครื่องพรินเตอร์ 3 มิติ จากนั้นนำข้อมูล
ที่ได้มาเปรีย บเทีย บความคุ้มค่า ความคุ้มทุน เวลาและมาตรฐานแบบ
ก่อสร้าง การขึ้นชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งผลงานวิจัยเบื้องต้นพบว่าการออกแบบ
ก่อสร้างอาคาร ทำให้ลดเวลาในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร มี
ความแม่นยำกว่า การใช้ ทรัพ ยากรบุคคลในการถอดราคาแบบปัจจุบัน
และสามารถนำข้อมูลการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร มาใช้ ข ึ้นรูป
อาคารชิ้นงาน 3 มิติ ได้รวดเร็วกว่าปัจจุบันและชิ้นงานสามารถถอด ส่วน
ประกอบอาคารให้เห็นรายละเอียดของอาคารได้ตามมาตรฐานถูกต้องตาม
แบบ และยังลดระยะเวลากับ ต้นทุนการใช้ทรัพ ยากรบุคคลในการตั ด
ชิ้นงานอาคารได้ตามที่คาดการณ์ไว้
คำสำคัญ: พรินเตอร์ 3 มิติ , แบบจำลองสารสนเทศอาคาร , กระบวนการ
ก่อสร้าง

Abstract
At the present moment, building designs in Thailand tend to
encounter many delays due to the design process.
Redundant work results in a much longer working period which
then results in a waste of human resources and time. This can
also cause mistakes in the construction of a contractor’s
building. Studying building information modeling, or BIM, is a
cost-effective solution for the design process. Powerful tools,

(coupled with a 3 D Printer) during the design process will assist
in removing redundant tasks and also provide more accuracy in
modeling. We can also remove the error of overlooking and
miscalculating material costs by using some obtained data to
compare values, worth, construction times and also check for
correct implementation of construction standards. We can also
translate our files to be used with 3D printers to further our data
analysis of a particular construction. Research also shows that
designing a building the time for BIM and is much more accurate
than strictly using physical human resources. Additionally, we
can implement BIM data into Revit to create /design 3D buildings
at a much faster rate. Construction of a 3D model also will allow
us to break our building / design into parts that can be
assembled or disassembled to further see details of a building
which can be used in correlation of construction standards and
also to see floor plan layouts in a more structured order. A 3 D
model allows for us to check for consistency and accuracy by
producing a small-scale version of a project without the need to
start a construct only to find out flaws and miscalculations
which would result in possible losses of value, time and human
resources.
Keywords: Building Information Modelling, 3 D Printer,
Construction Process

CEM06-1

202

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

1. คำนำ

ต่อไป ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานบำรุงรักษา งานบริหารจัดการ
อาคาร งานประมาณราคา งานตรวจสอบหลังการก่อสร้าง [1]
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการนำแบบจำลองสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ส่วนหนึ่งคือระบบจัดการข้อมูลของอาคารที่มีประสิทธิ ภาพ ช่วยลด
ค่า ใช้จ ่า ย และลดความผิดพลาด ซึ่งข้อ มูลแบบจำลองสารสนเทศ
สามารถนำมาถอดวัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยในการบริหารอาคาร อีก
ทั ้ ง แบบจำลองสารสนเทสยัง มี ป ระโยชน์ด ้ า นการสื ่อ สารระหว่า ง
ผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง การเขียนแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติใช้เวลาน้อยลงซึ่งส่งผลให้ขั้นตอนการออกแบบเร็วขึ้น ซึ่ง
ระบบสารสนเทศอาคารยังมีจัดการเก็บแบบจําลองอาคารพร้อมข้อมูล
สารสนเทศทั ้ ง หมด รวมไว้ ท ี ่ ฐ านข้ อ มู ล กลางของระบบ ซึ่ ง ระบบ
สารสนเทศอาคารสามารถแสดงผลแบบจําลองอาคารให้อยู่ในรูปของ
มุ ม มอง (View) ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที ่ เ หมาะสมตามการใช้ง านได้เช่น
มุมมองรูป 2 มิติได้แก่ ผังพื้น รูป ด้าน รูปตัด หรือมุมมองรูป 3 มิติ
ได้แ ก่ รูป ทัศนียภาพ รูป Isometric เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ
แสดงผลในรูปของตารางรายการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปริมาณวัสดุ หรือ
พื้นที่ใช้สอย จากแบบจําลองอาคารได้อีกด้วย และเนื่องจากระบบ
สารสนเทศอาคารจัดเก็บข้อมูลแบบจําลองอาคารทั้งหมดรวมอยู่ ใน
ฐานข้อมูลกลาง ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดใน
แบบจําลองอาคาร การแก้ไขก็จะส่งผลไปยังฐานข้อมูลกลาง ทำให้การ
แสดงผลแบบจําลองสารสนเทศอาคารในทุกมุมมองที่เกี่ยวข้อง มีความ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังมีระบบสารสนเทศอาคาร
กับมาตรฐานข้อมูลกลาง Industry Foundation Classes (IFC)

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยได้มีการพัฒนาและขยาย
ตัว อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า มาช่วยในการออกแบบ
จำลองสารสนเทศอาคาร ซึ ่ ง เทคโนโลยี แ บบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling- BIM) คือกระบวนการสร้างแบบจำลอง
สารสนเทศเสมือ นของอาคาร ที่สามารถนำมาทำงานร่วมกับ งานแต่ละ
ระบบในอาคาร เช่นงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานระบบ
ต่างๆ และเนื่องด้วยหลายๆองค์กรได้นำแบบจำลองสาร เข้ามามีบทบาท
รวมถึงบริษัทออกแบบและสถาปนิกที่นำขั้นตอนกระบวนการออกแบบมา
ใช้งานในการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 3 มิติ และยังเล็งเห็น
ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบด้านอื่น ๆ ดังนี้
หุ่นจำลองสถาปัตยกรรม (Architectural Model) สามารถทำให้
เจ้าของโครงการเห็นมิติของอาคารได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการ Perception
ในรูปแบบที่ทำให้เจ้าของโครงการเข้าใจรายละเอียดและการเชื่อมต่อของ
พื้นที่ต่างๆภายในบ้านได้ดีที่สุด จึงทำให้ขั้นตอนนี้เกิดความล่าช้า เนื่องจาก
การทำงานที่ซ้ำซ้อน จากเขียนแบบ 2 มิติ และต้องนำมาขึ้นโมเดล 3 มิติ
โดยซอฟต์แวร์อื่น ซึ่งส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการทำงานที่นาน เกิดการ
สิ้นเปลืองต้นทุนและทรัพยากรบุคคล รวมถึงกระบวนตัดโมเดลอาคาร
เสมือนจริงต้องใช้ทรัพยากรคนแล้วเวลานานจำนวนมาก จึงเป็นข้อจำกัดใน
การออกแบบอาคารที่ล่าช้า เพื่อ ศึกษาความคุ้มค่า คุ้มทุนในการทำ
แบบจำลองสารสนเทศ จึงได้นำมาใช้งานตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การ
ทำแบบจำลอง 3 มิติ และยังสามารถนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาขึน้
รูปอาคารแบบ 3 มิติ ได้อีกด้วย

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศ
อาคารในกระบวนการออกแบบ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการ
ออกแบบและการก่อสร้าง โดยการสร้างแบบจำลองอาคาร (Building
Model) พร้อมข้อมูลหรือสารสนเทศ (Information) ในองค์ประกอบ
ของแบบจํ า ลองอาคารแบบ 3 มิ ต ิ เ สมื อ นจริ ง ของอาคาร ซึ่ ง
แนวความคิดงระบบสารสนเทศอาคารได้ถ ูก นํา เสนอครั้งแรกโดย
Charles M. Eastman และได้ ตีพิมพ์ในวารสารเอไอเอ (AIA Journal)
เมื่อปีค.ศ. 1975 ในครั้งนั้นใช้ชื่อว่า “Building Description System”
จนเมื่อปีค.ศ. 1986 จึงเปลี่ยนมาใช้คํา ว่า “Building Information
Modeling” ที่นําเสนอโดย Robert Aisha ปัจจุบันระบบสารสนเทศ
อาคารนั้นถูกนำมาใช้กับงานออกแบบมากขึ้น เนื่องจากความสามารถ
ในการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างวิศ วกรรม และ
งานระบบที่ต้องใช้ความสัมพันธ์กันในงาน ทำให้งานเกิดความผิดพลาด
น้อย และด้วยการทำงานของซอฟต์แวร์สามารถสร้างงานแบบจําลอง
ได้ทั้ง2 มิติและ 3 มิติอีกทั้งยังสามารถนําแบบจําลองอาคารและข้อมูล
ต่าง ๆ ในแบบจําลองอาคารที่สร้างขึ้นไปใช้ในการทำงานขั้นตอนอื่น ๆ

ในปัจจุบันมีโปรแกรมระบบสารสนเทศ Foundation Classes (IFC)
อยู่หลายผลิตภัณฑ์เช่น
- ArchiCAD โดยบริษัท Graphisoft
- Vector works และAll plan Architecture โดยบริษัท Nemetschek
- Vector works และAll plan Architecture โดยบริษัท Nemetschek
- Aecium Building Designer โดยบริษัท Bentley System, Inc.
- Tekla Structure โดยบริษัท Tekla
- Colibri Model Checker และ Colibri Model Viewer โดยบริ ษั ท
Colibri ซอฟต์แวร์แต่ละตัวต่างก็มีลักษณะการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์จึงเกิดแนวคิดที่
จะกําหนดการมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ซอฟต์แ วร์ระบบสารสนเทศอาคารโดยหน่ว ยงานชื่อ Building SMART
(เดิมคือ IAI หรือ International Alliance for Interoperability) ได้พัฒนา
มาตรฐานข้อมูลกลางขึ้น มีชื่ อเรียกว่า “Industry Foundation Classes”
(IFC) ขึ้นแต่ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานข้อมูลกลาง ดังกล่าวยังอยู่ในช่ว ง
ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง จึงทำให้มีเพียงซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
อาคารบางตัวเท่านั้น ทีสามารถนําเข้าและส่งออกไฟล์ IFC นี้ได้ [2]
ซึ่งแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information ModelingBIM) ได้ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและ
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การก่อสร้างที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารจนถึงการก่อสร้างอาคาร ซึ่ง
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุม
กระบวนการต่า ง ๆ ระบบจะสร้า งแบบจำลองดิจ ิท ัล อย่า งเช่นการ
ออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประมาณ การจัดซื้อ
รวมไปถึ ง การวางแผนโครงการและแผนงานต่ า ง ๆ แบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร จะสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของอาคารที่แม่นยำ
โดยที่มีการรองรับการออกแบบในแต่ละขั้นตอน ซึ่งช่วยทำให้วิเคราะห์
และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการที่ทำด้วยตัวเอง
เพื่อให้สามารถทำงานเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้โดยการเริ่มจากการออกแบบ
การก่อสร้างในส่วนงานสถาปัตยกรรม BIM ช่วยลดความผิดพลาดและ
การทำงานที่ซับซ้อนกัน อันเกิดจากการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องและขาดการ
ตรวจสอบ ทำให้งานไม่ได้มาตรฐานจากการทำด้วยตัวเอง แบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร จึงได้เข้ามามีบ ทบาทตั้งแต่กระบวนออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม การออกแบบแนวความคิดในการออกแบบรูปทรงอาคาร
ไปจนการพัฒนาแบบ เขียนแบบ และการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร[3]

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการออกแบบและระยะเวลาดำเนินการ
ที่มา บริษทั Seventy สถาปนิก 70

2.2 กระบวนการออกแบบก่อสร้าง
การออกแบบอาคารหรือ บ้านพัก อาศัย เราจะเห็นได้ว่า กระบวนการ
ออกแบบสถปัตยกรรมไปจนถึง กระบวนการเขียนแบบเพื่อนำไปก่อสร้าง
มีขั้นตอนและระยะเวลา ซึ่งจะแบ่งขั้นตอนกระบวนการดังนี้
2.2.1 แนวความในการออกแบบ
1. เตรียมกราฟิกเพื่ออธิบายแนวคิดการออกแบบในแต่ละแนวคิด ให้เจ้า
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2.2.3 เอกสารประกอบการก่อสร้าง
1.จัดเตรียมเอกสารสำหรับการก่อสร้าง
แนวความในการออกแบบ
แก้ไข ปรับปรุงแบบ
การพัฒนาออกแบบ
เอกสารประกอบการก่อสร้าง
รูปที่ 2 ขัน้ ตอนกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม

2.3 กระบวนการทำงานเครื่องพรินเตอร์ 3 มิติ (3D Printing)
ขั้นตอนการขึ้น หุ่นจำลองสถาปัตยกรรม (Architectural Model)
ปัจจุบันยังใช้ทรัพยากรบุคคลคนในการตัดโมเดล ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า
และไม่ได้มาตรฐาน ละเอียดอาคารไม่ครบถ้วนเนื่องจากละเอียดบางจุดอาจ
มีขนาดเล็กที่คนไม่สามารถตัดชิ้นงานได้ การขึ้นโมเดลจากเครื่องพรินเตอร์
(3D Printing) ได้ถ ูก คิดขึ้นตั้ งแต่ป ี ค .ศ. 1984 โดยบริษ ัท 3D Systems
Corporation และได้พัฒนาต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับประโยชน์ของ
3D Printing หลัก ๆ คือ การลดความความสิ้ นเปลือ ง สร้า งโมเดล และ
พัฒนาต่อได้จริง ซึ่งเมื่อเทียบกับรูปแบบการสร้างวัตถุหรือสินค้ารูปทรง
แบบอื่น ซึ่งนับเป็นวิธีที่ประหยัดและคุ้มค่าต่อวัตถุดิบที่ใช้ในขั้นตอนการ
ผลิต การผลิตชิ้นงาน 3 มิตินี้ เริ่มต้นด้วยการออกแบบเสมือนจริงของชิ้น
วัสดุที่ต้องการสร้าง โดยการออกแบบเสมือนจริงจะทำโดยใช้โปรแกรม การ
ออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สร้างรูป 3 มิติ จากนั้น การเตรียมไฟล์
ดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมสร้างแบบจำลองสามมิตินั้น โปรแกรมจะแบ่ง
ชิ้นงานเป็นชั้น ๆ จำนวนหลายร้อยถึงหลายพันชั้น เมื่อไฟล์ที่เตรียมพร้อมนี้
ได้ถูกนำขึ้นสู่เครื่องพิม พ์สามมิติ เครื่องพิมพ์จะสร้างวัตถุชั้นต่อชั้น โดย
เครื่องพิมพ์ 3 มิติจะอ่านชั้นทุกชั้นและดำเนินการสร้างชั้นวัตถุแต่ละชั้นโดย
ไม่ทำให้เห็นช่องว่างของแต่ละชั้นจนสำเร็จออกมาเป็นแบบจำลอง 3 มิติ

โครงการ เพื่อ ให้ทั้งสองฝ่า ยเข้าใจตรงกันในการออกแบบหรือ รูปแบบ
โครงการที่กำลังจะออกแบบ
2.ระบุประเด็นความปลอดภัยและปัญหาด้านกฏหมายอาคาร
3.ประเมินและเลือกแนวคิดการออกแบบที่จะได้รับการพัฒนาต่อไป
2.2.2 การพัฒนาออกแบบ
1.พัฒนาแนวคิดการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติ
2.เตรีย มแบบ ประกอบด้ว ย แผนผังพื้น แผนผังฝ้า ภาพตั้ง แต่ก าร
ออกแบบภายใน และ ภายนอก

รูปที่ 3 หลักการและกระบวนการสร้างชิน้ งาน 3 มิติ
ที่มา www.sync-innovation.com

3.เตรียมรายการวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง
4.ประสานงานผู้รับเหมาหรือประเมินราคาโครงการ
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2.3.1 เทคโนโลยี Fused Deposition Modelling (FDM, FFF)
FDM เป็นเทคโนโลยี ข องเครื่อ ง 3D Printer โดยประดิษ ฐ์แ ละ
คิดค้นขึ้นโดย Scott Crump ในปี 1989 ร่ว มกับ Lisa Crump ซึ่งเป็ น
ภรรยาของเขา และได้ก่อตั้ง Stratasys ที่เป็นบริษัทด้าน 3D Printing ที่
ใหญ่ระดับโลก ซึ่งเทคโนโลยี FDM นั้นมีส่วนประกอบหลักคือ วัสดุที่เป็น
เส้นลวดพลาสติก (Filament) ระบบดันเส้น (Extruder) ระบบการเคลื่อนที่
สุดท้ายคือระบบให้ ความร้อนและหัวฉีด (Nozzle) ซึ่งทำงานสัมพันธ์กัน
ทั้งหมด
หลักการทำงานของ FDM เริ่มจากการขึ้นโมเดล 3 มิติ จากนั้น
นำไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติ มาแล้ว โดยเข้าโปรแกรม Ultimaker Cura ที่เรียกว่า
โปรแกรม Slicer ซึ่งจะทำการหั่นหรือ Slice โมเดล 3 มิติ เป็น Layer และ
สร้างชุดคำสั่ง เรียกว่า G- code เพื่อบอกเครื่อง 3D Printing ว่าชั้นงานที่
ได้มาต้องพิมพ์ยังไง โดยที่เราสามารถกำหนดค่าการพิมพ์ในส่วนต่าง ๆ ใน
ซอฟท์แวร์ได้ เช่น การเลือกใช้วัสดุ ความร้อนฐานพิมพ์ ความเร็วในการ
พิมพ์ ความละเอียดและความแข็งแรงของชิ้น เป็นต้น และการเลือกใช้วัสดุ
ในการพิมพ์จะเป็นเส้นพลาสติก เช่น ABS ,PLA,HIPS,PETG,TPU,NYLON
เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมตามประเภทงานที่
ต้องการจะพิมพ์ เนื่องด้วยคุณสมบั ติแต่ละชนิดของวัสดุถูกผลิตมาตาม
ความเหมาะสมของการใช้งาน [4]

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

2.3.2 หลักการทำงานของเครื่อง Creality Ender 3 Pro
หลักการทํางานของเครื่อง Creality Ender 3 Pro ที่นำมาศึกษาระบบ
นั้นจะทํางานสัมผัส กันทั้ง 3 แกน คือระนาบ XY ที่หัวฉีดเคลื่อนที่ และใน
แนวแกน Z ทํางาน เคลื่อน ที่ heated bed ให้เคลื่อนที่ลงชิ้นงานจะวางอยู่
บน heated bed จะถู ก พิ ม พ์ จ ากล่ า งสุ ด จนถึ ง ส่ ว นยอดสุ ด โดยที ่ เ ส้ น
พลาสติกจะเข้ามาสู่ตัวเครื่องโดยการดึงของ Geared Extruder เข้าสู่หัวฉีด
2.3.3 หลักการ slice โมเดล3มิติ
เป็นการนำ Stereolithography (STL) ไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ มาตรฐาน
ที่นิยมนํามาใช้ในกระบวนการสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ เพื่อนําไฟล์ STL มา
แบ่งชั้นชิ้นงานโดยแต่ละชั้นมีขนาดเท่ากัน (Uniform Slicing) ซึ่งทุกชั้นจะ
มีค่าตามที่เรากำหนด เพื่อแปลงเป็น ภาษาที่เครื่อง 3d printer เข้าใจได้
หรือที่เรียกว่า G-Code
2.3.4 ซอฟต์แวร์ Ultimaker Cura 4.0 สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
โปรแกรม Ultimaker Cura 4.0 เป็นโปรแกรมสำหรับเครื่องพรินเตอร์
3 มิติ โดยบริษัท Ultimaker ซึ่งเป็นผู้ผลิต เครื่องพรินเตอร์ 3 มิติและได้
ผลิ ต โปรแกรมนี ้ข ึ ้น มาเพื่ อ รองรับ การใช้ ง าน เครื ่ อ งพริ น เตอร์ 3 มิติ
หลากหลายรูป แบบ กระบวนการทำงานของตัว ซอฟต์แ วร์ Ultimaker
Cura4.0 คือการแบ่งโมเดล 3 มิติ เป็นเลเยอร์แบนซึ่งจะถูกสั่งพิมพ์ทีละครั้ง
ผลลัพธ์ของตัวแบ่งส่วนข้อมูล คือ ไฟล์ G-code ที่ควบคุมเส้น ความเร็ว
และอุณหภูมิของเครื่องพิมพ์ ซึ่งความละเอียดของเนื้องานจะขึ้นอยู่กับการ
ตั้งค่าผู้สั่งพิมพ์
G-code

รูปที่ 4 การดันวัสดุหลอม (Material Extrusion)
ที่มา : ดร.สมบุญ สหสิทธิวฒ
ั น์

จากรูป 4 แสดงการดันวัสดุหลอม (Material Extrusion) โดยการ
ดันเส้นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกจะถูกหลอมด้วยความร้อนและถูกดัน
ออกมาจากหัวฉีด (extrusion nozzle) และส่งไป ยังตำแหน่งเป้าหมายที่
ต้องการเติมเนื้อวัสดุ

รูปที่ 5 หลักการทํางานของเครือ่ ง Creality Ender 3 Pro
ที่มา : www.in2real3d.com

ความหมาย

G01

เคลื่อนที่แบบประสานกนของแกน X Y Z E

G21

เป็นการกำหนดหน่วยให้เป็นมิลลิเมตร

G28

การกลับสู่จุดอ้างอิงของเครือ่ ง(0,0,0)หรือกลับHOME

G92

Set ตําแหน่งปัจจุบนั เพือ่ ส่งค่าไปประสานงานต่อ

รูปที่ 6 การทํางานของ G-code

จากรูป 6 แสดงให้เห็นการกำหนดหน้าที่การทำงานของระบบ Gcode นั้นเป็นการระบุคําสั่งการเคลื่อนที่ให้กับ แกน X Y Z และหัวฉีด โดย
การกำหนดตัวเลขตําแหน่งกับคําสั่งในการเดินทาง เช่น ต้องการให้เคลื่อนที่
ในระนาบ X Y โดยไปทางแกน X 10 mm และไปทาง Y 10 mm เราก็จะ
กำหนดเป็น G1 X10 Y10 แกนก็จะวิ่งจากจุดที่อยูเดิมไปจุด X10 Y10
ตามตําแหน่งของแกนเป็นต้น
2.3.5 เส้นพลาสติกแบบ PLA (Polylactic Acid หรือ Polylactide)
การเลือกเส้นพลาสติกแบบ PLA (Polylactic Acid หรือ Polylactide)
มาใช้ในการศึกษา ซึ่งเส้นพลาสติกที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบชีวภาพ เช่น
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ข้าวโพดหรือมันฝรั่ง ใช้อุณหภูมิที่หัวฉีดพลาสติกอยูที่ 160 ถึง 220 องศา
เซลเซียส เมื่อเส้นพลาสติก PLA หลอมจะมีกลิ่นคล้ายๆ กับข้าวโพดคั่ว ซึ่ง
ไม่เป็นอันตราย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเมื่อใช้ PLA ใน
การพิมพ์ชิ้นงานก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ ฐานวางชิ้นงานแบบร้อน แต่ถ้าใช้ก็
จะทําให้ฐานของชิ้นงานเรียบ และราคาของเส้นพลาสติก PLA มีต้นทุน
ค่อนข้างต่ำ และหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด

3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จ ั ย นี้ เ พื ่ อ ศึ ก ษาความคุ ้ ม ค่ า คุ ้ ม ทุ น และนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) กั บ การจั ด ทำแบบสำหรั บ งาน
สถาปัตยกรรม และกระบวนการออกแบบ 2 มิติ, 3 มิติ สำหรับการสร้าง
โมเดลโดยเครื่อ งพรินเตอร์ 3 มิติ จึงทำการศึกษาข้อมูลและทวบทวน
งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนในการขึ้นโมเดล
3 มิ ต ิ จากเครื ่ อ งพริ น เตอร์ 3 มิ ติ แ ละศึ ก ษาการใช้ โ ปรแกรมสำหรับ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อ นำมาใช้ศึก ษาโครงการที่ได้ทำการ
คัดเลือกแล้วเบื้องต้น และเพื่อให้งานวิจัยนี้บรรลุเป้าหมายและเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จึงได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเป็น 6
ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 7

1.ศึกษาข้อมูล ทวบทวนงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
และคัดเลือกโครงการที่จะนำมาศึกษา

2.จัดทำแบบจำลองสารสนเทศ

อาคาร (BIM)
3.นำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
แปลงไฟล์นำข้อมูลเข้าเครื่องพรินเตอร์

4.การสั่งพิมพ์ในเครื่องพรินเตอร์ 3 มิติ

5. จัดทำตารางเปรียบเทียบ ความคุ้มค่า
คุ้มทุน ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละขั้นตอน

6.วิเคราะห์และสรุปผล
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3.1 ศึกษาข้อมูล ทวบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกโครงการที่
จะนำมาศึกษา
ซึ่งได้ทำการศึก ษาการทำงานของเครื ่อ งพริ นเตอร์ และทำการ
ทดลองพิ ม พ์ ช ิ ้ น งาน และศึ ก ษางานวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ การทำแบบจำลอง
สารสนเทศทั้งในประเทศและต่า งประเทศเกี่ย วกับ การนำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารมาประยุก ต์ใช้ก ับ เครื่อ งพรินเตอร์ 3 มิติ จากนั้ นจึ ง
คัดดเลือกโครงการที่จะนำมาศึกษา โดยโครงการที่เลือกต้องเป็นโครงการที่
มีก ารทำโมเดลเสมือ นจริ งและมีข ้อ มูล ขั้นตอนการออกแบบก่อ สร้ า ง
ครบถ้วน เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบจากการศึกษาในครั้งนี้
3.2 การทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
การสร้างแบบจำลองจะจัดทำขึ้นโดยการเริ่มเขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ขึ้นรูปงานในส่วนสถาปัตยกรรมทั้งอาคาร
และแบ่งพื้นที่ใช้สอยตามแบบเดิม เพื่อให้เห็นการเชื่อมต่อแล้วการใช้พื้ นที่
ใช้สอยภายในอาคารอย่างชัดเจน แล้วจึงนำดำเนินการในขั้นต่อไป
3.3 นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารแปลงไฟล์เพื่อนำข้อมูลเข้าเครื่อง
พรินเตอร์ 3 มิติ
เมื่อเสร็จกระบวนการสร้างแบบจำลองสารสนเทศ จะได้แบบอาคาร 3
มิติ จากนั้นจึงนำมาเข้า โปแกรม Ultimaker Cura ที่เรีย กว่า โปรแกรม
Slicer ซึ่งจะทำการหั่นหรือ Slice โมเดล 3 มิติ เป็น เลเยอร์ แ ละสร้ า ง
ชุดคำสั่ง เรียกว่า G- code เพื่อบอกเครื่อง 3D Printing พิมพ์ชิ้นงาน โดย
ผู้พิมพ์จะสามารถตั้งค่าคำสั่ง ความละเอียดและความเร็วของชิ้นงานนั้นๆได้
3.4 การทำงานของเครื่องระบบ FDM
ระบบ FDM คือการ ฉีดและวาดเส้นพลาสติกออกมาเป็นวัตถุ ส่วน
ของหัวฉีดทำหน้าที่ฉีดเส้นพลาสติกออกมา โดยที่หัวฉีดจะมี ฮีทเตอร์ทำ
ความร้อนให้ถึงจุดที่เส้นพลาสติกละลาย เป็นน้ำแล้วจึงฉีดผ่านหีวฉีดออกมา
โดยปกติหัวฉีดจะมีรูขนาด 0.4 MM และมีมอเตอร์ควบคุมหัวฉีดหรือฐาน
พิมพ์ให้เคลื่อนที่และพิมพ์ไปทีละชั้นจนออกเป็นชิ้นงานขึ้นรูป 3 มิติ โดยที่
เครื่องพิมพ์จะรับคำสั่ง G-code ซึ่งเป็นภาษาเดียวกับการสั่งงานเครื่อ ง
CNC ในการที่ใช้ในงานอุ ตสาหกรรม โปรแกรมสำหรับการสร้าง G-code
นั ้ น มี ใ ห้ เ ลื อ กใช้ ง านหลากหลาย เช่ น Ultimaker Cura, Simplify3D,
MakerWare, Sli3r, Repetier เป็นต้น เริ่มต้นจากการเปิดโมเดล 3 มิติ
ขึ้นมาและกำหนดค่าการพิมพ์ โปรแกรมจะทำการสไลด์วัตถุออกเป็นชั้น
จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ทีละชั้น ชั้นที่เครื่องพิมพ์ๆ นั้นเป็น Cross Section
ของวัตถุโดยที่ผู้สั่งพิมพ์สามารถกำหนดการตั้งค่าความตันของวัตถุซึ่งเรียก
ค่านี้ว่า Infill คือการตั้งวัสดุด้านในของชิ้นงานตันหรือกลวงได้ ตามความ
ต้องการของชิ้นงานว่าต้องการความแข็งแรงมากน้อยเพียงได้ และค่า Infill
ยังช่วยลดระยะเวลาในการพิมพ์ชิ้นงานได้อีกด้วย ขั้นตอนการทำงานการ
พิมพ์ขึ้น 3 มิติดังรูปที่ 8

รูปที่ 7 ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจัย
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ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ในหลักวิศวกรรมคุณค่า ด้ว ย
ต้ น ทุ น รวมต่ำ สุ ด (เงิ น ทุ น ,พนั ก งาน,พลั ง งาน,ระยะเวลา) โดยใช้ก าร
วิเคราะห์ในส่วนคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า ( Value)
หน้าที่การทำงาน (Function) และต้นทุน (Cost) โดยการจัดทำตาราง
เปรียบเพื่อใช้ในการประเมิน และการวิเคราะห์ต่อไป
3.6 วิเคราะห์และสรุปผล
นำข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บมาสรุ ป ผลที ่ ไ ด้จ าก
การศึก ษากระบวนการออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยการขึ้ น
หุ่นจำลองสถาปัตยกรรม (Architectural Model) ด้วยเครื่องพรินเตอร์ 3
มิติ

4. ผลการวิจัย
4.1 คัดเลือกโครงการที่นำมาศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลการออแบบ จึงได้เลือก อาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น
ตำบลสั น ผัก หวาน อำเภอหางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดพื ้ น ที ่ ใช้สอย
ประมาณ 529 ตรม.ประกอบไปด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1
ห้องครัว 1 ห้องเตรียมอาหาร 1 ห้องนั่งเล่ น และ 1 ห้องครอบครัว พร้อม
สระว่ายน้ำ 4x10 เมตร โดยโครงสร้างทั้ง 2 ชั้น เป็น คสล. ฐานรากแผ่ เสา
คอนกรีตเสริม ขนาด 20x 20 m. มุงหลังคาด้วยเมทัลชีท
รูปที่ 8 Flowchart การพิมพ์วัตถุ

3.5 จั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บ ความคุ ้ ม ค่ า คุ ้ ม ทุ น ระยะเวลา
ดำเนินการแต่ละขั้นตอนและ การใช้เครื่องพรินเตอร์ 3 มิติกับการตัดโมเดล
แบบปัจจุบัน
รวบรวมข้ อ มู ล อาคารที ่ ท ำการศึ ก ษาทั ้ ง หมดมาจั ด ทำตาราง
เปรียบเทียบจากข้อมูลการออกแบบอาคารแบบเดิมโดยใช้เกณฑ์ประเมิน
แต่ละขั้นตอนตามตารางที่ 1
รูปที่ 9 บ้าน 2 ชั้น ต.สันผักหวาน จ.เชียงใหม่ ที่แล้วเสร็จ

ตารางที่ 1 ข้อเปรียบเทียบในการใช้ประเมิน

ข้อเปรียบเทียบในการใช้ประเมิน
แบบที่ใช้ปัจจุบัน
แบบที่ศึกษา

ลำดับ
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
1.
2.
3.
4.

ค่าเส้นพลาสติก

ค่าแรงงานคนต่อจำนวนวัน
สำหรับใช้ตัดโมเดล
ค่าอุปกรณ์

ค่าแรงงานคนต่อจำนวนวัน
สำหรับใช้เครือ่ งพรินเตอร์
ค่าเครื่องพรินเตอร์ 3 มิติ

ระยะเวลาในการทำงาน
แบบเดิม

ระยะเวลาในการทำงานแบบ
ที่ศึกษา
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4.2 จัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
ในขั้นตอนการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ผู้ศึกษาได้เลือกนำ
ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit มาใช้ในกระบวนการออกแบบขึ้นรูป 3
มิ ต ิ ข องอาคาร โดยใช้ แ ปลนของโครงการที ่ น ำมาศึ ก ษาเดิ ม ซึ่ ง
ระยะเวลาในการขึ้นแบบจำลองทั้งหมดของอาคาร ใช้เวลาเพียง 1-2
วั น ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ความถนั ด ของผู ้ ใ ช้ โ ปรแกรมด้ ว ย เมื ่ อ ทำการขึ้ น
แบบจำลอง 3 มิติ เสร็จจะพบว่ายังนำแบบจำลองอาคารสารสนเทศ
นั้นจัดทำเป็นแบบขออนุญาตในการก่อสร้างได้อีกด้วย ทำให้ไม่เกิดการ
ทำงานซับซ้อน และผู้ศึกษายังได้พบว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
ไม่เพียงแต่นำไปขึ้นรูป 3 มิติ ในเครื่องพรินเตอร์ 3 มิติได้แล้วโปรแกรม
ยังสามารถรองรับการนำแบบจำลอง 3 มิติ ไปทำภาพเคลื่อนไหวได้
อีกด้วย

207

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 13 ชิ้นงานจริงที่ใช้พรินเตอร์ 3 มิติ ขนาด 1:25

รูปที่ 10 การสร้างแบบจำลองใน ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

หลั ง จากที ่ ไ ด้ ท ำการขึ ้ น แบบอาคารสารสนเทศใน ซอฟต์ แ วร์
Autodesk Revit ยังพบปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งที่ซับซ้อนกว่าการขึ้นรูป 3 มิติ
จากซอฟต์แวร์ Sketchup แบบเดิม ซึ่งผู้ใช้งานยังต้องศึกษาและฝึกฝนให้
ชำนาญ จึงส่งผลให้บุคลกรในสายงานออกแบบและก่อสร้างยังไม่มีความรู้
มากพอ เนื่องด้วยต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และศึกษา ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ซอฟต์แวร์ยังมีราคาที่สูงกว่าแบบเดิมอีกด้วย
4.3 นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารแปลงไฟล์ทำการขึ้นรูป 3 มิติ
จากขั้นตอนเบื้องต้น เมื่อได้แบบจำลองอาคารสารสนเทศแล้ว ได้
นำมาแปลงไฟล์ G-code ด้วยการเข้าโปแกรม Ultimaker Cura และแยก
ส่วนประกอบของอาคารดั้งนี้
1.แปลนพื้นชั้นที่ 1
2.แปลนพื้นชั้นที่ 2
3.หลังคา ตามรูปที่ 11

แปลนชั้น 1

ชั้นหลังคา
แปลนชั้น 2
รูปที่ 11 ขั้นตอนการแปลงไฟล์เป็น G- code แต่ละชั้น

เพื่อให้ถอดชิ้นส่วนแต่ละชั้น ของอาคารได้ และสามารถเห็นพื้นที่ใช้
สอยการเชื่อมโยงกิจกรรมภายในอาคารทั้งหมดได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าของ
โครงการได้เข้าใจง่ายมากขึ้น

รูปที่ 12 ชิ้นงานจริงที่ใช้พรินเตอร์ 3 มิติ ขนาด 1:75

จากรูปที่ 12 เห็นได้ว่าแบบจำลองสารสรเทศอาคารที่พิมพ์ออกมามี
ลายละเอียดผนัง บัว บริเวณหน้าต่าง เห็นได้ชัดซึ่งวัสดุที่ได้แ รงแข็งไม่
แตกหักง่าย เนื่องจากเป็นพลาสติกที่ถูกหลอมเหลวจากความร้อน แล้วขึ้น
รูปมาเป็นโมเดล อีกทั้งชิ้นออกมาได้ตามมาตรฐานที่ได้ตั้งค่าไว้

จากรูปที่ 13 เห็นได้ว่าแบบจำลองสารสนเทศอาคารที่พิมพ์ออกมา
ในสเกล 1:25 ผนังและส่วนประกอบอาคารบางส่วนที่เล็กเครื่องพรินเตอร์
3 มิติไม่สามารถอ่านค่าและพิมพ์ออกมาได้ ซึ่งขนาดสเกล 1:25 ไม่เหมาะที่
จะพิมพ์งานสถาปัตยกรรมอาคารด้วยรายละเอียดอาคารที่ประกอบไปด้วย
เสา ผนัง กรอบประตู หน้าต่าง อีกทั้งเปลืองนอกอาคารที่ถูกตกแต่งด้วยบัว
หรือการเซาะร่องผนังอาคารมีความละเอียดและขนาดเล็กจึงไม่สามารถ
พิมพ์ชิ้นงานออกมาได้
ตารางที่ 2 ตารางสรุประยะเวลา ปริมาณวัสดุที่ใช้จากการทำการศึกษา
ระยะเวลาการพิมพ์ชิ้นงาน
ลำดับการพิมพ์

ปริมาณเส้นพลาสติก PLA
ระยะเวลา/ชม.

กรัม

เมตร

1:75

1:25

1:75

1:25

แปลนพื้นชั้น 1

11.17

3.18

22

89

29.69

7.45

แปลนพื้นชั้น 2

13.41

3.29

21

90

30.16

7.12

หลังคา

5.39

1.42

12

41

13.79

4.16

สรุปผลทั้งหมด

29.97

7.89

220

73.64

18.73

55

จากการพิมพ์ชิ้นงานทั้งหมด สรุปออกมาได้ว่าการพิมพ์ชิ้นงานด้วย
สเกล 1: 75 ใช้เวลาทั้งหมด 29.97 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 วัน กับอีก 5.97
ชั่วโมง และใช้เส้นพลาสติด PLA 220 กรัม หรือยาวประมาณ 73.64 เมตร
และ สเกล 1: 25 ใช้เวลาทั้งหมด 7.89 ชั่วโมง และใช้เส้นพลาสติด PLA
55 กรัม หรือยาวประมาณ 18.73 เมตร ซึ่งวัสดุจะมีราคาม้วนละ 390-450
ตามสีและยี่ห้อ โดยมีจำนวนเส้นวัสดุ 1 กิโลกรัมต่อ 1 ม้วน จากการศึกษา
พบได้ว ่าการสิ้นเปลือ งวัสดุ สำหรับ การใช้พิมพ์ขึ้นรูปไม่มากนัก และใช้
ทรัพ ยกร 1 คน ในการควบคุม ตั้งค่า ซึ่งในศึกษาครั้งนี้ได้พ ิมพ์ชิ้นงาน
ออกแบบ 2 สเกล เพื่อ ศึก ษารายละเอียดอาคารว่าเมื่อลดขนาดโมเดล
อาคารลงแล้วมีผลในการพิมพ์ขึ้นแบบ 3 มิติ หรือไม ผลปรากฎว่าชิ้นงานที่
พิมพ์มีเนื้องานที่สม่ำเสมอกัน และรูปร่างอาคารไม่ผิดเพี้ยน แต่มีบางจุดที่
เครื่องไม่สามารถพิมพ์ได้ เช่น กรอบประตูหน้าต่าง และเสาที่ถูกย่อสเกลที่
1:25 หรือบางจุดสามารถพิมพ์ได้แต่ชิ้นงานไม่แข็งแรง อย่างไรก็ ตามเมื่อ
เทียบกับคนทำเองในสเกล 1: 25 อาจทำได้แต่คงต้องใช้เวลาที่นานกว่าการ
ตั ด โมเดลขนาดใหญ่เ พราะต้อ งใช้ ค วามประณี ต และความระมัด ระวัง
ค่อนข้างสูง ซึ่งไม่คุ้มทุน
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปเปรียบเทียบ ความคุม้ ค่า คุ้มทุน ทั้ง2 แบบ

เริ่มต้น

ลำดับ

ออกแบบแนวคิด

1
แก้ไขแบบ

พัฒนาแบบ

รายการ

แบบเดิม

แบบที่ทำศึกษา

ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง

กระดาษอาร์ กระชานอ้อย
ไม้บัลซา แผ่นอะคริลิค กาว

ม้วนพลาสติก Filament 1.7
mm.

1,280 บาท

427 บาท

จำนวนคน 2 คน ทั้งหมด 5
วัน รายได้ต่อวัน 625 บาท

จำนวน 1 คน ทั้งหมด 2 วัน
รายได้ต่อวัน 625 บาท

(2x3x 625) = 6,250

(2x 625) =1,250

คัตเตอร์ OLFA แผ่นรองตัด
A1 EIFEN ไม้บรรทัดเหล็ก

ค่าเครื่องพรินเตอร์ 3 มิติ
Ender 3 Pro

1,145 / 10 ครั้ง = 114.5
ต่อครั้ง

7,990 / 10 ครั้ง = 799 ต่อ
ครั้ง

ตัดด้วยคนในสเกล 1:75 ใช้
เวลา 5 วัน

พิมพ์เครื่องพรินเตอร์ในสเกล
1:75 ใช้เวลา 2 วัน

7,644.50 /ครั้ง

2,476 /ครั้ง

NO
Yes

เขียนแบบ 2 มิติ

2

ค่าแรง

ทำแบบจำลอง Sketchup

ปริ้นแปลนโครงร่างตามสกลตัดโมเดล

3

ค่าอุปกรณ์

ทำการตัดโมเดลตามขนาดที่กำหนดไว้

จบ

รูปที่ 14 ขั้นตอนการดำเนินแบบเดิม

4

เริ่มต้น

ระยะเวลา
สรุป

ออกแบบแนวคิด

แก้ไขแบบ

พัฒนาแบบ
NO

Yes

การทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

พิมพ์หุ่นจำลองเสมือนจริง

จบ

รูปที่ 15 ขั้นตอนการดำเนินแบบที่ศึกษา

จากรู ป ที ่ 14,15 จะเห็ น ได้ ว ่ า แบบเดิ ม มี ก ารทำงานที ่ ซ ั บ ซ้ อ น
เนื่องจากการทำแบบ 2 มิติหรือการแปลนต้องทำคนละโปรแกรมกับขึ้น
แบบจำลองอาคาร ทำให้เมื่อแก้แบบ 3มิติ ต้องกลับไปแก้ไขแบบ 2 มิติด้วย
ทำให้งานต้องทำกลับไปกลับมาไม่ต่อเนื่องกันอีกทั้งขั้นตอนการทำโมเดล
ต้องทำการปริ้นแบบที่เขียนแบบ 2 มิติมาทำเป็นแบบเทียบสเกล อุปกรณ์ที่
ใช้ในการตัดโมเดลราคาแพง และสิ้นเปลือง ซึ่งการใช้คนตัดต้องใช้เวลาและ
ความประณีต เพื่อให้ชิ้นงานออกมาสวยงาม ตามแบบมาตรฐาน จึงแตกต่าง
จากการใช้คำสั่งเพียงอย่างเดียว ผู้พิมพ์ตั้งค่าชิ้นงานจากการทำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร จากนั้นทำการสั่งพิมพ์ ก็จะได้ชิ้นงานออกมาตามแบบซึ่ง
ทำให้ผู้ออกแบบไม่ต้องทำงานซ้ำๆ และช่วยลดค่าใช้จ่ายของทรัพยากรและ
ค่าแรงงานของบุคลกรอีกด้วย
4.4 จั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บ ความคุ ้ ม ค่ า คุ ้ ม ทุ น ระยะเวลา
ดำเนินการแต่ละขั้นตอนและ การใช้พรินเตอร์ 3 มิติ กับการตัดโมเดลแบบ
ปัจจุบัน โดยหลักเกณฑ์ตามตารางที่ 3

จากตารางเปรียบเทียบจะพบว่าแบบที่ทำการศึกษาช่วยลดระยะเวลา
การทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารและการทำหุ่นจำลองขึ้นรูป 3 มิติ ทำ
ให้งานออกแบบดำเนินการต่อเนื่อง แต่ด้วยการขึ้นรูป 3 มิติ ต้องแลกกับ
คุณทรัพ ย์ใ นการซื้ อ เครื ่อ งพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเครื่ อ งที่ ได้น ำมาศึ ก ษาคื อ
Creality Ender 3 Pro ราคาประมาณ 7,990 บาท โดยคิดค่าเฉลี่ยในการ
ใช้งาน 10 ครั้ง และใช้คนควบคุมเครื่องเพียงคนเดียว ซึ่งค่าที่นำมาวัดคือ
อัตรารายได้เฉลี่ยต่อ 1 วัน โดยใช้ฐานเงินเดือน 15,000/ 24 วันในการ
ทำงานต่อ 1 เดือนเท่ากับ 625 บาท/วัน เมื่อทำการวิจัยพบว่าการทำโมเดล
ต่อหนึ่งครั้งค่าใช้จ่ายลดลง 67.61% และใช้เวลาเพียง 2 วัน ซึ่งลดลงจาก
แบบเดิม 3 วัน โดยที่คุณภาพงานแข็งแรงและมีมาตรฐานตามสเกลที่
กำหนดไว้อีกด้วย

5. บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่าการเริ่มต้นกระบวนการออกแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร (Building Information Modeling- BIM) ทำให้การทำแบบทั้ง 2
มิติ และ 3 มิติ รวดเร็วขึ้นและมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าแบบเดิม ทั้งนี้
การแก้ไขแบบในการการก่อสร้างยังทำได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องแก้ท่ลี ะจุด
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และกระบวนการนำแบบจำลอง 3 มิติที่ได้จากการ
ขึ้นแบบจำลองสารสนเทศอาคาร มาแปลงไฟล์เพื่อนำไปพิมพ์ขึ้นรูปด้วยโป
แกรม Ultimaker Cura 4.0 ไม่ได้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถที่จ ะ
เรีย นรู้แ ละศึก ษาได้ในระยะเวลาอันสั้น และผลที่ได้จ ากการในเครื่อ ง
พรินเตอร์ 3 มิติ ทำให้ชิ้นงานที่ถูกสั่งเป็นไปตามต้องการ โดยโมเดลสามารถ
พิมพ์ออกมาได้ตามสเกล 1:75 ตามที่ตั้งค่าไว้และแสดงให้เห็นพื้นที่ใช้สอย
การเชื่อมโยงกิจกรรมภายในบ้านได้ ซึ่ งเนื้องานที่ได้มีละเอียดครบถ้วน
ตามที่ขึ้นรูป 3 มิติไว้เบื้องต้น แต่ด้วยการใช้งานเครื่องพรินเตอร์ 3 มิติ ต้อง
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มีการศึกษาและการตั้งค่า และการใช้งานเบื้อ งต้นก่อน เนื่องจากการตั้งค่า
จะมีผลต่อชิ้นงาน ความเร็วในการพิมพ์ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนมากจากเกิด
จากการตั้งระดับของฐานพิมพ์ ถ้าเกิดหัวพิมพ์แกน x y ไม่เท่ากันจะทำให้
เส้นพลาสติกที่ฉีดออกมาไม่ติดฐานพิมพ์ เป็นต้น จากที่กล่าวข้างต้นการ
เริ่มทำการทดลองตั้งแต่การขึ้นแบบจำลองสารสนเทศ จนถึงพิมพ์ชิ้นงาน
พบว่าช่วยลดเวลาการขึ้นแบบจำลอง 3 มิติ และ การตัดโมเดลได้มากขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการออกแบบให้เร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัย ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีป ระสบการณ์ในการใช้ระบบ
สารสนเทศอาคารทุก ท่า น และกลุ่มผู้ใช้งานหรือ ทำงานกับ เครื่อ ง 3d
printer ที่ให้คำแนะนำ สละเวลาให้ความรู้ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัย ซึ่งทำให้งานวิจัยครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี
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สาเหตุความล่าช้าของงานราชการและแนวทางการแก้ปัญหา
Causes of Delays In Government Construction Projects and Solutions
พีรสิชฌ์ อัฑฒ์สุวีร์1,* และ วรรณวิทย์ แต้มทอง2
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บทคัดย่อ

inoperable due to the heavy rain and a discovered of ancient
artifacts in construction area which is required for inspection by
ปั จ จุ บั น งานก่ อ สร้ างของงานราชการภายในหน่ วยราชการแห่ งหนึ่ ง
third party. In conclusion, 35 delays are found in this study which
มีความล่าช้าอยู่หลายโครงการ อี กทั้งยังทำให้ เกิดความเสียหายในการเบิก
can be divided into 27 Excusable Delay delays accounted for 77
ค่าใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีที่เบิกไม่ตรงตามกำหนด และไม่สามารถนำ
percent and 8 Non-Excusable delays representing 23 percent.
อาคารสิ่งปลูกสร้างไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหา
สาเหตุความล่าช้า ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กับกลุ่ม Keywords: Construction, Delay, Government Project
ตัวอย่างจำนวน 2 กลุ่มคือ ฝ่ายราชการ และฝ่ายเอกชน โดยมีขอบเขตของ 1. บทนำ
การศึ ก ษาในงานก่ อ สร้ างของหน่ ว ยราชการแห่ งหนึ่ ง ที่ ล่า ช้ าจำนวน 10
งานก่อสร้างของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มีหลายสัญญาที่ล่าช้า และ
โครงการ โดยผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของล่าช้าที่เกิดจากฝ่ายราชการ คือ
เกินเวลาสัญญาจ้างในการก่อสร้างทำให้ผลประโยชน์ของทางราชการที่ควร
การส่งมอบพื้นที่ ให้ กับ ฝ่ายเอกชนล่าช้า และ ผู้ว่าจ้ างขอเปลี่ยนแบบการ จะได้ รั บ เสี ย หาย ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ต้ อ งการศึ ก ษาความล่ า ช้ า
ก่อสร้างใหม่ ส่วนความล่าช้าที่พบจากฝ่ายเอกชนคือ ฝ่ายเอกชนขาดสภาพ ข้อ บกพร่อ งของงานราชการที่ทำให้ เกิดความล่าช้าและหาแนวทางการ
คล่องทางการเงิน นอกจากนี้ยังพบความล่าช้าที่ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ แก้ปัญหา เพื่อทราบสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในงานราชการ
สภาพอากาศที่ฝนตกหนักทำให้ฝ่ายเอกชนไม่สามารถทำงานได้ และการพบ อื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาหาสาเหตุความล่าช้าของ
โบราณสถานในพื้นที่ก่อสร้างทำให้ต้องมีการตรวจสอบ การศึกษาครั้งนี้พบว่า งานราชการ และเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาของความล่าช้าของ
ปั ญหาความล่ าช้า มี จำนวน 35 ปั ญ หา โดยแบ่ งเป็ นความล่าช้ าประเภท การก่อสร้างในงานราชการ ขอบเขตการศึกษาจำกัดขอบเขตเฉพาะในงาน
Excusable Delay จำนวน 27 ปั ญ หา คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 77และความล่ าช้ า ก่อสร้างทางราชการใน หน่ว ยงานราชการแห่ งหนึ่ง ที่ทำให้ งานก่อสร้าง
ประเภท Non-Excusable Delay จำนวน 8 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 23
ล่าช้าจำนวน 10 โครงการ
คำสำคัญ: ความล่าช้า, งานก่อสร้าง, งานราชการ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Abstract

Robert et al. [1] ได้จำแนกประเภทความล่าช้าในงานก่อสร้าง สามารถ
แบ่ งออกได้ 3 ประเภท ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อโครงการ ดังนี้ 1. ความ
ล่ าช้ าที่ ย อมรั บ ได้ (Excusable Delay) 2.ความล่ าช้ าที่ ย อมรั บ ไม่ ได้ (Non
Excusable Delay) 3.ความล่าช้าที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (Concurrent Delay)
เกชา ธีระโกเมน และคณะ [2] ได้ระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้า
ในงานก่อสร้าง 3 แบบ คือ 1.ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ เหตุการณ์
ภายนอก 2.ปั จจั ยที่พ อจะมีแนวทางแก้ไขได้บ้ างบางส่วน คือ เหตุการณ์
ภายใน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อกำหนด เป็นลักษณะ
การสะสมของโครงการล่าช้า และ 3.ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และมีแนว
ทางการแก้ไข คือการขาดการประสานงาน ความร่วมมือและการเตรียมตัว
ล่วงหน้าเพื่อทำงาน ทั้งฝ่ายผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมมงาน และผู้รับเหมา
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกฝ่าย

Currently, construction of one Government office has been
delayed in many projects causing damages to the budget
disbursement and unable to utilize the buildings as planned. For
these reasons, an objective of this study is to find out the cause of
the delays. Data was collected by holding an interview with two
groups who are owners and contractors. 10 construction projects
of this Government office are studied. Study results found that
delay caused by owner or government side are handovers of
working areas to the contractor and change orders initiated by
employer. Caused of delay by contractor found is mainly on
financial illiquidity. Furthermore, concurrent delay, which is a delay
that not initiated by both parties, found in this study are
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ในงานวิจัยของ Diekmann and Nelson [3] ซึ่งทำการศึกษาความถี่
และความล่าช้าของการเรียกชดเชยในการก่ อสร้าง โดยศึกษาข้ อมูลของ
โครงการที่มีเรียกชดเชยทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งมีการเรียกชดเชยทั้งสิ้น 427
ครั้ง สรุปได้ว่าปัญหาปัญหาที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าที่ทำให้เกิดขยายเวลา
โครงการสู งสุ ด 4 ลำดั บ แรกคื อ 1.ปั ญ หาจากความผิ ด ปกติ ข องสภาพ
ภูมิอากาศ (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ Excusable Delay) 2.ปัญหาความ
ล่าช้าจากภาวการณ์ หยุดงาน (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ Excusable
Delay) 3.ปั ญ หาจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ น ที่ ก่ อ สร้ าง (ความล่ าช้ า
ประเภทยอมรั บ ได้ Excusable Delay) และ 4.ปั ญ หาจากการออกแบบ
ผิดพลาด (ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ Non-Excusable Delay)
Stanley D. Bynum. [4] ได้กล่าวไว้ว่าในกรณีที่ทางเจ้าของโครงการ
เป็นผู้แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ทางผู้รับเหมาควรมี
สิทธิ์ที่จะขอขยายเวลาในการก่อสร้างและการรับประกันราคาที่สูงขึ้น ตราบ
ใดที่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มาจากความผิดพลาดของผู้รับเหมาเอง

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Survey ซึ่งได้มาจาก
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ฝ่ายราชการ และฝ่ายเอกชน พบว่า
ฝ่ า ยราชการได้ ส อบถามจำนวน 36 คน แบ่ งออกเป็ น เพศชาย 35 คน
คิ ด เป็ น 97.22 และเพศหญิ ง 1 คน คิ ด เป็ น 2.78 ส่ ว นฝ่ า ยเอกชนที่ ได้
สอบถามจำนวน 21 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 19 คน คิดเป็น 90.48 และ
เพศหญิง 2 คน คิดเป็น 9.52 จากการสัมภาษณ์โดยรวมทั้งหมดเพศชายคิด
เป็น 94.74 เพศหญิงคิดเป็น 5.26 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลร้อยละเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ฝ่าย
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ฝ่ายราชการ
จำนวน ร้อยละ
35
97.22
1
2.78
36

ฝ่ายเอกชน
จำนวน ร้อยละ
19
90.48
2
9.52
21

รวม
จำนวน ร้อยละ
54
94.74
3
5.26
57

ข้อมูลแบบ Survey ซึ่งได้มาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
ฝ่ายราชการ ประกอบด้วย วิศวกรโครงการ, ผู้ออกแบบ, คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จำนวน 36 คน และกลุ่มของ ฝ่ายเอกชน
ประกอบด้วย โฟร์แ มน วิศวกร แรงงาน เจ้าของบริษั ท กรรมการบริษั ท
ผู้บริหารโครงการ เลขาผู้ช่วย ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 21 คน ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลร้อยละตำแหน่งของฝ่ายราชการและฝ่ายเอกชน
ตำแหน่ง
วิศวกรโครงการ
ผู้ออกแบบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน

ฝ่ายราชการ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
6
17
8
22
13
36
9
25
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รวม

36

100

ฝ่ายเอกชน
จำนวน (คน)
ร้อยละ
โฟร์แมน
6
29
วิศวกร
4
19
แรงงาน
3
13
เจ้าของบริษัท
4
19
กรรมการบริษัท
1
5
ผู้บริหารโครงการ
1
5
เลขาผู้ช่วย
1
5
ที่ปรึกษาโครงการ
1
5
รวม
21
100
ผู้วิจั ย ได้ สัม ภาษณ์ ทั้ ง 2 ฝ่า ย พบว่า วุฒิ ก ารศึก ษาของฝ่า ยราชการ
ได้ แ ก่ วุ ฒิ ต่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาตรี จำนวน 5 นาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.89,
วุฒิป ริญ ญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็น 58.33 และวุฒิสูงกว่าปริญ ญาตรี
จำนวน 10 คน คิ ด เป็ น 27.78 ส่ ว นฝ่ า ยเอกชน วุฒิ ต่ ำ กว่ า ปริญ ญาตรี
จำนวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.62, วุฒิปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิด
เป็น 38.10 และวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็น 8.33 จากการ
สัมภาษณ์โดยรวมทั้งหมดวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 15 นาย คิดเป็ น
ร้อยละ 26.32, วุฒิป ริญ ญาตรี จำนวน 29 คน คิดเป็น 50.88 และวุฒิสูง
กว่าปริญญาตรี จำนวน 13 คน คิดเป็น 22.81 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ฝ่ายราชการ
ฝ่ายเอกชน
รวม
วุฒิ
การศึกษา จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตำแหน่ง

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่า
ปริญญาตรี
รวม

5

13.89

10

47.62

15

26.32

21

58.33

8

38.10

29

50.88

10

27.78

3

8.33

13

22.81

36

21

57

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ทั้ง 2 ฝ่าย พบว่าอายุของฝ่ายราชการ ได้แก่ อายุ
25-40 จำนวน 14 คน คิดเป็น 38.89, อายุ 41-50 จำนวน 15 คน คิดเป็น
41.67, อายุ 51-60 จำนวน 7 คน คิดเป็น 19.44 ส่วนฝ่ายเอกชน พบว่า
อายุ 25-40 จำนวน 7 คน คิ ด เป็ น 33.33, อายุ 41-50 จำนวน 9 คน
คิดเป็น 42.86, อายุ 51-60 จำนวน 3 คน คิดเป็น 8.33 และ อายุ 61 ปีขึ้น
ไป มีจำนวน 2 คน คิดเป็น 5.56 จากการสัมภาษณ์โดยรวมทั้งหมดทั้ง 2
ฝ่าย พบว่าอายุ 25-40 จำนวน 21 คน คิดเป็น 36.84, อายุ 41-50 จำนวน
24 คน คิดเป็น 42.11, อายุ 51-60 จำนวน 10 คน คิดเป็ น 17.54 และ
อายุ 61 ปีขึ้นไป มีจำนวน 2 คน คิดเป็น 3.51 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ฝ่ายราชการ
ฝ่ายเอกชน
รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
25-40
14
38.89
7
33.33
21
36.84
41-50
15
41.67
9
42.86
24
42.11
51-60
7
19.44
3
8.33
10
17.54
61 ขึ้นไป
0
0.00
2
5.56
2
3.51
รวม
36
21
57
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โครงการที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

อายุ (ปี)

และอาคาร 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
เริ่มสัญญาวันที่

31 มี.ค. 2561

สิ้นสุดสัญญาวันที่

21 ก.ย. 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

540

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

153

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ทั้ง 2 ฝ่าย พบว่าประสบการณ์การทำงานของฝ่าย
ราชการ ได้แก่ 1-5 ปี มีจำนวน 3 คน คิดเป็น 8.33, 6-10 ปี มีจำนวน 7
คน คิดเป็น 19.44, 11-15 ปี มีจำนวน 17 คน คิดเป็น 47.22, 16-20 ปี มี
จำนวน 4 คน คิดเป็ น 11.11 และ 20 ปี ขึ้ นไป มีจ ำนวน 5 คน คิดเป็ น
13.89 ส่วนฝ่ายเอกชนพบว่า 1-5 ปี มีจำนวน 3 คน คิดเป็น 14.29, 6-10
ปี มีจำนวน 6 คน คิดเป็น 28.57, 11-15 ปี มีจำนวน 8 คน คิดเป็น 38.10,
16-20 ปี มีจำนวน 2 คน คิดเป็น 9.52 และ 20 ปีขึ้นไป มีจำนวน 2 คน
คิดเป็น 9.52 จากการสัมภาษณ์โดยรวมทั้ง 2 ฝ่าย พบว่า 1-5 ปี มีจำนวน
6 คน คิดเป็น 10.53, 6-10 ปี มีจำนวน 13 คน คิดเป็น 22.81, 11-15 ปี
มีจำนวน25 คน คิดเป็น 43.86, 16-20 ปี มีจำนวน 6 คน คิดเป็น 10.53
และ 20 ปีขึ้นไป มีจำนวน 7 คนคิดเป็น 12.28 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลประสบการณ์การทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ์
การทำงาน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
20 ปีขึ้นไป
รวม

ฝ่ายราชการ
ร้อย
จำนวน
ละ
3
8.33
7
19.44
17
47.22
4
11.11
5
13.89
36

ฝ่ายเอกชน
ร้อย
จำนวน
ละ
3
14.29
6
28.57
8
38.10
2
9.52
2
9.52
21

รวม
จำนวน
6
13
25
6
7
57

ร้อย
ละ
10.53
22.81
43.86
10.53
12.28

4. ผลการเก็บข้อมูล
จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ 1 ดังแสดง
ในตารางที่ 6 พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 1 ปัญหา คือ ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถนำไปบริหารจัดการวัสดุเข้าหน้างาน
ได้ แนวทางการแก้ไข 1. ผู้รับจ้างดำเนินการกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมา
ใช้ จ่ า ยในโครงการ 2. ผู้ รั บ จ้ า งเร่ ง งานในส่ ว นที่ ส ามารถทำได้ เพื่ อ
ดำเนินการส่งงวดและเบิกเงินตามงวดงานตามสัญญาจ้าง และ 3. โครงการ
นี้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ทำให้ สั ญ ญานี้ ฝ่ า ยราชการจะดำเนิ น การฟ้ อ งยกเลิ ก สั ญ ญาเพื่ อ เรี ย ก
ค่าเสีย หายจากฝ่า ยเอกชน ดั งนั้ นฝ่า ยที่ ทำให้ โครงการนี้ ล่า ช้า คื อ ฝ่า ย
เอกชน และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Non-Excusable Delay

คิดเป็น % การขยายเวลา
มูลค่าโครงการ (บาท)

21 ก.พ. 2563
28%
184,000,000

จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ 2 ดังแสดง
ในตารางที่ 7 พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 4 ปัญหา คือ 1.ฝ่ายเอกชนมีการจัดซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผิ ด แบบ และแคตตาล็ อ กตั ว ที่ ข ออนุ มั ติ ไม่ ต รงกั บ หน้ า งาน
แนวทางการแก้ไข ให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการจัดซื้อใหม่ และเร่งดำเนินการ
ในส่วนที่สามารถทำได้ในแต่ละอาคารก่อน เพื่อที่จะสามารถส่งงวดงานได้
ทำให้เบิกเงินในส่วนอื่นได้ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายเอกชน
และปัญหาความล่าช้านี้อยูใ่ นกลุ่มของ Non-Excusable Delay 2. ผู้ว่าจ้าง
ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การวางของให้กับฝ่ายเอกชนได้ แนวทางการแก้ไข
ผู้ว่าจ้ างให้ ห น่วยเจ้าของพื้นที่เร่งดำเนินการขนย้ายโดยมีห นังสือ แจ้งวัน
เวลาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถึงหน่วยเจ้าของพื้นที่ และทำหนังสือ
ส่งให้ ผู้รับ จ้ า งสามารถเข้ าทำงานได้ ดั งนั้น ฝ่ายที่ ทำให้ ปั ญ หานี้ล่า ช้าคื อ
ฝ่า ยราชการ และปั ญ หาความล่าช้านี้ อ ยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
3. ฝ่ายราชการ ขอให้ฝ่ายเอกชนหยุดการทำงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับ
จ้ า งขอสงวนสิ ท ธิ์ เ รื่ อ งวั น หยุ ด งานโดยนั บ ตามวั น เวลาที่ ข อ ทำต่ อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและใช้สิทธิ์ขอขยายระยะเวลาในการก่ อสร้าง
ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และปัญหาความล่าช้านี้อยู่
ในกลุ่มของ Excusable Delay 4. ฝ่ายราชการ ขอให้มีการแก้ไขแบบใหม่
แนวทางการแก้ ไข ให้ ผู้ อ อกแบบทำการแก้ ไขแบบใหม่ และส่ ง เรื่ อ ง
รายละเอียดแก้ไขงานเพิ่ม-งานลด ว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และทำการ
แก้ไขสัญญา ส่วนฝ่ายเอกชนนั้นเมื่อมีเรื่องขอเปลี่ยนแบบใหม่จึงได้ขอสงวน
สิท ธิ์ก ารก่อ สร้า ง และใช้ สิท ธิ์ข ยายระยะเวลาก่อ สร้า ง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดำเนิ น งานต่ อ ได้ โ ดยไม่ ถู ก ปรั บ ดั ง นั้ น ฝ่ า ยที่ ท ำให้ ปั ญ หานี้ ล่ า ช้ า คื อ
ฝ่ายราชการ และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
ตารางที่ 7 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 2

ตารางที่ 6 ข้อมูลโครงการที่ 1
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โครงการที่ 2 งานติดตั้งเปลี่ยนระบบอาคาร
เริ่มสัญญาวันที่

26 เม.ย. 2561

สิ้นสุดสัญญาวันที่

20 เม.ย. 2562

โครงการที่ 3 งานก่อสร้างอาคาร
และสะพานท่าเทียบเรือ
เริ่มสัญญาวันที่

21 มิ.ย. 2560
15 มิ.ย. 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

360

สิ้นสุดสัญญาวันที่

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

212

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

360

5 พ.ย. 2562

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

67

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา
คิดเป็น %
มูลค่าโครงการ (บาท)

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา

59%

คิดเป็น %

85,000,000

จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ 3 ดังแสดง
ในตารางที่ 8 พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 4 ปัญหา คือ 1.ฝ่ายเอกชนขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน แนวทางการแก้ไข ผู้รับจ้างดำเนินการกู้เงินจากธนาคาร
เพื่อเร่งการสั่งซื้อวัสดุให้เร็วขึ้น และผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนที่สามารถทำ
ได้ เพื่ อ ส่ งงานที่ จ ะเบิ ก งวดงานได้ ดั ง นั้ น ฝ่ า ยที่ ท ำให้ ปั ญ หานี้ ล่ า ช้ า คื อ
ฝ่ า ยเอกชน และปั ญ หาความล่ า ช้ า นี้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ของ Non-Excusable
Delay และ 2. ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายเอกชนไม่สามารถหาแรงงานเข้ามาทำงานใน
พื้นที่ก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข หน่วยผู้ใช้งานได้หาแรงงานมาช่วยผู้รับจ้าง
ทำการก่อสร้างได้ แต่ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจ่ายค่าแรงตามที่กำหนด
ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายเอกชน และปัญหาความล่าช้านี้อยู่
ในกลุ่ม ของ Non-Excusable Delay 3.ฝ่ ายเอกชนไม่ สามารถขนส่งวั สดุ
ก่อสร้าง เครื่องจักร และอื่นๆได้ แนวทางการแก้ไข หน่วยผู้ใช้ได้เข้าช่วยเหลือ
ฝ่ายเอกชน โดยการนำเรือขนาดใหญ่เข้ามาช่วยผู้รับจ้างขนส่งวัสดุก่อสร้าง
เครื่องจักร และอื่นๆได้ ทำให้เข้าเทียบท่าขนส่งได้ และฝ่ายเอกชนได้บันทึก
สภาพอากาศทุกวัน ทำให้ ผู้รับจ้ างสามารถนำเหตุนี้ไปใช้สิทธิ์ขยายระยะ
ก่อสร้างได้ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย และ
ปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay 4.หน่วยผู้ใช้งานขอแก้
แบบประตูอาคารใหม่ แนวทางการแก้ไข ฝ่ายราชการได้ให้ผู้ออกแบบทำการ
แก้ไขแบบใหม่ และทำงานลด-งานเพิ่ม ของค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นให้ฝ่าย
เอกชนขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาก่อสร้าง และใช้สิทธิ์แก้ไขสัญญาซึ่งจะช่วย
ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้สร้างเสร็จทันตามกำหนดได้ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้
ปั ญ หานี้ ล่ า ช้ าคื อ ฝ่ า ยราชการ และปั ญ หาความล่ า ช้ า นี้ อ ยู่ ในกลุ่ ม ของ
Excusable Delay
ตารางที่ 8 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 3

มูลค่าโครงการ (บาท)

21 ส.ค. 2561
19%
20,000,000

จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ 4 ดังแสดง
ในตารางที่ 9 พบว่ามีปั ญ หาทั้งหมด 6 ปั ญ หา คือ 1.ปั ญ หาแบบรูป และ
รายการ มีความขั ดแย้งกัน แนวทางการแก้ไข ฝ่า ยเอกชนได้ทำหนังสือ
สอบถามเข้ามาที่ฝ่ายราชการเพื่อถามผู้ออกแบบ และให้ฝ่ายราชการตอบ
หนังสือกลับไปที่ฝ่ายเอกชน เพื่อทำการแก้ไขเป็น Shop Drawing หรือทำ
การแก้ไขสัญ ญา, ให้ฝ่ายราชการก่อนการส่งเอกสารเพื่อทำจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธี e-biddings ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนอีกครั้ง และในขั้นตอน
การเลือกผู้เข้าประกวดแล้วหากแบบมีการผิดพลาดที่ถูกท้วงติงจากฝ่าย
เอกชนนั้น ให้ทำการแก้ไขแบบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและ
แก้ไขต่อไป ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ ปัญ หานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และปั ญ หา
ความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay 2.ฝ่ายเอกชนพบเสาเข็มต้น
เก่าที่อยู่ใต้ดินก่อนการก่อสร้าง ได้ให้ฝ่ายเอกชนทำการขนย้ายออก และทำ
หนั ง สื อ ขอสงวนสิ ท ธิ์ เรื่อ งเสาเข็ ม ต้ น เก่ า และใช้ สิ ท ธิ์ ข ยายระยะเวลา
ก่อสร้างออกไป ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย
และปั ญ หาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay 3.ฝ่ายเอกชน
ขาดสภาพคล่อ งทางการเงิน แนวทางการแก้ไข ฝ่า ยเอกชนได้ ผู้รับ จ้ า ง
ดำเนินการกู้เงินจากธนาคารเพื่อเร่งการสั่งซื้อวัสดุให้เร็วขึ้น และทำในส่วน
ที่ยังสามารถทำได้เพื่อเบิกงวดงานที่ส่งได้ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้า
คือ ฝ่ายเอกชน และปัญ หาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Non-Excusable
Delay 4.ฝ่ายราชการ การอนุมัติใช้วัสดุ และ Shop Drawing ออกให้ฝ่าย
เอกชนล่าช้า แนวทางการแก้ไข ให้ผู้ควบคุมงานจากฝั่งราชการทำหนังสือ
เข้า-ออก เพื่อเซ็นกำกับการรับ -ส่งเอกสาร เป็นการป้องกันความผิดพลาด
ว่า เกิดจากฝ่ายไหนที่ ทำให้ ล่ าช้า และประสานเจ้ าหน้า ที่อ นุ มัติวัสดุ ให้
ตรวจสอบเร็วขึ้น เพื่อที่จะได้อนุมัตินำไปสั่งซื้อวัสดุได้ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้
ปั ญ หานี้ ล่ า ช้ า คือ ฝ่ า ยราชการ และปั ญ หาความล่า ช้ า นี้ อ ยู่ ในกลุ่ม ของ
Excusable Delay 5.ต้อ งทำการย้ายสายไฟเมนอาคารอื่ นลงใต้ดิน แนว
ทางการแก้ไข ผู้รับจ้ างทำการปรับย้ายใหม่ให้ พ าดแนวไปทางอื่ น จึ งขอ
สงวนสิทธิ์ข ยายระยะเวลาและใช้สิท ธิ์แ ก้ไขสัญ ญาเพื่ อ ขยายระยะเวลา
ก่อสร้างเพิ่ม ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ ปัญ หานี้ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย
และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay 6.ฝ่ายราชการ
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ขอให้ฝ่ายเอกชนหยุดหยุดการทำงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับจ้างขอสงวน
สิทธิ์เรื่องวันหยุดงานโดยนับตามวันเวลาที่ขอ ทำต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและใช้สิทธิ์ขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหา
นี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable
Delay
ตารางที่ 9 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 4
โครงการที่ 4 งานก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น และ
16 มี.ค. 2560

สิ้นสุดสัญญาวันที่

5 พ.ย. 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

600

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

241

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา
คิดเป็น %
มูลค่าโครงการ (บาท)

โครงการที่ 5 งานจัดซื้อติดตั้งระบบ Solar PV System
จำนวน 12 อาคาร
เริ่มสัญญาวันที่

31 มี.ค. 2561

สิ้นสุดสัญญาวันที่

25 พ.ย. 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

240

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

451

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา

ที่จอดรถ 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
เริ่มสัญญาวันที่
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คิดเป็น %
มูลค่าโครงการ (บาท)

4 ก.ค. 2562
40%
333,000,000

จากการเก็บ ข้อ มูล และสัม ภาษณ์ผู้ที่เกี่ย วข้อ งในโครงการที่ 5 ดัง
แสดงในตารางที่ 10 พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 3 ปัญหา คือ 1.การเชื่อมต่อ
ไฟฟ้ามีปัญหาของพื้นที่ก่อสร้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสัญญาจ้าง แนว
ทางการแก้ไข ให้ฝ่ายราชการทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอ แนว
ทางการปฏิบั ติต่อการออกแบบป้ องกันไฟย้อนกลับ ที่ผิดพลาด และการ
ติดตั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้า
คือ ฝ่ายราชการ และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
2.การติ ด ตั้ ง ระบบตรวจสอบ Monitoring ไม่ ส ามารถติ ด ตั้ งในพื้ น ที่ ที่
กำหนดไว้ตอนแรกให้ได้ แนวทางการแก้ไข ให้ฝ่ายราชการสำรวจหาพื้นที่
ใหม่ทดแทนพื้นที่เก่า และดำเนินการติดตั้ง ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้า
คือ ฝ่ายราชการ และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
3.แบตเตอร์รี่ที่ใช้เป็ นผลิตภัณ ฑ์ห ลัก ของโครงการนี้ ไม่สามารถขนส่งได้
ทันเวลา แนวทางการแก้ไข ฝ่ายเอกชนทำหนังสือชี้แจงถึงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งให้ผู้ผลิตแบตเตอร์รี่ดำเนินการ
ส่งให้อีกครั้ง โดยขณะที่ขนส่งใหม่อีกครั้ง ผู้รับจ้างได้ขอสงวนสิทธิ์เรื่องที่
เกิดขึ้นจนกว่าจะได้ รับแบตเตอร์รี่ใหม่อีกครั้ง ดังนั้น ฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้
ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย และปัญ หาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ
Excusable Delay

19 ก.พ. 2563
188%
137,072,000

จากการเก็บ ข้อ มูล และสัม ภาษณ์ผู้ที่เ กี่ย วข้อ งในโครงการที่ 6 ดั ง
แสดงในตารางที่ 11 พบว่า มีปั ญ หาทั้งหมด 3 ปั ญ หา คือ 1.ฝ่ายเอกชน
ไม่สามารถขนส่งวัสดุได้ และฝ่ายราชการไม่สามารถบดอัดได้ แนวทางการ
แก้ไข ฝ่ายเอกชนทิ้งช่วงให้สภาพอากาศเป็นปกติเพื่อไม่ให้ทรายเหลว และ
ให้ทางฝ่ายราชการนำกำลังพลเข้ามาช่วยไล่น้ำออกจากพื้นที่ขัง ดังนั้นฝ่าย
ที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย และปัญหาความล่าช้านี้
อยู่ในกลุ่มของ Non-Excusable Delay 2.ฝ่ายราชการ ไม่สามารถส่งมอบ
พื้ น ที่ ให้ ฝ่ า ยเอกชนเข้ า ไปปรับ พื้ น ที่ งานก่ อ สร้ า งได้ แนวทางการแก้ ไข
ให้ ฝ่ า ยเอกชนสามารถเข้ า ดำเนิ น การปรั บ พื้ น ที่ ห น้ า งานก่ อ น โดยมี
เจ้าหน้าที่เข้าประสานเบื้องต้นจากสัญญาจ้าง เพื่อที่จะทำให้งานไม่ล่าช้า
และฝ่ายราชการเร่งดำเนินการออกหนังสือเพื่อยืนยันให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน
ได้ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และปัญหาความล่าช้านี้
อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay 3.ฝ่ายราชการอนุมัติการส่งงวดงานให้
ล่าช้า ทำให้ฝ่ายเอกชนได้รับเงินช้า ส่งผลทำให้ฝ่ายเอกชนไม่สามารถนำเงิน
ไปลงทุ น ต่ อ ได้ แนวทางการแก้ ไข ทางคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ได้
สอบถามไปยั ง เจ้ า ของสั ญ ญาจ้ า งว่ า ต้ อ งใช้ ห ลั ก ฐานประเภทใด และ
สอบถามหน่วยเบิกจ่ายโดยตรงเพื่อป้องกันเอกสารผิดพลาดอีกครั้ง ดังนั้น
ฝ่ายที่ทำให้ ปัญ หานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และปั ญหาความล่าช้านี้อยู่ใน
กลุ่มของ Excusable Delay
ตารางที่ 11 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 6

ตารางที่ 10 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 5
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โครงการที่ 6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โครงการที่ 7 งานก่อสร้างอาคาร

และบดอัดพื้นที่กอ่ สร้าง

และปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง

เริ่มสัญญาวันที่

20 ก.ย. 2561

เริ่มสัญญาวันที่

31 มี.ค. 2561

สิ้นสุดสัญญาวันที่

19 ต.ค. 2561

สิ้นสุดสัญญาวันที่

20 ธ.ค. 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

30

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

630

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

0

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

113

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา

0

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา

คิดเป็น %

0

คิดเป็น %

มูลค่าโครงการ (บาท)

16,700,000

มูลค่าโครงการ (บาท)

จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ 7 ดังแสดง
ในตารางที่ 12 พบว่ามีปั ญหาทั้งหมด 5 ปั ญหา คือ 1.อุ ปกรณ์ ช่วยในการ
ก่อสร้างมีไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข ฝ่ายเอกชนได้จัดซื้อ
เพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหา
นี้ ล่ า ช้ า คื อ ฝ่ า ยเอกชน และปั ญ หาความล่ า ช้ า นี้ อ ยู่ ในกลุ่ ม ของ NonExcusable Delay 2.ฝ่ายราชการที่เป็นบุคคลที่ 3 ขอให้ทางฝ่ายเอกชนหยุด
งานก่อสร้าง ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย และ
ปั ญ หาความล่ าช้ านี้ อ ยู่ ในกลุ่ มของ Excusable Delay 3.ฝ่ ายราชการขอ
เปลี่ยนแบบที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข ให้ผู้ออกแบบแก้ไข
แบบใหม่ ตามความต้ อ งการของเจ้ า ของพื้ น ที่ ทำงานลด -งานเพิ่ ม เพื่ อ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายโดยไม่ให้ราชการเสียประโยชน์ และให้ฝ่ายเอกชนสงวน
สิทธิ์เพื่อขอขยายสัญญาจ้างให้ได้เวลาทำงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้
ปั ญ หานี้ ล่ า ช้ าคื อ ฝ่ า ยราชการ และปั ญ หาความล่ า ช้ า นี้ อ ยู่ ในกลุ่ ม ของ
Excusable Delay 4.ฝ่ายราชการที่เป็นเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถส่งพื้นที่การ
ทำงานให้ฝ่ายเอกชนเข้าทำงานได้ แนวทางการแก้ไข ให้ฝ่ายเอกชนทำเรื่อง
ขอสงวนสิทธิ์ และรอใช้สิทธิ์ขยายระยะตอนที่สามารถเข้ารื้อถอนได้ เพื่อขอ
ขยายระยะเวลาที่ล่าช้า ที่ไม่ได้เกิดจาก ผู้รับจ้าง ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้
ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และปั ญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่ มของ Excusable
Delay 5.ไม่สามารถขนย้ายดินออกนอกพื้นที่ก่อสร้างได้ แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการได้นำหนังสือที่ได้รับไปประสานงานกับ สำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ซึ่งกว่าสำนักทรัพย์สินจะมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการขนดิน
ได้มีการกำหนดสถานที่ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง
2 ฝ่าย และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
ตารางที่ 12 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 7

12 เม.ย. 2563
18%
148,000,000

จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ 8 ดังแสดง
ในตารางที่ 13 พบว่ามีปัญ หาทั้งหมด 3 ปั ญ หา คือ 1.ฝ่ายราชการที่เป็ น
เจ้าของพื้นที่ไม่สามารถส่งห้องพักที่จะซ่อมแซมให้กับฝ่ายเอกชนได้ แนว
ทางการแก้ไข ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นเจ้าของพื้นที่เข้าตรวจสอบว่า มีห้องใดที่มี
ความประสงค์ จ ะปรับ ปรุงห้ อ งพัก แต่ต้อ งเป็ น ห้ อ งที่ มีข นาดเดีย วกั นกั บ
สัญ ญาจ้ า งระบุ ไว้ และให้ ฝ่ า ยราชการที่ เป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ แจ้ งเจ้ า ของ
ห้องพักให้ดำเนินการออกภายใน 7 วันเพื่อทำการปรับปรุงเมื่อทำเสร็จจึง
ค่ อ ยย้ า ยกลับ เข้ า มาได้ เหมื อ นเดิ ม ดั งนั้ น ฝ่ า ยที่ ท ำให้ ปั ญ หานี้ ล่ า ช้ า คื อ
ฝ่า ยราชการ และปั ญ หาความล่าช้านี้ อ ยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
2.งานซ่อมแซมถังน้ำระบุผิดกับสัญญาจ้าง แนวทางการแก้ไข ให้ผู้ออกแบบ
ทำการออกแบบใหม่ เพื่อ การใช้งานถั งพัก น้ำดีสำหรับ อาคารให้ มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้งานอาคาร และพิจารณางานเพิ่ม - ลด และ
หาที่ ติดตั้งใหม่เพื่อ ดำเนินการแก้ ไขสัญ ญาต่ อ ไป โดย ฝ่ ายเอกชน ยินดี
ดำเนิ น การให้ โดยไม่ ข อคิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ทั้ ง นี้ ได้ ข อสงวนสิ ท ธิ์ร ะยะเวลา
ก่อสร้าง ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และปัญหาความ
ล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay 3.แบบห้องที่ทำการซ่อมแซมกับ
BOQ มี ค วามขั ด แย้ งกั น แนวทางการแก้ ไข ฝ่ า ยเอกชนทำหนั ง สื อ ถึ ง
ผู้ออกแบบขอความเห็นว่ าแบบไหนถูกต้อง และให้ผู้ออกแบบทำหนังสือ
ตอบกลับฝ่ายเอกชน ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และ
ปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay ปัจจุบันนี้โครงการที่
8 กำลังดำเนินขั้นตอนการแก้ไขสัญญา
ตารางที่ 13 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 8
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โครงการที่ 8 งานซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 25 ห้อง
และปรับปรุงรอบพื้นที่บริเวณอาคาร
เริ่มสัญญาวันที่

11 มิ.ย. 2562

สิ้นสุดสัญญาวันที่

8 ต.ค. 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

120

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

42

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา

กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา

คิดเป็น %

0

มูลค่าโครงการ (บาท)

3,210,000

จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ 9 ดังแสดงใน
ตารางที่ 14 พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 2 ปัญหา คือ 1.ฝ่ายราชการไม่ยินยอมให้
ฝ่ายเอกชนเจาะช่องแสงของรอบตัว อาคารทั้ง 4 มุมตึก ได้ แนวทางการ
แก้ ไข เพื่ อ ดำเนิ น การซ่ อ มแซม ให้ ท ำการซ่ อ มแซมในวัน หยุ ด ของทาง
ราชการ โดยให้ผู้ว่าจ้างทำหนังสือถึงหน่วยข้างเคียง ให้นำทรัพย์สินออก
จากพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ ปั ญ หานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายราชการ และ
ปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay 2.แบบการติดตั้ง ทำ
ให้หน่วยงานไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และปริมาณพื้นที่ไม่มีให้ซ่อมแซม
แนวทางการแก้ไข ฝ่ายเอกชนทำหนังสือถามผู้ออกแบบขอความเห็นจาก
ฝ่ายราชการ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ที่โครงการ
มีปัญหา โดยให้ ผู้ออกแบบทำการแก้ไขใหม่และให้ ผู้รับ จ้างขอสงวนสิทธิ์
แก้ไขสัญ ญาจ้ างเพื่อ ขอขยายระยะเวลา ในส่ว นที่ฝ่ายเอกชนไม่ได้ทำให้
ล่า ช้า ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ ปั ญ หานี้ล่า ช้า คื อ ฝ่ายราชการ และปั ญ หาความ
ล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
ตารางที่ 14 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 9
5 มิ.ย. 2561

สิ้นสุดสัญญาวันที่

30 ม.ค. 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

240

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

185

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา
คิดเป็น %
มูลค่าโครงการ (บาท)

ได้ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ฝ่ายเอกชน และปัญหาความล่าช้านี้
อยู่ในกลุ่มของ Non-Excusable Delay 2.ฝ่ายราชการที่เป็ นเจ้าของพื้นที่
ไม่สามารถดำเนินการส่งพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ แนวทางการแก้ไข
ให้หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ทำหนังสือและกั้นพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้า
ดำเนินการปรับปรุงได้ และได้ให้ฝ่ายเอกชนสงวนสิทธิ์เรื่องเข้าพื้นที่ไม่ได้
ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือฝ่ายราชการ และปัญหาความล่าช้านี้อยู่
ในกลุ่ม ของ Excusable Delay 3.ฝ่ า ยราชการเจ้ า ของพื้ น ที่ ข อให้ มี ก าร
เปลี่ยนแบบพื้นใหม่ แนวทางการแก้ไข ให้ผู้ออกแบบเป็นผู้จัดทำแบบใหม่
และคิดราคาใหม่ เพื่อ ไม่ให้ ทางราชการเสียประโยชน์ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้
ปั ญ หานี้ ล่ า ช้ า คือ ฝ่ า ยราชการ และปั ญ หาความล่า ช้ า นี้ อ ยู่ ในกลุ่ม ของ
Excusable Delay 4.ขณะขุดดินพบวัตถุโบราณที่อยู่ใต้ดินบริเวณสถานที่
ก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งผู้รับจ้างให้หยุด
งานก่อสร้าง และทำในส่วนที่สามารถทำได้รอบๆพื้นที่ก่อสร้าง แจ้งผู้รับจ้าง
ทำเรื่อ งสงวนสิ ท ธิ์ข อขยาย และรอหนั งสือ การจี้ แ จงจากกรมศิ ลปากร
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ดังนั้นฝ่ายที่ทำให้ปัญหานี้ล่าช้าคือ ไม่ได้เกิดจากทั้ง 2
ฝ่าย และปัญหาความล่าช้านี้อยู่ในกลุ่มของ Excusable Delay
ตารางที่ 15 ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการที่ 10
โครงการที่ 10 งานก่อสร้างสะพานทางเชื่อมอาคาร
และปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคาร
เริ่มสัญญาวันที่

28 ก.ย. 2561

สิ้นสุดสัญญาวันที่

25 ม.ค. 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)

120

ขยายเป็นระยะเวลา (วัน)

325

วันที่สิ้นสุดจากขยายระยะเวลา
คิดเป็น %

โครงการที่ 9 งานปรับปรุงอาคารจอดรถ
เริ่มสัญญาวันที่
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17 ธ.ค. 2562
271%

5. สรุปผลการวิจัย
สรุป ผลเก็บ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฝ่าย จำนวน 10 โครงการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 57 คน แบ่งเป็นฝ่ายราชการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 63
และฝ่ายเอกชน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ดังแสดงในตารางที่ 16

3 ส.ค. 2562
77%
2,700,000

จากการเก็ บ ข้ อ มู ล และสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในโครงการที่ 10
ดังแสดงในตารางที่ 15 พบว่า มี ปั ญ หาทั้ งหมด 4 ปั ญ หา คื อ 1.คนงาน
ก่อ สร้า งโครงการมีน้อ ยทำให้ เกิดความล่าช้าของโครงการ แนวทางการ
แก้ไขฝ่ายเอกชนดำเนินการหาคนงานเข้ามาเพื่อเร่งงานในส่วนที่สามารถทำ

ตารางที่ 16 สรุปผลเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฝ่าย
ฝ่ายข้อมูลการสัมภาษณ์
จำนวนผู้สัมภาษณ์
ร้อยละ
ฝ่ายราชการ
36
63
ฝ่ายเอกชน
21
37
รวมทั้งสิ้น
57
ผู้วิจั ย สามารถจั ด กลุ่ม ประเภทปั ญ หาความล่า ช้า ในการก่ อ สร้า งได้
ทั้งหมด 35 ปัญหา จากทั้งหมด 10 โครงการ โดยพบว่าประเภทความล่าช้า
Excusable Delay มีทั้งหมด 27 ปัญ หา คิดเป็นร้อยละ 77 และประเภท
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ความล่าช้า Non- Excusable Delay มีทั้งหมด 8 ปัญ หา คิดเป็นร้อยละ
23 ดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 สรุปการจัดกลุ่มประเภทความล่าช้า
ประเภทความล่าช้า
จำนวนปัญหาความล่าช้า
ร้อยละ
Excusable Delay
27
77
Non-Excusable Delay
8
23
รวมทั้งสิ้น
35
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[4] Stanley D. Bynum., “Construction Management And DesignBuild/Fast-track Construction Form Perspective Of a General
Contractor.” Construction Management.(1983) : 37-38.

สาเหตุของปัญหาในงานก่อสร้างทางราชการที่ล่าช้า โดยพบว่าสาเหตุ
ความล่าช้าที่เกิดจากฝ่ายราชการมี อยู่ใน 9 โครงการที่ถูกสัมภาษณ์ โดยมี
สาเหตุความล่าช้า 2 ลำดับแรกได้แก่ 1. การส่งมอบพื้นที่ให้กับฝ่ายเอกชน
ล่าช้า พบว่ามีจำนวน 5 โครงการ และ 2. พบว่าขณะการก่อสร้างผู้ว่าจ้าง
ขอเปลี่ยนแบบการก่อสร้างใหม่เนื่องจาก ไม่ ตรงวัตถุ ประสงค์ก ารใช้งาน
โดยมีจำนวน 4 โครงการ ส่วนความล่าช้าที่พบจากฝ่ายเอกชนพบจำนวน 6
โครงการ โดยมีสาเหตุความล่าช้าหลักคือ ฝ่ายเอกชนขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ทำให้ ไ ม่ มี เงิ น ทุ น ในการจ้ า งแรงงาน และสั่ ง ซื้ อ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
นอกจากนี้ ยั งพบความล่ า ช้ า ที่ ไม่ ได้ เกิ ด จากทั้ ง 2 ฝ่ า ย ใน 6 โครงการ
สาเหตุ ที่ พ บคื อ สภาพอากาศที่ ฝ นตกหนั ก ทำให้ ฝ่า ยเอกชนไม่ สามารถ
ทำงานได้, การพบโบราณสถานในพื้นที่ก่อสร้างทำให้ต้องมีการตรวจสอบ
และ บุคคลที่ 3 ขอให้หยุดงาน
แนวทางการแก้ปัญหากับการทำงานก่อสร้างกับราชการเพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้ามีดังต่อไปนี้ 1. ก่อนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ฝ่ายราชการ
เตรีย มมาความพร้อ มด้านเอกสารให้ พ ร้อมทุก ด้า น ก่อ นการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 2. การกำหนด TOR – Term Of Reference ในการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ฝ่ า ยราชการควรกำหนดประสบการณ์ ท ำงานก่ อ สร้า งของฝ่า ย
เอกชน เพื่ อ ตรวจสอบความพร้อ มของฝ่ายเอกชน 3. ฝ่า ยเอกชนต้อ งมี
วิศวกรดูแลหน้างานก่อสร้างตลอดเวลา เพื่อประสานงานกับฝ่ายราชการ 4.
ผู้ควบคุมงานจากฝ่ายราชการต้องเขียนบันทึกประจำวัน ประจำสัปดาห์ต้อง
เขียนให้ครอบคลุมของงานก่อสร้างจากฝ่ายเอกชนให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบ
ความผิดพลาดของทั้ง 2 ฝ่าย 5. การรับ -ส่งเอกสารจากทั้ง 2 ฝ่าย ต้องมี
หนังสือเซ็นกำกับ วันเวลาในการรับเอกสาร เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งจากอีก
ฝ่าย

6. เอกสารอ้างอิง
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York, 1992, pp.321.
[2] เกชา ธี ร ะโกเมน และคณะ. (2540) การจั ด การการบริ ห ารและ
ควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถาน
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Claims: Frequency and Severity”, Journal of Management in
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การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการบริหารงานก่อสร้างโดยใช้
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บทคัดย่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ จากการวิเคราะห์
ปัญหาการปิดงานและขึ้นทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง พบว่าการวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเดิมเป็นการประมวลค่าตัวเลขทางสถิติที่มีความ
ซับซ้อน มุมมองรูปแบบของรายงานจะออกมาเป็นตัวเลขและข้อความ ซึ่ง
เป็นมุมมองที่น่าเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจในการติดตามข้อมูล จึงเป็นสาเหตุ
ของการบริหารงานก่อสร้างที่ผิดพลาดส่งผลกระทบกับการปิดบัญชีและขึ้น
ทรั พ ย์ ส ิน งานระหว่า งก่อ สร้ า งไม่ เ ป็ นไปตามเป้ า หมายที่ ก ำหนด และ
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของ
องค์กรไม่เป็นไปตามค่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานธุรกิจอัจฉริ ยะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มาช่วย
แก้ไขปัญหาดังกล่าว บทความนี้ได้ทดลองนำโปรแกรมสำเร็จรูประบบงาน
ธุรกิจอัจฉริยะมาวิเคราะห์ เชื่อมต่อ แปลง และแสดงข้อมูลรายงานผล
ออกมาในรูปแบบเสมือนจริง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ และบริหารจัดการ
งานก่อสร้างด้านการวางแผนงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การ
บริหารพัสดุและงบประมาณ การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายระดับปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูงใช้ในการประเมินติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของ
องค์กรต่อไป
คำสำคัญ: การปรับปรุงกระบวนการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธุรกิจอัจฉริยะ,
แดชบอร์ด

Abstract
Provincial Electricity Authority (PEA) has a mission to procure
providing electric power and conducting other related
businesses in order to meet the needs of customers for

satisfaction in both quality and service. From the analysis of
problems of closing jobs and building assets during construction.
Found that the analysis and presentation of the original data is
a complex statistical numerical value calculation. The format
view of the report will come out as numbers and text. Which is
a boring view non incentive to follow up information. Therefore,
it is the cause of incorrect construction management which
affects the closing of accounts and building assets construction
in progress does not meet the target. And also affects the return
on investment of the organization does not meet the criteria set
by the Energy Regulatory Commission. Software packages used
in business intelligence are one tool to help solve these
problems. This article has experimented with using business
intelligence software packages to analyze, connect, transform
and display the report data in virtual form. Makes it easy to make
decisions. And managing construction work for event planning
Job priority Inventory and budget management Speeding up and
following up the results of the operations to meet the
operational goals. As well as a tool for senior management to
evaluate and follow up the work to achieve the organization's
goals.
Keywords: process improvement, data analysis, business
intelligence, dashboard

1. คำนำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
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ความพึงพอใจทั้ง ด้า นคุณภาพและบริก ารโดยการพั ฒนาองค์ก รอย่ า ง
ต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
รั บ ผิ ด ชอบจำหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ในเขตพื ้ น ที ่ 74 จั ง หวั ด (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้านครหลวง) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400-230 โวลต์ และ
ระบบสายส่งไฟฟ้า 115,000 โวลต์ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ประกอบไฟด้วย 17
การไฟฟ้าจุดรวมงาน และ 32 การไฟฟ้าสาขา [1]
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 64
กำหนดให้รัฐมนตรีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) กำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการใน
การประกอบกิจการพลังงาน และมาตร 65 ภายใต้นโยบายและแนวทางที่
กพช. ให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญ าตแต่ละ
ประเภท เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่ สามารถขยายการดำเนินงานได้อย่าง
เพี ย งพอในอนาคต โดยอั ต ราผลตอบแทนทางการเงิ น จะอ้ า งอิ ง จาก
อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on Invested Capital :
ROIC) เป็นหลักในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า โดยให้มีการทบทวน
ความเหมาะสมและจำเป็นต่อการดำเนินการของสินทรัพย์ และให้มีกลไก
ติดตามการลงทุนของ กฟภ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐาน
คุณภาพการบริการและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีบทปรับ
การลงทุนของ กฟภ. ที่ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่เหมาะสม หรือการ
ลงทุนโครงการที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีประสิทธิภาพ (Claw Back) โดย
คณะกรรมมการกำกั บ กิ จ การพลั ง งาน (กกพ.) กำหนดค่ า อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ปี 2558 -2560 เท่ า กั บ 4.73 % แต่ ผ ลการ
ดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2557-2560 มีค่าเฉลี่ย ROIC 6.77% ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมายที่คณะกรรมมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ต้องคื นรายได้กลับคืนให้กับผู้ใชไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินสะสม
ทั้งสิ้น 10,810 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าปรับจากการลงทุนต่ำกว่าแผนที่
ได้รับความเห็นชอบในการเรียกคืนค่าไฟฟ้าจากการลงทุนที่ต่ำกว่าแผนปี
2559 -2560 เป็นเงิน 4,966 ล้านบาท ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2562 ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องคืนรายได้กลับคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น
จำนวนเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 15,776 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้กำหนดวิธีจ่ายคืนในรูปแบบของการลดอัตราค่า
ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้า และเป็นการความคุมการ
ดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีระดับกำไรที่เหมาะสม [2]
แนวทางการบริหารอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้แก่ การเร่งรัดการดำเนินงานและ
เบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการลงทุนที่กำหนดในโครงสร้างค่าไฟฟ้า การควบคุม
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานให้อยู่ในกรอบโครงสร้างค่าไฟฟ้า (CPI-X) การเพิ่ม
รายได้ในส่วนของธุรกิจนอกกำกับที่ไม่ถูกควบคุมโดย กกพ. เช่น รายได้จาก
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การก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ และการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า การเน้นการลงทุน
สินทรัพย์ในระบบไฟฟ้า และเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างขึ้นทรัพย์สินระหว่าง
ก่อ สร้าง (AUC) เนื่อ งจากค่าใช้จ ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่า งการก่อ สร้าง จะ
บันทึกไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างโดยบันทึกรวบรวมไว้ในหมายเลขงาน
ก่อสร้าง (WBS) และถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรเมื่อดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ได้แก่ ค่าแรง ค่าจ้างเหมา ค่าควบคุมงาน ค่ าขนส่ง ค่าเบ็ดเตล็ด
ค่าพัสดุ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และค่า
ประสานงานโครงการ เมื่องานเสร็จจะปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างไปยัง
บัญชีสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท เช่น ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ำ ระบบผลิต สถานีไฟฟ้าหม้อแปลง อาคาร เป็นต้น [3]
การเร่งรัดปิดงานก่อสร้างขึ้นทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง (AUC) เป็นหนึ่ง
ในแนวทางการบริหารอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on
Invested Capital : ROIC) ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าคให้ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่
เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือ หรือโปรแกรมมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้ามาย ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่เข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยนำมาใช้งานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SAP (Systems, Applications, and Products)

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เกณฑ์ชี้วัดการปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างขึ้นเป็นทรัพย์สิน (AUC)
ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนปฏิบัติประจำปี
2562 ด้านเป้าหมายเกณฑ์อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return
On Access : ROA) ข้อ 3 งานเร่งรัดปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (AUC)
เห็นชอบค่าเกณฑ์ชี้วัดการปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างขึ้นเป็นทรัพย์สิน
ประจำปี 2562 เพื่อประเมินเป็นเกณฑ์ชี้วัดดังนี้ [4]
ตารางที่ 1 เกณฑ์ชี้วัดการปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างขึ้นเป็นทรัพย์สิน (AUC)
เกณฑ์ชี้วัด
งานก่อนปี 2560
งานปี 2560
งานปี 2561
งานปี 2562

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

น้ำหนัก ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5
1
80 85 90 95 100
1
60 70 80 90 100
1
40 50 60 70 80
1
20 30 40 50 60

พิจารณาการปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างขึ้นเป็นทรัพย์สิน (AUC) จาก
มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด ทั้งงบผู้ใช้ไฟ
(C) งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) โดยไม่นับรวมกรณีต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใหญ่
2.1.2 งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร
2.1.3 งานทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ
2.1.4 งานที่ถูกยกเลิก (E2)
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2.1.5 งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4) หยุดงาน
ชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) หยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)
โดยมีวิธีการคำนวณดังแสดงในสมการที่ (1)
ร้ อยละของความสาเร็จ = มูลค่ าของงานที่ปิดบัญชีขึน้ ทรั พย์สิน x 100 (1)
มูลค่ างานทั้งหมด

โดยมีขั้นตอนในการทำงานตามกระบวนการดังต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นจาก
ขั้นตอนออกแบบจนถึงการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ดังแสดงในรูปที่ 1
1. สำรวจ ออกแบบ ประมำณกำร
2. เปิ ดงำนก่อสร้ำง และเบิกพัสดุ
3. ดำเนินกำรก่อสร้ำง
4. เบิกค่ำใช้จ่ำย ตรวจสอบกำรเบิก และส่งคืนพัสดุอุปกรณ์ตำมประมำณกำร
5. ตรวจสอบมำตรฐำนงำนก่อสร้ำง ก่อนจ่ำยไฟ
6. ปิ ดงำนก่อสร้ำงด้ำนเทคนิค
7. ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย ปิ ดบัญชีและขึน้ สินทรัพย์งำนก่อสร้ำง

รูปที่ 1 กระบวนการก่อสร้างก่อขึน้ เป็นทรัพย์สิน

2.2 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI)
ระบบธุรกิจอัจ ฉริยะ (Business Intelligence : BI) คือ อัจ ฉริยะ คือ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกกิจการ และนำข้อมูลเหล่านั้นมากลั่นกรอง วิเคราะห์ แปลง
เป็นสารสนเทศที่เหมาะสม ในรูปแบบของรายงานที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง
ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก ตามความต้องการของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริ หาร
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ที่สำคัญของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ ได้แก่ คลังข้อมูล ตลาดข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล [5-6]
Microsoft Power BI คือโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ เชื่อมต่อ แปลง
และแสดงข้อมูลขององค์กร ในรูปแบบรายงานที่มีแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกั น
โดยสามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้เป็นรูปแบบชุดข้อมูล และแสดงผล
รายงานออกมาเป็นรูป กราฟ แผนภาพ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการองค์กร
และประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้เผยแพร่ในรูป
รายงานให้กับบุคคลอื่นภายในองค์กร โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานได้
จาก Apps Power BI Mobile ทั ้ ง ในระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Windows, iOS,
Android [7]
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกับ การดำเนิน
ธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การวางระบบสารสนเทศ ถือเป็นการ
สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของการดำเนิ น ธุ ร กิ จ หากธุ ร กิ จ ใดมี ก ารวางระบบ
สารสนเทศได้ดี มีการจัดการข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ ในเวลาอันรวดเร็ว ทำ
ให้ได้ข้อมูลเพื่อ ประกอบการตัดสินใจที่ทันต่อสภาวะการณ์ สามารถสร้าง
ความได้เปรีย บทางการแข่งขัน พร้อ มทั้งสามารถสร้า งความเชื่อ มั่นต่อ
ผู้บริโภค หรือลูกค้าได้ การวางระบบสารสนเทศที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือ
การใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการ
รวบรวม หรือผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือมีการเชื่อมโยงในส่วน
งานหน้าที่ทั้งหมดของทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน ข้อมูลต่างๆ จะถูกบันทึกเข้า
เพียงที่เดียว และกระจายไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการ
บันทึกข้อมูลการทำงานแบบทันที (Real-Time) SAP (System Application
products) คือ หนึ่งในโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจของระบบ ERP ที่ได้รับ
ความนิยมระดับโลกของ IBM ระบบ SAP เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ออกแบบ
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในทุกด้านขององค์กร ตั้งแต่การผลิต การขายและ
การจัดจำหน่าย การบัญชีการเงินตลอดจนถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล
ส่วนประกอบระบบงาน (Modules) ต่างๆ ของ SAP ช่วยให้องค์กรมีการ
ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและทันเวลา ประสิทธิภาพ [8]
การไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ว ่ า จ้ า งกิ จ การร่ว มค้ า SPIES (SIEMENS,
PORTALNET, IBM) เป็นบริษ ัทที่ป รึกษาเมื่อปี 2547 เพื่อ ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปพร้อมกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี
สำเร็จ รูป มาดำเนินการในกระบวนงานทางธุรกิจ นำระบบซอฟต์แ วร์
ส ำ เ ร ็ จ ร ู ป SAP (Systems, Applications, and Products) ท ี ่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลมาใช้ ซึ่งระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP นี้ จะครอบคลุม
ระบบงานทั้งหมดทั้งด้านปฏิบั ติการวิศวกรรมและด้านระบบบัญชีการเงิน
และมีการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกระบบงานให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำมาใช้ในระบบงานหลักขององค์กร ได้แก่ ระบบ
บริหารการเงิน (FI) ระบบบริหารโครงการ (PS) ระบบบำรุงรักษา (PM)
ระบบทรัพยากรบุคคล (HR) ระบบบริหารพัสดุ (MM) โดยระบบงานบัญชี
สินทรัพย์ถาวร (AA) จะเป็นระบบงานย่อยอยู่ในระบบบริหารการเงิน (FI)
เป็นระบบงานที่รวบรวมข้อมูล ประเมินและแสดงผลพร้อมกับสถานะต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร [9]

2.3 ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในปัจจุบัน
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แม้ในปัจจุบัน SAP มีฟีเจอร์ในการใช้งานร่วมกับระบบธุรกิจอัจริยะ แต่
ทางหน่วยงานไม่ได้มีการจัดซื้อโมดูลส่วนนี้ ซึ่งทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากมี
การจำลองนำระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะมาทดลองใช้ ง าน จะสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงานได้

3. ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนในการทำวิจัยประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังแสดงในแผนผังตามรูป
ที่ 3
ศึกษำกระบวนกำรทำงำนเดิม พร้อมทัง้ ศึกษำซอฟต์แวร์ปัจจุบนั

สร้ำงแบบจำลองธุรกิจอัจฉริยะ
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สาขา จำนวน 31 สาขา สังกัด การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เกี ่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงาน การนำเสนอ สื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูล
3.4 วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดการปิดบัญชี
งานระหว่างก่อสร้า งขึ้นเป็นทรัพย์สิน (AUC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค
วิเคราะห์ขั้นตอนและรูปแบบการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ระยะเวลา
ดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น การความถูกต้องของข้อมูล ของกระบวนการทำงาน
เดิ ม เปรี ย บเที ย บกั บ การนำแบบจำลองทางธุ ร กิจ อั จ ฉริ ย ะ Microsoft
Power BI มาใช้งาน

4. ผลวิจัย
4.1 แบบจำลอง BI และแดชบอร์ดที่ใช้งาน

การใช้งานโปรแกรม Power BI ร่วมกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP
ของ กฟภ. โดยได้สร้า งขึ้นจากการผสานซอฟต์แ วร์ต่างๆ ประกอบด้วย
ระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP (Systems, Applications, and Products)
วิเครำะห์ประสิทธิภำพ
จะมีรูปแบบคำสั่งและ T-Code ต่างๆ ให้เลือกใช้งานหลายระบบงาน ได้แก่
ระบบบริหารการเงิน (FI) ระบบบริหารโครงการ (PS)ระบบบำรุงรักษา (PM)
รูปที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ัย
ระบบทรัพยากรบุคคล (HR) ระบบบริหารพัสดุ (MM) โดยระบบงานบัญชี
สินทรัพย์ถาวร (AA) จะเป็นระบบงานย่อยอยู่ในระบบบริหารการเงิน (FI)
3.1 ศึกษากระบวนการทำงานเดิม พร้อมทั้งศึกษาซอฟต์แวร์ปัจจุบัน
เป็นระบบงานที่รวบรวมข้อมูล ประเมินและแสดงผลพร้อมกับสถานะต่าง ๆ
ศึกษากระบวนการบริหารงานก่อสร้างรูปแบบเดิมของการไฟฟ้าส่วน ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภูมิภาค ตั้งแต่วิธีการควบคุ มเอกสารแบบแฟ้มงาน (Manual) ในอดีต การ
นำระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP มาใช้ในการบริหารโครงการในปัจจุบัน
การส่งออกข้อมูลที่ได้จากซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP มาวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Excel และการนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ในรูปแบบ
Microsoft Power Point
สอบถำมผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ในกำรใช้แบบจำลองใหม่

3.2 สร้างแบบจำลองธุรกิจอัจฉริยะ
การสร้ า งแบบจำลองทางธุ ร กิ จ โดยนำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากซอฟต์ แ วร์
สำเร็จ รูป SAP แปลงข้อ มูล ส่งออกมาในรูป แบบไฟล์ตาราง (Microsoft
Excel) และนำเข้าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลของ Microsoft Power BI
การวิเคราะห์ และสร้างภาพจากข้อมูล (Data Visualization) เป็นการสร้าง
รายงานจากข้อมูลตัวเลขทีอ่ ่านเข้าใจยาก ให้ออกมาเป็นข้อมูลรูปภาพที่อ่าน รูปที่ 4 การรันข้อมูลจากระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ด้วย T-Code ZPSR048
เข้าใจง่าย ๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถสรุปประเด็นจากข้อมูลได้ดี สามารถวาง
สำหรับนำข้อมูลที่ได้ จะนำมาวิเคราะห์และบริหารจัดการในโปรแกรม
แผนการทำงาน การตรวจสอบและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
Microsoft Excel ซึ่งเป็นการประมวลค่าตัวเลขทางสถิติที่มีความซับซ้อน
กำหนดไว้
มุมมองรูปแบบของรายงานจะออกมาเป็นตัวเลขและข้อความ ไม่มีแรงจูงใจ
3.3 สอบถามผู้มีส่วนเกีย่ วข้องในแบบจำลองใหม่
ในการอ่านและติดตามข้อมูล จึงเป็นสาเหตุของการบริหารงานก่อสร้างที่
หลังจากสร้างแบบจำลองทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI ผิดพลาด ส่งผลกระทบกับการปิดบัญชีและขึ้นทรัพย์สินงานระหว่างก่อสร้าง
นำข้อมูลที่ได้สอบถามพนัก งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานด้า น ไม่เป็นไปตามเป้า หมายที่ก ำหนด และนอกจากนี้ย ังส่งผลกระทบไปถึ ง
กระบวนงานก่อสร้าง ในระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการ การ อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on Invested Capital :
ไฟฟ้าจุดรวมงานชั้น 1, 2, 3 จำนวน 17 จุดรวมงาน และผู้จัดการ การไฟฟ้า
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ROIC) ขององค์กรไม่เป็นไปตามค่า เกณฑ์ที่คณะกรรมมการกำกับกิจ การ
พลังงาน (กกพ.) กำหนด

รูปที่ 5 การนำข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-Code ZPSR048 มาวิเคราะห์ใน
โปรแกรม Excel

โปรแกรม Power BI ของบริษัท Microsoft เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้
ในงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
เชื่อมต่อ แปลง และแสดงข้อมูลรายงานผลออกมาในรูปแบบเสมือ นจริง
(Visualization) แผนภูมิ กราฟ เพื่อ ให้ง่า ยต่อ การตัดสินใจ และบริห าร
จัดการงานก่อสร้าง โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูล
จากหลายหลายข้ อ มู ล อาทิ เ ช่ น จากไฟล์ Excel, XML, PDF, Access
Database, IBM Database, SAP HANA Database, SQL Data base,
Website, Facebook, Smart Sheet, Google Sheet เป็นต้น

รูปที่ 8 การแสดงข้อมูลรายงานโปรแกรม Power BI ในรูปแบบเสมือนจริง
(Visualization) มูลค่างานก่อสร้างคงค้าง

4.2 การสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากผลการสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกระบวนงานก่อสร้างจำนวน
192 คน ที่มีหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับผู้จัดการจำนวน 48 คน
หัวหน้าแผนกจำนวน 65 คน วิศวกรจำนวน 17 คน พนักงานช่างจำนวน
48 คน พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นบัญชีทรัพย์สินงานก่อสร้างจำนวน
48 คน เปรียบเทียบกระบวนการทำงานเดิม กับการนำแบบจำลองทาง
ธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI มาใช้งานได้มีความสรุปดังต่อไปนี้
กลุ่มผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก ถึงระดับผู้จัดการ และกลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบัติการสามารถสื่อสารรับรู้ และเข้าใจรูปแบบการวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลผ่านแบบจำลองทางธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI ทำ
ให้สามารถวางแผนการบริหารงาน และตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง
ได้ง่ายขึ้น ส่วนกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์และนำเสนอมาวางแผนการทำงานตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง
สามารถพยากรณ์ผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จากข้อมูลของแบบจำลอง
ทางธุรกิจอัจฉริยะ และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สามารถ
สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้
4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

รูปที่ 6 การนำข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-Code ZPSR048 มาวิเคราะห์ใน
โปรแกรม Power BI

กระบวนการย่อยที่เกิดขึ้น มีการปรับเปลี่ ยนจากเดิม เป็นแบบใหม่
หลังจากการนำแบบจำลองมาใช้ ดังแสดง

รูปที่ 7 การแสดงข้อมูลรายงานโปรแกรม Power BI ในรูปแบบเสมือนจริง
(Visualization)
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1. ระบบซอฟต
์แวร
์สาเร็จรูป SAP ของ กฟภ.

2.์งออกข
ส ์อมูลโดยใช
์โปรแกรม Microsoft Excel

3. วิเคราะห
์และบริหารจัดการข
์อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel

4. ทาข
์อมูลนาเสนอโดยใช
์ Microsoft Power Point

5. การปรับปรุ์อมู
งข ลแต
์ละครั์องเริ
้งต ่ม์นใหม
ต ์ในขั้นตอน 1 ถึง 4

รูปที่ 9 กระบวนการย่อยในรูปแบบเดิม ที่ใช้ข้อมูลของ SAP ของ กฟภ. ร่วมกับ
Microsoft Excel และ Microsoft Power Point

จากการทดลองได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำให้รูปแบบการ
ทำงาน ทำงานได้เร็วขึ้น และสะดวกขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 10
1. ระบบซอฟต
์แวร
์สาเร็จรูป SAP ของ กฟภ.

2.์งออกข
ส ์อมูลโดยใช
์โปรแกรม Microsoft Excel

3. วิเคราะห
์และนาเสนอข
์อมูลในโปรแกรม Microsoft Power BI

4. การปรับปรุ์อมู
งข ลแต
์ละครั์องเริ
้งต ่ม์นใหม
ต ์ในขั้นตอน 1 ถึง 3
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ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ไม่จำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร
รับ ทราบในห้อ งประชุมเสมอไป เพีย งแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ ตมือถือก็
สามารถเข้าติดตามการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่น
Power BI Mobile ทั ้ ง ในระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Windows, iOS, Android
สามารถทำได้รวดเร็ว ข้อ มูลที่ได้มีความถูกต้อง สรุป ประเด็น ได้ชัดเจน
สามารถวางแผนการทำงาน การตรวจสอบและติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้แล้วงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หลั ง นำแบบจำลองทางธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ Microsoft Power BI มาใช้
ร่วมกับข้อมูลของ SAP ผลการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง
(ยกเว้นงานสินทรัพย์ผู้ใช้ไฟ) จากระบบงานบัญชีสินทรัพย์ถาวร (AA) แยก
ตามงบงานก่อ สร้า ง สิ้นสุดเดือ น ธันวาคม 2562 กฟน.1 มีงานระหว่า ง
ก่อ สร้า ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 14,119 AUC มูลค่า รวม
6,069.532 ล้ า นบาท ปิ ด งานทางบั ญ ชี และขึ ้ น ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์แ ล้ว
(CLSD+F4) จำนวน 7,637 AUC คิดเป็น 54.09% ของจำนวนงานระหว่าง
ก่อสร้างทั้งหมด และมูลค่ารวม 3,357.509 ล้านบาท คิดเป็น 55.32% ของ
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างทั้งหมด ผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการปิดงานทางบัญชี และขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ผลงานที่ได้สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 7.64% (ค่าเป้าหมาย 47.68% ผลการดำเนินงาน 55.32%)
[10]
ผลการดำเนินการตามค่าเกณฑ์ชี้วัดการปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างขึ้น
เป็ น ทรั พ ย์ ส ิ น (AUC) กฟน.1 เดื อ น ธั น วาคม 2562 ภาพรวมทุ ก งบทุก
โครงการ คะแนนประเมินที่ได้ 3.86 คะแนน โดยแยกเป็นงบผู้ใช้ไฟ (งบ C)
คะแนนที่ได้ 4.15 คะแนน งบลงทุน (งบ I) คะแนนที่ได้ 4.21 คะแนน งบ
โครงการ (งบ P) คะแนนที่ได้ 3.24 คะแนน [11] จากผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้
เห็นว่าการนำแบบจำลองทางธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI มาใช้
ร่ว มกับ ข้อ มูลของ SAP สามารถช่ว ยเพิ่ มประสิทธิภ าพการบริ ห ารงาน
ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

5. บทสรุป

รูปที่ 10 กระบวนการย่อยในรูปแบบใหม่ ทีท่ ดลองใช้แบบจำลองทางธุรกิจ
อัจฉริยะ Microsoft Power BI มาใช้รว่ มกับข้อมูลของ SAP

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยการเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการย่อยใน
รูปแบบเดิมที่ใช้ข้อมูลของ SAP ร่วมกับ Microsoft Excel และ Microsoft
Power Point เปลี่ย นเป็น กระบวนการย่อ ยในรูป แบบใหม่ ที่ทดลองใช้
แบบจำลองทางธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI มาใช้ร่วมกับข้อมูลของ
SAP ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความผิดพลาด ความซับซ้อนของข้อมูล ลดขั้นตอน
ระยะเวลาการทำงานกระบวนการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล จากเดิมต้อง
ใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง ลงลงเหลือ 1 ชั่วโมง ส่วนรูปแบบในการวิเคราะห์และ
นำเสนอ เป็นการสร้างรายงานจากข้อมูลตัวเลขที่อ่านเข้าใจยาก ให้ออกมา
เป็น ข้อ มูล รูป ภาพที่อ ่า นเข้า ใจง่า ย (Data Visualization) หากผู้บ ริห าร
ต้องการข้อมูลในการนำเสนอรูปแบบอื่น สามารถทำได้ทันทีโดยใช้ฐานข้อมูล
เดิมที่มีอยู่ ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นกระบวนการใหม่ การปรับปรุงข้อมูลการ
นำเสนอในแต่ละรายสัปดาห์ หรือรายเดือน สามารถทำได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
และข้อมูลมีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการทำงาน รวมถึง

จากการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานด้านการบริหารการปิดงานและ
ขึ้นทรัพ ย์สินระหว่า งก่อ สร้า ง (AUC) ของการไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล
ในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นการประมวลค่าตัวเลขทางสถิติที่มี
ความซั บ ซ้ อ น มุ ม มองรู ป แบบของรายงานจะออกมาเป็ น ตั ว เลขและ
ข้อความ ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจในการอ่านและติดตาม
ข้อมูล จึงเป็นสาเหตุของการบริหารงานก่อสร้างที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบ
กั บ การปิ ด บั ญ ชี แ ละขึ ้ น ทรั พ ย์ ส ิ น งานระหว่ า งก่ อ สร้ า งไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมายที ่ ก ำหนด และนอกจากนี ้ ย ั ง ส่ ง ผลกระทบไปถึ ง อั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Invested Capital : ROIC) ของ
องค์ก รไม่เป็นไปตามค่า เกณฑ์ที่คณะกรรมมการกำกับกิจการพลังงาน
(กกพ.) กำหนด
ในงานวิจัยนี้ได้ทดลองใช้ แบบจำลองทางธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft
Power BI มาใช้ร่วมกับข้อมูลของ SAP ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความผิดพลาด
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ความซับ ซ้อ นของข้อมูล ลดขั้นตอนระยะเวลาการทำงานกระบวนการ
วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล จากเดิมต้องใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง ลงลงเหลือ 1
ชั่วโมง ส่วนรูปแบบในการวิเคราะห์และนำเสนอ เป็นการสร้างรายงานจาก
ข้อมูลตัวเลขที่อ่านเข้าใจยาก ให้ออกมาเป็นข้อมูลรูปภาพที่อ่านเข้าใจง่าย
(Data Visualization) หากผู้บริหารต้องการข้อมูลในการนำเสนอรูปแบบ
อื่น สามารถทำได้ทันทีโดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้น
กระบวนการใหม่ การปรับปรุงข้อมูลการนำเสนอในแต่ละรายสัปดาห์ หรือ
รายเดือน สามารถทำได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และข้อมูลมีความถูกต้อง ลด
ความผิดพลาดของกระบวนการทำงาน รวมถึงความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูล ไม่จำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบในห้องประชุมเสมอ
ไป เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตมือถือก็สามารถเข้าติดตามการวิเคราะห์
และนำเสนอข้ อ มู ล ผ่ า นทางแอพพลิ เ คชั ่ น Power BI Mobile ทั ้ ง ใน
ระบบปฏิบัติการ Windows, iOS, Android สามารถทำได้รวดเร็ว ข้อมูลที่
ได้มีความถูกต้อง สรุปประเด็นได้ชัดเจน สามารถวางแผนการทำงาน การ
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บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กที่มีจำนวนยูนิตขาย
ต่อโครงการไม่เกิน 10 แปลง ไม่ได้มีข้อกำหนดให้มีการจัดทำสาธารณูปโภค
สำหรับส่วนกลางในโครงการลักษณะนี้ ลูกค้าที่ให้ความสนใจโครงการจึงมัก
มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
การจัดการสาธารณูปโภคภายใน
โครงการ
รวมถึงต้นทุนด้านราคาที่ผู้พัฒนาโครงการจะจัดทำต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะโครงการเทอรา ดา ลุธ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีบ้านเดี่ยวแบบ Pool Villa บนที่ดินขนาดตั้งแต่ 50 ตร.
วา - 100 ตร.วา จำนวน 6 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้นที่หลังละ 15 ล้านบาท ซึ่ง
ยังไม่มีงานวิจัยใด ที่ได้ศึกษาถึงทางเลือกในการจัดการระบบสาธาณูปโภค
และความปลอดภัยของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบนี้ การวิจัยครั้งนี้
จึงให้ความสนใจที่จะทำการศึกษาหาแนวทางเลือกโดยวิเคราะห์หาแนว
ทางการจัดการระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย และระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ใช้อยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน เพือ่ วิเคราะห์หาปัจจัย
ที่เหมาะสมสำหรับเลือกใช้ของโครงการเทอรา ดา ลุธ จังหวัดเชียงใหม่ ที่
ประสบปัญหานีอ้ ยู่ โดยทำการออกแบบแบบสอบถามสำหรับผู้ที่ให้ความ
สนใจโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จากนั้นออกแบบสัมภาษณ์
สำหรับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเพื่อใช้ในการหาเกณฑ์
ที่จะนำมาใช้ในการแบ่งแบบปัจจัย ทำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยกระบวนการ
วิเคราะห์ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (modified Analytical Hierarchy
Process: modified AHP) ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้สามารถคัดเลือกแนว
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับโครงการรวมถึงความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์
ของแต่ละทางเลือก
เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ทราบถึงค่า
ดำเนินการในส่วนการดูแลระบบ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการขาย และ
ลูกค้าของโครงการทราบถึงระบบการจัดการความปลอดภัย ค่าใช้จา่ ยที่
จะต้องชำระ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการลักษณะนี้

คำสำคัญ:
โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก,ระบบสาธารณูปโภค,
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์,บ้านเดี่ยว

Abstract
A small residential estate project which has unit selling less
than 10 units. The regulation is not requiring for facility
management solution. Therefore, facility management is still in
doubt for the customers. Moreover, the project owner must
concern about the budget cost. A study is focus on the project
of Terra da luz, Chiang Mai that is a single detached house; pool
villa style. The area is about 50-100 sq.wa total 6 units and
starting price for selling at 15 million baht. The analysis of public
utility management, safety and security and new innovation
technology will be applied for the currently residential estate.
The purpose of this research is to find out the factor of the
selection of facilities for this project which maybe face a trouble
in the near future. The survey methods are collected by the
questionnaire and personal interview. A sample was selected
from customers by the questionnaire. For project owner was
collected data by the questionnaire and personal interview.
Data was analyzed using modified Analytical Hierarchy Processmodified AHP. The findings can be used for appropriate
guidelines, including economic worthiness of each selection.
The owner will realize that management fee is important for
sales and marketing. In terms of the customers, the facility
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management solution and all expenses will be considered ส่วนกลางในการอำนวยความสะดวก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าส่วนกลางมักจะเป็น
before making decision to buy this residence.
ราคาเหมาจ่ายต่อหลัง โดยคิดจากขนาดของที่ดินเป็นตารางวาซึ่งเมื่อคำนวณ
Keywords: Small Residential Estate Project, Facilities service เป็นค่าใช้จ่ายต่อตารางวารวมแต่ละยูนติ แล้ว ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมที่
ค่อนข้างสูง เมื่อเราพิจารณาค่าใช้จา่ ยนั้นๆเสนอกับลูกค้าที่สนใจเพื่อตัดสินใจ
operation, AHP, Housing
ซื้อ ลูกค้าก็มกั จะคิดว่าเป็นการเสียเงินที่สูงเกินไปและไม่เลือกพิจารณาซื้อ
1. ที่มาและความสำคัญ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ของเรา
จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
ปัจจุบันการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีงานวิจัยใด ที่ได้ศึกษาถึงทางเลือกในการ
ในเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหมูบ่ ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาด จัดการระบบสาธาณูปโภคและความปลอดภัยของโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน
เล็ก รวมไปถึงอาคารชุด ผู้พัฒนาอสังริมทรัพย์จะต้องมีเงินทุนจำนวนมาก รูป แบบนี้ ผู้ว ิจ ัย จึงมี ความสนใจที ่จ ะทำการศึ ก ษาหาแนวทางเลือ กโด ย
ในการพัฒนาโครงการ บนพื้นที่ทำเลทีส่ ำคัญ ในตัวเมืองเชียงใหม่ กระจาย วิเคราะห์หาแนวทางการจัดการระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยที่ใช้
ตัวรอบห้างสรรพสินค้า ถนนสายหลักรอบที่1 และรอบที่2 มีแนวโน้ม อยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ประกอบกับแนวทางเลือกใช้ระบบ
ผูกขาดโดยผูพ้ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ประกอบกับราคาที่ดินในปี เทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับเลือกใช้ในโครงการ โดย
2558-2562 มีแนวโน้มสูงขึ้น 6.7% [1] อีกทั้งจำนวนที่ลดลงของที่ดินที่มี ใช้กรณีศึกษาจากโครงการ เทอ รา ดา ลุธ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหานี้
ศักยภาพพอทีจ่ ะพัฒนาโครงการได้ ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาด อยู่ ซึ่งผลที่ได้ยังสามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์
กลางและขนาดเล็กไม่มีศักยภาพพอทีจ่ ะแข่งขันกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้
ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งปัจจัยด้านการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันยัง
2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีระบบการคมนาคมสาธารณะ คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ มักใช้รถยนต์หรือ
2.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (modified
จักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง การอาศัยอยู่ใกล้เมืองและใกล้ที่ทำงาน
Analytical Hierarchy Process: modified AHP)
มีผลต่อค่าน้ำมันที่จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ ทีอ่ ยู่อาศัยย่านชานเมืองใน
AHP เป็นกระบวนการตัดสินใจที่ดีมปี ระสิทธิภาพใช้กันอย่าง
บางทำเล มีสัดส่วนการขายที่ตำ่ มาก
แพร่หลายมาก โดยการสร้างรูปแบบปัญหาให้เป็นโครงสร้างลำดับชั้นและ
ด้วยปัจจัยทางราคาที่ดินและเงินลงทุน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นำข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ตัดสินใจ
มาวิเคราะห์บทสรุปของ
ขนาดกลางและขนาดเล็กจึงต้องความปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา
แนวทางเลิกที่เหมาะสม เป็นกระบวนการช่วยตัดสินใจ โดยอาศัยหลักการ
โครงการโดยหันมาพัฒนาโครงการบนทีด่ ินขนาดเล็ก
เนื่องจากเล็งเห็น
ของการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ วิธีทำนั้นจะต้องจัดเกณฑ์ของเป้าหมายที่
โอกาสจากทำเลที่ตั้งในตัวเมือง โดยมีการออกแบบพัฒนาโครงการที่สร้าง
ต้องการศึกษาให้อยู่เป็นลำดับชั้น ส่วนในลำดับถัดมาจะเป็น เกณฑ์ เกณฑ์
ความแตกต่าง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยงานวิจัยครั้ง
ย่อย ตามลำดับ จนถึงทางเลือกการตัดสินใจซึ่งเป็นลำดับต่ำสุดของการ
นี้จะขอเรียกการพัฒนาโครงการประเภทนี้ว่า
การพัฒนาโครงการ
จัดลำดับชั้น [3]
อสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก ที่มีจำนวนแปลงขายน้อยกว่า 10 แปลงต่อ
AHP ยังสามารถลำดับความสำคัญของเกณฑ์และทางเลือกซึ่ง
โครงการ คือที่ดินขนาดเล็กที่มีศักยภาพ มีความต้องการอยู่อาศัยสูง แต่ไม่
ได้มาจากการเปรีย บเทีย บเป็ นคู่ ๆ (Pairwise Relative Comparisons)
เหมาะสำหรับพัฒนาโครงการจัดสรร ทั้งนี้จากข้อจำกัดของพื้นที่ สัดส่วน
แทนการให้คะแนนตามความพอใจของบุคคล AHP ยังสามารถแสดงวิธีการ
พื้นที่สาธารณะ การจัดการระบบสาธาณูปโภค และความปลอดภัยของ
วัดและแปรผลความสอดคล้อง (Consistency)ของการตัดสินใจได้ด้วย
โครงการ ยังคงเป็นปัญหาให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กต้องคำนึง
2.2 ระบบจัดการสาธารณูปโภคสำหรับโครงการหมู่บ้านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ปัจจัยความคุ้มทุนต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อที่จะสามารถ
วิธีการจัดการดูแลบ้านจัดสรรมีอยู่ 2 แบบคือ การว่าจ้างบริษัท
แข่งขันกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้
บริหารงาน และ โครงการดูแลจัดการเอง โดยเหตุผลการเลือกวิธีจัดการ
ทั้งนี้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วไม่ได้
ดูแลบ้านจัดสรรมีดังต่อไปนี้ [4]
กำหนดให้มีการจัดทำสาธารณูปโภคสำหรับส่วนกลาง [2] มักพบกับคำถาม
1) ด้านรายได้ คือรายได้ที่มาจากการบริหารงานหมู่บ้าน หรือ
เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย การจัดการสาธารณูปโภค การ
งบประมาณเฉลี่ยที่เก็บได้จากลูกบ้าน โดยคณะกรรมการ
บริหารขยะภายในโครงการ การดูแลติดตามโครงการ ซ่อมบำรุง ว่าใน
ที่ดูแลโครงการจะต้องคำนึงรายได้เป็นสำคัญ
โครงการได้มีแผนการ หรือมีค่าใช้จา่ ยที่ลูกบ้านจะต้องจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้
2) ด้า นความสะดวก คือ ข้อ จำกัดด้า นเวลา และ จำนวน
โครงการดูแลในจุดนี้หรือไม่ และด้วยคำถามนี้มักจะเป็นจุดอ่อนของโครงการ
บุคคลากรที่บริหารโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆของ
3) ด้ า นจำนวนบ้ า น คื อ ปริ ม าณบ้ า นในโครงการ โดย
โครงการ ประกอบด้วย ค่าเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ค่าดำเนินการเรื่อง
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับบริหารเอง
ความสะอาดและสาธารณูปโภค ค่าผู้ดำเนินการประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการ
หรือพิจารณาว่าจ้างบริษัทบริหาร
ซ่อมบำรุงระบบต่างๆภายในโครงการ รวมไปจนถึงค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
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4) ด้านอื่นๆ คือ ความน่าเชื่อถือของบริษัทบริหารเอกชน
เป็นต้น

3. ระเบียบวิจัย
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาเฉพาะโครงการเทอรา ดา ลุธ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่
มีบ้านเดี่ยวแบบ Pool Villa บนที่ดินขนาด ตั้งแต่ 50 - 100 ตร.วา
จำนวน 6 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้นที่หลังละ 15 ล้านบาท เท่านั้น สถาน
ที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
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การศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ซึ่งในที่นี้เป็น
เจ้าของโครงการ, หุ้นส่วนของบริษัท, วิศวกรและสถาปนิกของโครงการที่
ศึกษาอยู่จำนวน 6 ท่าน, กลุ่มลูกค้าของโครงการที่เป็นกรณีศึกษา และ
ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ก ระบวนการลำดั บ ชั ้ น เชิ ง วิ เ คราะห์
(Analytical Hierarchy Process: modified AHP) มาใช้ในการจัดลำดั บ
ความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกในการจัดการ
สาธารณูปโภคของโครงการ เนื่องจากการตัดสินใจมีหลายเกณฑ์ และต้อง
เปรียบเทียบข้อพิจารณาหรือทางเลือกแต่ละทางไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยัง
สามารถหาความสอดคล้องกันของเหตุผลได้ด้วย ดังนั้น กระบวนการลำดับ
ขั้นเชิงวิเคราะห์จึงเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของการตั ดสินใจใน
งานวิจัยครั้งนี้
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การกำหนดข้อพิจารณาหรือเกณฑ์ มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของ
โครงการ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและมีอำนาจในการ
ตัดสินใจ จึงได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการตัดสินใจทางเลือกเป็น 2 เกณฑ์
หลัก คือ เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า และ เกณฑ์ผลประโยชน์เชิงปฎิบัติ
การ หลังจากนั้นทำการออกแบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อคัดเลือกปัจ จัย ที่
จำเป็นและมีความสำคัญสูงสุด
3.3.1 เกณฑ์ความพึงพอใจของลูก ค้า เริ่มต้นจากการศึกษา
ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก และการสัมภาษณ์พนักงานฝ่าย
ขายเกี ่ย วกั บ ความคิ ดเห็น ของลู ก ค้ า ที่ ส นใจโครงการ เพื ่ อ หาปัจ จัย ที่
เกี่ยวข้อง
3.3.2 เกณฑ์ผลประโยชน์ในเชิงปฎิบัติการ ทำการสัมภาษณ์
ผู้บริหารที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกัน เกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้
ระบบสาธารณูปโภคในโครงการที่ผ่านมา เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตัดปัจจัยที่ผู้วิจัยให้ความสำคัญน้อย และได้กำหนดให้เลือก
เฉพาะปัจจัยที่มีคะแนนเกิน 80% ในการพิจารณา ลำดับต่อไปคือ การ
กำหนดแผนภูมิระดับชั้นในการวิเคราะห์ โดยระดับบนสุดคือ เป้า หมาย
เกณฑ์หลัก เกณฑ์รอง และทางเลือกในการตัดสินใจตามลำดับ

รูปภาพที่ 1 ผังแปลงขายในโครงการเทอรา ดา ลุธ
(แปลงที่ A4,A5,A6,A7,A10และ A12) จำนวน 6 ยูนิต ที่ใช้ศกึ ษางานวิจัย

3.1 ขั้นตอนการวิจัย

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทาง
เลือ กใช้ก ารจัดการสาธารณูป โภคที่ เหมาะสมกับ โครงการแต่จ ากการ
ทบทวนผลงานการศึก ษาที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีงานศึก ษาที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ การหาปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวทางเลื อ กใช้ การจั ด การ
สาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับโครงการในลักษณะนี้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ปัจจัยที่
สอดคล้องมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ผู้บริหารที่มี
หน้า ที่รับ ผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งในโครงการมาเป็นตัวแทนใน

การวินิจฉัยหาลำดับความสำคัญโดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 2 ให้
ผู้ตัดสินใจวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆเป็นคู่ๆหรือการจับคู่ ในลักษณะ
ตารางเมตริกซ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตราส่วนในการวินิจฉัยเปรียบเป็นคู่ๆ
จากนั ้ น คำนวณหาลำดั บ ความสำคั ญ จากผลรวมทุ ก ๆปั จ จั ย ในตาราง
เมตริกซ์มาสังเคราะห์ และเพื่อทดสอบว่าผลของการเปรียบเทียบปัจจัยเป็น
คู่ๆ ที่ได้ดำเนินการมานั้นมีความสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่ จะใช้การ
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องกัน (Consistency Index, C.I.) และค่า
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อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, C.R.) ถ้าผลที่ได้มีค่าไม่
เกิน 10% ความไม่สอดคล้องกันของเหตุผลนั้นถือว่ายอมรับได้ ขั้ นตอน
ต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการตัดสินใจ โดยนำเอาทางเลือก
ของการจัดการสาธาณูปโภคของโครงการแต่ละทางเลือกจากแผนภูมิลำดับ
ชั้นในการวิเคราะห์ และทำการส่งแบบสอบถามชุดที่ 3 ไปยังผู้ประกอบการ
เพื่อกำหนดน้ำหนักของทางเลือกที่มีต่อแต่ละปัจจัยภายใต้เกณฑ์ทั้ง สอง
หลังจากนั้นคำนวณหาลำดับความสำคัญ รวมของแต่ละทางเลือก ซึ่งค่า
ทางเลือกที่มีค่าลำดับความสำคัญรวมสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

4. ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพ ท์ โดยใช้ก ระบวนการลำดับ ชั้นเชิงวิเคราะห์เป็น
เครื่องมือในการหาลำดับความสำคัญของปัจจัยเพื่อวินิจฉัยเปรียบเทียบและ
จัดลำดับ ทางเลือ กในการเลือ กใช้ระบบการจั ดการสาธารณูป โภคของ
โครงการ ดังนี้
4.1 เกณฑ์ในการประเมินทางเลือกสำหรับการเลือกใช้ระบบสาธารณูปโภค
ของโครงการ
จากการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการที่ ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจหรือปรับเปลี่ยนการจัดการระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ 2 เกณฑ์ คือ 1) ความพึงพอใจ
ของลูกค้า หมายถึง การคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่เลือกซื้อบ้านใน
โครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจ ในชื่อเสียงของโครงการในระยะยาวอันจะ
ส่งผลต่อโครงการในอนาคต 2) ผลประโยชน์ในเชิงปฎิบัติการ คือ คำนึงถึง
การปฏิบัติงานภายในองค์กร ถ้าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดี
แต่การปฏิบัติงานนั้นส่งผลให้ทำงานยาก หรือมีต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น อาจจะ
มีผลกระทบต่อผลประกอบการได้
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกในการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ ทางเลือกการจัดการ
สาธารณูปโภคสำหรับโครงการภายใต้เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า
จากกลุ่มประชากรตัวอย่างลูกค้า 20 ราย ตอบแบบสอบถาม
กลับมา 15 ราย ใช้ได้ 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ปัจจัยที่สำคัญและมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประเมิ น ทางเลื อ กการจั ด การสาธารณู ป โภคสำหรั บ
โครงการ โดยคัดเลือกจากปัจจัยที่ได้คะแนนเฉลี่ยเกิน 80% มาพิจารณา
สรุปได้ดังตารางที่ 1
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ปัจจัย

คะแนนรวม

ค่าเฉลี่ย

%

ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
แบบมียามประจำโครงการ

70

4.67

93.33

ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
แบบมี Real time CCTV

72

4.80

96.00

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออก
โครงการ

72

4.80

96.00

วิธีการแจ้งซ่อมงาน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น
ระบบน้ำหรือไฟฟ้าขัดข้อง

70

4.67

93.33

ตารางที่ 1 สรุปปัจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกการจัดการ
สาธารณูปโภคสำหรับโครงการภายใต้เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ ทางเลือกการจัดการสาธารณูปโภค
สำหรับโครงการภายใต้เกณฑ์ผลประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ
จากกลุ่มประชากรตัว อย่า ง ผู้ป ระกอบการ 11 ราย ตอบ
แบบสอบถามกลับมา 10 ราย ใช้ได้ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.91 ปัจจัยที่
สำคัญและมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกการจัดการสาธารณูป โภค
สำหรับโครงการ โดยคัดเลือกจากปัจจัยที่ได้คะแนนเฉลี่ย เกิน 80% มา
พิจารณา สรุปได้ดังตารางที่ 2
ปัจจัย

คะแนนรวม

ค่าเฉลี่ย

%

ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของ
โครงการ แบบมียามประจำโครงการ
ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของ
โครงการ แบบมีใช้ Real time CCTV

48

4.80

96.00

46

4.60

92.00

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออก
โครงการ
จำนวนยูนิตที่เข้าร่วม ชำระค่าส่วนกลาง

41

4.10

82.00

41

4.10

82.00

ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกการจัดการ
สาธารณูปโภคสำหรับโครงการภายใต้เกณฑ์ผลประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ

4.3 แผนภูมิระดับชั้นในการวิเคราะห์
ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการและสำรวจข้อมูลจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ และลูกค้าของโครงการ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ข้ อ พิ จ ารณาหรื อ เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ทางเลื อ กในการจั ด การระบบ
สาธารณู ป โภคของโครงการ สามารถนำมาสรุ ป เป็ นองค์ ป ระกอบของ
โครงสร้างแผนภูมิระดับชั้นได้ดังนี้
4.3.1 เป้าหมาย
การเลือกการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3.2 เกณฑ์หลัก
1) ความพึงพอใจของลูกค้า
2) ผลประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ
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4.3.3 เกณฑ์รอง
ภายใต้เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า
- ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการแบบมียามประจำ
โครงการ
- ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของโครงการ แบบมี Real
time CCTV
- ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกโครงการ
- วิธีการแจ้งซ่อมงาน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบน้ำหรือ
ไฟฟ้าขัดข้อง
ภายใต้เกณฑ์ผลประโยชน์เชิงปฏิบัติการ
- ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ แบบมี
ยามประจำโครงการ
- ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ แบบมีใช้
Real time CCTV
- การติดต่อสื่อสารระหว่างโครงการ กับลูกค้า
- จำนวนยูนิตที่เข้าร่วม ชำระค่าส่วนกลาง
4.3.4 ทางเลือก
- Outsource ดูแลและเก็บค่าส่วนกลางของโครงการทั้งหมด
- โครงการดูแลและเก็บค่าส่วนกลางของโครงการทั้งหมด
- แบบผสม ระหว่างโครงการกับ Outsource
4.4 การวินิจฉัยหาลำดับความสำคัญ
ผลจากการส่งแบบสอบถามชุดที่ 2 ให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่ม ทำการกำหนดน้ำ หนักของปัจจัย ในแต่ละเกณฑ์เพื่อหาค่าลำดับ
ความสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
4.4.1 เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า
จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ลูกค้าที่สนใจโครงการ
จำนวน 15 ราย ที่ตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 ได้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 2
กลับมาจำนวน 13 ราย โดยกำหนดน้ำหนักของปัจจัยภายใต้เกณฑ์ความพึง
พอใจของลูกค้า หลังจากนั้นนำมาคำนวณในตารางเมตริกซ์ แล้วหาค่าเฉลี่ย
ผลรวมของแต่ละแถวนอนหรือลำดับความสำคัญของปัจจัย ดังตารางที่ 3
ปัจจัย
A1
A2
A3
A4

ค่าเฉลี่ยผลรวมของแต่แถวนอนหรือลำดับความสำคัญ
A1
A2
A3
A4
ผลรวม
0.29
0.25
0.16
0.30

0.26
0.20
0.18
0.36

0.31
0.21
0.15
0.33

0.33
0.20
0.16
0.31

1.19
0.85
0.66
1.30

ลำดับ
ความสำคัญ
0.30
0.21
0.17
0.32
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A3 = ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกโครงการ
A4 = วิธีการแจ้งซ่อมงาน กรณีมีเหตุฉกุ เฉิน เช่น ระบบน้ำหรือไฟฟ้าขัดข้อง
ค่า ความสำคัญ นี้จ ะแสดงให้เห็น ถึง ความสำคัญ ของแต่ ล ะ
ปัจจัยภายใต้เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า ดังแสดงในรูปที่ 2
0.32

A4 วิธีการแจ
้งซ
้อมงาน กรณีมีเหตุ…
0.17

A3 การเข
้าออกโครงการ

0.21

A2 ้
ใช Realtime CCTV

0.30

A1 มียามประจาโครงการ

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

รูปที่ 2 แผนภูมแิ สดงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจประเมิน
ทางเลือกการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับโครงการภายใต้เกณฑ์ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า A4 วิธีการแจ้งซ่อมงาน กรณีมีเหตุ
ฉุก เฉิน เช่นระบบน้ำ หรือ ระบบไฟฟ้า ขั ดข้อ ง เป็นสิ่งที่ลูก ค้า ให้ ค วาม
ความสำคัญสูงสุด 32% อันดับสองคือ A1 ระบบรักษาความปลอดภัย
โครงการแบบมียามประจำโครงการ 30% อันดับสามคือ A2 ระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยใช้ Real time CCTV 21% และอันดับสุดท้ายคือ A3
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกโครงการ 17%
จากนั้นจะต้อ งทำการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Consistency Index, C.I.) และอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency
Ratio, C.R.) เพื่อ ตรวจสอบหรือ วิเคราะห์น้ำ หนัก ของปัจ จัย ว่า มี ความ
สอดคล้องกันหรือไม่ คือ นำเอาผลรวมของลำดับความสำคัญโดยรวม มา
คูณกับค่าของการวินิจฉัยในตารางเมตริกซ์พื้นฐาน จากนั้นหาผลรวมใน
แนวนอนแต่ละแถว จากตารางที่ 4
ปัจจัย
A1
A2
A3
A4

A1
(0.30)
0.30
0.25
0.17
0.31

A2
(0.21)
0.28
0.21
0.20
0.39

A3
(0.17)
0.34
0.23
0.17
0.36

A4
(0.32)
0.34
0.20
0.17
0.33

ผลรวม
แนวนอน
1.26
0.90
0.70
1.38

ตารางที่ 4 แสดงการหาผลรวมเพื่อหาความสอดคล้องกันของเหตุผล

จากนั้นคำนวนหาค่า λmax

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละปัจจัย ภายใต้เกณฑ์ความพึง
พอใจของลูกค้าที่สนใจโครงการ ใช้ตัดสินใจในการประเมินทางเลือกสำหรับการ
จัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

โดยที่
A1 = ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ แบบมียามประจำโครงการ
A2 = ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ แบบมี Real time CCTV

λmax = (1.26/0.30) + (0.90/0.21) + (0.70/0.17) +(1.38/0.32)
4
λmax = 4.23
คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง C.I. และอัตราส่วนความความสอดคล้อง
C.R. ได้ดังนี้
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C.I. = (λmax – n) / (n – 1)
แทนค่า λmax = 4.23 และค่าปัจจัย n = 4
C.I. = (4.23 – 4) / (4 – 1)
C.I. = 0.077
แทน ค่า C.I. จากการคำนวณ = 0.077 , C.I. จากการสุ่มตัวอย่าง = 0.89
(ค่าC.I.จากการสุ่มตัวอย่างของตารางเมตริกจำนวนมาก (64,000ตาราง)
โดยขนาดเมตริก 4x4 จะมีค่าเท่ากับ 0.89)
C.R. = 0.077 / 0.89 = 0.086 หรือ 8.6 %
จากค่า C.R. ที่คำนวณได้ คือ 8.6% น้อยกว่า 10% ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นแสดงว่าการวินิจฉัยนี้มีความสอดคล้องกันของเหตุผล
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4.4.1 เกณฑ์ผลประโยชน์ในเชิงปฎิบัติการ
จากกลุ่มประชากร จากการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ
ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ วิ ศ วกรโครงการ ที ่ ต อบ
แบบสอบถามชุดที่ 1 ได้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 กลับมาจำนวน 11 ราย
โดยกำหนดน้ำหนักของปัจ จัยภายใต้เกณฑ์ ผลประโยชน์เชิงปฏิบัติการ
หลังจากนั้นนำมาคำนวณในตารางเมตริก ซ์ แล้วหาค่าเฉลี่ยผลรวมของแต่
ละแถวนอนหรือลำดับความสำคัญของปัจจัย ดังตารางที่ 5

ปัจจัย

ค่าเฉลี่ยผลรวมของแต่แถวนอนหรือลำดับความสำคัญ
B1
B2
B3
B4
ผลรวม

ลำดับ
ความสำคัญ
B1
0.21
0.21
0.25
0.23
0.91
0.23
B2
0.34
0.29
0.29
0.35
1.27
0.31
B3
0.09
0.11
0.10
0.09
0.39
0.10
B4
0.36
0.38
0.36
0.33
1.43
0.36
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละปัจจัย ภายใต้เกณฑ์ผลประโยชน์เชิง
ปฏิบัติการ ใช้ตัดสินใจในการประเมินทางเลือกสำหรับการจัดการระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการ

โดยที่
B1 = ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ แบบมียามประจำ
โครงการ
B2 = ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ แบบมีใช้ Real
time CCTV
B3 = การติดต่อสื่อสารระหว่างโครงการ กับลูกค้า
B4 = จำนวนยูนิตที่เข้าร่วม ชำระค่าส่วนกลาง
ค่า ความสำคัญ นี้จ ะแสดงให้เห็น ถึง ความสำคัญ ของแต่ ล ะ
ปัจจัยภายใต้เกณฑ์ผลประโยชน์เชิงปฎิบัติการ ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 แผนภูมแิ สดงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจประเมิน
ทางเลือกการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับโครงการภายใต้เกณฑ์ผลประโยชน์เชิง
ปฎิบัติการ

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า B4 จำนวนยูนิตที่เข้าร่วม ชำระค่า
ส่วนกลาง เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญสูงสุด 36% อันดับสอง
คือ B2 ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ แบบมีใช้ Real
time CCTV 31% อันดับสามคือ B1 ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัย
ของโครงการ แบบมียามประจำโครงการ 23% และอันดับสุดท้ายคือ B3
การติดต่อสื่อสารระหว่างโครงการกับลูกค้า 10%
จากนั้นจะต้อ งทำการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Consistency Index, C.I.) และอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency
Ratio, C.R.) เพื่อ ตรวจสอบหรือ วิเคราะห์น้ำ หนัก ของปัจ จัย ว่า มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ คือ นำเอาผลรวมของลำดับความสำคัญโดยรวม มา
คูณกับค่าของการวินิจฉัยในตารางเมตริกซ์พื้นฐาน จากนั้นหาผลรวมใน
แนวนอนแต่ละแถว จากตารางที่ 6
ปัจจัย
B1
B2
B3
B4

B1
(0.23)
0.23
0.36
0.09
0.39

B2
(0.31)
0.23
0.30
0.12
0.40

B3
(0.10)
0.25
0.29
0.10
0.36

B4
(0.36)
0.24
0.37
0.10
0.36

ผลรวม
ในแนวนอน
0.95
1.33
0.41
1.51

ตารางที่ 6 แสดงการหาผลรวมเพื่อหาความสอดคล้องกันของเหตุผล

จากนั้นคำนวนหาค่า λmax
λmax = (0.95/0.23) + (1.33/0.31) + (0.41/0.10) +(1.51/0.36)
4
λmax =
4.18
คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง C.I. และอัตราส่วนความความสอดคล้อง
C.R. ได้ดังนี้
C.I. = (λmax – n) / (n – 1)
แทนค่า λmax = 4.18 และค่าปัจจัย n = 4
C.I. = (4.18 – 4) / (4 – 1)
C.I. = 0.060
แทน ค่า C.I. จากการคำนวณ = 0.060 , C.I. จากการสุ่มตัวอย่าง = 0.89
(ค่าC.I.จากการสุ่มตัวอย่างของตารางเมตริกจำนวนมาก (64,000ตาราง)
โดยขนาดเมตริก 4x4 จะมีค่าเท่ากับ 0.89)
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C.R. = 0.060 / 0.89 = 0.067 หรือ 6.7 %
จากค่า C.R. ที่คำนวณได้ คือ 6.7% น้อยกว่า 10% ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นแสดงว่าการวินิจฉัยนี้มีความสอดคล้องกัน ของ
เหตุผลในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4.5 การประเมินทางเลือกสำหรับการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายใน
โครงการ
4.5.1 การกำหนดน้ำหนัก ของทางเลือกที่มีต่อปัจ จัยแต่ละ
เกณฑ์
จากแบบสอบถามชุดที่ 3 ประกอบกับการสัมภาษณ์ เจ้าของ
โครงการ ผู้บ ริห าร ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ โครงการ และวิศวกรโครงการ
จำนวน 8 ราย โดยใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สามารถสรุปน้ำหนักของ
ทางเลือกที่มีต่อปัจจัยภายใต้เกณฑ์ในการตัดสินใจ
4.5.2 การคำนวณหาทางเลือกที่ดีที่สุด
เมื ่ อ ได้ ล ำดั บ ความสำคั ญ ของเกณฑ์ ท ี ่ พ ิ จ ารณา ลำดั บ
ความสำคัญของแต่ละปัจจัย รวมทั้งลำดับความสำคัญของทางเลือกภายใต้
ปัจจัยต่างๆ จะนำมาหาลำดับความสำคัญรวมเพื่อเป็นข้อสรุป ดังนี้
ทำการจัดกลุ่มลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยภายใต้เกณฑ์
พิจารณาทั้ง 2 เกณฑ์ จากนั้นให้นำลำดับความสำคัญของเกณฑ์ทั้งสองมา
คูณความสำคัญของแต่ละปัจจัย ลำดับถัดไปทำการจัดกลุ่มทางเลือกภายใต้
ปัจจัยต่างๆและผลคูณของลำดับความสำคัญ ดังตารางที่ 7
ทางเลือก
A1 (0.1830)
A2 (0.1220)
A3 (0.1037)
A4 (0.2013)
B1 (0.0897)
B2 (0.1209)
B3 (0.0390)
B4 (0.1404)

Outsource
0.5250
0.5000
0.2000
0.2250
0.5250
0.5375
0.1500
0.3000

Investment
0.3250
0.3250
0.6000
0.6000
0.3250
0.2625
0.6000
0.5250

Mixed
0.1500
0.1750
0.2000
0.1750
0.1500
0.2000
0.2500
0.1750

ตารางที่ 7 แสดงการจัดกลุ่มของลำดับความสำคัญของทางเลือกภายใต้ผลคูณของ
ลำดับความสำคัญของเกณฑ์และปัจจัยต่างๆ

จากตารางที่ 7 นำลำดับความสำคัญของทางเลือกมาคูณด้วยผล
คูณของลำดับความสำคัญ ของแต่ละปัจจัยในแถวนอน จากนั้นทำการหา
ผลรวมในแนวตั้ง ผลลัพธ์ที่ได้คือลำดับความสำคัญรวม ที่ใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการประเมินทางเลือกสำหรับ การจัดการสาธารณูปโภคของ
โครงการ ดังแสดงใน ตารางที่ 8
ทางเลือก
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
ผลรวม

Outsource
0.0961
0.0610
0.0207
0.0453
0.0471
0.0650
0.0059
0.0421
0.3832

Investment
0.0595
0.0397
0.0622
0.1208
0.0292
0.0317
0.0234
0.0737
0.4401

Mixed
0.0275
0.0214
0.0207
0.0352
0.0135
0.0242
0.0098
0.0246
0.1767
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ตารางที่ 8 แสดงลำดับความสำคัญรวมของแต่ละทางเลือกสำหรับการจัดการ
สาธารณูปโภคของโครงการ

5. บทสรุป
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์ ในการประเมินทางเลือกสำหรับ การ
จัดการระบบสาธารณูป โภคโครงการอสังหาริมทรัพ ย์ขนาดเล็ ก โดยใช้
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) มาช่วยในการตัดสินใจสรุปได้
ตามองค์ประกอบดังนี้
5.1 เป้าหมายและทางเลือกสำหรับการตัดสินใจ
เป้ า หมายในการตั ดสิ น ใจในงานวิจ ั ย นี ้ คื อ การเลื อ กใช้ร ะบบจั ด
สาธารณูปโภคที่ประสิทธิภาพ คุ้มค่าทางการลงทุนมากที่สุด และตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าที่สนใจบ้านในโครงการได้ดี โดยมีทางเลือก 3 ทาง
ดังนี้
1) Outsource ดูแลและเก็บค่าส่วนกลางของโครงการทั้งหมด
2) Investment โครงการดูแลและเก็บค่าส่วนกลางของโครงการ
ทั้งหมด
3) Mixed แบบผสม ระหว่างโครงการกับ Outsource
5.2 สรุปผลทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับโครงการ
สรุ ป ได้ ว ่ า ทางเลื อ ก Investment หรื อ โครงการเป็ น ผู้ ด ู แ ล
จัดการระบบสาธารณูปโภคโครงการเอง มีค่าลำดับความสำคัญสูงสุดเมื่อ
เทียบกับอีก 2 ทางเลือก โดยมีค่าลำดับความสำคัญ อยู่ที่ 0.4401 เป็นผล
เนื่องมาจากการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการ ด้วยราคาขายบ้านที่มี
มูลค่า สูง ประมาณ 15.5 – 25.5 ล้า นบาท ลูก ค้า ที่ตัดสินใจซื้อ บ้านใน
โครงการจึงมีความไว้ใจที่จะให้โครงการดูแลจัดการระบบเอง ถึงแม้ว่า
จำนวนยูนิตในโครงการจะมีจำนวนไม่มาก และลูกค้า อาจจะต้องชำระค่า
ดูแลสาธารณูปโภคต่อเดือนในราคาที่สูง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการ
บริหารจัดการระบบ ทางโครงการได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโครงการ
โดยเบื้อ งต้น ในบ้า นแต่ละหลังของโครงการได้ติดตั้งระบบรัก ษาความ
ปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้กล้องวงจรปิด และรั้วรอบบ้านที่มีความสูง 2
เมตร โดยรอบ พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Fire Alarm ภายในบ้าน และใช้ระบบ
Fibaro หรือเรียกอีกชื่อคือ Smart Home Automation สามารถทำงาน
ควบคู่กับอุปกรณ์ได้หลายแบบ เช่น หลอดไฟ, เครื่องปรับอากาศ, ผ้าม่าน,
ระบบประตูรั้วอัตโนมัติ, กล้องวงจรปิด และระบบกันขโมย เป็นต้น ซึ่ง
สามารถเชื ่ อ มต่ อ กับ สมาร์ ท โฟนผ่ า นระบบเชื ่ อ มต่ อ ไร้ ส ายได้ อ ี ก ด้ว ย
ทางเลือกอันดับที่ 2 คือ Outsource มีค่าความสำคัญอยู่ที่ 0.3832 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าอันดับแรกอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่โครงการในลักษณะนี้
ไม่ได้เข้าข่ายให้จัดทำระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางหรือการจัดทำนิติบุคคล
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ลูกค้าในโครงการอาจได้รับการดูแลจากทางโครงการ
ในเฉพาะช่วงปีแรกๆ เท่านั้น หลังจากจบโครงการ มีโอกาสสูงที่โครงการจะ
ละเลย การจั ด การระบบโดยการจ้ า งบริ ษ ั ท ที ่ ร ั บ จ้ า งบริ ห ารระบบ
สาธารณูป โภคโครงการจึงเป็นทางเลือ กที่ลูกค้า ให้ความสำคัญเช่นกัน
สุดท้าย การจัดการแบบผสม มีลำดับความสำคัญอยู่ที่ 0.1767 ลูกค้าและ
โครงการอาจเกิดความสับสนในขอบเขตความรับผิดชอบงาน มีโอกาสที่การ
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ติดต่อประสานงานต่างๆ จะเกิดปัญหา เกิดการผลักภาระของงานขึ้น จึง
เป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสมสำหรับการศึกษาโครงการในครั้งนี้
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษา และ วิจยั ต่อไป
1. ควรทำการติดตามผล สัมภาษณ์หรือทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกบ้านภายหลังที่โครงการนี้ส่งมอบบ้านให้ลูกค้าแล้ว
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หลังจากที่มี
ลูกค้าซื้อบ้านในโครงการแล้ว เนื่องจากวิสัยทัศน์ของลูกค้าแต่ละรายมีผล
ต่อจำนวนยูนิตที่เข้าร่วมชำระส่วนกลางด้วย
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Analysis of Building Information Modeling Inspection Guidelines for University Building
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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บ ั น มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรั ฐ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ห่ ง หนึ่ ง
มีโ ครงการก่อ สร้า งอาคาร เพื่อ ใช้สำหรับ การเรียนการสอนและอาคาร
สำนักงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้มีการนำแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารมาประยุก ต์ใช้ในงานก่อ สร้า ง ซึ่งปั ญ หาที่พ บส่ว นใหญ่เกิดจาก
บุคลากรในหน่วยงานไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร
บนพื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร
มหาวิทยาลัยและวิเคราะห์หาช่องว่างในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร
มหาวิ ท ยาลั ย บนพื ้ น ฐานของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้
แบบสอบถามและสั ม ภาษณ์ บ ุ ค ลากรและผู ้ บ ริ ห ารในหน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่ง โดยนำข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางและ
ช่องว่างในการประยุกต์ใช้ แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อตรวจรับงาน
ก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยต่อไป ในงานวิจัยนี้เบื้องต้นพบว่าบุคลากรใน
สายปฏิบัติการทางด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร อาจทำให้การประยุกต์ใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคารเพื่อตรวจรับงานก่อสร้างของหน่วยงาน เป็นไปด้วย
ความยากลำบาก โดยบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ม ี ค วามคิ ด เห็ น
ให้
หน่วยงานจัดอบรมหรือจัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแบบจำลอง
สารสนเทศ
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร,
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่ง

Abstract
Nowadays, there are many building’ s construction projects
of the National Universities under care of government in Chiang
Mai for the purpose of academic and administration buildings by
the application of Building Information Modelling or BIM. Which

followed by the problem that the inspectors are not specialise
to examine the project based on BIM. Therefore, to solve the
issues in the construction projects based on BIM by surveying
and interviewing the inspectors and board of Universities. Then,
analyse the surveys and interviews to determine the solution
aim to help improved the quality of constructions examinations
for the Universities. At the first stage of this study, shown that
the issues regard to the lack of knowledge toward BIM among
the inspectors and board of the Universities. In which resulted
in the less effective examination quality of building’ s
construction projects that base on BIM. Primary, the inspectors
and board suggested the training course of BIM for the better
understand of it.
Keywords: Building Information Modelling, Building
Construction Inspection, National Universities Under care of
Government in Chiang Mai

1. ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และต่ อ เนื ่ อ ง ทำให้ เ กิ ด โครงการใหม่ ๆ ขึ ้ น เป็ น จำนวนมาก
นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการก่อสร้า งตั้ งแต่
ขั้นตอนของการออกแบบ ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนการส่งมอบงาน
และการตรวจรับงาน โดยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุม
กระบวนการต่างๆ โดยสร้างแบบจำลองสารสนเทศเสมือนของอาคารที่มี
ความแม่นยำ เช่น การออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การ
ประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร
การตรวจรับงานก่อสร้ าง เป็นกระบวนการสุดท้ายของการก่อสร้า ง
อาคาร ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการตรวจรับงานนั้นจะต้อง
จัดทำแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ก่อสร้าง
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ได้ทำการก่อสร้างอาคารนั้นจริง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะ ขนาด หรือ
ตำแหน่งต่างๆ ของงานระบบ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้อาคาร
ดังกล่า วจะนำข้อ มูลเหล่านี้ไปใช้ในการบำรุงรักษาอาคาร และบริหาร
จัดการอาคารในอนาคตได้ ซึ่งการจัดทำแบบก่อ สร้า งจริง สำหรั บ งาน
ราชการในรูปแบบเดิม มักจะพบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป
รายการอยู่เสมอ ทำให้ แบบก่อสร้างจริงที่ได้นั้น มีความบกพร่องและขาด
รายละเอียดของแบบรูปรายการบางอย่าง หรือแม้กระทั่งรายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการก็มักจะไม่สอดคล้องกันทั้งโครงการ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling BIM) มักจะถูกนำมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดความขัดแย้ง
และข้ อ ผิ ด พลาดที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ในงานก่ อ สร้ า ง โดยการนำแบบจำลอง
สารสนเทศมาใช้ในช่วงของการก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงานอาคาร
เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดและ
ขอบเขตของงานก่อสร้ างนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจรับงานอาคารของ
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว จึงจำเป็นจะต้องมีผู้ท ี่มี
ความรู้และเข้าใจในหลักการของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information Modeling-BIM) ที่จะเป็นผู้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารของ
ราชการ ผู ้ ท ำการศึ ก ษาจึ ง เห็ น ความสำคั ญ ในการหาช่ อ งว่ า ง (Gap
Analysis) ในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร และหาแนวทางในการประยุ กต์ ใ ช้
แบบจำลองสารสนเทศในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย เพื่อ
ลดความขัดแย้ง ผิดพลาดของแบบรูปรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงและให้มี
ความสอดคล้องกับการก่อสร้างจริง ตลอดจนช่วยลดระยะเวลาในการตรวจ
รับงานของราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับงานให้มีความ
ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาให้
องค์กรมีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
กับงานราชการต่อไป

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
งานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560หมายความว่ า งานก่ อ สร้ า งอาคาร งานก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
รื ้ อ ถอน หรื อ การกระทํ า อื ่ น ที ่ ม ี ล ั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน
ก่อ สร้า งนั้นด้ว ย แต่มูลค่า ของงานบริก ารต้อ งไม่สูงกว่า มูลค่า ของงาน
ก่อสร้างนั้น
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอน
การจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานของซื้อขอจ้าง
ตลอดจนการตรวจรับพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ ยวข้องของแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
คุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธฺภาพและประสิทธิผลให้เป็นไป
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ตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
2.1.1 ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
ขั้นตอนในการตรวจการจ้างมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งงานถึงหน่วยงานเจ้าของสัญญา (ผู้ว่าจ้าง) หรือ
ผู้ควบคุมงาน
2. ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องก่อนบันทึกเสนอถึง
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
3. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง นัดวัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจ
การจ้าง แจ้งให้กรรมการตรวจการจ้างทุกท่านทราบ
4. กรรมการตรวจการจ้างทุกท่าน ลงนามรับทราบวัน เวลา สถานที่
ทำการตรวจรับและไปทำการตรวจรับตามกำหนด
5. เห็ น ว่ า การส่ ง งานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ น ไปตามรู ป แบบ และ
ข้อกำหนดสัญญา ให้ลงนามในรายงานใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (การ
ควบคุม) โดยทำอย่างน้อย 2 ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 ฉบับ (หากจะให้สะดวกไม่มีปัญหาทางปฏิบัติผู้ควบคุมงานควรเก็บไว้ 1
ฉบับ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ฉบับเพื่อเก็บแนบเรื่อง 1 ฉบับ และส่งไปเบิก
จ่ายเงินอีก 1 ฉบับ)
6. กรณีผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดสัญญา
แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายงานให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานทราบ
หรือสั่งการแล้วแต่กรณี (แจ้งผู้ รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบั ตติ าม
ระเบียบงานสารบรรณ)
7. มติของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์ (ไม่ใช่เสียง
ข้างมาก) กรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
ผู ้ อ ำนวยการพิ จ ารณาสั ่ ง การ ถ้ า สั ่ ง การให้ ร ั บ ก็ ใ ห้ ค ณะกรรมการฯ
ดำเนินการตรวจรับ และลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานต่อไป
8. การตรวจการจ้างโดยปกติต้องตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ
กล่าวคือ ปริมาณ ตรวจสอบว่าทำงานได้ปริมาณครบถ้วนถูกต้อง ปริมาณ
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จริงกับที่ขอส่งงานตรงกันหรือไม่ คุณภาพ ตรวจสอบว่าวั สดุที่นำมาใช้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ หากต้องทดลองผลทดลองต้องใช้ได้ การ
ตรวจการจ้างจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการส่งมอบงานได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
จึงจะรับงานและส่งเบอกจ่ายเงินต่อไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้วา่ การตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้างนั้น จะต้องมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจ เพื่อทำหน้าที่
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
2.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบ ัต ิ งานของผู ้ รับ จ้า ง และเหตุก ารณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับ
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน
สัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร
และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
4. นอกจากการดําเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมี
กรณี ท ี ่ เ ห็น ว่า แบบรู ป รายการละเอีย ดและข้ อ กํา หนดในสัญ ญาหรือ มี
ข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
ช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
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เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด
5. โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจ
รับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
6. เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลั กฐานอย่างน่อย 2
ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทำการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้รายงานหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วต่อกรณี
7. ในกรณี ท ี ่ ก รรมการตรวจการจ้า งบางคนไม่ ย อมรั บ งานโดยทำ
ความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารราสั่งการ ถ้าหัวหน้า
ส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (ข้อที่ 6)
2.1.3 ผู้ควบคุมงาน
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อัน
จําเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวด
ตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
ที่มีความรู้ความชํา นาญทางด้า นช่า งตามลักษณะของงานก่อสร้างจาก
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่ว ยงานของรัฐนั้น หรือ ข้า ราชการ ลูก จ้า งประจํา พนัก งานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้าง
มีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
เฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติ
จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุม
งาน ให้ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด 4
ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญ ญา หรือที่ตกลง
ให้ทํา งานจ้า งนั้น ๆ ทุก วันให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอีย ด และ
ข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน ไม่
ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่
กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงาน
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รั บผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทันที
2. ในกรณีที่ป รากฏว่า แบบรูป รายการละเอีย ด หรือ ข้อ กํา หนดใน
สัญญามีข้อความขัดกันหรือ เป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่า งานนั้นจะได้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาแต่ เมื่อสําเร็จ
แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี หรือไม่ปลอดภัย
ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
3. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม
เป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการ
หยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ ตกลง
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษา
ไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสาร
สําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3
4. ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่ง
มอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตาม
สัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํา
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็น
งานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ
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ราคาค่างาน
ทุกราคาค่างาน

ผู้ควบคุมงาน
งวดงาน
งวดสุดท้าย
3 วัน
3 วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งวดงาน
ตรวจรับงาน
3 วัน
5 วัน

โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
1. ต้องเร่งดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน
ระยะเวลาตามที่กำหนดข้างต้น
2. การนับวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้นับวันถัด
จากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้ประธานฯ ทราบ
3. กรณี ด ำเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกำหนดเวลา ให้ ร ายงาน
ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน พร้อทเหตุผลความจำเป็นและแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบด้วย
นอกจากนี ้ การจั ด ทำร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานและ
เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ทางราชการ ตลอดจนการกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง และการแบ่ ง งวดงาน เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ งการ
ดำเนินการก่อสร้างของแต่ละโครงการ ซึ่งในการส่งงวดงานของผู้รับจ้างใน
แต่ละงวดนั้นจะต้องมีเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการส่งงวดงาน
ให้เป็นไปตามร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
2.2 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

2.2.1 ความหมายแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling BIM) เป็นกระบวนการที่บูรณาการการทำงานของแต่ละขั้นตอนในการ
ออกแบบและการก่อ สร้า งอาคาร โดยการสร้า งแบบจำลอง (Building
Model) ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ป ระกอบไปด้วยข้อ มูลหรือสารสนเทศ
(Information) เพื่อบูรณาการกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเข้าด้วยกัน
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ ซึ ่ ง แนวคิ ด ของ BIM ได้ ถ ู ก นำเสนอครั ้ ง แรกโดย
Charlet M. Eastman และได้ ท ำการตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสารเอไอเอ (AIA
Journal) ในปี ค.ศ. 1975 โดยใช้ชื่อว่า “Building Description System”
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1986 Robert Aish ได้เสนอให้เปลี่ย นมาใช้คำว่า ว่า
“Building Information Modeling” นอกจากความสามารถที่บรูณาการ
การทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติแล้ว ยังสามารถ
นำไปใช้ในการจำลองอาคารและข้อมูลต่างๆของอาคาร ตลอดจนนำไปใช้
รูปที่ 3 หน้าทีข่ องผู้ควบคุมงาน
ในงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ เช่น งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งานด้านวิศวกรรมเครื่อ งกล งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานก่อสร้างและ
2.1.4 ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
บริการโครงการก่อสร้าง งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น
ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างจะมีระยะเวลาในการ
ในปัจจุบันมีโปรแกรมหรือซอฟแวร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารอยู่
ดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 1
หลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- Autodesk Revit ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Autodesk
ตางรางที่ 1 ตารางระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
- ArchiCAD ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Graphisoft
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- Vectorworks และ Allplan Architecture ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท กระบวนการดำเนินการ BIM การพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูล BIM และการ
Nemetschek
กำหนดโครงสร้างพืน้ ฐานที่รองรับการใช้งาน BIM ดังแสดงในรูปที่ 4
- AECOsim Building Designer ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษ ั ท Bentley
System, Inc.
- Tekla Structure ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Tekla
- Solibri Model Checker และ Solibri Model Viewer ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของบริษัท Solibri
ซึ่งซอฟต์แ วร์แ ต่ละตัว ต่า งก็มีลักษณะของการจัดเก็บไฟล์ข ้อมูลที่
แตกต่างกันออกไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงทำ
ให้เกิดแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้สำหรับในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยจะมี
หน่วยงานชื่อ building SMART (เดิมคือIAI หรือ International Alliance
รูปที่ 4 The BIM Project Execution Planning Procedure
for Interoperability) ได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลการขึ้นที่มีชื่อว่า “IFC”
(Industry Foundation Classes) ขึ้น แต่มาตรฐานข้อมูลดังกล่าวอยู่ใน
2.2.4 หลั ก การและกระบวนการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันการนำเข้าและส่งออกไฟล์ IFC มีเพียง (Building Information Modeling - BIM)
ซอฟต์แวร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารBIM บางตัวเท่านั้นที่สามารถทำได้
หลั ก การในการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information Modeling - BIM) เป็นการสร้างแบบจำลองอาคาร (Building
2.2.2 Employer Information Requirement -EIR
Model) ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ
Employer Information Requirement หรือข้อจำกัดของผู้ว่าจ้างเป็น ต่า งๆ ของอาคาร (ฺ Building Component) เช่น เสา ผนัง พื้น หลังคา
เครื่องมือของผู้ว่าจ้างที่จะช่วยในการบอกถึงความต้องการหรือขอบเขตของ ประตูห น้าต่าง ซึ่งองค์ป ระกอบต่างๆ จะประกอบไปด้วยข้อ มูลกราฟิก
ผู้ว่าจ้าง เช่น ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ความละเอียดของข้อมูลที่ต้องการมาก (Graphics) ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ตัวอย่างเช่น ขนาด ระยะ สี วัสดุ เป็นต้น
น้อยแค่ไหน และจะนำไปใช้ในด้านไหน เป็นต้น ซึ่งนอกจากผู้ว่าจ้าง จะ และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก (Non-Graphics) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้ผลิต รุ่น
ได้รับข้อมูลสารสนเทศจากการสร้าง BIM Model แล้ว ผู้ว่าจ้างยังสามารถที่ ราคา เป็นต้น ซึ่งแบบจำลองสารสนเทศอาคารเป็นการเก็บแบบจำลอง
จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตลอด อาคารพร้อมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางของระบบ
ระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างได้อีกด้วย การทำความเข้าใจในการเข้าถึง แบบจำลองสารสนเทศอาคารสามารถแสดงผลแบบจำลองอาคารได้ให้อยู่
ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้นั้น จะต้องมีการจัด เตรียมข้อมูลอย่างดีและผุ้ ในรูปแบบของมุมมอง (View) ในลักษณะต่างๆ ที่มีความเหมาะสมตามการ
ร่วมงานทุกฝ่ายสามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้ การจำแนกแนกหัวข้อต่างๆ ใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น มุมมองรูป 2 มิติ ได้แก่ ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด หรือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกฝ่ายจะทำให้ผู้วา่ จ้างเข้าถึงการ มุมมองรูป 3 มิติ ได้แก่ รูปทัศนียภาพและรูป Isometric เป็นต้น นอกจากนี้
ตัดสินใจในแต่ละช่วงของโครงการก่อสร้างได้ นอกจากนี้การจำแนก BIM ยังสามารถแสดงผลในรูปของตารางรายการข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณวัสดุ
Component ด้ ว ย LOD และทำรายการการใช้ ง านที ่ ช ั ด เจนจะเป็ น หรื อ พื ้ น ที ่ ใ ช้ ส อย จากแบบจำลองอาคารได้ อ ี ก ด้ ว ย และเนื ่ อ งจาก
องค์ ป ระกอบที ่ จ ะนำไปสู ่ ก ารทำ BIM Execution Plan ที ่ บ รรจุ ค วาม แบบจำลองสารสนเทศอาคารจัดเก็บ ข้อ มูลแบบจำลองอาคารทั้ ง หมด
ต้องการข้อมูลตามที่วางไว้และให้ทุกฝ่ายทำงานได้
รวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง ดังนั้น หากผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วน
ใดส่วนหนึ่งในแบบจำลองอาคาร จะทำให้การแก้ไขส่งผลไปยังฐานข้อมูล
2.2.3 ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการโครงการ BIM (The BIM Project กลาง ซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารแสดงผลแบบจำลองอาคารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมี ค วาม
Execution Planning Procedure)
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การวางแผนดำเนินการโครงการจะทำให้ทุกฝ่ ายสามารถนำข้อมูลของ
ทั้งนี้ แบบจำลองสารสนเทศอาคารยังมีสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้าน
โครงการไปใช้ร่ว มกันได้แ ละเป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ข องโครงการที่ได้ ตัวแปร (Parameter) ระหว่างองค์ประกอบในแบบจำลองอาคาร ซึ่งทำให้
กำหนดไว้ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบวิธีการทำงานให้ทุกฝ่าย ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและระยะต่างๆ ของงานออกแบบได้ง่าย
เห็นชอบร่วมกันและมีความสอดคล้องกัน สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขงานได้ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ตลอดเวลา เพราะผู้ร่วมทำงานทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการอัพเดทได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนในการวางแผนการดำเนินการโครงการทั้งหมด
2.2.5 การกำหนดมาตรฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
4 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดหรือระบุเป้าหมายการใช้ BIM การออกแบบ
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทำแบบ
ร่างของอาคารไปจนถึงการทำแบบรายละเอียดของอาคารนั้น จะต้องการ
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ข้อมูลและรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นแล้วการนำ
BIM ไปใช้งาน จึงจะต้อ งกำหนดมาตรฐานในการสร้า งแบบจำลองของ
อาคารให้มีความสอดคล้องกันกับขั้นตอนในการทำงานด้วย ซึ่งมาตรฐาน
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย
1. มาตรฐานรายละเอีย ดขององค์ป ระกอบอาคารและแบบจำลอง
อาคารแอลโอดี (LOD) หรือ Level of Development เป็นมาตรฐานที่ใช้
ในการกำหนดระดั บ รายละเอี ย ดขององค์ ป ระกอบมาตรฐานและ
แบบจำลองอาคาร ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศประกอบให้มีความสอดคล้อง
กับการทำงานในขั้นตอนต่างๆของงานออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งมาตรฐาน
นี ้ จ ะใช้ ค ่า ตัว เลขเป็ นตัว กำหนด เช่ น LOD 100, LOD 200 ฯลฯ หรือ
อาจจะกำหนดเป็นขั้นตอนในการทำงาน เช่น ขั้นตอนแนวความคิดในการ
อ อ ก แ บ บ ( Conceptual design) , ข ั ้ น ต อ น พ ั ฒ น า แ บ บ ( Design
development) ฯลฯ ซึ ่ ง ขึ ้ นอยู่ ก ับ วัต ถุป ระสงค์ใ นการนำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร ไปใช้ในการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดความ
ขัดแย้งและมีความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. มาตรฐานการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูล
ในกรณีที่งานมีความซับซ้อนและมีผู้ร่วมงานหลายคน จึงมีความจำเป็น
จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างกันเพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรฐานนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการกำหนดผู้ใช้งาน ว่าสามารถทำงานในองค์ประกอบอาคาร
ในแบบจำลองอาคารที่ส่วนใดได้บ้าง
3. มาตรฐานการกำหนดหมวดหมู่และประเภทของข้อมูลองค์ประกอบ
อาคาร
ในกรณีที่มีการสร้างองค์ประกอบของอาคารขึ้นมาใหม่เอง ประกอบไป
ด้วยมาตรฐานการตั้งชื่อรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศประกอบ และตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐาน แบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร หลายประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดทำมาตรฐานแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร สำหรับข้อมูลและการที่จะนำส่งให้หน่วยงานของรัฐบาล
และประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าโดย AIA (The American Institute of
Architects) ได้ออกแบบมาตรฐานทำ BIM ที่มีชื่อเรียกว่า AIA E202 BIM
Protocol เป็นต้น

ด้วย BIM จะต้องมีการกำหนดข้อมูลพื้นที่ฐานมีความจำเป็นของโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้น โดยจะต้องกำหนดข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้
- ข้อ กำหหนดพื้นฐานสำหรับโครงการ ซึ่งจะประกอบไปด้ว ยข้อมูล
สถานที่ตั้งของโครงการ ตำแหน่งอ้างอิงของอาคาร ค่าระดับที่ใช้ในการ
ออกแบบ และ Grid Line เพื ่ อ ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ต่ อ การนำไปวิ เ คราะห์
โครงการต่อไป
- ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการผลิตผลงานในการออกแบบด้วย BIM ซึ่ง
จะประกอบไปด้วยข้อมูลกราฟฟิก และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟฟิก เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันในการผลิตผลงาน การจัดแบ่งส่วนทำให้เกิกความสะดวก
ในการผลิตผลงานมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดชุดของ
งานต่างๆ เช่น การแยกส่วนขอบเขตภายนอกของผนังกระจกโดยรอบ ส่วน
ของทางสัญจรแนวดิ่ง เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดพื้นฐานของการผลิตผลงานจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่า งยิ่งในการออกแบบ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การ
บริหารจัดการแบบจำลองในอนาคตได้ หากไม่มีการกำหนดและไม่มีหลักการ
ในการผลิต
- ข้ อ กำหนดพื ้ น ฐานสำหรั บ การจั ด ทำแบบ ซึ ่ ง BIM เป็ น การทำ
แบบจำลอง 3 มิติที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของอาคาร ที่เสมือนการก่อสร้าง
อาคารบนคอมพิวเตอร์ การจัดทำแบบจำลองจำเป็นจะต้องมีการกำหนด
รูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้ทุกฝ่ายสามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องและ
เข้าใจตรงกันตามวิธีการนำเสนอ เช่น การกำหนดหน่วยในการเขียนแบบให้
เป็นหน่วยมิลลิเมตร การกำหนดรูปแบบของหัวกระดาษ ( Title Block) การ
กำหนดมาตราส่วนของแบบ การกำหนดขนาดตัวอักษร ความหนาของเส้น
เป็นต้น โดยที่ BIM สามารถส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบ CAD ได้ ซึ่งทำให้ง่าย
ต่อการนำไปใช้ในการประสานงานได้
2. การตรวจสอบการออกแบบด้วยระบบ BIM
แบบจำลองที่จัดทำขึ้นด้วย BIM จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ เป็นไปตามขอบเขตในการออกแบบหรือ ไม่ โดยจะทำการ
ตรวจสอบจากตารางตรวจสอบ (Check list) ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาใน
ส่ ว นของการทำงานในแต่ ล ะช่ ว งเวลาของการออกแบบ การจั ด ทำ
แนวความคิดของโครงการ จัดทำแบบร่าง แบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง
ซึ่งมีหลักการในการตรวจสอบข้อมูล คือ จะต้องตรวจสอบว่าแบบจำลอง
BIM มีข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละช่วงหรือไม่ และสามารถใช้งานได้อย่างมี
2.2.6 ข้อ กำหนดพื้นฐานและการตรวจสอบการออกแบบด้ว ย BIM ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้
เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย BIM เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การออกแบบและนำผลลัพธ์ของการออกแบบมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และบริห ารจัด การแบบจำลองได้ ส ะดวก และ
งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาโดยการใช้ข้อมูลอาคารที่เป็นมหาวิทยาลัยใน
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่ายนั้น จะต้องมีการวางแผนการจัดทำ
กำกับของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้งานวิจัยนี้บรรลุเป้าหมายและ
และการตรวจสอบการจัดทำแบบจองลอง ดังต่อไปนี้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษา สามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย BIM
วิจัยเป็น 5 ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 5
การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมด้วย BIM จะทำให้สามารถ
เชื่อมโยงการออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
ที่บ ูรณาการทุก อย่า งอยู่ในแบบจำลองเดีย วกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบได้ ซึ่งการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
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พัสดุ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เป็น
ต้น โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดทำไว้ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้
3.5 วิเคราะห์และประเมินผล
ทำการศึก ษา วิเคราะห์ข ้อ มูล และสรุป ผลที่ได้จ ากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน
3 ท่ า น และจากผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งในงานก่ อ สร้ า งอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย จำนวน 10 ท่านจากแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้น
ทำการจัดทำรายงานและสรุปผลที่ได้จากการศึกษา

4. ผลการวิจัย
4.1 คัดเลือกโครงการที่จะนำมามาศึกษา
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การก่ อ สร้ า งโครงการต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 อาคาร พบว่า อาคารโชติมโนธรรมโรง
ประลองและนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
ความเหมาะสมที ่ จ ะนำมาทำการศึ ก ษา เนื ่ อ งด้ ว ยมี ข ้ อ มู ล ในการใช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคารในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการ
ส่งมอบอาคาร

รูปที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจยั
3.1 คัดเลือกโครงการที่จะนำมาศึกษา
ทำการคัดเลือกโครงการที่จ ะนำมาทำการศึกษา โดยใช้โครงการที่นำ
แบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า งอาคาร ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารโชติ
มโนธรรม โรงประลองและนวัตกรรม โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด
พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการก่อสร้างโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบาย
ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคารในงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ใช้แบบสอบถามที่ได้จ ัดทำไว้ ประเด็นในการสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นในเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้างอาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลาการ ทรัพยากรของ
หน่วยงานมหาวิทยาลัย สำหรับการเตรียมความพร้อมต่อการประยุกต์ใช้
BIM ในอนาคต
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลการจตรวจรับงาน
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างอาคารที่ได้จาก
การคัดเลือกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงส่งมอบโครงการ เช่น
สัญญาจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตงาน แบบรูปรายการ ราคากลาง และ AsBuilt Drawing เป็นต้น ทั้งนี้ เอกสารที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตงานของการก่อสร้างแต่ละโครงการซึ่งจะแตกต่างกันออกไป
3.4 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งในงานก่อ สร้า งอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับ

รูปที่ 6 แบบจำลองสารสนเทศอาคารโชติมโนธรรม
อาคารโชติ ม โนธรรมฯ เป็ น อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก 1 ชั ้ น มี
โครงสร้า งอาคารฐานรากเสาเข็ม โครงสร้า งหลังคาเหล็ก รูป พรรณ มุง
หลังคาด้วยเมทัลชีท มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทั้งหมด 1,353 ตารางเมตร
ซึ ่ ง แบ่ ง พื ้ น ที ่ ก ารใช้ ส อยภายในของอาคารเป็ น 7 โซน ได้ แ ก่ พื ้ น ที่
Workshop พื้นที่ Store พื้นที่ห้องทำงาน พื้นที่ห้องปั๊ม พื้นห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้าของอาคาร พื้นที่ห้องน้ำ พื้นที่โถงทางเดิน บันไดและทางลาด
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูลที่เกี่ย วข้อ งกับ การจ้า งก่อ สร้า งอาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าเอกสารที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ลำดับ
1
2
3
4

รูปที่ 7 อาคารโชติมโนธรรมหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

รายการ
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาค
แบบรูปรายการ
ราคากลาง
หนังสือขออนุมัติแบบรูปรายการและ
ราคากลาง
หนังสืออนุมัติแบบรูปรายการและราคา
กลาง
หนังสือตอบรับการขอบริจาค
หนังสือขอเข้าทำงาน และเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานทั้งหมดของโครงการ
หนังสือขออนุมัติวัสดุ
รายงานประจำวัน
Shop drawing
รายงานการประชุม
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์
การส่งมอบงาน
เอกสารตรวจรับงาน
การตรวจสอบมูลค่างาน
หนังสือขอบคุณผู้บริจาค

ข้อมูล
BIM

ข้อมูลวิเคราะห์
จาก BIM




4.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบาย
จากการสัมภาษณ์ผู้บ ริห ารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่า ในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้มีการ
5
นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในงานก่อสร้างเลย จะมีใช้เฉพาะใน
6
ส่วนของการเรียนการสอนเท่านั้น เนื่องจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
7
ภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม หรื อ มี ข ้ อ กำหนดที ่ ช ั ด เจนว่ า จะต้ อ งมี ก ารใช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่ อ สร้ า งอาคารของหน่ ว ยงาน
8
มหาวิทยาลัย แต่การใช้ BIM เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทาง
หน่วยงานต้องให้การสนับสนุน เช่น บุคลากรของหน่วยงานจะต้องทำการ
9
10
เรียนรู้คู่ขนานกับรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการก่อสร้างแบบเดิมๆ จัดให้

11
มีการอบรม เรียนรู้เกี่ยวกับ BIM เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจรับ
12
BIM และนำ BIM ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารต่อในอนาคต

14
การนำ BIM มาใช้ในงานก่อสร้า งอาคารของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

15
ควรใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ เริ่มต้นจากผู้ออกแบบ วิศวกรของ

16
หน่วยงาน เพื่อกำหนดข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องให้มีความต่อเนื่องและ
17
18
สอดคล้องกัน จะทำให้สะดวกและลดข้อผิดพลาด ข้อยัดแย้ง ในกรณีที่มีการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบได้มากขึ้น อีกทั้งจะเป็นมาตรฐานที่นำมาใช้
ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนพื้นฐานที่เป็นข้อมูลเดียวกันของ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีเอกสารที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ งาน
ทุกหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย ทำให้การนำข้อมูลต่างๆของอาคารแต่ละคณะ
หรือแต่ละหน่วยงานมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ จ้างก่อสร้างอาคารในหน่วยงานมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก หากเรามีการวาง
แผนการปฏิบัติงานด้วย BIM (Project BIM Execution Plan) ก็จะทำให้
สูงสุดต่อหน่วยงาน
การทำงานในแต่ ล ะขั ้น ตอนง่ า ยขึ ้ น มี ค วามถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ สามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รูปที่ 8 สัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบาย

4.4 การสั ม ภาษณ์ ผ ู้ ท ี่ เ กี ่ ย วข้ อ งกับ งานก่ อ สร้ า งอาคารหน่ว ยงาน
มหาวิทยาลัยภายในจังหวัดเชียงใหม่
จากการส่งแบบสอบถามให้ห กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างอาคารในหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน
10 คน พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามเป็ น บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยที่เป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน และเพศชาย จำนวน 8 คน ซึ่ง
ผู้ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จ ะเป็นบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีห น้า ที่ในการควบคุม งาน
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ก่อสร้างร้อยละ 77.8 ออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เขียนแบบและจัดทำ
BOQ ร้ อ ยละ 55.6 และงานสอนและผู ้ ต รวจสอบอาคารร้ อ ยละ 11.1
ตามลำดั บ ซึ ่ ง ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่จ ะมี ป ระสบการณ์ ใ นงาน
ก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50 3-5 ปี ร้อยละ
30 1-3 ปี และ 6-12 เดือน ร้อยละ 10 ตามลำดับ
การนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ( Building Information
Modelling-BIM) มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่
ด้า นการออกแบบ เขีย นแบบ ทำให้แ บบรูป รายการมีความถูกต้อง
สอดคล้องกันของแบบก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจนสามารถจัดทำแบบ
ก่อสร้างจริง (As-Built)ได้มากที่สุด และมีความสะดวก รวดเร็วในการจัดทำ
แบบก่อสร้างใหม่ หรือ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างได้ในระดับ
ปานกลาง ดังแสดงในรูปที่ 8
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รูปที่ 9 ตารางแบบสอบถามความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ BIM ในงาน
ก่อสร้าง

5. บทสรุป

รูปที่ 8 แผนภูมแิ สดงการใช้แบบจำลองสารสนเทศด้านวางแผนงาน
ก่อสร้าง
ด้านการจัดทำ BOQ สามารถทำการประมาณราคาวัสดุที่ใช้ใ นการ
ก่อสร้างได้อย่างแม่นยำในระดับมาก
ด้ า นการบริ ห ารโครงการและการควบคุ ม งาน สามารถใช้ ใ นการ
วางแผนงานก่อสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการดำเนินการ
ก่อสร้างได้ในระดับมาก
ด้านอื่นๆ พบว่าแบบจำลองสารสนเทศอาคารช่วยลดความขัดแย้งของ
แบบก่อสร้างและช่วยในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารได้ในระดับมาก
นอกจากนี้ ย ั ง ช่ ว ยลดระยะเวลาในการออกแบบ แก้ ไ ข เปลี ่ ย นแปลง
แบบก่อสร้างได้ในระดับปานกลาง
จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของหน่วยงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 10 ท่าน ดังแสดงในรูป ที่ 9 พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เล็งเห็ นถึ ง
ความสำคัญของการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในงานก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง แต่เนื่องจาก
Software มีค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูง ควรที่จะเพิ่มการลงทุนในด้านเครื่องมือ
และลิขสิทธิ์ของการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในโครงการก่อสร้าง
ของราชการที่มีมูลค่าโครงการค่อนข้างสูง อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ข อง
หน่ ว ยงานมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามชำนาญและเชี ่ ย วชาญในการใช้ ง าน
แบบจำลองสารสนเทศอาคารไม่มากนัก

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในสายปฏิบัติการทางด้านงานออกแบบ
และก่อสร้างของหน่วยงานมหาวิทยาลัยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบจำลองสารสนเทศอาคารอาจทำให้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจำลอง
สารสนเทศอาคารเพื่อตรวจรับงานก่อสร้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นให้หน่วยงานจัดอบรมหรือ
จัดให้บ ุคลากรเข้า รับ การอบรมเกี่ย วกับ แบบจำลองสารสนเทศ อีก ทั้ง
มหาวิทยาลัย จะต้อ งเพิ่มการลงทุนทางด้า น Software ที่เกี่ย วข้อ งกับ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื ่ อ สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของบุคลการในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคารกับหน้างานจริงได้ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่ให้
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้งาน
ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจะมีข้อกำหนดของขอบเขตความต้องการ
ข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศที่ชัดเจน ว่าต้องการขนาดไหน ความละเอียด
เท่ า ไหร่ และต้ อ งการข้ อ มู ล อะไรบ้ า ง ตลอดจนมี ม าตรฐานข้ อ มู ล ที่
เหมือนกันทั้งองค์กร เพื่อที่ให้ข้อมูลจากแบบจำลองสารเทศเชื่อมโยงกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจกันระหว่างผู้ว่าจ้าง (มหาวิทยาลัย)
และผู้รับจ้าง ซึ่งหากหน่วยงานกลางของรัฐยังไม่สามารถออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรือขอบเขตของแบบจำลอง (EIR) ให้บังคับใช้อย่างแพร่หลายได้
ในขณะนี้ ทางหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยก็อาจจะกำหนดหรือร่างระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคาร
ของหน่ว ยงานมหาวิทยาลัย เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ขอขอบคุณ ผู้บ ริห ารมหาวิทยาลัย เชีย งใหม่แ ละผู ้ ต อบ
แบบสอบถามทุก ท่า นที่สละเวลาอันมีค่า ในการตอบแบบสอบถาม ให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทำ
ให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี
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การใช้ไม้ประดับในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร
Indoor Air Quality Improvement by Ornamental Plants
นวภา เฉยเจริญ1* วรรณวิทย์ แต้มทอง2
1

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: s6101081811011@email.kmutnb.ac.th

2

บทคัดย่อ
อาคารเป็นสถานที่ที่คนใช้อยู่อาศัยและดำเนินชีวิตประจำวัน คุณภาพ
อากาศภายในอาคารจึ งมี ความสำคั ญ ที่ ค วรถู ก ออกแบบและจั ด การให้
เหมาะกับ จำนวนคนและกิจกรรมภายในอาคาร เพื่อให้มีคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารที่ดี งานวิจั ยนี้จึ งให้ ความสำคัญ กับ เรื่องมลพิษ ทางอากาศ
ภายในอาคาร คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่สามารถสะสมอยู่
ในระบบทางเดิ นหายใจและส่งผลเสีย ต่อ สุข ภาพในระยะยาว และก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงที่เกิดจากการหายใจของผู้ใช้งานจำนวน
มากภายในอาคาร ซึ่งส่งผลเสียต่อการปฏิบัติติงานในแต่ละวัน งานวิจัยนี้ได้
ทำการศึกษาความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่น
ละอองของพื ช 6 ชนิ ด อั น ได้ แ ก่ พลู งาช้ า ง, ข้ า หลวงหลั งลาย, เฟิ ร์น บอสตั น , เศรษฐี เรือ นนอก, แก้ ว กาญจนา และเดหลี ในกล่ อ งที่ ติ ด ตั้ ง
เครื่อ งมื อ วัด ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ , เครื่อ งมื อ วั ดปริม าณฝุ่ น ละออง,
เครื่องมือวัดความเข้มแสง และพัดลมหมุนเวียนอากาศในกล่อง โดยทำการ
ทดลองพืชแต่ละชนิดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์หาชนิดพืชที่ช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละอองในอากาศ ผลการศึกษาพบว่า ต้นเดหลีลดก๊าซ CO2 และฝุ่น PM 10 ใน 1 วันได้มากที่สุด โดยสามารถลดก๊าซ
CO 2 ได้ 16.45 * 10-4 ppm/cm 2/min และลดฝุ่น PM 10 ได้ 28.99 *
10-5 µg/m 3/cm 2/min อีก ทั้งยังสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
เวลากลางวันได้ดีที่สุด โดยสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 28.8470
* 10 -4 ppm/cm 2/min ดังนั้ น การศึก ษาครั้งนี้แ นะนำให้ ป ลูก เดหลีใน
อาคารที่ มี ก ารใช้ งานส่ ว นใหญ่ ในช่ ว งเวลากลางวั น อย่ า งห้ อ งเรีย นเพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในให้ดีขึ้น

quality, this research emphasizes on two indoor air pollutions
which are dust particles which is less than 10 microns or PM10
and high concentrations of carbon dioxide. This research aims
to study the ability to absorb carbon dioxide and particulate
matter by 6 plants consisting of Epipremnum aureum,
Asplenium nidus, Nephrolepis exaltata, Cholorophytum
comosum, Aglaonema commutatum Schott, and
Spathiphyllum. They are put in a box filled with carbon
dioxide. Each plant was observed for 24 hours. The results
showed that Spathiphyllum has the best ability to reduce
carbon dioxide and PM10 dust particle in one day. It can
reduce carbon dioxide for 16.45 * 10-4 ppm/cm2/min and PM10
dust particle 28.99 * 10 -5 µg/m 3/cm 2/min. It can also reduce
carbon dioxide in the daytime the best. has the best ability to
reduce carbon dioxide during the daytime. It can reduce
carbon dioxide at a rate of 2.22 ppm/min. Epipremnum
aureum has the best ability to reduce carbon dioxide at
nighttime. It can reduce carbon dioxide at a rate of 0.29
ppm/min. Consequently, this study recommends planting deli
in buildings that are mostly used during the day, such as
classrooms, to improve the internal air quality.
Keywords: Carbon dioxide, Dust particle, Indoor air quality,
Ornamental plant

1. คำนำ

คำสำคัญ: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, คุณภาพอากาศภายในอาคาร, ฝุ่น
ละออง, ไม้ประดับ

Abstract
The building is a place where people lives and performs daily
activities. Good indoor air quality is essential for people who
lives inside the building. In order to provide good indoor air

คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีเป็นตัวชี้วัดความสะอาดของอากาศที่
หายใจเข้ า ไป [1] ซึ่ งองค์ ก ารเฝ้ า ระวังและป้ อ งกัน ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้ปัญหาสภาพอากาศภายในอาคารเป็น 1 ใน 5
อันดับแรกของปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ [2]
การเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้
โดยการกำจัดมลพิษหรือลดความเข้มข้ นของมลพิษ [3] เช่น การใช้พัดลม
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ดูดอากาศเอาอากาศภายนอกอาคารเข้ามาในอาคารเพื่อลดความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การใช้เครื่องกรองอากาศลดความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองในอาคาร และการใช้พืชที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง หรือการที่พืชมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อย
สลายหรือนำมลพิษไปใช้ [4] แต่การใช้พืชดูดซับมลพิษนั้นมีความจำเป็นที่
จะต้องใช้พืชในจำนวนมากเพื่อ ให้บ รรลุเป้ าหมายคุณภาพอากาศภายใน
อาคารที่ต้องการและพืชจำนวนมากนี้ต้องการพื้นที่ในการปลูกจำนวนมาก
เช่นกัน
พืชแต่ละชนิดและพืชแต่ละต้นมีปัจจัยภายในอย่างอัตราการสังเคราะห์
แสง พื้นที่ใบที่สัมผัสกับฝุ่นละอองและปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ อย่าง
ความเข้มแสงที่ได้รับนั้นแตกต่างกัน ทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ และฝุ่ น ละอองได้ ไม่ เท่ า กั น ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง
ทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่น
ละอองของไม้ประดับ 6 ชนิด
พืชที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาประสิทธิภาพของพืชในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
ฝุ่ น ละอองกั บ พื ช 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ พื ช ที่ ไ ม่ มี ด อกอย่ า ง ต้ น พลู ง าช้ า ง
(Epipremnum aureum), ต้นข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus L.),
ต้นเฟิร์นบอสตัน (Nephrolepis exaltata bostoniensis) และพืชที่มีดอก
อย่าง ต้นเศรษฐีเรือนนอก (Schott cv. Bostoniensis, Cholorophytum
comosum L.), ต้นแก้วกาญจนา (Aglaonema commutatum Schott)
และต้นเดหลี (Spathiphyllum spp.) ดังแสดงในรูปที่ 1 ชนิดละ 3 ต้น
โดยที่ ม าในการคั ด เลื อ กพื ช 6 ชนิ ด นี้ ม าจากงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาประสิทธิภาพของพืชในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฝุ่น
ละออง [5-10]

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
กล่องพลาสติกใส (chamber) ขนาด 50 * 50 * 50 cm เปิดและปิด
กล่องด้วยฝาพับด้านบน มีการเจาะรูด้านข้างและด้านบนกล่องเพื่อเป็นช่อง
สายไฟดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 กล่องพลาสติกใส

เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Kimo AQ 200 ใช้วัดความ
เข้ ม ข้ น ของก๊ า ซด้ ว ยหั ว ตรวจสอบ (CO 2 probe) ที่ ใช้ห ลั ก การ NDIR
infrared sensor (Non dispersive - infrared) ซึ่งหาความหนา-แน่นของ
ก๊าซด้วยแสงอินฟราเรด โดยหัวตรวจสอบจะถูกต่อสายเข้ากับเครื่อง และ
จะแสดงค่า ความเข้มข้ นที่ห น้า จอแสดงผลในช่วง 0 - 5000 ppm และ
ข้อมูลมีความละเอียดที่ 1 ppm มีความเที่ยงตรงที่ ±3 % ของค่าที่อ่านได้
หรือ ±50 ppm ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Kimo AQ 200

เครื่องวัดความเข้มแสง Digicon LX-75SD ใช้วัดความเข้มแสง ด้วย
เซนเซอร์ที่ใช้หลักการโฟโต้ไดโอด และฟิลเตอร์กรองสี สเปคตรัมแสงตาม
มาตรฐาน C.I.E. โดยค่าที่แสดงที่หน้าจอแสดงผลมีค่าในช่วง 0 - 1999 lux
จะมีความละเอียดของข้อมูลที่ 1 lux และ ค่าในช่วง 1800 - 19990 lux
ข้อมูลจะมีความละเอียดที่ 10 lux ข้อมูลมีความเที่ยงตรงที่ ±(4% ของ
ค่าที่อ่านได้ + ค่าความผิดพลาด 2%) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 1 พืชที่ใช้ในการวิจัย
รูปที่ 4 เครื่องวัดความเข้มแสง Digicon LX-75SD

สถานที่ใช้ในการตรวจวัด
ห้องเรียน 302 อาคาร 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ กรุงเทพฯ โดยอาคาร 89 เป็นสำนักงานและห้องเรียนที่มีการใช้
งานส่วนใหญ่ในช่วงเวลากลางวัน

เครื่ อ งวั ด ปริ ม าณฝุ่ น ละออง SIDEPAK TSI Personal Aerosol
Monitor kit AM510 วัดปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศที่ดูดเข้าไป ด้วย
ชิ้นส่วนที่รับอากาศเข้า (impactor) สำหรับฝุ่นขนาด 1 µm, 2.5 µm หรือ
10 µm ซึ่งสามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากหน้าจอแสดงผล ค่าที่ได้จะแสดง
เป็ น ค่า เฉลี่ย ของปริมาณฝุ่นละอองที่ ตรวจวัดได้ในแต่ละพื้ นที่ในหน่ว ย
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mg/m 3 หรือ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ และแสดงค่าในช่วง
0.001 - 20 mg/m3 ดังแสดงในรูปที่ 5

จากนั้ น นำกล่ อ งใสวางไว้กึ่ งกลางห้ อ งและชิ ดหน้ า ต่ า งห้ อ งเรีย นใน
ระยะห่ า งจากกระจก 10 cm ดั งแสดงในรูป ที่ 9 จากนั้ น นำเครื่ อ งวั ด
ปริมาณก๊าซ CO2 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง เครื่องวัดความเข้มแสง และ
ต้นไม้ใส่เข้าไปในกล่อ ง ดังแสดงในรูปที่ 10 แล้วจึ งเปิ ดพัดลมหมุนเวีย น
อากาศ และกดบันทึกค่าการทดลอง จากนั้นปล่อยก๊าซ CO2 เข้าไปในกล่อง
ทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 11

รูปที่ 5 เครื่องวัดปริมาณฝุน่ ละออง

โปรแกรม Petiole แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับคำนวณหา
พื้นที่ใบของพืชโดยคำนวณพื้นที่ภายในรูปทรงใบไม้บนกระดาษกราฟ เป็น
การวัดพื้นที่ใบแบบไม่ทำลายใบ ใบพืชจึงยังสามารถเจริญ เติบโตต่อไปได้
และลดระยะเวลาในการวัด [11] ดังแสดงในรูปที่ 6
รูปที่ 9 กล่องใสแบบระบบปิดวางชิดหน้าต่างห้อง

รูปที่ 6 โปรแกรม Petiole

พัดลมระบายอากาศ LINK รุ่น Heavy Duty fan CK-80104 ถูกติด
บริเวณฝากล่อ งทดลอง มี ความเร็ว 2400 r.p.m. กระแสลมสูงสุด 2.01
m/min หรือ 72 CFM ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 10 ตำแหน่งการวางเครือ่ งมือและต้นไม้ในกล่องทดลอง

รูปที่ 7 พัดลมระบายอากาศ
รูปที่ 11 การปล่อยก๊าซ CO2 เข้าไปในกล่องทดลอง

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย
ดำเนินการทดลองต้นไม้ในกล่อ งกับ พื ช ชนิดละ 3 การทดลอง การ
ทดลองละ 1 ต้น ดังแสดงในรูปที่ 8 แผนภูมิขั้นตอนการวิจัย

รูปที่ 8 แผนภูมิขนั้ ตอนการวิจยั

ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นจะมีพื้นที่ใบที่แตกต่างกัน และในแต่ละการทดลอง
จะดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ความเข้ ม ข้ น ของ CO2 และฝุ่ น PM10 เป็ น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยค่าความเข้มข้นของก๊าซ CO 2 จะถูกคิดจากค่า
ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ที่คงตัวแล้วหลังจากปล่อยก๊าซ CO2 เข้ามาใน
กล่อ งทดลอง ซึ่งมีค่าความเข้ มข้ นของก๊าซ CO 2 คงที่อยู่ที่ราว 1500 ถึ ง
2000 ppm หักลบกับค่าความเข้มข้นของก๊าซ CO2 หลังดำเนินการทดลอง
ไปแล้ว 1440 นาที ส่วนค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 10 ทีล่ ดลงใน 24 ชั่วโมง
จะถูกคิดจากค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 10 ณ จุดเริ่มต้นการทดลองที่นาทีที่
0 ลบกับค่าปริมาณฝุ่นละออง ณ สิ้นสุดการทดลองที่นาทีที่ 1440
ทำการศึกษาเช่นนี้กับต้นพลูงาช้าง และทำการศึกษากับพืชชนิดต่อ ๆ
ไป อั น ได้ แ ก่ ข้ า หลวงหลั งลาย, เฟิ ร์น บอสตั น , เศรษฐี เรือ นนอก, แก้ ว
กาญจนา และ เดหลี ตามลำดับ รวมทั้ งหมด 18 การทดลอง โดยมีผ ล
ดังต่อไปนี้
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3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการวัดพื้ นที่ใบ พบว่า พืชแต่ละชนิดมีพื้นที่ใบไม่เท่ากันดังนั้ น
จะต้อง นำพื้นที่ที่วัดได้ไปใช้ เพื่อหาความสามารถในการดูดซับ CO2 และ
ฝุ่น PM10 ต่อพื้นที่ใบ 1 cm2 ต่อไป
ตารางที่ 1 พื้นที่ใบของพืชแต่ละชนิด (cm2)
ชนิดพืช
พลูงาช้าง
ข้าหลวงหลังลาย
เฟิร์นบอสตัน
เศรษฐีเรือนนอก
แก้วกาญจนา
เดหลี

มากกว่าก๊าซ CO2 ที่ดูดซับได้ในเวลากลางวัน ต้นแก้วกาญจนาเมื่อมีพื้นที่
ใบมากขึ้น จะลดก๊าซ CO2 ในเวลากลางวันได้มากขึ้น แต่มีแนวโน้มจะเพิ่ม
ก๊าซ CO2 ในตอนกลางคืน และต้นเดหลีจะมีความสามารถในการลดก๊าซ
CO2 ในตอนกลางวันมากขึ้นตามความเข้มแสงที่ได้รับ ส่วนในเวลากลางคืน
มีค่าก๊าซ CO2 ค่อนข้างคงที่และลดเพียงเล็กน้อย
ตารางที่ 3 ปริมาณก๊าซ CO2 ที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

พื้นที่ใบเฉลี่ยของพืช 1 ต้น (cm2)
677.1
1369.1
505.1
640.4
1082.6
390.9

3.2 ผลการวัด ก๊า ซ CO 2 ในกล่ อ งใสแบบระบบปิ ด ผลการทดลองถู ก
เปรียบเทียบด้วยประสิทธิภาพเฉลี่ยของต้นไม้ต่อพื้นที่ใบต่อเวลา 1 นาที
โดยจากตารางที่ 2 พบว่า ต้นเดหลีมีความสามารถในการลดก๊าซ CO2 ต่อ
พื้นที่ใบได้มากที่สุด รองลงมาคือต้นพลูงาช้าง, ต้นข้าหลวงหลังลาย, ต้น
แก้วกาญจนา, ต้นเฟิร์นบอสตัน และต้นเศรษฐีเรือนนอก ตามลำดับ

(ppm/cm2 leaf area/min)
(ppm/cm2 leaf area/min)
พลูงาช้าง
-12.11 * 10-4
-4.26 * 10-4
ข้าหลวงหลังลาย
-15.40 * 10-4
+1.17 * 10-4
-4
เฟิร์นบอสตัน
-15.16 * 10
+4.83 * 10-4
เศรษฐีเรือนนอก
-6.49 * 10-4
+6.39 * 10-4
-4
แก้วกาญจนา
-9.54 * 10
-2.16 * 10-4
เดหลี
-28.85 * 10-4
-3.14 * 10-4
หมายเหตุ เครื่องหมาย + แสดงการเพิ่มขึ้นของก๊าซ CO2 หรือฝุ่นละออง และเครื่องหมาย
- แสดงการลดลงของก๊าซ CO2 หรือฝุ่นละออง
Epipremnumaureum
AspleniumnidusL.
Nephrolepisexaltatabostoniensis
Schott cv. Bostoniensis, CholorophytumcomosumL.
AglaonemacommutatumSchott
Spathiphyllumspp.

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการดูดซับก๊าซ CO2 ด้วยต้นไม้ทั้ง 6 ชนิด
ชนิดพืช

ปริมาณเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง

ปริมาณก๊าซ CO2 เฉลี่ยใน 1 นาที ต่อพื้นที่ใบ
กลางวัน
กลางคืน

ชนิดพืช

ปริมาณเฉลี่ยใน 1 นาที ต่อพื้นที่ใบ

(ppm)
(ppm/cm2 leaf area/min)
-786.3
-7.71 * 10-4
พลูงาช้าง
-1321.33
-6.67 * 10-4
ข้าหลวงหลังลาย
-380.3
-4.58 * 10-4
เฟิร์นงลาย
บอสตัน
+14.33
-0.12 * 10-4
เศรษฐีเรือนนอก
-995.67
-6.30 * 10-4
แก้วกาญจนา
-862
-16.44 * 10-4
เดหลี
หมายเหตุ เครื่องหมาย + แสดงการเพิ่มขึ้นของก๊าซ CO2 หรือฝุ่นละออง และเครื่องหมาย

1600
1200

2

จากตารางที่ 3 เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะช่วงเวลา โดยเวลากลางวันคือ
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. และเวลากลางคืนคือเวลา 18.00 น. ถึง 6.00
น. พบว่า ต้นเดหลีลดก๊าซ CO2 ในเวลากลางวันได้มากที่สุด รองลงมาคือ
ต้น ข้ า หลวงหลังลาย, ต้นเฟิร์นบอสตัน , ต้นพลูงาช้า ง, ต้นแก้ว กาญจนา
และต้นพลูงาช้าง ตามลำดับ ส่วนในเวลากลางคืนต้นพลูงาช้างลดก๊าซ CO2
ได้มากที่สุด รองลงมาคือต้นเดหลี และต้นแก้วกาญจนา ตามลำดับ
จากรูปที่ 12 พบว่า ต้นข้าหลวงหลังลาย 1 ต้นสามารถลดก๊าซ CO 2
ใน 1 ได้มากที่สุด นั้นเพราะมีพื้นที่ใบมากที่สุดเช่นกัน และต้นไม้ทุกชนิดมี
ความสามารถในการลดก๊ า ซ CO 2 ในเวลากลางวัน แต่ เมื่อ ต้ น ไม้ มี ก าร
เจริญเติบโตและมีพื้นที่ใบมากขึ้น ทำให้พิจราณาความสัมพันธ์ในการลด
ก๊าซ CO2 ได้ว่า ต้นพลูงาช้างเมื่อมีพื้นที่ใบมากขึ้นจะมีความสามารถในการ
ลดก๊าซ CO2 ในเวลากลางคืน ต้นข้าหลวงหลังลายเมื่อมีพื้นที่ใบมากขึ้น จะ
ลดก๊าซ CO2 ในเวลากลางวันได้มากขึ้นและเพิ่มก๊าซ CO2 ในเวลากลางคืน
น้อยลง ส่วนต้นเฟิร์นบอสตันที่ได้รับความเข้มแสงต่ำ จะมีโอกาสไม่สามารถ
ลดก๊าซ CO2 ใน 1 วันได้ ต้นเศรษฐีเรือนนอกมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถลด
ก๊าซ CO2 ในเวลา 1 วันได้ เนื่องจากก๊าซ CO2 ที่สะสมในเวลากลางคืนมีค่า

2

2000

CO (ppm)

- แสดงการลดลงของก๊าซ CO2 หรือฝุ่นละออง

CO - Reduction

2400
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1200

1440

รูปที่ 12 ผลการทดลองความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซ CO2 ใน 1 วัน
3.3 ผลการวัดฝุ่นละอองในกล่องใสแบบระบบปิด ผลการทดลองจาก
ตารางที่ 4 พบว่า ต้นเดหลีมีความสามารถในการลดฝุ่นละอองต่อพื้นที่ใบได้
มากที่สุด และรองลงมาคือต้นเศรษฐีเรือนนอก, ต้นเฟิร์นบอสตัน และต้น
ข้าหลวงหลังลาย ถึงแม้ต้นข้าหลวงหลังลาย 1 ต้น สามารถลดฝุ่นละอองได้
มากที่สุด แต่มีพื้นที่ใบมากที่สุดเช่นกัน ลำดับต่อมาคือ ต้นแก้วกาญจนา
และต้นพลูงาช้าง
ในทุกการทดลอง พืชทุกชนิดลดปริมาณฝุ่นละอองลงอย่างมากใน 3 4 ชั่วโมงแรก และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นที่ลดลงกับมาตรฐาน
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ปริมาณฝุ่นละอองภายในอาคารอย่าง ASHRAE Standards ที่กำหนดให้มี
ค่าปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน 150 µg/m3 พบว่าปริมาณฝุ่นละอองที่ล ดลง
ด้วยต้นไม้ 1 ต้น ยังไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ให้มีปริมาณฝุ่นละอองต่ำกว่า 150 µg/m3 ดังแสดงในรูปที่ 13

CO - Reduction
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EpipremnumaureumNo.1
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองการดูดซับฝุ่นละอองด้วยต้นไม้ทั้ง 6 ชนิด
ชนิดพืช

ปริมาณเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง

ปริมาณเฉลี่ยใน 1 นาที ต่อพื้นที่ใบ

800

(µg/m3)
(µg/m3/cm2 leaf area/min)
-55
-6.44 * 10-5
พลูงาช้าง
-135
-7.65 * 10-5
ข้าหลวงหลังลาย
-52
-7.97 * 10-5
เฟิร์นงลาย
บอสตัน
-68
-8.37 * 10-5
เศรษฐีเรือนนอก
-108
-7.06 * 10-5
แก้วกาญจนา
-122
-28.99 * 10-5
เดหลี
หมายเหตุ เครื่องหมาย + แสดงการเพิ่มขึ้นของก๊าซ CO2 หรือฝุ่นละออง และเครื่องหมาย
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รูปที่ 15 ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ใน 1 วันที่ลดลงด้วยต้นข้าหลวงหลังลาย

250

Nephrolepisexaltata(L.) Schott cv. BostoniensisNo.1
Nephrolepisexaltata(L.) Schott cv. BostoniensisNo.2
Nephrolepisexaltata(L.) Schott cv. BostoniensisNo.3

3

PM10 (ug/m)

1440

รูปที่ 14 ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ใน 1 วันที่ลดลงด้วยต้นพลูงาช้าง

- แสดงการลดลงของก๊าซ CO2 หรือฝุ่นละออง
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รูปที่ 16 ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ใน 1 วันที่ลดลงด้วยต้นเฟิรน์ บอสตัน

รูปที่ 13 ผลการทดลองปริมาณฝุ่น PM 10 เฉลี่ยใน 1 วัน

CO - Reduction

2400

3.4 ผลการวิเคราะห์ชนิดพืชที่เหมาะสม

2

2000
1600
1200

2

CO (ppm)

จากการวิเคราะห์ พบว่า ต้นเดหลีสามารถลดก๊าซ CO2 ได้ทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืน ดังแสดงในรูปที่ 19 และยังเป็นพืชที่มีสามารถลดใน
การลดก๊าซ CO2 ต่อพื้นที่ใบใน 1 วัน และในเวลากลางวันได้มากที่สุด โดย
ลดได้ -16.44 * 10 -4 ppm/cm 2 leaf area/min และ -28.85 * 10 -4
ppm/cm2 leaf area/min ตามลำดับ อีกทั้งยังลดฝุ่นละอองได้มากที่สุด
ด้วย โดยลดได้ 28.99 * 10-5 µg/m 3/cm 2 leaf area/min และต้นพลูงาช้างสามารถลดก๊าซ CO2 ในเวลากลางคืนได้มากที่สุด โดยลดได้ -4.26 *
10-4 ppm/cm2 leaf area/min ดังแสดงในรูปที่ 14
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รูปที่ 17 ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ใน 1 วันที่ลดลงด้วยต้นเศรษฐีเรือนนอก
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รูปที่ 18 ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ใน 1 วันที่ลดลงด้วยต้นแก้วกาญจนา
CO - Reduction
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1440

รูปที่ 19 ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ใน 1 วันที่ลดลงด้วยต้นเดหลี

4. บทสรุป
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปรับปรุงความเข้มข้นของก๊าซ CO2
และฝุ่นละอองด้วยพืช 6 ชนิด พบว่า ต้นเดหลีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และฝุ่นละอองใน 1 วันได้มากที่สุด โดยสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ 16.45 * 10 -4 ppm/cm 2 of leaf area/min และลดฝุ่น ละอองได้
28.99 * 10 -5 µg/m 3/cm 2 leaf area/min อี ก ทั้ งยั งสามารถลดก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นเวลากลางวั น ได้ ดี ที่ สุ ด โดยสามารถลดก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 28.85 * 10-4 ppm/cm 2 of leaf area/min ซึ่ง
เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนดำเนินกิจกรรมในตอนกลางวัน ดังนั้นใน
การศึ ก ษาครั้งนี้ แ นะนำให้ ป ลู ก เดหลีในห้ อ งเรีย นเพื่ อ ปรับ ปรุงคุณ ภาพ
อากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น
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บทคัดย่อ
การก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยรวม มีปัจจัยความเสี่ยงหลาย
ด้านทั้งภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้
ส่ งผลกระทบเชิ ง ลบกั บ ทั้ ง 2 ฝ่ า ยคื อ เจ้ า ของโครงการ และ ผู้ รั บ จ้ า ง
ดำเนินการก่อสร้างโครงการ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของการ
ก่อสร้างโครงการ รวมถึงขอบเขตของผู้ที่ต้อ งรับ ผิดชอบต่อ ความล่าช้าที่
เกิดขึ้น ทำให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง
โครงการอย่ า งเหมาะสมในอนาคต ผู้วิ จั ย ได้ คัด เลื อ กโครงการก่อ สร้า ง
กรณีศึกษาอาคารชุดที่พักอาศัยรวม 7 ชั้นความสูงไม่เกิน 23 เมตร ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีก ารปฏิบั ติงานก่อ สร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่ก ำหนด
จำนวน 1 โครงการ โดยใช้โปรแกรมไมโครซ๊อฟท์ โปรเจค ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนงานก่อสร้าง และวิเคราะห์แผนงานด้วยวิธีการวิเคราะห์โดยลด
เวลาของแผนงานที่ก่อสร้างจริง ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้สามารถแบ่ ง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการกรณีศึกษาได้ 7 ปัจจัย โดย
พิจารณาจากปัจจัย ทั้งหมดที่กระทบต่อความล่าช้าของแต่ละกิจกรรมใน
การก่อสร้าง และเมื่อวิเคราะห์แผนงานด้วยวิธกี ารวิเคราะห์โดยลดเวลาของ
แผนงานที่ก่อสร้างจริงแล้ว ทำให้ทราบจำนวนวันที่พบ และ จำนวนวันที่
กระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างของโครงการในแต่ละปัจจัย ซึ่งนำไปสู่การ
แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบต่อ ความล่าช้าที่เกิดขึ้ น คือ ความล่าช้าที่ผู้
รับ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ จำนวน 5 ปั จ จั ย ความล่ า ช้ า ที่ ผู้ รั บ จ้ า งไม่ ต้ อ ง
รับผิดชอบ จำนวน 1 ปัจจัย และ ความล่าช้าที่สามารถเรียกร้องค่าชดเชย
ได้ จำนวน 1 ปั จ จั ย โดยประโยชน์ ข องการวิ จั ย ทำให้ ส ามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพในการบริห ารเวลาในการก่อ สร้างโครงการอาคารชุดที่พั ก
อาศัยรวมในจั งหวัดเชีย งใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปเป็ นข้อ มูลอ้างอิงและ
ป้องกันในการดำเนินการก่อสร้างโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันต่อไป
คำสำคัญ : อาคารชุดที่ พัก อาศั ย รวม, ความล่า ช้า ของการก่อ สร้าง, การ
วิเคราะห์ความล่าช้า , ไมโครซ๊อฟท์ โปรเจค, วิธีการวิเคราะห์โดยลดเวลา
ของแผนงานที่ก่อสร้างจริง

Abstract
Construction of a total residential condominium project
there are many internal and external risk factors. That affects

the construction period causing a negative impact on both
sides, the project owner and the contractor for the project
construction The study of factors affecting the delay of project
construction including the scope of those responsible for
delays Therefore, it is able to prevent and reduce the impact
on the project construction appropriately in the future. The
researcher selected the construction project of a case study of
a 7-storey residential condominium not over 23 meters in
Chiang Mai. Which has construction work delayed than the
original plan, amount 1 project by using Microsoft Project to
gather construction plan information and analyze plans with an
analysis method by collapsed as – built analysis. The result of
this research makes it possible to divide 7 factors that affect
the project delay, considering all the factors that affect the
delay of each construction activity. And when analyzing plans
Giving a notice of the number of days found and the number
of days that affect the construction period of the project for
each factor Which leads to the division of responsibility for the
delay which is the non-excusable delay of 5 factors the
excusable delay of 1 And 1 compensable delay. The benefit of
the research shows that increase efficiency in time
management and to prevent similar projects for the
construction of residential condominiums in Chiang Mai in the
future.
Keywords: Residential condominium, Construction delays,
Delay Analysis, Microsoft Project, Collapsed As –built Analysis

1. ที่มาและความสำคัญ
ภาพรวมการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การเติบโตของการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
โดยเฉพาะโครงการอาคารชุ ด ที่ พั ก อาศั ย รวม โดยครึ่งแรกของปี 2562
(เดือนมกราคม – มิถุนายน) จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยประเภทอาคารชุดจำนวน 600 หน่วย และมีมูลค่า 976 ล้านบาท ซึ่ ง
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เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 2562) เนื่องจากการขยายตัว ของเมือ งเชีย งใหม่ที่ทำให้ มูลค่า
ที่ดินเพิ่มสูงขึ้น และ แนวโน้มความต้องการที่พักอาศัยและเพื่อการลงทุนใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น พั ฒ นาโคร งการของ
ผู้ประกอบการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการก่อสร้าง
โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยรวมให้ผลประกอบการต่อองค์กรมากกว่าการ
ก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยประเภทอื่นบนเนื้อที่ดินขนาดเท่ากัน
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ และ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันขององค์กร
บริห ารงานก่อ สร้า ง และการบริห ารโครงการที่ ดี เนื่ อ งจากการก่ อ สร้า ง
โครงการอาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมในการก่อสร้างจำนวนมาก
และมีความซับซ้อน มากกว่าการก่อสร้างโครงการทั่วไป โดยคำนึงถึงปัจจัย
หลักที่มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของโครงการ คือ 1. การควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้ เป็ น ไปตามงบประมาณของโครงการ 2. การควบคุ ม คุ ณ ภาพในการ
ก่อ สร้ า งให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน และ 3. การควบคุ ม ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดวางแผนไว้
การก่อสร้างโครงการจะต้องมีการวางแผนในการบริห ารเวลาในการ
ก่ อ สร้ า ง โดยมี ก ารจั ด ทำแผนงานเพื่ อ ให้ โ ครงการก่ อ สร้ า งสามารถ
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากใน
ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการจะมีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านทั้ง
ภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ซึ่ง
การที่โครงการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่วางไว้ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบและ
ส่งผลเสี ย กั บ ทั้ ง 2 ฝ่ า ยคื อ เจ้ า ของโครงการ และ ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การ
ก่อสร้างโครงการ ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้า และแนวทาง
การจัดการความล่าช้าของโครงการจะช่วยให้ โครงการสามารถปรับ ปรุง
กระบวนการทำงาน และติดตามป้องกันในปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาได้
อย่างทันท่วงที และลดผลกระทบที่จะตามมาจากการล่าช้าของโครงการจึง
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการทำงานก่อสร้างให้สำเร็จ
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แผนงานก่อสร้าง
การจั ดทำแผนงานก่ อ สร้า ง จะเริ่ม ตั้ งแต่ ก ารกำหนดวัต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขตของงาน ของโครงการ โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการก่อสร้างของผู้วางแผนงาน เป็นการวางแผนโครงการ
ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบภาพรวมขอบเขตงานและผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดใน
โครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์ ข้อมูลทางเทคนิค , ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การดำเนินการแต่ละงานในการก่อสร้าง ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติโครงการโดยเกณฑ์ที่กำหนดในแผนงานในด้าน เงิน
เวลา และคุณ ภาพจะถู ก นำไปเป็ น ฐานเปรีย บเที ย บกับ ผลที่ ได้ จ ากการ
ปฏิบั ติงานจริงระหว่างดำเนินการก่ อ สร้างโครงการ สามารถจัดทำได้
หลายรูปแบบเช่น 1. แผนกำหนดเวลาแบบ Gantt chart หรือ Bar chart
2. แผนกำหนดเวลาวิธีสายงานวิกฤต Critical Path method (CPM) และ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

3. แผนกำหนดเวลาผังข่ายงานนำหน้า Precedence Diagram Method
(PDM) [5]
2.2 ความล่าช้าในการก่อสร้าง
ปัจจัยของความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยรวมที่
เกิดจากผู้รับ เหมาในระหว่างการก่อสร้างโครงการมีห ลากหลายปั จ จัย ที่
แตกต่างกันตามแต่ละโครงการโดยสามารถสรุปปัจจัยได้ทั้งหมด 11 ปัจจัย
[2] ได้แก่ 1. ปัจจัยจากคนงาน 2. ปัจจัยด้านวัสดุ 3. ปัจจัยจากการสั่งการ
เปลี่ยนแปลง 4. ปัจจัยจากการจัดการและการวางแผนงาน 5. ปัจจัยจาก
การประสานงานและการติ ดต่ อ สื่อ สาร 6. ปั จ จั ย จากผู้ รับ เหมาช่ว ง 7.
ปัจจัย จากความสัมพันธ์กับ ราชการ 8. ปั จจัย จากอุป กรณ์ 9. ปั จจัยจาก
สภาพแวดล้ อ ม 10. ปั จ จั ย จากวิธีก ารก่อ สร้า ง และ11. ปั จ จั ย จากการ
ควบคุมคนงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความล่าช้าเรื่องความล่าช้าของ
งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตรในจังหวัด
ชลบุรี [3] ซึ่งมีปัจจัยที่เพิ่มเติม 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการเงิน
ความล่าช้าในการก่อสร้างเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายหลายประการ
กับผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ และ ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมา โดยเจ้าของ
โครงการต้องแบกรับความเสียหาย โดยประเภทของความล่าช้าสามารถแบ่ง
ได้ 3 ประเภทคือ 1. ความล่าช้าที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ(non-excusable
delay) 2. ความล่าช้าที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ(Excusable delay) และ
3. ความล่าช้าที่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้(compensable delay) [6]
2.3 การวิเคราะห์ความล่าช้าในการก่อสร้าง
ทฤษฎีการวิเคราะห์ความล่าช้าในการก่อสร้างมีหลายวิธีแต่วิธีที่เป็นที่
นิ ย มนำมาใช้ เนื่ อ งจากสามารถเข้ า ใจได้ ง่า ยและเป็ น วิ ธี พื้ น ฐานในการ
วิเคราะห์ของวิธีอื่น ๆ คือ 1. การวิเคราะห์ความล่าช้าแบบการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อแผนงานเริ่มโครงการ(impacted as – planned analysis)
เป็ น การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบต่ อ แผนงานเริ่ม ต้ น โครงการ และ 2. การ
วิเคราะห์ โดยลดแผนงานที่ก่อสร้างจริง(collapsed as – built analysis)
เป็ น การวิ เคราะห์ โ ดยลดเวลาของแผนงานที่ ก่ อ สร้ า งจริ ง โดยทำให้
ระยะเวลาของแต่ละกิจ กรรมและความสัมพั นธ์ระหว่า งกิจกรรมเป็ นไป
ตามที่เกิดขึ้ นจริง แต่ต้อ งมีก ารเก็บ ข้ อ มูลความก้าวหน้าและสาเหตุข อง
ความล่าช้าเพื่อผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องของแผนงานก่อสร้างจริงขั้นตอน
ในการวิ เคราะห์ ทั้ง 2 วิธีจะทำให้ ทราบผลต่างของกำหนดแล้วเสร็จ ของ
แผนงานเริ่มโครงการและแผนงานรวมถูกลดเวลาคือความล่าช้าที่ผู้รับจ้าง
สามารถขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างได้ และ ผลต่างระหว่างเวลาที่แล้ว
เสร็จของโครงการตามแผนงานเดิมและกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานใหม่ที่
ได้จ ากการวิ เคราะห์ จะเป็ น ความล่า ช้ า ที่ ผู้รับ จ้ า งจะต้อ งรับ ผิ ดชอบใน
ค่าปรับหรือการเรียกร้องสิทธิที่เกิดจากความล่าช้า [4]
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มาวิเคราะห์ความล่าช้าของแผนงานโครงการ ด้ว ยวิธีการวิเคราะห์โดยลด
เวลาข อ งแ ผน งาน ที่ ก่ อ สร้ า งจ ริ ง (collapsed as – built analysis)
A
เนื่ อ งจากวิธีก ารวิเคราะห์ ดังกล่ าวเป็ น การวิเคราะห์ ระหว่า งแผนงานที่
B
กำหนด และ แผนงานที่ ด ำเนิ น การจริ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ เลื อ กโครงการ
C
กรณีศึกษาที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยศึกษาจาก
D
ข้อมูลทุติยภูมิของโครงการ ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างละเอียดครบถ้วน และ
E
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น ในงานวิจัย
F
นี้จากการรวบรวมศึกษาข้อมูลจริงของโครงการ สามารถแบ่งปัจจัยที่ส่งผล
As-planned Schedule
Non-delay duration
กระทบต่อความล่าช้าของโครงการได้ 7 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยจาก
execusable delay
Non-execusable delay
สภาพแวดล้อ ม 2) ปั จ จั ย จากการปรับ เปลี่ ย นแบบระหว่า งก่ อ สร้า ง 3)
ปัจจัยจากคนงาน 4) ปัจจัยจากผู้รับเหมาช่วง 5) ปัจจัย จากการจัดการและ
รูปที่ 1 ตัวอย่างของการวิเคราะห์ความล่าช้าแบบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
วางแผนแผนงาน 6) ปัจจัยจากการเงิน โดยปัจจัย ทั้ง 6 ข้อสอดคล้องกับ
แผนงานเริ่มโครงการ (Impacted As – planned Analysis)
งานวิจัยที่ผ่านมา [2] , [3] และ 7) ปัจจัยจากวัสดุไม่ได้คุณภาพ เป็นปัจจัย
ที่ เพิ่ ม เติ ม ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ที่ ผ่ า นมาเป็ น ปั จ จั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใน
เดือนที่
โครงการกรณีศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรม

เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.1 ขั้นตอนการวิจัย

A
B
C
D
E
F
As-planned Schedule
execusable delay

Non-delay duration
Non-execusable delay

รูปที่ 2 ตัวอย่างของการวิเคราะห์โดยลดแผนงานที่ก่อสร้างจริง
( Collapsed As – built Analysis )
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ความล่าช้าในการก่อสร้างทำให้สามารถแบ่ง
ขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างในแต่ละปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความล่าช้าของการดำเนินการก่อสร้างโครงการได้อย่างชัดเจน [6]

3. ระเบียบวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ทำการรวบรวมข้อมูลแผนงานก่อสร้างและวิเคราะห์
แผนงานที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เที ย บกั บ แผนงานตั้ ง ต้ น โดยองค์ ก รที่ จ ะใช้ ใ น
การศึกษาคือ โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยรวม 8 ชั้นความสูงไม่
เกิน 23 เมตร สถานที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ที่มีการปฏิบัติงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด จำนวน 1
อาคาร พื้ น ที่ อ าคาร 8,883 ตารางเมตร มู ล ค่า การดำเนิ น การก่ อ สร้า ง
โครงการ 131 ล้ า นบาท แผนงานก่ อ สร้า งภายในระยะเวลา 630 วั น
แผนงานก่อสร้างแบ่งเป็น 6 หมวดงาน คือ 1. หมวดงานโครงสร้าง (ไม่รวม
งานตอกเสาเข็ม) 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม 3. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และสื่อ สาร 4. หมวดงานวิศวกรรมระบบสุข าภิบ าล และระบบป้ อ งกัน
อัคคีภัย 5. งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และ 6.งาน
ระบบลิฟท์โดยสาร ซึ่งนำข้อมูลระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละหมวดงาน

การศึกษาครั้งนี้ ทำการศึกษาหนังสือ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัยที่
เกี่ยวข้องกับ บุคคลทีเกี่ยวข้องในการก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง ความล่าช้า
ในการก่อสร้าง และ การวิเคราะห์ความล่าช้าในการก่อสร้าง กำหนดปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้า ด้วยการรวบรวมและคัดกรองปัจจัยที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อ ความล่าช้า ในการก่อ สร้า งโครงการอาคารที่พั ก อาศัย รวม เก็ บ
รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยรวม 8 ชั้นความสูงไม่
เกิน 23 เมตร ในจังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ เพื่อ นำมาใช้เป็ น
ข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ปัจจัยความล่าช้าระบุความสัมพันธ์แต่ละปัจจัย
ลงแผนงานก่อสร้าง ศึกษาปัจจัยความล่าช้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน
ของการก่อสร้างและนำมาระบุลงในแผนงานเริ่มต้นโครงการ เพื่อให้ทราบ
ถึงระยะเวลาที่เกิดจากความล่าช้าในแต่ละปัจจัย ซึ่งส่งผลกระทบในแต่ละ
งาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลรายงาน
ความคืบหน้ารายเดือน , แผนงานเริ่มต้น และ แผนงานก่อสร้างจริงด้วย
การขอข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างโครงการที่เกิดขึ้นจริงในทุกหมวดงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการจนดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ปัจจัยความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงจำนวนวันที่พบความล่าช้าของแต่ละ
ปัจ จัย , จำนวนวันที่ส่งผลกระทบต่อ ภาพรวมของการก่อสร้างโครงการ
ด้วยวิธีวิธีการวิเคราะห์โดยลดเวลาของแผนงานที่ก่อสร้างจริง(collapsed
as – built analysis) เพื่อให้สามารถระบุขอบเขตความรับผิดชอบต่อความ
ล่า ช้ า ของโครงการก่ อ สร้า งที่ เกิ ดขึ้ น ระหว่า งผู้ว่ า จ้ า ง กั บ ผู้ รับ จ้ า ง และ
แนวทางการจัดการความล่าช้าแต่ละปัจจัย
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4. ผลการวิจัย

4.2 ผลการวิเคราะห์โดยลดเวลาของแผนงานที่ก่อสร้างจริง

จากการวิเคราะห์ ข้ อ มูลรายงานความคืบ หน้ ารายเดือ น , แผนงาน
เริ่มต้น และ แผนงานก่อสร้างจริง โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย
รวม 8 ชั้ น ความสู ง ไม่ เกิ น 23 เมตร ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จำนวน 1
โครงการ มี ร ะยะเวลาตามแผนงานตั้ งต้ น 630 วั น และระยะเวลาที่
ดำเนินการก่อสร้างจริง 732 วัน ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานตั้งต้น 102
วัน โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ล ดเวลาของแผนงานที่ ก่ อ สร้า งจริ ง
(collapsed as – built analysis) จากปั จ จั ย ทั้ ง หมดที่ ท ำให้ เกิ ด ความ
ล่าช้าในทุกกิจกรรมของการดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยรายละเอียด
ระยะเวลา และ ความสั ม พั น ธ์ข องแต่ ล ะกิ จ กรรมเป็ น ไปตามแสดงใน
รูปภาพที่ 3 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

Collapsed As – built Analysis)
ตาราง 1 สรุปจำนวนวันทีพ่ บความล่าช้า และ จำนวนที่ความล่าช้ากระทบ
ต่อระยะเวลาของโครงการ
จำนวนวันที่พบ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความล่าช้า

4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการดำเนินการ
ประกอบด้วยปั จจัย รวม 7 ด้านได้แก่ 1) ปั จจั ยจากสภาพแวดล้อ ม
ได้แก่ ลมพายุ ปริมาณน้ำใต้ดิน การสั่นสะเทือนกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง
เป็นต้น ซึ่งทำให้การทำงานไม่สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง 2) ปัจจัยจาก
การปรั บ เปลี่ย นแบบระหว่า งการ ได้ แ ก่ การแก้ ไข,เปลี่ ย นแปลง แบบ
ก่อสร้าง หรือวิธีการดำเนินการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างระหว่างการก่อสร้าง 3)
ปัจจัย จากคนงาน ได้แก่ ปริมาณคนงานไม่เพียงพอในการทำงานให้แล้ว
เสร็จตามแผนงาน รวมถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัดในการทำงาน
ของคนงานที่ ส่งผลต่อ คุณ ภาพ และเวลา 4) ปั จจั ย จากการใช้วัสดุไม่ได้
คุณภาพ ได้แก่ การใช้วัสดุเทียบเคียงในการทำงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
รูป แบบข้ อ กำหนดตั้งต้นของโครงการ มีผลด้า นคุณ ภาพของวัสดุไม่เท่ า
ข้อกำหนดตั้งต้นกระทบต่อระยะเวลาในการแก้ไขงานเพื่อให้งานได้คุณภาพ
ตามที่โครงการกำหนด 5) ปัจจัยจากการจัดการและวางแผนแผนงาน ได้แก่
การวางแผนการทำงานงานที่ไม่ชัดเจน ลำดับการทำงานของแต่ละหมวด
งาน และการจัดสรรพื้นที่ทำงานไม่สอดคล้องกัน 6) ปัจจัยจากสภาพคล่อง
ทางการเงิน ได้ แ ก่ สภาพคล่ อ งทางการเงิน ของผู้ รับ จ้ า งในการซื้อ วัส ดุ
อุปกรณ์ และค่าแรงของคนงานในการทำงาน 7) ปัจจัยจากผู้รับเหมาช่วง
ได้แ ก่ กระบวนการวางแผนการทำงานที่ล่าช้าของผู้รับเหมาช่วง รวมถึ ง
ปัญหาด้านอื่นของผู้รับเหมาช่วงที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อแผนงานตัง้
ต้ น โครงการ จากรู ป ภาพที่ 3 แสดงถึ ง แผนงานจริ ง ที่ ได้ จ ากการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโครงการที่ศึกษา โดยระบุระยะเวลาและความสัมพันธ์แต่ละ
กิจ กรรมทั้ งหมดของการดำเนิ น การก่ อ สร้า งโครงการ และรูป ภาพที่ 4
แสดงถึง ตัวอย่างแผนงานจริงที่ถูกลดระยะเวลาโดยยกตัวอย่างของปัจจัย
สภาพแวดล้อ ม ซึ่งในการวิเคราะห์ ผลได้ดำเนิน การทำแผนงานที่ ถู ก ลด
ระยะเวลาครบทั้ง 7 ปัจจัย

จำนวนวันที่กระทบ
ระยะเวลาของ
โครงการ
ร้อยละ
จำนวน
ของ
วัน
ทั้งหมด

จำนวน
วัน

ร้อยละ
ของ
ทั้งหมด

สภาพแวดล้อม

56

2.78

56

25.81

ปรับเปลี่ยน
แบบระหว่าง
ก่อสร้าง

6

0.30

0

0.00

คนงาน

85

4.21

0

0.00

วัสดุไม่ได้
คุณภาพ

311

15.41

35

16.13

การจัดการและ
วางแผน
แผนงาน

116

5.75

77

35.48

การเงิน

276

13.68

0

0.00

ผู้รับเหมาช่วง

93

4.61

0

0.00

จากตาราง 1 จำนวนวันที่พบ หมายถึง จำนวนวันที่เกิดความล่าช้าใน
การทำงานจากแต่ ละปั จ จั ย (สรุป รวมจากทุ ก หมวดงานในการก่อ สร้า ง
โครงการ) จำนวนวันที่กระทบระยะเวลาโครงการ หมายถึง จำนวนวันที่แต่
ละปัจจัยส่งผลกระทบต่อความล่าช้าทั้งหมดของโครงการ

CEM12-4

253

Task name

CEM12-5

-19

124

105

งานติดตัง้ ลิฟต์โดยสาร

รายละเอียด

-19

124

105

งานระบบลิฟต์โดยสาร

6

4.18

6.1

ระบบควบคุมการเข้า-ออก

4.17

-8

140

110

ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด

4.16

-18

146

155

ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม ห้องพัก และ ส่วนกลาง

4.15

-25

268

263

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4.14

328

9

-30

268

263

ระบบโทรศัพท์ ห้องพัก และ ส่วนกลาง

4.13

310

-5

269

263

ระบบป้องกันไฟและควันไฟ

4.12

งานติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

-5

269

263

ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า

4.11

5.2

-6

269

262

Two wire remote lighting control system

4.10

-56

-6

117

110

แผงสวิตซ์ย่อย

4.9

301

-7

88

260

67

196

แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตา่

4.8

557

-7

149

121

เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิ น

4.7

166

-64

137

121

หม้อแปลงไฟฟ้า

4.6

293

-21

137

121

ระบบไฟฟ้าแรงสูง

4.5

532

-28

246

151

สวิตซ์ , เต้ารับ และ โคมไฟฟ้า ส่วนกลาง

4.4

110

-16

264

284

สวิตซ์ , เต้ารับ และ โคมไฟฟ้า ห้องพัก

4.3

งานวางสลิปท่องานระบบระบายอากาศ

-16

275

291

สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า ห้องพัก และ ส่วนกลาง

4.2

ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

20

-95

301

293

งานวางสลิปท่องานระบบไฟฟ้า

4.1

งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

-8

16

607

5

3

179

553

5.1

7

-54

267

182

3.4

274

323

275

ระบบระบายและบาบัดนา้ เสีย

3.3

ระบบป้องกันอัคคีภัย

-48

277

275

ระบบนา้ เย็น

3.2

ระบบระบายนา้ ฝน

8

-2

284

292

งานวางสลิปท่องานระบบสุขาภิบาล

3.1

งานวิศวกรรมไฟฟ้ าและสื่อสาร

22

4

-45

3.5

-111

510

2.11

135

301

248

หมวดงานระแรงเหล็กและราวระเบียงห้องพัก

2.10

291

189

173

หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

2.9

90

-53

216

214

หมวดงานประตู - หน้าต่างส่วนกลาง

2.8

532

-2

-16

275

310

หมวดงานประตู - หน้าต่างห้องพัก

2.7

180

35

314

345

หมวดงานทาสี

2.6

หมวดงานเก็ บดีเฟค

31

236

250

หมวดงานฝ้าเพดาน

2.5

หมวดงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งห้องพัก

14

377

250

หมวดงานบัวเชิงผนัง

2.4

งานวิศวกรรมระบบสุ ขาภิบาลและระบบป้ องกันอัคคีภัย

-127

382

270

หมวดงานพืน้ และผิวพืน้

2.3

3

-2

-112

274

272

หมวดงานผนังและผิวผนังภายใน

2.2

2.12

-2

1.13

-32

25

21

งานโครงสร้างพืน้ ชัน้ ดาดฟ้า

1.12

-89

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 7

1.11

17

5

-4

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 6

187

5

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 5

1.9

1.10

551

5

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 4

1.8

15

5

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 3

1.7

155

5

24

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 2

1.6

462

-3

24

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 1

1.5

หมวดงานผิวผนังภายนอก

-3

34

30

งานกาแพงชัน้ ใต้ดิน

1.4

งานโครงสร้างห้องเครือ่ งลิฟต์ และระบบกันซึม + ปั นได ชัน้ ที่ 7

-4

50

61

งานโครงสร้างพืน้ ชัน้ ใต้ดิน และงานบ่อสูบนา้ ชัน้ ใต้ดิน

1.3

งานสถาปั ตยกรรม

11

85

62

งานถังเก็ บนา้ ชัน้ ใต้ดิน

1.2

2

-23

85

62

2.1

0

-23

273

273

งานฐานรากอาคาร

แผนงานตัง้ ต้น
แผนงานก่อสร้างจริง

สภาพแวดล้อม
การปรับเปลี่ยนแบบระหว่างก่อสร้าง

SS. =

ผู้รับเหมาช่วง
คนงาน

SS. =

SS. =

SS. = 5

SS. = 8

วัสดุไม่ได้คุณภาพ
การจัดการและวางแผนแผนงาน

SS. = 6

SS. =

SS. =
SS. =

การเงิน

duration
Jul-19
Jun-19
May-19
Apr-19
Mar-19
Feb-19
Jan-19
Dec-18
Nov-18
Oct-18
Sep-18
Aug-18
Jul-18
Jun-18
May-18
Apr-18
Mar-18
Feb-18
Jan-18
Dec-17
Nov-17
Oct-17
Sep-17
Aug-17
Actual Delay W1 W2Jul-17
W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5
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งานโครงสร้าง
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Plan

1

โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พกั อาศัยรวม

1.1

No.

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี
The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 3 แผนงานจริงที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่ศึกษา

254

Task name

CEM12-6

-19

-19

124

124

105

105

งานติดตัง้ ลิฟต์โดยสาร

6

6.1

รายละเอียด

-8

-18

328

310

งานติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

งานระบบลิฟต์โดยสาร

5.2

-25

293

งานวางสลิปท่องานระบบระบายอากาศ

5.1

301

-56

9

140

110

ระบบควบคุมการเข้า-ออก

4.17

557

-5

-30

146

155

ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด

4.16

166

-5

268

263

ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม ห้องพัก และ ส่วนกลาง

4.15

532

-6

268

263

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4.14

110

-6

269

263

ระบบโทรศัพท์ ห้องพัก และ ส่วนกลาง

4.13

ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

-7

269

263

ระบบป้องกันไฟและควันไฟ

4.12

งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

-7

269

262

ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า

4.11

5

-64

117

4.18

-21

260

67

แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตา่

4.8

110

149

121

เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิ น

4.7

196

137

121

หม้อแปลงไฟฟ้า

4.6

แผงสวิตซ์ย่อย

-28

137

121

ระบบไฟฟ้าแรงสูง

4.5

Two wire remote lighting control system

-16

246

151

สวิตซ์ , เต้ารับ และ โคมไฟฟ้า ส่วนกลาง

4.4

4.9

-16

264

284

สวิตซ์ , เต้ารับ และ โคมไฟฟ้า ห้องพัก

4.3

4.10

20

-95

275

291

สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า ห้องพัก และ ส่วนกลาง

4.2

88

-8

16

301

293

งานวางสลิปท่องานระบบไฟฟ้า

4.1

3

-54

607

553

179

182

ระบบป้องกันอัคคีภัย

267

274

ระบบระบายนา้ ฝน

3.4

งานวิศวกรรมไฟฟ้ าและสื่อสาร

7

323

275

ระบบระบายและบาบัดนา้ เสีย

3.3

4

-48

277

275

3.5

8

-2

284

292

ระบบนา้ เย็น

135

90

หมวดงานเก็ บดีเฟค

2.12

งานวางสลิปท่องานระบบสุขาภิบาล

-45

291

180

หมวดงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งห้องพัก

2.11

3.2

-111

301

248

หมวดงานระแรงเหล็กและราวระเบียงห้องพัก

2.10

3.1

-53

189

173

หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

2.9

22

-2

-16

216

214

หมวดงานประตู - หน้าต่างส่วนกลาง

2.8

510

35

275

310

หมวดงานประตู - หน้าต่างห้องพัก

2.7

532

31

314

345

งานวิศวกรรมระบบสุ ขาภิบาลและระบบป้ องกันอัคคีภัย

14

236

250

3

-127

377

250

หมวดงานทาสี

187

155

หมวดงานผิวผนังภายนอก

หมวดงานฝ้าเพดาน

551

462

งานสถาปั ตยกรรม

2

2.1

หมวดงานบัวเชิงผนัง

-32

17

15

งานโครงสร้างห้องเครือ่ งลิฟต์ และระบบกันซึม + ปั นได ชัน้ ที่ 7

1.13

2.6

-89

25

21

งานโครงสร้างพืน้ ชัน้ ดาดฟ้า

1.12

2.5

-2

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 7

1.11

2.4

5

-4

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 6

1.10

-2

5

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 5

1.9

-112

5

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 4

1.8

382

5

16

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 3

1.7

270

5

24

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 2

1.6

หมวดงานพืน้ และผิวพืน้

-3

24

21

งานโครงสร้าง ชัน้ ที่ 1

1.5

2.3

-3

34

30

งานกาแพงชัน้ ใต้ดิน

1.4

274

-4

50

61

งานโครงสร้างพืน้ ชัน้ ใต้ดิน และงานบ่อสูบนา้ ชัน้ ใต้ดิน

1.3

272

11

85

62

งานถังเก็ บนา้ ชัน้ ใต้ดิน

หมวดงานผนังและผิวผนังภายใน

-23

85

62

งานฐานรากอาคาร

2.2

0

-23

273

273

งานโครงสร้าง

ผู้รับเหมาช่วง
คนงาน

สภาพแวดล้อม
การปรับเปลี่ยนแบบระหว่างก่อสร้าง

แผนงานตัง้ ต้น

แผนงานก่อสร้างจริง

SS. =

SS. =

SS. =

SS. = 5

SS. = 8

การจัดการและวางแผนแผนงาน

วัสดุไม่ได้คุณภาพ

SS. = 6

SS. =

การเงิน
แผนงานก่อสร้างจริงซึง่ ถูกลดเวลา

SS. =
SS. =

duration
Jul-19
Jun-19
May-19
Apr-19
Mar-19
Feb-19
Jan-19
Dec-18
Nov-18
Oct-18
Sep-18
Aug-18
Jul-18
Jun-18
May-18
Apr-18
Mar-18
Feb-18
Jan-18
Dec-17
Nov-17
Oct-17
Sep-17
Aug-17
Actual Delay W1 W2Jul-17
W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5
732 -102

1

630

Plan

1.2

โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พกั อาศัยรวม

1.1

No.

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี
The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 4 แผนงานจริงที่ถูกลดระยะเวลาโดยปัจจัยสภาพแวดล้อม

255

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่พบมากที่สุด คือ ปัจจัยจากวัสดุไม่ได้คุณภาพ
จำนวนวันที่พบ 311 วัน คิดเป็นร้อยละ 15.41 ของทั้งหมด ส่งผลกระทบ
ต่อความล่าช้าของโครงการ 35 วัน ปั จจั ยที่พ บรองลงมาคือ ปั จจั ยจาก
การเงิน จำนวนวันที่พบ 276 วัน คิดเป็นร้อยละ 13.68 ของทั้งหมด ไม่
ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ปัจจัยจากการวางแผนแผนงาน
จำนวนวันที่พบ 116 วัน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของทั้งหมด ส่งผลกระทบ
ต่อความล่าช้าของโครงการ 77 วัน ปัจจัยจากผู้รับเหมาช่วง จำนวนวันที่
พบ 93 วัน คิดเป็ นร้อ ยละ 4.61 ของทั้งหมด ส่งผลไม่ก ระทบต่อ ความ
ล่าช้าของโครงการ ปัจจัยจากคนงาน จำนวนวันที่พบ 85 วัน คิดเป็นร้อย
ละ 4.21 ของทั้งหมด ส่งผลไม่ก ระทบต่อความล่าช้า ของโครงการ และ
ปัจ จัย จากสภาพแวดล้อม จำนวนวันที่พ บ 56 วัน คิดเป็ นร้อ ยละ 2.78
ของทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ 56 วัน
4.3 ผลการวิเคราะห์สาเหตุและขอบเขตของผู้ที่ต้องรับผิดชอบเนื่องจาก
ความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการ
4.3.1. ความล่าช้าที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ(non – excusable
delay) ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ประกอบด้วย
1. ปั จ จั ย ที่ พ บมากที่ สุ ด ในการศึ ก ษาครั้งนี้ (ร้อ ยละ15.41 ของ
ทั้งหมด) ปัจจัยจากวัสดุไม่ได้คุณภาพ พบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุเทียบเคียงใน
การทำงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อกำหนดตั้งต้นของโครงการ
ในหมวดงานพื้นและผิวพื้น งานบัวเชิงผนัง และหมวดงานเฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งห้องพัก มีผลด้านคุณภาพของวัสดุไม่เท่าข้อกำหนดตั้งต้น และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กระทบต่อระยะเวลาในการแก้ไขงานเพื่อให้งาน
ได้คุณภาพตามที่โครงการกำหนด ในโครงการที่ศึกษาผู้รับจ้างได้ขออนุมัติ
เทียบเคียงกระเบื้องยาง และ ของตกแต่งห้องพักโดยมีผลการทดสอบวัดสุ
และ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกอบ เมื่ อ ดำเนิ น การติ ด ตั้ งแล้ ว เสร็จ พบว่ า
กระเบื้องยาง และของตกแต่งห้องพักไม่ได้คุณภาพ กระเบื้องยางงมีการ
เสียรูปจากอุณหภูมิ , ของตกแต่งห้องพักซึ่งมีไม้เป็นส่วนประกอบมีการยืด
หดของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิทำให้เกิดรอยแตกร้าว ทำให้ต้องดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขและติดตั้งใหม่อีกครั้ง
2. ปัจจัยด้านการเงิน (ร้อยละ13.68 ของทั้งหมด) พบว่าผู้รับจ้างมี
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงของ
คนงานในการทำงาน ในการทำงานหมวดงานระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และสื่ อ สาร เนื่ อ งจากวั ส ดุ อุ ป กรณ์ บ างรายการมี ร าคาสู ง ทำให้ ก าร
ดำเนินการไม่สามารถทำได้อ ย่า งเต็มประสิทธิภ าพ ผู้รับ จ้า งจำเป็ นต้อ ง
ชะลอการทำงานหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร และเร่งการทำงาน
หมวดอื่นเพื่อเบิกงวดงาน
3. ปัจจัยจากการจัดการและวางแผนแผนงาน (ร้อยละ 5.75 ของ
ทั้งหมด) พบว่า งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบ งานเฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งห้องพัก งานเก็บดีเฟคที่เกิดจากการทำงาน งานระบบควบคุม
การเข้า-ออกโครงการ และระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้างมีการ
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วางแผนการทำงานบางหมวดงานไม่สอดคล้องกัน ไม่ติดตามงานอย่า ง
รัดกุมทำให้การทำงานเกินระยะเวลาแผนงานที่วางไว้
4. ปั จ จั ย จากผู้ รับ เหมาช่ ว ง (ร้อ ยละ 4.61 ของทั้ งหมด) พบว่ า
ผู้รับเหมาช่วงงานระบบระบายและบำบัดน้ำเสียไม่สามารถส่งถังบำบัดมา
หน้างานได้ตามแผนงานเนื่องจากไม่ได้วางแผนระยะเวลาการสั่งผลิตภัณฑ์
และ งานติดตั้งลิฟต์โดยสารผู้รับเหมาช่วงทำงานล่าช้าไม่สามารถทำงานให้
แล้วเสร็จตรงตามแผนงานของผู้รับจ้างหลักได้
5. ปัจจัยจากคนงาน ( ร้อยละ 4.21 ของทั้งหมด ) เกิดจากผู้รับจ้าง
มีปริมาณคนงานไม่เพียงพอต่อการทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานตั้ง
ต้น รวมถึ งความรู้ ความสามารถ ความถนัดในการทำงานของคนงานที่
ส่งผลต่อคุณภาพ และเวลา พบในงานผิวผนังภายนอก ที่ทำงานพร้อมกับ
ผิวผนังภายใน ซึ่งเป็นคนงานชุดเดียวกัน และ งานระแนงเหล็กและราว
ระเบียง ที่รูปแบบรายละเอียดของงานค่อนข้างมากต้องใช้ความชำนาญใน
การทำงานให้ได้ตามรูปแบบที่วางไว้
4.3.2 ความล่าช้าที่ผู้รับ จ้ างไม่ต้อ งรับ ผิดชอบ(excusable delay)
ความล่าช้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ของผู้ รั บ จ้ า ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บเพี ย งปั จ จั ย เดี ย วคื อ ปั จ จั ย จาก
สภาพแวดล้อ ม ( ร้อ ยละ 2.78 ของทั้ งหมด ) ในการทำงานหมวดงาน
โครงสร้าง การเตรียมพื้น ที่หน้างาน การทำงานกลางแจ้ง การเทคอนกรีต
ได้รับ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ผู้รับจ้างควบคุมไม่ได้ เช่น ลมพายุ
ปริมาณน้ำใต้ดิน การสั่นสะเทือนกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง เป็นต้น ซึ่งทำให้
การทำงานไม่สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง
4.3.3. ความล่าช้าที่สามารถเรียกร้อ งค่าชดเชยได้( compensable
delay) ความล่ า ช้ า เนื่ อ งจากผู้ ว่ า จ้ า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์
โครงการ หรือขั้นตอนกระบวนการทำงานของผู้รับจ้างทำให้ผู้รับจ้างได้รับ
ผลกระทบต่ อ การวางแผนการทำงาน และ กระบวนการทำงาน ใน
การศึกษาครั้งนี้พบเพียงปั จจัยเดียวคือ การปรับเปลี่ยนแบบระหว่างการ
ก่อสร้าง โครงการได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกันซึมชั้นดาดฟ้าของ
อาคารจากรูปแบบเดิมเป็นการทากันซึมหลังจากงานโครงสร้างพื้นดาดฟ้า
แล้วเสร็จ เป็นการทำพื้นผิวแกร่ง ( Floor Hardener ) ผสมวัสดุซีเมนต์กัน
ซึม ทำให้ การทำงานของผู้รับจ้าง งานโครงสร้างพื้นชั้นดาดฟ้า และงาน
โครงสร้างห้องเครื่องลิฟต์ ได้รับผลกระทบการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานตั้ง
ต้น โดยผู้รับจ้างอาจจะเรียกร้อง ค่าชดเชยความเสียหาย หรือ เรียกร้อง
การขยายระยะเวลาการทำงานจากผู้ว่าจ้างในส่วนดังกล่าวได้

5. บทสรุป
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของการดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยรวม 8 ชั้นความสูงไม่เกิน 23 เมตร
ในจั งหวัด เชี ย งใหม่ จำนวน 1 โครงการ สามารถแบ่ งขอบเขตความ
รับผิดชอบได้ดังนี้
1.ความล่า ช้ าที่ ผู้ รับ จ้ า งต้อ งรับ ผิด ชอบ(non – excusable delay)
พบอยู่ 6 ปัจจัย ประกอบด้วย 1)) การใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ เป็นปัจจัยที่พบ
มากที่สุดและกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ 35 วัน 2) การเงิน 3) การ
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จัดการและวางแผนแผนงาน กระทบต่อระยะเวลาของโครงการ 77 วัน ซึ่ง
เป็นจำนวนวันที่กระทบต่อระยะเวลาของโครงการมากที่สุด 4) ผู้รับเหมา
ช่วง และ 5) คนงาน จะเห็นได้ว่า 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของ
โครงการ ผู้รับ จ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ผลกระทบที่ตามมาเช่น ค่าปรับ
จากการทำงานล่า ช้า กว่า สัญ ญาที่ ก ำหนดของผู้ ว่าจ้ า ง , ต้น ทุ น ของค่ า
ดำเนิ น การก่อ สร้า งที่ เกิน ระยะเวลา ( ค่า วัสดุ อุ ป กรณ์ , ค่า ดำเนิ นการ
ภายใน , ค่าแรงงาน ) เป็นต้น
2.ความล่าช้าที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ(excusable delay) พบอยู่
1 ปัจ จัย คือ สภาพแวดล้อม กระทบต่อ ระยะเวลาของโครงการ 56 วัน
เป็ น ความล่ า ช้ า ที่ ผู้ ว่า จ้ า ง และ ผู้ ว่า จ้ า งต้ อ งยอมรับ เนื่ อ งจากเป็ น เหตุ
สุดวิสัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ห ากมีก ารวางแผนป้อ งกันและรับ มือ
อย่ า งเหมาะสมในการทำงานจะช่ ว ยลดความล่ า ช้ า ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
โครงการได้
3.ความล่าช้าที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ(compensable delay) พบ
อยู่ 1 ปัจจัย คือ การปรับเปลี่ยนแบบระหว่างการทำงาน ซึ่งในโครงการที่
ศึก ษาไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ระยะเวลาของโครงการ จึ งทำให้ ผู้ รับ จ้ า งไม่
สามารถเรี ย กร้ อ งค่ า ชดเชยความเสี ย หาย หรื อ เรี ย กร้ อ งการขยาย
ระยะเวลาการทำงานจากผู้ว่าจ้างได้
ผลจากการศึ ก ษาสอดคล้ อ งงานวิ จั ย ความล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า ง
โครงการอสั งหาริมทรัพ ย์ภ าครัฐประเภทอาคารของสถาบั น การศึ ก ษา
สามารถสรุปความล่าช้าได้ 7 ปัจจัย โดยแบ่งปัจจัยตามความรับผิดชอบ 3
กลุ่มคือ 1. ความล่าช้าที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้รับจ้างไม่ทำงานตามแบบ , ผู้รับจ้างขาดการถอดแบบเพื่อทำงาน , ผู้รับ
จ้างวางแผนไม่รัดกุม และ ขาดแคลนวัสดุหรือเครื่องจักร 2. ความล่าช้าที่ผู้
รับ จ้างไม่ต้อ งรับ ผิดชอบ 1 ปั จจัย ได้แก่ ปัจ จัยด้านสภาพภูมิอากาศ 3.
ความล่าช้าที่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงแบบ [1] โดยปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พัก อาศัยรวมสอดคล้องกับ การศึก ษาเรื่อ ง
แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไขความล่า ช้ า โครงการก่ อ สร้า งอาคารชุ ด
กรณีศึกษาอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุป ปัจ จัย ได้
ทั้งหมด 11 ปัจจัย 1) ปัจจัยจากคนงาน 2) ปัจจัยด้านวัสดุ 3) ปัจจัยจาก
การสั่งการเปลี่ยนแปลง 4) ปัจจัยจากการจัดการและการวางแผนงาน 5)
ปัจจัยจากการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 6) ปัจจัยจากผู้รับเหมา
ช่ว ง 7) ปั จ จั ย จากความสัมพัน ธ์กับ ราชการ 8) ปั จ จั ย จากอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องจักรกล 9) ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม 10) ปัจจัยจากวิธีการก่อสร้าง
11)ปัจจัยจากการควบคุมคนงาน [2] และได้สอดคล้องกับการศึกษาความ
ล่าช้าเรื่องความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่
เกิน 23 เมตรในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปความล่าช้าได้ 9 ด้านคือ ด้าน
วัส ดุ ด้ า นแรงงาน ด้ า นเครื่ อ งจั ก รกล ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงงาน ด้ า น
ความสัมพันธ์กับ ราชการ ด้านแผนงานกับ การควบคุมงาน ด้า นสภาวะ
สิ่งแวดล้อ ม และ ด้ า นความสัม พั นธ์กั บ สัญ ญา ซึ่งมีปั จ จั ย ที่ เพิ่ ม เติ ม 1
ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการเงิน [3]
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร
ในจังหวัดเชียงใหม่ ควรทำการวางแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ
โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์มากเพื่อให้การวางแผนงานในแต่ละหมวด
งานสอดคล้องกัน มีการใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ คนงาน พื้นที่การทำงาน
อย่ า งเหมาะสม มี ก ารวางแผนตั้ งเบิ ก งวดงานสอดคล้อ งกั บ ลำดั บ การ
ทำงานจริง พิจารณาคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้อย่างละเอียด ทำ
แผนงานย่อ ยในแต่ละหมวดงาน และควรติดตามแผนงานที่วางไว้อย่า ง
สม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง,ความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อ การล่าช้า
ทั้งหมดของโครงการ โดยสามารถทำการประเมินความเสี่ย งของแต่ละ
ปัจ จัยความล่าช้า เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและ
ดำเนินการ
6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผูว้ ่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์,ความต้องการในแบบก่อสร้าง
ให้ ครบถ้ วนสมบู รณ์ ควรมีก ารประชุมหรือ ปรึก ษาแนวทางรูป แบบการ
ทำงานร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อลดการปรับเปลี่ยนขณะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น และผู้ว่าจ้างต้องมีการ
ประเมิ น การทำงานของผู้ รั บ จ้ า งให้ เป็ น ไปตามแผนงานที่ ว างไว้ อ ย่ า ง
สม่ำเสมอ
6.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษา และ วิจยั ต่อไป
1.ควรทำการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความล่ า ช้ า ของการ
ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยรวม 8 ชั้นความสูงไม่เกิน
23 เมตร ในจั งหวัด เชี ย งใหม่ ในด้า นอื่ น ๆ เพิ่ม เติ มเนื่อ งจากการการ
ก่อสร้างโครงการอาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมในการก่อสร้าง
จำนวนมากและมีความซับซ้อน
2.ควรทำการศึ ก ษาแนวทางการประเมิ น ความเสี่ ย งและดั ชนี ชี้วั ด
เพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ ค่า น้ ำ หนั ก ของแต่ล ะปั จ จั ย เพื่ อ จะได้ ว างแผนแนว
ทางการจัดการปัจจัยความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณโครงการก่อสร้างกรณีศึกษาที่อนุญาต
ให้เก็บข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ ได้ ให้ ค ำปรึก ษา และเสี ย สละเวลาอั น มี ค่ า ช่ ว ยเหลื อ ทำให้ ก ารศึก ษา
ค้นคว้าในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาสภาพกายภาพของอาคาร
ระบบประกอบอาคาร การใช้งานอาคาร และการบริหารจัดการทรัพยากร
อาคาร วิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคารเรียนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการดู แ ลรั ก ษาและบริห ารจัด การอาคาร โดยการศึก ษา
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการวิเคราะห์ปัญหาด้านกายภาพของอาคาร
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันอาคารอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สภาพปัญหาที่
ต้องปรับปรุง เนื่องมาจากความเสื่อมสภาพของระบบประกอบอาคารตาม
อายุอาคาร โดยเป็นการบำรุงรักษาเชิงรับ ดังนั้นควรมีการเพิ่มนโยบายการ
ดูแลรักษาในเชิงรุก ตรวจสอบติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
อาคารให้มากยิ่งขึ้น และส่วนที่ 2 คือการวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการอาคาร จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลอาคารสถานที่ พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการอาคารมากทีส่ ดุ
คือ ด้านวัฒนธรรม ในการใช้อาคารโดยขาดความตระหนัก ในการช่วยดูแล
รักษาอาคาร ดังนั้นควรมีการจัด การเพื่อกระตุ้นให้ความตระหนักในการ
ช่วยกันดูแลรักษาอาคาร มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้โดยเฉพาะ และ
พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อ งทุก ฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่
ทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมดูแลรักษาอาคารของผู้ใช้อาคาร มีการวางแผน
ติดตามผล และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรกายภาพ, อาคารเรีย น, การดูแ ลรักษา
อาคาร, ผู้ดูแลอาคาร, แบบสอบถาม

Abstract
The purposes of this research are to study the physical
conditions and the building resource management problems of
the school building of faculty of Architecture, Chiang Mai
University. Second, to analyse and understand the problems of
building facility management. Third, to improve the efficiency of

maintenance and management of the building. On the research
was conducted in mainly two parts. First of all was to be analysis
of the physical problems of the building. I found that the
building is still in good conditions, only some minor defects are
appeared from the deterioration in the building. Secondly was
analysis of the problems of building facility management by
conducting the management, employee and staff survey. As the
result, the Thai-culture is still being the most challenge and
difficult part to maintain and keep the building in good clean
conditions. Since most of users is lack of sense of cleanliness
responsibility. I suggest that they should focus on the procedure
of the building management and the budget should be well
managed on the process. Education and training will help
generate and improve over all public responsibility and attitude
of all users.
Keywords: Education Building, Facility Management, Building
System

1. ที่มาและความสำคัญ
เพราะทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจำกัด การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความสำคัญมากใน
โลกยุคปัจจุบัน การบริหารทรัพยากรอาคารคือการเพิ่มประสิทธิภาพคน
(People) กระบวนการ (Process) ทรั พ ย์ ส ิ น (Place) เพื ่ อ สนั บ สนุ น
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการบริหารทรัพยากรอาคารนั้นนับว่าเป็นการ
ทำงานที่ต่อเนื่อง ของการวางแผนการจัดหา การดำเนินการ งานบริการ
และการบริ ห ารจั ด การที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ อาคารทั ้ ง หมด เพื ่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทางการลงทุน โดยอยู่ภายใต้
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
องค์กร และทั้งนี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิค เชิง
เศรษฐศาสตร์อีกด้วย
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อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นอาคารความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่
ใช้สอย 19,791 ตารางเมตร ลักษณะเป็นตัวอาคารมีพื้นที่แยกส่วนเชื่อมต่อ
กันด้วยทางเดินและลานกิจกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในสาขา
สถาปัตยกรรม ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนานาชาติ
มีผู้ใช้อาคารทั้งหมด 645 คน แบ่งเป็นนักศึกษา 560 คน และบุคลากร 85
คน ตัวอาคารที่มีอายุกว่า 20 ปี สืบเนื่องจากทั้งการเปลี่ยนแปลงของการใช้
งานอาคารตามยุ ค สมั ย และความเสื ่ อ มของอาคาร ส่ ง ผลต่ อ ทั ้ ง ด้ า น
ค่าใช้จ่าย ด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสวั สดิ
ภาพความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมี
สาเหตุมาจากหลายมิติ
จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ที ่จ ะทำการวิ เคราะห์ ป ั ญ หาการจัดการ
ทรั พ ยากรกายภาพของอาคารเรี ย นคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม่ จะได้ น ำผลการวิเ คราะห์ ที ่ไ ด้ ไปประกอบการ
พิจารณา เพื่อวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการทรัพยากรกายภาพ
ของอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบริหารทรัพยากรกายภาพ
แนวคิดขั้นพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารซึ่งประกอบ
ไปด้วยปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 สิ่ง คือ 1) คน (People) หมายถึง บุคคล
ผู้ใช้อาคารประจำ ได้แก่ พนักงาน ในกรณีอาคารสถานศึกษาก็คือ นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลที่ใช้อาคารเป็นบางครั้ง ได้แก่ ผู้มาติดต่อธุรกิจ
ชาวบ้านข้างเคียง เป็นต้น 2) งาน (Process) หมายถึง กิจกรรม ธุรกิจ หรือ
การทำงานที่เกิดขึ้นภายในอาคารนั้น ต้องการใช้อาคารปฏิบัติงานทั้งใน
เวลาและนอกเวลาทำงานปกติ เพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง 3)
สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่รองรับการทำงานของผู้ใช้อาคาร ได้แก่
อาคาร พื ้ น ที ่ ท ำงาน สถานที ่ แ ละบริ เ วณ สิ ่ ง แวดล้ อ ม และเครื ่ อ งใช้
สำนักงานโดยมีหลักการสำคัญ คือ การกำกับและดูแลอาคารสถานที ่ให้
สอดคล้องและสมดุลย์ตามพันธกิจขององค์กรนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ระยะ
สั ้ น เพื ่ อ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยและเพิ ่ ม มู ล ค่ า ในการใช้ อ าคารสถานที ่ และมี
วัตถุประสงค์ระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สมรรถภาพ และคุณภาพของ
อาคารที่ตอบสนองการดำเนินงานขององค์กรตามจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์
[4]
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ทรัพยากรกายภาพประกอบด้วย องค์ประกอบดังนี้
อาคาร หมายถึง ตัวอาคาร โครงสร้าง พื้น ผนัง หลังคา เป็นสิ่งปลูก
สร้างโดยใช้พื้นที่อาคารเพื่อการอยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นๆ ตามความต้องการของเจ้าของอาคาร หรือผู้ใช้อาคารนั้นๆ
สถานที่ หมายถึง ที่ดินบริเวณภายนอกอาคาร หรือ พื้นที่โ ดยรอบ
อาคาร อันได้แก่ สวน สนาม สระน้ำ ถนน ทางเดิน ที่จอดรถ ฯลฯ
ระบบประกอบอาคาร หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร
ได้แก่
- ระบบเครื่องกล เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบปั๊มน้ำ
ฯลฯ
- ระบบไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบ
ไฟฟ้าสำรอง ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ
- ระบบประปาและสุขาภิบาล เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ
สัญญาณกริ่งเตือนภัย ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบ
สายฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ
- ระบบสื่อ สาร เช่น ระบบโทรศัพ ท์ ระบบเสีย งตามสาย ระบบ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
- ระบบอื่น เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องยนต์กลไกในการ
ผลิต ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
2.2 ทฤษฎีอาคาร
อาคารสถานที่ ไม่ได้หมายความถึงในแง่กายภาพ ที่เป็นพื้นที่อาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงสิ่งที่สนับสนุนก่อให้เกิด
ผลงาน ผลผลิต และรายได้ การใช้อาคารสถานที่จะต้องมีความเข้าใจถึง
องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะเฉพาะ และข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถใช้ อ าคารสถานที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดได้ โดยเนื ้ อ หาใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี ้ม ุ่ ง เน้ นศึ ก ษาด้ า นกายภาพอาคาร โดย องค์ ป ระกอบ
ทางด้า นกายภาพของอาคาร (Building Components) สามารถแบ่งได้
เป็น 4 ส่วน ตามอายุทางกายภาพและลักษณะการใช้งาน คือ 1) เปลือก
หรือผิวอาคาร (Building Shell) ได้แก่ ผิวผนังอาคาร ช่องเปิด โครงสร้าง
อาคาร หลั ง คา ฯลฯ 2) ระบบประกอบอาคาร (Building Services)
โดยทั่วไปประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ากำลัง ปรับอากาศ สุขาภิบาล ปั๊มน้ำ
บำบัดน้ำเสีย ป้องกันอัคคีภัย ลิฟต์ ฯลฯ 3) ผนังภายในอาคาร (Fittingout Elements) ได้แก่ ผนังระหว่างห้อง แผงกั้น ประตู ฝ้าเพดาน วัสดุ
ตกแต่ ง ผิ ว เป็ น ต้ น และ 4) ครุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ส ำนั ก งาน (Office
Furnishings/ Fixtures/ Assets) แม้ว่าแต่ละองค์ประกอบ จะมีอายุทาง
กายภาพที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ก ็ จ ะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตรวจสอบอยู่อ ย่า ง
สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสภาพทรุดโทรม และปัญหา
ลุกลามที่ส่งผลต่อการใช้งาน และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่จะตามมา [6]
2.3 วิธีการพิจารณาสภาพอาคาร
2.2.1 ขอบเขตในการพิจารณาสภาพอาคาร

รูปที่ 1 Triangle of ‘Ps’ and Facility Management
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ขอบเขตในการพิจ ารณาสภาพอาคาร 4 ส่ว น คือ 1) สภาพอาคาร
ภายนอก พิจารณาจาก สภาพผิวผนังภายนอก หลังคา ช่องเปิดอาคาร เช่น
หน้าต่าง ช่องแสง ช่องระบายอากาศ 2) สภาพอาคารภายใน พิจารณาจาก
สภาพพื้น ผิวผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง และช่องแสงภายในอาคาร
ทั้งหมด 3) สภาพระบบประกอบอาคาร พิจารณาจาก สภาพของระบบ
ประกอบอาคารต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
ระบบลิฟต์ 4) สภาพสถานที่ พิจารณาจาก บริเวณโดยรอบอาคาร เช่น ที่
ว่าง ถนน ทางเดิน สวน และรางระบายน้ำ [5]
2.2.2 เกณฑ์ในการพิจารณาอาคาร
ใช้เกณฑ์ พิจ ารณา 3 ระดับ คือ 1) สภาพดี คือ มีสภาพเรียบร้อย
สวยงาม สมบูรณ์ใช้งานได้เต็มที่ ไม่มีปัญหาขัดข้องในการใช้งานและความ
ปลอดภัย 2) สภาพปานกลาง คือ มีสภาพของวัสดุเป็นไปตามกาลเวลาและ
อายุการใช้งาน แต่ยังสามารถใช้งานได้ ไม่ชำรุด 3) สภาพทรุดโทรม คือ มี
สภาพไม่สวยงาม ไม่สมบูรณ์ มีความเสียหาย มีปัญหาขัดข้องในการใช้งาน
หรือมีความไม่ปลอดภัย [5]
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และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้นำมาสรุปผลการศึกษาโดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาด้านกายภาพอาคาร ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไปของอาคาร สภาพอาคารภายนอก สภาพอาคารภายใน สภาพระบบ
ประกอบอาคาร และสภาพสถานที่ โดยการสำรวจและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่ โดยมีขอบเขตด้านสถานที่ คือ
อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นอาคารเรียนความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 19,791 ตารางเมตร

3. ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาเฉพาะอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาคารเรียนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
สูง 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารรวม 19,791 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการศึกษา
รูปที่ 2 รูปแสดงอาคารเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่ใช้ทำการศึกษา

3.1 ขั้นตอนการวิจัย
การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะอาคาร ระบบ
ประกอบอาคาร การใช้งานอาคาร ลักษณะการจัดการทรัพยากรอาคาร
รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคาร
เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีลำดับขั้นตอน
ดังแสดงในรูปที่ 3 ขั้นตอนแรกเริ่มจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 คือการออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการจัดทำแบบสำรวจอาคาร แบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 3 คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดการอาคาร โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสัมภาษณ์ ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อ งกับ การ
บริห ารและการดูแลอาคารสถานที่ เพื่อ ประเมิ นทัศนคติต่อ ระดับความ
รุ น แรงของอุ ป สรรคที ่ ม ี ผ ลต่ อ การดู แ ลรั ก ษาอาคาร 4 ด้ า น คื อ ด้ า น
วัฒนธรรม ด้านองค์กร ด้านงบประมาณ และด้านการออกแบบ โดยแบ่งเป็น
ปัจจัยย่อยรวม 19 ปัจจัย สำหรับทัศนคติต่อระดับความรุนแรงของอุปสรรค
ในการบริหารจัดการ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะของมาตราส่ว นการ
ประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของอุปสรรค โดย
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 คือ ไม่เป็นอุปสรรคเลย
ระดับ 4 คือ เป็นอุปสรรคน้อย ระดับ 3 คือ เป็นอุปสรรคปานกลาง ระดับ 2
คือ เป็นอุปสรรคมาก ระดับ 1 คือ เป็นอุปสรรคมากที่สุด และเกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 2
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4. ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความรุนแรงของอุปสรรค
ระดับความรุนแรงของอุปสรรค

เกณฑ์การให้คะแนน

ไม่เป็นอุปสรรคเลย
เป็นอุปสรรคน้อย
เป็นอุปสรรคปานกลาง
เป็นอุปสรรคมาก
เป็นอุปสรรคมากที่สุด

5
4
3
2
1

4.1 ผลการศึกษาส่วนที่ 1 ปัญหาด้านกายภาพของอาคาร
อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ น
อาคารเรียนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารรวม
19,791 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ชั้นหนึ่ง 4,646 ตารางเมตร พื้นที่ชั้นสอง
4,165 ตารางเมตร พื้นที่ชั้นสาม 4,716 ตารางเมตร พื้นที่ชั้นสี่ 3,325 ตาราง
เมตร และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า 2,938 ตารางเมตร และแบ่งพื้นที่ตามการใช้งาน
เป็น 6 ประเภท คือ พื้นที่บรรยาย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่สำนักงาน พื้นที่
บริการ พื้นที่ทางเดิน และอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 5

ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

การแปลความหมาย

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและจัดการอาคาร
เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและจัดการอาคารเล็กน้อย
เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและจัดการอาคารปานกลาง
เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและจัดการอาคารมาก
เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและจัดการอาคารมากที่สุด
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามด้านนโยบายแผนงานการจัดการ และ
ด้านกายภาพอาคาร การดำเนินงานดูแลรักษา การติดตามควบคุม ไปจนถึง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
2. แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อ ให้ทราบถึงทัศนคติต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการอาคารสถานที่
3. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลอาคาร ประกอบด้วยลักษณะอาคาร ระบบ
ประกอบอาคาร และบริเวณภายนอกอาคาร
3. เครื่องบันทึกเสียง
4. กล้องบันทึกภาพ
3.3 กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามครั้งนี้คือ ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่ ของอาคาร
เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีผใู้ ห้ความอนุเคราะห์จำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็น
ระดับบริหาร 6 ท่าน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 5 ท่าน
3.4 ข้อจำกัดในการวิจัย
ข้อ จำกัดของการศึก ษาประการแรก คือ การสำรวจสภาพกายภาพ
อาคาร ทำได้เพียงสังเกตจากสภาพภายนอก ซึ่งบางส่วนอย่างเช่นระบบ
ประกอบอาคาร อาจต้องอาศัยการทดสอบทางวิศวกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จะ
ทำได้เพียงผ่านการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ดูแลรักษาอาคารสถานที่เท่านั้น
ประการที่สอง คือประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีจำนวนไม่มาก จึงไม่
สามารถใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติได้
รูปที่ 3 สภาพตัวอาคารของอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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รูปที่ 7 ปัญหาคราบตะไคร่น้ำ

2. สภาพอาคารภายใน สภาพภายนอกอาคารอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
พบว่า สภาพพื้น ทางเดินสัญ จรในอาคารมีการปรับ ปรุงใหม่จากเดิมพื้น
ซีเมนต์ขัดเรียบให้เป็นกรวดล้างทำให้ใช้งานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผิวผนัง
ภายในอาคารเป็นผิวฉาบปูนเรียบทาสีซึ่งจะพบปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการ
ใช้งานโดยขาดการร่วมมือของผู้ใช้อาคาร บานประตูมีสีซีดจาง โดยนโยบาย
และแผนในการดูแลด้านสภาพภายในอาคารปัจจุบันเป็นนโยบายเชิงรับ

รูปที่ 4 ผังพื้นอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปที่ 5 สัดส่วนพื้นที่อาคารจำแนกตามการใช้งาน

ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจอาคารและสัมภาษณ์ถึงปัญหา
และการจัดการปัญหาอาคาร ผลการศึกษาข้อมูลตามขอบเขตการศึกษา
สภาพอาคารทั้ง 4 ด้า น คือ สภาพอาคารภายนอก สภาพอาคารภายใน
สภาพระบบประกอบอาคาร และสภาพสถานที่ ได้ผลการศึกษาดังนี้
1. สภาพอาคารภายนอก ภาพรวมของสภาพภายนอกอาคารอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง พบสภาพผิวผนังภายนอกอาคารมีการแตกร้าวของผิวฉาบ
หลายจุด ผนังทาสีบางส่วนซีดจาง และมีตะไคร่น้ำเกาะผิวผนังก่อโชว์แนว
โดยรอบอาคาร แต่ก็ได้มีการบำรุงและทาสีเพิ่มเติมตามแผนการบำรุงรักษา
อาคาร ส่วนหลังคาพบมีรอยแตกร้าวและน้ำรั่วซึม 2 จุด ช่องเปิดอาคาร
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ ดี โดยนโยบายและแผนในการดูแลด้าน
สภาพภายนอกอาคาร ปัจจุบันเป็นนโยบายเชิงรับซึ่งเมื่อพบปัญหาก่อนแล้ว
จึงพิจารณาทางแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา ทำให้บางครั้งต้องรอการ
อนุมัติงบประมาณการแก้ไขยาวนานไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน

รูปที่ 8 สภาพอาคารภายใน

รูปที่ 6 ปัญหาสีภายนอกอาคาร

3. สภาพระบบประกอบอาคาร ภาพรวมของระบบประกอบอาคารอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง จากการสำรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างพบว่าอยู่ในสภาพ
ปานกลาง สืบ เนื่องจากได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มจำนวน
ของนักศึกษาและคุณภาพของแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ ระบบไฟฟ้ากำลังพบ
ปัญหาความเสื่อมของสายเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากหม้อแปลงสู่อาคาร ซึ่ง
ทางฝ่ายดูแลรักษาอาคารสถานที่ก็ได้มีแผนจัดสรรงบประมาณและอยู่ใน
ระหว่างรอการแก้ไข ระบบปรับอากาศอยู่ในสภาพดี เนื่องจากเพิ่งได้รับการ
CEM13-5
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ตารางที่ 3 การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับ

ผลกระทบ

5
4
3
2
1

รุนแรงมากที่สุด
รุนแรงมาก
รุนแรงปานกลาง
รุนแรงน้อย
รุนแรงน้อยที่สุด

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสในการเกิด

รูปที่ 9 รูประบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องปฏิบัติการสตูดโิ อนักศึกษา

4. สภาพสถานที่ อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งส่วนบริเวณถนน ทางเดิน และสวน
มีแผนการบำรุงรักษาทั้งแผนประจำเดือน ประจำสามเดือน และประจำปี
เพื่อความสวยงาม ความสะดวก และปลอดภัยในการใช้สอยอาคาร สถานที่
จัดว่าเป็นนโยบายเชิงรุก

ระดับ

ผลกระทบ

5
4
3
2
1

มีโอกาสมากที่สุด
มีโอกาสมาก คือค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสปานกลาง
มีโอกาสน้อย หรือนานๆครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด

ตารางที่ 5 สรุปปัญหาจากการพิจารณาสภาพของอาคาร
ลักษณะปัญหา

สาเหตุของปัญหา

ความ
โอกาส
รุนแรง

1. สภาพอาคารภายนอก
1.1 น้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า
อาคาร
1.2 ผิวภายนอกอาคาร
แตกร้าว

รอยต่อโครงสร้างอาคารช่วง
ระหว่างการก่อสร้าง

2

3

4

ธรรมชาติตามอายุการใช้งาน

1

3

3

ความชื้นจากพื้นดิน

1

5

5

2

5

10

2

5

10

1

4

4

5

3

15

5

3

15

5

3

15

5

3

15

3

2

6

2. สภาพอาคารภายใน
2.1 ความชื้น ในห้องชั้น1
2.2 ความร้อนภายใน
ห้องสมุดชั้น 4

รูปที่ 10 สภาพสถานที่ รอบอาคาร

สามารถสรุปปัญหาจากการพิจารณาสภาพอาคาร และได้นำข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์ด้วยแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Matrix
ให้ค่าระดับความรุ นแรงของปัญหาดังตารางที่ 3 ระดับโอกาสที่จะเกิด ดัง
ตารางที่ 4 เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการวางแผนจัดการต่อปัญหา และผล
สรุปผลการศึกษาออกมาได้ดังตารางที่ 5

2.3 ความร้อนภายใน
ห้องเรียนสตูดิโอชั้น 4

พื้นที่รับความร้อนมาก
เนื่องจากทิศทางการวางตัวของ
อาคาร
พื้นที่รับความร้อนมาก
เนื่องจากทิศทางการวางตัวของ
อาคาร

2.4 กระเบื้องห้องน้ำหลุดร่อน ธรรมชาติตามอายุการใช้งาน
3. สภาพระบบประกอบ
อาคาร
3.1 ปัญหาความเสื่อมของ
สายเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจาก
หม้อแปลงสู่อาคาร
3.2 ความเพียงพอของแสง
สว่างและเต้ารับไฟฟ้า ในห้อง
สตูดิโอนักศึกษา
3.3 ปัญหาระบบเตือน
สัญญานเพลิงไหม้
3.4 ปัญหาแรงดันเครื่องปั๊ม
น้ำดับเพลิง

ความเสื่อมของอุปกรณ์ ตาม
อายุอาคาร
จำนวนนักศึกษาที่มากขึ้น และ
ความต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมมากขึ้น
ความเสื่อมของอุปกรณ์ ตาม
อายุอาคาร
ความเสื่อมของอุปกรณ์ ตาม
อายุอาคาร

4. สภาพภายนอกอาคาร
4.1 กิ่งไม้ร่วงโดนรถ

ธรรมชาติ

รูปที่ 11 แผนผังประเมินความเสีย่ ง (Risk Matrix)
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พบว่าปัญหาที่มีผลคะแนนสูงที่สุด คือปัญหาด้านสภาพระบบประกอบ ตารางที่ 6 สรุปผลการศึกษาทัศนคติต่อระดับความรุนแรงต่ออุปสรรคในการ
อาคาร โดยมีคะแนนระดับ ความรุ นแรงและโอกาสเท่ากันที่ 15 คะแนน บริหารจัดการอาคารในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอาคารดูแลอาคาร
จำนวน 4 ข้อ คือ ปัญหาความเสื่อมของสายเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากหม้อ
อุปสรรคในการบริหารจัดการอาคาร
ค่าเฉลี่ย ลำดับ
แปลงสู่อาคาร ปัญหาความเพียงพอของแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า ในห้อง
1. ด้านวัฒนธรรม
2.80
1
สตูดิโอนักศึกษา ปัญหาระบบเตือนสัญญานเพลิงไหม้ และปัญหาเครื่องปั๊ม
ผู ้ ใ ช้ อ าคารขาดความตระหนั ก ในการอนุ ร ั ก ษ์
น้ำดับเพลิง รองลงมา 10 คะแนน จำนวน 2 ข้อ คือ ปัญหาความร้อนภายใน
1.1
2.27
1
พลังงาน
ห้องสมุดชั้น 4 และความร้อนภายในห้องเรียนสตูดิโอ 6 คะแนน จำนวน 1
ข้อ คือ กิ่งไม้ร่วงโดนรถ 5 คะแนน จำนวน 1 ข้อ คือ ปัญหาความชื้นในห้อง
1.2 ผู้ใช้อาคารขาดความสนใจที่จะช่วยดูแลรักษาอาคาร
2.45
2
ชั้น 1 4 คะแนน จำนวน 2 ข้อ คือปัญหาน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้าอาคาร และ
ผู้ใช้อาคารขาดการมีส่วนร่ว มในการวางแผนการ
1.3
2.73
3
ปัญหากระเบื้องหลุดร่อน และ 3 คะแนน จำนวน 1 ข้อ คือ ปัญหาผิวอาคาร
บำรุงรักษาอาคาร
แตกร้ า ว จากผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ปั ญ หาที ่ มี ค ะแนนความเสี ่ ย งและ
1.4 ผู้ใช้อาคารขาดความรู้ในการบำรุงรักษาอาคาร
3.73
4
ผลกระทบรุนแรงนั้นสอดคล้อ งกับแผนนโยบายการบำรุงรักษาของฝ่าย
2. ด้านองค์กร
3.47
3
จัดการอาคารสถานที่ ตามที่รับ ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์พ นัก งานผู้ดูแล
2.1 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการบำรุงรักษาอาคาร
2.82
1
อาคารสถานที่ มุ่งเน้นความให้ความสำคัญ ในการจัดการที่มุ่ง เน้น ความ
ขาดการฝึ ก อบรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในการบำรุ ง รั ก ษา
2.2
3.36
3
ปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสูงที่สุด
อาคาร
2.3

ผลการศึกษาส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการอาคาร
จากการรวบรวมแบบสอบถามสามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ผลดังรูปที่ 12 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนข้อมูลทั่วไปของ
ผู ้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการทำงาน

2.4
2.5

การขาดการบันทึกผลการบำรุงรักษาอาคารหลังการ
ใช้งาน
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านขาดความเข้ า ใจในมาตรฐานและ
หลักการขององค์กร

3.18

2

3.91

8

3.55

5

2.6

ขาดข้อมูลที่จะสร้างงบประมาณ

3.45

4

2.7

ผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุนการบำรุงรักษาอาคาร
อย่างจริงจัง

3.82

7

2.8

ขาดการอนุมัติงบประมาณ

3.64

6

ด้านงบประมาณ

3.39

2

3.1

ขาดงบประมาณสำรองด้านการบำรุงรักษาอาคาร

2.91

1

3.2

ขาดงบประมาณในการเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น
แบบก่อสร้าง (As-built Drawing)

4.00

3

3.3

ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาอาคารโดยตรง

3.27

2

ด้านการออกแบบ

3.84

4

4.1

ไม่ ม ี ก ารประสานงาน บู ร ณาการกั นในแต่ละการ
ออกแบบ

4.27

4

4.2

ขาดความสนใจในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

4.18

3

4.3

การออกแบบไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน

3.91

2

4.4

ทำการออกแบบโดยไม่ ส นใจข้ อ กำหนดในการ
บำรุงรักษา

3.00

1

3.

4.

รูปที่ 12 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ไม่มีช่องในการติดตามและแสดงความคิดเห็น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องทัศนคติต่อปัญหาและ
อุป สรรคในการดูแ ลรัก ษาอาคาร ดังแสดงในตาราง 6 พบว่า ผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องต่อการดูแลอาคารให้ระดับความรุนแรงของอุปสรรคการจัดการ
อาคารในปัจจัยหลัก พบว่า มีปัจจัยหลักที่ เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา
และจัดการอาคารปานกลาง จำนวน 3 ปัจจัย คือ ด้านวัฒนธรรม ด้าน
งบประมาณ ด้านองค์กร และปัจจัยหลักเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและ
จัดการอาคารเล็กน้อย 1 ปัจจัย คือ ด้านการออกแบบ และเมื่อพิจารณาใน
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ปัจจัยย่อยเรียงตามลำดับ พบปัจจัยย่อยที่ เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา
และจัดการอาคารมาก จำนวน 2 ปัจจัยย่อย โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
น้อยไปมากคือ ผู้ใช้อาคารขาดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และ
ผู้ใช้อาคารขาดความสนใจที่จะช่วยดูแลรักษาอาคาร ตามลำดับ ปัจจัยย่อย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและจัดการอาคารปานกลาง จำนวน 8
ปัจจัยย่อย โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมากคือ ผู้ใช้อาคารขาดการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการบำรุงรักษาอาคาร ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการ
บำรุงรักษาอาคาร ขาดงบประมาณสำรองด้านการบำรุงรักษาอาคาร ไม่มี
ช่ อ งในการติ ด ตามและแสดงความคิ ด เห็ น ขาดงบประมาณในการ
บำรุงรักษาอาคารโดยตรง ขาดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษา
อาคาร และทำการออกแบบโดยไม่สนใจข้อ กำหนดในการบำรุ งรั ก ษา
ตามลำดับ และปัจ จัยย่อยที่เป็นอุปสรรคต่อ การดูแลรักษาและจัดการ
อาคารน้อย จำนวน 9 ปัจจัย โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมากคือ
ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในมาตรฐานและหลักการขององค์กร ขาดการ
อนุมัติงบประมาณ ผู้ใช้อาคารขาดความรู้ในการบำรุงรักษาอาคาร ผู้บริหาร
ระดับสูงไม่สนับสนุนการบำรุงรักษาอาคารอย่างจริงจัง ผู้บริหารระดับสูงไม่
สนับสนุนการบำรุงรัก ษาอาคารอย่า งจริงจัง การขาดการบันทึกผลการ
บำรุงรัก ษาอาคารหลั งการใช้งาน การออกแบบไม่เป็นที่พ ึ งพอใจของ
ผู้ใช้งาน ขาดงบประมาณในการเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น แบบก่อสร้าง
(As-built Drawing) ขาดความสนใจในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มี
การประสานงาน บูรณาการกันในแต่ละการออกแบบ ตามลำดับ

5. บทสรุป และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาด้านกายภาพอาคาร สะท้อนให้เห็นถึงนโยบาย
การดูแลรักษาอาคารสถานที่ที่ส่วนมากจะเป็นนโยบายเชิงรับ ซึ่งเป็นการ
จัดการที่เมื่อพบปัญหาแล้วจึงวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข ซึ่งบางปัญหา
อาจมีความเร่งด่วน จึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น
ผู้ว ิจ ัย จึงมีข้อ เสนอแนะในส่วนการวิเคราะห์ปัญ หาด้านสภาพกายภาพ
อาคารดังนี้ 1) ปัญหาอาคารภายนอก ควรมีแผนการสำรวจและตรวจสอบ
สภาพภายนอกอาคารประจำปี มีการจัดทำงบประมาณสำรองเพื่อ ดูแ ล
รักษาอาคารอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อการวางแผนและติดตามผลการ
อาคารได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น 2) ปั ญ หาอาคารภายใน ควรมี
แผนการสำรวจและตรวจสอบสภาพภายในอาคารสม่ำเสมอ โดยมีนโยบาย
ให้ผู้ใช้อาคารได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ตรวจสอบ และประเมินการใช้
งานอาคารสถานที่มากขึ้น 3) ปัญ หาระบบประกอบอาคาร ควรมีก าร
วางแผนนโยบายเชิ ง รุ ก มากขึ้ น ทั ้ ง ในด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผลของระบบอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประกอบอาคารที่
ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานในปริมาณมาก เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบ
ปรับอากาศอาคาร ควรมีการวางระบบจัดการวัดผล ประเมินการใช้งาน
และความเสี่ยงต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทำการบันทึกข้อมูลวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบมากขึ้นเพื่อการพัฒนาการใช้งานอาคารให้มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนต่อไป 4) ปัญหาสถานที่ และบริเวณโดยรอบอาคาร ปัจจุบันนับได้ว่า
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ทางผู้บริหารมีการวางนโยบายการจัดการในเชิงรุกอยู่แล้ว ในส่วนของผู้วิจัย
จึ ง ขอแสดงข้ อ เสนอแนะเพิ ่ ม เติ ม ว่ า ควรมี ก ารจั ด การระบบควบคุ ม
ทางเข้าออกอาคาร ซึ่งปัจจุบันอาคารนั้นเป็นพื้นที่เปิดโล่งเข้าได้หลายทาง
มากเกินไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอาคาร ผลการศึกษาได้
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคที่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดูแลอาคารสถานที่ ควรนำไปประกอบการพิจารณา ปรับปรุงและวางแผน
นโยบายด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาการบริหารทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน
คือ 1) ด้านวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มความความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน
และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอาคารของผู้ใช้อาคาร ควรมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ
เพิ่มจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ใช้อาคารทุกฝ่าย ควรมีการแบ่ง
พื้นที่รับผิด ชอบระบุผู้รับผิดชอบ พัฒนาตัวชี้วัด ในการประเมินให้ชัดเจน
เพื่อให้ง่ายต่อการวัดผล และอาจมีการให้รางวัลต่ อผลการร่วมมือในการ
ร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมอีกด้วย 2) ด้านงบประมาณ ควรมีการทำแผนประเมิน
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลกลางของอาคารให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เห็นเป็นภาพรวม ทั้งด้านประสิทธิภาพ ด้านความเสี่ยง
ต่างๆ ในการใช้งานอาคาร เพื่อจะทำให้สามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดตั้ง
งบประมาณในการดูแลรักษาอาคารที่เหมาะสมตามความสำคัญได้ล่วงหน้า
รองรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานของอาคารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การใช้งานอาคารที่เปลี่ยนไปในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 3) ด้านองค์กร ควร
เพิ่มนโยบายการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้อาคารให้แก่บุคลากร
และมีการวางแผนติดตามความคิดเห็น ถึงความเข้าใจในมาตรฐานและ
หลัก การขององค์ก รอย่า งสม่ำ เสมอ 4) ด้า นการออกแบบ ควรทำการ
ออกแบบโดยพิจารณาถึงแผนในระยะยาวที่จะมีผลต่อการใช้งานและการ
บำรุงรักษา เพื่อจะเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ

Abstract

โครงการก่อ สร้า งรถไฟฟ้ า เป็ นโครงการก่อ สร้า งขนาดใหญ่ มี ก ารใช้
ทรัพยากรที่สูง ทั้งด้านเงินทุน และทรัพยากรอื่น ๆ ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นคือ
ความล่าช้าในงานก่อสร้างของโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า พร้อมทั้งหาแนวทางควบคุมปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้
การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ผู้วิจัย ได้เลือกศึกษาโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) โดยการใช้แบบสอบถามในการสำรวจ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินงานก่ อสร้างโครงการ ของ
บริษัทผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากการใช้สูตร Taro Yamane ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 82 คน ตัวแปรทางสถิติที่นำมาวิเคราะห์ข้ อมูล คือ
ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อ ยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจัดลำดับความรุนแรง
ของแต่ ล ะปั จ จั ย (Severity Index) ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แค
ราย-มีนบุรี) 5 อันดับแรก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 1. การอนุมัติ
แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 2. ความล่าช้าจากเจ้าของ
งานในการตอบคำถามจากผู้ รั บ เหมา 3. การออกคำสั่ ง เปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ
4. การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานและมีบุคลาการไม่เพียงพอ 5. การที่มี
แรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ในด้านผลกระทบที่มีต่อโครงการ โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง และในด้ า นความถี่ ที่ มี ต่ อ โครงการอยู่ ในระดั บ น้ อ ย
แนวทางในการป้องกันเบื้องต้น คือการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ในงานก่อ สร้างเพื่อ ลดขั้ นตอนการทำงาน ควรสรรหาบุ คลากรให้ มีความ
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานโดยบุ ค ลากรมี ค วามสำคัญ เป็ น อย่ า งมากที่ จ ะ
ขับเคลื่อนให้งานสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้

The Metropolitan Rapid Transit Project is a large
construction project with high resource usage in both funding
and other resources. The frequent occurring problem is the
delays in the construction of the project which cause the
project to be completed according to the contract. The
objective of this research was to analyze various factors
affecting the delay of the train construction project operation
as well as finding a way to control the said factors in order to
complete the construction as scheduled. The researcher has
chosen to study the construction of the Metropolitan Rapid
Transit Pink Line Pink Line (Khae Rai - Min Buri) using a
questionnaire to explore the factors affecting the duration of
the project construction of the contracting company using the
Taro Yamane equation with the samples of 82 people. The
statistical variables analyzed were frequency, percentage,
mean, standard deviation and rank the severity of each factor
The analysis shows that the factors affecting the construction
delay of the Pink Line Electric Train Project (Khae Rai - Min
Buri), the top 5, in descending order as follows: 1. Shop
Drawing approval is delayed 2. The delay from the owner in
answering questions from the contractor 3. The issuance The
order to change the details of the designs used in the
construction and schedule details 4. The use of personnel is
not suitable for the job and there are not enough personnel 5.
The lack of construction labor In terms of the impact on the
project Overall is at a medium level. And the frequency of the
projects is at a low level Basic prevention guidelines Is to bring
modern technology to help in construction in order to reduce

คำสำคัญ: ปัจจัยความล่าช้า, โครงการก่อสร้าง, โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู
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work steps The recruitment of personnel should be suitable
for the job type, with the personnel very important to succeed
as planned.
Keyword: delay factors, construction project, Metropolitan
Rapid Transit Pink Line project
1.บทนำ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ เป็นงานที่มีมูลค่าการลงทุนและมีความเสี่ยงสูงกว่างานอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นๆ ดำเนินการในบริเวณที่โล่งแจ้ง ภายใต้ลักษณะดินฟ้าอากาศที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นงานที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้ องหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ ทำให้ต้องใช้บุคลากรที่มีฝีมือและมีความชำนาญงานในด้าน
ต่า งๆ เป็ น จำนวนมาก มี ความผั น แปรในแผนปฏิ บั ติ งานตลอดเวลาใน
ลักษณะวันต่อวัน สถานที่ก่อสร้างจะอยู่กระจัดกระจายตามท้องถิ่นต่างๆ
และมีอาณาบริเวณที่ใหญ่ ดังนั้นการดำเนินการโครงการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามวัตถุประสงค์และทันกับเวลาตามสัญญา จึงต้องมีระบบการจัดการ
ที่ดี ที่สำคัญคือ ระบบการวางแผน ควบคุมติดตามงาน วิเคราะห์ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีช มพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้มี
การปรับ แบบร่วมกับ กรมทางหลวง เช่น ช่วงถนนแจ้ งวัฒนะซึ่งกรมทาง
หลวงมีแผนจะก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดกว้าง 2 เมตร เพื่อแก้ปัญหา
น้ำท่วม ในเขตบางเขน หลักสี่ และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จะเร่ง
การก่อสร้างไปพร้อมกับสายสีชมพู นอกจากนี้ ยังมีการปรับระยะห่างเสา
ตอม่อ ช่วงถนนติวานนท์จากระยะ 30 เมตร เป็นระยะ 40 เมตร ให้มีจุ ด
กลั บ รถ 10 จุ ด ดั งนั้ น ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ เกิ ด ขึ้ น ในโครงการก่ อ สร้ า ง
รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าใน
งานก่อสร้าง การทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าของโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสามารถนำไปหาแนวทางป้องกันการเกิดความล่าช้า และ
ยังช่วยเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและยังทำ
ให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางแผนไว้
ปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่ไม่สามารถดำเนินการให้
แล้วเสร็จตามสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา
โครงการ ลูก ค้าของโครงการรวมทั้งผู้ที่เกี่ย วข้ อ งทุก ฝ่า ย จนนำไปสู่ก าร
โต้แย้งและฟ้อ งร้องค่าเสียหายระหว่างกัน ดังนั้นการศึกษาสาเหตุความ
ล่าช้าในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างใน
อนาคตได้

2. วิธีการวิจัย
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกำหนด
ชนิดหรือรูปแบบคำถามในแบบสอบถามในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
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วิจัยตามประเภทของความล่าช้าในงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คือ ความล่าช้าประเภทต้อ งชดเชย (Compensable Delay) ความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้ (Excusable Delay) และความล่าช้าประเภทยอมรับ
ไม่ได้ (Non excusable Delay) โดยนำปัจจัยดังกล่าวร่างเป็นข้อคำถามใน
แบบสอบถาม เพื่อวัดระดับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้นต่อความล่าช้าของ
โครงการ จากนั้น เสนอร่างเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึก ษา
วิทยานิพ นธ์ เพื่อปรับ ปรุงแก้ไข หลังจากแบบสอบถามผ่านการปรังปรุง
แก้ไขดังกล่าวแล้วจึงนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้รับเหมาที่
ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) จากการ
ใช้สูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 82 คน จากจำนวนวิศวกร
และช่างเทคนิคจำนวน 102 คน โดยคิดที่ความเชื่อมั่น 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อ น ±5% จากนั้น บั นทึก ข้ อ มูลที่ได้จ ากแบบสอบถามเกี่ย วกับ
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสี
ชมพู (แคราย-มีนบุรี) และนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคำนวณหาค่าน้ำหนักความสำคัญ ของข้อมูลที่
บันทึกไว้ เพื่อนำผลการวิเคราะห์เหล่านั้นไปใช้ในการจัดลำดับปัจจัยที่ส่งผล
ให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ล่าช้า และเสนอ
แนวทางป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาไม่ให้ เกิดปั จ จั ย ดังกล่า วในการบริห าร
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในอนาคต
2.2 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยเลือกกำหนดชนิดหรือรูปแบบคำถามในแบบสอบถามในการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามประเภทของความล่าช้าในงานก่อ สร้า ง ซึ่ง
(Scott, 1997) ได้ จ ำแนกประเภทความล่ า ช้ า เป็ น 3 ประเภท คื อ 1.
ประเภทต้องชดเชย 2.ประเภทยอมรับได้ 3.ประเภทยอมรับไม่ได้
2.2.1 ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย
เป็นความล่าช้าที่เกิดจากความผิดของเจ้าของงาน เป็นสาเหตุที่เกิด
จากความผิดพลาดในการทำงานของเจ้าของงาน ซึ่ง Fisk (1997) ได้สรุป
สาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการเนื่องจากการทำงานของ
เจ้าของงานไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย
ลำดับ

สาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย

1.1

การอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า

1.2

ความล่าช้าจากเจ้าของงานในการตอบคำถามจากผู้รับเหมา

1.3

การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามกำหนด

1.4

ความบกพร่องและความไม่ชัดเจนของสัญญาก่อสร้าง

1.5

รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

1.6

การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานล่าช้า

1.7

การแทรกแซงการทำงานของผู้รับเหมาจากเจ้าของงาน

CEM14-2

269

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 1 ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย (ต่อ)
ลำดับ

สาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย

1.8

การแทรกแซงการทำงานของผู้รับเหมาโดยผู้รับเหมาเจ้าอื่นหรือเจ้าของงาน
รายอื่น
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ต่ า ง ๆ ที่ ท ำให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า ของโครงการเนื่ อ งจากการทำงานของ
ผู้รับเหมาไว้ดังนี้
ตารางที่ 3 ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้
ลำดับ

3. สาเหตุความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้

3.1

ความล่ า ช้ า ในการส่ ง แบบที่ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง (Shop Drawing)
ล่าช้า

1.9

การขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน

1.10

ผู้ควบคุมงานมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

1.11

การสั่งเปลี่ยนวิธีการทำงานและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจงาน

3.2

ความล่าช้าในการส่งแบบก่อสร้าง (As build Drawing) ล่าช้า

1.12

การออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและ
รายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ

3.3

การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานและมีบุคลาการไม่เพียงพอ

3.4

การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ

1.13

ผู้ควบคุมงานมีสายการบังคับบั ญชาหลายขั้นตอนมีผลทำให้การตัดสินใจ
ล่าช้า

3.5

การที่ บุ ค ลากรขาดประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบัติงาน หรือวางแผนงานก่อสร้าง

1.14

ความล้มเหลวในการครอบครองกรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง และการใช้สิทธิ์บน
เส้นทางการเข้าสู้พื้นที่ก่อสร้าง

3.6

ความล่าช้าที่เกิดจากการทำงานของผู้รับเหมาย่อย

3.7

สิ่งก่อสร้างไม่เป็น ไปตามสัญญาโดยไม่ตรงกับ ข้อกำหนดหรือแบบ
ก่อสร้าง

3.8

การไม่ปฏิบัติตามคำขอร้องของเจ้าของงานที่ผู้รับเหมาได้ตอบตกลง
ตามคำขอร้องนั้นแล้ว

2.2.2 ความล่าช้าประเภทยอมรับได้
เป็ น ความล่ า ช้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด จากความผิ ด ของทั้ ง เจ้ า ของงานและ
ผู้รับเหมา หรือสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย เป็นสาเหตุที่
ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเจ้าของงานหรือผู้รับเหมาซึ่ง
Fisk (1997) และ Leishman (1991) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความ
ล่าช้าประเภทยอมรับได้ไว้ดังนี้

3.9

ความบกพร่องในการติดตามงานและปรับแผนการทำงาน

3.10

ความบกพร่องในการประสานงานที่หน้างาน

3.11

ความบกพร่ องในการจัด การและประสานงานภายในองค์ก รของ
ผู้รับเหมา

ตารางที่ 2 ความล่าช้าประเภทยอมรับได้

3.12

ความล่ า ช้ า ในการจั ด หาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ห รื อ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ก่อสร้าง

3.13

การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด

3.14

การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา

ลำดับ

สาเหตุความล่าช้าประเภทยอมรับได้

2.1

การค้นพบโบราณวัตถุหรือแหล่งอารยธรรมโบราณในพื้นที่ก่อสร้าง

2.2

การค้นพบสารพิษหรือวัตถุอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง

2.3

การกีดขวางของสิ่งปลูกสร้างต้นไม้หวงห้ามและระบบสาธารณูปโภค
ของหน่วยงานอื่น

2.4

ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ

2.5

ปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่นหรือในประเทศ

2.6

ปั ญ หาสภาพพื้ น ที่ ในการทำงานเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงไปจากแบบ
คู่สัญญา

2.7

ปัญหาจากสภาพหน้ างานพบหินแข็งกีดขวางทำให้ต้องใช้เครื่องมื อ
พิเศษในการทำลาย

2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ
2.3.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
ร้อยละ (%) =
X
N

𝑥
𝑁

𝑥100

= จำนวนข้อมูลที่ต้องมาหาค่าร้อยละ
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2.3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
𝑋̅ =

2.2.3 ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้

𝑋̅

เป็ นความล่า ช้า ที่เกิดจากความผิดของผู้ รับ เหมา ซึ่งเจ้ าของงานไม่
จำเป็นต้องขยายเวลาในการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อ ค่า ใช้จ่า ยที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในประเภทนี้ เป็ นสาเหตุที่เกิดจาก
ความผิดพลาดในการทำงานของผู้รับเหมา ซึ่ง Fisk (1997) ได้สรุปสาเหตุ
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∑𝑥
𝑁

= แทนค่าคะแนนเฉลี่ย

Σx = แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ย

N

= แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของงงาน
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 5 อันดับแรก (ต่อ)

2.3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
∑(𝑥−𝑋̅ )

S.D. = √ (𝑛−1)

ระดับผลกระทบ
สาเหตุความล่าช้า

S.D. = แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
𝑥

= แทนข้อมูลแต่ละจำนวน

̅
X

= แทนค่าเฉลี่ย

n

= จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง

2.3.4 ค่าความถี่ (Frequency)
f

=

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกตอบในแต่ละข้อ

2.3.5 ค่าน้ำหนักความสำคัญ
น้ำหนักความสำคัญ =

𝑋̅ ระดับผลกระทบ 𝑥 𝑋̅ระดะบความถี่
∑ระดับความสำคัญ

X100

𝑋̅ ระดับผลกระทบ = ค่าเฉลี่ยของระดับผลกระทบ
̅
X

ระดับความถี่

= ค่าเฉลี่ยของระดับความถี่

∑ ระดับความสำคัญ

= ผลรวมของระดับความสำคัญ

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อหาปัจจัย
สำคัญที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แค
ราย-มีนบุรี) ให้ผลแสดงดังในตารางที่ 4

1.2 ความล่าช้าจาก
เจ้าของงานในการ
ตอบคำถามจาก
ผู้รับเหมา
1.12 การออกคำสั่ง
เปลี่ยน แปลงราย
ละเอียดของ แบบที่
ใช้ในการก่อสร้าง
และรายละเอียด
กำหนดการต่าง ๆ
3.3 การใช้บุคลากร
ไม่เหมาะสมกับงาน
และมีบุคลาการไม่
เพียงพอ
3.4 การที่มีแรงงาน
ก่อสร้างไม่เพียงพอ

ระดับผลกระทบ

1.1 การอนุมัติ
แบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง (Shop
Drawing) ล่าช้า

̅
X

3.22

S.D

1.207

ระดับความถี่
̅
X

2.43

S.D

0.889

ระดับ
ความ
สำคัญ

น้ำหนัก
ความส
ำคัญ
(%)

7.82

3.22

ระดับ
ความ
สำคัญ

น้ำหนัก
ความส
ำคัญ
(%)

̅
X

S.D

̅
X

S.D

3.18

0.848

2.67

0.903

8.49

9.16

3.11

1.144

2.33

0.969

7.25

7.82

3.12

1.201

3.32

1.099

10.36

14.24

3.18

1.208

2.44

1.090

7.76

10.67

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ นว่ า ความคิ ด เห็ นร่ ว มของผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม เกี่ย วกับ ปั จจั ย ที่เป็ นสาเหตุที่ก่อ ให้เกิดความล่าช้าในงาน
ก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 อันดับ แรก คือ 1. การอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
(Shop Drawing) ล่าช้า 2. ความล่าช้าจากเจ้าของงานในการตอบคำถาม
จากผู้รับเหมา 3. การออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ใน
การก่ อ สร้ า งและรายละเอี ย ดกำหนดการต่ า งๆ 4. การใช้ บุ ค ลากรไม่
เหมาะสมกับงานและมีบุคลาการไม่เพียงพอ 5. การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่
เพียงพอ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ปัจ จั ย หลั ก ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ความล่ าช้ า ของงาน
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของงงาน
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 5 อันดับแรก
สาเหตุความ
ล่าช้า

ระดับความถี่

ระดับผลกระทบ
สาเหตุความล่าช้า

สาเหตุความล่าช้า
ประเภทต้องชดเชย
สาเหตุความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้
สาเหตุความล่าช้า
ประเภทยอมรับ
ไม่ได้
ค่าเฉลี่ยรวม
รวม
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ระดับความถี่
ระดับ
ความ
สำคัญ

น้ำหนั
ก
ความ
สำคัญ
(%)

̅
X

S.D

̅
X

S.D

3.11

1.144

2.33

0.969

7.25

7.82

3.12

1.201

3.32

1.099

10.36

14.24

3.18

1.208

2.44

1.090

7.76

10.67

2.71
-

1.119
-

2.22
-

3.005
-

18.11

100

-
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จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจั ย
หลัก ที่เป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดความล่าช้า ที่จำแนกออกเป็ น 3 ด้านคือ 1.
สาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย 2. สาเหตุความล่าช้าประเภทยอมรับ
ได้ 3. สาเหตุ ความล่า ช้า ประเภทยอมรับ ไม่ได้ ในด้า นผลกระทบที่ มีต่ อ
โครงการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และในด้านความถี่ที่มีต่อโครงการ
อยู่ในระดับน้อย

4. แนวทางป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด ความล่ า ช้ าในการดำเนิ น งาน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)

The 25th National Convention on Civil Engineering
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จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย โดยมีแนวทางในการป้องกัน
ดังนี้
4.3.1 เจ้าของงานควรขยายเวลาในการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และ
ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น
4.3.2 ผู้รับ เหมาต้องรอแบบที่จะใช้ก่อสร้างหรือ ต้ อ งทำการประเมิน
ราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อให้ทางเจ้าของงาน หรือผู้ควบคุมงานและผู้บริหาร
โครงการอนุมัติ ซึ่งจะต้อ งใช้เวลาในการดำเนินการจึงทำให้เกิดความล่าช้ า
กับโครงการได้

จากการสั ม ภาษณ์ ส าเหตุ ข องความล่ า ช้ า ในงานก่ อ สร้ า งที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ตอบกลับมา และหาสาเหตุที่มีค่าเฉลี่ย (𝐗̅) ใน 5 อั นดับ
แรกมาทำการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีชมพู (แคราย-มีน
บุรี) ได้ผลดังนี้

4.4 การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานและมีบุคลาการไม่เพียงพอ

4.1 การอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า

4.4.1ควรที่ จ ะประชุม วางแผน ในการเลือ กบุ คลากรที่เชี่ ย วชาญ
ทางการก่อสร้างด้านต่างๆ

แนวทางการป้ อ งกั นสาเหตุ ข องการอนุ มัติ แ บบที่ ใช้ในการก่ อ สร้า ง
(Shop Drawing) ล่ า ช้ า ก่ อ ให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า กั บ งานก่ อ สร้า งโครงการ
ก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า จั ด เป็ น สาเหตุ ค วามล่ า ช้ า ประเภทต้ อ งชดเชย โดยมี
แนวทางป้องกันการอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า
ดังนี้
4.1.1 ผู้รับเหมาควรมีวิศวกรและสถาปนิกในการเขียนแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้างให้เพียงพอและเป็นมืออาชีพเพื่อให้ทันต่อความต้องการ
4.1.2 ผู้ว่ า จ้ า งควรจั ด ให้ มี ผู้อ นุ มั ติ แ บบก่ อ สร้า งที่ มี ป ระสบการณ์ ที่
สามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้ดี
4.2 ความล่าช้าจากเจ้าของงานในการตอบคำถามจากผู้รับเหมา
แนวทางการป้ อ งกัน สาเหตุความล่า ช้า จากเจ้ า ของงานในการตอบ
คำถามจากผู้รับเหมาก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้ า จั ด เป็ น สาเหตุ ค วามล่ า ช้ า ประเภทต้ อ งชดเชย โดยมี แ นวทาง
ป้องกันความล่าช้าจากเจ้าของงานในการตอบคำถามจากผู้รับเหมาดังนี้
4.2.1 เจ้าของงานควรมีบริษัทที่ปรึกษาที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การทำงาน
4.2.1 ผู้รับเหมาควรจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อคำถามเพื่อป้องกันการเกิด
ข้อขัดแย้ง
4.3 การออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
และรายละเอียดกำหนดการต่างๆ
แนวทางการป้องกันสาเหตุของการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและรายละเอียดกำหนดการต่างๆเป็นปัจจัยที่
เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ ากับงานก่อสร้ างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

แนวทางการป้ องกันสาเหตุของบุคลากรไม่เหมาะสมกับงานและมีบุ
คลาการไม่ เพี ย งพอเป็ นปั จ จั ย ที่เป็ น สาเหตุ ก่อ ให้ เกิดความล่าช้า กับ งาน
ก่อ สร้างโครงการรถไฟฟ้า จัดเป็ นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้อ งชดเชย
โดยมีแนวทางในการป้องกัน ดังนี้

4.4.2 ผู้รับเหมาต้องมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมกั บ ลัก ษณะงานโดยบุ คลากรมีความสำคั ญ เป็ นอย่า งมากที่ จ ะ
ขับเคลื่อนให้งานสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ หากมีบุคลากรในการวาง
แผนการก่อสร้างไม่เพียงพอก็จะทำให้งานเกิดความล่าช้าได้เช่นกัน
4.5 การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ
เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ ากับงานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้า สายสีชมพู (แคราย-มีน บุ รี) จั ด เป็ น สาเหตุ ความล่ าช้ า ประเภท
ยอมรับ ไม่ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการติด ต่อ ประสานงานและจั ดหาคนงาน
เพื่อให้เพียงพอกับงานก่อสร้าง โดยมีแนวทางในการป้องกันสาเหตุของการ
ที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ดังนี้
4.5.1 เพิ่มเวลาการทำงานในช่วงเวลากลางคืน
4.5.2 จัดหาผู้รับเหมาย่อยที่มีศักยภาพในการทำงาน
4.5.3 จัดหาแรงงานต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทำงานทดแทน
แรงงานที่ไม่เพียงพอ
4.5.4 จัดหาเครื่องจักรกลมาทดแทนแรงงานที่ไม่เพียงพอ ที่สามารถ
ทำงานทดแทนแรงงานได้ เช่น เครื่องผูกเหล็กอัตโนมัติ เป็นต้น

5. บทสรุป
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 5 อันดับแรก เรียงลำดับจาก
มากไปน้ อ ยได้ ดั ง นี้ 1. การอนุ มั ติ แ บบที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง (Shop
Drawing) ล่ า ช้ า 2. ความล่า ช้า จากเจ้ า ของงานในการตอบคำถามจาก
ผู้รับเหมา 3. การออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ
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ก่อสร้างและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ 4. การใช้บุคลากรไม่เหมาะสม
กับงานและมีบุคลาการไม่เพียงพอ 5. การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ
โดยความคิดเห็ นต่อ ปั จจั ยที่เป็ นสาเหตุที่ก่อ ให้ เ กิดความล่าช้า ที่จ ำแนก
ออกเป็ น 3 ด้า นคือ 1. สาเหตุความล่าช้า ประเภทต้อ งชดเชย 2. สาเหตุ
ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ 3. สาเหตุความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้
ในด้านผลกระทบที่มีต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และในด้าน
ความถี่ที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับน้อย
จากเหตุ ปั จ จั ย ดั งกล่ า วสามารถหาแนวทางป้ อ งกั น ไม่ ให้ โ ครงการ
ก่อ สร้างลัก ษณะเดีย วกันนี้เกิดความล่าช้า โดยมีแนวทางป้ องกันสาเหตุ
ความล่าช้าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุ รี) ดังนี้
สาเหตุการอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้าจะเห็นได้
ว่าพบสาเหตุในเรื่องนี้มากที่สุด ดังนั้น ผู้รับเหมาควรมีวิศวกรและสถาปนิก
ในการเขียนแบบที่ใช้ในการก่อสร้างให้เพียงพอและเป็นมืออาชีพเพื่ อให้ทัน
ต่ อ ความต้ อ งการ และผู้ ว่ า จ้ า งควรจั ด ให้ มี ผู้ อ นุ มั ติ แ บบก่ อ สร้ า งที่ มี
ประสบการณ์ที่สามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้ดี รองลงมาคือสาเหตุ ความ
ล่าช้าจากเจ้าของงานในการตอบคำถามจากผู้รับเหมา ดังนั้นเจ้าของงาน
ควรมีบ ริษั ท ที่ ป รึก ษาที่ มี บุ คลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ในการทำงาน และ
ผู้รับเหมาควรจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อคำถามเพื่อป้องกันการเกิดข้อขัดแย้ง
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และขอขอบพระคุณท่าน บิดา มารดา ที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจใน
การศึกษาตลอดมา
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กระบวนการพัฒนาองค์กรของบริษัทรับสร้างบ้านโดยใช้แนวทางแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
Organizational Development Process of House Construction Firm Using Business Model
Canvas Approach
วรนันท์ อิ่มโอษฐ์1,* และ ดำรงศักดิ์ รินชุมภู2
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บทคัดย่อ
รูป แบบการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นที่ ก ำลั งศึ ก ษาใน
ปัจจุบัน เป็นบริษัทที่ยังไม่มีรูปแบบองค์ประกอบทางธุรกิจที่ชัดเจน อีกทั้ง
ยังขาดการรวบรวมความคิดเห็ นและข้ อ เสนอแนะจากพนั ก งานภายใน
บริษัทเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้า และบริการให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อลูกค้า จึงมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาองค์ก รที่เกี่ยวกับ การรับสร้าง
บ้ านด้ว ยแผนผังแบบจำลองธุรกิจ และเพื่อ ปรับ ปรุงรูป แบบการดำเนิ น
ธุ ร กิ จ สำหรั บ บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า น ให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ทั น สมั ย ได้
มาตรฐานสากล รวมไปถึงการรักษาผลประกอบการให้มีผลกำไร โดยใช้การ
ทำสนทนากลุ่มของพนักงานในบริษั ทที่ป ระกอบธุรกิจรับ ออกแบบสร้าง
บ้ า นในพื้ น ที่ จั งหวัด เชี ย งใหม่ แ ละลำพู น จำนวน 1 ครั้ง โดยใช้ แ ผนผั ง
แบบจำลองธุรกิจ การวิเคราะห์ จุ ดแข็ ง จุดอ่ อ น อุ ป สรรค โอกาส และ
มาตราวัดแบบลิเคิร์ท ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงองค์ประกอบ
ทางธุรกิจที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับข้อจำกัดขององค์กรมากขึ้นในทั้ง 9
ด้าน เช่น การเพิ่มระบบบ้านอัจฉริยะ ในหมวดการนำเสนอคุณค่า การเพิ่ม
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงอาคารทั้งเพื่ออยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ ใน
หมวดกลุ่มลูกค้า การปรับปรุงการประสานงานและการอำนวยความสะดวก
ในหมวดความสัมพันธ์กับลูกค้า การเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางโซเชียล
มีเดี ย ในหมวดช่ อ งทาง เพิ่ ม การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศอาคาร
สำหรั บ งานสร้ า งบ้ า น ในหมวดกิ จ กรรมหลั ก การเพิ่ ม พนั ก งานด้ า น
การตลาดและการพัฒนาศัก ยภาพของพนักงานเดิม ในหมวดทรัพ ยากร
หลั ก การส่ งพนั ก งานเข้ า อบรมกั บ คู่ ค้ า ทางธุ รกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ตัว เลื อ กด้ า น
เทคโนโลยีการก่อสร้างและวัสดุแก่ลูกค้า ในหมวดคู่ค้าที่สำคัญต่อธุรกิจ ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และวิธีการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่จะนำมา
ปรับ ใช้ในอนาคตครั้งนี้นำมาซึ่งโอกาสที่โครงสร้างต้นทุนของการดำเนิน
ธุรกิจจะลดลง และกระแสรายได้ที่มีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ องค์ ป ระกอบทางธุร กิ จ เดิ ม ในปั จ จุ บั น อี ก ทั้ งประโยชน์ ที่ ได้ รับ จาก
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ รู ป แบบแนวทางการพั ฒ นาองค์ ก รด้ ว ยแผนผั ง
แบบจำลองธุ รกิ จ และได้ แ นวทางการ บู รณาการความคิด จากการทำ

สนทนากลุ่มเพื่อหาองค์ประกอบทางธุรกิจที่เหมาะสมกับการทำงาน รวมถึง
โอกาสที่จะพบคุณค่ารูปแบบใหม่ที่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในอนาคต
คำสำคัญ: บริษัทรับสร้างบ้าน, แผนผังแบบจำลองธุรกิจ, ปรับปรุงรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจ

Abstract
The business model of the house construction firm that is
currently studying at present, the firm has no clear business
model and also lack of gathering opinions and suggestions
from internal staff in order to improve products and services to
maximize customer value. Therefore, the objective is to study
the organizational development process in relation to house
construction business using business model canvas approach
and to improve the business model for house construction
firm to be reliable, modern, meet international standards
including maintaining a profitable result by conducting group
discussions of employees in company that operates house
construction business in Chiang Mai and Lamphun by using the
business model canvas, SWOT analysis, and Likert’s scale. The
results of this study contribute to understanding the 9 business
components that should be improved to suit the constraints of
the organization such as adding a smart home system in the
Value Propositions, adding a group of customers who want to
improve buildings both for living and for business in the
Customer Segments, improving coordination and facilitation in
the Customer Relationship, adding contacts via social media in
the Channels, increasing the use of building information
technology for house construction in the Key Activities,
increasing marketing staff and improving the potential of
existing employees in the Key Resources, sending staffs to train
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with business partners to increase options in construction
technology and materials for customers in the Key Partnerships
which the results of the situation analysis and the business
practices of the organization that will be adapted in the future
of the house construction firm this time brings an opportunity
for the cost structure of business operations to be reduced
and revenue streams that are likely to increase when
compared to the original business components at present.
Finally, the benefits of this study are the organizational
development process using business model canvas approach
and the integration of ideas from the group discussion to find
business components that appropriate for work including the
opportunity to discover new forms of value that can be
delivered to customers in the future.
Keywords: house construction firm, business model canvas,
business model improvement

1. ที่มาและความสำคัญ
ธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ถือกำเนิดขึ้น จากการมีผู้ที่ต้องการมีที่พักอาศัย
เป็นของตนเอง ทำให้ต้องมีผู้นำวิชา ชีพทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมา
ใช้ในการสร้างธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น
ในปัจจุบัน มีจำนวนขององค์กรที่ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านในจังหวัด
เชียงใหม่มากพอสมควรจากการสำรวจทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ทำ
ให้มีทางเลือกให้กับผู้ที่คิดจะสร้างบ้านมีมากเช่นกัน ซึ่งประเภทของปัจจัย
หลักที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกรับบริการจากบริษัทรับ
สร้างบ้ านได้แ ก่ ปั จ จัย ในเรื่องการให้ บ ริก าร ปั จ จัย ในด้านการออกแบบ
ปัจจัยในด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม ในส่วนของปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดอยู่ในการให้บ ริการ เช่น ความน่าเชื่อถือ
ของบริษั ท ความน่าเชื่อถือ ของทีมบริหาร ความซื่อสัตย์ มารยาท และมี
มนุษย์สัมพันธ์ และประสบการณ์ของบริษัทในธุรกิจสร้างบ้าน [1]
เนื่องจากปัญหาของการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ศึกษา ณ ปัจจุบันนั้น
เป็ น ธุร กิ จ ที่ เริ่ ม ดำเนิ น การ และจดทะเบี ย นตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2546 ซึ่ ง ไม่ มี
รูปแบบองค์ประกอบทางธุรกิจที่ชัดเจน เป้าหมายขององค์กรในการดำเนิน
ธุ รกิ จ ยั งไม่ โ ดดเด่ น ระบบระเบี ย บองค์ ก รเป็ น ไปตามที่ เจ้ า ของบริ ษั ท
มอบหมายให้เพียงผู้เดียว ขาดการเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะทำงาน ทำให้รูปแบบการทำงานตามข้อจำกัดขององค์กรนั้นดำเนินไป
ได้ อ ย่ า งไม่ เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การศึ ก ษานี้ จึ ง ต้ อ งการทำให้ บ ริ ษั ท รั บ
ออกแบบสร้างบ้ านจำแนกองค์ประกอบทางธุรกิจ ได้อ ย่า งชัดเจน ทำให้
ผู้บริหารกิจการเห็นภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้าน และสามารถวิเคราะห์
ค้นหากลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรได้ถูกจุด ด้วยการทำสนทนา
กลุ่มเพื่อรวบรวมข้อ มูลและขอความคิดเห็ นในด้านลัก ษณะการทำงานที่
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าจากพนักงานในองค์กร ซึ่งแบ่งประเภทบทสรุปของ
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ข้อมูลทั้งหมดตามแผนผังแบบจำลองธุรกิจ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ
และปรับปรุงการทำงานขององค์กรต่อไป

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน
การให้ บ ริก ารของบริษั ท รับ สร้า งบ้ า น การวางแผนการขยายธุรกิ จ ของ
บริ ษั ท รับ สร้ า งบ้ า นไทยไปสู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น หรื อ การพั ฒ นาระบบ
ประเมินการทำงานของบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ยังไม่เคยมีงานวิจัยที่แสดงถึง
ภาพรวมขององค์ประกอบทางธุรกิจโดยใช้แนวทางแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
ในมุมมองของผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานในปัจจุบันและกำหนด
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบั น
แผนผังแบบจำลองธุรกิจได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมแต่
ยังไม่มีแสดงให้เห็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นกัน การศึกษานี้จึงต้องการ
แสดงให้ เห็ น ถึ งกระบวนการพั ฒ นาองค์ป ระกอบทางธุรกิจ ที่ สำคั ญ ของ
บริษั ทรับ สร้า งบ้ านเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาธุรกิจของบริษั ทรับ
สร้างบ้านต่อไป โดยรวบรวมทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ความพึงพอใจของลูกค้าในการบริหารงานก่อสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าในมุมมองของอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การจะวัดความสำเร็จด้วยระยะเวลา ต้นทุน และคุณภาพ
นั้นถือว่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจากจะต้องติดตามผลของลูกค้าที่ได้รับ มอบ
สินค้าเป็นปัจจัยภายนอกด้วยว่ามีความพึงพอใจมากเพียงใด จึงจะบอกถึง
ความสำเร็จ ของโครงการได้อ ย่างชัดเจนยิ่งขึ้น [2] ปัจจั ยที่มีผลต่อระดับ
ความพึ งพอใจมากที่ สุด ของลูก ค้า ต่อ บริษั ท รับ สร้า งบ้ า นในมุ มมองของ
พนั ก งานในบริ ษั ท รั บ สร้า งบ้ า นคื อ การให้ บ ริก าร ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การแสดงความรู้ความสามารถที่มี
ให้ กับ ลูก ค้า ความซื่อสัตย์โปร่งใส การแก้ไขปัญ หาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างดีโดยไม่มีผลกระทบกับงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อให้งานแล้ว
เสร็จตามกรอบของเวลา และต้นทุน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการทำงานของ
บริษั ท รับ สร้า งบ้ า น และยังมี โอกาสที่ ลูก ค้ า จะบอกต่ อ ให้ กั บ ลู ก ค้า ราย
ใหม่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารกั บ บริ ษั ท [1] ในส่ ว นของการศึ ก ษาการเลื อ ก
ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งนั้ น ผลกาวิ จั ย พบว่ า ความเห็ น ในส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ควรต้ อ งมี ค วาม
น่าเชื่อถือ ควรมีบ ริการช่วยออกแบบบ้าน ด้านราคา ได้แก่ ราคาถูกเมื่อ
เทียบกับบริษัทอื่น ราคาต้องเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ด้านสถานที่
ได้แก่ ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมพร้อมสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่ดี ด้านการจัดจำหน่าย ได้แก่ มีการรับประกัน และ
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ด้านการส่งเสริมการตลาด
ได้แ ก่ มีบ ริก ารช่วยเลือ กและจัด หาวัสดุให้ เหมาะสมตามแบบ ด้า นการ
เลือกใช้บริการ ได้แก่ ผู้รับเหมามีความรับผิดชอบ และบริษัทมีผลงานเป็นที่
ยอมรับ และด้านคุณภาพของการบริการ ได้แก่ งานเสร็จตามกำหนด อยู่ใน
งบประมาณที่เหมาะสม และได้คุณภาพ [3] ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญ
อย่างมากในการสร้างเป้าหมายและทิศทางร่วมกันในการพัฒนาองค์กรจาก
การทำสนทนากลุ่ม
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2.2 แผนผังแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)

2.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis)

แผนผังแบบจำลองธุรกิจเป็น เครื่อ งมือ ที่ใช้วิเคราะห์ แบบจำลองทาง
ธุรกิจโดยมีองค์ประกอบหลักทั้ง 9 ด้าน ที่ครอบคลุมส่วนสำคัญๆของธุรกิจ
ทุ ก ประเภทดั ง แสดงไว้ ในตารางที่ 1 [4] ซึ่ ง เป็ น การกำหนดรู ป แบบ
โครงสร้า งขององค์ก รที่จ ะใช้ในการดำเนิ นธุรกิ จ และช่ว ยตอบคำถามที่
สำคัญของธุรกิจทั้ง 4 ประเด็น คือ สินค้าหรือบริการที่อยากจะนำเสนอคือ
อะไร การที่จะได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการจะได้มาอย่างไร ใครคือผู้ที่จะใช้
สินค้าหรือรับบริการนั้น และ เรื่องการเงิน คือต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจและกระแสรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ [5] แผนผังแบบจำลองธุรกิจ
สามารถพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจเดิมได้โดย
ไม่จ ำเป็ น ต้อ งร่างแผนธุรกิ จ ใหม่ให้ เสร็จ สมบู รณ์ ก่อ น อี ก ทั้ งยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจได้ตลอดเวลาเนื่องจากแผนผังแบบจำลองธุรกิจนั้น
มี ก ารตั้ ง กรอบไว้ ใ ห้ เ ห็ น ภาพอย่ า งชั ด เจน ทำให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทั้ง 9 ด้านได้โดยง่าย จากการร่วมมือกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรในการเขียนแบบจำลองธุรกิจ ทบทวนข้อมูล แก้ไข
เพิ่มเติม และลงมือทำ [6]

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับองค์กรทั้งภายนอกและภายใน เพื่อนำไปค้นหากล
ยุทธ์ที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร หรือแก้ไขปัญหาขององค์ [7] โดยเฉพาะ
ดังแสดงในรูปที่ 1
โอกาส

กลยุทธ์
เชิงรุก

กลุ่มลูกค้า

การนำเสนอ
คุณค่า
ช่องทาง
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า
กระแส
รายได้
ทรัพยากร
หลัก
กิจกรรมหลัก

คู่ค้าที่สำคัญ
ต่อธุรกิจ
โครงสร้าง
ต้นทุน

คำอธิบาย
กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่องค์กรต้องการจะนำเสนอคุณค่าให้ ไม่
ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ซึ่งกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่ งเป็น หลาย
ป ร ะ เภ ท ได้ แ ก่ ต ล าด ก ลุ่ ม ร ว ม (mass market) ต ล า ด
เฉพาะเจาะจง (niche market) ตลาดหลายด้ า น (multi-sided
platforms) เป็นต้น
สินค้า บริการ หรือประสบการณ์ที่ต้องการนำเสนอเพื่อแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึง การออกแบบ
(design) เครื่องหมายการค้า (brand) และ ราคา (price)
เส้นทางและวิธีการในการนำเสนอคุณค่าของธุรกิจรวมไปจนถึงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้า
รูปแบบความสัม พัน ธ์ที่ ธุรกิจต้ องการมี กับ ลูกค้ า เช่ นการพบกั น
โดยตรง การให้ข้อมูลลูกค้า การอำนวยความสะดวกลูกค้าในด้าน
ต่างๆ เป็นส่วนสำคัญ ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
รายได้ทุกประเภทที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ
สิ่งที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโมเดลธุรกิจที่วางไว้ ประกอบไป
ด้ วย สถานที่ ตั้งองค์ ก ร บุ ค ลากร เงิน ทุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ วัต ถุ ดิ บ
ยานพาหนะ เป็นต้น
กิจกรรมหรือ การดำเนิ น งานที่ ต้อ งทำเพื่ อ สร้างคุ ณ ค่าสำหรับ ส่ ง
มอบให้กับลูกค้า เป็นได้ทั้งการผลิต การแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการ
มอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
ผู้จัดหาวัตถุดิบ บริษัทในแวดวงธุรกิจเดียวกัน บุคคลหรื อบริษัทที่
ทำกิจกรรมเสริมทั้งสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดคุณค่าด้านใดด้าน
หนึ่ งที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของธุ ร กิ จ
บางครั้ งอาจรวมไปถึ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ดู แ ลในส่ ว นของการ
ดำเนินธุรกิจ
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโมเดล
ธุรกิจที่วางไว้

จุดอ่อน

จุดแข็ง
กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน

กลยุทธ์เชิง
รับ

อุปสรรค

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์สภาพองค์กรกับกลยุทธ์

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทั้ง 9 ด้านของแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
ด้าน

กลยุทธ์
เชิงแก้ไข

2.3 กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยแผนผังแบบจำลองธุรกิจมีกระบวนการ
เป็นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.4.1 การรวมกลุ่ม (mobilize) เตรียมบุ คลากรในองค์ก รหรือ จัดตั้ง
ทีมงานให้เห็นภาพการพัฒนาโมเดลธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูลตามกรอบและ
จุดประสงค์ของโครงการ
2.4.2 การทำความเข้าใจ (understand) สืบค้นเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ
มาเป็นหลักในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาด วิจัยกลุ่มคนที่มีโอกาสกลายเป็ นลูกค้า รวมไปถึ งการสัมภาษณ์ผู้มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่องค์กรจะทำ ถึงเรื่องความสำเร็จ ความล้มเหลว
และสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณนั้น
2.4.3 การออกแบบบ (design) สร้า งแผนผั งแบบจำลองธุร กิจ เพื่ อ
ทดลอง และทดสอบแบบจำลองธุรกิจ หลายๆแบบที่แ ตกต่า งกัน เลือ ก
โมเดลที่เหมาะสมที่สุดผ่านการระดมสมอง การจำลองให้เห็นภาพ และการ
จำลองสถาณการณ์ ซึ่ ง แต่ ล ะโมเดลธุ ร กิ จ จะทำให้ ก ระแสรายได้ แ ละ
โครงสร้างต้นทุน ที่แตกต่างกัน
2.4.4 การลงมือปฏิบัติจริง (implement) เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือ
การนำโมเดลธุรกิจไปใช้จริง ทำให้เกิดกิจกรรมที่ได้จากแผนผังธุรกิจจริง
ส่วนสำคัญ คือผู้มีส่วนร่วมกับโมเดลธุรกิจนี้จำเป็นต้องสื่อสารกันให้เข้าใจ
และจัดการดำเนินงานไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อที่จะได้ทราบผลที่เกิดจาก
การดำเนินธุรกิจตามโมเดลธุรกิจนี้ได้อย่างแม่นยำ และเป็นความจริง
2.4.5 การจัดการ (manage) ประเมิณประสิทธิภาพของโมเดลธุรกิจ
เป็นระยะ เพื่อจะนำมาปรับใช้ ปรับ เปลี่ยน ให้เข้ากับการตอบสนองของ
ปฏิ กิริย าของลู ก ค้า หรือ ใช้บ ริก าร ทุ ก ฝ่า ยจำเป็ นต้ อ งมี ส่ ว นร่ว มในการ
สังเกตุการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแจ้งที่ประชุม
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เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร และเข้า
ใกล้รูปแบบธุรกิจที่ดีที่สุด [8]
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความเห็นด้วย

3. ขั้นตอนการศึกษา

ระดับความเห็นด้วยสำหรับปัจจัยย่อย

เกณฑ์การให้คะแนน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5
4
3
2
1

ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ [9]
ค่าเฉลี่ย

การแปลความหมาย

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

มีความเหมาะสมมากควรเพิ่มอยู่ในแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
มีความเหมาะสมควรเพิ่มอยู่ในแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
มีความเหมาะสมควรคงไว้อยู่ในแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
มีความเหมาะสมน้อยควรนำออกจากแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
ไม่มีความเหมาะสมควรนำออกจากแผนผังแบบจำลองธุรกิจ

4. ผลการศึกษา
4.1 แผนผังแบบจำลองธุรกิจของบริษัทรับสร้างบ้านตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่
แผนผังแบบจำลองธุรกิจตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่
การนำเสนอ ความสัมพันธ์
กิจกรรมหลัก
กลุ่มลูกค้า
คุณค่า
กับลูกค้า
ให้ข้อมูล
ผู้รับเหมาช่วง ออกแบบบ้าน
สำหรับการ
ลูกค้าที่
ที่มีความ
ตามความ
สร้างบ้าน,
ต้องการมี
เชี่ยวชาญใน
ต้องการของ
บริการขอ
บ้านหรือ
งานแต่ละ
ลูกค้า,
อนุญาต
อาคารบน
บ้านที่สวยมี
ประเภท,
สร้างบ้านบน
ก่อสร้าง และ
ที่ดินของ
เอกลักษณ์
ร้านค้าวัสดุที่มี ที่ดินของลูกค้า
จัดหาสถาบัน
ตนเอง,
และ
ความ
,ตรวจสอบงาน
การเงิน,
ลูกค้าที่
คุณภาพดี,
น่าเชื่อถือ,
ก่อสร้าง,
ช่วยลูกค้า
ต้องการ
แบบบ้าน
บริษัทรับ
หาที่ดินสำหรับ
ประสานงาน
ออกแบบ
พร้อมสร้าง,
ออกแบบ
สร้างบ้านขาย
กับร้านค้าใน
บ้านหรือ
บ้านพร้อม
ภายใน, บริษัท
พร้อมที่ดิน,
การเลือกวัสดุ ,
อาคาร,
ที่ดิน
รับจัดภูมิทัศน์, หาลูกค้าเพื่อ
ตรวจสอบ
ลูกค้าที่
หน่วยงาน
ทำสัญญาสร้าง
คุณภาพหน้า
ต้องการ
ราชการ,
บ้านหรือซื้อ
งาน, การ
บ้านพร้อม
สถาบันการเงิน
บ้าน
รับประกัน
ที่ดิน
ผลงาน
ทรัพยากรหลัก
ช่องทาง
สำนักงาน, ทีมงานออกแบบและ
ก่อสร้าง, คอมพิวเตอร์และ
Facebook, เว็บไซต์, สำนักงาน
ซอฟต์แวร์, ยานพาหนะ, เงินทุน,
วัสดุอุปกรณ์
โครงสร้างต้นทุน
กระแสรายได้
ต้นทุนค่าวัสดุ, ต้นทุนค่าแรง,
ต้นทุนค่าตอบแทนพนักงาน,
รายได้จากการทำสัญญาออกแบบ,
ต้นทุนค่าบำรุงรักษาสำนักงาน,
รายได้จากการทำสัญญาก่อสร้าง,
ต้นทุนค่าบำรุงรักษายานพาหนะ,
รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
ต้นทุนค่าโฆษณา
คู่ค้าที่สำคัญ
ต่อธุรกิจ

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการศึกษา

การศึ ก ษาครั้งนี้ มี ล ำดั บ ขั้ น ตอนดั งแสดงในรูป ที่ 2 โดยหลั งจากที่
กำหนดหัวข้อ และทบทวนบาทความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา
แล้วนั้นจึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การดำเนินงานตาม
สภาพเดิมที่เป็นอยู่ ขององค์กรที่ศึกษาแล้วนำมาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ทางธุรกิจทั้ง 9 จนได้มาซึ่งแผนผังแบบจำลองธุรกิจ ของบริษัทรับสร้างบ้าน
ตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่ หลังจากนั้นจัดทำการสนทนากลุ่ม 1 ครั้งสำหรับ
พนักงานและเจ้าของกิจการ รวมจำนวน 10 คน เพื่อกำหนดเป้าหมายและ
วัตถุ ป ระสงค์ ข องการสนทนากลุ่ม แล้ ว จึ งเก็ บ รวมรวมข้ อ มูล จากผู้ ร่ ว ม
สนทนากลุ่มทั้งหมดนำไปสู่ผลการศึกษา โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจหลังจากนั้นนำกลยุทธ์มาวิเคราะห์เป็นปัจจัยย่อยเพิ่มเติมใน
องค์ประกอบทั้ง 9 ของแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
ในส่วนของการทบทวนความเหมาะสมของแผนผังแบบจำลองธุรกิจ
ฉบั บปรับปรุง การศึกษาครั้งนี้ใช้มาตราวัดแบบลิเคิร์ท สำหรับความเห็ น
ด้วยในการเพิ่มหรือ ลดปั จจัย ย่อยภายในองค์ประกอบทั้ง 9 ของแผนผัง
แบบจำลองธุ รกิ จ โดยแบบสอบถามจะมี ลั ก ษณะของมาตราส่ ว นการ
ประมาณค่า มีเกณฑ์วัดระดับความเห็นด้วย และเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3

รูปที่ 3 แผนผังแบบจำลองธุรกิจตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่

CEM15-4

277

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

รูป แบบการดำเนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษั ท รับ สร้ า งบ้ า น ตามสภาพ และ
สถานการณ์เดิม ถูกจำแนกลงบนแผนผังแบบจำลองธุรกิจจากการสังเกตุ
และเก็บข้อมูลการดำเนินธุรกิจโดยผู้ศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 3 หลังจากนั้น
ได้ทำการจัดสนทนากลุ่มใช้เวลา 3 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมสนทนาจำนวน 10 คน
เป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่าย
ก่อ สร้า ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน วิศวกร สถาปนิก โฟร์แมน พนัก งานขาย
พนักงานบัญชี พนักงานจัดซื้อ และพนักงานขนส่งวัสดุ หลังจากนั้นชี้แจง
วัตถุประสงค์การสนทนาเพื่อจัดทำแผนผังแบบจำลองธุรกิจของบริษัทรับ
สร้างบ้านฉบับปรับปรุงโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ดังแสดงในรูปที่ 4 เพื่อสร้างกลยุทธ์ร่วมกันระบุลงในตาราง ดังแสดงในรูปที่
5 แล้วจึงเริ่มเขียนแผนผังแบบจำลองธุรกิจโดยเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ปัจจัย
ย่อยจำแนกตามองค์ประกอบหลักในแผนผังแบบจำลองธุรกิจ หลังจากนั้นผู้
ศึกษาได้ทำแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงองค์ประกอบย่อยในแผนผังแบบจำลองธุรกิจฉบับปรับปรุง และ
วิเคราะห์สรุป ผลโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ได้ตาราง
สรุปผลการทบทวนความเหมาะสมของปัจจัยย่อย ดังแสดงในรูปที่ 6
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บริษัทรับสร้างบ้านเป็นบริษัทที่มีสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ทำ
ให้สามารถทราบจุดสำคัญของคุณภาพและความต้องการของลูกค้าได้ชัดเจน
การดำเนินงานมีลักษณะเป็นโครงการ มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ลักษณะ
การทำงานมีลำดับขั้นตอน แต่หากขาดการสังเกตุรูปแบบการทำงานอาจทำ
ให้พลาดโอกาสในการปฏิบัติงาน เช่นการค้นพบวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพิ่มมูลค่ามากขึ้น ลดต้นทุนลงได้ หรือแม้กระทั่งการค้นพบอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของบริษัทจึงสำคัญ มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มี
ความสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปได้
อย่างเหมาะสม [10] การศึกษานี้จึงได้นำผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็น
จุดแข็ง และจุดอ่อน กับปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรคที่บริษัท
กำลั ง เผชิ ญ อยู่ มาจั บ คู่ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ทำให้ ได้ ม าซึ่ ง กลยุ ท ธ์
ทั้ง 4 ประเภท คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกล
ยุทธ์เชิงรับ
4.3 กลยุทธ์จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

4.2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT
analysis) จากการทำสนทนากลุ่ม

ปัจจัย
ภายนอก

จุดอ่อน (weaknesses ,W)

กลยุทธ์เชิงรุก (SO strategy)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO strategy)

โฆษณาผลงาน และการให้บริการ
ให้ ค รบทุ ก ช่ อ งทางที่ จ ะสามารถ
เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ , ปั กป้ ายห น้ า
สถานที่ ก่ อ สร้ า งว่ า ใช้ วั ส ดุ จ าก
ร้ า นค้ า ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ , ให้
พ นั ก งาน ฝึ ก ฝ น ก ารใช้ ระ บ บ
สารสนเทศอาคาร (BIM) ในการ
ทำงาน , ติ ด ต่ อ คู่ ค้ า ท างธุ ร กิ จ
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ บ้ า นประหยั ด
พลังงาน ระบบโซลาเซลล์ รวมถึง
เทคนิ ค การก่ อ สร้ า งรู ป แบบใหม่
เพื่อ เพิ่ มมูล ค่าของบ้ าน, รับงานรี
โนเวทบ้านหรืออาคารเก่าให้สวยมี
เอกลักษณ์

วางแผนจั ด ทำเนื้ อ หาสำหรั บ การ
โฆษณาอย่างต่อเนื่อง ให้ มีแบบแผน
แล ะค วามน่ าสน ใจ, ท ำห นั งสื อ
มาตรฐานการก่อสร้างโดยเฉพาะของ
บริษัท , ทำแบบฟอร์มการตรวจงาน
ทุ ก ขั้ น ตอน, ทำแบบจำลองบ้ า นให้
ลู ก ค้ า ดู ต ามความคื บ หน้ า ของงาน
ส ำ ห รั บ ก า ร เบิ ก ง ว ด ง า น , ให้
ผู้ อ อกแบบเข้ า ไปศึ ก ษาวั ส ดุ แ ละ
เทคโนโลยี ใหม่ จ ากคู่ ค้ า ที่ น่ า สนใจ,
ทำบั ญ ชี ราคางาน และวัส ดุเพิ่ ม เติ ม
สำหรับงานเปลี่ยนแปลงจากแบบเพื่อ
เสนอลู ก ค้ า , ติ ด ต่ อ หานายหน้ า ซื้ อ
ขายบ้านที่มีความน่าเชื่อถือ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบ

จุดแข็ง (strengths ,S)

จุดอ่อน (weaknesses ,W)

สำนั ก งานตั้ งอยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ เป็ น
ศู น ย์ กล างท างด้ า น เศ รษ ฐกิ จ
การศึ ก ษาและการแพ ทย์ ข อง
ภูมิภาค, ประสบการณ์ของเจ้าของ
กิจการ, พนักงานมีความเชี่ยวชาญ
ในด้ า นการออกแบบสร้ า งบ้ า น,
แบบบ้านมีความสวยทันสมัย,
สถานะทางการเงินมั่นคง, บริษัทมี
ความน่าเชื่อถือ

ขาดการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง
, ขาดการวิ จัย และพั ฒ นาวิ ธีก าร
ก่อสร้างที่หลากหลาย, การบริหาร
จั ด การภายในองค์ ก รยั ง ไม่ เ ป็ น
ระบบ, การสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า เกิ ด
ความสับสน,
การเตรีย มข้ อ มูล เสนอลู ก ค้ าต้ อ ง
สอบถามไปยังเจ้าของกิจการก่อน
เสมอ, การสื่อสารภายในเข้าใจไม่
ตรงกัน , ขายบ้านสร้างขายพร้อ ม
ที่ดินได้ช้า

โอกาส (opportunities ,O)

อุปสรรค (threats ,T)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST strategy)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT strategy)

จั ง ห วั ด เชี ย งให ม่ มี ที่ ดิ น เห ลื อ
เพี ย งพอสำหรั บ การสร้ า งบ้ า น ,
รั ฐ บ าล มี น โย บ าย ผ ลั ก ดั น ให้
ประชาชนมีบ้าน, มีผู้รับเหมาช่วงที่
มีความเชี่ยวชาญ, มีร้านค้าวัสดุที่มี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ , ในปั จ จุ บั น มี
เทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า ง
และวั สดุ ม ากขึ้น , ลูก ค้ าในพื้ น ที่ มี
ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อ ม,
ลู ก ค้ า อ ย าก มี บ้ าน ที่ อ ยู่ น อ ก
โครงการจั ด สรร, ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
ปรับปรุงบ้ าน หรืออาคารเดิมเพื่ อ
การกระกอบอาชีพ

สภาพอากาศ, แรงงานที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเป็นชาวต่างชาติ, มีบริษัท
รับ สร้างบ้านที่เกิดขึ้นใหม่จำนวน
มากขึ้น
, ลู ก ค้ า ไม่ เ ข้ า ใจกระบ วนการ
ทำงาน
, มี ห มู่ บ้ า น จั ด ส ร ร แ ล ะ
คอนโดมิ เนี ย มพร้ อ มขายจำนวน
มาก, ลูกค้ากู้ยืมเงินกับสถาบันทาง
การเงิ น ไม่ ผ่ า น, ความล่ า ช้ า ของ
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
, การรอคอยวัสดุจากผู้ผลิต , การ
รอคอยการเลือกวัสดุจากลูกค้า

ตรวจสอบ สภ าพ อ ากาศก่ อ น
ว า ง แ ผ น ง า น ร า ย สั ป ด า ห์ ,
ตรวจสอบแรงงานให้ถูกกฎหมาย,
รักษามาตรฐานงานก่อสร้าง และ
ความโดดเด่นของแบบบ้าน, สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยข้อมูล
และประสบการณ์ , ประสานงาน
เรื่องวัสดุล่วงหน้า, นำเสนอจุดเด่น
ของบ้านนอกโครงการจัดสรร

หลีกเลี่ยงการนำวัสดุทิ้งรอไว้หน้างาน
, หลีกเลี่ยงการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่
มีความคุ้นเคย, ติดต่อสถาบันการเงิน
ให้ เป็ น พั น ธมิ ต รให้ ม ากที่ สุ ด , สร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ หน่ ว ยงาน
ราชการ, หลี ก เลี่ ย งการลงทุ น สร้ า ง
บ้านขายในสถานที่สิ่งแวดล้อม และ
โครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อม

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส

โอกาส (opportunities ,O)

ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์

อุปสรรค (threats ,T)

ปัจจัย
ภายใน

จุดแข็ง (strengths ,S)

รูปที่ 5 กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จากการที่เจ้าของกิจการได้ให้แนวทางเกี่ยวกับเป้าหมายการปรับปรุง
พัฒนาการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหลักนั้น ทำให้ได้กลยุทธ์เชิงรุก ที่เป็นประเด็นหลักๆ
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คือ การสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างโอกาสในการมีรายได้เพิ่มจากการเพิ่ม
มูลค่าให้ กับ บริก ารของบริษั ท กลยุท ธ์เชิงแก้ไข คือ อุ ดช่องว่างของความ
ผิดพลาดด้วยการพัฒนาระบบภายในบริษัทให้เข็มแข็ง ตรวจสอบงานอย่าง
ละเอี ย ดทุก ขั้ นตอน กลยุท ธ์เชิงป้ อ งกัน คือ ศึก ษาการทำงานของตนเอง
ล่วงหน้า รวมไปถึ งศึกษาลูกค้า สร้างความเข้ าใจเกี่ยวกับ งานก่อ สร้าง ให้
ข้อมูลและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า กลยุทธ์เชิงรับ คือ แผนการ
เตรียมพร้อมรับมือ หรือจัดการกับความเสี่ยงกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัท เช่นปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จากนั้นนำกลยุทธ์ทั้งหมดมา
จำแนกลงในองค์ประกอบทางธุรกิจทั้ง 9 ด้านของแผนผังแบบจำลองธุรกิจ

กลุ่ม
ลูกค้า

การ
นำ
เสนอ
คุณค่า

ช่อง
ทาง

ความ
สัม
พันธ์
กับ
ลูกค้า

ปัจจัยตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่

รายได้จากการทำสัญญา
ออกแบบ

ปัจจัยเพิ่มเติมจากกลยุทธ์
จัดทำแบบจำลองบ้านให้
ลูกค้าดูตามความคืบหน้า
ของงานสำหรับการเบิก
งวดงาน

ค่าเฉลี่ย

ประเมินแบบและเสนอ
ราคาแบบเร่งด่วน

5.0

-

5.0

2.9

ยานพาหนะ
เงินทุน

-

5.0

วัสดุอุปกรณ์

(ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานสูง
สร้างความน่าเชื่อถือ ,
รวบรวมข้อมูล และราคา
อยู่เสมอ)

4.7

ทีมงานการตลาด

5.0

ออกแบบบ้านตามความ
ต้องการของลูกค้า

-

5.0

สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า

-

5.0

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

(ปรับปรุงการตรวจสอบ
กระบวนการก่อสร้าง)

5.0

หาที่ดินสำหรับสร้างบ้านขาย
พร้อมที่ดิน

-

5.0

หาลูกค้าเพื่อทำสัญญาสร้าง
บ้านหรือซื้อบ้าน

-

5.0

ตรวจสอบและปรับปรุง
บ้านหรืออาคารเดิมของ
ลูกค้า

2.7

5.0

ทำระบบบ้านอัจฉริยะ

3.2

5.0

ทำระบบบ้านประหยัด
พลังงาน

4.0

ปัจจัยตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่

ปัจจัยเพิ่มเติมจากกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย

ลูกค้าที่ต้องการมีบ้านหรือ
อาคารบนที่ดินของตนเอง

-

5.0

ลูกค้าที่ต้องการออกแบบบ้าน
หรืออาคาร

-

5.0

ลูกค้าที่ต้องการบ้านพร้อมที่ดิน

-

5.0

ลูกค้าที่ต้องการปรับปรุง
บ้านหรืออาคารเดิมในการ
ประกอบอาชีพ ขาย หรือ
ให้เช่า

4.2

บ้านที่สวยมีเอกลักษณ์และ
คุณภาพดี

-

5.0

แบบบ้านพร้อมสร้าง

-

5.0

บ้านพร้อมที่ดิน

-

5.0

ระบบบ้านประหยัด
พลังงาน

3.8

ระบบบ้านอัจฉริยะ

4.5

Facebook

-

5.0

เว็บไซต์

-

5.0

สำนักงาน

-

5.0

Instagram

3.5

Line Official Account

4.3

ให้ข้อมูลสำหรับการสร้างบ้าน

-

5.0

บริการขออนุญาตก่อสร้าง และ
จัดหาสถาบันการเงิน

-

5.0

ช่วยลูกค้าประสานงานกับ
ร้านค้าในการเลือกวัสดุ

-

5.0

ตรวจสอบคุณภาพหน้างาน

(ปรับปรุงมาตรฐานการ
ตรวจสอบงานก่อสร้าง)
-

การรับประกันผลงาน

ด้าน

(มีโอกาสทำรายได้เพิ่มขึ้น
จากการเพิ่มฟังก์ชันของ
บ้านซึ่งเพิ่มมูลค่าของ
อาคาร)
(มีโอกาสทำรายได้เพิ่มขึ้น
จากการเพิ่มฟังก์ชันของ
บ้านซึ่งเพิ่มมูลค่าของ
อาคาร)
รายได้จากการปรับปรุง
บ้านหรืออาคาร
(จัดแสดงตัวอย่างวัสดุที่
น่าสนใจ)
(เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ)
(เพิ่มซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศอาคาร)
-

4.4 ผลการทบทวนความเหมาะสมของปัจจัยย่อย แปรผลโดยใช้มาตราวัด
แบบลิเคิร์ท
ด้าน
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July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

กระ
แส
รายได้

รายได้จากการทำสัญญา
ก่อสร้าง

รายได้จากการขายบ้านพร้อม
ที่ดิน

สำนักงาน
ทีมงานออกแบบและก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ทรัพ
ยากร
หลัก

กิจ
กรรม
หลัก

CEM15-6

5.0

5.0

5.0
5.0
4.9
3.3
5.0
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ด้าน

คู่ค้าที่
สำคัญ
ต่อ
ธุรกิจ

ปัจจัยตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่

ปัจจัยเพิ่มเติมจากกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย

ผู้รับเหมาช่วงที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานแต่ละประเภท

-

5.0

ร้านค้าวัสดุที่มีความน่าเชื่อถือ

(ประสานงานให้ความรู้
เพิ่มเติม)

5.0

บริษัทรับออกแบบภายใน

-

5.0

บริษัทรับจัดภูมิทัศน์

-

5.0

หน่วยงานราชการ

-

5.0

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

5.1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริ ก ารของบริษั ท รั บ สร้า งบ้ า น มี ก ารบริ ก ารตั้ งแต่ รั บ ทำแบบ ขอ
อนุญ าตก่อ สร้าง จัดหาสถาบั นการเงิน ก่อสร้าง ประสานงานจั ดหาวัสดุ
ตรวจสอบคุณภาพ และรับประกันผลงาน ปรังปรุงเพิ่มเติมโดยการแจ้งผล
การดำเนินงาน และความคืบหน้าอย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย รวมไปถึงจัดทำ
แบบจำลองบ้าน สำหรับการแนบสัญญาค่างวดงาน และการเสนอราคางาน
เพิ่ ม ลดแบบเร่ ง ด่ ว น อั น เนื่ องมาจากความต้ อ งการในการเพิ่ ม ลด
เปลี่ยนแปลงวัสดุระหว่างการก่อสร้าง

5.1.4 ช่องทาง
ปัจจุบันในการประสานงานจะใช้กลุ่มสนทนาทางไลน์สำหรับลูกค้าที่ทำ
ต้นทุนค่าวัสดุ
5.0
สัญ ญาออกแบบและก่อสร้างเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ในส่วนของการสร้าง
ต้นทุนค่าแรง
5.0
การรับรู้ทางสาธารณะโดยการมีเฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักงาน เว็ บไซต์ และ
ต้
น
ทุ
น
ค่
า
ตอบแทนพนั
ก
งาน
5.0
โครง
การติดป้ายโฆษณา ปรับปรุงโดยการสร้างบัญชีอินสตาแกรม และไลน์ออฟ
ต้นทุนค่าบำรุงรักษาสำนักงาน
5.0
สร้าง
ฟิเชียลแอคเคาท์ เพื่อนำเสนอคุณค่า โปรโมชัน และข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้า
ต้นทุน
ต้นทุนค่าบำรุงรักษา
5.0
รับรู้มากขึ้น
ยานพาหนะ
5.1.5 กิจกรรมหลัก
ต้นทุนค่าโฆษณา
5.0
บริ ษั ท รั บ ออกแบบบ้ า น รั บ สร้ า งบ้ า น สร้ า งบ้ า นขายพร้ อ มที่ ดิ น
*หมายเหตุ;
เพิ่มเติม ปรับปรุง คงไว้
ปรับปรุงโดยเพิ่มการตรวจสอบและปรับปรุงบ้านหรืออาคารเดิมของลูกค้า
รูปที่ 6 ผลการทบทวนความเหมาะสมของปัจจัยย่อย
ทำระบบบ้านอัจฉริยะ บ้านประหยัดพลังงาน และปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานภายในองค์ ก รด้ ว ยการเริ่ ม ใช้ ร ะบบสารสนเทศอาคาร เพื่ อ
กลยุทธ์ที่ผู้ร่วมสนทนาร่วมกันสังเคราะห์ ขึ้นจำแนกไว้ในรูปของปัจจัย
ประสิทธิภาพในการทำงานที่แม่นยำมากขึ้นทั้งในด้านแบบ และการเสนอ
ย่อยขององค์ประกอบทางธุรกิจ ในแผนผังแบบจำลองธุรกิจ หลังจากแปล
ราคาที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ความหมายค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วย มีทั้งการเพิ่มปัจจัยย่อยเข้าไป และ
5.1.6 ทรัพยากรหลัก
ปรับปรุงปัจจัยย่อยเดิมโดยมีแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติม [11]
เพิ่มทีมการตลาด สำหรับทำเนื้อหาและจัดการวางแผนลงโฆษณา และ
ประสานงานลูกค้าในด้านการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณค่าที่ต้อ งการนำเสนอ
5. บทสรุป
ส่ ว นอื่ น ที่ ป รับ ปรุ งเพิ่ ม เติ ม ด้ า นสำนั ก งาน จั ด แสดงวั ส ดุ หรือ ระบบที่
5.1 สรุปผลการศึกษา
น่าสนใจเกี่ย วกับ การสร้างบ้ า น ด้านที มออกแบบและก่อ สร้า ง เพิ่ มการ
สืบเนื่องจากผลการศึกษา และผลการวิเคราะห์ในบทก่อนหน้า ทำให้
พัฒนาตนเอง และพร้อมเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้การ
เกิดแผนผังแบบจำลองธุรกิจฉบับปรับปรุงของบริษัทรับสร้างบ้านดังแสดง
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในรูปที่ 7 ตามแนวทางของเจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ
5.1.7 คู่ค้าที่สำคัญต่อธุรกิจ
ของบริษั ท และการสร้า งโอกาสที่ จ ะมี รายได้ เพิ่ ม โดยสามารถอธิบ าย
ปัจจุบันบริษัทรับสร้างบ้าน มีผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
องค์ประกอบทางธุรกิจฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
งานเฉพาะทางต่างๆ มีร้านวัสดุที่มีความน่าเชื่อถือ ชั้นนำช่วยดูแลลูกค้าใน
5.1.1 การนำเสนอคุณค่า
การเลื อ กและสั่ ง ซื้ อ วั ส ดุ มี บ ริ ษั ท ออกแบบที่ ส่ ง งานก่ อ สร้า งเข้ า มาให้
ปัจจุบันบริษัทมีจุดเด่นในด้านแบบบ้านที่สวยมีเอกลักษณ์ และสร้างได้ ดำเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานราชการ รวมถึงสถาบันการเงิน
ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงการสร้างบ้านขายที่มีราคาต่ำกว่า ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยส่งทีมออกแบบและก่อสร้างเข้าไปเสริมความรู้เกี่ยวกับ
บ้านในโครงการจัดสรร ปรับปรุงโดยมีการเพิ่มระบบบ้านประหยัดพลังงาน วัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อเพิ่มตัวเลือกด้านวัสดุและเทคโนโลยี
และบ้ านอั จ ฉริย ะขึ้ น เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับ ตัว บ้ าน และสร้างความ
5.1.8 โครงสร้างต้นทุน
น่าสนใจ
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ทั้ ง ต้ น ทุ น คงที่ ที่ เป็ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งาน ค่ า
บำรุงรักษาสำนักงาน ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ และต้นทุนที่ ขึ้นอยู่กับโรง
5.1.2 กลุ่มลูกค้า
ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้าน ออกแบบบ้ าน และซื้อ การก่อสร้าง ที่เป็นค่าแรง และค่าวัสดุ ส่วนต้นทุนอีกประเภทที่จำเป็นคือ
บ้านพร้อมที่ดิน ปรับปรุงโดยเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงบ้าน อาคาร ต้นทุนค่าโฆษณา ซึ่งหากสามารถลดต้นทุนได้โดยไม่เสียคุณภาพจะทำให้
บริษัทเกิดผลกำไรมากขึ้นได้
เดิมเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงิน

-

5.0

CEM15-7
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5.1.9 กระแสรายได้
ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากการทำสัญญาออกแบบ เพื่อทำแบบสำหรับ
ก่อสร้าง รายได้จากสัญญาก่อสร้างบ้าน สำหรับงานก่อสร้างโดยแบ่งชำระ
เป็ น งวดตามความคื บ หน้ า ของงาน และรายได้ จ ากการสร้ า งบ้ า นขาย
ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการมีรายได้จากการทำสัญญาปรับปรุงบ้านหรืออาคาร
แผนผังแบบจำลองธุรกิจฉบับปรับปรุง
คู่ค้าที่
สำคัญต่อ
ธุรกิจ

กิจกรรมหลัก

ออกแบบบ้าน
ตามความ
ต้องการของ
ผู้รับเหมา
ลูกค้า, สร้าง
ช่วงที่มี
บ้านบนที่ดิน
ความ
ของลูกค้า,
เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบงาน
ในงานแต่
ก่อสร้าง, หา
ละประเภท,
ที่ดินสำหรับ
ร้านค้าวัสดุ สร้างบ้านขาย
ที่มีความ
พร้อมที่ดิน, หา
น่าเชื่อถือ,
ลูกค้าเพื่อทำ
บริษัทรับ
สัญญาสร้าง
ออกแบบ
บ้านหรือซื้อ
ภายใน,
บ้าน,
บริษัทรับ
ตรวจสอบและ
จัดภูมิทัศน์, ปรับปรุงบ้าน
หน่วยงาน หรืออาคารเดิม
ราชการ,
ของลูกค้า ,
สถาบัน
ทำระบบบ้าน
การเงิน
อัจฉริยะ, ทำ
ระบบบ้าน
ประหยัด
พลังงาน
ทรัพยากรหลัก
สำนักงาน , ทีมงานออกแบบ
และก่อสร้าง, คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์, ยานพาหนะ,
เงินทุน, วัสดุอุปกรณ์,
ทีมการตลาด
โครงสร้างต้นทุน
ต้นทุนค่าวัสดุ, ต้นทุนค่าแรง,
ต้นทุนค่าตอบแทนพนักงาน,
ต้นทุนค่าบำรุงรักษาสำนักงาน,
ต้นทุนค่าบำรุงรักษา
ยานพาหนะ, ต้นทุนค่าโฆษณา
*หมายเหตุ; เพิ่มเติม ปรับปรุง คงไว้

การนำเสนอ
คุณค่า

บ้านที่สวยมี
เอกลักษณ์
และคุณภาพ
ดี, แบบบ้าน
พร้อมสร้าง,
บ้านพร้อม
ที่ดิน,
ระบบบ้าน
ประหยัด
พลังงาน,
ระบบบ้าน
อัจฉริยะ

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

กลุ่มลูกค้า

ให้ข้อมูลสำหรับ
การสร้างบ้าน,
บริการขอ
อนุญาตก่อสร้าง
และจัดหา
สถาบันการเงิน,
ช่วยลูกค้า
ประสานงานกับ
ร้านค้าในการ
เลือกวัสดุ,
ตรวจสอบ
คุณภาพหน้า
งาน,
การรับประกัน
ผลงาน,
จัดทำ
แบบจำลอง
บ้านแสดงความ
คืบหน้า,
ประเมินแบบ
และเสนอราคา
แบบเร่งด่วน

ลูกค้าที่
ต้องการมี
บ้านหรือ
อาคารบน
ที่ดินของ
ตนเอง,
ลูกค้าที่
ต้องการ
ออกแบบ
บ้านหรือ
อาคาร,
ลูกค้าที่
ต้องการ
บ้านพร้อม
ที่ดิน, ลูกค้า
ที่ต้องการ
ปรับปรุง
บ้านหรือ
อาคารเดิม
ในการ
ประกอบ
อาชีพ ขาย
หรือให้เช่า

ช่องทาง
Facebook, เว็บไซต์, สำนักงาน,
Instagram, Line Official Account

กระแสรายได้
รายได้จากการทำสัญญาออกแบบ, รายได้จากการ
ทำสัญญาก่อสร้าง, รายได้จากการขายบ้านพร้อม
ที่ดิน, รายได้จากการปรับปรุงบ้านหรืออาคาร

รูปที่ 7 แผนผังแบบจำลองธุรกิจของบริษัทรับสร้างบ้านฉบับปรับปรุง
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5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทรับสร้างบ้าน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กับการวิเคราะห์
กลยุทธ์ผ่านแผนผังแบบจำลองธุรกิจ เกิดเป็นแบบจำลองธุรกิจฉบับปรังปรุง
ของบริษัทรับสร้างบ้าน แสดงให้เห็นว่าบริษัทรับสร้างบ้านยังมีโอกาสขยาย
การเติบโตทางธุรกิจขึ้นเรื่อ ยๆ ขึ้ นอยู่กับขีดจำกัดของทางบริษั ท ว่าจะมี
ทรัพยากรเพียงพอที่จะรับงานมากขึ้นได้หรือไม่ และจำเป็นต้องรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดของผู้ที่ต้องการสร้างบ้านที่ออกแบบได้เองตามรูปแบบ
ของที่ดินและฟังก์ชันการใช้งานตามต้อ งการโดยการรัก ษาคุณ ภาพและ
สร้างจุดเด่นในงานออกแบบ ในส่วนการที่จะเสริมรายได้คือการเพิ่มมูลค่า
ไปในสินค้าหรือบริการ ที่ลูกค้าพึงพอใจจะได้รับหรือครอบครอง
ผลการวิเคราะห์ แ ผนผั งแบบจำลองธุ รกิ จ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ทั้ ง
จุดประสงค์ข องการศึก ษาคือได้เรีย นรู้กระบวนการพัฒนาองค์กรโดยใช้
แผนผังแบบจำลองธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาองค์กรของเจ้าของกิจการ
ที่ ต้ อ งการเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท เพิ่ ม ความทั น สมั ย การมี
มาตรฐานสากล และการรักษาผลประกอบการให้ได้กำไรดังแสดงในรูปที่ 7
ซึ่ง ทางผู้บ ริห ารสามารถนำแผนผังแบบจำลองธุรกิจฉบับ ปรับ ปรุงนี้เป็ น
กรอบในการดำเนินธุรกิจเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานต่อไปว่าสามารถทำให้
โครงสร้างต้นทุน และกระแสรายได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ เนื่องจาก
การวิเคราะห์แผนผังแบบจำลองธุรกิจนั้น ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับ
ธุรกิจแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด และสภาพแวดล้อมที่แต่ละองค์กร
เผชิญ อยู่ ซึ่งสามารถปรับ ปรุงแผนผังแบบจำลองธุรกิจ ได้ตลอดเวลาให้
เหมาะสมเข้ ากับ สถานการณ์ การที่ได้เรีย นรู้กระบวนการพัฒ นาแผนผัง
แบบจำลองธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนสำคัญและ
เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
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การวิเคราะห์การวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก
Analysis of Building Information Modeling Execution Planning (BIMxP) for Small Residential
Buildings
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) ได้ถูกใช้ในงานก่อสร้างขนาด
ใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง ในขณะเดียวกันในงานก่อสร้าง
อาคารพักอาศัยขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะใช้แบบก่อสร้างในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่ง
เกิดปัญหาในงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
อาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างให้กับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
จึงมีความน่า สนใจ งานวิจ ัย ฉบับ นี้มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อ หาต้นแบบการ
วางแผนดำเนินการสร้า งแบบจำลองสารสนเทศอาคารที ่เหมาะสมกั บ
กระบวนการก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดเล็กโดยประยุกต์ใช้แผนปฏิบัติ
การแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIMxP) ขั้นตอนการวิจ ัย ได้ท ำการ
วิเคราะห์การวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคารให้เหมาะสม
กั บ กระบวนก่ อ สร้ า งอาคารพั ก อาศั ย ขนาดเล็ ก โดยการเรี ย งลำดั บ
กระบวนการทำงานเป็นหมวดหมู่ นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศอาคารเข้า
เชื ่ อ มโยงกั บ กระบวนการทำงาน จากนั ้ น นำข้ อ มู ล ที่ ท ำการศึ ก ษาไป
สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างเพื่อหาข้อเสนอแนะ และนำมา
ปรับปรุงแก้ไขจนได้ต้นแบบ การวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

Abstract
In the present, Building Information Modeling (BIM) is used
in the large construction to increase efficiency of construction.
Meanwhile Auto CAD is used mostly in small residential buildings
construction effected many problems. For this reason
investigator realizes the importance and analyses Building
Information Modeling Execution Planning (BIMxP) for Small
Residential Buildings. Appropriate corresponding operation
Building Information Modeling Execution Planning (BIMxP) is very
important. By sorting process in categories taking data from
Building Information Modeling (BIM) to associate the process for

the purpose of finding appropriate process planning model.
Using data from the investigation to interview the constructional
experts for recommendations can conclude that disadvantage
of using Building Information Modeling (BIM) is taking high cost
but there are more benefits such as fine drawings can decrease
problems from changing drawings effected accurate and quickly
work so that is a good result for constructor.

1. ที่มาและความสำคัญ
ปัจ จุบ ันงานก่อ สร้า งบ้า นพัก อาศั ย ขนาดเล็ก ส่ว นใหญ่จ ะใช้ แ บบ
ก่อสร้างในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งบ่อยครั้งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง
อาทิ เจ้าของบ้านไม่เข้าใจแบบ 2 มิติ ทำให้งานก่อสร้างไม่ตรงกับความ
ต้องการ ทำให้ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
รูป แบบอาคาร ในตัว แบบที่ใช้ในการก่อ สร้างที่ไม่มีความสมบูรณ์ ขาด
รายละเอียดที่ชัดเจน หรือมีความซับซอนอย่างมาก[1] จะทำให้ชิ้นงานไม่
ตรงกั บ ความต้ อ งการทำให้ เ กิ ด ข้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งเจ้ า ของบ้ า นกั บ
ผู้ออกแบบ หรือเจ้าของบ้านกับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ในหลาย
โครงการที่ผู้อ อกแบบกับ ผู้ป ระกอบการรับ เหมาก่อ สร้า งที่ไม่ได้อ ยู่ทีม
เดียวกัน ทำให้การสื่อสารโดยใช้ แบบ 2 มิติเป็นปัญหาอย่างมาก ในหลาย
กรณีที่ไม่สามารถสร้างตามแบบได้ต้องแก้ไขตามหน้างาน ในการแก้ไขแต่
ละครั้งจะมีค่า ใช้จ ่า ย และบ่อ ยครั้งที่ไม่อ าจหาข้อ สรุป ได้ว ่า ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้ภ าระตกมาอยู่ที่ผู้ประกอบการรับเหมา
ก่ อ สร้ า ง ด้ ว ยตั ว แบบ 2 มิ ต ิ ที ่ ม ี ก ารซ้ อ นทั บ กั น ของวั ต ถุ ท ำให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดในการถอดปริมาณ ส่งผลถึงการเสนอราคาก่อสร้างที่ต่ำทำให้
เกิดการขาดทุนของผู้ประกอบการณ์รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันได้มี
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ที่เป็นประโยชน์ในงานออกแบบ การก่อสร้าง
และการถอดปริมาณ รวมไปถึงการวางแผนงาน และการติดตามผลงาน
อย่างไรก็ตามองค์ความรู้การนำ ระบบสารสนเทศอาคารไปใช้งานนั้นมี
อยู่มากมาย ไม่ว ่า จะเป็น มาตรฐาน NBIMS , BIM Project Execution

CEM16-1

283

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

Planning Guide, BIM Planning Guide for Facility Owners,
Singapore MIN Guide , National Guidelines for Digital Modeling
และ มาตรฐาน AEC BIM ซึ่ง BIM Project Execution Planning Guide
(BIM PEPG หรือ BIMxP) มุ่งเน้นขั้นตอนการนำระบบสารสนเทศอาคารไป
ใช้ ใ นโครงการ[2] ผู ้ ท ำวิ จ ั ย จึ ง ได้ น ำองค์ ค วามรู ้ ข อง BIM Project
Execution Planning Guide (BIMxP) มาใช้ ง านเพื ่ อ ให้ ไ ด้ ต ้ น แบบการ
วางแผนดำเนินการสร้า งแบบจำลองสารสนเทศอาคารที ่เหมาะสมกั บ
กระบวนการก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดเล็กต่อไป

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการใช้และการถ่ายโอนข้อมูลแบบดิจิตอลของโครงการอาคารเพื่อ
ปรับปรุงการออกแบบการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการหรือ
ผลงานเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน คณะกรรมการมาตรฐาน
การสร้างแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ (NBIMS) ได้กำหนดไว้ ใน
อีกความหมายBIM ไม่ได้หมายถึง โมเดล 3 มิติ วัตถุ หรือตัวซอฟแวร์ แต่
BIM คือกระบวนการทำงานที่แต่ละฝ่ายของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
สถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรม หรือฝ่ายบำรุงรักษา ฯลฯ ได้แชร์ข้อมูลเพื่อ
ทำงานร่ ว มกั น โดยเก็ บ ไว้ ใ นแหล่ ง ข้ อ มู ล เดี ย วกั น (Common Data
Environment, CDE) แหล่งข้อ มูลนั้นอาจจะเป็ น Internet ,serverของ
บริษ ัท หรือ Cloud basis ที่สามารถแชร์ข ้อ มูลไว้ใช้งานร่วมกัน ข้อ มูล
ดังกล่าวจะถูกเรียนว่า BIM CDE ซึ่งประกอบไปด้วย แผนงาน แบบก่อสร้าง
(แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง และงานระบบ แบบก่อสร้างเหล่านี้ถูก
สร้างมาจาก โมเดล 3 มิติ ที่มีการทำงานรวมกันบน Combine Model
แล้ว) ข้อมูลจำเพาะเจาะจงของตัวโครงการ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ [3]
ได้มีการนำระบบสารสนเทศอาคารมาใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็ก ในเรื่อง
ของการถอดปริ ม าณ และการออกแบบ ผลที ่ ไ ด้ พ บว่ า การวิ เ คราะห์
โครงสร้างโดยใช้โมเดล 3 มิติ ทำให้ผลการวิเคราะห์แรงและการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความถูกต้องและแม่นยำ สามารถใส่รายละเอียดของ
เหล็กเสริมได้อย่างครบถ้วน และปริมาณวัสดุในการก่อสร้างที่ได้จากการ
ระบบสารสนเทศอาคารมีความแม่นยำสามารถนำมาใช้งานจริงได้ [4] ใน
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ BIM เป็นที่ยอมรับอย่างมาก ในการออกแบบอาคาร
ก่อสร้าง และการดำเนินงาน แต่ระบบ BIM กลับไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร
อาจเกิดจากอุปสรรคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้เทคโนโลยี หรือ ด้วยตัว
ผู้ประกอบการณ์ จากการวิเคราะห์ การใช้ระบบ BIM พบว่า บริษัทที่ใช้
ระบบ BIM จะมีข ั้นตอนการออกแบบที่ ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น แต่ เจ้า ของ
โครงการได้รับผลประโยชน์อย่างมาก สามารถดึงศักยภาพของโครงการได้
จนถึงขีดสุด ทำให้ระบบ BIM ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนแรกสุดของโครงการ
และระบบ BIM ได้ถูกนำมาใช้อย่างมากในปัจจุบัน [5] และในงานประชุม
วิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 แบบจำลองสารสนเทศอาคารกรณีศึกษา
“ อ า ค า ร Start up and Innovation ข อ ง ค ณ ะ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ศา สตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร”เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง และ
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ประหยัดเวลาในการแก้ไขแบบ จากการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สามารถจัดทำรูปแบบอาคารเป็นไฟล์ตั้งต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอาคาร
แบบ สัญญา เพื่อใช้ในการควบคุมงาน และบริหารสัญญาได้ สามารถนำมา
เป็นต้นแบบสำหรับโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคตได้ [6] ในงานประชุม
วิชาการเดียวกัน การนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการปรับปรุง
อาคารราชการขนาดใหญ่ ในรู ป แบบ 4 มิ ต ิ กรณี ศ ึ ก ษา “อาคาร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” การใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
ให้แสดงผลออกมาในรูป 3 มิติ ทำให้มองเห็นตัวอาคารได้ชัดเจน เจ้าของ
และผู้ว่าจ้างสามารถรู้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ลด
ความขัดแย้งและเวลาในการทำงาน ในระยะเวลาการปรับ ปรุงอาคาร
เจ้าของโครงการรู้ถึงปัญหาที่ทำให้เกิดงานล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น [7]
สาเหตุที่ระบบสารสนเทศอาคารยังไม่แพร่ห ลายในประเทศไทยอาจสืบ
เนื่องมาจาก วิศวกรโยธาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศอาคาร
ในระดับ “น้อย” เนื่องจากแบบจำลองสารสนเทศอาคารจะถูกใช้ในวิศวกร
สำนักงานเป็นส่วนใหญ่ เพื่อทำแบบจำลอง ถอดประมาณราคา ตรวจสอบ
ความถูกต้องเป็นต้น ในด้านที่ปรึกษาและออกแบบ จะมีการใช้ในส่วนที่ตน
เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่นในการวิเคราะห์โครงสร้าง หรือใช้ตรวจสอบโครงสร้าง
แบบ 3 มิติ ในด้านผู้รับเหมา จะใช้แบบจำลอง ในการอำนวยความสะดวก
ในงานก่อสร้างเท่านั้น ในสำหรับภาพรวม การใช้แบบจำลองสารสนเทศ ใน
การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ในตัวโครงการแบบจบครบวงจร ในองค์กร
ก่ อ สร้ า งยั ง ถื อ ว่ า มี จ ำนวนน้ อ ย และมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น การ
ค่อนข้างมาก[8] และการใช้ระบบสารสนเทศอาคารต้องใช้ความรู้ในหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทางวิศวกรรมก่อสร้าง การบริหารต้นทุนและเวลา
ความรู ้ ด ้ า นประมาณราคา และความรู ้ ค วามเข้ า ใจการใช้ โ ปรแกรมที่
สนับสนุนระบบสารสนเทศอาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคที่มีผลต่อการส่งเสริมการ
ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก[9]
2.2 การวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building
Information Modeling Execution Planning (BIMxP)
การวางแผนดำเนินแบบจำลองสารสนเทศอาคารอย่างเหมาะสม ส่งผล
ดีให้กลับโครงการอย่างมาก โครงการที่มีการวางแผนดำเนินการแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารจะเพิ ่ ม คุ ณ ภาพในการออกแบบ การวิ เ คราะห์ ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดสำคัญและจุดที่จะสร้างปัญหาในขณะก่อสร้างจะ
ถูก คาดการณ์ไว้ และถูก ปรับแก้ไขก่อ นขั้นตอนการก่อ สร้า ง ทำให้งาน
ก่อสร้างมีความถูกต้องและรวดเร็ว[10]
1.ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคารจะมี สี่
ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วยการระบุเป้าหมายในการใช้ BIM ที่
เหมาะสม การออกแบบกระบวนการดำเนินการ กำหนดการส่งมอบ และ
ระบุโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนให้สำเร็จ
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รูปที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบการวางแผนการดำเนินการ BIMxP
รูปที่ 1 The BIM Project Execution Planning Procedure

ระบุเป้าหมายการใช้ BIM
ขั้นตอนแรกที่สำคัญในการออกแบบคือ การกำหนดเป้าหมายของ BIM
ให้ชัดเจน สมาชิกในทีมจะต้องกำหนดเป้าหมายหลัก และกำหนดเป้าหมาย
ว่าจะใช้ BIM ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการในด้านได้บ้าง ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้
จะส่งผลถึงตัวโครงการ และกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น เป้าหมายหลัก
ให้ระบบ BIM กับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อช่วยในการ ออกแบบ ถอด
ปริมาณ และขยายรายละเอียดในส่ว นที่ซับ ซ้อนเป็นต้น ซึ่งการกำหนด
เป้าหมายดังกล่าว จะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพิ่มคุณภาพในการ
ก่อสร้าง หรือการลดต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงแบบขณะก่อสร้าง และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญในการก่อสร้างเพื่อเป็นฐานข้อมูลไปใช้ยังโครงการ
ต่อไปได้
ออกแบบกระบวนการ

เมื่อกระบวนการดำเนินการ ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว สมาชิกในทีม
จะต้องศึกษากระบวนการแต่ละกระบวนการว่าข้อมูลที่ได้ในกระบวนการ
นั้น มีประโยชน์หรือส่งผลกับกระบวนการต่อไปอย่างไร หรือต้องการข้อมูล
ภายนอกที่จะทำให้กระบวนการนั้นแล้วเสร็จ สมาชิกจะต้องเชื่อมโยงข้อมูล
ให้เข้ากับกระบวนการต่างๆดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4 และกำหนดตารางที่
จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังแสดงในตัวอย่างในรูปที่ 5
ระบุโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้งาน
หลังจากที่มีการระบุการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับโครงการแล้ว ในแผน
ที่ ทีมจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในโครงการเพื่อสนับสนุน
กระบวนการทำงานที่วางแผนไว้ ซึ่งจะรวมถึงคำจำกัดความของโครงการ
ระบุ ก ารส่งมอบ ภาษาที่ใช้ และสัญ ญาต่า งๆ การกำหนดขั้นตอนการ
สื่อสาร การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรม และ
ระบุขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ

เมื่อสมาทีมได้กำหนดเป้าหมายการใช้ BIM เสร็จเรียบร้อย ต่อจากนั้น
จะเป็นขั้นตอนการทำแผนกระบวนการสำหรับการวางแผนการใช้ BIM จะ
เริ่มจากการนำกระบวนการทำงานต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิก
ในทีมทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากระบวนการทำงานของแต่ละคนจะมี
ผลกระทบกับกระบวนการทำงานของสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ อย่างไร ดัง
แสดงตัวอย่างในรูปที่ 2 หลังจากพัฒนาแผนโดยรวมแล้ว กิจกรรมไหนที่มี
ความซับซ้อนสูงควรจะทำแผนกระบวนการเพิ่มเติมในกระบวนการนั้นด้วย
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวางแผนจะแสดงในรูปที่ 3
กำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
รูปที่ 3 Process Mapping Notation for BIM Process Maps
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รูปที่ 4 ตัวอย่างการแลกเปลีย่ นข้อมูลในการออกแบบวางแผนการดำเนินการ
BIMxP
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รูปที่ 6 แผนผังระเบียบวิธีการวิจัย

3.1 ศึกษาข้อมูล ทบทวนงานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่า งประเทศเกี่ยวกับการนำระบบ
สารสนเทศอาคารมาใช้งาน ศึกษาวิธีการวางแผนดำเนินการแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร
3.2 รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก
ทำการศึกษาวิธีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก เลือกบ้านพัก ที่มี
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร รูปแบบบ้านพักอาศัยเป็นแบบ 1 ชั้น
และ 2 ชั้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการ
ก่อสร้างจนถึงการส่งมอบ
3.3 เชื่อมโยงขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก และระบบ
สารสนเทศอาคาร โดยใช้วธิ ีการวางแผนดำเนินการแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร

รูปที่ 5 ตัวอย่างตารางในการแลกเปลีย่ นข้อมูล

3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะห์การวางแผนแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับบ้านพัก
อาศัย ขนาดเล็ก เริ่มต้นด้วยการศึก ษาข้อ มูลและทบทวนงานวิจ ัย และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ขนาดเล็ก ศึก ษาการใช้โปรแกรมสำหรับ แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
เชื่อมโยงขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก และระบบสารสนเทศ
อาคาร โดยใช้วิธีการวางแผนแบบจำลองระบบสารสนเทศอาคาร (BIMxP)
นำข้อมูลที่ได้จากการวางแผนแบบจำลองสารสนเทศอาคารไปสัมภาษณ์ผู้ที่
มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นงานก่ อ สร้ า ง และผู ้ ท ี ่ ม ี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศอาคาร เพื่อได้ต้นแบบการวางแผนแบบจำลอง
ระบบสารสนเทศอาคารที่เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กดังแสดงใน
รูปที่ 6

ทำการเชื่อมโยงขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก โดยแยก
เป็นกิจกรรมต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารเข้าสอดแทรกในแต่ละกิจกรรม โดยใช้วิธีการวางแผนดำเนิ นการ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
3.4 สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง และผู้ที่มีประสบการณ์
ในการใช้งานระบบสารสนเทศอาคาร
ในการสั ม ภาษณ์ จ ะทำการอธิ บ ายวิ ธ ี ก ารวางแผนดำเนิ น การ
แบบจำลองระบบสารสนเทศอาคาร และวิธ ีก ารนำมาเชื่อ มโยงกับการ
ก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก นำข้อมูลที่ได้จากการวางแผนดำเนินการ
แบบจำลองระบบสารสนเทศอาคาร ให้ผู้มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและ
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศอาคาร ตรวจสอบและขอ
ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรแก้ไข
3.5 วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาต้นแบบการวางแผนดำเนินการ
แบบจำลองสารสนเทศอาคารที่เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

CEM16-4

286

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ทำการศึกษาและสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์
จำนวน 5 ท่าน มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข เพื่อหาต้นแบบการวางแผน
ดำเนินการแบบจำลองระบบสารสนเทศอาคาร ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

รูปแบบบ้าน

1-2 ชั้น

4. ผลการวิจัย

พื้นที่ใช้สอย

ไม่เกิน 150 ตารางเมตร

4.1 ศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็กจากเริ่มงานถึงส่ง
มอบงาน

งานโครงสร้าง

ฐานราก เสา คาน พื้นและบันใดเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่มีเสาเข็ม โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กรูปพรรณ เชื่อมแข็ง

ผลการศึกษาการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก แสดงข้อมูล ดังแสดง
ในตารางที่ 1 และพบลักษณะสำคัญ ของงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด
เล็ก คือ มีกระบวนการทำงานของกิจกรรมต่างๆจะใช้ระยะเวลาที่สั้น มีการ
ทำสัญญาแบบเหมารวมและการตั้งเบิกเงินจะเป็นการตั้งเบิกแบบงวดงาน
และจะมีผู้รับเหมารายย่อยที่อาจมี จำนวนช่างไม่มาก แต่จะหมุนเวียนเข้า
ทำงานตลอด การจัดตารางเวลาและเตรียมข้อมูลให้ครบถ้ วนจะช่ว ยให้
ผู้รับเหมารายย่อยทำงานได้อย่า งมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลให้
สามารถตั้งเบิกเงินตามงวดงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต่างจากการก่อสร้างแบบ
อื่นที่แต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาที่นานกว่าและมีจำนวนผู้รับเหมารายย่อยมาก
ทำให้ต้องมีผู้คุมงานมากตามไปด้วย จากการศึกษา ขั้นตอนการก่อสร้าง
บ้า นพักอาศัยขนาดเล็ก สามารถแบ่งได้ ออกเป็น 2 ส่ว นได้แ ก่ ส่วนที่1
ขั้นตอนก่อ นการขออนุญ าตก่อสร้าง และส่ว นที่ 2 ขั้นตอนหลังการขอ
อนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง เมื ่ อ ทำการเชื ่ อ มโยงกั บ การวางแผนการดำเนินการ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIMxP) สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7

รายละเอียดบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

งาน
ผนัง ก่อด้วยอิฐมอญแดง ฉาบและทาสี
สถาปัตยกรรม ประตูและวงกบประตูเป็นไม้เนื้อแข็ง
หน้าต่างเป็นกระจกกรอบอลูมิเนียมสั่งทำ
พื้นปูกระเบื้อง ฝ้าเพดาลเป็นโครงอลูมิเนียมปิดด้วยยิปซัม
ระบบประปา

ท่อ PVC ผังตามพื้นและผนัง ส่งน้ำด้วยระบบปั๊ม
มีถังบำบัดน้ำเสีย รับน้ำเสียจากสุขภัณฑ์ และส่งไปยังบ่อซึม
สุขภัณฑ์ ประกอบด้วย โถส้วม,อ่างล้างหน้า,ฝักบัว เป็นต้น

ระบบไฟฟ้า

ท่อ PVC ผังตามผนังและเหนือฝ้า มีตู้ Load Center รับไฟ
จากมิเตอร์การไฟฟ้าแล้วจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า มีระบบกัน
ไฟรั่ว อุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย ปลั๊ก สวิสต์ โคมไฟ เป็น
ต้น
ตารางที่ 1 รายละเอียดบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

รูปที่ 7 ขัน้ ตอนโดยรวมในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็กเมื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIMxP)
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4.2 ขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการก่อสร้างที่ถูกเชื่อมโยงกับการ
วางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIMxP)
เป้าหมายของการออกแบบวางแผนระบบสารสนเทศอาคาร เพื่อใช้กับ
งานก่อสร้างขนาดเล็ก จะมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบ การหาปริมาณวัสดุ
และความสอดคล้ อ งของแบบเพื ่ อ อำนวยความสะดวกในขั ้น ตอนการ
ก่อสร้าง ในขั้นตอนก่อนการขออนุญาตประกอบด้วย การออกแบบบ้านพัก
อาศัย ทั้งในส่วนของ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ เมื่อ
ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร จะเริ่มขั้นตอนการก่อสร้างโดยเริ่มจาก
งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ซึ่งจะมีงานระบบเข้ามาทั้ งในช่วงงาน
โครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม จนกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จจะทำการ
ส่งมอบงานให้แก่เจ้าของโครงการ เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับการวางแผนการ
ดำเนินการระบบสารสนเทศอาคารสามารถแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 8 – รูปที่
10
4.3 ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างและผู้มี
ประสบการณ์ด้านการใช้ระบบสารสนเทศอาคาร
ทำการอธิบายวิธีการวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
และได้นำข้อมูลจากการการวางแผนการดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารสำหรับ บ้า นพัก อาศัย ขนาดเล็ก ให้ ผู้ที่มีป ระสบการณ์ ด้า นงาน
ก่อสร้างและผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ระบบสารสนเทศอาคารตรวจสอบ
และขอคำเสนอแนะ และสิ่งที่ควรแก้ไข ได้แ บ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ประกอบการณ์รับ เหมาก่อสร้าง ดัง
แสดงตามรูปที่ 11 ซึ่งได้ผลดังนี้
1 ผู้ออกแบบ
จากการสัมภาษณ์ผู้อ อกแบบในโครงการขนาดใหญ่ที่เคยใช้ระบบ
สารสนเทศอาคารแล้วได้ข้อมูลว่า ในการออกแบบระบบสารสนเทศอาคาร
ก็จะทำคล้ายๆกับการวางแผนการดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
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(BIMxP) แต่ ไ ม่ ไ ด้ ทำเป็ นแผนภาพ จะทำงานงานโดยไล่ต ามขั ้นตอนที่
ใกล้เคียงกับแผนภาพข้างต้น แต่ ถ้ามีการวางแผนดำเนินการแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร จะมีผลดีต่อทีมงาน ทำให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรู้
หน้าที่ของตนเอง และสามารถเตรียมข้อมูลก่อนทำงาน อาจส่งผลให้การ
ทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และงานออกมาตรงกับความต้อง และข้อมูล
ตรงกับความต้องการของหน้างาน แต่จากแผนภาพมีความซับซ้อนผู้ที่ไม่มี
ความเข้าใจในการวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร อาจ
ต้องใช้เวลาศึกษา ควรจะนำข้อมูลที่ได้จากการทำแผนภาพมาสรุป เป็ น
ตาราง ไม่ว ่า จะเป็นในงานออกแบบหรือ ในขั้นตอนการก่อ สร้า ง และ
กำหนดเวลาที่จะต้องใช้ข้อมูล เวลาในการส่งมอบข้อมูล กำหนดผู้ ส่งและ
ผู้รับให้ชัดเจน ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 2
2 ที่ปรึกษาโครงการ
จากการสัมภาษณ์ การวางแผนดำเนินการแบบจำลองระบบสารสนเทศ
อาคาร มีก ารแบ่งขั้นตอนของกิจ กรรมที่ชัดเจนและหาข้อมูลที่มีผลต่อ
กิจกรรมก่อนทำงาน มีผลดีต่อการตรวจสอบ และเมื่อมีข้อผิดพลาดสามารถ
เข้ า แก้ ไ ขในกิ จ กรรมนั ้ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ ข้ อ เสี ย ของการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศอาคาร สำหรับผู้รับกอบการณ์รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก เนื่อง
ด้วยต้นทุนที่ค่อนค่างสูง และผู้ที่จะใช้ระบบสารสนเทศอาคารต้องมีความรู้
ความสามารถระดับหนึ่ง ทำให้ผู้รับก่อสร้างรายเล็กจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ
กับระบบสารสนเทศอาคารเท่าที่ควร แต่ถ้าผู้ระบอกการณ์รับเหมาก่อสร้าง
รายเล็กสนใจการใช้ระบบสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้างขนาดเล็กก็มี
ผลดีต่อผู้ประกอบการณ์เอง เพราะส่วนใหญ่งานก่อ สร้า งบ้านพักอาศัย
ขนาดเล็กจะเป็นแบบ 2 มิติเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีข้อผิดผาดบ่อยทำให้ต้อง
แก้ไขหน้างานเป็นประจำ แต่ถ้าใช้ระบบสารสนเทศอาคารที่สามารถมอง
เป็นภาพ 3 มิติ ข้อผิดพลาดจะถูกแก้ไขในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งเป็นผลดี
ต่องานก่อสร้าง จากข้อมูลที่ได้รับระบบสารสนเทศอาคารสามารถปริมาณ
วัสดุที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง ก็มีผลดีต่อ ที่ปรึกษาโครงการในการตรวจ
ปริมาณงานในการเบิกเงินในแต่ละงวดได้สะดวก

รูปที่ 8 ตัวอย่างการวางแผนการดำเนินการระบบสารสนเทศอาคาร งานสถาปัตยกรรม
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รูปที่ 9 ตัวอย่างการเชือ่ มโยงขัน้ ตอนการออกแบบงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น กับการวางแผนการดำเนินการระบบสารสนเทศอาร

รูปที่ 10 ตัวอย่างการเชือ่ มโยงขั้นตอนการก่อสร้างงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชัน้ กับการวางแผนการดำเนินการระบบสารสนเทศอาคาร

CEM16-7

289

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

รูปที่ 11 สัมภาษณ์ผู้ทมี่ ีประสบการณ์งานก่อสร้าง
สรุปการวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร งานออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ
ลำดับ

กิจกรรม
ผนัง

ข้อมูลที่
ต้องการ
ชนิด/
รูปแบบ

ข้อมูลที่จะส่งไปยังฝ่ายอื่น
วันที่

ข้อมูล
Model
ผนัง

วันที่
ส่ง

ผู้รับข้อมูล
ฝ่ายออกแบบ
โครงสร้าง

ตารางที่ 2 ตัวอย่างตารางสรุปการดำเนินการการวางแผนระบบสารสนเทศอาคาร
งานสถาปัตยกรรม

3 ผู้รับเหมา
จากการสัมภาษณ์ การวางแผนดำเนินการแบบจำลองระบบสารสนเทศ
อาคารให้เหมาะสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก เป็นเรื่องที่ดี
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แบบที่ละเอียดและข้อมูลที่เพียงพอ ลดการแก้ปัญหาหน้างาน และปริมาณ
ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง ทำให้วางแผนต้นทุนการก่อสร้างได้สะดวก
และการทำงานเป็นไปได้อ ย่า งรวดเร็ว ถ้า แบบมีความละเอีย ดมากพอ
สามารถลดปัญหาเรื่องเวลาที่ต้องรอผู้คุมงานมาอธิบายหรือแก้ไขปัญหา
กรณีที่แบบไม่สมบูรณ์ได้ ผู้รับเหมาสามารถใช้เวลาไปบริหารงานด้ านอื่น
เช่น สามารถรับงานได้มากขึ้น มีเวลาในการวางแผนจัดชื้อวัสดุ หรือมีเวลา
ในการศึกษาวิธีการก่อสร้า งในรูป แบบใหม่ๆ ได้มากขึ้น เป็นต้น แต่งาน
รับเหมาก่อสร้างมีหลายโครงการไม่ได้ออกแบบตั้งแต่ต้น บ้างครั้งงานที่ได้
จะมีแบบอยู่แล้วควรจะมีการวางแผนดำเนินการแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารในกรณีนี้ด้วย ควรเพิ่มงานก่อสร้างในงานโครงสร้างสำหรับบ้าน 2
ชั้นเพราะงานของบ้าน1 ชั้น กับ 2 ชั้นไม่เหมือนกัน และในช่วงก่อสร้างงาน
โครงสร้าง และสถาปัตยกรรมนั้นจะมีงานระบบไฟฟ้า และประปาแทรกเข้า
มาด้ว ยในระหว่างก่อสร้าง ควรจะแทรก จะมีแ บบอยู่แล้วควรจะมีการ
วางแผนดำเนิ นการแบบจำลองสารสนเทศอาคารในกรณี น ี ้ด ้ ว ย ผู ้ ทำ
การศึกษาจึงได้ทำการวางเพิ่มเติมและแก้ไขแผนดำเนินการแบบจำลอง
ระบบสารสนเทศอาคาร รูปที่ 12 ได้นำเอาแบบจากเจ้าของโครงการที่ขอ
อนุญ าตการก่อ สร้า งแล้ว มาทำการวางแผนดำเนินการในการทำระบบ
สารสนเทศอาคาร จุดประสงค์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง และหา
ปริมาณวัสดุในงานก่อสร้างเพื่อประมาณต้นทุนในงานก่อสร้าง รูปที่ 13 –
รูปที่ 15 จากการศึกษาจะต้องทำการวางท่อประปาและ sleep ท่อประปา
ก่อนถึงจะทำการเทพื้นได้ จึงควรเพิ่มระบบประปาเข้ามาในการวางแผน
ดำเนินการและท่อประปาในผนังจะต้องทำการฝัง ก่อนงานฉาบผนัง และ
งานระบบประปาและไฟฟ้าจะต้อ งติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อ น ถึงจะทำการ
ติ ด ตั ้ ง ฝ้ า ได้ จึ ง ควรเพิ่ ม งานระบบไฟฟ้ า และงานระบบประปา ในการ
วางแผนดำเนินการระบบสารสนเทศอาคาร งานสถาปัตยกรรม

รูปที่ 12 การวางแผนดำเนินการระบบสารสนเทศอาคาร งานสถาปัตยกรรม กรณีที่ไม่ได้ออกแบบเอง
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รูปที่ 13 เพิม่ งานระบบประปาเข้าไปในการวางแผนการดำเนินการระบบสารสนเทศอาคาร งานโครงสร้าง บ้าน 1 ชั้น

รูปที่ 14 เพิม่ งานระบบประปาในการวางแผนการดำเนินการระบบสารสนเทศอาคาร งานโครงสร้างบ้าน 2 ชั้น
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รูปที่ 15 การวางแผนการดำเนินการระบบสารสนเทศอาคาร งานประปา กรณีที่ไม่ได้ออกแบบเอง

5. บทสรุป

กิตติกรรมประกาศ

ผลจากการศึกษา เมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโครงการตั้งแต่เริ่ มจน
สิ ้ น สุ ด โครงการอยู ่ บ น BIM process เดี ย วกั น และได้ ข ้ อ มู ลที ่ถ ู ก ต้อ ง
ครบถ้วนตามต้นแบบการวางแผนแบบจำลองสารสนเทศอาคราที่เหมาะ
สำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กที่ได้ออกแบบไว้ ก็จะส่งผลให้โครงการบรรลุ
เป้าหมายในการใช้ BIM ตามที่ได้ตั้งไว้ ตามที่แสดงในรูปที่ 7 ทำให้เจ้าของ
โครงการมีความเข้าใจในรูปทรงของที่พักอาศัยมากขึ้น ได้ปริมาณวัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้างใกล้เคียงกับการใช้งานจริง แบบที่ใช้ในการก่อสร้างมีความ
ระเอี ย ดลดปั ญ หาด้ า นความขั ด แย้ ง ระ หว่ า งผู ้ อ อก แบบ แ ละ
ผู ้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้า ง ทำให้ ผ ู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งทำงานได้ สะดวก และลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานเพิ่มหรืองานแก้ไขที่เกิดจากความผิดพลาด โดยให้
ความสำคัญกับปัญหาและวิธีป้องการความสูญเสียเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่
ควรจะเกิดขึ้น และสร้างมิตรภาพระหว่างสายงานการก่อสร้าง

ในงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างและผู้
ที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศอาคาร ทุกท่านที่สละเวลาให้ได้
พบปะขอข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงความคิดเห็น และอนุญาตให้
ทำการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับประเด็นในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาการวางแผน
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIMxP)สำหรับ ก่อสร้างตึก สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เพื่อ เป็นประโยชน์ในการสนับ สนุนการใช้ระบบสารสนเทศ
อาคารในงานก่อสร้างก่อสร้าง
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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น การประมูล งานก่ อ สร้า งมี ก ารแข่ งขั น ที่ สูง ถู ก บี บ ด้ ว ยราคา
ประมู ลและระยะเวลาในการถอดปริม าณงาน ความรวดเร็ว และความ
แม่นยำในการถอดปริมาณงานเป็นสิ่งจำเป็นของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุก
แห่ ง บทความฉบั บ นี้ มี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบ บ จำลอ งเท คโนโลยี ส า รสนเทศอาคาร (Building Information
Modeling : BIM) ในการเข้ามาประยุกต์หรือแทนที่แผนกสำรวจปริมาณ
งาน (Quantity Surveyor) โดยเป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองอาคาร
ในระบบ 3 มิติ และสามารถถอดข้ อ มูลปริมาณงานก่อ สร้างที่ เกิดขึ้ นใน
โครงการก่อสร้างได้ ใช้ในการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างในบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและราคา ( Bill Of Quantities : BOQ) ที่ใช้ในการแข่งขันการ
ประกวดราคาค่าก่อสร้าง ในการวิเคราะห์ผลมีการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3
ส่วน ส่วนแรกปริมาณงานที่ได้จากแบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
ส่วนที่สองปริมาณงานที่ได้จากบุคคลากรในแผนกสำรวจปริมาณงาน ส่วนที่
สามปริมาณงานที่ได้จากการเก็บข้อมูลการก่อสร้างที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยที่
จะทำการนำเสนอ ได้แก่ ผลการเทียบปริมาณงานโครงสร้าง ผลการเทียบ
ระยะเวลาในการดำเนินการถอดปริมาณงาน และ ผลการเทีย บจำนวน
บุคคลากรในการถอดปริมาณงาน พร้อมทั้ง นำผลวิเคราะห์ให้ทางบริษัทที่
สนใจได้พิจารณาการจั ดซื้อซอฟต์แวร์แบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารต่อไป
คำสำคัญ: แบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร,การถอดปริมาณงาน,
การประมูลงานก่อสร้าง

Abstract
Current bidding construction is highly competitive. Being
Rushed by the bid price and the working duration. Fast and
precision in the amount of quantity surveyor is required of all
construction companies. This paper's main purpose. To
evaluate the performance of Building Information Modeling

(BIM) for apply or replace the quantity surveyor department. By
a modeling process, building in 3D and the construction
quantity caused in construction projects. The estimated cost of
construction materials and the amounts shown in the accounts
for Bill of Quantities (BOQ) used in the construction of
competitive bidding. In analyzing the data set is divided into 3
parts, the first part quantity of Building Information Modeling
(BIM). The second part quantity of the staff in the quantity
surveying department. The third part quantity of the proceeds
from collection of construction build. The findings will be
presented the results of the Structural work. The results of the
period to estimate the quantity and the number of personnel
compared to estimate the quantity. Including present analysis
results to interested companies to consider purchasing the
software for building information technology model.
Keywords: Building Information Modeling , estimate the
quantity, bidding construction

1. บทนำ
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศอาคาร (Building Information
Modeling : BIM) ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทกั บ วงการงานก่ อ สร้ า งมากขึ้ น
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร เป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่
การออกแบบด้านสถาปั ตยกรรมไปจนถึงการก่อสร้างจริง โดยระบบ BIM
จะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคาร และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 3
มิติ โดยข้อมูลที่ได้จาก BIM สามารถแบ่งแยกองค์ประกอบอาคารได้อย่าง
ชัดเจน และทำให้ สามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
ทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร(BIM) เป็นประโยชน์กับฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการก่อสร้างโดยตรง ประกอบไปด้วย วิศวกร
โครงสร้าง , สถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรงานระบบ หรือ ในเชิงธุรกิจ อาทิ
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เช่ น บริษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง และ บริษั ท ออกแบบ เป็ น ต้ น เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็นการสร้างแบบจำลองในลักษณะ 3
มิ ติ (Three-dimensional model) ทำให้ ส ามารถเข้ า ใจลั ก ษณะทาง
กายภาพของอาคารได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการจัดการข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การประสานงานของฝ่ายต่างๆ และช่วยให้สามารถทำงาน
ร่วมกันภายในทีมได้อย่างมีระบบ จึงสามารถช่ วยลดความผิดพลาดและ
ความขัดแย้งของปัญหาต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นจากแบบก่อสร้างที่มีรูปแบบ 2
มิติ เช่น ความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินการเนื่องจากแบบก่อสร้างไม่เป็น
ปัจจุบัน และ การก่อสร้างผิดไปจากแบบ จึงทำให้ข้อมูลที่ได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ในการดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง โครงการก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะโครงการ
จำเป็นต้องมีการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง เพื่อพิจารณางบประมาณ
ค่าก่อสร้างในเบื้องต้น และ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
ก่อสร้าง เมื่อเจ้าของโครงการตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ดั ง กล่ า ว จากนั้ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการ(Consult)จะดำเนิ น การเชิ ญ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าร่วมการประกวดราคาค่า
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และ จัดทำเอกสารแสดงปริมาณงานและราคา
วัสดุก่อ สร้าง (BOQ หรือ Bill of Quantities ) โดยราคาค่า ก่อ สร้า งที่
เกิดขึ้นใน BOQ ส่วนหนึ่ งจะขึ้นอยู่กับความถู กต้องของปริมาณงาน ที่ได้
จากการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง ดังนั้น ผู้ประมาณราคาต้นทุนค่า
ก่อสร้างจะต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญด้านงานก่อสร้าง มีประสบการณ์ใน
การทำงานเกี่ยวกับ การก่อ สร้าง มีความละเอี ย ดรอบคอบ และสามารถ
เข้าใจในแบบก่อสร้าง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการประมาณราคาต้นทุนของ
โครงการให้น้อยที่สุด
การประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้า งอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้า ง โดยทั่ ว ไป
สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
(1) วิธีประมาณราคาโดยสังเขป
(2) วิธีประมาณราคาโดยละเอียด
นอกจากนี้ ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการต่างๆที่มี
การออกแบบโครงสร้าง และ งานสถาปั ตยกรรมที่มีความซับ ซ้อ น หาก
ต้ อ งการปริม าณที่ ถู ก ต้ อ ง และได้ ผ ลการประมาณราคาที่ เกิ ด ค่ า ความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด ปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลโดยตรงกับปริมาณงาน คือ ความรู้
และความเชี่ยวชาญของผู้ ถอดปริมาณงาน ข้อจำกัดด้านเวลาในการถอด
ปริมาณงาน และ แบบก่อสร้างมีความไม่ชัดเจน หรือเปลี่ยนแปลงแบบโดย
ไม่มีก ารประสานงาน ทำให้ แบบไม่ตรงกัน ปริมาณจึ งไม่เท่ากันกับ แบบ
ก่อสร้างต้นฉบับ
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ข้อ ผิดพลาดจากลักษณะงานที่มีความซับ ซ้อน ลดระยะเวลาในการถอด
ปริมาณงาน BIM สามารถใช้ตรวจสอบหาความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง
อีก ทั้งช่วยให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อ ง ประกอบไปด้วย วิศวกร สถาปนิกผู้ออกแบบ
และ ผู้รับเหมา มีความเข้าใจในแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและตรงกันมากขึ้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำ เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร ( Building Information Modeling : BIM) สร้ า งแบบจำลอง
โมเดล 3 มิติ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการคิดปริมาณงาน และนำค่าปริมาณวัสดุ
ที่ ได้ จ ากการประมวลผลโดยโปรแกรมBIM มาทำการเปรี ย บเที ย บกั บ
ปริมาณวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อ สร้างจริงที่สร้างแล้วเสร็จ เพื่อ นำผลการ
ประเมินประสิทธิรูปที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันประมูลงานในอนาคต

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการและกระบวนการ BIM
การทำงานของ BIM คื อ การสร้า งแบบจำลองอาคาร ( Building
Model ) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจะทำการเก็บข้อมูลแบบจำลอง
พร้ อ มทั้ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมไว้ ที่ ฐ านข้ อ มู ล กลางของระบบ โดย
แบบจำลองจะประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆของอาคาร (Building
Component) เช่ น พื้ น ผนั ง เสา ฝ้ า ประตู -หน้ า ต่า ง และ ข้ อ มู ลด้ า น
กราฟิก เช่น ขนาด สี และวัสดุ รวมไปถึง ข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก เช่น ข้อมูล
ผู้ผลิต รุ่น และราคา เป็นต้น และ BIM สามารถแสดงผลแบบจำลองอาคาร
ให้ อ ยู่ในรูป แบบของมุ ม มอง (View) ที่ เหมาะสมตามการใช้ งาน เช่ น
มุมมองแบบ 2 มิติ ประกอบไปด้วย พื้น รูปด้าน และรูปตัด ส่วนมุมมอง
แบบ 3 มิติ ประกอบด้วย รูปทัศนียภาพ และ รูป Isometric และสามารถ
แสดงผลข้ อ มูลต่า งๆของแบบจำลองอาคาร อาทิเช่น ปริมาณวัสดุ และ
พื้นที่ใช้สอย
เนื่องจาก BIM จัดเก็บข้อมูลของแบบจำลองอาคารทั้งหมด รวมอยู่ใน
ฐานข้อมูลกลางดังนั้นเมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแบบจำลอง
อาคารข้ อ มู ล ก็ จ ะถู ก ส่ งไปที่ ฐ านข้ อ มู ล กลางของระบบจะส่ ง ผลให้ ก าร
แสดงผลในทุก มุมมองที่เกี่ย วข้อ งกับ การแก้ไข มีความเปลี่ย นแปลงโดย
อัตโนมัติ (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 : 2)

การนำเทคโนโลยีแ บบจำลองสารสนเทศอาคาร มาใช้ในโครงการ
ก่อสร้างนั้น ตั้งแต่การออกแบบ การเขียนแบบ จัดทำแบบการก่อสร้าง (Asbuilt Drawing) รวมไปถึง การถอดปริมาณงาน เนื่องจาก BIM สามารถ
แสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ แบบโมเดล 3 มิติ ทำให้สามารถเข้าใจ
ลักษณะทางกายภาพของโครงการ ก่อนการก่อสร้างจริงได้ และ ช่วยลด
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ที่มา : (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 : 2)
รูปที่ 1 อธิบายแนวคิดของ BIM
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2.2 การกำหนดมาตรฐาน BIM

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

และป ระเทศสห รั ฐ อเมริ ก า โดย AIA (The American Institute of
Architects) ได้ออกมาตรฐานการทำ BIM ที่มี ชื่อเรียกว่า AA E202 BIM
Protocol ขึ้ น เป็ น ต้ น (สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ,
2558 : 4)

2.2.1 มาตรฐานรายละเอี ยดขององค์ป ระกอบอาคารและแบบจำลอง
อาคาร มาตรฐานนี้ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า แอลโอดี (LOD) หรื อ Level of
Development ซึ่งก็คือ การกำหนดระดับ รายละเอี ย ดขององค์ป ระกอบ
อาคารและแบบจำลองอาคาร รวมทั้ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศประกอบให้
2.3 การวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM (Project BIM Execution Plan)
สอดคล้องกับการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
อาจจะกำหนดเป็นค่าตัวเลข เช่น LOD 100, LOD 200 ฯลฯ หรือ อาจจะ
(1) กำหนดเป้าหมายของโครงการ BIM และการนำ BIM ไปใช้ประโยชน์
กำหนดเป็ น ขั้ น ตอนในการทำงาน เช่ น ขั้ น ตอนแนวความคิ ด ในการ (Goals and Uses)
อ อ ก แ บ บ (Conceptual design), ขั้ น ต อ น พั ฒ น า แ บ บ (Design
(2) กำหนดมาตรฐานของแบบจำลอง BIM ในโครงการ (Standards)
development) ฯลฯ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำ BIM ไปใช้ในการ
(3) กำหนดซอฟต์แ วร์ BIM ที่จ ะใช้ และกำหนดว่าจะทำงานร่วมกั น
ทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุก อย่างไร (Software Platform)
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในรูปที่ 2 ตัวอย่าง LOD ของเก้าอี้ โดยใช้ข้อมูลที่
(4) กำหนดหัวหน้าโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ตามหน้าที่ และ
ไม่ใช้กราฟิก (Non-graphics) เพิ่มขึ้นตามระดับชั้นของโครงการในขณะที่ ความรับผิดชอบ(Stakeholders)
ข้อมูลส่วนที่เป็นกราฟิก หรือรูปร่างหน้าของเก้าอี้ความละเอียดมากหรือ
(5) กำหนดความถี่ในการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม (Meetings)
น้อยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น หากต้องการนำเสนอภาพทัศนียภาพใน
(6) กำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการส่งต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (Project
ชั้ น แบบร่ า งก็ อ าจต้ อ งใช้ ก ราฟิ ก ที่ มี ค วามละเอี ย ดมากกว่ า ในชั้ น แบบ Deliverable)
ก่อสร้าง
(7) กำหนดจำนวนอาคาร ขนาด ตำแหน่ง ฯลฯ แบ่งงานและตารางงาน
(Project Characteristics)
(8) ก ำห น ด ระบ บ พิ กั ดส ำห รั บ แ บ บ จ ำลอ ง BIM (BIM Shared
Coordinates)
(9) กำหนดโครงสร้างการจัดการแบบจำลอง โดยที่ผู้เกี่ยวข้องในหลาย
สาขาอาชีพ และผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึง และทำงานร่วมกันระหว่าง
ช่วงต่างๆ ของโครงการ ด้วยข้อมูล BIM เดียวกัน (Data Segregation)
(10) กำหนดวิ ธี ก ารตรวจสอบกระบวนการสร้ า งแบบจำลอง
(Checking Validation)
(11) กำหนดวิ ธี ก ารสื่ อ สาร และการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่า งกั น
ที่มา : (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 : 4)
(Data Exchange)
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่าง LOD ของเก้าอี้
(12) กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและทบทวนแบบจำลอง BIM
โดยที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาประชุมร่วมกัน (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
2.2.2 มาตรฐานการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูล
ราชูปถัมภ์, 2558 : 10)
โดยเฉพาะในกรณีงานที่มีความซับซ้อนและมีผู้ร่วมทำงานหลาย
2.3.1 การกำหนดขั้ น ตอนการทำแบบจำลอง BIM (BIM Modeling
คน จำเป็ น ที่จ ะต้อ งกำหนดมาตรฐานในการทำงานร่ว มกั น รวมถึ งการ
Process Setup)
แบ่ งปั น ข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน โดย
ก่อ นการสร้า งแบบจำลอง BIM จำเป็ นที่จ ะต้อ งวางแผนการ
มาตรฐานนี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกำหนดผู้ ใช้ งาน ว่ า สามารถทำงานใน
สร้างแบบจำลอง โดยการแบ่งกลุ่มขององค์ประกอบอาคาร (Project Work
องค์ประกอบอาคารในแบบจำลองอาคารที่ส่วนใดได้บ้าง
Set) เช่น กลุ่มผนังภายนอกอาคาร กลุ่มผนังภายในอาคาร กลุ่มพื้นที่ใช้
2.2.3 มาตรฐานการกำหนดหมวดหมู่ แ ละประเภทของข้ อ มู ล
สอยร่วมภายในอาคาร (Common Area) กลุ่มทางสัญจรภายนอก เป็นต้น
องค์ประกอบอาคาร
นอกจากนี้ ต้อ งมี ก ารวางแผนการจั ดการไฟล์ข้ อ มูลโครงการ
โดยเฉพาะในกรณี ที่มีการสร้างองค์ประกอบอาคารขึ้นมาใหม่เอง
(Project File Management) เนื่องจากแบบจำลอง BIM ประกอบไปด้วย
ประกอบไปด้ ว ย มาตรฐานการตั้ ง ชื่ อ รายละเอี ย ดข้ อ มู ล สารสนเทศ
ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆของอาคารเป็ น จำนวนมาก ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั น เข้ า จะทำให้
ประกอบ และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
แบบจำลองมีขนาดใหญ่ และอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับ การเปิ ดใช้งาน
ปัจจุบันมีก ารกำหนดมาตรฐาน BIM แล้วในหลายประเทศ เช่น
ดังนั้นจึงควรแบ่งไฟล์ให้เป็นส่วนย่อยๆตามการออกแบบอาคาร เช่น แต่ละ
ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดทำ มาตรฐาน BIMสำหรับข้อมูลอาคารที่จะนำส่งให้
ไฟล์อาจประกอบไปด้วยอาคารแต่ละหลัง โดยที่มีไฟล์หลักอีกไฟล์ ใช้เป็นที่
หน่ ว ยงานของรั ฐ บาล (http://www.bca.gov.sg/bim/bimlinks.html)
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รวมของไฟล์ย่อยทั้งหมด (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูป ถัมภ์ ,
2558 : 10)
2.3.2 การจัดทำมาตรฐานของส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการเสริมแบบจำลอง
BIM (Set up Project Standard)
(1) มาตรฐานกราฟิก (Graphic Standard) เป็นการทำมาตรฐาน
ของสัญลักษณ์ และขนาดของเส้นต่างๆในรูปแบบของการนำเสนอแบบจาก
แบบจำลอง BIM
(2) การกำหนดหน่วย (Unit) ที่จะใช้ในการทำแบบจำลอง BIM
(3) การกำหนดมาตราส่ ว น และการแสดงผลรายละเอี ย ด
(Drawing Scale and Detail Display) เป็นการตั้งคำมาตราส่วนของแบบ
และการจัดทำ Library ของแบบแสดงรายละเอียดมาตรฐานต่างๆ
(4) มาตรฐานแบบจำลององค์ ป ระกอบอาคาร (Building
Component Standard and Catalog) จั ดทำแบบจำลององค์ป ระกอบ
ของอาคารที่เป็นมาตรฐาน และจัดทำเป็น Catalog เพื่อที่จะสามารถค้นหา
และนำมาใช้ได้ ในเวลาที่สร้างแบบจำลอง BIM (สมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ , 2558 : 10)
2.3.3 ขั้ น ตอนการออกแบบและการเตรีย มข้ อ มู ล สำหรับ การสร้า ง
แบบจำลอง BIM (phasing)
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและการเตรียมข้อมูลสำหรับ
การสร้างแบบจำลอง
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ขั้นการจัดทำแบบ
ก่อสร้าง
(Construction
Documents)

(Details)
- กำหนดวัสดุ

Model)
- มุมมอง 2 มิติ / 3 มิติ
- แผ่นแบบ (Sheets)
- งบประมาณในการก่อสร้าง
- ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ออกแบบและ ก่อสร้าง
- ราคา/ตารางเมตร
- Rendering

- แบบจำลอง BIM
- แบบ 2 มิติ (2D
Drawing Sheets)
- รายการประตู (Door
Schedule)
- รายการหน้าต่าง
(Window Schedule)
- รายการวัสดุตกแต่งผิว
ต่างๆ (Room
Finishing Schedule)

- สัญลักษณ์ประกอบแบบ
(Annotations)
- รายละเอียด 2 มิติ (2D
CAD Details)
- ข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก
ประกอบการทำ
รายการต่างๆ (Non-graphic
Data for
Scheduling)
- รายการประกอบแบบ
(Specification)

ที่มา : (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558 : 12)

2.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานด้วย BIM
ระดับขั้นโครงการ

สิ่งที่ต้องส่งเพื่อให้ขั้นตอน
ต่อไปทำงานได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการทำ
แบบจำลอง BIM

ขั้นแนวความคิดใน
การออกแบบ และ
การทำแบบร่าง
(Conceptual &
SchematicDesign)

- แบบจำลองของที่ตั้งและ
สภาพแวดล้อม
โดยรอบ (Site Model)
- ข้อจำกัดต่างๆ ในการ
ออกแนบ (Design
Restriction)
- Building Mass Model
- Shadow Analysis
- พื้นที่ใช้สอยของส่วนต่าง
(Area
Tabulation)
- ประมาณราคาอย่าง
คร่าวๆ
- กำหนดวัสดุโดยคร่าว

- ขอบเขตที่ติน และระตับ
ความสูงต่ำ ของพื้นที่ (Site
Boundary / Topography)
- ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่
(Environmental Survey)
- ภาพถ่ายทางอากาศ
- ข้อมูลด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Building Mass Model
- ตำแหน่งที่ตั้ง (Site
Locaticn) เพื่อกำหนด
ตำแหน่งและเส้นทางของดวง
อาทิตย์ และ
เวลาที่จะนำมาใช้ใน
การศึกษา
- 3D Model

ขั้นการพัฒนาแบบ
(Design
Development)

- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังพื้น (Floor Plans)
- รูปด้าน (Elevation)
- รูปตัด (Section)
- แบบขยายรายละเอียด

- แบบจำลองที่ตั้ง (Site
Model)
- แบบจำลอง BเMงาน
สถาปัตยกรรม
(Architectural 3D BIM

2.4.1 ด้ า นการบริห ารการก่อ สร้า ง (Construction Management;
CM)
โดยการใส่ข้ อ มูลด้าน "เวลา" ประกอบเข้ าไปกับ องค์ป ระกอบ
อาคาร เช่น กำหนดวันเริ่มงานและวันแล้วเสร็จของงาน เมื่อประกอบเข้า
กั บ ข้ อ มู ล ป ริ ม าณ วั ส ดุ ที่ ได้ จ าก BIM ผู้ บ ริ ห ารงาน ก่ อ สร้ า งแ ละ
ผู้รับเหมาก่อสร้างก็สามารถนำไปใช้ในการวางแผนบริหารการก่อสร้าง โดย
สามารถแสดงเป็ น ภาพ 3 มิ ติ ข องอาคารและองค์ ป ระกอบต่า ง ๆ ของ
อาคารเสมือ นจริงได้อ ย่างชัดเจน และเป็ นไปตามช่ว งเวลาของแผนงาน
เปรียบเทียบกับการก่อสร้างจริง อีกทั้งยังสามารถคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้อง
ใช้ งานในช่ ว งเวลานั้ น ๆ ได้ อี ก ด้ ว ย (สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ , 2558 : 5)
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ในอาคารการประเมิ น ความเป็ น อาคารเขี ย ว การประเมิ น ค้ น ความ
แข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว หรือแรงลม
ตลอดจนการจำลองพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพคนออกจากอาคาร เป็นต้น (สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 : 6)

ที่มา : (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558 : 6)
รูปที่ 3 การนำ BIM ไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง

2.4.2 ด้ า นการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรกายภาพอาคาร (Facility
Management; FM)
เมื่อ BIM เป็ นการสร้างแบบจำลองที่สามารถแสดงข้อมูลของ
อาคารได้แทบครบถ้วนก่อนอาคารสร้างเสร็จ ผู้ใช้งานจึงสามารถ "ทดลอง"
บริห ารจั ดการอาคารโดยไม่ต้อ งรอให้ อาคารสร้า งเสร็จ เช่น การจั ดการ
พื้นที่ทำงานของฝ่ายต่างๆ ที่สามารถแสดงขนาดพื้นที่ที่ต้องจัดสรรให้แต่ละ
ผู้ใช้อาคารได้ทัน ที สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการใช้งานอาคารภาย
หลั งจากอาคารสร้ า งแล้ ว เสร็ จ และใช้ งานไปแล้ ว หลาย ๆ ปี สามารถ
นำมาใช้ในการวางแผนการบำรุงรักษาอาคาร โดยอาศัยข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้า
ไป ทำให้เจ้าของโครงการหรือผู้บริหารอาคาร มองเห็นแนวทางในการดูแล
และซ่อมบำรุง ตลอดจนค่าใช้จ่าย สามารถที่จะวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรกายภาพอาคารได้ล่วงหน้า ก่อ นที่อ าคารจะถูก สร้างแล้วเสร็จ
(สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558 : 6)

ที่มา : (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 : 7)
รูปที่ 5 การนำ BIM ไปใช้ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคาร

2.5.4 ด้านการผลิตขึ้นส่วนองค์ประกอบอาคาร (Fabrication)
ด้วยความสามารถในการสร้างขึ้นส่วนต่าง ๆ ของอาคารเป็น 3
มิติ ในแบบจำลองของ BIM จึงสามารถส่งออกข้อมูลแบบ 3 มิตินี้ ไปยัง
ระบบอื่นๆ เช่นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต หรือ CAM (Computer
Aided Manufacturing) เพื่อนำไปผลิตวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป หรือส่งออก
ไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างเป็นชิน้ ส่วนหรือหุ่นจำลองอาคารต้นแบบ
(Prototype) ได้อย่างง่ายดาย โดยมีความถูกต้องแม่นยำตามความต้องการ
(สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 : 8)

ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 : 8)
รูปที่ 6 การนำ BIM ไปใช้ในการสั่งผลิตชิน้ ส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ

2.6 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ที่มา : (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558 : 7)
รูปที่ 4 การนำ BIM ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคาร

2.4.3 ด้านการประเมินสมรรถนะอาคาร (Building Simulation)
เนื่อ งจาก BIM ประกอบไปด้วยข้อมูลขององค์ป ระกอบต่างๆ
ของอาคาร จึงสามารถนำข้อ มูลเหล่านี้มาทำการจำลองเพื่อ ประเมิน
สมรรถนะของอาคารในต้นต่าง ๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์การใช้พลังงาน

Jang (2011) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการประมาณต้นทุนก่อสร้างโดย
การใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคาร โดยใช้กรณีศึกษาเป็นอาคาร 3
ชั้นในเมืองมิวนิคประเทศเยอรมนีเริ่มจากการใช้ซอฟต์แวร์ของ Autodesk
Revit 2011 สร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ พร้อมกับใส่รายละเอียด
ของข้อมูลในแบบจำลอง จากนั้นส่งออกไฟล์ข้อมูลจาก Autodesk Revit
2011 ไปยังชอฟต์แวร์ Autodesk QTO 2011 เพื่อทำการคำนวณปริมาณ
งาน เมื่อคำนวณปริมาณงานเสร็จแล้วส่งออกไฟล์ข้อมูลปริมาณงานไปยัง
MS Excel เพื่อทำการสร้างความเชื่อมโยงกับราคาต่อหน่วยวัสดุและค่าแรง
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จากนั้ นใช้ MS Excel คำนวณราคาก่อ สร้าง จากผลงานศึก ษาของ jang
(2011) พบว่ากระบวนการคำนวณปริมาณงานโดยอัตโนมัติของซอฟต์แวร์
Autodesk QTO 2011 สามารถช่วยให้ การประมาณต้ นทุนก่อสร้างเสร็จ
ภายใน 15 นาที และจากการศึกษายังพบอีกว่าการประมาณต้นทุนก่อสร้าง
ด้วยวิธีนี้สามารถลดจำนวนพนักงานและระยะเวลาในการประมาณตันทุน
ก่อสร้าง รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้างได้ทันที แล้วยังช่วย
ให้เจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนได้รวดเร็ว
ยิ่ งขึ้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามงานวิ จั ย นี้ ได้ ร ะบุ ข้ อ จำกั ด ในการประยุ ก ต์ ใช้
แบบจำลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนก่อสร้างในเรื่องของความไม่
เพียงพอในการระบุข้อมูลที่มีความสำคัญลงในแบบจำลอง เนื่องจากข้อมูล
ที่ระบุลงในแบบจำลองมีความสำคัญต่อกระบวนการคำนวณปริมาณงาน
และการเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ด้ า นราคาวั ส ดุ นอกจากนี้ มี งานวิ จั ย ของ
(Hsu,2012) ที่น ำเสนอแนวทางการประมาณต้น ทุน ก่อ สร้า งโดยการใช้
แบบจำลองข้ อ มู ล อาคารโดยการใช้ ช อฟต์ แ วร์ Autodesk Quantity
Takeoff ในการคำนวณปริมาณงาน ผลงานวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ BIM
สามารถประหยัดเวลาในการประมาณต้นทุนการก่อสร้างและเป็นเครื่องมือ
ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพมาก อย่ า งไรก็ ต ามการประยุ ก ต์ ใช้ ยั งพบปั ญ หาการ
คำนวณปริมาณงานบางรายการที่ไม่สามารถคำนวณปริมาณงานออกมาได้
โดยตรงจากซอฟต์แวร์ BIM ซึ่งต้องใช้วิธีการคำนวณปริมาณงานแบบเดิม

3 การดำเนินการศึกษา
3.1 ศึกษาวิธกี ารที่ใช้ในการประมาณราคาก่อสร้าง
การประมาณราคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในโครงการ
ก่อสร้างเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของโครงการก่อสร้างนั้น ๆ วิธีการใน
การประมาณราคานั้นสามารถทำได้ห ลายวิธี ขึ้ นอยู่กับ ความสำคัญ และ
รายละเอียดในการประมาณราคาที่ต้องการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการ
คิ ด ค้ น หาวิ ธี ก ารประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งอย่ า งคร่ า ว ๆ หลายวิ ธี ก าร
เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสามารถในการประมาณราคาให้ถูกต้องและรวดเร็ว
3.2 กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในกาศึกษาโดยใช้เกณฑ์ก ารคัดเลือ ก
ดังต่อไปนี้
3.2.1 โครงการที่ คั ด เลื อ กมาใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น โครงการที่
ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็จ ได้ แ ก่ โครงการกรณี ศึ ก ษา โครงการ BOOST AND
FITNESS GYM
3.2.2 ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี BIM ที่เลือกมาใช้ใน
การวิเคราะห์และสร้างข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม ArchiCAD 22
3.2.3 ซอฟ์ตแวร์ที่ใช้เก็บข้อมูลปริมาณงานที่ก่อสร้างจริง ได้แก่
โปรแกรม พจมาน
3.2.4 ข้อมูลปริมาณที่ยื่นซองประมูลงาน
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3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
โครงการ BOOST AND FITNESS GYM ตั้ งอยู่ ที่ ถนน รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร อาคารโครงสร้างเหล็ก จำนวน 3 หลัง รายละเอียดดังนี้
อาคาร 01 (อาคารโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น พาณิชย์-สำนักงาน)
อาคาร 02 (อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น พาณิชย์)
อาคาร 03 (อาคารโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น อยู่อาศัยรวม)
ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ปริมาณงานหมวดโครงสร้างอาคาร 01
(อาคารโครงสร้า งเหล็ก 3 ชั้ น พาณิ ชย์ -สำนั ก งาน) พื้ นที่ ใช้ส อย 1,350
ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้
(1) งานคอนกรีตหยาบ
(2) งานคอนกรีตโครงสร้าง
(3) งานเหล็กเสริม
(4) งานเหล็กรูปพรรณ
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
ในงานวิจั ย ครั้งนี้ทำการเก็บ รวบรวมข้ อ มูลที่ได้จ ากโครงการ
กรณีศึกษา โครงการ BOOST AND FITNESS GYM ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเป็นโครงการที่ได้ทำการก่อสร้างแล้ว
เสร็ จ ของโครงการ ดั งนั้ น ข้ อ มู ลด้ า นปริม าณงานเหล่ า นี้ จึ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่
เกิดขึ้นจริงในอดีต ซึ่งได้ทำการเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลราคางานก่อสร้างอาคารจำนวนทั้งหมด 1
อาคาร เนื่องจากข้อมูลด้านราคางานก่อสร้างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจาก
หน่วยงานเอกชน ซึ่งมีวิธีก ารประมาณราคาที่ แตกต่า งกัน เช่น การเผื่ อ
ปริมาณงาน การคิดกำไร เป็นต้น อย่างไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเพราะเป็นการ
ทำงานของคนจะแปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยรอบข้าง ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึง
ตั้งสมมติฐานเกี่ ย วกับ ข้ อ มูลที่ได้ม าว่าเป็ น มาตรฐานและถู ก ต้อ งที่น ำมา
เปรียบเทียบข้อมูล
3.5 ทดสอบข้อมูลดิบกับแบบจำลองในการประมาณราคา
นำข้อมูลโครงการกรณีศึกษา โครงการ BOOST AND FITNESS GYM
และ ข้อมูลส่วนที่เก็บจากการก่อสร้างจริงมาสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ในการ
ประมาณราคา จากทฤษฎีแ บบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและ
เปรียบเทียบผลที่ได้ โดยข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง การประมาณ
ราคานี้ ประกอบไปด้ว ย งานในหมวดของงานโครงสร้า ง งานคอนกรีต
หยาบ งานคอนกรีตโครงสร้า ง งานเหล็ก เสริม งานเหล็ก รูป พรรณ โดย
คาดหวังว่า แบบจำลองที่ ได้ สามารถใช้ป ระมาณราคาค่า ก่อ สร้างอาคาร
โครงการ BOOST AND FITNESS GYM ได้ แ ม่ น ยำและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากกว่าการถอดปริมาณและราคาด้วยบุคลากรในแผนก
3.6 สรุปผลงานวิจัยและเสนอแนะในการศึกษา
จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 3.4 นำมาสรุปผลที่ได้ของระหว่างข้อมูลปริมาณ
จากบุ ค ลากรในแผนกและ แบบจำลองเทคโนโลยี ส ารสนเทศอาคาร
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Building Information Modeling (BIM) นำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์
กับ ปริมาณที่ใช้จ ริงหน้า งานเพื่ อประเมิน การมีป ระสิทธิภ าพ และความ
แม่นยำของข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองสารสนเทศอาคารที่ใช้ เพื่อให้ได้ความ
แม่นยำมากขึ้น หลังจากได้สรุปผลงานวิจัย ทางผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะไว้
ในข้อนี้ด้วย

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

4.3 เปรียบเทียบปริมาณงานเหล็กเสริมคอนกรีต
ผลการเปรียบเทียบปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตการใช้ซอฟต์แวร์ถอด
ปริมาณงานคุ้มค่ากว่า เนืองจาก สามารคคำนวณปริมาณได้ตามแบบจึงได้
ปริมาณเทียบเท่าที่ใช้งานจริง
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณงานเหล็กเสริมคอนกรีต

4. วิเคราะห์ผล
ผลการวิเคราะห์ในส่วนแบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารจะมี
การถอดปริมาณใกล้กับใช้งานจริงมากกว่า เมื่อคิดรวมเป็นร้อยละเท่ากับ
98.65 สามารถแยกเป็นงานหมวดโครงสร้างได้ดังนี้
(1) งานคอนกรีตหยาบร้อยละ 137
(2) งานคอนกรีตโครงสร้างร้อยละ 69.46
(3) งานเหล็กเสริมร้อยละ 100.29
(4) งานเหล็กรูปพรรณร้อยละ 87.85

ลำ
ดับ
1
2
3
4

รายการ

เหล็ก DB 12mm.
เหล็ก DB 16mm.
เหล็ก DB 20mm.
เหล็ก DB 25mm.
รวม
คิดเป็นร้อยของการใช้งาน
จริง (%)

ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต
ประมูล โปรแกรม
หน้างาน
งาน
สำเร็จรูป
จริง
5,631
7,202.45
7,192.80
642
489.45
504.96
1,471
1,548.06
1,602.90
2,819
2908.56
2,812.69
10,563 12,148.52 12,113.35
87.20
100.29

หน่วย
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ที่มา : ผู้วิจัย

4.1 วิเคราะห์ปริมาณงานคอนกรีตหยาบ
ผลการเปรียบเทียบปริมาณคอนกรีตหยาบ การใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ถอดปริมาณงานคุ้มค่ากว่า เนื่องจากการถอดปริมาณงานจากคนมีการเผื่อ
เปอร์เซ็นต์ แต่ปริมาณงานที่ได้ น้อยกว่าที่ใช้จริง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณงานคอนกรีตหยาบ
ลำดับ

รายการ

1

คอนกรีต
หยาบ
คิดเป็นร้อยของการ
ใช้งานจริง (%)

ปริมาณคอนกรีตหยาบ
ประมูล
ซอฟต์แวร์
หน้างาน
งาน
สำเร็จรูป
จริง
3.50
5.48
4.00
87.50

ลำดับ

ลบ.ม.

1

ที่มา : ผู้วิจยั

4.2 วิเคราะห์ปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้าง
ผลการเปรีย บเที ย บปริมาณคอนกรีต โครงสร้า ง เนื่ อ งจากปริม าณ
คอนกรีตโครงสร้างที่ใช้จริง มีป ริมาณเกินกว่า ซอฟต์แ วร์ และ คน เป็ น
จำนวนมาก อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานจริง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้าง
ลำดับ
1

รายการ

คอนกรีต โครงสร้าง
280 Ksc .(Cyl)
คิดเป็นร้อยของการใช้งานจริง
(%)

87.90

69.46

ผลการเปรียบเทียบปริมาเหล็กรูปพรรณการใช้ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณ
งานคุ้มค่ากว่าเนืองจากใช้เวลาในการคำนวณน้อยกว่าใช้คนถอดถึงแม้ว่า
ปริมาณจะเท่ากัน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณงานเหล็กรูปพรรณ

หน่วย

137.00

ปริมาณคอนกรีตโครงสร้าง
ประมูล โปรแกรม
หน้า
งาน
สำเร็จรูป งานจริง
138
109.05
157

4.4 เปรียบเทียบปริมาณงานเหล็กรูปพรรณ

รายการ

H-150x150x7x10
(31.50kg/m)
2
H-200x100x5.5x8
(21.30 kg/m)
3
H-200x200x8x12
(49.90 kg/m)
4
H-300x150x6.5x9
(36.70kg/m)
5
H-400x200x8x13
(66.00kg/m)
รวม
คิดเป็นร้อยของการใช้งานจริง

ประมูล
งาน
404

ปริมาณเหล็กรูปพรรณ
โปรแกรม
หน้างาน
สำเร็จรูป
จริง
896.49
1,134

หน่วย
กก.

7860

5,532.25

7,029

กก.

16,840

19,645.63

20,359.2

กก.

20,736

19,523.54

22,680.6

กก.

5,940

6,336

7,920

กก.

51,780
87.58

51,939.91
87.85

59,122.8

กก.

ที่มา : ผู้วิจัย
หน่วย
ลบ.ม.

4.5 เปรียบเทียบปริมาณระยะเวลา
ผลการเปรียบเทียบระยะเวลา การใช้ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณงานคุ้มค่า
กว่าเนื่องจาก ปริมาณงานเท่ากันใช้เวลาน้อยกว่ามาก

ที่มา : ผู้วิจัย
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระยะเวลา
ลำดับ
1
2

รูปแบบ
คน
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ส่วนต่าง
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[2]
เวลา
5
2
3 วัน

หน่วย
วัน
วัน

[3]

ที่มา : ผู้วจิ ัย

[4]

5. สรุปผล
5.1 สรุปผล
จากผลวิ เคราะห์ พ บว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ แบบจำลองเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร สามารถประหยัดเวลาในการถอดปริมางานก่อสร้างและ
ภาพรวมของปริมาณวัสดุ ใกล้เคี ย งที่ ใช้ จ ริงในงานก่อ สร้า ง แบบจำลอง
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารจะมีป ระสิทธิภ าพก็ต่อ เมื่อ ผู้ใช้ต้อ งมีความ
ชำนาญในซอฟต์แวร์และต้องมีความละเอียดในการใส่รายละเอียด อย่างไร
ก็ตามการประยุกต์ใช้ ยังพบปัญหาการคำนวณปริมาณงานบางรายการที่ไม่
สามารถคำนวณปริมาณงานออกมาได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องใช้วิธี
ถอดปริมาณงานแบบเดิมควบคู่กันไปเพื่อได้งานที่มีประสิทธิภาพ

[5]

ท. ยอดพฤติ ก ารณ์ .(2555). การก่ อ สร้ า งโดยใช้ ร ะบบ
โครงสร้าง คอนกรี ต สำเร็ จ รู ป . ครั้ ง ที่ 1. สุ น ทร ฟิ ล์ ม :
กรุงเทพฯ,
สมาคมสถาปนิ ก แห่ งสยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ . (2554).
มาตรฐาน การเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2554. ครั้งที่ 1.
พลัสเพรส จำกัด : กรุงเทพฯ,
สมาคมสถาปนิ ก แห่ งสยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ . (2558).
แนวทางการใช้ ง านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรั บ
ประเทศไทย. ครั้งที่ 1.พลัสเพรส จำกัด : กรุงเทพฯ,
โรจน์วัฒน์ อินทุ่ง (2545). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการ
เขี ย นแบบและประเมิ น มู ล ค่ า เบื้ อ งต้ น ฝ่ า ยทดน้ ำ คอนกรี ต
ชลประทานขนาดเล็ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

5.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุป การเปรีย บเทีย บ ไม่สามารถทดแทนบุ คลากรในแผนก
สำรวจปริ ม าณงาน (Quantity Surveyor : QS) ได้ แ ต่ ส ามารถนำมา
ประยุกต์ใช้งานแบบควบคู่กันไปเพื่อลดเวลาและเพิ่ม ประสิทธิภาพความ
แม่นยำในการถอดปริมาณงานก่อสร้าง ในการศึกษาครั้งต่อไป เห็นควรจะ
ทำการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้งานแบบควบคู่
ในการถอดปริมาณงานก่อสร้าง ต่อ จำนวนบุคคลากรในการถอดปริมาณ
งาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ท่า นอาจารย์ รศ. ดร. อุ ดมวิทย์ ไชยสกุลเกีย รติ ที่ให้
คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ ขั้นตอนดำเนินงานวิจัยทั้งหมด อีกทั้ง การ
วิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงที่ปรึกษาอื่น ๆที่สำคัญต่อการดำเนินงานวิจัย
ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ที่ให้ โอกาสให้ ก ารศึก ษา และ ขอขอบคุณ ท่ า น บิ ดามารดาที่ ส่งเสริม ใน
การศึกษาตลอดมา และขอขอบคุณทางบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด ที่ให้นำ
ข้อมูลของบริษัทและซอฟต์แวร์แบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารเพือ่
นำมาศึกษา

เอกสารอ้างอิง
[1]

ท. ยมนาค.(2553)" Building Information Modeling สำหรับ
งานออกแบบก่อ สร้าง" บทความวิชาการในโครงการประชุม
วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
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สาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Causes of Delay in the Construction of Underground
Conduit of Electrical Substations in Bangkok
ทรงยศ หวันสมาน1* และ วรรณวิทย์ แต้มทอง2
1

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
2
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: liuyifirst@gmail.com

บทคัดย่อ
การไฟฟ้านครหลวงได้มีโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินมาใช้เพิ่มมากขึ้นใน
ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มทัศนียภาพของเมืองให้มีความน่าอยู่และลดปัญ หาของกิ่ง
ไม้ที่ พ าดผ่ า นสายไฟฟ้ า อี ก ทั้ งเป็ น การเพิ่ มประสิท ธิภ าพการจ่ า ยไฟใน
อนาคต แต่ เนื่อ งจากโครงการก่อ สร้า งเกิดความล่า ช้า ไม่แ ล้ว เสร็จ ตาม
สัญญาที่กำหนด จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยทำการศึกษาเรื่อง สาเหตุความล่าช้าใน
การก่ อ สร้ า งท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ของสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ยในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยได้การทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ทางผู้เกี่ยวข้องในงานโครง การท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการสถานีไฟฟ้าต้นทางคลองรังสิต โครงการสถานีไฟฟ้าต้นทาง
คลองด่ าน และโครงการสถานี ไฟฟ้ าย่ อ ยนิ มิ ตรใหม่ เก็บ ข้ อ มูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาย่อย และฝ่ายออกแบบของโครงการ
ผลการศึ ก ษาพบร้อ ยละของสาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความล่า ช้ า ต่ อ โครงการ
ก่ อ สร้ า งท่ อ ร้ อ ย ส าย ไฟ ฟ้ าใต้ ดิ น ข อ งส ถ านี ไฟ ฟ้ าย่ อ ย ใน พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครคือ ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพพื้นที่ 27% ด้านวิธีการ
ดำเนินงานและการออกแบบ 20% ด้านบุคลากร 18% ด้านการเงิน 14%
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 12% ด้านเครื่องจักร 9% โดยสาเหตุความล่าช้าที่
สำคัญคือ การขออนุญาตก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้รับผิดชอบพื้นที่
คำสำคัญ:ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน , ความล่าช้า, สถานีไฟฟ้าย่อย

Abstract
Underground conduit projects were expanded by Metropolitan
Electricity Authority in order to improve city views and reduce
the wire tearing problem caused by tree branches and to
ameliorate the ability to supply electricity in the future. Due to
the delay in most underground conduit construction project,
this study aimed to investigate causes that brought delays in
the underground conduit construction. Data was collected by

interviewing person in charges who were owner, main
contractors, sub-contractors, and designers. People from three
projects, which are Klong-Rungsit High Voltage Electricity
Substation, Klong-Dan High Voltage Electricity Substation, and
Nimitmai Electrical Substation, were interviewed. The findings
demonstrated that the factors impacted the delay in
underground conduit construction are environmental and
physical 27%, method procedure and design 20%, man staff
18%, financial 14%, material equipment 12%, and mechanic
9%. Moreover, the building permits which were not approved
by the person in charges in the areas is the main causes of
delay.
Keywords: Underground Conduit Projects, Delay of work,
Electrical Substation

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครมี
ปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มากอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการไฟฟ้ า นครหลวงสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ก่ อ สร้ า งสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ จ่ า ย
กระแสไฟฟ้าให้ประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความครอบคลุมใน
การจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ในแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ งจึ งต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณา
ตำแหน่งที่จะใช้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ดำเนินการ
ออกแบบ ประเมินราคา พิจ ารณาคุณ สมบั ติข องผู้รับ จ้าง ประกวดราคา
รวมถึ ง ควบคุ ม และตรวจสอบ การทำงานของผู้ รั บ จ้ า งให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานและข้อกำหนดสัญญาของการไฟฟ้านครหลวง โดยต้องปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ตามสัญญา นอกจากนี้ ทางบริษัท
ผู้รับเหมาชั้นนำในตลาดก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยได้เล็งเห็นความต้องการ
ที่มากขึ้น ทำให้ร่วมเข้ามาเสนอตัวเป็นผู้รับจ้างของการไฟฟ้านครหลวง แต่
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ส่วนที่เป็นปัญหามักจะเกิดความล่าช้าคือ งานในส่วนของท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดินที่ทำให้งานก่อสร้างไม่เสร็จตามแผนที่กำหนดในสัญญา โดยเมื่อเกิด
ความล่าช้าขึ้นแล้วส่งผลเสียหายให้กับทางบริษัททั้งในด้านเวลาที่สูญเสียไป
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น และทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชากรใน
กรุงเทพมหานครอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดินของสถานีไฟฟ้าย่อยใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตงานวิจัยคือ โครงการก่อสร้างท่อร้อย
สายไฟฟ้าใต้ดินในสถานีไฟฟ้า ย่อ ยในพื้นที่ก รุงเทพมหานคร มีจ ำนวน 3
โครงการ ได้แ ก่ โครงการสถานีไฟฟ้าต้นทางคลองรังสิต โครงการสถานี
ไฟฟ้าต้นทางคลองด่าน และโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยนิมิตใหม่

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3 เรื่อง
ได้แก่งานวิจัยของกนกลักษณ์ โอภาโสและวรรณวิทย์ แต้มทอง [1]ได้ศึกษา
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือ ง สายสีแ ดง บางซื่อ -รังสิต สัญ ญาที่ 1 โดยการเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน ผู้รับจ้าง
และผู้รับเหมา และได้นำข้อมูลมาจัดรูปแบบแผนผังก้างปลาได้ 6 ด้านคือ1.
ด้านบุ คลากร 2.ด้านการเงิน 3.ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ 4.ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ 5.ด้านเครื่องจักร 6.ด้านวิธีการทำงานและแบบที่ใช้ในงานก่อสร้าง
โดยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ
3 ลำดับแรกคือ1.ปัญหาจากบุคลากรทำให้งานล่าช้ามากที่สุด 2.ปัญหาจาก
สภาพแวดล้อมการทำงาน 3.ปัญหาจากขั้นตอนการทำงานที่มีสายบังคับ
บัญชาหลากหลายขั้นตอน โดยปัญหาหรือสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้าง
นั้นมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปตามโครงการ ปรัญชัย โสมบุตร์และสรกานต์ ศรี
ตองอ่อน [2]ได้ทำการวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง
สะพานและทางลอดกรมทางหลวงพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความล่าช้า
ของโครงการ คื อ ปั จ จั ย ทางด้ า นบริห าร (38.32%) ปั จ จั ย ทางด้ า นคน
(20.49%) ปั จ จั ย ทางด้ า นการเงิน (19.46%) ปั จ จั ย ทางด้ า นเครื่ อ งจั ก ร
(11.22%) และปั จ จั ย ทางด้า นวัสดุก่อ สร้าง (10.51%) ปั จ จั ย รองที่ส่งผล
กระทบต่อความล่าช้าของโครงการ 3 ลำดับแรกคือ 1.การดำเนินการรื้อ
ย้ายสาธารณูปโภคของหน่วยงานล่าช้า (10.25%) 2.ความประมาทของผู้
รับจ้างที่เร่งรัดการก่อสร้าง (5.05%) 3.การขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษั ท (5.00%) จั ตุพ ร อนั นเอื้ อ และสันติ เจริญ พรพั ฒ นา [3] ได้ศึ ก ษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเกิ ด ความล่ า ช้ า ในงานวางท่ อ ในโครงการ
ก่อสร้างวางท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 400 มิลลิเมตรใน
เขตพื้ นที่ก รุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุ รี ทำการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลงานก่อสร้างวางท่อประปา 3 กลุ่มที่มีสภาพหน้างานแตกต่างกัน 1.
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การวางทิ่ในไหล่ทาง 2.การวางท่อในพื้นที่จราจร 3.การวางท่อในทางเท้า
ผลกระทบของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดความล่าช้าในงานวางท่อ ที่มี
ผลกระทบที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 2.พื้นที่
ก่อสร้างอยู่บริเวณย่านธุรกิจและมีปริมาณการจราจรหนาแน่น 3.ประชาชน
ผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ รับ ผลกระทบจากการก่ อ สร้า ง 4.ไม่ มี แ ผนงานและการ
ควบคุมงานในการดำเนินงาน 5.แรงงานขาดแคลนและปัญหาเชื้อชาติของ
แรงงาน โดยการศึ ก ษาเรื่อ งสาเหตุ ค วามล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า งท่ อ ร้ อ ย
สายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ ได้นำวิธีการ
สั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรทั้ ง 4 ฝ่ า ย ผู้ ว่ า จ้ า ง ผู้ รั บ จ้ า ง ผู้ ค วบคุ ม งาน และ
ผู้ออกแบบของโครงการมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการใช้ผังก้างปลา
เพื่อนำเสนอข้อมูลสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างโดยมี 6 ด้าน 5M1E คือ
1.ด้ า นบุ ค ลากร(Man) 2.ด้ า นการเงิ น (Money) 3.ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
กายภาพพื้นที่(Environment) 4.ด้านวัสดุและอุ ปกรณ์ (Material) 5.ด้าน
เครื่องจักร(Machine) 6.ด้านวิธีการดำเนินงานและการออกแบบ(Method)
และจัดเรีย งลำดับ ร้อ ยละของสาเหตุที่ก่อ ให้ เกิดความล่าช้า ต่อ โครงการ
ก่ อ สร้ า งท่ อ ร้ อ ย ส าย ไฟ ฟ้ าใต้ ดิ น ข อ งส ถ านี ไฟ ฟ้ าย่ อ ย ใน พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
ในการศึกษานี้ได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ซึ่งใช้ วัด ความคิด เห็ น ของบุ ค คล ซึ่งเป็ น การแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ย วกั บ
ความสำคัญของสาเหตุที่ก่อให้ก่อ ความล่าช้า ปัจจัยของปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความล่า ช้าที่ เกิดขึ้ น โดยแบบสัมภาษณ์ จ ะสอบถามรายละเอี ย ดความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้ตอบ ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน
และ ผู้อ อกแบบรวมถึ งความคิดเห็ นเกี่ยวกับ สาเหตุข องความล่าช้า โดย
แบ่ งเป็ น 3 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง
ต้องการทราบเกี่ยวกับชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลสาเหตุ
ความล่าช้า ซึ่งต้อ งการทราบเกี่ย วกับ สาเหตุความล่าช้า ในโครงการที่ได้
ศึกษาโดยระบุปัญหาด้านต่างๆทั้งก่อนการก่อสร้าง ขณะการก่อสร้าง และ
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และให้ คะแนนของผลกระทบของสาเหตุนั้นๆ
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของแนวทางป้องกันสาเหตุความล่าช้า เพื่อทราบข้อมูล
เกี่ ย วกับ แนวทางป้ อ งกัน สาเหตุค วามล่า ช้า ในโครงการก่อ สร้า งท่ อ ร้อ ย
สายไฟฟ้า ใต้ดินของสถานีไฟฟ้า ย่อ ยในพื้ นที่ ก รุงเทพมหานคร ส่ว นการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ 4 ส่วนได้แก่1.วิเคราะห์สาเหตุความล่าช้า
2.วิเคราะห์ความบ่อยครั้งและผลกระทบของสาเหตุความล่าช้า
a
N

(1)

×100=A

โดย A หมายถึงร้อยละความบ่อ ยครั้งของสาเหตุความล่าช้า a หมายถึ ง
จำนวนผู้สัมภาษณ์ที่ตอบสาเหตุความล่าช้าที่ตรงกัน N หมายถึงจำนวนผู้ที่
สัมภาษณ์ทั้งหมด
b
N×P

CEM18-2

(2)

×100=B
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โดย B หมายถึงร้อยละผลกระทบของสาเหตุความล่าช้า b หมายถึงจำนวน
การให้คะแนนของผู้สัมภาษณ์ N หมายถึงจำนวนผู้ที่สัมภาษณ์ทั้งหมด P
หมายถึงคะแนนเต็มในแต่ละข้อสาเหตุความล่าช้าเท่ากับ 5
3.วิเคราะห์ร้อยละของแต่ละสาเหตุความล่าช้า
(3)

(A×50%)+(B×50%)=C

โดย A หมายถึงร้อยละความบ่อยครั้งของสาเหตุความล่าช้า B หมายถึง
ร้อยละผลกระทบของสาเหตุความล่าช้า C หมายถึงร้อยละผลรวมของ
สาเหตุความล่าช้าได้นำเสนอไว้ที่ตารางที่2-7
4.วิเคราะห์ร้อยละของแต่ละด้านของสาเหตุความล่าช้า
e f
+
E F

2

(4)

=D

โดย e หมายถึงจำนวนผู้สัมภาษณ์ที่ตอบสาเหตุความล่าช้าที่ตรงกัน ในด้าน
นั้ น ๆ E หมายถึ งผลรวมจำนวนผู้ สั ม ภาษณ์ ที่ ตอบสาเหตุ ค วามล่ า ช้า ที่
ตรงกันในทุกด้านเท่ากับ 408 f หมายถึงจำนวนการให้คะแนนผลกระทบ
ของผู้ สั ม ภาษณ์ ในด้ า นนั้ น ๆ F หมายถึ ง ผลรวมจำนวนการให้ ค ะแนน
ผลกระทบของผู้สัมภาษณ์ ในทุกด้านเท่ากับ 1360 D หมายถึงร้อยละของ
แต่ละด้านของสาเหตุความล่าช้าได้นำเสนอไว้ที่ตารางที่ 8

5. ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการโครงการก่อสร้างท่อร้อย
สายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบ
บุคลากร 4 ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายผู้ว่าจ้าง 4 คน ฝ่ายผู้รับจ้าง 8 คน ฝ่าย
ผู้รับเหมารายย่อย 4 คน และฝ่ายผู้ออกแบบของโครงการ 3 คนรวมเป็น
19 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 และจากทั้ง 3 โครงการ พบว่าสาเหตุความ
ล่า ช้ า แบ่ งออกเป็ น 6 ด้ า น และได้น ำเสนอผลการวิเคราะห์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-7
ตารางที่1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสอบสัมภาษณ์
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ปฏิบั ติงานช้ากว่าแผนงานร้อยละ 53.68 ส่วนสาเหตุอันดับที่ 4 ถึง 8 ได้
นำเสนอไว้ที่ตารางที่ 2
ตารางที่2 สาเหตุความล่าช้าของด้านบุคลากร(Man)
ข้อที่ เวลาที่พบ

สาเหตุ

ร้อยละ

1

ขณะ

ขาดประสบการณ์ในการทำงานต้องเรียนรู้กับงานเพิ่มเติม

63.68

2

ขณะ

ทักษะแรงงานฝีมือช่างไม่ดี คนงานไม่มีความชำนาญ

54.74

3

ขณะ

4

หลัง

5

ก่อน

6

ก่อน

คนงาน ทีมงาน ไม่มาตรงตามจำนวนกับแผนงานที่วางไว้

37.37

7

ก่อน

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญโดยตรง

20.00

8

ขณะ

มีการเปลี่ยนตัวบุคคล ผู้ที่จะอนุมัติแบบที่จะใช้ก่อสร้าง

7.89

เกิดปัญหาไม่คาดคิดด้านบุคลากรเกิดขึ้นทำให้การปฏิบัติงาน
53.68
ช้ากว่าแผนงาน
เพิ่มบุคลากรในการเคลียแบบและข้อมูลความลึกแนวท่อตาม
52.11
ความเป็นจริงและระบุค่าพิกัดต่างๆให้ตรงตามค่าจริง
งานเฉพาะทางบุคลากรทั่วไปไม่ค่อยมีประสบการณ์ต้องมา
42.63
เรียนรู้ใหม่

ด้านการเงิน(Money) พบสาเหตุสองลำดับแรกที่มีความถี่สูงสุด
คือเงิน Advance จ่ายไม่เพียงพอทำให้จัดหาวัสดุมาแก้ไขงานล่าช้าร้อยละ
51.05 และช่วงระยะเวลาเบิกจ่ายหรือการรับเงินต้องคำนวณกับงานที่ต้อง
ส่งงวดงานร้อยละ 44.74 สาเหตุลำดับที่ 3 คือระยะเวลาในการผลิตและ
การขนส่งร้อยละ 43.68 ส่วนสาเหตุอันดับที่ 4 ถึง 7 ได้นำเสนอไว้ที่ตาราง
ที่ 3
ตารางที่3 สาเหตุความล่าช้าของด้านการเงิน(Money)
ข้อที่ เวลาที่พบ
1

ขณะ

2

ขณะ

3

ก่อน

4

หลัง

สาเหตุ

ร้อยละ

เงิน Advance จ่ายไม่เพียงพอทำให้จัดหาวัสดุมาแก้ไขงาน
ล่าช้า
ช่วงระยะเวลาเบิกจ่ายหรือการรับเงินต้องคำนวณกับงานที่
ต้องส่งงวดงาน
ระยะเวลาในการผลิตและการขนส่ง

51.05
44.74
43.68

การใช้เงินในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ล่วงหน้าโดยไม่ได้แจ้ง
36.32
ทำให้หลังจบงานต้องตรวจสอบ

ฝ่ายบุคลากร

จำนวน(คน)

5

ก่อน

การวางแผนงานการจัดซื้อการปริมานงานผิดพลาด

34.21

ผู้ว่าจ้าง

4

6

หลัง

การคืนเงินประกันและการต่อเวลาการประกันงาน

31.58

ผู้รับจ้าง

8

7

ก่อน

ต้นทุนในการจัดซื้อเนื่องจากสภาวะตลาดโลก

3.68

ผู้รับเหมารายย่อย

4

ผู้ออกแบบของโครงการ

3

รวม

19

ด้านบุคลากร(Man) พบสาเหตุสองลำดับแรกที่มีความถี่สูงสุด คือ ขาด
ประสบการณ์ในการทำงานต้องเรียนรู้กับงานเพิ่มเติมร้อยละ 63.68 และ
ทักษะแรงงานฝีมือช่างไม่ดี คนงานไม่มีความชำนาญร้อยละ 54.74 สาเหตุ
ลำดั บ ที่ 3 คื อ เกิ ด ปั ญ หาไม่ ค าดคิ ด ด้ า นบุ ค ลากรเกิ ด ขึ้ น ทำให้ ก าร

ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพพื้นที่(Environment) พบสาเหตุสอง
ลำดับแรกที่มีความถี่สูงสุด คือการขออนุญาตเข้าพื้นทำงานไม่ได้รับอนุญาต
จากทางเจ้าของพื้นที่ร้อยละ 73.68 และสภาพหน้างานกับแบบก่อสร้างไม่
ตรงกันร้อยละ 68.95 สาเหตุลำดับที่ 3 คือสภาพหน้างานไม่ตรงตามแบบ
ก่อสร้างทำให้พบอุปสรรคร้อยละ 63.68 ส่วนสาเหตุอันดับที่ 4 ถึง 11 ได้
นำเสนอไว้ที่ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สาเหตุ ค วามล่ า ช้ า ของด้ า น สิ่ ง แวดล้ อ มและกายภาพ พื้ น ที่
(Environment)
ข้อที่ เวลาที่พบ

สาเหตุ

ตารางที่6 สาเหตุความล่าช้าของด้านเครื่องจักร(Machine)
ข้อที่ เวลาที่พบ

สาเหตุ

ร้อยละ

ร้อยละ

1

หลัง

ทำพื้นที่ข้างเคียงเสียหาย

50.53

การขออนุญาตเข้าพื้นทำงานไม่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของ
73.68
พื้นที่

2

ขณะ

เครื่องจักรมีสภาพไม่สมบูรณ์เกิดการชำรุดขณะทำงาน

47.89

3

ก่อน

จัดหาเครื่องจักรหนักไม่ได้ตรงตามแผนงาน

42.11

4

หลัง

ฝาบ่อชั่วคราวเกิดปัญหาในขณะกลางวัน

31.05

1

ก่อน

2

ก่อน

สภาพหน้างานกับแบบก่อสร้างไม่ตรงกัน

68.95

3

ขณะ

สภาพหน้างานไม่ตรงตามแบบก่อสร้างทำให้พบอุปสรรค

63.66

4

ขณะ

บางตำแหน่งก่อสร้างมีข้อจำกัดด้านเวลาการทำงาน

58.42

5

ขณะ

ตำแหน่งบริเวณก่อสร้างอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง

55.79

6

ก่อน

มีการร้องเรียนของมวลชนบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง

54.21

7

หลัง

แก้ไขปัญหาสิ่งไม่ตรงตามแบบทำให้การส่งงานช้า

44.72

8

หลัง

การขอใบรับรองการคืนสภาพหน้างานช้ามีหลากหลาย
ขั้นตอน

34.20

9

ขณะ

แนวของท่อประปาและท่อระบายกีดขว้างการก่อสร้าง

12.63

10

ขณะ

ข้อร้องเรียนสภาพพื้นจราจร บริเวณก่อสร้าง

9.47

11

หลัง

การฟ้องร้องดำเนินคดีกับคู่พิพาททำให้ส่งมอบช้า

3.67

ด้านวัสดุและอุปกรณ์(Material) พบสาเหตุสองลำดับแรกที่มีความถี่
สูงสุด คือการจัดส่งวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ
53.68 และอุปกรณ์วัสดุไม่เพียงพอและไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการ
เริ่มงานร้อยละ 51.05 สาเหตุลำดับที่ 3 คือกระบวนการอนุมัติวัสดุของผู้
ว่าจ้ างล่า ช้ าร้อ ยละ 43.16 ส่ว นสาเหตุอั น ดั บ ที่ 4 ถึ ง 5 ได้ นำเสนอไว้ที่
ตารางที่ 5
ตารางที่5 สาเหตุความล่าช้าของด้านวัสดุและอุปกรณ์(Material)
ข้อที่ เวลาที่พบ
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ด้านวิธีการดำเนินงานและการออกแบบ(Method) พบสาเหตุสอง
ลำดับแรกที่มีความถี่สูงสุด คือการขออนุญาตมีความล้าช้าในกระบวนการ
ทำงานทุก ๆหน่วยงานร้อยละ 63.16 และการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
ขณะก่อ สร้างร้อ ยละ 55.26 สาเหตุลำดับ ที่ 3 คือ ขอบเขตงานไม่ชัดเจน
แบบไม่ ต รงกั บ หน้ า งานร้อ ยละ 45.26 ส่ ว นสาเหตุ อั น ดั บ ที่ 4 ถึ ง 9 ได้
นำเสนอไว้ที่ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สาเหตุ ค วามล่ า ช้ า ของด้ า นวิ ธี ก ารดำเนิ น งานและการออกแบบ
(Method)
ข้อที่ เวลาที่พบ

สาเหตุ

ร้อยละ

1

ขณะ

การขออนุญาตมีความล้าช้าในกระบวนการทำงานทุกๆ
หน่วยงาน

63.16

2

ขณะ

การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างขณะก่อสร้าง

55.26

3

ก่อน

ขอบเขตงานไม่ชัดเจน แบบไม่ตรงกับหน้างาน

45.26

4

ก่อน

ผู้ว่าจ้างต้องการเพิ่มเติมงานมากกว่าในสัญญา

37.89

5

หลัง

6

ก่อน

การขอใบรับรองการคืนสภาพผิวจราจรใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาค่อนข้างมาก
กระบวนการส่งแบบส่งมีหลายจุดและหลายสถานที่และ
หลากหลายผู้ให้การอนุมัติ
มีการเปลี่ยนแปลงแบบขณะก่อสร้าง ทำให้ต้องจัดทำ
แบบAs-Built

37.87
34.74

สาเหตุ

ร้อยละ

การจัดส่งวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

53.68

7

หลัง

อุปกรณ์วัสดุไม่เพียงพอและไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน
51.03
การเริ่มงาน

8

ขณะ

การทำงานขาดความต่อเนื่อง เช่น การดันท่อ

31.56

9

ขณะ

การทำงานโดยไม่ได้ศึกษาแบบให้ละเอียด

12.63

1

ขณะ

2

ก่อน

3

ก่อน

กระบวนการอนุมัติวัสดุของผู้ว่าจ้างล่าช้า

43.16

4

ขณะ

พบรอยรั่วในวัสดุท่อจากการทำงานทำให้เกิดเวลาในการ
แก้ไขโดยเฉพาะบริเวณจุดต่อ

42.09

5

หลัง

อุปกรณ์ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

5.26

ด้านเครื่องจักร(Machine) พบสาเหตุสองลำดับแรกที่มีความถี่สูงสุด
คื อ ทำพื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งเสี ย หายร้ อ ยละ 50.53 และเครื่ อ งจั ก รมี ส ภาพไม่
สมบูรณ์เกิดการชำรุดขณะทำงานร้อยละ 47.89 สาเหตุลำดับที่ 3 คือจัดหา
เครื่องจักรหนักไม่ได้ตรงตามแผนงานร้อยละ 42.11 สาเหตุลำดับที่ 4 คือ
ฝาบ่ อ ชั่วคราวเกิดปั ญ หาในขณะกลางวันร้อ ยละ 31.05 ได้นำเสนอไว้ที่
ตารางที่ 6

34.19

ลำดับสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานี
ไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 1 สาเหตุการขออนุญาตเข้าพื้น
ทำงานไม่ได้รับ อนุ ญ าตจากทางเจ้ าของพื้ นที่ เวลาที่พ บสาเหตุ ก่อ นการ
ก่อ สร้า ง ผลรวมสาเหตุ ร้อ ยละ 73.68 ลำดับ ที่ 2 สภาพหน้างานกับ แบบ
ก่อสร้างไม่ตรงกัน เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุ ร้อยละ
68.95 ลำดับที่ 3 สาเหตุขาดประสบการณ์ในการทำงานต้องเรียนรู้กับงาน
เพิ่มเติม เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 63.68 ลำดับ
ที่ 4 สาเหตุสภาพหน้างานไม่ตรงตามแบบก่อสร้างทำให้พบอุปสรรค เวลาที่
พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 63.66 ลำดับที่ 5 สาเหตุการ
ขออนุญ าตมีความล้าช้าในกระบวนการทำงานทุก ๆหน่วยงาน เวลาที่พ บ
สาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 63.16 ลำดับที่ 6 ข้อ สาเหตุบาง
ตำแหน่ งก่อ สร้า งมีข้ อ จำกั ดด้านเวลาการทำงาน เวลาที่พ บสาเหตุ ขณะ
ก่อ สร้าง ผลรวมสาเหตุ ร้อ ยละ 58.42 ลำดับ ที่ 7 สาเหตุตำแหน่งบริเวณ
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ก่อสร้างอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุ ร้อย
ละ 55.79 ลำดับ ที่ 8 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างขณะก่อสร้า ง
เวลาที่ พ บสาเหตุ ขณะก่อ สร้าง ผลรวมสาเหตุ ร้อ ยละ 55.26 ลำดับ ที่ 9
สาเหตุ ทั ก ษะแรงงานฝี มื อ ช่า งไม่ ดี คนงานไม่ มี ค วามชำนาญ เวลาที่ พ บ
สาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 54.74 ลำดับที่ 10 สาเหตุมีการ
ร้องเรียนของมวลชนบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการ
ก่อ สร้า ง ผลรวมสาเหตุ ร้อ ยละ 54.21 ลำดั บ ที่ 11 สาเหตุ เกิด ปั ญ หาไม่
คาดคิดเกิดขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานช้ากว่าแผนงาน เวลาที่พบสาเหตุ ขณะ
ก่อ สร้าง ผลรวมสาเหตุร้อ ยละ 53.68 ลำดับ ที่ 12 สาเหตุก ารจั ดส่งวัสดุ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง
ผลรวมสาเหตุร้อยละ 53.68 ลำดับที่ 13 สาเหตุเพิ่มบุคลากรในการเคลีย
แบบและข้อมูลความลึกแนวท่อตามความเป็นจริงและระบุค่าพิกัดต่างๆให้
ตรงตามค่าจริง เวลาที่พ บสาเหตุ หลังการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุ ร้อยละ
52.11 ลำดับที่ 14 สาเหตุเงิน Advance จ่ายไม่เพียงพอทำให้จัดหาวัสดุมา
แก้ไขงานล่าช้า เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 51.05
ลำดับที่ 15 สาเหตุอุปกรณ์วัสดุไม่เพียงพอและไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์
ก่อนการเริ่มงาน เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ
51.03 ลำดับที่ 16 สาเหตุทำพื้นที่ข้างเคียงเสียหาย เวลาที่พบสาเหตุ หลัง
การก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 50.53 ลำดั บที่ 17 สาเหตุเครื่องจักรมี
สภาพไม่สมบูรณ์เกิดการชำรุดขณะทำงาน เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง
ผลรวมสาเหตุร้อยละ 47.89 ลำดับที่ 18 สาเหตุขอบเขตงานไม่ชัดเจน แบบ
ไม่ตรงกับหน้างาน เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ
45.26 ลำดับที่ 19 สาเหตุช่วงระยะเวลาเบิกจ่ายหรือการรับเงินต้องคำนวณ
กับงานที่ต้องส่งงวดงาน เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้ อย
ละ 44.74 ลำดับที่ 20 สาเหตุแก้ไขปัญหาสิ่งไม่ตรงตามแบบทำให้การส่งงาน
ช้า เวลาที่พบสาเหตุ หลังการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 44.72 ลำดับที่
21 สาเหตุระยะเวลาในการผลิตและการขนส่ง เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการ
ก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 43.68 ลำดับที่ 22 สาเหตุกระบวนการอนุมัติ
วัสดุของผู้ว่าจ้างล่าช้า เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อย
ละ 43.16 ลำดั บ ที่ 23 สาเหตุ งานเฉพาะทางบุ ค ลากรทั่ ว ไปไม่ ค่ อ ยมี
ประสบการณ์ต้องมาเรียนรู้ใหม่ เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ผลรวม
สาเหตุร้อยละ 42.63 ลำดับที่ 24 สาเหตุจัดหาเครื่องจักรหนักไม่ได้ตรงตาม
แผนงาน เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 42.11
ลำดับที่ 25 สาเหตุพบรอยรั่วในวัสดุท่อจากการทำงานทำให้เกิดเวลาในการ
แก้ไขโดยเฉพาะบริเวณจุดต่อ เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุ
ร้อยละ 42.09 ลำดับที่ 26 สาเหตุผู้ว่าจ้างต้องการเพิ่มเติมงานมากกว่าใน
สัญ ญา เวลาที่ พ บสาเหตุ ก่อนการก่อ สร้า ง ผลรวมสาเหตุร้ อ ยละ 37.89
ลำดับที่ 27 สาเหตุการขอใบรับรองการคืนสภาพผิวจราจรใช้ระยะเวลาใน
การพิจารณาค่อนข้างมากเวลาที่พบสาเหตุ หลังการก่ อสร้าง ผลรวมสาเหตุ
ร้อยละ 37.87 ลำดับที่ 28 สาเหตุคนงาน ทีมงาน ไม่มาตรงตามจำนวนกับ
แผนงานที่วางไว้ เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้ อยละ
37.37 ลำดับที่ 29 สาเหตุการใช้เงินในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ล่วงหน้าโดย
ไม่ได้แจ้งทำให้หลังจบงานต้องตรวจสอบ เวลาที่พบสาเหตุ หลังการก่อสร้าง
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ผลรวมสาเหตุร้อยละ 36.32 ลำดับที่ 30 สาเหตุกระบวนการส่งแบบส่งมี
หลายจุดและหลายสถานที่และหลากหลายผู้ให้การอนุมัติเวลาที่พบสาเหตุ
ก่ อ นการก่ อ สร้ า ง ผลรวมสาเหตุ ร้ อ ยละ 34.74 ลำดั บ ที่ 31สาเหตุ ก าร
วางแผนงานการจัดซื้อการปริมานงานผิดพลาด เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการ
ก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 34.21 ลำดับที่ 32 สาเหตุการขอใบรับรอง
การคืนสภาพหน้างานช้ามีห ลากหลายขั้นตอน เวลาที่พบสาเหตุ หลังการ
ก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 34.20 ลำดับที่ 33 สาเหตุมีการเปลี่ยนแปลง
แบบขณะก่อสร้างทำให้ต้องจัดทำแบบAs-Built เวลาที่พบสาเหตุ หลังการ
ก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 34.19ลำดับที่ 34 สาเหตุการคืนเงินประกัน
และการต่อเวลาการประกันงาน เวลาที่พบสาเหตุ หลังการก่อสร้าง ผลรวม
สาเหตุร้อยละ 31.58 ลำดับที่ 35 สาเหตุการทำงานขาดความต่อเนื่อง เช่น
การดันท่อ เวลาที่พ บสาเหตุ ขณะก่อ สร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 31.56
ลำดับ ที่ 36 สาเหตุ ฝาบ่ อ ชั่ ว คราวเกิ ดปั ญ หาในขณะกลางวัน เวลาที่ พ บ
สาเหตุ หลังการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุ ร้อยละ 31.05 ลำดับที่ 37 สาเหตุ
ขาดแคลนบุ ค ลากรที่มี ความชำนาญโดยตรง เวลาที่พ บสาเหตุ ก่อ นการ
ก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 20.00 ลำดับที่ 38 สาเหตุแนวของท่อประปา
และท่อระบายกีดขว้างการก่อสร้าง เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวม
สาเหตุร้อยละ 12.63 ลำดับที่ 39 สาเหตุการทำงานโดยไม่ได้ศึกษาแบบให้
ละเอียด เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 12.63 ลำดับ
ที่ 40 สาเหตุข้อร้องเรียนสภาพพื้นจราจร บริเวณก่อสร้างเวลาที่พบสาเหตุ
ขณะก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 9.47 ลำดับที่ 41 สาเหตุมีการเปลี่ยนตัว
บุ คคล ผู้ที่ จะอนุมัติแ บบที่จ ะใช้ก่อ สร้าง เวลาที่พ บสาเหตุ ขณะก่อ สร้า ง
ผลรวมสาเหตุร้อยละ 7.89 ลำดับที่ 42สาเหตุอุปกรณ์ขาดการบำรุงรักษา
อย่า งต่อ เนื่อ ง เวลาที่พ บสาเหตุ หลังการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุ ร้อ ยละ
5.26 ลำดับที่ 43 สาเหตุต้นทุนในการจัดซื้อเนื่องจากสภาวะตลาดโลก เวลา
ที่ พ บสาเหตุ ก่ อ นการก่ อ สร้า ง ผลรวมสาเหตุ ร้อ ยละ 3.68 ลำดั บ ที่ 44
สาเหตุการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคู่พิพาททำให้ส่งมอบช้า เวลาที่พบสาเหตุ
หลังการก่อสร้าง ผลรวมสาเหตุร้อยละ 3.67 ดังแสดงลำดับที่ไว้เป็นตัวเลข
ในวงเล็บในรูปที่ 1
สรุปผลจากตารางที่ 2-7 พบว่าสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อย
สายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีไฟฟ้ าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ลำดับที่
1.ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภายพื้นที่ (Environment) มีสาเหตุความล่าช้า
การก่ อ สร้า ง 27% ลำดั บ ที่ 2.ด้ า นวิธี ก ารดำเนิ น งานและการออกแบบ
(Method) มีสาเหตุความล่าช้าการก่ อสร้าง 20% ลำดับที่ 3.ด้านบุคลากร
(Man) มี ส าเหตุ ค วามล่ า ช้ า การก่ อ สร้ า ง 18% ลำดั บ ที่ 4.ด้ า นการเงิ น
(Money) มีสาเหตุความล่าช้าการก่อ สร้าง 14% ลำดับ ที่ 5.ด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ (Material) มีสาเหตุความล่าช้าการก่อสร้าง 12% ลำดับที่ 6.ด้าน
เครื่อ งจั ก ร (Machine) มีสาเหตุความล่า ช้า การก่ อ สร้าง 9% ดังแสดงใน
ตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สาเหตุความล่าช้าของด้านต่างๆ
ด้าน

จำนวนข้อ

สาเหตุที่ตรงกัน ผลกระทบสาเหตุ ร้อยละ

บุคลากร

8

78

241

18

ด้านการเงิน

7

58

176

14

ด้านสิ่งแวดล้อมและ
กายภาพพื้นที่

11

103

396

27

ด้านวัสดุและอุปกรณ์

5

45

171

12

ด้านเครื่องจักร

4

42

116

9

ด้านวิธีการดำเนินงานและ
การออกแบบ

9

82

260

20

รวม

44

408

1360

100
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จากข้อมูลในตารางสามารถนำมาเขียนในรูปผังก้างปลาแจกแจงปัญหาด้าน
5M 1E ที่มี เป็ นสาเหตุความล่า ช้าการก่อ สร้างโครงการก่อ สร้า งท่ อ ร้อ ย
สายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษาปัญหาและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ทั้งผู้ว่า
จ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมารายย่อย และผู้ออกแบบโครงการทั้ง 3โครงการ ดัง
แสดงในรูปที่ 1

20%

วิธีการดาเนินงานและ
การออกแบบ (Method)

14%

การเงิน(Money)

9%

การทางานโดยไม่ได้ศึกษาแบบให้ละเอียด (39)
การทางานขาดความต่อเนื่อง (35)

เครื่องจักร(Machine)
จัดหาเครื่องจักร
หนักไม่ได้ (24)

กระบวนการส่ งแบบมีหลายจุด (30)
ต้นทุนในการจัดซื้อ (43) มีการเปลีย่ นแปลงแบบ
ขณะก่อสร้ างทาให้
ต้องจัดทาแบบ As-Built (33)
การขอใบรับรองการคืนสภาพผิวจราจรใช้ ระยะเวลานาน (27)
การคืนเงินประกันและการต่อเวลาประกันงาน (34)
การใช้ เงินในการซื้อเครื่องมือ
ผู้ว่าจ้างต้องการเพิ่มเติมงานมากกว่าในสัญญา (26)
ขอบเขตงานไม่ชัดเจนแบบ
อุปกรณ์ล่วงหน้ า (29)
ไม่ตรงกับหน้ างาน (18)
การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ างขณะก่อสร้ าง (8)
ระยะเวลาในการผลิต (21)
ช่ วงระยะเวลาเบิกจ่ายหรือการรับเงินต้อง
คานวณกับงานที่ต้องส่ งงวดงาน (19)
การขออนุญาตมีความล่าช้ า (5)

การจัดซื้อการปริมานงานผิดพลาด (31)
ฝาบ่อชั่วคราวเกิดปัญหา (36)

เครื่องจักรมี
สภาพไม่สมบูรณ์ (17)

ทาพื้นที่ข้างเคียงเสียหาย (16)

เงิน Advance จ่ายไม่เพียงพอ (14)

การขออนุญาตเข้าพื้นทางานไม่
อนุญาตจากทางเจ้าของพื้นที่ (1)

ขาดประสบการณ์ในการทางาน (3)
การจัดส่ งวัสดุก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนงาน (12)
อุปกรณ์วัสดุไม่เพียงพอ(15)

พบรอยรั่วในวัสดุท่อ (25)

เกิดปัญหาไม่คาดคิดเกิดขึน้ (11)
กระบวนการอนุมัติวัสดุของผู้ว่าจ้างล่าช้ า (22)

ทักษะแรงงานฝี มือช่ างไม่ดี (9)
บางตาแหน่ งก่อสร้ างมีข้อจากัดด้านเวลาการทางาน (6)

เพิ่มบุคลากรในการเคลียแบบและข้อมูลความลึกแนวท่อ (13)
อุปกรณ์ขาดการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง (42)
คนงานทีมงานไม่มาตามจานวน (28)

แก้ไขปัญหาสิ่งไม่ตรงตามแบบทาให้การส่ งงานช้ า (20)

12%

สภาพหน้ างานไม่ตรงตามแบบก่อสร้ างทาให้พบอุปสรรค (4)
ตาแหน่งบริเวณก่อสร้ างอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง (7)
มีการร้ องเรียนของมวลชนบริเวณพืน้ ที่การก่อสร้ าง (10)

แนวของท่อประปาและท่อระบายกีดขว้างการก่อสร้ าง
(38)

มีการเปลีย่ นตัวบุคคล (41)
บุคลากร (Man)

สภาพหน้ างานกับแบบก่อสร้ างไม่ตรงกัน (2)

การขอใบรับรองการคืนสภาพหน้ างานช้ าหลากหลาย ขั้นตอน (32)

งานเฉพาะทางบุคลากรทั่วไปไม่ค่อยมีประสบการณ์ (23)
ขาดแคลนบุคลากร (37)

วัสดุและอุปกรณ์
(Material)

สาเหตุความล่าช้าใน
โครงการท่อร้อย
สายไฟฟ้ าใต้ดิน

ข้อร้ องเรียนสภาพพืน้ จราจรบริเวณก่อสร้าง (40)

การฟ้องร้ องดาเนินคดีกับคู่พิพาท (44)

18%

สิ่งแวดล้อมและ
กายภาพพืน้ ที่
(Environment)

27%

รูปที่ 1 ผังก้างปลาสาเหตุความล่าช้า

CEM18-6

307

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

6. สรุปผลการวิจัย
สาเหตุ ส าเหตุ ค วามล่ า ช้ า การก่ อ สร้ า งในโครงการก่ อ สร้ า งท่ อ ร้ อ ย
สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ของสถานี ไฟฟ้ า ย่ อ ยในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร จาก
การศึ ก ษา สาเหตุ ค วามล่ า ช้ า การก่ อ สร้า งในโครงการก่ อ สร้า งท่ อ ร้อ ย
สายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ลำดับ
ที่ 1 คื อ สาเหตุก ารขออนุ ญ าตเข้ าพื้ น ที่ ทำงานไม่ ได้รับ อนุ ญ าตจากทาง
เจ้ า ของพื้ นที่ เวลาที่ พ บสาเหตุ ก่อ นการก่อ สร้า ง ลำดับ ที่ 2 คื อ สาเหตุ
สภาพหน้ า งานกั บ แบบก่ อ สร้ า งไม่ ต รงกั น เวลาที่ พ บสาเหตุ ก่ อ นการ
ก่อสร้าง ลำดับที่ 3 คือสาเหตุ
ขาดประสบการณ์ในการทำงานต้องเรียนรู้กับงานเพิ่มเติม เวลาที่พบสาเหตุ
ขณะก่อสร้าง ลำดับที่ 4 คือสาเหตุสภาพหน้างานไม่ตรงตามแบบก่อสร้าง
ทำให้พบอุปสรรค เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ลำดับที่ 5 คือสาเหตุการ
ขออนุญาตมีความล้าช้าในกระบวนการทำงานทุกๆหน่วยงาน เวลาที่พ บ
สาเหตุ ขณะก่อสร้าง
แนวทางการป้องกันและแก้ไขสาเหตุความล่าช้าที่พบลำดับที่ 1 สาเหตุ
การขออนุญาตเข้าพื้นทำงานไม่อ นุญ าตจากทางเจ้าของพื้นที่ เวลาที่พ บ
สาเหตุ ก่อนการก่อสร้าง ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพพื้นที่ ประเภทความ
ล่าช้า Excusable Delay สาเหตุเนื่องจากสัญ ญาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ย่อยมีพื้นที่แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือที่ดินของ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่ง
ใช้ ส ำหรั บ ก่ อ สร้ า งอาคารสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย มั ก ไม่ ค่ อ ยเกิ ด ปั ญ หาเรื่ อ ง
ใบอนุญาต แต่พื้นที่ส่วนที่ 2 ใช้สำหรับก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ ดิ น ซึ่ งอยู่ ในพื้ น ที่ สาธารณะต้ อ งใช้ เวลาในการพิ จ ารณาเพื่ อ อนุ ญ าต
ก่อสร้างจึงส่งผลมีความล่าช้าเรื่องการอนุญาตเป็นอย่างมาก แนวทางป้องกัน
ก่อ นเซ็ น สั ญ ญาจ้ า งการไฟฟ้ า นครหลวงควรมีก ารตรวจสอบใบอนุ ญ าต
ก่อสร้างก่อน ว่าได้รับใบอนุญาตครบถ้วนแล้วหรือไม่ แนวทางแก้ไขต้องมี
หน่วยงานสำหรับติดตามเรื่องการขออนุญาตโดยเฉพาะ เพื่อประสานงาน
และ ติดตามผลพิจารณากับหน่วยงานที่พิจารณาผลการอนุญาต ลำดับที่ 2
สาเหตุสภาพหน้างานกับแบบก่อสร้างไม่ตรงกัน เวลาที่พบสาเหตุ ก่อนการ
ก่อสร้าง ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพพืน้ ที่ ประเภทความล่าช้า Excusable
Delay สาเหตุเนื่องจากเมื่อออกแบบแล้วเสร็จการไฟฟ้านครหลวงไม่มีการ
ประชุม ร่ว มกัน ภายในหน่ วยงาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งว่าแบบมีข้ อ บกพร่อ ง หรือ
ต้ อ งการเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นใดหรือ ไม่ ก่ อ นเข้ า สู่ ขั้ น ตอนการก่ อ สร้า ง แนวทาง
ป้องกัน เมื่อออกแบบแล้วเสร็จควรมีการประชุมร่วมกันภายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่า แบบมีข้อ บกพร่องหรือต้องการเพิ่มเติมส่วนใดเพื่อให้เหมาะสม
กับ ใช้งาน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง แนวทางแก้ไข
เก็บ ข้อมูลสรุปรายละเอียดข้อพกพร่องต่างๆของแบบก่อสร้างในโครงการ
เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโครงการต่อไป ลำดับที่ 3 สาเหตุขาด
ประสบการณ์ ในการทำงานต้อ งเรีย นรู้กับ งานเพิ่ มเติม เวลาที่พ บสาเหตุ
ขณะก่อสร้าง ด้านบุ คลากร ประเภทความล่าช้า Non-Excusable Delay
สาเหตุเนื่องจาก แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำอาชีพก่อสร้างเป็นหลัก
แต่จ ะมาทำในช่ว งว่า ง จากงานเกษตรกรรม ทำให้ แ รงงานขาดแคลนใน
ช่วงเวลาดังกล่ าวและไม่มีความชำนาญในงานท่อร้อ ยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึ ง
ส่งผลกระทบให้โครงการ ก่อสร้างเกิดความล่าช้า แนวทางป้องกัน ควรมีการ
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ประเมินจำนวนและความสามารถทางด้านแรงงานและความชำนาญก่อน
การประมูลงานเพื่ อ จะได้ว างแผนการใช้แ รงงานได้อ ย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ
ประการต่ อ มา จั ด หาเครื่ อ งจั ก รกลมาทดแทน แรงงานที่ ไม่ เพี ย งพอ ที่
สามารถทางานทดแทนแรงงานได้ แนวทางแก้ไข การพิจารณาเงินพิเศษใน
การทางานช่วงเทศกาลและตามความสามารถประสบการณ์การทำงาน เพื่อ
สร้ า งแรงจู งใจต่ อ แรงงาน และ สำรวจปริม าณแรงงานล่ ว งหน้ า ก่ อ นถึ ง
เทศกาลประการต่อมา จัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูก ต้องตาม กฎหมายมาทำ
การทดแทนแรงงานที่ไม่เพียงพอ ลำดับ ที่ 4 สาเหตุสภาพหน้างานไม่ตรง
ตามแบบก่อ สร้างทำให้ พบอุ ปสรรค เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อ สร้าง ด้าน
สิ่ งแวดล้ อ มและกายภาพพื้ น ที่ ประเภทความล่ า ช้ า Excusable Delay
สาเหตุเนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวงขาดบุคลากรในการตรวจสอบแบบและ
ที่ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติ จึงทำให้การอนุมัติแบบที่ใช้ในโครงการล่าช้า แนวทาง
ป้องกัน กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ อนุมัติแบบและตรวจสอบหน้า
งานจริงที่ต้องให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาในสัญญาจ้างเช่นภายใน30วัน หลังจาก
ผู้รับจ้างดำเนินการส่งเอกสารขออนุมัติถ้าไม่ได้รับการตอบกลับ จากผู้ว่าจ้าง
จะถือว่าผู้ว่าจ้างเห็นชอบตามที่ผู้รับจ้างเสนอมา แนวทางแก้ไข ก่อนผู้รับจ้าง
จะดำเนินการจัดส่งแบบให้ ผู้ว่าจ้ างพิจารณา ควรมีก ารหารือร่วมกันก่อ น
เพื่อลดข้อผิดพลาดของแบบใช้ในโครงการ ประการต่อมา ควรมีหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณาตรวจสอบแบบที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ
ของงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาระยะเวลาเรื่องการ
ส่งเอกสารภายในองค์กร และประสานงานกับผู้รับจ้าง เกี่ยวกับความถูกต้อง
ของเอกสาร ลำดับที่ 5 สาเหตุการขออนุญาตมีความล้าช้าในกระบวนการ
ทำงานทุกๆหน่วยงาน เวลาที่พบสาเหตุ ขณะก่อสร้าง ด้านวิธีการดำเนินงาน
และการออกแบบ ประเภทความล่ า ช้ า Concurrent Delay สาเหตุ
เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงมิได้มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อน
เซ็นสัญญาก่อสร้าง แนวทางป้องกัน ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างร่วมกัน ระหว่าง
ผู้ว่า จ้ า งและผู้ รับ จ้ า งว่า สามารถเข้ า ดำเนิ น การ ก่ อ สร้า งได้ ห รือ ไม่ ก่ อ น
สัญญามีผลบังคับใช้ แนวทางแก้ไขเมื่อพบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้า
พื้ น ที่ ได้ต้ อ งแจ้ ง ผู้ ว่า จ้ า งทั น ที พร้อ มทั้ ง ชี้ แ จง รายละเอี ย ดของปั ญ หา
อุปสรรค เพื่อหาทางออกร่วมกัน
ข้อเสนอแนะผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบต้องดำเนิ นการเตรียมความพร้อมใน
การบริห ารงานโครงการ การก่อ สร้า งท่อ ร้อ ยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานี
ไฟฟ้าย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการปรับปรุงสัญญาของโครงการ
ก่อ สร้า งสถานี ไฟฟ้ า ย่อ ยเพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ ลั ก ษณะงานของโครงการ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย อีกทั้งผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาย่อย ต้องมีแผนในการ
เตรีย มความพร้อ ม ด้า นการส่งอนุ มัติแ บบและวัสดุที่ต้อ งขออนุมัติต่อ ผู้
ว่าจ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อแผนงานก่อสร้าง และควรมีการ
บริห ารจั ดการทรัพ ยากรที่ใช้ในงานก่อ สร้าง เพื่อ ลดความเสี่ย งที่จ ะเกิด
ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานที่ ใช้ใน การก่ อ สร้า ง โดยนำเอาแนวทาง
ป้องกันปัญหาความล่าช้าที่ผู้วิจัยค้นพบมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการ
ทำงาน
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เศษวัสดุประเภทเผื่อในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
Material Contingency Waste in Office Construction Projects
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ซึ่งทางผู้วิจ ัย ได้เห็นถึงความสำคัญ ในเรื่อ งนี้ เนื่องจากปริมาณเศษวั สดุ
ประเภทเผื ่ อ นั ้ น ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยของโครงการเป็ น อย่ า งมาก จึ ง มี
วัตถุป ระสงค์เพื ่อ ศึก ษาวั สดุ ที่ ต้อ งสั่ ง เผื ่อ เพื่อ การนำมาใช้ ในโครงการ
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำแนวทาง
ในการป้องกันและแนวทางในการจัดการวัสดุ เพื่อลดปัญหาการสูญเสียของ
วัสดุ และสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการทำงานในแต่ ละ
โครงการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน ความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 44,000,000 – 216,000,000 บาท
โดยทำการศึกษาวัสดุ 6 ชนิด ได้แก่ เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก
กระเบื้อง และแผ่นฝ้า เก็บข้อมูลโดยการสำรวจปัญหาในโครงการและ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ 1 คน
วิศวกรสนาม 2 คน สโตร์ 1 คน และโฟร์แมนสนาม 1 คน ผลการศึกษา
พบว่า ร้อยละความสูญเสียของวัสดุเผื่อสำหรับ เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ
อิฐบล็อก กระเบื้ อง และแผ่นฝ้า มีค่า เท่ากับ 1.83-14.80, 5.25-9.81,
2.87-9.10, 3.00-10.88, 0.92-24.11 และ 4.68-13.95 ตามลำดับ สำหรับ
สาเหตุความสูญเสียของวัสดุในการศึกษาครั้งนี้พบว่าเกิดจาก กระบวนการ
ออกแบบ
คำสำคัญ: การเผื่อวัสดุ, ของเสีย, ความสูญเสีย, วัสดุ

Abstract
This study focuses on material contingency wastes in office
construction projects due to the fact that they impact on
construction costs. Data were collected from three construction
sites. They have 2-3 storeys heights, and their values are 44-216
million baht. The study focuses on 6 materials which are rebar,
concrete, cement, bricks, tiles, and ceiling sheets. Data
collections were done by visiting construction sites and
interviewing the related persons. One project manager, two site
engineers, one store man, and one site foreman were

interviewed in each site. Material contingency wastes were
found in this study. They are 1.83% – 14.80%, 5.25% – 9.81%,
2.87% – 9.10%, 3.00% – 10.88%, 0.92% – 24.11%, and 4.68% – 13.95%
for rebar, concrete, cement, bricks, tiles, and ceiling sheets,
respectively. The major cause of contingency wastes found in
this study is in design processes.
Keywords: Loss, Material contingency, Material, Waste

1. บทนำ
วัสดุในงานก่อ สร้างถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ่งหากมีปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างย่อมส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโดยทันที การ
จัดการวัสดุในโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการใช้งานวัสดุ
วิธีการดูแลจัดเก็บ วัสดุ วิธีการใช้วัสดุ และการควบคุมขั้นตอนการทำงาน
ซึ่งถ้าเรามาศึกษาถึงสาเหตุของการที่ผู้รับเหมาขาดทุน กำไรลดลงจากแผน
ที่วางไว้ หนึ่งในสาเหตุมาอาจมาจากเรื่องของวัสดุ การสูญเสียด้านวัสดุนั้นมี
หลายสาเหตุ เช่น ต้นทุนราคาวัสดุสูงกว่าประมาณการ วัสดุสูญหาย วัสดุ
ขึ้นราคา งานไม่ได้คุณภาพทำให้ต้องทุบทิ้งทำใหม่ และก็อาจมาจากการใช้
วัสดุฟุ่มเฟือยกว่าแผนหรืองบประมาณที่มี ผู้รั บเหมาจึงต้องป้องกันด้วย
วิธีการจัดการวัสดุทดี่ ีจะทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้
สำหรับการเผื่อวัสดุเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใช้เงินเกินกว่าแผน ตาม
หลักการของการทำงานแบบทันเวลาพอดี [1] ผู้รับเหมาควรจะทำการสั่ง
วัสดุมาใช้เท่าที่จำเป็น เพราะส่วนที่เผื่อ คือ ของเสีย (Waste) งานวิจัยนี้จึง
สนใจที่จ ะศึก ษาของเสีย ที่เกิ ดจากการเผื่อ วัสดุ เพื่อ ทำให้อ งค์ก รของ
ผู้รับเหมามีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษา
ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
• เพื่อ ศึก ษาสาเหตุข องการสูญ เสีย ที่เกิด จากการเผื่อ วัสดุ 6 ชนิดใน
โครงการก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก
กระเบื้อง และแผ่นฝ้า
• นำเสนอแนวทางในการป้องกันและแนวทางในการจัดการวัสดุ เพื่อลด
ปัญหาการสูญเสียของวัสดุ
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โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ ทำการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน ความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 3 โครงการ
คำนิยามของความสูญเสียวัสดุในงานวิจยั นี้ คือส่วนต่างระหว่างวัสดุที่
ใช้ติดตัง้ จริง กับวัสดุที่สั่งเข้ามา ทำให้ครอบคลุมเรื่องความเสียหายของวัสดุ
การสูญหายของวัสดุ เศษวัสดุที่เกิดขึน้ จากการทำงาน และวัสดุคงเหลือ
หลังจากดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

แบบเทในที่ ขนาดพื้นที่ 145 ตร.ม. ผลการศึกษาพบว่า จากขั้นตอนการ
ก่อสร้างทั้งหมด ได้แก่ การออกแบบและงานเอกสาร การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
ขั้นตอนการก่อสร้าง การขนย้ายและการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอนการ
ก่อสร้างเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุและผลกระทบต่อต้นทุนมาก
ที่สุด

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาจะเก็บข้อมูลจากบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุใน
โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการที่ 1 เป็นอาคารสำนักงานโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น มูลค่า
โครงการ 216,000,000 บาท โครงการที่ 2 เป็นอาคารสำนักงานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น มูลค่าโครงการ 195,000,000 บาท และโครงการที่ 3 เป็น
อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มูลค่าโครงการ 44,000,000 บาท

การจัดการบริหารด้านวัสดุ [2] นั้น มีการมุ่งเน้นดังนี้
1. กำหนดช่วงเวลาการใช้วัสดุที่แน่นอน
2. การใช้วัสดุต้องมีการสูญเสียน้อยที่สุด
3. การเก็บรักษาที่ทำให้วัสดุเกิดความเสียหายและสูญหายน้อยที่สุด
4. การควบคุมสต็อกวัสดุที่มีประสิทธิภาพ
5. การเช็คปริมาณวัสดุที่กำหนดตามแผนให้มีความสอดคล้องกับการใช้
งานจริงในแต่ละช่วงเวลา
6. การตรวจนับปริมาณและคุณภาพ
7. การกำหนดวันสั่งซื้อวัสดุต้องแน่นอน
8. การกำหนดระยะเวลาการรอคอยวัสดุ
9. การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับฝ่ายจัดซื้อ
ส่วนปัญหาทีพ่ บในการบริหารจัดการวัสดุในโครงการ มี 2 ประเด็นหลัก
คือ ปริมาณการใช้วัสดุจริงสูงกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณ และการจัดส่ง
วัสดุไม่ทันต่อการใช้งานตามแผน
ส่วนสาเหตุของการใช้วัสดุที่มากกว่าปริมาณที่กำหนด ครอบคลุม การ
สูญเสีย เนื่อ งจากการจัดเก็บ การสูญ เสีย เนื่อ งจากการปฏิบ ัติงาน การ
สูญเสียเนื่องจากการโจรกรรม การสูญเสียเนื่องจากการเบียดบัง ซึ่งเป็น
ที่มาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
Kulkarni, V. และคณะ [3] ได้ ท ำการศึก ษาแล้ ว พบว่ า การบริห าร
จัดการวัสดุ คือ กระบวนการจัดหาวัสดุที่เหมาะสม ในราคาที่เหมาะสม ใน
สถานที่ที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการ
บริหารจัดการนี้จะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การระบุ การจัดหา การเก็บ
รักษา การรับ และการกระจายของวัสดุ โดยที่องค์ประกอบพื้นฐานของการ
บริหารจัดการวัสดุประกอบด้วย 5 พื้นฐานหลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
มูลค่า 2) การจัดซื้อ 3) การจัดการวัสดุ 4) การเก็บรักษา 5) การรีไซเคิล
และการกำจัด
รัชมงคล วัฒนะโชติ และกมลวัลย์ ลือ ประเสริฐ [4] ได้ศึก ษาเรื่อง
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ท ำให้ เ กิ ด เศษวั ส ดุ จ ากงานก่ อ สร้ า งบ้ า นจั ด สรร มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึก ษาปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุจากงานก่อสร้า งบ้า น
จัดสรร และเพื่อเสนอแนวทางการบริหารและจัดการเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจาก
งานก่อสร้างบ้านจัดสรร ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบเก็บ
ข้อมูล ในโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
จำนวน 2 บริษ ัท ๆ ละ 1 โครงการ โดยที่ โครงการที่ 1 ใช้ระบบการ
ก่อสร้างแบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดพื้นที่ 130 ตร.ม.
และโครงการที่ 2 ใช้ระบบการก่อสร้างแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

ซึ่งประชากรที่ถูกสัมภาษณ์ในแต่ละโครงการ ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ
1 คน วิศวกรสนาม 2 คน สโตร์ 1 คน และโฟร์แมนสนาม 1 คน สาเหตุที่
เลื อ กสั ม ภาษณ์ จ ำนวนประชากรเพี ย ง 5 คนในแต่ ล ะโครงการ นั้ น
เนื่องมาจากโครงการที่ทำการเก็บข้อมูล ไม่ได้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่
มาก จึงมีข ้อ จำกัดในเรื่อ งของจำนวนพนักงาน และต้อ งการสัมภาษณ์
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการแบ่งได้เป็น
2 หัวข้อ คือ
• ข้อมูลปัญหาของวัสดุที่เกิดจากการจัดการวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะทำการเก็บข้อมูลโดยการลงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการก่อสร้า ง โดยแบ่งหัวข้อเป็น ส่วนดังนี้ 2 ส่วนที่ 1
ข้อ มูลโดยทั่ว ไปของโครงการ ได้แ ก่ ชื่อ โครงการ มูลค่า โครงการ
ลักษณะโครงการ ที่อยู่โครงการ ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ ชื่อบริษัท
ผู้รับเหมาหลัก และชื่อบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัญหา
ความสูญเสียของวัสดุ โดยจะเก็บข้อมูลของวัสดุจำนวน 6 ชนิด ได้แก่
เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้อง และแผ่นฝ้า
• ข้อมูลความคิดเห็นจากประสบการณ์ของประชากรในกลุ่มตัวอย่า งที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุก่อสร้า งให้มีป ระสิทธิภาพ ซึ่งจากการ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้อง
ทางวิ ช าการต่ า ง ๆ นำมาวิ เ คราะห์ เ พื ่ อ สร้ า งกรอบแนวทางการ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งหัวข้อเป็น ส่วนดังนี้ 2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แ ก่ ชื่อ -นามสกุล สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในการจัดการวัสดุ
ได้แก่ กระบวนการจัดการวัสดุของบริษัท และแนวทางป้องกันปัญหา
ความสูญเสียของวัสดุที่เกิดจากการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อ มูลจากการสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข ้อ มูล เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามมา
ทำการสรุปแนวทางในการจัดการวัสดุ ปัญหาความสูญเสียของวัสดุที่เกิดขึ้น
จากการจัดการวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ แล้วนำปัญหาที่พบ นำไปสัมภาษณ์
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหา
การวิเคราะห์ข ้อ มูลความสูญ เสีย ของวัสดุ ทำการวิเคราะห์ข ้อ มูล
ปริมาณความสูญเสียของวัสดุจากหน่วยงานก่อสร้าง ใช้สมการดังนี้
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ตารางที่ 2 ร้อยละความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 2
ประเภทของวัสดุ หน่วย

ร้อยละความสูญเสียของวัสดุ =

ปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น
x100%
ปริมาณวัสดุที่ใช้งาน

โดยที่ ข้อมูลปริมาณวัสดุที่ใช้งานนำมาจาก BOQ หลักของโครงการ
ซึ่งเป็นโครงการเดียวกับที่ไปสัมภาษณ์ ประชากรในกลุ่มตัวอย่างและข้อมูล
ปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้นนำมาจากยอดปริมาณการสั่งซื้อวัสดุจากฝ่าย
จัดซื้อมาหักลบกับปริมาณวัสดุใน BOQ หลักของโครงการ โดยที่ BOQ
หลักของโครงการ คือ BOQ ที่ได้มาจากการประมูลโครงการ

4. ผลการวิจัย
ข้อมูลความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า
- เหล็กเส้น เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 32,170.45 กก.
- คอนกรีต เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 174.25 ลบ.ม.
- ปูนก่อและฉาบ เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 207 ถุง
- อิฐบล็อก เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 2,230 ก้อน
- กระเบื้อง เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 27 แผ่น
- แผ่นฝ้า เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 11 แผ่น

ปริมาณที่ใช้

ปริมาณความ
สูญเสีย

ร้อยละความสูญเสีย

ปริมาณความ
สูญเสีย

ร้อยละความสูญเสีย

เหล็กเส้น

กก.

150,645

2,754

1.83%

คอนกรีต

ลบ.ม.

1,300

68.25

5.25%

ปูนก่อและฉาบ

ถุง

662

19

2.87%

อิฐบล็อก

ก้อน

5,000

150

3.00%

กระเบื้อง

แผ่น

1,739

16

0.92%

แผ่นฝ้า

แผ่น

3,184

149

4.68%

ข้อมูลความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า
- เหล็กเส้น เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 8,876 กก.
- คอนกรีต เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 44.75 ลบ.ม.
- ปูนก่อและฉาบ เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 86 ลูก
- อิฐบล็อก เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 500 ก้อน
- กระเบื้อง เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 20 แผ่น
- แผ่นฝ้า เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 640 แผ่น
ตารางที่ 3 ร้อยละความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 3
ประเภทของวัสดุ

หน่วย

ปริมาณที่ใช้

ปริมาณความ
สูญเสีย

ร้อยละความสูญเสีย

เหล็กเส้น

กก.

86,850

8,876

10.22%

คอนกรีต

ลบ.ม.

750

44.75

5.97%

ตารางที่ 1 ร้อยละความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 1
ประเภทของวัสดุ หน่วย

ปริมาณที่ใช้

ปูนก่อและฉาบ

ถุง

2,598

86

3.31%

เหล็กเส้น

กก.

217,397

32,170.45

14.80%

อิฐบล็อก

ก้อน

6,688

500

7.48%

คอนกรีต

ลบ.ม.

1,777

174.25

9.81%

กระเบื้อง

แผ่น

1,309

20

1.53%

ปูนก่อและฉาบ

ถุง

2,274

207

9.10%

แผ่นฝ้า

แผ่น

4,589

640

13.95%

อิฐบล็อก

ก้อน

20,495

2,230

10.88%

กระเบื้อง

แผ่น

112

27

24.11%

แผ่นฝ้า

แผ่น

106

11

10.38%

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบร้อยละความสูญเสียของวัสดุทั้ง 3 โครงการ
ประเภทของวัสดุ

ข้อมูลความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า
- เหล็กเส้น เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 2,754 กก.
- คอนกรีต เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 68.25 ลบ.ม.
- ปูนก่อและฉาบ เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 19 ถุง
- อิฐบล็อก เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 150 ก้อน
- กระเบื้อง เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 16 แผ่น
- แผ่นฝ้า เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 149 แผ่น

ร้อยละความสูญเสีย
โครงการที่ 1

โครงการที่ 2

โครงการที่ 3

เหล็กเส้น

14.80%

1.83%

10.22%

คอนกรีต

9.81%

5.25%

5.97%

ปูนก่อและฉาบ

9.10%

2.87%

3.31%

อิฐบล็อก

10.88%

3.00%

7.48%

กระเบื้อง

24.11%

0.92%

1.53%

แผ่นฝ้า

10.38%

4.68%

13.95%

จากข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละความสู ญ เสี ย ของวั ส ดุ ด ั ง แสดงใน
ตารางที่ 4 พบว่า
- เหล็กเส้น ในโครงการที่ 2 มี ร้อยละความสูญเสียน้อย เนื่องจากทาง
โครงการใช้วิธีการตัดและดัดเหล็ก โดยวิธี Cut and Bend จากโรงงานผลิต
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เหล็กเส้น และมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบ Bar Cut List ก่อนนำไปใช้
งาน
- คอนกรี ต ในโครงการที ่ 2 และ 3 มี ร ้ อ ยละความสู ญ เสี ย น้ อ ย
เนื่องจากทางโครงการมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบจากหน่วยงาน พร้อม
ทั้งผู้จัดการโครงการมีการเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพงานเทคอนกรีต และมี
การจัดทำขั้นตอนการทำงานให้แก่ผู้ควบคุมงาน
- ปูนก่อและฉาบ ในโครงการที่ 2 และ 3 มีร้อยละความสูญเสียน้อย
เนื่องจากทางโครงการมีการจัดทำระบบการควบคุมดูแลวัสดุที่ได้มาตรฐาน
มีการควบคุมดูแลโดยพนักงานสโตร์ ทำให้สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่
จะทำให้เกิดความสูญเสีย ของปูนก่อฉาบได้ และมีการประสานงานที่ดีกับ
ผู้รับเหมางานระบบ
- อิฐบล็อก ในโครงการที่ 2 มีร้อยละความสูญเสียน้อย เนื่องจากทาง
โครงการมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบจากหน่วยงาน ผู้ออกแบบและ
เจ้าของงานทุกครั้ง ก่อนนำไปทำงาน
- กระเบื ้ อ ง ในโครงการที ่ 2 และ 3 มี ร ้ อ ยละความสู ญ เสี ย น้ อ ย
เนื่องจากทางโครงการมีการวางแผนตรวจสอบวิธีการขนย้ายกระเบื้องก่อน
ทุกครั้ง
- แผ่นฝ้า ในโครงการที่ 2 มี ร้อยละความสูญเสียน้อย เนื่องจากทาง
โครงการมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้างจากหน่วยงาน ผู้ออกแบบ
และเจ้าของงานทุกครั้ง รวมถึงมีการประสานงานร่วมกับผู้รับเหมางาน
ระบบพร้อมทั้งมีการตรวจสอบงานระบบเหนือฝ้า ก่อนติดตั้งฝ้า

5. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดการ
วัสดุจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก
กระเบื้อ ง และแผ่นฝ้า ภายในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน
3 โครงการ ผลการศึกษาพบว่า 1) ร้อยละความสูญเสียของเหล็กเส้น มีค่า
เท่ากับ 1.83 - 14.80 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ขาดการตรวจสอบ
แบบ Bar Cut List การขาดทักษะและความชำนาญทางด้านการอ่านแบบ
ของช่ า งหน้ า งาน 2) ร้ อ ยละความสู ญ เสี ย ของคอนกรี ต มี ค ่ า เท่ า กั บ
5.25 - 9.81 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ขาดการตรวจสอบ Shop Drawing
การขาดการเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพงานคอนกรีตจากผู้จัดการโครงการ
3) ร้ อ ยละความสู ญ เสี ย ของปู น ก่ อ และฉาบ มี ค ่ า เท่ า กั บ 2.87 – 9.10
เนื่องจากขาดการประสานงานที่ดีกับผู้รับเหมางานระบบและขาดการจัดทำ
ระบบควบคุมดูแลวัสดุ 4) ร้อยละความสูญเสียของอิฐบล็อกมีค่าเท่ากับ
3.00 - 10.88 เนื่องจากมีการนำแบบก่อสร้า งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอย่า ง
สมบูรณ์ไปทำงานก่อน ทำให้มีก ารทุบรื้อผนัง 5) ร้อยละความสูญเสียของ
กระเบื้อง มีค่าเท่ากับ 0.92 - 24.11 เนื่องจากการขาดความระมัดระวังใน
การขนย้า ยกระเบื้อ ง 6) ร้อ ยละความสูญ เสีย ของแผ่นฝ้า มีค่า เท่า กับ
4.68 – 13.95 เนื ่ อ งจากมี ก ารนำแบบไปทำงานก่ อ นมี ก ารอนุ ม ั ต ิ จ าก
หน่วยงาน และขาดการประสานงานที่ดีกับผู้รับเหมางานระบบ
จากการเก็บ ข้อ มูลความสูญ เสียของวัสดุของทั้ง 3 โครงการพบว่า
1) ความสู ญ เสี ย หลั ก ของเหล็ ก เส้ น พบในกระบวนการออกแบบ
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2) ความสู ญ เสี ย หลั ก ของคอนกรี ต พบในกระบวนการออกแบบ
3) ความสู ญ เสี ย หลั ก ของปู น ก่ อ และฉาบ พบในกระบวนการทำงาน
4) ความสู ญ เสี ย หลั ก ของอิ ฐ บล็ อ ก พบในกระบวนการออกแบบ
5) ความสูญเสียหลักของกระเบื้อง พบในกระบวนการจัดเก็บและขนย้าย
วัสดุ 6) ความสูญเสียหลักของแผ่นฝ้า พบในกระบวนการทำงาน ดังนั้นจาก
การเก็บข้อมูลความสูญเสียของวัสดุทั้ง 6 ชนิด จึงสรุปได้ว่าความสูญเสีย
ของวัสดุ พบในกระบวนการออกแบบเป็นหลัก
ส่วนแนวทางในการจัดการวัสดุในโครงการ ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการวัสดุในโครงการก่อสร้าง ได้ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน คือ
1) จั ด ทำ Master Schedule 2) จั ด ทำ Material Delivery Schedule
3) จัดทำ Temporary Site Plan 4) ถอดปริมาณวัสดุจ ากแบบก่อ สร้าง
แล้วนำมาเทียบกับ BOQ 5) ก่อนการสั่งซื้อ ควรมีการเปรียบเทียบราคา
วัสดุอย่างน้อย 3 ร้านค้า 6) มีการควบคุมขั้นตอนของการจัดส่งและจัดเก็บ
วัสดุ 7) ควรมีก ารทำ Shop Drawing โดยการรวมแบบโครงสร้าง แบบ
สถาปัตย์ และแบบงานระบบเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและได้รับ
การอนุมัติก่อนทำงานทุกครั้ง 8) ควรมีการใช้เอกสารการตรวจสอบงานที่
เป็นมาตรฐานของบริษัท และมีการควบคุมดูแลขั้นตอนการทำงานของ
คนงานโดยวิศวกรและโฟร์แมน 9) ควรมีการประสานงานกับผู้รับเหมางาน
ระบบทุกครั้งก่อนเริ่มงาน
นอกจากนี้ควรมีแนวทางการออกแบบเพื่อการก่อสร้างที่เพิ่มผลิตภาพ
โดยใช้หลักของการเพิ่มความสามารถในการก่อสร้างได้ (Constructibility)
[1] เข้ามาปรับแบบก่อสร้างก่อนเริ่มงาน
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การศึกษาปริมาณเศษวัสดุและการปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูป 2 ชั้น
ด้วยวิธีการประเมินแบบราย 5 นาที
A study of scrap material amounts and precast productivity improvement in two floor
single detached house precast manufacture by Five Minutes Rating Method
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บทคัดย่อ

study the scrap materials from the precast processing. Data was
collected from a production line of two-floor-single-detachedhouse in a precast factory. Five Minutes Rating method was used
to investigate productivity rate. Four groups of labors
performing concrete activity are samples of this study.
Productivity of labors before the improvement of the four
groups are 72%, 89%, 77%, and 88%, respectively. After the
improvement, the productivity are 87%, 89%, 84%, and 91%,
respectively. On the other hand, waste of materials were found
related to 6 mm. and 8 mm. wire meshes used in the precast
production. Scrap materials were found for 6 mm. and 8 mm.
wire meshes for 18% and 23%, respectively. Moreover,
insufficient of equipment also causes waiting time and delay in
construction, as well.

เนื่ อ งจากงานก่ อ สร้า งในปั จ จุ บั น พบปั ญ หาด้ า นแรงงานไม่ เพี ย งพอ
การขาดแคลนช่ า งฝี มื อ ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพ ส่ งผลกระทบในเรื่ อ งของ
ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้ าน จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้นำวิธีการก่อสร้าง
บ้านระบบพรีคาสท์มาใช้เพื่อควบคุมเวลาและคุณภาพในการก่อสร้างบ้าน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลิตภาพและศึกษาแนวทางการ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นสำเร็ จ รู ป และศึ ก ษาเศษวั ส ดุ ที่ พ บใน
กระบวนการผลิต ของโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ป ระเภทบ้ านเดี่ย ว 2 ชั้น
จำนวน 1 สายการผลิต โดยได้ใช้ วิธีก ารเก็บ ข้ อ มูลภาคสนามด้ว ยวิธีก าร
ประเมินแบบราย 5 นาที (Five Minutes Ratings) กับแรงงานจำนวน 4 ชุด
ในงานเทคอนกรีต พบว่ามีผลิตภาพก่อนปรับปรุงเฉลี่ยของแรงงานชุดที่ 1,
2, 3, และ 4 มีเท่ากับ 72%, 89%, 77%, และ 88% ตามลำดับ และหลัง
ปรับปรุงมีผลิตภาพเฉลี่ยเท่ากับ 87%, 89%, 84%, และ 91% ตามลำดับ
ส่วนการศึกษาด้านเศษวัสดุพบปัญหาการจัดการเศษเหล็กตะแกรง (Wire
Mesh) ขนาด 6 มิลลิเมตร และ 8 มิลลิเมตรโดยพบเศษวัสดุคิดเป็น 18% Keywords: 5 Minutes Ratings, Precast member, Prefabricated
และ 23% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ส่งผลต่อผลิตภาพคือ ด้าน house, Productivity, Scrap materials
เครื่องจักร ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้เกิดการรองาน
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
คำสำคั ญ : การประเมิ น ราย 5 นาที , บ้ า นสำเร็จ รู ป , ชิ้น ส่ ว นสำเร็ จ รูป ,
ผลิตภาพ, เศษวัสดุ

Abstract
In current situations, problems in housing construction are
found in three categories which are insufficient labor, shortage
of skillful labors, and quality of work. These problems lead to
the delay in housing construction. To reduce such problems,
prefabrication housing system is selected for construction of
housing projects. This study has three objectives which are to
study construction productivity, to improve productivity, and to

เนื่องด้วยปัจจุบั นในโครงการการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม ทาวเฮ้าส์ บ้านแฝด รวมไปถึงบ้านเดี่ยว มีระบบการ
ก่อสร้างหลัก อยู่ 2 แบบ คือ การก่อสร้างด้วยระบบเสา - คาน การก่ออิฐ
การฉาบปูน หรือที่เรียกว่าการก่อสร้างแบบดั้งเดิม (Conventional) และ
การก่ อ สร้า งด้ วยระบบพรีคาสท์ (Precast) ทั้ งนี้ ก ารก่อ สร้า งด้ ว ยระบบ
พรีคาสท์เริ่มถู ก นำมาแทนที่ก ารก่อ สร้า งแบบดั้งเดิมในการก่อ สร้า งบาง
ประเภท เช่น การทำหมู่ บ้ า นจั ด สรร การทำคอนโด เป็ น ต้ น เนื่ อ งจาก
ปัญหาด้านคนและระยะเวลาก่อสร้างเป็นหลัก ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ปัญ หาการขาดแคลนช่างฝีมือ ปั ญ หาด้านคุณภาพของงาน ส่งผลให้ เกิด
ปัญ หาในเรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้างทำให้การก่อสร้างในปัจจุบั น
ถูกแทนที่ด้วยการก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์มากขึ้น แทนการก่อสร้างแบบ
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ดั้งเดิม ย่อ มเป็ นที่แน่นอนว่า อาจทำให้ โรงงานเกิดปั ญ หาการผลิต และ
ส่งไม่ทันการประกอบติดตั้ง ทั้งนี้โรงงานที่ทำการศึกษายังมีการใช้แรงคน
เป็นหลัก ในการผลิต ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ทันท่วงที เท่ากับโรงงานที่มี
การใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิต ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัญหาด้านผลิตภาพ
โดยศึกษาเฉพาะสายการผลิต เพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพที่เป็นไปได้
จริงและเหมาะสมกับโรงงานที่ทำการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลิต ภาพและเพิ่ ม ผลิต ภาพในการผลิ ต ชิ้น ส่ ว นคอนกรี ต
สำเร็จรูปในโรงงาน และเพื่อศึกษาเศษวัสดุที่พบในกระบวนการผลิต

3. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
•

ความหมายของคำว่า “ผลิตภาพ”

“ผลิตภาพ” [1] คือ การแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ในการทำงาน
ของงานที่กำลังทำ งานหนึ่ง ผ่านการใช้ทรัพยากร มีสมการคือ
ผลิตภาพ =

ผลผลิต (Output)
ต้นทุนการผลิต (Input)

โดยหากโรงงานสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ นั่นหมายถึงโรงงานสามารถ
ลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วย ซึ่งผลิตภาพ (Productivity) เป็นเพียงด้านหนึ่ง
ของประสิทธิภาพเท่านั้น
“ผลิต ภาพ” [2] หรือ “Productivity” คื อ ค่า คงที่ ค่า หนึ่งของสิ่งที่
ได้รับออกมา นำมาหารด้วยสิ่งที่ใส่เข้าไปหรือจำนวนชั่วโมงการทำงานของ
แรงงาน ส่วนทางมุมมองของเจ้าของโครงการ อาจมองในรูปแบบของเงิน
ต่อหน่วยผลผลิตที่ทำได้ หรือมุมมองของผู้รับเหมาอาจมองในสัดส่วนของ
การทำงานกับ จำนวนเงินที่ได้รับ จากเจ้ าของว่า มีป ริมาณสูงหรือ ต่ำ กว่า
ที่วางแผนไว้เท่าใด โดยมีการวัดผลิตภาพการทำงานในแต่ละด้าน
“ผลิตภาพ” [3] หมายถึง ขนาดของผลผลิต (Output) ที่ผลิตได้จาก
การใส่ปั จจัย การผลิต (Input) เข้ าไปในกระบวนการผลิต ซึ่งการวัดผลิต
ภาพการผลิ ต สามารถวัด ได้ 2 ลั ก ษณะ คื อ การวั ด ผลิ ต ภาพ การผลิ ต
บางส่วน (Partial productivity) และการวัดผลิตภาพการผลิตรวม (Total
Factor Productivity: TFP)
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•

การประเมินแบบราย 5 นาที (Five Minutes Ratings) [1]
เป็นวิธีการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างคนงานในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ
เพื่ อ ประเมิ น ผลิ ต ภาพแรงงานอย่ า งคร่ า วๆ โดยจะทำการบั น ทึ ก ผล
“งานที่ มี ป ระสิ ทธิ ผล” และ “งานที่ ไม่ มี ป ระสิ ทธิ ผล” และระยะเวลาที่
ทำการประเมิน อาจทำการประเมิน 1 นาที หรือ 5 นาที ก็ได้ ทั้งนี้ช่วงเวลา
รวมที่ทำการประเมินแต่ละรอบจะเป็นการประเมินช่วงสั้นๆ

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
ทำการศึก ษาโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ สำหรับโครงการบ้านจัดสรร
เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกลางแจ้ง (ไม่มีหลังคาปกคลุม)
มีพื้นที่เฉพาะส่วนสายการผลิต ประมาณ 31,180 ตารางเมตร (รวมพื้นที่
สโตร์ โรงดัดเหล็ก และพื้น ที่ก องเก็บ แผ่น ) แบ่ งสายการผลิ ตได้ทั้งหมด
4 สายการผลิ ต แต่ ล ะสายการผลิ ต มี โ รงเหล็ ก สายการผลิ ต ละ 1 โรง
ประกอบด้วยเครื่องดัดและตัดเหล็ก อย่างละ 1 เครื่อง ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ เลือก
ทำการศึกษาในส่วนของสายการผลิตที่ 1 คือแบบบ้าน VIT เป็นประเภท
บ้านเดี่ยวมีจำนวนแผ่นพรีคาสท์ทั้งหมด 67 ชิ้น ประกอบด้วย ชิ้นส่วนคาน
คอดิน จำนวน 14 ชิ้น คานชั้น 2 จำนวน 3 ชิ้น พื้นชั้น 1 จำนวน 8 ชิ้น
ผนังชั้น 1 จำนวน 17 ชิ้น พื้นชั้น 2 จำนวน 8 ชิ้น และผนังชั้น 2 จำนวน
17 ชิ้ น มี จ ำนวนแรงงานทั้ ง หมดจำน วน 4 ชุ ด (20 คน) และเลื อ ก
ทำการศึกษาข้อมูลด้านผลิตภาพแรงงานเฉพาะงานเทคอนกรีต และศึกษา
เศษวัสดุที่หลัก 7 ชนิด ที่พบจากกระบวนการผลิตดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2

•

ความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) [1]
เนื่ อ งจากในการศึ ก ษานี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต ในโรงงาน
ดังนั้นต้อ งมีก ารศึก ษาเรื่อ งของความสูญ เสียประกอบด้วย ความสูญ เสีย
7 ประการประกอบด้วย
1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)
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•

การเก็บข้อมูล
เก็ บ ข้ อ มู ล จากหน้ า งานโดยการสำรวจ เก็ บ ข้ อ มู ล และบั น ทึ ก ผล
ลงแบบฟอร์ม ประกอบด้วยข้อ มูล ด้านแรงงาน (เฉพาะงานเทคอนกรีต)
ซึ่งเก็ บ ข้ อ มู ลด้ ว ยวิธี ก ารประเมิ น แบบ 5 นาที (Five Minutes Ratings)
โดยใช้ผู้สังเกต 2 ราย ทำการบันทึกวิดีโอการทำงานของแรงงานทั้งหมด 20
คน แล้วจึงนำมาบันทึกผลประเมินผลในภายหลัง สำหรับการศึกษาด้าน
วัสดุ ทำโดยเก็บข้อมูล 3 รูปแบบ คือ วัสดุที่ใช้จากแบบ วัสดุที่ใช้จริง และ
วัสดุที่เป็นของเสีย ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4
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5. ผลการวิจัย
•

ด้านผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
สายการผลิตที่ทำการศึกษาเป็นการผลิตชิ้นส่วนแบบบ้าน VIT จำนวน
67 ชิ้ น มี แ รงงานทั้ ง หมด 4 ชุ ด ชุ ด ละ 5 คน โดยสายการผลิ ต ที่
ทำการศึกษาจะสามารถผลิตบ้าน VIT ได้จำนวน 1 หลังต่อวัน หรือสามารถ
ผลิตได้เท่ากับ 439 ตารางเมตรต่อวัน โดยใช้ระยะเวลาในขั้นตอนประกอบ
แบบ ขัดแบบ 1 ชั่วโมง ขั้นตอนงานเหล็ก 3 ชั่วโมง ขั้นตอนงานเทคอนกรีต
4 ชั่วโมง หากนำมาคำนวณตามอัตราการผลิต จะสามารถสรุปค่าผลิตภาพ
แรงงานต่อคนวันได้ดังนี้
ตารางเมตรที่ผลิตได้
ผลิตภาพของแรงงาน =
แรงงานต่อวัน
439
=
20/1
= 22 ตร.ม./คน/วัน

รูปที่ 3 ภาพแรงงานขณะเทคอนกรีต
จากรูป ที่ 3 แสดงให้ เห็ น ถึ งการเก็บ ข้ อ มูล แรงงานขณะเทคอนกรีต
ชิ้นส่วนต่างๆ ของแบบบ้าน VIT โดยในขั้นตอนนี้จะทำการเก็บข้อมูลการ
ทำงานของแรงงานด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น แบบ 5 นาที (Five Minutes
Ratings) ลงในแบบฟอร์ม โดยจะทำการบั น ทึ ก “งานที่ มี ป ระสิท ธิ ผล”
หากแรงงานมีการทำงาน ได้แก่ ให้สัญญาณการเทคอนกรีต เกลี่ยคอนกรีต
จี้คอนกรีต หรือปาดคอนกรีต และทำการบันทึก “งานที่ไม่มีประสิทธิผล”
หากแรงงานไม่ทำงาน ได้แก่ การหยุดพักงาน พูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน
หรือมองดู

รูปที่ 4 ภาพแสดงวัสดุที่เป็นของเสีย (เศษวัสดุ)
จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงปริมาณเศษวัสดุประเภทเหล็กเส้นของการ
ผลิตบ้าน 1 หลัง ได้แก่ เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มิลลิเมตร (RB9), เหล็กเส้น
กลมขนาด 12 มิ ล ลิเมตร (RB912), เหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยขนาด 16 มิ ล ลิ เมตร
(DB16), และเหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มิลลิเมตร (DB16)

เมื่อทำการศึกษาในส่วนของผลิตภาพเฉพาะแรงงานเทคอนกรีต พบว่า
จากการเก็บข้ อมูลผลิตภาพแรงงานขณะเทคอนกรีตทั้งหมด 67 ชิ้ น ด้วย
วิธีการประเมินแบบ 5 นาที (Five Minutes Ratings) กับแรงงานทั้ง 4 ชุด
โดยพบค่าผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานชุดที่ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเท่ากับ 72%,
89%, 77%, และ 88% ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลค่าผลิตภาพแรงงานขณะเทคอนกรีต
ก่อนการปรับปรุง

จากตารางที่ 1 เป็นตารางสรุปผลการเก็บข้อมูลผลิตภาพแรงงานขณะ
เทคอนกรีต โดยค่าที่ได้ก่อนการสรุปผลมาจากการเก็บข้อ มูล ด้วยวิธีการ
ประเมินแบบ 5 นาที (Five Minutes Ratings) ในรายชิ้นส่วนทั้งหมด 67
ชิ้นส่ ว น มี เวลาการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ นระยะเวลาทั้ งหมด 5 วัน และทำการ
รวบรวมข้อมูลจำนวนครั้งการทำงานของแรงงานทั้งหมดในช่วงระยะเวลา
การเก็ บ ข้ อ มู ล (Effective) ส่ ว นด้ ว ยคาบเวลาการทำงานทั้ ง หมดของ
แรงงานคู ณ กั บ จำนวนแรงงานต่ อ ชุด (5 คน) จะได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ผลของ
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แรงงานในแต่ละคนของชุ ดนั้นๆ (Effectiveness) แล้ว นำมาหาค่า เฉลี่ ย
ต่อชุด และเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด 67 ชิ้น พบว่ามีชิ้นส่วนที่
ทำให้ ค่ า ประสิท ธิ ภ าพของแรงงานต่ ำ ลงอยู่ 9 ชิ้ น ส่ ว น เนื่ อ งจากมี ก าร
ว่า งงานเกิ ด ขึ้ น มากในช่ ว งคาบเวลาท้ า ยของชิ้น ส่ ว นนั้ น และเกิด ขึ้ น กั บ
ชิ้นส่วนสุดท้ายของการโหลดคอนกรีตของแต่ละช่วงเวลาของรถปูนในแต่ละ
คัน โดยการว่างงานเกิดขึ้นเมื่อแรงงานที่ทำหน้าที่ นั้นๆ ทำหน้าที่ของตน
แล้ว เสร็จ ไม่มีก ารช่วยเหลือ แรงงานในหน้าที่อื่ น กล่าวคือ แรงงานที่ทำ
หน้าที่ให้สัญญาณการเทคอนกรีต เกลี่ยคอนกรีต จี้คอนกรีต เมื่อทำงาน
แล้วเสร็จ เกิดการพักงาน แต่ยังคงเหลือแรงงานที่ทำหน้าที่ป าดคอนกรีต
ในชิ้นส่วนนั้นๆ ทำงานอยู่ จึงทำให้ค่าประสิทธิผลที่ได้ในการเก็บข้อมูลใน
ชิ้นส่วนดังกล่าวมีค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2 และ 3
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การช่วยกิจกรรมของเพื่อนร่วมงาน เมื่อปรับปรุงพบว่า ค่าประสิทธิผลหลัง
การปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าประสิทธิผลของแรงงานขณะเทคอนกรีตชิ้นส่วน
หลังการปรับปรุง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงที่มาของข้อมูลค่าประสิทธิผลจากการเก็บข้อมูล
ของ 9 ชิ้นส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
จากตารางที่ 4 พบว่ า หลั งการปรั บ ปรุ งกระบวนการทำงานของ
แรงงานทั้งหมด 3 ชุด (เฉพาะงานเทคอนกรีต) ดังกล่าว ส่งผลทำให้ ได้ค่า
ประสิทธิผลที่ได้เพิ่มขึ้น เมื่อนำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย จะมีค่าเพิ่มขึ้นอยู่
ที่ 29% และเมื่ อ นำกลั บ ไปคิ ด ค่ า ผลิ ต ภาพ ของแรงงานทั้ ง 4 ชุ ด
หลังปรับปรุงกระบวนการทำงานพบค่าผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานชุดที่ 1, 2, 3
และ 4 มีค่าเท่ากับ 87%, 89%, 84%, และ 91% ตามลำดับ โดยผลิตภาพ
แรงงานชุดที่ 2 มีค่าเท่าเดิม เนื่องจากไม่ได้มีการว่างงานในช่วงคาบเวลา
ท้าย จึงไม่ได้ทำการปรับปรุงการทำงานของแรงงาน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลค่าผลิตภาพแรงงานขณะเทคอนกรีต
หลังการปรับปรุง
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของแรงงานขณะเทคอนกรี ต
9 ชิ้นส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง (ก่อนการปรับปรุง)

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงชิ้นส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานของแรงงานจำนวน 9 ชิ้นส่วน ทำการปรับปรุงโดยการเพิ่มกิจกรรม
งานเกลี่ยคอนกรีตให้กับแรงงานที่ทำหน้าที่ให้สัญญาณการเทคอนกรีตแล้ว
เสร็จ และเพิ่มกิจ กรรมงานปาดคอนกรีต ให้ กับ แรงงานที่ ทำหน้าที่ เกลี่ย
คอนกรีตและจี้คอนกรีตแล้วเสร็จ เพื่อให้งานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็น

•

ด้านเศษวัสดุที่พบในกระบวนการผลิต
ผู้ ศึ ก ษาได้ ท ำการศึ ก ษาข้ อ มู ล วั ส ดุ ห ลั ก ที่ ใช้ ในการผลิ ต บ้ า น VIT
(จำนวน ต่ อ 1 หลัง) เก็บ ข้ อ มูล เฉพาะวัสดุหลั กที่ ใช้ ซึ่งมี 7 ประเภท คื อ
เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มิลลิเมตร (RB9), เหล็กเส้นกลมขนาด 12 มิลลิเมตร
(RB12), เหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยขนาด 12 มิ ล ลิ เมตร (DB12), เหล็ กข้ ออ้ อยขนาด
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16 มิลลิเมตร (DB16), เหล็กตะแกรง (Wire Mesh) ขนาด 6 มิลลิเมตร, เหล็ก
ตะแกรง (Wire Mesh) ขนาด 8 มิล ลิเมตร และคอนกรีต กำลั งอั ด 240
กิ โลกรัม /ตารางเซนติ เมตร (ทรงลู ก บาศก์ ที่ 28 วัน ) โดยเก็ บ ข้ อ มู ล 3
ประเภท ได้แก่ จำนวนวัสดุที่ใช้ตามแบบ จำนวนวัสดุที่ใช้จริง และจำนวน
วัสดุที่เป็นของเสีย พร้อมทั้งคิดราคาซื้อและขายเศษวัดุ โดยจะคิดราคาวัสดุ
ขายคืน ที่ กิ โลกรัม ละ 10 บาท เฉพาะวัส ดุป ระเภทเหล็ ก เส้ น และเหล็ ก
ตะแกรง รายละเอียดข้อมูลเศษวัสดุหลักที่ใช้สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 6
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คิดเป็ น ราคาเศษวัสดุที่ พ บเป็ น จำนวนเงิน 3,354 บาท และ
สามารถขายเศษวัสดุได้เป็นจำนวนเงิน 1,677 บาท
6. เหล็กตะแกรง (Wire Mesh) ขนาด 8 มิลลิเมตร มีจำนวนที่ใช้
ตามแบบ 641 กิโลกรัม พบเศษวัสดุที่เป็นของเสีย 151 กิโลกรัม
คิดเป็น 24% เมื่อเทียบเศษวัสดุที่พบกับปริมาณวัสดุที่นำมาใช้
คิดเป็ นราคาเศษวัส ดุที่ พ บเป็ น จำนวนเงิน 3,028 บาท และ
สามารถขายเศษวัสดุได้เป็นจำนวนเงิน 1,514 บาท
7. คอนกรีตกำลังอัด 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (ทรงลูกบาศก์
ที่ 28 วัน) มีจำนวนที่ใช้ตามแบบ 52.4 ลูกบาศก์เมตร พบเศษ
วัสดุของเสีย 0.1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็ น 0.2% เมื่อเทียบเศษ
วัสดุที่พบกับปริมาณวัสดุที่นำมาใช้ คิดเป็นราคาเศษวัสดุที่พบ
เป็นจำนวนเงิน 165 บาท และไม่สามารถนำเศษวัสดุไปขายได้

ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตบ้าน 1 หลัง

6. สรุปผลการวิจัย

จากตารางที่ 6 พบข้ อ มู ล วั ส ดุ ห ลั ก ที่ ใช้ ในการผลิ ต บ้ าน 1 หลั ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มิลลิเมตร (RB9) มีจำนวนที่ใช้ตามแบบ
913 กิโลกรัม พบเศษวัสดุที่เป็ นของเสีย 6 กิโลกรัม คิดเป็ น
0.6% เมื่อเทียบเศษวัสดุที่พบกับปริมาณวัสดุที่นำมาใช้ คิดเป็น
ราคาเศษวัสดุที่พบเป็นจำนวนเงิน 93 บาท และสามารถขาย
เศษวัสดุได้เป็นจำนวนเงิน 58 บาท
2. เหล็ ก เส้ น กลมขนาด 12 มิ ล ลิ เมตร (RB12) มี จ ำนวนที่ ใช้
ตามแบบ 218 กิโลกรัม พบเศษวัสดุที่เป็นของเสีย 4 กิโลกรัม
คิดเป็น 2% เมื่อเทียบเศษวัสดุที่พบกับปริมาณวัสดุที่นำมาใช้
คิดเป็นราคาเศษวัสดุที่พบเป็นจำนวนเงิน 67 บาท และสามารถ
ขายเศษวัสดุได้เป็นจำนวนเงิน 43 บาท
3. เหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยขนาด 12 มิ ล ลิ เมตร (DB12) มี จ ำนวนที่ ใ ช้
ตามแบบ 1,410 กิโลกรัมพบเศษวัสดุที่เป็นของเสีย 8 กิโลกรัม
คิดเป็น 0.6% เมื่อเทียบเศษวัสดุที่พบกับปริมาณวัสดุที่นำมาใช้
คิดเป็นราคาเศษวัสดุที่พบเป็นจำนวนเงิน 154 บาท และสามารถ
ขายเศษวัสดุได้เป็นจำนวนเงิน 83 บาท
4. เหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยขนาด 16 มิ ล ลิ เมตร (DB16) มี จ ำนวนที่ ใ ช้
ตามแบบ 481 กิ โลกรัม พบเศษวั สดุ ที่ เป็ น เสี ย 34 กิ โ ลกรั ม
คิดเป็น 7% เมื่อเทียบเศษวัสดุที่พบกับปริมาณวัสดุที่นำมาใช้
คิ ด เป็ น ราคาเศษวั ส ดุ ที่ พ บเป็ น จำนวนเงิ น 621 บาท และ
สามารถขายเศษวัสดุได้เป็นจำนวนเงิน 335 บาท
5. เหล็กตะแกรง (Wire Mesh) ขนาด 6 มิลลิเมตร มีจำนวนที่ใช้
ตามแบบ 918 กิโลกรัม พบเศษวัสดุที่เป็นของเสีย 168 กิโลกรัม
คิดเป็น 18% เมื่อเทียบเศษวัสดุที่พบกับปริมาณวัสดุที่นำมาใช้

สรุ ป ผลจากการเก็ บ ข้ อ มู ล และปรับ ปรุ งในด้ า นของผลิ ต ภาพของ
แรงงานเทคอนกรี ต ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานเทคอนกรี ต
โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับแรงงานที่ว่างงานในชิ้นส่วนสุดท้าย
ของการเทคอนกรีตในแต่ละช่วงเวลา โดยใน 1 ชุดแรงงาน จะประกอบด้วย
แรงงาน 5 คน มี ห น้ า ที่ คื อ ให้ สั ญ ญาณปล่ อ ยคอนกรีต เกลี่ ย คอนกรี ต
จี้คอนกรีต และปาดคอนกรีต ทำการปรับ ปรุงโดยการเพิ่มกิจ กรรมงาน
เกลี่ยคอนกรีตให้กับแรงงานที่ทำหน้าที่ให้สัญญาณการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ
เนื่ อ งจากแรงงานในหน้ า ที่ นี้ จ ะเป็ น คนแรกที่ เกิ ด การว่ า งงาน และ
เพิ่ ม กิจ กรรมปาดคอนกรีต ให้ กั บ แรงงานที่ ท ำหน้ าที่ เกลี่ ย คอนกรีต และ
จี้คอนกรีตแล้วเสร็จ เนื่องจากกิจกรรมการปาดคอนกรีตเป็นกิจกรรมลำดับ
สุดท้ายของขั้นตอนงานเทคอนกรีต ต้องมีการปาดให้เรียบ ได้ระดับ และ
เก็บ เศษคอนกรีต จึ งเป็ น ขั้ น ตอนที่ ใช้เวลานานที่ สุ ด หลังการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำงานดังกล่าวพบว่าค่าผลิตภาพเฉลี่ยของชุดแรงงานที่ได้นั้น
มีค่าสูงขึ้น โดยแรงงานชุดที่ 1, 3, และ 4 มีค่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อชุด
เท่ากับ 14%, 6%, และ 3% ตามลำดับ ส่วนแรงงานชุดที่ 2 มีผ ลิตภาพ
ที่สูงอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ด้านของเศษวัสดุที่พบในกระบวนการผลิต โดยรวมพบว่าทางโรงงานมี
การจัดการด้านวัสดุได้ค่อนข้างดี อาจมีปัญหาในเรื่องการบริหารเศษเหล็ก
ตะแกรงเนื่ อ งจากพบเศษค่ อ นข้ า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ เศษของเหล็ ก เส้ น
และเมื่อนำข้อมูลของวัสดุหลักทั้ง 7 ชนิด มาทำการรวบรวมและวิเคราะห์
พบว่ า ในการผลิ ต บ้ า นแบบ VIT 1 หลั ง มี ร าคาวั ส ดุ สั่ ง ซื้ อ รวมเท่ า กั บ
170,776 บาท ราคารวมวั ส ดุ ข องเสี ย เท่ า กั บ 7,483 บาท และเมื่ อ นำ
เศษวัสดุ ที่ เหลื อทำการขายคืนพบว่า สามารถขายได้ ทั้ งหมดรวมเป็ น เงิน
เท่ากับ 3,712 บาท
จากทฤษฎีความสูญ เสียทั้ง 7 ประการ ในการศึก ษาครั้งนี้พ บความ
สูญเสีย (Wastes) 5 ประการ กล่าวคือ 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต
มากไป (Overproduction) พบว่า ในบางช่ว งที่ สิน ค้า มีค วามต้อ งการสู ง
ทางโรงงานได้มีการผลิตเป็นจำนวนมาก แต่ความต้องการในตลาดบางครั้ง
มีความผันผวนสูง เมื่อ ความต้อ งการลดลงทำให้สิ นค้ าที่ ผลิตไม่สามารถ
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ระบายออกได้ ทำให้ต้นทุนจมโดยไม่ได้ผลตอบแทนกลับมา เกิดเป็นสินค้า
คงคลัง 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) พบว่า
เกิดผลกระทบต่อพื้นที่จัดเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นที่กองเก็บเหล็ก
และวัสดุอื่นๆ 3. ความสูญ เสียเนื่อ งจากการเคลื่อนไหว (Motion) พบว่า
แรงงานมีการเคลื่อนย้ายเหล็กไปตัดหน้าโต๊ะแบบหล่อ ทำให้เกิดผลเสียคือ
แรงงานทำงานได้ประสิทธิภาพลดลงและล่าช้า เนื่องจากการยกของที่หนัก
ทำให้ร่างกายเกิดความล้า หรือได้รับบาดเจ็บ 4. ความสูญ เสีย เนื่องจากการ
รอคอย (Delay) พบว่าแรงงานมีการรอคิวการใช้เครน เครื่อ งตัดเหล็ก และ
เครื่องดัดเหล็ก เนื่องจากในสายการผลิตที่ทำการศึกษามีเครน เครื่องดัด
เหล็ก และเครื่องตัดเหล็กเพียงตัวเดียว 5. ความสูญ เสีย เนื่องจากการผลิต
ของเสี ย (Defect) เนื่ อ งจากแรงงานบางคนขาดทั ก ษะในการอ่ า นแบบ
ทำให้ เกิดความผิดพลาดในเรื่อ งของระยะช่อ งเปิ ด การลงอุ ป กรณ์ ต่างๆ
ในแบบก่อ นการเทคอนกรีต ทำให้ ต้ อ งมี ก ารแก้ไขงาน และในบางครั้ง
ชิ้นงานถูกส่งกลับโรงงาน ไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากผิดไปจากแบบ
แนวทางการลดความสู ญ เสี ย (Wastes) ที่ พ บคื อ 1. ใช้ วิ ธี ก ารทำ
Bar Cut List ช่วยในการบริหารการใช้วัสดุประเภทเหล็กตะแกรง ซึ่งเป็น
การลดความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการเก็ บ วั ส ดุ ค งคลั ง (Inventory) และ
ลดความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) นอกจากนี้ยังพบ
แนวทางอื่นๆ ของการจัดการเศษวัสดุประเภทเหล็กตะแกรง (Wire Mesh)
คือ การนำเศษวัสดุมาเสริมบริเวณช่องเปิดต่างๆ เพื่อช่วยลดการแตกร้าว
เพิ่มคุณภาพของงาน และลดต้นทุนการซ่อมแซม 2. มีการประสานกับทาง
ผู้ส่งมอบคอนกรีตให้ มีการตั้ง Plant คอนกรีตอยู่บริเวณข้างเคียงโรงงาน
เป็นการช่วยลดความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) ในเรื่อง
ของระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และลดความสูญ เสียเนื่องจากการ
รอคอย (Delay) เนื่องจากสามารถควบคุมเวลาในการให้ผู้ส่งมอบส่งของได้
ภายในเวลาที่กำหนด
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง
ของบ้านเดี่ยวสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
Cost Overruns Risk Analysis from Construction Material Price Changes
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บทคัดย่อ
ปัญหาที่พบในการสร้างบ้าน ส่วนหนึ่งคือปัญหาเกี่ยวกับค่าก่อสร้างเกิน
งบประมาณ โดยมีปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือปัจจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
และระยะเวลาแล้วเสร็จต่อการสร้างบ้านเกิดความล่าช้า เพื่อศึกษาหามูลค่า
ความเสี่ยงของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา
วัสดุก่อสร้างของบ้านเดี่ยวสองชั้น ในจัง หวัดเชียงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูล
เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และข้อมูลดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ 5 ปีย้อนหลังของการก่อสร้างบ้าน
แต่ละหลังจำนวน 5 ชุดข้อมูล ใช้แบบสถานการณ์จำลองมอนติคาร์โล บน
โปรแกรม ModelRisk ในการวิเคราะห์ ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้สามารถ
คาดการณ์ถึงโอกาสความเป็นไปได้ของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณที่จ ะ
เกิดขึ้นในการสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารแสดง
ราคากลางในการก่อสร้าง และทราบความแปรปรวนของราคาวัสดุก่อสร้าง
ในแต่ละหมวด ประโยชน์ของการวิจัยทำให้ทราบถึงขั้นตอนการหามูลค่า
ความเสี่ยงของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณที่เกิดจากการผันผวนของราคา
วัสดุก่อสร้าง โดยใช้เทคนิควิธีการจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โล เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ วางแผนให้กับเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
คำสำคัญ: การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ
ก่อสร้าง, ค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ, แบบสถานการณ์จำลองมอนติคาร์โล

Abstract
When constructing a house, ones of the biggest problem is
a price changes in overruns, which related on the uncontrol
variables. The study shows variable that cannot control, which
is a changes in cost of construction material price that will rise
depends on the change of construction materials costs to

prevent an increasing investment problem and an long period
construction problem. This research objective aim to evaluate
the cost overruns risk of construction material price changes in
of two-story house in Chiang Mai province by collecting the bill
of quantities in the construction and data of index price of
material of five houses retrospect five years from Ministry of
Commerce, then using Monte Carlo Stimulation on ModelRisk
program to analyze. The results of this research are the
evaluation of the cost overruns risk from two different example,
two-story house in Chiang Mai province, when compared the bill
of quantities and the variation of materials costs in each
category show that the cost overruns period is 1.88% to 5.37%.
The advantage of the research is to acknowledge the cost
overruns risk of construction material price changes by using
Monte Carlo Simulation for decision making and planning for
house owners or contractors.
Keywords: Risk Value Analysis, Material Price Changes, Cost
Overruns, Monte Carlo Stimulation

1. ที่มาและความสำคัญ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่
ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,732,712 คน [1] บ้าน
ถูกใช้เป็นสถานที่พักอาศัยส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่จังหวัดเชีย งใหม่
สาเหตุเนื่องมาจากบ้าน จัดเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
และยังแสดงถึงความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ ประกอบกับมูลค่าที่ดินใน
จังหวัดเชียงใหม่ยังมีราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป และยังมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว มีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการอยู่อาศัยที่ดี และมี
ทำเลส่วนมากที่อยู่ใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภค ทำให้ที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน
ถูกให้ความสนใจ และความต้องการสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลักษณะบ้านที่
นิยมสร้างส่วนใหญ่เป็นประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ประชากรส่วนใหญ่ที่ต้อง
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สร้างบ้านนั้น เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุที่กำลังเริ่มต้นมีครอบครัว หรือต้องการ
ย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ จึงขาดความชำนาญหรือไม่มีประสบการณ์ในการสร้าง
บ้าน
ปัญหาที่พบในการสร้างบ้าน ส่วนหนึ่งคือปัญหาเกี่ยวกับค่าก่อสร้างเกิน
งบประมาณ โดยมีปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะศึกษาถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือปัจจัย
ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง [2] เจ้าของบ้านหรือผู้ลงทุนควร
ทราบค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
ป้อ งกันการเกิดปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้นตามมา เช่น ไม่ สามารถจ่า ยเงินให้
ผู้รับ เหมา ผู้รับ เหมาทิ้งงาน เสีย ดอกเบี้ย จากการกู้ย ืมธนาคารเป็นต้น
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นและระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต่อการสร้างบ้านเกิดความล่าช้า ดังนั้นการวิเคราะห์หามูลค่าความเสี่ยง จึง
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตั ดสินใจหรือวางแผนให้กับเจ้าของบ้านหรือผู้
ลงทุน
การศึกษาการวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยง เป็นการนำเอาข้อมูลดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างในอดีตซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นำมาคิด
โอกาสความเป็นไปได้ของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในการ
สร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดยก่อนเริ่มทำการก่อสร้างเจ้าของบ้านหรือผู้ลงทุน
สามารถรู้ข้อมูลเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) และปริมาณ
วัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทได้ว่ามีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ ซึ่ งวัสดุเหล่านี้จะมี
การผันผวนทางด้านราคา ส่งผลราคาค่าก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อ
เทีย บกับ ตอนประมาณราคาในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อ สร้าง
(BOQ) ตอนต้น

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 มูลค่าความเสี่ยง
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ความเสี่ยงนั้นเป็นข้อมูลรูปแบบไหน และใช้วิธีการใดในการคำนวณหามูลค่า
ความเสี่ยง
โดยวิธีการหามูลค่าความเสี่ยงนั้นมีวิธีการหลากหลายได้แก่ วิธีการ
Variance-Covariance Approach เป็ น การตั ้ ง สมมติ ฐ านเกี ่ ย วกั บ การ
กระจายตัวของผลตอบแทนแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) โดย
วัดจากความแปรปรวนของแต่ละผลตอบแทนและความแปรปรวนร่วม
ระหว่างกัน วิธีการ Historical Simulation Approach เป็นการนำข้อมูล
ในอดีตที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ในการคำนวณทางสถิติ เพื่อหามูลค่าความเสี่ยง
และ วิธีการ Monte Carlo Simulation Approach เป็นการนำข้อมูลใน
อดีตมาใช้ในหามูลค่าความเสี่ยงซึ่งคล้ายกับ วิธีการ Historical Simulation
Approach แต่ต่างกัน ตรงที่การสร้างแบบจำลองนั้น เป็นอิสระต่อกันไม่
จำเป็นต้องมีการกระจายตัวเหมือนในอดีต ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับการสุ่ม
ค่าจากการแจกแจงที่กำหนด (ไม่จำเป็ นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ) [4]
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะเลือกใช้วิธีการ Monte Carlo Simulation
Approach เป็นวิธีการในการศึกษา
2.2 ค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างเกินงบประมาณในโครงการการลงทุนในสินทรัพย์ข นาด
ใหญ่นั้นสามารถก่อ ให้เกิดความเสีย หายขนาดใหญ่ ความเสีย หายที่ไม่
สามารถเปลี่ย นแปลงได้ทั้ งของเจ้า ของบ้า น ผู้รับ เหมา หรือ นัก ลงทุ น
ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ แสดงถึงต้นทุนที่คาดการณ์ซึ่งหักออกจากต้นทุน
ที่แท้จริง เป็นการวัดค่าด้วยสกุลเงินท้องถิ่น มีราคาคงที่ และ ราคาประเมิน
เบื้องต้นที่มีความสอดคล้องกัน โดยทั่วไปแล้ว ส่วนเกินนี้สามารถถูกวัดเป็น
ค่า ร้อ ยละจากงบประมาณที่ถ ูก คาดการณ์ ค่า บวกเป็นสิ่งที่แสดงถึงค่า
งบประมาณส่วนเกินและค่าลบบ่งบอกถึงค่าที่ต่ำกว่างบประมาณ ขนาด
ความถี ่ และการแจกแจงของค่ า งบประมาณส่ ว นเกิ น ทั ้ ง หมดควรถู ก
ประมาณค่า โดยเป็น ส่ ว นหนึ ่ง ของค่า งบประมาณส่ ว นเกิ นสำหรับ การ
ก่ อ สร้ า งบ้า น สำหรั บ ผู้ ที ่ ต้ อ งการวั ด ค่ า ก่ อ สร้า งเกิ น งบประมาณ เมื่ อ
ประมาณค่าค่าก่อสร้างเกินงบประมาณสำหรับบ้านที่มีความเฉพาะเจาะจง
ตั ว อย่ า งจากบ้ า นที ่ ถู ก ใช้ จ ะต้ อ งสะท้ อ นข้ อ มู ล ของประชากรได้ อ ย่า ง
เหมาะสม บ้า นที่เกี่ยวข้องทุกหลังจะต้องมีความถูก ต้องและมีข้อมูลที่
น่าเชื่อถือถึงจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ อีกทั้งยังควรรวมข้อมูลดังกล่าวนี้
ไว้ในกลุ่มตัวอย่างด้วย แต่ต้องทำการตัดสินใจอย่างระมัดระวังหากมีขอ้ มูล
ที่ผิดพลาดอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง เราสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดค่าค่าก่อสร้าง
เกินงบประมาณได้อย่างที่ดีที่สุด โดยการเตรียมความพร้อมในการจัดหา
เงินทุน รวมไปถึงการใช้อ้างอิงจากการพยากรณ์ หรือ วิธีการคล้าย ๆ กัน
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การประมาณค่าเพื่อลดข้อผิดพลาดของต้นทุนที่
สามารถตอบสนองความต่อ ความเสี ่ย งของลูก ค้า การสร้า งโครงสร้ า ง
แรงจูงใจซึ่งดึงดูดให้ทุก อย่า งคงอยู่บนต้นทุนที่เหมาะสม และการจ้าง
ทีมงานที่คอยติดตามรายงานผลการทดสอบสำหรับตอบคำถามด้านต้นทุน
การลงทุนโดยเฉพาะ [5]

สำหรับการวัดความเสี่ยงจากการลงทุนนั้นในอดีตการคำนวณออกมา
เป็นตัวเลขหรือระดับความเสี่ยงค่อนข้างยากเป็นนามธรรม ทำให้นักลงทุนไม่
เห็นภาพความเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบหลักทรัพย์แต่
ละประเภทหรือหาความคุ้มค่าของการลงทุนได้ จนกระทั่งปลายทศวรรษที่
1980 ต่อเนื่องถึงต้นทศวรรษที่ 1990 ได้เกิดแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการวัด
ความเสี่ยงสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้รับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก ที่เป็น
การนำความรู้ด้านต่าง ๆ (Integrated Sciences) อาทิคณิตศาสตร์ สถิติ
เศรษฐศาสตร์การเงิน รวมถึงเทคโนโลยีด้านอื่นมาประยุกต์เข้ารวมกัน ได้
ออกมาเป็ น “มู ล ค่ า ความเสี ่ย ง” (Value at Risk หรื อ VaR) นั บ ว่ า เป็ น
เครื่องมือที่ช่วยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เป็นรูปธรรมและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับการ
พัฒนาด้านเทคนิคและความซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถวัดระดับความ
เสี่ยงที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ [3]
การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของโครงการ นัก
ลงทุน ผู้บริหารองค์กร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้การ
บริหารการลงทุนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ต้องการ โดยปัจจัยสำคัญต่าง ๆมี 2.3 วิธีการประมาณราคาก่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์หามูลค่า
2.3.1 การประมาณราคาข้างต้น (preliminary estimating)
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จะมีก ารประมาณราคาโดยราคาต่อหน่วยการใช้ เป็นการประมาณ
ราคาที่ค่อนข้างหยาบ อาจมีความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์มากกว่า 20%
ถึง 30% ได้แต่ใช้เวลาน้อย และการประมาณราคาโดยราคาต่อหน่วยพื้นที่
หรือหน่วยปริมาตร มีความถูกต้องมากกว่าการประมาณราคาต่อหน่วยการ
ใช้ แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง 15% ถึง 20% ทั้งนี้งานออกแบบ
ต้องดำเนินจนได้ แบบร่างแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องทำแบบรายละเอียด และ
สุดท้ายการประมาณราคาโดยราคาประกอบต่อหน่วย หมายถึงราคาต่อ
หน่วยต่อส่วนของงานก่อสร้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะแจกแจงหัวข้อตามระบบต่าง
ๆ ของงานก่อสร้าง
2.3.2 การประมาณราคาอย่างละเอียด (detailed estimating)
โดยทั่วไปจะหมายถึง การประมาณราคาเมื่อแบบและข้อกำหนดงาน
ก่อสร้างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ทำให้สามารถคำนวนปริมาณงานและราคา
งานได้อย่างละเอียด ถูกต้อง [6]
2.4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีราคาวัสดุก ่อ สร้า งที่จัดทำขึ้นครั้งแรกโดย กรมเศรษฐกิจ การ
พาณิ ช ย์ จั ด ว่ า เป็ น ดั ช นี ร าคาขายส่ ง เนื ่ อ งจากเป็ น ดั ช นี ท ี ่ ใ ช้ ว ั ด การ
เปลี ่ ย นแปลงของราคาสิ นค้า ที ่ซ ื้ อ ขายกัน ในระดั บ ขายส่ ง ในเวลาหนึ่ง
เปรียบเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดียวกันในปีฐาน และนอกจากนี้การซื้อขาย
สินค้าในระบบเศรษฐกิจไทยยังคงมีระดับขายส่งอยู่ ไม่จำเป็นที่ผู้ผลิตจะ
เป็นผู้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้ใช้เสมอไป ดังนั้นดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่จัดทำ
ขึ้นจึงเป็นดัชนีราคาขายส่ง ไม่ใช่ดัชนีราคาผู้ผลิตอย่างเช่นที่ประเทศอื่นทำ
[7] ซึ่งสามารถกำหนดหมวดวัสดุ
2.4.1 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ประกอบด้วย ไม้พื้นไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ ไม้ปาร์เก้ แผ่น
ไม้อัด วงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง
2.4.2 หมวดซีเมนต์
ประกอบด้วย เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น
คอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรู ป ท่อระบายน้ำคอนกรีต
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตบล็อกปูพื้น
คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต์สำเร็จรูป
2.4.3 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ประกอบด้วยวัสดุพื้น คอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป
คอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตหยาบ
2.4.4 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ประกอบด้วย วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ลวด
เหล็กเสริม คอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบ สังกะสี ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม
จัตุรัส แผ่นเหล็กเรียบดำ เหล็กแผ่นเคลือบ สังกะสีชนิดแผ่นเรียบ ตะแกรง
เหล็กสำเร็จรูป
2.4.5 หมวดกระเบื้อง
ประกอบด้วย กระเบื้อ งคอนกรีตมุงหลังคา กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน
กระเบื้อ งเคลือ บบุผนัง กระเบื้อ งเคลือ บปูผิว กระเบื้อ งยางพีว ีซีป ูพื้น
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ
2.4.6 หมวดวัสดุฉาบผิว
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ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์สำหรับฉาบทุกชนิด
2.4.7 หมวดเครื่องสุขภัณฑ์
ประกอบด้วยวั สดุโถส้วม ชักโครก อ่างล้างหน้าเซรามิค ที่ปัสสาวะ
เซรามิค และอ่างอาบน้ำเซรามิค
2.4.8 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
ประกอบด้วยวัสดุ สายเคเบิล (THW) สายไฟฟ้า (VVF) หลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้ามีไส้ เต้ารับ ปลั๊กเสียบ ท่อร้อยสายไฟและ
สายโทรศัพท์ พีวีซีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ท่อพีวีซี ท่อร้อยสายไฟฟ้าพอลีเอที
ลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สำหรับงานไฟฟ้าน้ำเสียและงานวางท่อ
น้ำทั่วไป เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำแสตนเลส และถัง
บำบัดน้ำเสีย
2.4.9 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
ประกอบ ด้วยวัสดุทรายหยาบ ทรายละเอียด อิฐมอญ อิฐโปร่ง อิฐหนา
กระจกใส กระจกสีตัดแสง กระจกนิรภัย แผ่นยิปซัมธรรมดา อลูมิเนียม
แผ่นเรียบ อลูมิเนียมเส้น สีเคลือบน้ำมัน สีน้ำพลาสติกทาภายใน สีน้ำ
พลาสติกทาภายนอก สีรองพื้นปูน สีร อง พื้นโลหะ สีทาถนนชนิดสะท้อน
แสง สีทาถนนชนิดไม่สะท้อ นแสง น้ำ มันเคลือ บแข็งภายในและน้ำ มัน
เคลือบแข็งภายนอก ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้ปาร์เก้ แผ่นไม้อัด
วงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง [8]
โดยดั ช นี ร าคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง กระทรวงพาณิ ช ย์ เริ ่ ม จั ด ทำข้ อ มู ล
เปรียบเทียบจากราคาปีฐานที่ 100 ณ. พ.ศ. 2553 แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง กระทรวงพาณิชย์ เดือนมกราคม 62

2.5 เทคนิควิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล ( Monte Carlo Simulation )
เป็นเทคนิคที่ช่วยในการจำลองสถานการณ์ ( Simulation ) โดยอาศัย
ตัวเลขสุ่ม ( Random Number ) มาสร้างตัวแปรให้เหมือนกับสถานการณ์
จริงและทดลองซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอนที่จะใช้เป็นข้อสรุป
หรืออธิบายปรากฏการต่างๆในสถานการณ์จริง หรือช่วยหาคำตอบและ
เลือกทางที่ดีที่สุดในเรื่องราวต่างๆ ที่ยังไม่แน่ใจในผลที่จะเกิดขึ้น [9] โดยมี
ภาพตัวอย่างการจำลองแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองสถานการณ์ Monte Carlo สามารถแสดงใน
รูปแบบกราฟหรือแผนภาพแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็น

เทคนิคนี้ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้นตอนดังนี้
1. กำหนดตัวแปรในการจำลองสถานการณ์ วัตถุประสงค์และการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองสถานการณ์
2. คาดการณ์รูปแบบการกระจายตัวของตัวแปรในการจำลองสถานการณ์
โดยการกำหนดให้เป็นการกระจายตัวตามเหตุก ารณ์จ ริงของชุดข้อมูล
(Custom Distribution)
3. สร้างการสุ่มข้อมูลจากชุด ตัวแปรในการจำลองสถานการณ์ จากการ
คาดการณ์ความน่าจะเป็นในการกระจายตัวของข้อมูล
4. คำนวณหาผลลัพธ์จากชุดตัวแปรตั้งต้นโดยวิธีการในข้อ 3
5. ทำการคำนวณในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำกันประมาณ 100-1,000 ครั้ง
6. แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการคำนวณในรูปแบบของกราฟ หรือ
แผนภาพแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองสถานการณ์สามารถแสดงในรูปแบบกราฟ
หรือแผนภาพแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็น ตามการตรวจสอบผลลัพธ์
ที่กำหนดไว้ในขั้นต้นได้ [10]

3. ระเบียบวิจัย
ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นนั้น ยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
คือปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างทำให้ต้นทุน และค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างบ้านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว้เบื้องต้น
เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของบ้าน หรือผู้รับเหมา ซึ่ง
เป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งนี้การประเมินมูลค่า ความเสี่ย งของค่า
ก่อสร้างเกินงบประมาณนั้นมีห ลากหลายวิธี สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้กำหนดและเลือกวิธีการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นนตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หนังสือ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ มูลค่าความเสี่ยง ค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ วิธีการประมาณ
ราคาก่อสร้าง และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเลือกบ้านสองชั้นในจังหวัด
เชียงใหม่ แบ่งประเภทงาน 13 ประเภท ได้แก่ งานเตรียมการพื้นที่ก่อสร้าง
งานโครงสร้างอาคาร งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุง งานผนังก่ออิฐฉาบ
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ปูน และฐานครองราก งานวัสดุผิวพื้น และซีเมนต์ปรับระดับ งานวัสดุกรุ
ผนัง งานฝ้าเพดานภายนอก และภายใน งานสี งานประตูหน้าต่าง งาน
เบ็ดเตล็ด และส่ว นประกอบสถาปัตยกรรมอื่น ๆ งานระบบไฟฟ้า งาน
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ และงานระบบประปา และสุขาภิบาล โดยใช้
ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ 9 หมวด ได้แก่ หมวดไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดกระเบื้อ ง หมวดวัสดุฉ าบผิว หมวดเครื่ อ ง
สุขภัณฑ์ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อ
นำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์หารูปแบบความแปรปรวนของแต่
ละหมวดงาน ค่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด และมูลค่าเงินเผื่อ
เหลือเผื่อขาดที่เกิดจากค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ โดยยืดค่าจ้างแรงงาน
เป็นค่าคงที่
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร
แสดงราคากลางในการก่อสร้างบ้านสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างแล้ว
เสร็จ มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 150 ถึง 400 ตารางเมตร ระยะเวลาเริ่มก่อสร้าง
อยู่ในช่วง พ.ศ. 2558-2561 เป็นบ้านโครงสร้างเสริมเหล็ก ที่มีลัก ษณะ
ใกล้เคียงกัน จำนวน 5 หลัง และข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวง
พาณิชย์ 5 ปีย้อนหลังก่อนเริ่มก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ การวิเคราะห์หารูปแบบ
ความแปรปรวนของแต่ละหมวดวั สดุก่อสร้าง โดยการนำข้อมูลดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังมาป้อนเข้าโปรแกรม ModelRisk
เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหารูปแบบการกระจายตัวที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนของชุดข้อมูลในหมวดงานนั้น การวิเคราะห์
ความเป็นเอกพันธ์ของบ้านสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ และการวิเคราะห์หา
ค่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด นำตัวแทนของชุดข้อมูล ที่ได้จาก
การสุ ่ ม 10,000 ครั ้ ง มาคำนวณเพื ่ อ หาร้ อ ยละของค่ า ก่ อ สร้ า งเกิ น
งบประมาณที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด จากการเลือกช่วงความเชื่อมั่น
(Confidence interval) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์หารูปแบบความแปรปรวนของแต่ละหมวดวัสดุ
ก่อสร้าง
จากข้อ มูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ในแต่ละหมวด
ข้อมูลที่ใช้เป็นดัชนีย้อนหลัง 5 ปี นับจากปีที่เริ่มทำการก่อสร้างบ้านแต่ละ
หลัง โดยมีช่วงข้อมูลอยู่ในปี พ.ศ.2553-2561 เมื่อนำมาป้อนเข้าโปรแกรม
ModelRisk เพื่อคำนวณรูปแบบความแปรปรวนของวัสดุก่อสร้างในแต่ ละ
หมวด มีรูปแบบการกระจายตัวที่ใกล้เคียงกัน สามารถสรุปลักษณะการ
กระจายตัวของข้อมูลที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบความแปรปรวนของแต่ละหมวดวัสดุก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง

HouseA (2558)
Distribution (Mean,SD)

HouseB (2559)
Distribution (Mean,SD)

HouseC (2561)
Distribution (Mean,SD)

HouseD,E (2560)
Distribution (Mean,SD)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

Normal (107.46,4.39)

Normal (109.52,3.67)

Lognormal (112.79,1.98)

Normal (110.66,2.70)

ซีเมนต์

Normal (111.59,5.49)

Lognormal (112.56,3.92)

Normal (110.52,6.06)

Normal (111.83,4.72)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

Normal (119.39,12.23)

Normal (125.02,8.15)

Normal (129.59,1.88)

Normal (127.83,3.77)

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

Normal (105.43,5.92)

Normal (101.61,10.00)

Normal ( 95.10,8.18)

Normal ( 98.41,9.96)

กระเบื้อง

Normal (100.43,1.16)

Normal (100.90,0.38)

Normal (100.90,0.39)

Lognormal (101.01,0.23)

วัสดุฉาบผิว

Normal (104.56,2.52)

Normal (105.85,0.94)

Lognormal (106.94,0.92)

Lognormal (106.27,0.80)

สุขภัณฑ์

Normal (105.62,2.78)

Normal (106.91,1.54)

Normal (107.81,0.24)

Normal (107.43,0.98)

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

Normal (101.67,2.30)

Normal (100.36,3.65)

Lognormal ( 96.73,3.39)

Normal ( 99.19,3.94)

วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

Normal (114.33,7.77)

Normal (117.52,4.69)

Normal (117.20,4.23)

Normal (118.03,3.59)

4.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ของบ้านสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 2 สรุปสัดส่วนวัสดุของบ้านที่ใช้ในแต่ละหลัง
House

ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้

ซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก

กระเบื้อง

วัสดุฉาบผิว

สุขภัณฑ์

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และประปา

วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

HouseA

10.70%

6.19%

16.69%

16.96%

8.29%

3.40%

1.68%

4.10%

32.00%

HouseB

11.74%

5.93%

16.61%

16.62%

14.76%

3.25%

1.42%

8.62%

21.06%

HouseC

12.00%

4.81%

20.66%

17.79%

9.71%

2.37%

1.85%

8.39%

22.43%

HouseD

10.40%

6.32%

15.03%

16.77%

8.54%

2.95%

1.13%

9.03%

29.84%

HouseE

9.36%

4.21%

16.46%

21.56%

6.08%

3.29%

1.29%

8.67%

29.08%

ทำการแยกประเภทหมวดวัสดุจากข้อมูล เอกสารแสดงราคากลางใน
การก่อสร้างบ้านสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 9 หมวด ดังแสดง
ในตารางที่ 2 และเมื่อ เปรีย บเทีย บสัดส่ว นวั สดุก ่อ สร้า ง 9 หมวดของ
ตัวอย่างบ้านเดี่ยวสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า บ้านแต่ละหลัง
มีสัดส่วนวัสดุที่มีความคล้ายคลึงกันแสดงดังรูปที่ 3

4.3 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเสีย่ งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
จากการเลือกช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ทำให้สามารถบอกมูลค่าความเสี่ยงของบ้านตัวอย่างทั้ง 5
หลังแสดงตัวอย่างบ้าน HouseA ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบสัดส่วนวัสดุของบ้านที่ใช้ในแต่ละหลัง
รูปที่ 4 ผลข้อมูลรูปแบบฮิสโตแกรมกับ S-Curve
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เมื่อทำการวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด ของ
บ้านเดี่ยวสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ทุกหลังได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 3 โดย
มีปัจจัยที่ทำให้บ้านแต่ละหลังมีค่าก่อสร้างเกินงบประมาณที่แตกต่างกันคือ
ความแตกต่างของสัดส่วนวัสดุก่อสร้างของบ้านแต่ละหลัง ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างแต่ละประเภท และปีที่ก่อสร้างบ้าน
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์หาค่าความเสีย่ งทีม่ ีโอกาสเกิดขึน้ มากที่สดุ
House

COR

%COR
2.47%

มูลค่าค่าก่อสร้าง
(บาท)
1,753,884

มูลค่าความเสี่ยง
(บาท)
43,321

HouseA

1.0247

HouseB

1.0410

4.10%

1,819,549

74,602

HouseC

1.0188

1.88%

4,301,987

80,877

HouseD

1.0476

4.76%

1,814,266

86,359

HouseE

1.0537

5.37%

1,363,106

73,199

5. บทสรุป
การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของค่าก่อสร้างเกินงบประมาณบ้านเดี๋ยว
สองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการ Monte Carlo Simulation จาก
โปรแกรม ModelRisk โดยอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีราคา
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งย้ อ นหลั ง 60 เดื อ นในบ้ า นแต่ ล ะหลั ง พบว่ า การจำลอง
สถานการณ์สุ่มค่าตัวแปรทั้ง 9 หมวดงานที่พร้อมกันจำนวนทั้งสิ้น 10,000
รอบ สะท้อนให้เห็นค่าที่ควรเตรียมการเผื่องบประมาณจากความเสี่ยง โดย
มีค่าก่อสร้างเกินงบประมาณจากการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่สามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุด อยู่ในช่ว ง 1.88% ถึง 5.37% ทั้งนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาที่ผ่านมาของ [8] และ [11] ที่ระบุช่วงค่าความ
เสี่ยงเกินงบประมาณโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับกลางหรืออาคารสูง
อยู่ที่ 6.19% และโครงการสำนักงาน 6 ชั้น อยู่ที่ 5% สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าความเสี่ยงของบ้านเดี่ยวสองชั้นในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีค่า
น้อยกว่า สาเหตุเพราะมีจุดประสงค์การใช้งานส่งผลถึงองค์ประกอบของ
สัดส่วนวัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน และระยะเวลาในการก่อสร้างที่นอ้ ยกว่า
และความแตกต่า งของค่า ความเสี่ย งนั้น เกิดจากปัจ จัย หลัก ได้แ ก่ ปีที่
ก่อสร้างบ้าน สัดส่วนวัสดุก่อสร้าง และความแปรปรวนของแต่ละหมวดวัสดุ
ก่อสร้าง เจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา ผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการทราบวิธีการ
หามูลค่าความเสี่ยง ช่วงความเสี่ยงของการสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้น และ
สามารถนำไปใช้ในการกำหนดงบประมาณที่เผื่อค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการศึกษาค่าใช้จ่ายความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างงานอาคาร
Guidelines for studying the Safety Cost Optimization of Building Construction Projects.
ทองพูล ทาสีเพชร1* วุฒิกร แก้วเงินลาด2 และ เสกสรรค์ ปลืม้ สวาสดิ์3
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บทคัดย่อ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บของคนงานก่อสร้างในประเทศ
ไทยนั้นมีอั ตราที่ค่อ นข้า งสูงเมื่อ เปรีย บเทียบกับ นานาประเทศ นัก วิจั ย
หลายท่ านพยายามแก้ปั ญ หาดังกล่าวด้วยการประเมินหาค่าใช้จ่ ายเพื่ อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลไทยเองก็กำหนดนโยบายให้ผู้รับเหมา
ต้อ งนำเสนอแผนปฏิ บั ติงานด้า นความปลอดภั ย พร้อ มค่า ใช้จ่ า ยเพื่อ ให้
อุบัติเหตุลดน้อยลงอย่างไรก็ตามยังมีคนงานได้รับบาดเจ็บอยู่มากเช่นเดิม
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาค่าใช้จ่าย
ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างงานอาคาร ซึ่งเก็บ
ข้อมูลด้วยการสอบถามผู้รับเหมาในการลงทุนด้านความปลอดภัย และการ
สูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากนั้นคำนวณหาค่าสัดส่วนการลงทุนด้าน
ความปลอดภัย สัดส่วนการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และดัชนีการเกิดอุบัติเหตุ
แล้วนำค่ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพความปลอดภัย
กั บ มู ล ค่ า โครงการตามสั ญ ญาและค่ า เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารลงทุ น ด้ า นความ
ปลอดภั ย ที่ เหมาะสมกั บ มู ล ค่ า โครงการตามสั ญ ญา จากการสำรวจ
เบื้องต้นพบว่า รายการที่มีผลต่อการลงทุนด้านความปลอดภัย คือ ผู้ดูแล
ความปลอดภัย มาตรการป้องกัน การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ การ
รณรงค์ส่งเสริม และการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน ดังนั้นการที่สามารถ
ประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เหมาะสมได้ ล่ ว งหน้ า จะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ย
แก้ปัญหาการอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของไทยให้ลดน้อยลงได้
คำสำคัญ : ค่า ใช้จ่า ยความปลอดภัย ที่เหมาะสม, การลงทุนด้านความ
ปลอดภัย, โครงการก่อสร้างอาคาร

ABSTRACT
Statistics of construction accidents and injuries in Thailand
shows a high rate of occurrences in comparison to several
countries. Many researchers have tried to assess the costs of
accident prevention. Thai government also set up a policy to
impose contractors to submit their safety plans together with
costs for reducing the accidents but even then, lots of injuries
still exist. This research aims to propose a conceptual model
of safety cost optimization of building construction projects.

Data will be collected by interviewing the contractors with
regard to their safety investments and losses arising from
accidents. Then, the proper safety investment ratio, Accident
loss ratio and Accident occurrence index will be calculated. By
obtaining these, the relationship between Safety Performance
and contract sums, percentage of safety optimization
investment vs. contract sums. A preliminary study revealed
that the safety investment will be under the influence of
safety supervisor, preventive measures, training and practices,
safety campaigns, and accident occurrences on the jobsite. If
the optimal cost of safety investment can be estimated
beforehand, it will play a vital part in helping diminish the
construction accidents in Thailand.
Keywords: Safety Cost Optimization, Safety Investment
Building, Construction Projects
1. บทนำ
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมงานก่อสร้างไทย มีการพัฒนาและก้าวหน้าเป็น
อย่ างมาก ทั้ งด้ านการจั ดการและวิ ธี การก่ อ สร้ าง ได้ มี ก ารนำเครื่ อ งมื อ
เครื่องจั กรกลและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยตลอดจนวิทยาการใหม่ๆมาใช้อย่าง
แพร่หลาย เพื่อให้ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพที่ดีและสะดวกรวดเร็วขึ้ น
ทว่าการบริหารงานด้านความปลอดภัยกลับไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆและคนงานได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก [6] จากสถิติ
ผู้เสียชี วิตจากการทำงานในประเทศไทย ดั งแสดงในรูปที่ 1 พบว่า กิจการ
ก่อสร้างเป็นกลุ่มที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุกกลุ่ม
ประเภทกิจการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมงานมีการจัดการที่หน้างานไม่ดี
ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
Lam et al (1998) ในฮ่ อ งกง กล่ า วว่ า คนงานก่ อ สร้ า งส่ ว นใหญ่ ข าด
การศึกษาด้านความปลอดภัย ขาดการฝึกอบรมและขาดฝึกทักษะในสาขา
การก่อ สร้า ง อี ก ทั้งโครงการก่อ สร้า งมีกิจ กรรมที่ ซับ ซ้อ นและมีกิจ กรรม
หลายอย่างในโครงการเดียวกัน คนงานมีทักษะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
ระยะเวลาก่อสร้างมีเวลาสั้น มีการหมุนเวียนและอพยพคนงานค่อนข้างสูง
มีการระดมคนงานในการทำงาน คนงานไม่มีสถานที่ทำงานที่ถาวร และใน
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แต่ละวันคนงานก่อสร้างจะมีการปฏิบัติงานด้วยการเคลื่อนไหวและปีนป่าย
อยู่ตลอดเวลา ด้ วยเหตุผลนี้ คนงานก่อ สร้างจึ งมี โอกาสสูงที่ จ ะได้รับ ภั ย
อันตรายจากการทำงานอย่างแน่นอน ฉะนั้นคนงานก่อสร้างจึงต้องมีการ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบ่อยๆ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
มีการควบคุมดูแล มีความรู้ความปลอดภัยและมาตรฐานการทำงานและ
กฎระเบียบ Thanet (2007) จากรายงานประจำปี พ.ศ.2561 ของกองทุน
เงิน ทดแทน สำนั ก งานการประกั น สั งคม กระทรวงแรงงาน มี ค นงาน
ก่อ สร้างประมาณ 9,638 คนได้รับภัย อั นตรายและการเจ็บ ป่ ว ยจากการ
ทำงาน นอกจากนี้ คนงานได้เสีย ชี วิตมากถึ ง 124 คน ดังนั้ นการจั ดการ
ความปลอดภัยในการก่อสร้างจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและควรที่จะ
นำมาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุให้กับคนงาน ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
กำหนดให้มีนโยบาย (2543) "มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้างของรัฐ" เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในหน่วยงาน และผู้รับเหมาที่
ทำงานก่อสร้างของภาครัฐ จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ตามมติฯดังกล่าว และควรแสดงค่าใช้จ่ายป้องกันอุบัติเหตุจากแผนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยเช่นกัน

800
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รูปที่1 แสดงสถิติการเสียชีวิตของกิจการงานก่อสร้างกับทุกกลุ่ม
ประเภทกิจการปี 2551-2561
นอกจากนี้ยังพบว่าสิ่งที่ทำให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การทำงานสูงสุด 5 อันดับ แรก ปี พ.ศ. 2556-2560 คือวัตถุหรือสิงของ เครื่องจักร
เครื่องมือ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงาน ยานพาหนะดังรูปที่ 2
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หากนำสถิติการเสียชีวิตจากการทำงานก่อสร้างของประเทศไทยมา
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ สก๊อตแลนด์ สิงคโปร์ [12]
ก็ยังเห็นได้ว่าสถิติการเสียชีวิตของคนงานก่อสร้างในไทยยังสุงกว่าประเทศ
เหล่านั้นมาก ดังแสดงในรูปที่3
การเปรียบเทียบอ ัตราการเสียชีวต
ิ จากงานก่อสร้างของไทยและต่างประเทศ(ต่อ100,000คน)
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รูปที่ 3 แสดงสถิติการเสียชีวิตในการทำงานก่อสร้างของประเทศไทย
กับต่างประเทศปี พ.ศ.2540-2550 (ต่อ 100, 000 คน)
มีนักวิจัยในหลายประเทศท่านพยายามศึกษาปัญหาดังกล่าวและหา
แนวทางประเมินค่า ใช้จ่ ายสำหรับ ป้ องกันอุ บั ติเหตุที่จะเกิดขึ้นเช่น ในปี
1995 ที่ป ระเทศฮ่องกง Tangและคณะ[17] พบว่าค่า ใช้จ่ายเพื่อป้อ งกัน
อุบัติเหตุต่ำสุดเท่ากับ 0.60% ของสัญญารวม ถ้ารวมเอาการปฐมพยาบาล
และอุ บั ติเหตุ เล็ก น้ อ ยเข้ าไปด้วยเพิ่ มเป็ น 0.80 % ของสัญ ญารวม ในปี
1982 ที่ อ เมริก าพบว่ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ย 2 ส่ ว น คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม โดยคิดเป็ น 6.50 % ของมูลค่าก่อสร้าง และในปี 1996
ได้ เพิ่ ม เป็ น 7.90%-15% [13] ระหว่ า งปี 1993-1995 นั ก วิ จั ย ประเทศ
เกาหลีใต้พบว่ามีค่าใช้จ่ายเป็น 1.20-1.30% ของสัญญารวม [16] จะสังเกต
ได้ ว่าแต่ ละประเทศจะมี ค่าใช้ จ่ ายที่ แ ตกต่างกันไป สำหรับ ประเทศไทย
ภาครัฐได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ขึ้น โดยให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย แต่อุบัติเหตุกลับ
ไม่ได้ลดลง จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อค้นหาวิธีการในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อที่จะช่วย
แก้ปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างให้ลดลง
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ เป็ น แนวทางการศึ ก ษาค่ า ใช้ จ่ า ยระบบความปลอดภั ย ที่
เหมาะสมของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดยแสดงถึงความสัมพันธ์
ของค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น ด้ า นความปลอดภั ย การสู ญ เสี ย ที่ เกิ ด จาก
อุบัติเหตุและระดับสมรรถภาพความปลอดภัย ตลอดจนลำดับความสำคัญ
ของมาตรการความปลอดภั ย และหั ว ข้ อ อื่ น ๆ ที่ ค วรลงทุ น ในด้า นความ
ปลอดภัย
1.2 ขอบเขตการศึกษา

รูปที่ 2 สิ่งที่ทำให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
สูงสุด 5 อันดับ แรก ปี พ.ศ. 2556-2560

ทำการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ที่ได้จดทะเบียนกับ
สำนัก งานกองทุนเงินทดแทน ที่ก่อ สร้างอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จำนวน 30 โครงการ
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.4 ลักษณะของอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง

1.3.1 ทำให้ ทราบถึ งแนวทางการศึ กษาค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อการลงทุ นระบบ
ความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างอาคารมีอยู่หลายลักษณะดังแสดง
ในภาพที่ 4 [6]

1.3.2 ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อป้ องกัน
อุบั ติเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียอุ บั ติเหตุและระดับสมรรถภาพความ
ปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง

วัสดุตกจากที่สูง
คนงานตก
จากที่สูง

1.3.3 ทำให้ทราบถึงลำดับความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
และหัวข้อในการลงทุนด้านความปลอดภัย
1.3.4 ทำให้ทราบถึงแนวทางในการคำนวณค่าใช้จ่ ายด้านระบบความ
ปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

สิ่งก่อสร้างพัง
ทับ

ลักษณะอุบัติเหตุ
ในงานอาคาร

ลิฟท์/ปั้นจัน่
เหวี่ยงกระทบ

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

หกล้ม
ลื่นล้ม

2.1 คำนิยาม [4]
2.1.1 ความปลอดภัย (Safety)
หมายถึง การปรารถจากภัย ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดภัย
ทุกชนิดให้ห มดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงให้ รวมถึ งการปรารถจาก
อันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วย
2.1.2 อุบัติเหตุ (Accident)
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ พิการหรือตาย และ/หรือทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ความหมายในเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยนั้น “อุบัติเหตุ ยังมี
ความหมายครอบคลุมถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มีผลกระทบกระเทือน
ต่อกระบวนการผลิตปกติ ทำให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือเสียเวลา แม้
จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ ก็ตาม
2.1.3 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หมายความว่า การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะ
ทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอัน
เนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ทฤษฎีโดมิโน [1] กล่าวไว้ว่า การบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ
เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเปรียบเหมือนตัวโดมิโนที่เรียง
กันและล้มลง ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ล้มได้
2.3 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง [4] พบว่ามี
สาเหตุจากคน 88 % จากเครื่องจักร10 % และจากธรรมชาติ2% ระหว่าง
ปี 1990-2001 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้วิจัยศึกษาการตกจากที่สูง [19]
พบว่าคนงานก่อสร้างมีการตกจากที่สูงจากอาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็น
สาเหตุปัจจัยหลักมาจากราคาค่าก่อสร้างที่มีราคาต่ำ

นั่งร้าน/ค้ำยันพังทลาย

ไฟฟ้าช๊อต

วัตถุสิ่งของ
กระเด็นเข้าตา

วัตถุตัด/บาด/
ทิ่มแทง

รูปที่ 4 แสดงลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาคาร
2.5 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 พ ระ ราช บั ญ ญั ติ ค ว าม ป ล อ ด ภั ย อ าชี วอ น ามั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทำ งาน พ.ศ.2554 [7]
โดยมีการออกกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านแรงงาน
รวมทั้ง สอดคล้อ งกับ ภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคม กฎหมายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นมาตรฐานขั้น
ต่ำใช้สำหรับการบริหารจัดการในสถานประกอบ กิจการ เพื่อคุ้มครองให้
ลูกจ้างทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการจัดการในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานในปั จจุบั น
ดังนั้น นายจ้างหรือผู้ที่ท ำงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งผู้ใช้แรงงานควร
จะต้องศึกษาถึงข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกฎหมาย เพื่อจะได้วางแผนงานการ
ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
2.5.2 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.
2549 [8]
2.5.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 [9]
2.5.4 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2553 [10]
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2.5.5 ประกาศกฎกระทรวงหลายฉบับ
2.5.6 มาตรฐาน วสท. และระเบียบอื่นๆ
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2.5.7 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
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2.5.9 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2537

65.21% และ 84.55% ตามลำดั บ และในปี 1994-1995 ประเทศไทย
[18] พบว่า บริษั ทก่อ สร้างที่ท ำงานขนาดเล็ก มีก ารจั ดการการมาตรการ
ป้อ งกันน้อ ยกว่าบริษั ทขนาดใหญ่ อั ตราการเสียชีวิตสูงกว่าประเทศทาง
ตะวันตกถึง 2-5 เท่า ซึ่งมีการป้องกันที่ไม่ดีจึงได้รับบาดเจ็บและการตายสูง

2.5.10 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542

2.8 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านความปลอดภัยในโครงการอาคาร

2.5.11 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบความปลอดภัยในโครงการอาคารแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ [17]

2.5.8 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533

2.5.12 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
2.5.13 มติคณะรัฐมนตรี นร.0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543
เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ [11]

ค่าใช้จ่าย

2.6 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาในปี
1990 [16] พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยทางตรง ค่ าใช้ จ่ า ยทางอ้ อ มมี ค่ า มากกว่ า ที่
Heinrich ได้ศึกษาไว้ซึ่งมีสัดส่วน 1:4 และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเปรียบเสมือน
ภูเขาน้ำแข็ง และในปี 1999 มีนักวิจัยในประเทศไทยได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของระดับมาตรการความปลอดภัยกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของโครงการก่อสร้างอาคารสูง [5] พบว่า มีมูลค่าการลงทุนในการป้องกัน
และการสูญเสียจากอุ บั ติเหตุ เฉลี่ย 319 บาท /คน ต่อมาในปี 2002 [2]
พบว่า อาคารที่ไม่มีชั้นใต้ดินมีมูลค่าป้องกันอุบัติเหตุ 2.23% ถึง 0.95% ของ
มูลค่าโครงการหรือ 177.5-103.92 บาท/ตารางเมตร และอาคารที่มีชั้นใต้ดิน
ลึก 1-2 ชั้นพบว่า มีมูลค่าป้องกันอุบัติเหตุมีค่า 3.42% ถึง 1.66% ของมูลค่า
โครงการหรือ 747.92-113.12 บาท/ตารางเมตร
2.7 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับความปลอดภัยของสถานที่กอ่ สร้าง
ได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
สถานที่ก่อสร้า ง [14] ในซาอุ อ าระเบี ย พบว่าโครงการขนาดเล็กมีความ
ปลอดภั ย ต่ ำ กว่ า โครงการขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ร ะดั บ ความปลอดภั ย เฉลี่ ย

ค่าใช้จ่าย

ในการค้นหาหัวข้อในด้านการป้องกันอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายเนื่องจาก
การสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ มี พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อ มในการทำ งาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวง
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริห ารและการจัดการด้านความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน พ.ศ.2549
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงานเกี่ย วกั บ งาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 กฎหมายกระทรวง และมาตรฐานที่ เกี่ย วข้ อ งด้า น
ความปลอดภัย คือ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยเรื่อ งความ
ปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 15 ฉบับ [2], [4], [5] วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2518 แบ่งมาตรฐานความปลอดภัยออกเป็น 13 หมวด
[3] และกฎหมายอื่นๆ เช่น ตามพระราชบั ญ ญั ติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
เป็นต้น

รวม
จุดความ
เหมาะสม

ค่าใช้จ่าย
ต่
ำ
สุ
ด
ค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุ

มาก

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ด้านความปลอดภัย

สมรรถภาพความ
ปลอดภัย

น้อย

รูปที่ 5 แสดงค่าใช้จา่ ยกับสมรรถภาพความปลอดภัย

2.8.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ
จากภาพที่ 5 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น จากการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ (Accident
costs = AC) แบ่ ง ออกเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยทางตรงและค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้ อ ม
สมมุ ติ ฐ านว่ า สมรรถภาพความปลอดภั ย กั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยอุ บั ติ เ หตุ มี
ความสั ม พั น ธ์กั น เป็ น รูป แบบเอ็ ก โพเนนเชี ย ล (Exponential Method)
กล่าวคือ “ยิ่งสมรรถภาพความปลอดภัยมากค่าใช้จ่ายในการเกิดขึ้นของ
อุบัติเหตุก็จะต่ำ ” ในทางตรงกันข้าม “ยิ่งสมรรถภาพความปลอดภัยน้อย
ค่าใช้จ่ายในการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุก็จะสูง”
2.8.2 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านความปลอดภัย (Safety Investment = SI)
อาจสมมุติฐานว่า “ยิ่งลงทุนป้องกันอุบัติเหตุที่มากกว่าก็ยิ่งจะทำให้มีสมรถ
ภาพความปลอดภัยที่ดีกว่า” ในทางตรงกันข้าม “ยิ่งลงทุนป้องกันอุบัติเหตุ
ที่ต่ำกว่าก็ยิ่งจะทำให้มีสมรถภาพความปลอดภัยที่ต่ำกว่า ” นำค่าใช้จ่ายที่
สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านความปลอดภั ย
รวมกัน เรียกว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Cost = TC) จะได้สมการ
TC = AC+SI
(1)
หาค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ [5]
อัตราความถี่ของการประสบอันตราย (Injury Frequency Rate = I.F.R.)
I.F.R = (N/MH)*1,000,000
(2)
อัตราความรุนแรงการประสบอันตราย (Injury Severity Rate = I.S.R.)
I.S.R = (DL/MH)*1,000,000
(3)
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ดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยการประสบอันตราย (Average Severity Rate = A.S.I.)
A.S.I = (DL/N) = I.S.R./I.F.R.
(4)
ดัชนีการประสบอันตราย (Disabling Injury Index) = D.I.I.)
D.I.I = (DL/N) = (I.S.R.*I.F.R.)*1,000
(5)
โดยที่
N = จำนวนคนงานที่ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน
MH = จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้นของคนงาน
DL = จำนวนวันสูญเสียของคนงานที่ได้รัยบาดเจ็บ
จากภาพที่ 5 นำค่ า ระดั บ สมรรถภาพความปลอดภั ย มาพล๊ อ ต
ร่ ว มกั บ สมการ AC, SI และTC ด้ ว ยรู ป แบบการถดถอย (Regression
Method) จะได้ค่าการลงทุนที่เหมาะสม และถ้าพิจารณาค่าของเงินเฟ้อเข้า
มาเกี่ ย วข้ อ ง ก็ส ามารถที่ จ ะทำนายค่า ใช้จ่ า ยในการลงทุ นในปี ต่ อ ไปได้
ใกล้เคีย งเช่น กัน อนึ่งในการปฏิ บั ติงานก่อ สร้า งเป็ นอาชีพ ที่อ าจได้รับ
บาดเจ็บ อยู่เสมอเพราะคนงานก่อ สร้างจะต้องปี นป่ าย และขึ้นลงในการ
ทำงานอยู่ตลอดเวลา อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าคนงานของอาชีพ
อื่นๆ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องหาวิธีการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้างให้ลดน้อยลงไป
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และผู้รับเหมา เป็นต้น ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องใช้แบบสำรวจที่ได้ออกแบบไว้นำไป
เก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการจนเสร็จโครงการ
สูญเสียกับผู้ตรวจอุบัติเหตุ
ประกันภัยบุคคลที่3

งานชะงักขาดกำไร
รักษาทาง
การแพทย์

เงินทดแทนคนงาน

ค่าประกันภัย

เครื่องมือชำรุด
ฟ้องร้องตาม
กฎหมาย

เสียเวลากับเจ้าของงาน

หัวข้อการสูญเสียจาก
การเกิดอุบัติเหตุ

เสียขวัญ

ลูกจ้างอื่นๆ
เสียเวลา

เพิ่มสวัสดิการ

วัสดุเสียหาย

เสียเวลาจัดการใหม่
ค่าน้ำค่าไฟเพิ่ม

คนงานกลับมาใหม่
ผลผลิตลด

เสียเวลาในการผลิต
เครื่องมือหยุด

รูปที่ 6 หัวข้อค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุต่อ 1 เหตุการณ์

2.9 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย
ในปี 2005 ประเทศฮ่อ งกง [15] พบว่า ปั จ จั ย ที่มีอิ ทธิพ ลต่อ การ
จัดการความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง มี 8 หลักการคือ นโยบายและ
มาตรฐานความปลอดภัย องค์ก รความปลอดภัย การฝึก ความปลอดภัย
สภาพอั น ตราย โปรแกรมการป้ อ งกั น เฉพาะบุ ค คล การวางแผนและ
เครื่องมือ การรณณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย และการจัดการพฤติกรรม
ของคนงาน

3.2.2 หัวข้อในการลงทุนด้านความปลอดภัยของโครงการ
เป็นหัวข้อค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ซึ่งเป็นหัวข้อที่
ต้องใช้แบบสำรวจที่ได้ออกแบบไว้นำไปเก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ
รวมทั้งมูลค่าการลงทุนอุปกรณ์ที่มีในอดีตและมูลค่าการลงทุนปัจจุบัน จนเสร็จ
โครงการ ดังแสดงภาพที่ 7

3. กรอบแนวคิดการดำเนินการวิจัย

ภาวะฉุกเฉิน

ในที่นี้จะกล่าวถึงกรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจยั ด้วยการทำ
แบบสอบถามและหัวข้อตรวจสอบหน้างาน (Check List) ดังนี้

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย

ตกที่สูง

ปฐมพยาบาล

3.1 รวบรวมหัวข้อของมาตรการความปลอดภัย กฎหมาย กฎกระทรวง
ประกาศกฎกระทรวง มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง บทความวิจยั งานวิจยั

อุปกรณ์ส่วนตัว

เขตก่อสร้าง

รวบรวมหัวข้อของมาตรการความปลอดภัย กฎกระทรวง ประกาศ
กฎกระทรวง มาตรฐานต่างๆที่เกีย่ วข้อง บทความวิจัย งานวิจัย มติคณะ
คณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย และวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันมาใช้เป็นหัวข้อศึกษา พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน
เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกหัวข้อเป็นแบบสอบถาม

ลิฟท์ขนส่ง

หัวข้อการลงทุนด้าน
ความปลอดภัย

อบรม&ฝึก
ปฏิบัติ

รณรงค์
ส่งเสริม

ไฟฟ้า

อัคคีภัย
ปั้นจั่น

ตอกเสาเข็ม

เครื่องจักร

นั่งร้าน

รูปที่ 7 หัวข้อในการลงทุนความปลอดภัยต่อ 1 โครงการ

3.2 หัวข้อค่าใช้จา่ ยระบบความปลอดภัยในโครงการอาคาร
คัดเลือกหัวข้อจากข้อมูลต่างๆแยกได้ดังนี้
3.2.1 หัวข้อค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียอุบัติเหตุ
จากภาพที่ 6 เป็นหัวข้อค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมในเบื้องต้น
เช่น การรักษาพยาบาล ค่าแรงต่าง ๆ การสูญเสียเวลา ของกองทุนเงินทดแทน

3.2.3 รายละเอียดโครงการ
เช่น พื้นที่ใช้สอยของอาคาร มูลค่างานการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง
จำนวนแรงงาน เป็นต้น เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ต่อไป
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับลำดับความสำคัญมาตรการความปลอดภัยและหัวข้อ
อื่นๆ ที่ควรลงทุนในด้านความปลอดภัย
นำหั วข้ อในการลงทุ นมาลำดั บความสำคั ญด้วยการหาค่ าดัชนี จากการ
ประสบอันตรายจากข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต จากการเสียชีวิต 1 คนเทียบเท่ากับ
วันที่ต้องหยุดงาน 6000 วัน [1] นำไปคำนวณหาความรุนแรง โดยให้คะแนน
เป็นเปอร์เซ็นต์ ด้วยการใช้แบบสำรวจที่ได้ออกแบบไว้จัดเก็บข้อมูลร่ว มกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของโครงการจนเสร็จโครงการ

4.1.8 นายจ้ า งจั ด ให้ ผู้บ ริห าร หั ว หน้ างาน ลู ก จ้ างทุ ก คนเข้ าอบรม
ความปลอดภัย

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับของความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านความ
ปลอดภัย การสูญเสียของอุบัติเหตุและระดับสมรรถภาพความปลอดภัย

4.1.11นายจ้างศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผล
ต่อลูกจ้าง

นำค่าใช้จ่ายที่ได้จากการสูญเสียอุบัติเหตุ การลงทุนด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุจากแบบสอบถาม และระดับสมรรถภาพความปลอดภัย จากการ
ตรวจสอบหน้างาน (Check List) ด้วยการใช้โปรแกรมปรับโค้งวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของสมการที่เหมาะสม ทำให้ได้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดต่อมูลค่า
โครงการ ต่อพื้นที่ หรือต่อบุคคล ได้สมการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และจุดนี้
มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนั่นเอง

4.1.9 นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล
4.1.10 นายจ้ า งต้ อ งควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ประเมิ น
อันตราย

4.1.12นายจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
4.1.13นายจ้างต้องเข้าประกันตนกับกองทุนเงินทดแทน
4.2 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
4.2.1 กิจกรรมงานก่อสร้างต้องจัดการบริหารด้านความปลอดภัย

4. แนวความคิดในการวิเคราะห์ผลการศึกษา

4.2.2 นายจ้างต้องจัดทำข้อบังคับและคู่มือไว้หน่วยงาน

วิเคราะห์หาหั วข้อในการลงทุนป้ องกันอุบั ติเหตุ และหั วข้ อที่เกิ ดการ
สูญเสียจากอุบัติเหตุได้จาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการทำงาน พ.ศ.2554 พ.ร.บ. ต่ า งๆ กฎกระทรวง
ประกาศกฎกระทรวง มาตรฐาน วสท. ข้ อ บั งคับ และกฎระเบี ย บต่า งๆ
ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เหตุ สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ลั ก ษณะของ
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ งานวิจัย และอื่นๆ
สามารถวิเคราะห์หัวข้อได้ดังนี้
4.1 พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน
พ.ศ.2554

4.2.3 นายจ้างจัดให้คนงานใหม่ต้องเข้าฝึกอบบรม

4.1.1 นายจ้างจัดและดูแ ลสถานประกอบการให้ มีสภาพแวดล้อ มที่
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
4.1.2 นายจ้างส่งเสริมและสนับ สนุนการทำงานของลูก จ้างมิให้ เกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
4.1.3 นายจ้างต้อง บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.1.4 นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ ตรวจสอบหรือ
รับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ขึ้นทะเบียนตรวจสอบ รับรอง
4.1.5 นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
4.1.6 นายจ้างจัดทำข้อบังคับและคู่มือไว้หน่วยงานและแจกลูกจ้าง
4.1.7 นายจ้ า งติ ด ประกาศสั ญ ลั ก ษณ์ เตื อ นอั น ตรายและเครื่ อ ง
หมายความปลอดภัย
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4.2.4 นานจ้างต้องแจ้งข้อมูลอันตรายและวิธีป้องกันให้กับลูกจ้าง
4.2.5 สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่2คนขึ้นไป ให้นายจ้างต้อง
แต่งตั้ง จป.หัวหน้างานภายใน 180 วัน
4.2.6 เจ้ า หน้ า ที่ ความปลอดภั ย ระดั บ หั ว หน้ า งานต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่กำหนด
4.2.7 นายจ้างต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
4.2.8 นายจ้างต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคเป็ น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
4.2.9 นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้ างระดับบริหารทุกคนเป็ นเจ้ าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับบริหาร
4.2.10 สถานประกอบการที่ มี ลู ก จ้ า งตั้ ง แต่ 50 คนขึ้ น ไปจั ด ให้ มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และองค์ประกอบอื่น
4.2.11ให้ น ายจ้ า งจั ด ให้ ค ณะกรรมการได รับ การอบรมเกี่ ย วกั บ
บทบาทและหน้ าที่ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศ
4.2.12 นายจ้ า ต้ อ งสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการและเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน
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4.2.13 ให้ น ายจ้ า งเผยแพร และปิ ด ประกาศรายชื่ อ และหน้ า ที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการ
เพื่อให้ลูกจ้างทราบ

4.4 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553

4.2.14 ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งเป็ นหั วหน้าหน่วยงานความ
ปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานความปลอดภัย

4.4.1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้าง
จั ด ให้ มี ระบบ การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการ โดยนำจัดให้มีคู่มือดังนี้
1) น โย บ าย ด้ าน ค ว าม ป ล อ ด ภั ย อ าชี ว อ น ามั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
2) โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
3) แ ผ น งาน ด้ าน ค ว าม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี วอ น ามั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำไปปฏิบัติ
4) การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5) การดำเนินการปรับ ปรุงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานตามวรรค
หนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตาม ระยะเวลา หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ อ ธิบ ดีป ระกาศ
กำหนด ให้ น ายจ้ า งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง

4.2.15 ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตาม
หมวด 1 เพื่อขึ้ นทะเบี ยน ต อกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
4.2.16 ให้นายจ้างส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจhาหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพต่ ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
4.2.17เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยเงินทดแทน ให นายจ้างแจ้งการประสบอั นตราย เจ็ บป่ ว ย
หรือสูญหายต่ออธิบดี
4.2.18ให้นายจ้างปิดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความปลอดภั ย ในการทำงานไว ในที่ เปิ ดเผยเพื่อ ให้ ลูก จ้ างทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุม
4.2.19 นายจ้างต้องจัดทำสำเนาบันทึก รายงานการดำเนินงาน หรือ
รายงานการประชุม เกี่ย วกับ การดำเนินการของคณะกรรมการและ
หน่วยงานความปลอดภัย

4.4.2 ให้นายจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน
4.4.3 ให้นายจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน

4.2.20 ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบ
ตามข้อ 32 ต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
4.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริห ารและจัดการด้า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551
4.3.1 นายจ้ า งมี ก ารติ ดป้ า ยหมายเลขโทรศัพ ท์ข องหน่ว ยงาน รพ.
ดับเพลิง บรรเทาสาธารณภัยในเขตก่อสร้าง (ข้อ12)
4.3.2 นายจ้างติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในงานก่อสร้าง เช่น ให้
ระวัง ห้ามเข้า ป้ายสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง ที่เข้าใจง่าย (ข้อ 13)

4.4.4 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานได้
4.5 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
4.6 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภั ย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทำงานเกี่ ย วกั บ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
4.7 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงานเกี่ ย วกั บ
เครือ่ งจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

4.3.3 นายจ้างจัดทำข้อบังคับและคู่มือไว้หน่วยงาน
4.3.4 นายจ้างจัดทำระบบป้องกันตามหมวดงาน (หมวด2-15)
4.3.5 นายจ้างจัดคนงานใหม่ต้องเข้าฝึกอบบรม
4.3.6 นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างเป็น จป.ระดับหัวหน้างาน และตามขนาด
ลูกจ้าง ส่งชื่อไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

4.8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภั ย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทำงานเกี่ ย วกั บ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2554
4.9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
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4.10ประกาศกรมสวัสดิก ารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญ ลัก ษณ์ เตือ น
อั น ตราย เครื่อ งหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554

4.23 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533

4.11ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.26 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558

4.12ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
4.13ประกาศกรมสวัสดิก ารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553
4.14ประกาศกรมสวัสดิก ารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553
4.15 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการ
จัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
4.16คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริ ห ารและการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
พ.ศ. 2549
4.17คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริ ห ารและการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
4.18ระเบี ยบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และ
วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำงาน และการดำเนินการฝึกอบรม พ.ศ. 2549
4.19ระเบี ย บกรมสวั สดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ว่ า ด้ ว ยหลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4.20 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อ มในการทำงาน ว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และ
เงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินช่วยเหลือและ
เงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้
กู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559
4.21 มาตรฐาน วสท. จำนวน 13 ฉบับ
4.22 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

4.24 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2537
4.25 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542

4.27 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
4.28 มติคณะรัฐมนตรี นร.0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543
เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ
4.28.1 อนุมัติหลักการให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
ในโครงการก่อสร้างของรัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทำงานแก่ลูก จ้ างที่ป ฏิ บั ติงานโนโครงการของรัฐ โดยมอบหมายให้
สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ไปพิ จ ารณาดำเนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
4.28.2 กำหนดให้ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ ยื่ น ซองประกวดราคา จั ด ทำ
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับ "ระบบการจัดการความ
ปลอดภั ย ในการทำงานก่ อ สร้ า ง” ตามข้ อ 1 เพื่ อ ป้ อ งกั น และควบคุ ม
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานฯ
และกฎหมายอื่ น ฯ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยให้ ก ำหนดเฉพาะประเภทของงาน
ก่อสร้าง คือ
1) งานอาคารขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่
15.00 เมตร ขึ้นไปและมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
2) งานสะพานที่มีความยาวช่วงเกิน 30.00 เมตร หรืองานสะพาน
ข้ามทางแยกหรือทางยกระดับ หรือสะพานกลับรถยนต์ หรือทางแยกต่าง
ระดับ
3) งานขุด หรือซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึก
เกิน 3.00 เมตร
4) งานอุโมงค์ หรือทางลอด
5) งานก่อสร้างที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 300 ล้านบาท
โดยนำจัดให้มีคู่มือระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ดังนี้
ก. กำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทำงาน
ข. การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในการก่อสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ค. กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
ง. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
จ. กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย
ฉ. การตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
ช. กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
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ซ. การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
ฌ. การตรวจสอบ และการติดตามผลความปลอดภัยฯ
ญ. การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
ฎ. การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ฯ
ฏ. การปฐมพยาบาล
ฐ. การวางแผนฉุกเฉิน
ฑ. การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ฒ. อื่นๆ
จากทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนำมาจัดเรียงและนำมา
คัดเลือกหัวข้อด้านการลงทุนวิเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่าย
ที่ เกิ ด ขึ้ น จากอุ บั ติ เหตุ เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยทางอ้ อ มนั่ น เอง หาความสั มพั นธ์
ระหว่างการลงทุนป้ องกันอุบั ติเหตุและการสูญ เสียจากอุ บั ติเหตุกับระดับ
สมรรถภาพความปลอดภั ย จากหน้ า งาน ด้ ว ยการใช้ โ ค้ ง ผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์หาค่า แล้วจะได้ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมจาก
สมการรูป แบบเอ็ กโพเนนเชียล โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าโครงการ
หรือต่อพื้นที่ใช้สอย หรือต่อคน ถ้าพิจารณาหัวข้อลงทุนด้านความปลอดภัย
และค่าเงินเฟ้ อเพิ่ มเข้ าไปควรจะเป็ นมู ลค่าเท่ าใดเพิ่ มเติ มได้อี ก และถ้ า
ทำนายค่าใช้จ่ายในปีต่อไปของโครงการ ค่าใช้จ่ายความปลอดภัยควรจะเป็น
เท่าใด เป็นต้น

5. สรุปผลและเสนอแนะ
กรอบแนวคิดการศึกษาค่าใช้จ่ายความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลนี้ ด้วยการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามและการตรวจสอบระดับสมรรถภาพความปลอดภัยหลายๆ
โครงการ จากกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่า รายการจาก
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อลงทุนความปลอดภัย คือ ผู้ดูแล
ความปลอดภั ย มาตรการป้ องกัน การฝึกอบรมและการฝึ กปฏิ บั ติ การ
รณรงค์ ส่ งเสริ ม และการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ในหน่ วยงานมี ค่ าใช้ จ่ ายทั้ งทางตรง
ทางอ้ อม กับระดับสมรรถภาพความปลอดภั ยจากหน้างาน จึ งจะสามารถ
ประมาณการเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายของการลงทุนที่เหมาะสมได้ และเปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่ ายนี้สามารถประมาณการสมรรถภาพความปลอดภัยได้ล่วงหน้าได้
กรอบแนวคิดนี้สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้างของไทยให้ลดน้อยลงได้
ข้อเสนอแนะ นั กวิจั ยต้ อ งแสวงหาวิ ธีก ารต่างๆเพื่ อวิ เคราะห์ ห า
ค่าใช้ จ่ ายจากการลงทุ นด้ านความปลอดภั ยและการสู ญ เสีย อุ บั ติ เหตุ ให้
ใกล้เคียงความเป็นจริง เช่น หัวข้อต่างๆ เวลาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนจำนวนโครงการที่ศึกษา เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมก่อ สร้าง วิทยาเขตอุเทน
ถวาย ที่ ชี้น ำการเขี ย นวิจั ย ตลอดจนอาคม บุ ญ ปั ญ ญาและหน่ ว ยงาน
ฝึก อบรมพัฒ นาบุ คลากรท้อ งถิ่ น ปทุมธานี ที่แ นะนำหั ว ข้ อสำหรับ การ
อบรมสัมมนาและเป็นแนวทางการเขียนบทวิจัยครั้งนี้
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การกำหนดเพื่อเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Method for Determine of Selection Decision of Migrant Construction Workers
ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์1* ถิรรัตน์ นาคาคง2 กนกวรรณ ไชยนุรักษ์3 และ จำรูญ หฤทัยพันธ์4
1,2,3,4

ภาคเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
*ผู้เขียนบทความ; E-mail address: titiwat.t@cit.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับภาวะขาด
แคลนแรงงานมีฝีมือในประเทศ เนื่องด้วยแรงงานฝีมือเหล่านี้เปลี่ยนไปทำ
อาชีพที่มีรายได้แน่นอนกว่าและสูงกว่า ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงเป็ นอี ก
ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ ในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทย โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน จึง
จำเป็นที่เราต้องเข้าใจปัญหาและให้ความสนใจอย่างจริงจัง การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบทำให้แรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวแตกต่างกันในอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งโครงการก่อ สร้างอาคารสูงและโครงการก่อ สร้างอาคารที่พัก อาศัยใน
มุ ม มองผู้ ว่ า จ้ า งคนไทย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การสั ม ภาษณ์ ตั ว แทน
ผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ได้แก่ วิศวกรโครงการ วิศวกรคุมงานและโฟร์แมน
จำนวน 32 คน ด้วยวิธีดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ ผลจากศึกษาพบว่าแรงงาน
ต่า งด้า วส่ว นใหญ่ เป็ น ชาวกัมพู ชาและพม่า ตามลำดับ ในอุ ตสาหกรรม
ก่ อ สร้ า งอาคารที่ พั ก อาศั ย พบว่ า มี แ รงงานต่ า งด้ า วทำงานมากกว่ า ใน
อุ ตสาหกรรมก่อ สร้า งอาคารสู ง อี ก ทั้ งพบว่า ปั จ จั ย เพศและการจ่ ายเงิน
ล่วงเวลาให้ค่าดัชนีความสำคัญสัมพันธ์สูงทั้งงานอาคารสูงและอาคารที่พัก
อาศัย ส่งผลให้ ก ารเลือ กใช้แ รงงานต่า งด้าวในอุ ตสาหกรรมก่อ สร้างเขต
กรุงเทพมหานครเป็นที่น่าสนใจ
คำสำคัญ: แรงงานก่อสร้างต่างด้าว, ชนิดอุตสาหกรรมก่อสร้าง, กำหนดการ
เลือกใช้, ดัชนีความสำคัญสัมพันธ์

Abstract
The Thailand construction industry is facing a severe skilled
labor shortage. Since, skilled laborers are finding secure jobs
and better opportunities. Therefore, foreign laborers play a
crucial role in the Thai construction industry, especially
Bangkok. Sustainability, foreign laborers have seriously been
supervised and understood to the problem. The objective of
this study was to determine the differences in factors between
Thai and foreign laborers in the construction industry in
Bangkok. Both the high-rise buildings and the residential building

works were examined based on the Thai employer’s
perspective. This study was a survey by interviews. The group
comprised 32 persons in 3 entrepreneur representatives, such
as project engineer, site engineer, and foreman. Factors causing
differentiate Thai and foreign laborers were analyzed using
Relative Important Index (RII). The results revealed that most of
the foreign workers were Cambodians and Burmese,
respectively. The residential building works were more foreign
laborers than the high-rise buildings. Furthermore, it was also
found that the gender factor and the overtime pay factor
provide a high score of RII regarding the high-rise buildings and
the residential buildings works. As a result, the determine of
selection decision of foreign laborers in the construction
industry is interesting.
Keywords: Foreign Construction Laborer, Type of Construction
Industry, Selection Decision, Relative Important Index

1. คำนำ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ปี 2557-2561 พบว่า
มีจำนวนสิ่งปลูกสร้างใหม่เพื่ออยู่อาศัยทั้งบ้านและอาคารชุดมีจำนวนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ต่อปี [1 - 6] ดังรูปที่ 1 ในขณะที่แรงงานก่อสร้างชาว
ไทยลดลงตลอด เนื่อ งด้ ว ยรัฐ ให้ ก ารศึก ษาประชากรดีขึ้ น และการกลั บ
ภูมิลำเนาเพื่อทำการเกษตรตามฤดูกาลจึงส่งผลอย่างต่อเนื่องสำหรับการ
ขาดแคลนแรงงานภาคการก่อสร้าง ผู้ประกอบการจึงสนใจหันมาเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เนื่องด้วยแรงงานต่างด้าวขยัน
ตั้งใจและอดทน สามารถทำงานหนั ก งานสกปรก งานอั นตรายโดยไม่
เรียกร้องค่าจ้างมากกว่าแรงงานไทย อีกทั้งค่าจ้างแรงงานต่างด้าวต่ำกว่า
แรงงานไทย และเมื่อจ่ายค่าจ้างที่เท่ากัน จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการจึง
สนใจที่จะเลือกใช้บริการแรงงานก่อสร้างต่างด้าวมากกว่า [7]
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ปี
รูปที่ 1 จำนวนสิ่งก่อสร้างใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการขยายตัวภาคอสังหาริมทรัพย์
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงเกิดความ
ต้องการด้านแรงงานโดยเฉพาะแรงงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่
เนื่ อ งจาก แรงงานไท ย ข าดแ คลน และ มี จ ำกั ด แ รงงาน ต่ า งด้ า ว
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจึงถูกเลือกมาใช้บริการเพื่อสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่ก ำลังจะตามมา สอดคล้องกับ [8] ผู้ป ระกอบการในไทยนิย มหั นมาใช้
บริก ารแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ มาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า ลาวและกัมพูชา เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อ
กับประเทศไทยจึงเป็นเหตุผลให้แรงงานต่างด้าวเดินเข้าสู่ประเทศมากขึ้น
จากสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน [9] ได้รายงานว่า
แรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้างมีตัว เลขสูงเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ
23 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่จำแนกตามกิจการทุกกิจการ และพบว่า
แรงงานต่างด้าวกิจการก่อสร้างชาวพม่าและกัมพูชาคิดเป็ นร้อยละ 49.8
และ 47.8 ตามลำดับ ซึ่งนับเป็นลำดับที่หนึ่งและสองของแรงงานต่างด้าว
ในกิจ การก่อ สร้าง ซึ่งเป็ นไปตามรายงานการศึก ษาจากองค์ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) พบว่าแรงงานต่างด้าวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
มากในช่วงหลายทศวรรษโดยเฉพาะภาคส่วนงานก่อสร้างในภูมิภาคเอเชีย
ใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้
อย่างรวเร็ว ถ้าไม่มีมาตรการหรือแนวทางการรับมือ [10]
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่มี
ฝีมือ เนื่องจากแรงงานก่อ สร้างทั้งไทยและต่างด้าวไม่ได้รับ การเอาใจใส
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง [11 – 13] เนื่ อ งจากธรรมชาติ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งมี
ลักษณะที่ซับซ้อนและมีการเคลื่อนย้ายจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
พัฒนาแรงงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง [14] ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทำงานในประเทศไทยที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่
ปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหาด้านความสามารถและพฤติกรรม พบว่า
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ มักเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดประสบการณ์ในการ
ทำงาน แต่ค่าจ้างถูกและทำงานไม่เกี่ยง กลับกันแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มี
ฝีมือ และประสบการณ์ ในการทำงาน แต่ต้ นทุ น สูงกว่า จากการศึก ษา
เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานของไทยและแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ใน
งานก่อ สร้างบ้ า นพัก อาศัย พบว่า แรงงานต่า งด้ าวชาวกัมพู ชามี ค่า การ
ทำงานที่ประสิทธิผลมากกว่าแรงงานไทย ซึ่งมีค่าสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50
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แต่ในเรื่องต้นทุนค่าแรง แรงงานไทยมีค่าแรงที่สูงกว่าแรงงานต่างด้าวชาว
กัมพูชาและมีคุณภาพมากกว่า ทั้งในงานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานปูกระเบื้อง
พื้น งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก และงานทาสี [7] อีกทั้งมีการศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสงขลา พบว่าด้านคุณสมบัติลูกจ้าง ด้านการขาด
แคลนแรงงาน ด้านต้นทุนของกิจการ ด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
ตามลำดับ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ รับ เหมาก่อ สร้าง และผู้ป ระกอบการธุรกิจ รับ เหมาก่อสร้า งเห็ นว่า
คุณสมบัติลูกจ้างมีความสำคัญ สูงสุงในการเลือกมาทำงาน เนื่องจากขยัน
อดทน ไม่ลางานบ่อย เต็มใจทำงานตามที่สั่ง และมีความจงรักภักดี
กรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
เป็ นจำนวนมาก ผู้ป ระกอบการธุรกิจ รับ เหมาก่อ สร้างมีตัว เลือ กในการ
ตัดสินใจเรื่องแรงงานไม่มากนัก จากที่กล่าวมาปัญหาด้านแรงงานในระดับ
โครงการพบว่า เรื่องความสามารถและพฤติกรรมของแรงงานเป็ นสำคัญ
ผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้า งจึ งประสบปั ญ หาในการเลื อ กใช้
แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญถึง
การศึ ก ษาลำดั บ ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ในการเลื อ กใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยในงานวิจัยนี้จะค้นหาปัจจัยทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวพม่าและกัมพูชาซึ่งมีปริมาณมากสุดในประเทศ
มาทำการศึก ษาจากความคิดเห็ นของผู้ป ระกอบการรับ เหมาก่อ สร้า งที่
รับ ผิดชอบแรงงานเหล่านี้ ซึ่งผลที่ได้ จากการจัด ลำดับ ความสำคัญ ปัจจั ย
แรงงาน ก่ อ สร้ า งต่ า งด้ า วตามป ระเภ ท โครงก ารก่ อ สร้ า งใน เข ต
กรุงเทพมหานครจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้
แรงงานก่อสร้างต่างด้าวอย่างเหมาะสม

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยและโครงการก่อสร้างอาคารสูงบริเวณรอบกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ให้ ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ ป ระกอบ การมากที่ สุ ด ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการควรต้องทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายนายจ้างและแรงงาน
เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถเลื อ กใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วในอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างอย่างมีระบบ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์ในการ
เลือกใช้แรงงานก่อสร้างอย่างเหมาะสม
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล
งาน วิ จั ย จ าก เอ ก ส ารแ ละบ ท ค วาม ใน ป ระ เด็ น แ รงงาน ต่ า งด้ า ว
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อกำหนดในการสร้างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนผู้ประกอบการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3
กลุ่ม แบบเจาะจง ได้แก่ วิศวกรโครงการ วิศวกรคุมงาน และโฟร์แมน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษา ผู้วิจั ย เลือ กกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูลครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่
นิยมมากในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
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ในการเข้าเก็บข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้ยากและมีเวลาจำกัด
[15] อีกทั้งข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการกับแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเป็น 2. ด้านการสื่อสาร
ข้อมูลอ่อนไหวที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการธุรกิจ ได้จึงมีกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความอนุ เคราะห์ ในการเข้ า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในเขตกรุง เทพมหานคร
ค่อนข้างจำกัด จากโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 3 โครงการ โดย 3. ด้านการจ้างงาน
ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งวิศวกรโครงการ วิศวกรคุมงาน และโฟร์แมน จำนวน 11 คน
ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี และโครงการก่อสร้างอาคารสูง 3
โครงการ มีทั้งวิศวกรโครงการ วิศวกรคุมงาน และโฟร์แมน จำนวน 21 คนมี
ประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปีเช่นกัน
4. ด้านสัญชาติ
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบข้อมู ลจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยสร้ า งมาจากแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร บทความและ
ผลงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ใช้ สำหรับ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการ เพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของ
สถานประกอบการ ปัจจัยแรงงาน การทำงานของแรงงาน และความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้แรงงาน
แบบสอบถามถูก แบ่ งเป็ น 2 ส่วน ได้แ ก่ ส่ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ ย วกับ ข้ อ มู ลทั่ ว ไปของผู้ป ระกอบการ เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
อั ต ราค่ า จ้ า งเป็ น ต้ น การวั ด ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ค วบคุ ม งานฝ่ า ย
ผู้ประกอบการ แบ่งเกณฑ์การวัดเป็น 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด =5, มาก = 4,
ปานกลาง = 3, น้ อ ย = 2, น้ อ ยที่ สุ ด = 1 ส่ ว นที่ 2 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติของแรงงานที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม [7,16] และสัมภาษณ์
จากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการทั้ง 6 โครงการที่พบบ่ อยทั้งข้อดีและ
ข้อ เสีย ของแรงงานจากการทำงานที่ผู้ควบคุมงานมีป ระสบการณ์ รวมถึ ง
คุณ ลั ก ษณะเฉพาะของแรงงาน เช่ น เชื้ อ ชาติ วัฒ นธรรม ที่ สะท้ อ นการ
ทำงานของแรงงานทำให้เกิดความแตกต่างกัน ดังนั้นจากที่กล่าวมาสามารถ
สรุปปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและ
โครงการก่อสร้างอาคารสูงได้ 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะในการทำงาน
ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้านการจ้างงาน ปัจจัยด้านสัญชาติ และปัจจัย
ด้านกายภาพ ซึ่งแต่ละด้านมีปัจจัยย่อยประกอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยของแรงงานต่างด้าวในโครงการก่อสร้างแยกตามลักษณะ
ปัจจัยหลักของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว
1. ด้านทักษะในการทำงาน

ปัจจัยย่อยแยกตามลักษณะ
1. แรงงานมีความขยันและอดทนในการ
ทำงาน
2. แรงงานไม่ขาดงานหรือลางานโดยไม่
มีเหตุอันสมควร
3. แรงงานปฏิบัติงานตรงเวลาและ
ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานอย่าง
เคร่งครัด
4. แรงงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ
5. แรงงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้
ทุกครั้งที่นายจ้างกำหนดให้ทำ
6. แรงงานสามารถคิดและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยตัวเอง
1. ภาษาที่แตกต่างส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
2. หัวหน้าคนงานสามารถสื่อสารทำ
ความเข้าใจกับแรงงานได้
1. รายวัน/ครั้ง
2. รายสัปดาห์/ครั้ง
3. 2 สัปดาห์/ครั้ง
4. รายเดือน/ครั้ง
5. ค่าล่วงเวลา
1. สัญชาติไทย
2. สัญชาติพม่า
3. สัญชาติกัมพูชา
1. เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
2. เพศชาย อายุ 31 – 40 ปี
3. เพศชาย อายุ 41 – 60 ปี
4. เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
5. เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี
6. เพศหญิง อายุ 41 – 60 ปี

5. ด้านกายภาพ

2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามนำมาประมวลผล
ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติ ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการ
ในการวิ เ คราะห์ โ ดยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา จากนั้ น ผู้ วิ จั ย นำ
แบบสอบถามดังกล่าวมาแจกแจงข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดย
การวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแบบเชิงพรรณนา
(Descriptive statistical) ข้อมูลทั่วไปของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการ
เช่น เพศ อายุ และระดับ การศึ ก ษา อี ก ส่วนหนึ่งเป็ นข้ อ มูลทั่ วไปในส่ว น
แรงงานที่ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการดูแล เช่น ระยะเวลาจ้างแรงงาน
จำนวนแรงงาน และอัตราค่าจ้าง และข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ควบคุมงาน
ฝ่ า ย ผู้ ป ระก อ บ ก ารนำมา ห าดั ช นี ความสำคั ญ สั ม พั น ธ์ (Relative
Importance Index : RII) [17] ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
จากแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัยดำเนินการจัดการข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยของแรงงาน
ก่อสร้างทั้งสองลักษณะงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จากมาตราส่วน
ประมาณค่ า ระดั บ ของลิ เคิ ร์ ท (Likert scale) และโดยการหาค่ า ดั ช นี
ความสำคัญ สั ม พั น ธ์ (Relative Importance Index : RII) เพื่ อ จั ดลำดั บ
ความสำคัญ (Ranking) จากคะแนนที่ได้รับ โดยคะแนนที่ใช้ในการคำนวณ
มาจากความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เป็ น ผู้ ค วบคุ ม งานฝ่ า ย
ผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งสามารถจัดลำดับความสำคัญได้จากสมการ (1)
5
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เมื่อ

หมายถึงเกณฑ์การวัดระดับ มีค่าตั้งแต่ 1 – 5
Xi หมายถึงจำนวนของการตอบในแต่ละเกณฑ์
A หมายถึงเกณฑ์การวัดที่สูงสุด คือ 5
N หมายถึงจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด
Wi

3. ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างทั้ง 6 โครงการทั้ง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย และ
โครงการก่อสร้างอาคารสูง และจากงานวิจัยในอดีต ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการงานมีหลายลักษณะทั้งจากตนเองและ
กลุ่ ม งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ลั ก ษณะงานที่ ทำ ผลจากการทบทวน
วรรณ กรรม จึ ง สรุ ป ประเด็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ของผู้ ค วบคุ ม งานฝ่ า ย
ผู้ป ระกอบการงานก่ อ สร้า งทั้ ง 6 โครงการ ในโครงการก่ อ สร้า งอาคาร
บ้านพักอาศัยและโครงการก่อสร้างอาคารสูง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะ
1. เพศของผู้ควบคุม งาน
ฝ่ายผู้ประกอบการ
2. อายุของผู้ควบคุมงาน
ฝ่ายผู้ประกอบการ
3. ระดั บ การศึ ก ษาของ
ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น ฝ่ า ย
ผู้ประกอบการ
4. ระยะเวลาจ้างแรงงาน
ต่ า งด้ า วที่ อยู่ ใ น สถาน
ประกอบการ
5. จำนวนแรงงานต่ า ง
ด้ า ว ที่ อ ยู่ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ
6. อั ต ราค่ า จ้ า งแรงงาน
ผู้ ช ายต่ างด้ า วที่ อยู่ ใ น
สถานประกอบการ
7. อั ต ราค่ า จ้ า งแรงงาน
ผู้ ห ญิ งต่ า งด้ า วที่ อ ยู่ ใ น
สถานประกอบการ
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ประกอบการไม่เกิน 100 คน สุดท้ายจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งชายและ
หญิงที่อยู่ในสถานประกอบการก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างที่สูงพอกัน
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูงจากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
ที่เป็นวิศวกรโครงการมีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 และ 6 คน มี
ตำแหน่งการทำงานเป็นวิศวกรควบคุมงาน สุดท้ายจำนวน 5 คน เป็นโฟร์
แมนคุมงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 23.8 ตามลำดับ มีทั้งชาย
และหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 21 – 30 ปี แต่มีช่วงอายุ 51-60 ปีทยี่ ังถูกจ้าง 3 คน
ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรีและมีระดับประถมศึกษา 1 คน ในการจ้าง
แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานประกอบการสำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร
สูงมีระยะเวลามากกว่า 5 ปี ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการมีความเห็นว่า
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ มีจำนวนมากว่า 250 คนขึ้นไป จำนวนแรงงาน
ต่างด้าวหญิงที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงมีมากกว่าแรงงานต่างด้าวชาย
3.1 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวของ
โครงการก่อสร้างโดยรวม
ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวของโครงการ
ก่อสร้างโดยรวมตามสมการที่ (1) จากความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานฝ่าย
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทั้ง 6 โครงการ ตามตารางที่ 3

โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัย
ชาย 12 คน

โครงการก่อสร้าง
อาคารสูง
ชาย 16 คน หญิง 5 คน

อายุระหว่าง 21-50 ปี

อายุระหว่าง 21-60 ปี

ตั้ งแต่ ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จนถึงระดับปริญญาโท

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาตรี

1

ต่ ำ ก ว่ า 1 ปี จ น ถึ ง
มากกว่า 5 ปี

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวของโครงการ
ก่อสร้างโดยรวม
RII

ผลการจัดลำดับ

ด้านทักษะในการทำงาน

68%

5

2

ด้านการสื่อสาร

70%

4

ต่ ำ ก ว่ า 1 ปี จ น ถึ ง
มากกว่า 5 ปี

3

ด้านการจ้างงาน

81%

2

4

ด้านสัญชาติ

76%

3

ต่ำกว่า 100 คน

มากกว่า 250 คน

5

ด้านกายภาพ

82%

1

ตั้งแต่ 320 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 280 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 220 บาทขึ้นไป

ลำดับ

จากตารางที่ 2 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ พั ก อาศั ย พบว่ า ผู้ ให้
สัมภาษณ์ที่เป็นวิศวกรโครงการมีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ 5
คน มีตำแหน่งการทำงานเป็นวิศวกรควบคุมงาน จำนวน 2 คน เป็ นโฟร์
แมนคุ ม งานก่ อ สร้า งคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 30 และ 20 ตามลำดับ เป็ น ผู้ ชาย
ทั้งหมด อายุเฉลี่ย 21 ถึ ง 50 ปี การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท 1 คนเป็ น
วิศวกรโครงการโดยส่วนใหญ่ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการจะจ้างแรงงาน
ต่างด้าวที่อยู่ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี แต่ในช่วง
1-3 ปีไม่พบข้อมูลการจ้าง ส่วนใหญ่จำนวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถาน

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

จากผลการวิเคราะห์ค่า RII จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยของแรงงาน
ก่อสร้างต่างด้าวของโครงการก่อสร้าง จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ลำดับ ที่ 1 ปั จ จั ย ของแรงงานก่อ สร้า งต่า งด้าวด้านกายภาพ (RII
82%) ในงานก่ อ สร้ า งจำเป็ นต้ อ งใช้ แ รงงานเป็ นหลั ก สาเห ตุ จ าก
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยยังใช้เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
น้อยเนื่องจากต้นทุนสูง ดังนั้นถ้าแรงงานนั้นให้กำลังมากและมีต้นทุนต่ำเป็น
ตัวเลือกอันดับต้นซึ่งเป็นความคิดเห็นจากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการทั้ง
6 โครงการ ลำดับที่ 2 ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านการจ้างงาน
(RII 81%) จากความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานฝ่ายเจ้าของ ได้ให้ความเห็นว่า
ลักษณะอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น
เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ที่สัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งงานก่อสร้างเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและมี
แผนปฏิบัติงานในที่ก่อสร้างที่ มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบวันต่อวัน โดย
งานก่อสร้างเป็นงานที่ขึ้ นกับช่างฝีมือและแรงงานทั้งหมด แต่ได้ค่ าจ้างต่ำ
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ฉะนั้ น เมื่ อ งานก่ อ สร้า งไม่ ว่า โครงการก่ อ สร้า งอาคารบ้ า นพั ก อาศั ย หรื อ
โครงการก่อสร้างอาคารสูงจำเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลัก ประกอบกับ
ปัจจัยในงานก่อสร้างดังที่กล่าวมา จะพบว่าผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการ
พยายามเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ การจ่ายค่าจ้างจึงเป็น
แรงจูงใจที่สำคัญ
ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวในโครงการก่อสร้างโดยรวมลำดับที่
3 และ 4 ได้แก่ ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านสัญชาติ (RII 76%)
และปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านการสื่อสาร (RII 70%) ตามลำดับ
ถือเป็นตัวเลือกที่สำคัญในงานก่อสร้าง แต่จากเหตุผลที่กล่าวมา แรงงานไทย
ถือเป็นแรงานที่ขาดแคลนในประเทศแต่พบว่ามีคุณภาพมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับแรงงานต่างด้าว จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการใดที่มีความสามารถหา
แหล่งแรงงานใดได้ก็จะหามาเพื่อแก้ปัญหาแรงงานไทยที่ขาดแคลน สุดท้าย
ลำดับที่ 5 ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านทักษะในการทำงาน (RII
68%) ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ในทางปฏิบัติพบว่า ปัจจัยนี้ผู้ประกอบการ
ควบคุมได้ยาก แรงงานมีฝีมือและทักษะจะอยู่กับผู้ประกอบไม่นาน ทำให้
ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ในอนาคตประเทศไทยจำเป็นต้องทำเพื่อ
การแข่งขันที่ยั่งยืน
3.2 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวของ
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านทักษะใน
การทำงาน (โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย)

1
2
3
4
5
6

ลางานโดยไม่ มี เหตุ อั น สมควร และปั จ จั ย แรงงานปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายด้วยความเต็มใจ ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ป ระกอบการในโครงการ
ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยมองว่าแรงงานต่างด้าวที่ดีจะต้องมีปัจจัยสามตัว
นี้ ส่วนปัจจัยที่เหลือถือเป็นความสามารถพิเศษรายบุคคลที่ผู้ควบคุมงานฝ่าย
ผู้ป ระกอบการควบคุม ได้ย าก มี ค วามหลายหลายทางวัฒ นธรรมเข้ า มา
เกี่ย วข้ อง จากนั้นตารางที่ 5 ปั จจั ยของแรงงานก่อ สร้า งต่างด้าวด้านการ
สื่อสารเป็นที่ชัดเจนว่าหัวหน้าคนงานสำคัญในการทำงานก่อสร้างที่มีแรงงาน
ต่างด้าว
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ล ำดับปั จจัย ของแรงงานก่อ สร้ างต่ างด้าวด้านการ
สื่อสาร (โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย)
ลำดับ
1
2

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ

ภาษาที่ แ ตกต่ างส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิภ าพใน
การทำงานลดลง
หั ว หน้ า คนงานสามารถสื่ อ สารทำความ
เข้าใจกับแรงงานได้

6 0
%
80%

2
1

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านการจ้าง
งาน (โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย)
ลำดับ

ผลการวิเคราะห์ ล ำดั บ ปั จ จั ย ของแรงงานก่ อ สร้า งต่า งด้ า วของโครง
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามสมการที่ (1) จากความคิดเห็นของผู้ควบคุม
งานฝ่ายผู้ประกอบการงานก่อสร้างทั้ง 3 โครงการ ตามตารางที่ 4 – 8

ลำดับ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ
3

1

รายวัน/ครั้ง

2

รายสัปดาห์/ครั้ง

6 0
%
56%

3

2 สัปดาห์/ครั้ง

76%

2

4

รายเดือน/ครั้ง

52%

5

5

ค่าล่วงเวลา

80%

1

4

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ

แรงงานมี ค วามขยั น และอดทนในการ
ทำงาน
แรงงานไม่ขาดงานหรือลางานโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
แรงงานปฏิบัติงานตรงเวลาและปฏิบัติตาม
คำสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด
แรงงานปฏิ บั ติงานที่ ได้ รั บ มอบหมายด้ ว ย
ความเต็มใจ
แรงงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้ทุกครั้งที่
นายจ้างกำหนดให้ทำ
แรงงานสามารถคิ ด และแก้ ไ ขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยตัวเอง

7 2
%
72%

2

80%

1

72%

2

68%

3

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านสัญชาติ
(โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย)

64%

4

ลำดับ

ตามตารางที่ 6 เป็ นที่ชัดเจนว่าการจ่ายค่าล่วงเวลาถือเป็ นปั จจัย ของ
แรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านการจ้างงานที่สำคัญที่สุด (RII 80%) ลำดับที่ 2
จ่ายสองสัปดาห์ ต่อ ครั้ง (RII 76%) และลำดับ ที่ 3 จ่ายรายวันต่อครั้ง (RII
60%) จากตารางที่ 7 แรงงานไทยยั งคงเป็ น แรงงานที่ ต้ อ งการที่ สุด (RII
76%) ตามด้วยแรงงานกัมพูชาและพม่า (RII 72%, RII 60% ) ตามลำดับ

2

จากความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการงานก่อสร้างทั้ง 3
โครงการในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามตารางที่ 4 ให้ความสำคัญ
กับแรงงานที่ปฏิบัติงานตรงเวลาและปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานอย่าง
เคร่งครัดเป็นลำดับที่ 1 (RII 80%) แต่ในลำดับที่ 2 มีสามปัจจัยได้แก่ ปัจจัย
แรงงานมีความขยันและอดทนในการทำงาน ปัจจัยแรงงานไม่ขาดงานหรือ

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ
1

2

1

สัญชาติไทย

2

สัญชาติพม่า

7 6
%
60%

3

สัญชาติกัมพูชา

72%

3

ตารางที่ 8 จากความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยเห็นพ้องว่าเพศชายอายุ 20
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– 30 ปี เป็นวัยทำงานที่สำคัญ และจำเป็นที่สุด (RII 80%) ลำดับ ที่ 2 เพศ ที่ต้อ งทำงานเกิน เวลามากและต่อ เนื่อ งมากกว่า โครงการก่อ สร้า งอาคาร
ชายอายุ 31 – 40 ปี (RII 76%) และเพศหญิงอายุ 20 – 30 ปี (RII 68%) มี บ้านพักอาศัย เช่น กรณีเทคอนกรีต เป็นต้น ดังนั้นแรงงานจะต้องมีความ
ความเห็นว่าอายุที่น้อยกว่าจะให้ผลิตภาพงานที่มากกว่าแม้เพศจะต่างกัน
พร้ อ มในการทำงานตลอดเวลา ลำดั บ ที่ 3 ถึ ง 6 ผู้ ค วบคุ ม งานฝ่ า ย
ผู้ ป ระกอบการมี ค วามเห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ เหลื อ ถื อ เป็ น ความสามารถพิ เศษ
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านกายภาพ รายบุคคล
(โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย)
ลำดับ

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ

8 0
%
76%

1

1

เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี

2

เพศชาย อายุ 31 – 40 ปี

3

เพศชาย อายุ 41 – 60 ปี

64%

4

4

เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี

68%

3

5

เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี

52%

5

6

เพศหญิง อายุ 41 – 60 ปี

48%

6

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านการ
สื่อสาร (โครงการก่อสร้างอาคารสูง)
ลำดับ

2
1
2

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ

ภาษาที่ แ ตกต่ างส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิภ าพใน
การทำงานลดลง
หั ว หน้ า คนงานสามารถสื่ อ สารทำความ
เข้าใจกับแรงงานได้

6 8
%
80%

2
1

ตามตารางที่ 10 โครงการก่อสร้างอาคารสูงปัจจัยของแรงงานก่อสร้าง
ต่างด้าวด้านการสื่อสารเป็นที่ชัดเจนว่าหัวหน้าคนงานให้ความสำคัญของการ
สื่อสารที่ส่งผลต่องานและความเข้าใจในทำงานก่อสร้างที่มีแรงงานต่างด้าว
เป็นสำคัญ หัวหน้าคนงานต้องสั่งงานได้

3.3 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวของ
โครงการก่อสร้างอาคารสูง

ผลการวิเคราะห์ ลำดั บ ปั จ จั ย ของแรงงานก่ อ สร้า งต่ า งด้ า วของโครง ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านการจ้าง
ก่อสร้างอาคารสูงตามสมการที่ (1) จากความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานฝ่าย งาน (โครงการก่อสร้างอาคารสูง)
ผลการจัดลำดับ
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทั้ง 3 โครงการ ตามตารางที่ 9 – 13
ลำดับ
ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว
RII
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านทักษะใน
การทำงาน (โครงการก่อสร้างอาคารสูง)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

5

รายสัปดาห์/ครั้ง

6 0
%
62%

1

รายวัน/ครั้ง

2

4

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ

3

2 สัปดาห์/ครั้ง

88%

2

แรงงานมี ค วามขยั น และอดทนในการ
ทำงาน
แรงงานไม่ขาดงานหรือลางานโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
แรงงานปฏิบัติงานตรงเวลาและปฏิบัติตาม
คำสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด
แรงงานปฏิ บั ติงานที่ ได้ รั บ มอบหมายด้ ว ย
ความเต็มใจ
แรงงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้ทุกครั้งที่
นายจ้างกำหนดให้ทำ
แรงงานสามารถคิ ด และแก้ ไ ขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยตัวเอง

8 0
%
76%

3

4

รายเดือน/ครั้ง

70%

3

5

ค่าล่วงเวลา

94%

1

84%

1

74%

5

82%

2

68%

4

6

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ลำดับปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านสัญชาติ
(โครงการก่อสร้างอาคารสูง)
ลำดับ

ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว

RII

ผลการจัดลำดับ
1

2

1

สัญชาติไทย

2

สัญชาติพม่า

8 4
%
64%

3

สัญชาติกัมพูชา

70%

3

จากความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการงานก่อสร้างทั้ง 3
โครงการในโครงการก่อสร้างอาคารสูงตามตารางที่ 9 ให้ ความสำคัญ กับ
ตามตารางที่ 11 การจ่ายค่าล่วงเวลาถือเป็นปัจจัยของแรงงานก่อสร้าง
แรงงานที่ ป ฏิ บั ติงานตรงเวลาและปฏิ บั ติตามคำสั่งของหั วหน้า งานอย่า ง
ต่างด้าวด้านการจ้างงานที่สำคัญ ที่สุด (RII 80%) และลำดับ ที่ 2 จ่ายสอง
เคร่งครัดเป็นลำดับที่ 1 (RII 84%) ลำดับที่ 2 ปัจจัย แรงงานสามารถทำงาน
สัปดาห์ต่อครั้ง (RII 76%) ส่วนลำดับที่ 3 จ่ายรายเดือนต่อครั้ง (RII 60%)
ล่วงเวลาได้ทุกครั้งที่นายจ้างกำหนดให้ทำ ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการ
จากลำดับที่ของการจ่ายค่าล่วงเวลาที่สูงในปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่าง
ในโครงการก่อสร้างอาคารสูงเห็นว่าโครงการก่อสร้างอาคารสูงจะมีช่วงเวลา
ด้าวด้านการจ้างงานทั้งโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย และอาคารสูง
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สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สูง ในตารางที่ 12 หัวหน้าคนงานได้ (RII 80%) สามารถถูกจ้างงานแบบล่วงเวลาได้ (RII 80%)
แรงงานไทยยังคงเป็นแรงงานที่ต้อ งการที่สุด (RII 84%) ตามด้วยแรงงาน และเป็ นเพศชายอายุ 20 – 30 ปี (RII 80%) โดยเน้นที่ผลิตภาพงานที่ได้
กัมพูชาและพม่า (RII 70%, RII 64% ) ตามลำดับ
ต้องมาก่อนเสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย [19] ที่พูดถึงแรงงานก่อสร้างชาว
ลาตินที่ทำงานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่พัก อาศัย
ตารางที่ 13 ผลการวิ เคราะห์ ล ำดั บ ปั จ จั ย ของแรงงานก่ อ สร้ า งต่ า งด้ า วด้ า น (Residential construction workers) ดังนั้นผลที่ตามมาเป็นเรื่องการรับรู้
กายภาพ (โครงการก่อสร้างอาคารสูง)
ถึงความปลอดภัยในการทำงานและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ในกลุ่มนี้นับว่าเป็น
ผลการจัดลำดับ
ลำดับ
ปัจจัยของแรงงานก่อสร้างต่างด้าว
RII
กลุ่มที่รับรู้น้อยที่สุด
3. กลุ่มผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างอาคารสูงให้
9 2
1
1
เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
%
ความสำคัญเลือกใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานตรงเวลาและปฏิบัติตามคำสั่งของ
เพศชาย
อายุ
31
–
40
ปี
78%
2
2
หัวหน้างานอย่างเคร่งครัด RII 84%) และที่สำคัญต้องทำงานล่วงเวลาได้
เพศชาย อายุ 41 – 60 ปี
66%
4
ตลอดเวลา (RII 82%) โดยสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับหัวหน้าคนงาน
3
(RII 80%) สามารถถูกจ้างงานแบบล่วงเวลาได้ (RII 94%) เป็นเพศชายอายุ
เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
74%
3
4
20 – 30 ปี (RII 92%) โดยยังคงเน้นที่ผลิตภาพงานที่ได้ต้องมาก่อนเสมอ
เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี
56%
5
5
แต่เพิ่มเติมในข้อบังคับและเกณฑ์ปฏิบัติที่มากกว่า โครงการก่อสร้างอาคาร
เพศหญิ
ง
อายุ
41
–
60
ปี
52%
6
6
บ้านพักอาศัย เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างอาคารสูงมีความเสี่ยงสูงกว่า
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย [19] งาน
ตารางที่ 13 จากความคิ ดเห็ น ของผู้ ควบคุ ม งานฝ่ า ยผู้ป ระกอบการ โครงการก่อสร้างอาคารสูงแรงงานส่วนใหญ่ต้องรับรู้กฎและระเบียบทั้งใน
โครงการก่อสร้างอาคารสูงซึ่งเห็นพ้องว่าเพศชายอายุ 20 – 30 ปี เป็ นวัย งานเทคนิคก่อสร้างและความปลอดภัยเป็นพิเศษ
4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและ
ทำงานที่สำคัญและจำเป็นที่สุด (RII 92%) ลำดับที่ 2 เพศชายอายุ 31 – 40
ปี (RII 78%) และเพศหญิ งอายุ 20 – 30 ปี (RII 74%) มีความเห็ น ไปใน โครงการก่อสร้างอาคารสูง พบว่า 4 ปัจจัยที่มีความเหมือนกัน ได้แก่ ปัจจัย
ทิศทางเดียวกันกับโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยว่าอายุที่น้อยกว่าจะ แรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านทักษะในการทำงาน ปัจจัยแรงงานก่อสร้างต่าง
ด้าวด้านการสื่อสาร ปัจจัยแรงงานต่างด้าวด้านสัญชาติ และปัจจัยแรงงาน
ให้ผลิตภาพงานที่มากกว่าแม้เพศจะต่างกัน
ต่ า งด้ า วด้ า นกายภาพ ปั จ จั ย ทั้ ง สี่ มี ล ำดั บ ความสำคั ญ ย่ อ ยทั้ ง หมดที่
เหมื อ นกัน เนื่อ งจากผู้ค วบคุม งานได้ ให้ ค วามเห็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกั น
4. สรุปผลการศึกษา
เพราะปัจจัยทั้งสี่เป็นลักษณะหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพของแรงงาน
ผลการวิจัย การกำหนดเพื่อเลือ กใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
งานต่างด้าวสอดคล้องกับงานวิจัย [16] ในประเทศเกาหลีใต้ได้ศึกษาปัจจัย
ก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม
ที่ส่งผลต่อผลิตภาพและสมรรภาพของแรงงานต่างด้าว โดยพบว่าปัจจัยที่
ตัวอย่างโดยรวมและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ส่งผลต่อผลิตภาพเป็ นลักษณะคุณสมบัติและบุ คลิกภาพของแรงงานต่า ง
1. กลุ่มผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการโดยรวม ให้ความสำคัญในการ
ด้ า วที่ ติ ด ตั ว มา ดั ง นั้ น ถ้ า ต้ อ งการพั ฒ นาแรงงานต่ า งด้ า วต้ อ งเข้ า ใจ
เลื อ กแรงงานในด้ า นกายภาพ (RII 82%) มากกว่ า คุ ณ ภาพ (RII 68%)
ลัก ษณะเฉพาะก่อ นจึ งจะสามารถพั ฒ นาและจู งใจให้ พ วกเขาทำงานได้
สอดคล้องกับ [18] ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการจัดการความเสี่ย งธุรกิจก่อสร้าง
สำเร็ จ เช่ น เดี ย วกั บ ปั จจั ย ทั้ ง สี่ ใ นงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น มุ ม มองผ่ า นทาง
ในประเทศกลุ่มแอฟริกาใต้ที่กล่าวว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่
ประสบการณ์ของผู้ควบคุมงานที่ได้ให้ความเห็น
กำลังพัฒนา เช่น ความเสี่ยงด้านการเมือง (Political risk) หรือความเสี่ยง
ปัจจัยที่มีความเห็นต่างกัน คือปัจจัยแรงงานก่อสร้างต่างด้าวด้านการ
จากการชำระเงิ น (Payment risk) เป็ น ต้ น แม้ ก ระทั่ งทรั พ ยากรหรื อ
จ้ างงาน มีทั้ งความคิดเห็ นเหมือ นกั นและต่า งกั น กรณี ที่ เหมือ นกั น คื อ
ความสามารถในการผลิตหรือทางเลือกใดที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวมีน้อย
ปัจจัยค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการจูงใจและจัดการ
มาก จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งจำเป็ น ต้ อ งตั ด สิ น ใจบน
ให้ แรงงานทำงานตามที่สั่ง ได้ตามต้องการ แต่ในกรณีที่ความเห็นต่างกัน
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในประเทศ ซึ่งยากแก่การยอมรับความเสี่ยงนั้นนั้น
โครงการก่อ สร้า งอาคารบ้ านพัก อาศัย มองว่าการจ้ างงานแบบรายเดือ น
ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกเพศและจำนวนของแรงงาน
ผู้รับเหมางานในโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย จะต้องแบกรับภาระ
ก่ อ สร้ า งในการแก้ ปั ญ หาแรงงานขาดแคลนในประเทศที่ ก ำลั งพั ฒ นา
ดูแลแรงงานมาก อีกทั้งโครงการก่อสร้างอาคารบ้านอาศัยเป็นงานใช้ฝีมือ
เช่นเดียวกับประเทศไทย จึงเป็นการตัดสินใจที่อาจสวนกระแสกับหลักการ
และแรงงานเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้รับเหมาจึงมักเลือ กใช้แรงงานเป็นครั้ง
จัดการแรงงานอย่างยั่งยืนในประเทศที่พัฒนาแล้ว [11]
คราวไม่จำเป็นต้องเป็นรายเดือน ส่วนในโครงการก่อสร้างอาคารสูงมองว่า
2. กลุ่มผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ประกอบการโครงการอาคารที่พักอาศัย ให้
การจ้ า งรายวัน เป็ น ทางเลื อ กสุ ด ท้ า ยที่ จ ะทำ เนื่ อ งจากการจ้ า งงานใน
ความสำคัญเลือกใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานตรงเวลาและปฏิบัติตามคำสั่งของ
โครงการก่อสร้างอาคารสูงมักจ้างเป็นรายเดือนเพื่อลดต้นทุน ซึ่งสอดคล้อง
หั วหน้า งานอย่างเคร่งครัด (RII 80%) สามารถสื่อ สารทำความเข้ าใจกับ
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กับงานวิจัย [16] พบว่าการจ่ายผลตอบแทนเป็นปัจจัยระบบการจัดการใน
สถานที่ ซึ่งเป็นความสามารถของผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการที่
จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของแรงงานและลักษณะงานที่ตนทำ เป็นส่วนช่วย
เพิ่มหรือส่งเสริมให้แรงงานมีผลิตภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
สุด ท้ า ยประเทศไทยหรือ ประเทศที่ ก ำลั งพั ฒ นาส่ ว นใหญ่ โ ครงการ
ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอาคารบ้ านพักอาศัยหรืออาคารสูง
ผู้ป ระกอบการมุ่งเน้นไปที่ ลดต้นทุนในการก่อสร้างมากที่สุด เพื่อลดความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ [18] ถึงแม้ว่าเครื่องมือเครื่องจักรและแผนงาน
นั้นสามารถควบคุมปรับเปลี่ยนได้ง่ายก็ตาม แต่แรงงานก่อสร้างเป็นมนุษย์
ยากในการปรับเปลี่ยน ยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวนดังเช่นปัจจุบัน
ภัยธรรมชาติซ้ำเติม ผู้ประกอบการในงานการก่อสร้างยากที่จะควบคุมได้
ฉะนั้นงานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็น ถึงผู้ประกอบการงานก่อสร้างไทยได้เลือก
และกำหนดแรงงานต่างด้าวที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นทางแก้ปัญหาที่จับ
ต้องได้เป็นสำคัญ เช่น เพศ อายุ จำนวนแรงงาน เชื้อชาติ เป็นต้น ส่วนเรื่อง
ทักษะในการทำงานและการสื่อสาร ผู้ประกอบการเห็นว่าสามารถมาเสริม
ได้ในระหว่างทำงานโดยไม่ให้ต้นทุนเพิ่ม สุดท้ายแม้ว่าผู้ป ระกอบการจะ
เลือกใช้แรงงานต่างด้าวตามสภาพและสถานการณ์ ที่เป็นจริงในประเทศก็
ตาม แต่ ผลที่ จ ะตามมาในอนาคตอาจส่ งผลในเรื่อ งความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม (National Cultural Difference) ที่ส่งผลต่อการรับรู้และความ
เข้าใจในการทำงานอย่างปลอดภัย [19] ฉะนั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ไทยควรจัดให้ มีฝ่ายคัดเลือกและอบรมแรงงานที่เข้มแข็งเพื่อ ช่วยในการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจใดผู้ป ระกอบการควรต้องใช้ข้อมูลหลากหลายมิติ
เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจและตระหนักถึงการใช้แรงงานทั้งไทยและ
ต่างด้าวเป็นสำคัญ

5. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึ ก ษาครั้งนี้ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งน้ อ ยมาก ผู้ วิ จั ย จึ ง เสนอให้ เพิ่ ม
จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งต่อไปมากขึ้น และควรศึกษามิติในด้าน
การรับรู้ถึงความเสี่ยงของแรงงานก่อสร้างต่างด้าวทั้งภาครัฐและเอกชน
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การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้
การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
The development of control system and construction quality check list of the Building
Construction under the Supervision of Local Administration Authorities
In Amphoe Muang Uttaradit Province
กฤษณพงค ฟองสินธุ์1
1

บทคัดย่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
*Corresponding author; E-mail address: sfongsin1@hotmail.com

people of local administration authorities in the provinces of
Uttaradit. The data were preliminary collected from the small
conference to study advantages and faults when comparing with
the previous inspection system , getting the new form to be used
in the new inspection system and would be taken for using at
jobsite of the Building Construction. Statistical analysis consisted
of mean, standard deviation. Following the study, it could be
determined that the form of new inspection system was
considered excellent. The roof work had the maximum average
of 4 . 50 from 5 . 0 0 which was rated excellent, while the daily
report had the minimum average of 4 .14 from 5 . 0 0 that was
considered good.

การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้า งอาคาร
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
วิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ใน
การผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 19 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จำนวน 38 ตัวอย่าง โดยศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นจากฝ่ายผู้ควบคุม
งานในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการ
ควบคุ มงานก่อ สร้างระบบเดิมและได้ แ บบพิมพ์สำหรับบันทึก ข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ขึ้นมา และนำไปทดลองใช้จริงในงานก่อสร้าง
อาคาร เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ Keywords: construction quality check list, Building Construction,
ข้อมูลสรุปได้ว่า แบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพงาน Supervision of Local Administration Authorities
ก่อสร้างอาคารแบบใหม่อยู่ในระดับดีมาก โดยหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ หมวดงานตรวจสอบหลังคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จาก 5.00 อยู่ในระดับ
ดีมาก และหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ บันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง 1. บทนำ
ประจำวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จาก 5.00 อยู่ในระดับดี
ด้วยนโยบายของรัฐบาลมีความพยายามที่จะกระจายอำนาจด้านการ
คำสำคัญ: ตรวจสอบคุณภาพ, งานก่อสร้างอาคาร, องค์กรปกครองส่วน บริห ารการปกครองอย่างเต็มรูป แบบให้กับ องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น
ท้องถิ่น
(อปท.) ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (ตำบล
เมือง นคร) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
Abstract
เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
The development of control system and construction quality ให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อ หาสาระในการ
check list of the Building Construction under the Supervision of กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
Local Administration Authorities In Amphoe Muang Uttaradit ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
Province. The data was collected from 38 samples in 19 places โดยพยายามถ่า ยโอนภารกิจ หน้า ที่ห ลายประการที่รัฐดำเนินการอยู่ใน
by using a questionnaire from civil engineer, chief civil engineer, ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการกระจายอำนาจ
construction engineer, supervisor or inspector and other relevant (Decentralization of Power) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจใน
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การบริหารการใช้งบประมาณรายได้จากการเก็บภาษีต่างๆ ภายในท้องถิ่น
และรายได้จากการได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง คือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และแหล่งเงินได้จากการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ
ซึ่งรัฐบาลในปัจจุบันมีนโยบายการปฏิรูปท้องถิ่นเป็นวาระแห่งชาติตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) เพื่อปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะยุบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และการ
กำหนดเกณฑ์จำนวนประชากร เพื่อนำไปสู่การควบรวมพื้นที่เป็นเทศบาล
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จก็
ต้องส่งให้กฤษฎีกา หลังจากนั้นก็ส่งเข้าให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
แล้วเสร็จก็ต้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ซึ่งต้องใช้เวลาอีก
นานพอสมควร
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ต้องรับผิดชอบในด้านงานโยธา พอสรุปได้ดังนี้
1) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ 2) งาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3) งานควบคุมอาคาร 4) งานก่อสร้าง
ซ่อมบำรุง ควบคุม โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้จัดเก็บและได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น อาคาร ถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ชลประทาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันงานก่อสร้างอาคาร ถนน รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคมักเกิดปัญหาที่เกี่ย วข้องกับคุณภาพของงานก่อสร้างเป็น
จำนวนมาก โดยคุณภาพของงานก่อสร้างจะมีผลเกี่ยวพันกันกับด้านความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มาใช้งานและรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ในบริเวณข้างเคียง โดยเฉพาะงานที่เกิดการพังทลายหรือชำรุดขององค์
อาคาร ก็จะสร้างความเสียหายและทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นวงกว้างได้
ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือ
บางครั้งอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ถ้าการก่อสร้างไม่ตรง
ตามมาตรฐานหรือการละเลยของช่าง รวมถึงการหมดอายุการใช้งานของ
วัสดุก่อสร้าง ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่ต้องมีการป้องกันมิให้เกิดขึ้น โดย
การตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งอาศัยความสามารถของผู้ควบคุมงาน และ
ระบบการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ
ตามรายงานผลการปฏิ บ ั ติ งานของสำนัก งานการตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่รายงาน พบว่างานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบแปลน หรือใช้วัสดุไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะตาม
เงื่อนไข หรือแบบรูปรายการที่กำหนดแนบท้ายสัญญา และผู้ควบคุมงาน
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ที่กำหนดในเรื่องการ
ควบคุมงาน และการรายงานผลการควบคุมงาน ฯลฯ โดยมี หน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 100 หน่วยงาน พบข้อบกพร่อง เป็น
จำนวนเงิน 12.29 ล้านบาท [1] ซึ่งในปัจจุบันพบว่าระบบวิธีการตรวจสอบ
และระบบเอกสารด้านการควบคุมงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ ของงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ทำให้ต้องใช้เวลาในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขงานก่อสร้างที่มีปัญหา
อยู่บ่อยครั้ง
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้นักวิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
ระบบควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพงานก่ อ สร้ า งอาคารภายใต้ ก าร
ควบคุมดูแ ลขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือ ง จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั้งนี้จำเป็นต้องรวบรวมปัญหาด้านการควบคุมงานก่อสร้างจากผู้ ทไี่ ด้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
นำมาพัฒนาเป็นรูปแบบในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
อาคารให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
[2] การควบคุมงานเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะคอยควบคุม
คุณภาพของงานก่อสร้าง และเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าได้งาน
ตามที่ต้องการ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง
จึงกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้ดังนี้
(1) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ดำเนินการไปตามแบบรูปรายการ
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(2) ควบคุมดูแลการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่อนุมัติ และ/
หรือเทียบเท่าซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว
(3) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้งานก่อสร้างดำเนินการ
ต่อไปได้
(4) ทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ได้แก่
- รายงานประจำวัน
- รายงานประจำสัปดาห์
- รายงานประจำเดือน
- รายงานประจำงวด
(5) บันทึกรายงานความก้าวหน้าของโครงการในรูปแบบแผนงาน
แสดงความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Chart)
(6) ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือนหรือแต่
ละงวด
(7) รวบรวมผลการทดสอบคุณ ภาพวัส ดุท างวิ ศ วกรรม เช่น
คอนกรีต เหล็กที่ผู้รับจ้างเสนอ หากพบว่าคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ต้อ งรีบ รายงานนายช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างให้
รับทราบโดยเร็ว
(8) ตรวจสอบผลงานทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณในแต่ละงวด
ตามที่กำหนดในสัญญา ก่อนจะมีการตรวจรับงาน
(9) รวบปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ และอุปสรรคต่างๆ เสนอ
ต่อวิศวกร สถาปนิก หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี
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(10) ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและสุขลักษณะในหน่วยงาน
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น
ในส่วนของแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น เมื่อ
ได้รับทราบคำสั่งฯ แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ไป
ควบคุมงานก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือกรณีใดๆ ผู้ควบคุมงานต้องแสดงออกซึ่ง
ความรับผิดชอบ โดยการริเริ่มและเริ่มต้นงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตน
ทันที โดยลำดับตามหัวข้อที่เห็นว่าสำคัญดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดของสัญญา วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย
และข้อกำหนดต่อท้ายสัญญาว่ามีอะไรบ้าง โดยศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
นั่นคือการอ่านอย่างวิเคราะห์ ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจต้องติดต่อสอบถาม
สถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ออกแบบ หรือขอรับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องทันที รายการสัญญาที่สำคัญควรต้องศึกษาคือเลขที่สัญญา งาน
อะไร จ้างเหมาก่อสร้าง หรืองานซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง สัญญาก่อสร้างนี้ใคร
เป็น “ผู้ว่าจ้าง”และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ห้างร้านใดเป็น “ผู้รับจ้าง” งาน
โครงการอะไร วงเงินงบประมาณเท่าใด กำหนดเวลาทำงานจำนวนกี่วัน วัน
เริ่มต้นงานในสัญญาเมื่อใด วันสิ้นสุดสัญญาเมื่อใด ความรับผิดชอบในการ
ชำรุดบกพร่องของงานจ้าง (รับรองสภาพงานกี่ปี) การกำหนดค่าปรับและข้อ
สงวนสิทธิ์พิเศษ เป็นต้น ผู้ควบคุมงานต้องศึกษาให้เข้าใจ และจำขึ้นใจให้ได้
ทุกตัวอักษรในสัญญา เพราะนั่นคือข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งตนเอง
ต้องรับทั้งผิดและชอบ อาจมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย
2. ศึกษาแบบรูปรายการว่างานที่ตนเองต้องรับผิดชอบในการ
ควบคุมงานนั้นว่ามีหน่วยใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ มีที่ตั้งอยู่แห่งใด โดยศึกษา
จากแผนผังสังเขป พร้อมทั้งทำการศึกษาแบบสถาปัตยกรรม เพื่อทราบมิติ
ความกว้างยาวของอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวนห้องและจำนวนเสาฐานราก
รวมทั้งข้อกำหนดในวัตถุประสงค์ต่อรายการนั้นๆ จากนั้นต้องทำการศึกษา
เรื่องฐานราก และแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไร
เช่น การกำหนดเหล็กเสริมใน Footing Beam และ Slab เมื่อเข้าใจแล้ว
ให้ศึกษาแบบขยายของโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ดูขนาดเหล็กเสริมจำนวนเหล็ก
เสริมดูวิธีการวางเหล็ก การผูกเหล็กปลอก เมื่อเข้าใจดีแล้วจึงศึกษาในส่วน
อื่นๆ ต่อไป เช่น แบบระบบไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ
เสียต่อไป ตามลำดับ จนถึงงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และครุภัณฑ์ตามแบบกำหนด
ในการศึ ก ษาแบบรู ป นี ้ ต ้ อ งดู ใ ห้ ถ ้ ว นถี ่ ท ุ ก บรรทั ด ทุ ก ตั ว อั ก ษร เพราะ
รายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ทำต่อกันไว้ระหว่าง “ผู้ว่า
จ้าง”และ“ผู้รับจ้าง” ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม เมื่อทำการศึกษาเบื้อ งต้น
ดังกล่าวแล้วถ้าพบข้อขัดแย้งหรือข้อความที่ไม่ตรงกันตั้งแต่เบื้องต้นจะได้รีบ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะไปถึงที่ตั้งแหล่งงาน และจะ
ได้ไม่เสียเวลาการทำงานของทั้งสองฝ่ายในภายหลัง
3. ขั้นการเตรียมงานทางด้านธุรการ ขั้นตอนนี้ผู้ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ริเริ่มก่อน โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่ง
เดินทางไปราชการ เช่น วันเดินทางไป และวันเดินทางกลับ การแลกตั๋วการ
ขนส่ง การลงหลักฐาน รายงานตัวออกจากหน่วย เป็นต้น
4. การเตรียมการด้านเอกสาร เพื่อประกอบการรายงานดังที่
ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้
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รับจ้าง ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น การรายงานประจำวัน การรายงาน
ประจำสัปดาห์ การรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ฯลฯ
หากพิจารณาถึงงานก่อสร้างโดยตรง จะสามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยที่ส่งผล
ถึงคุณภาพออกได้ตามช่วงต่างๆ ของโครงการเป็น 2 ช่วง คือ [3]
1. คุ ณ ภาพในกระบวนการออกแบบ กระบวนการออกแบบ เป็ น
กระบวนการที่นำความต้องการของเจ้าของงาน ที่เป็นนามธรรมมาแปลงเป็น
แบบ (Drawing) ที่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างเกิดเป็นก่อสร้างที่เป็นรูปธรรมได้
ซึ่งงานแบบที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหรือการดำเนินการที่
สำคัญหลายประการ เพื่อที่จะได้ผลงานตามที่เจ้าของานต้องการ อันดับแรก
จะต้องมีการแปลงความต้องการของเจ้าของงานซึ่งเป็นนามธรรม ให้เป็น
ข้อกำหนดเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยมากมักจะกระทำผ่านการเข้าพบ
เจ้าของงานของผู้ออกแบบ เพื่อที่จะประเมินความต้องการออกมาเป็นสรุป
ความต้องการเบื้องต้น (Initial Brief) เช่น เจ้าของต้องการสร้างที่อยู่อาศัย
แต่ยังไม่ทราบรูปแบบ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้อง
สรุปความต้องการเบื้องต้น เช่น ที่อยู่อาศัยขนาดพื้นที่ประมาณเท่าใดใช้ที่ดนิ
ประมาณเท่าใด อยู่ในบริเวณใดในเขตที่ดิน จำนวนห้องนอน และห้องต่างๆ
ในบ้าน จำนวนที่จอดรถ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบรายละเอียดต่อไป และ
ใช้ในการคิดงบประมาณเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นอีกด้วยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบนั้น ได้แก่ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงาน
ระบบต่า งๆ ที่เกี่ย วข้อ ง หรือ วิศวกรผู้อ อกแบบเฉพาะด้า นสำหรับ งาน
ก่อสร้างบางประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เขื่อน สนามบิน เป็นต้น
ดังนั้นคุณภาพในกระบวนการออกแบบจะขึ้นอยู่กับข้อสรุปความต้องการ
เบื้อ งต้น (Initial Brief) รายละเอียดของความต้องการซึ่งจะนำมาใช้เป็น
พื้นฐานในการออกแบบรวมถึงเป็นพื้นฐานในการคัดเลือกรายละเอียดและ
รายการประกอบต่างๆ ความละเอียดชัดเจนของรายการประกอบแบบก็เป็น
ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของคุณภาพในงานแบบ รวมถึงความถูกต้องของ
การประเมินค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าบริหารโครงการ และค่าโสหุ้ยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และรวมถึงการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สอย ความ
ปลอดภัยในการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และที่สำคัญคือความสามารถ
และประสบการณ์ข องผู้ออกแบบในการประเมินความเป็นไปได้ ความรู้
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถในการออกแบบให้ตรงกับ
ความต้อ งการในการใช้สอย โดยยังมีระดับ ความสวยงามความรู้ในการ
ออกแบบให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้งาน ความรู้ในการ
ออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงานและความคงทนตามต้องการ และการ
ประสานงานของผู้ออกแบบส่วนต่างๆ
2. คุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างเป็นขั้นตอน
หลักอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส่งผลถึงคุณภาพของงานก่อสร้าง การก่อสร้างเป็นการ
แปลงความต้องการของเจ้าของงานซึ่งได้ถูกเป็นแบบสถาปัตยกรรม แบบ
ก่ อ สร้ า งและรายการประกอบแบบ จากช่ ว งออกแบบมาแล้ ว ให้ เ ป็ น
สิ่งก่อสร้าง โดยการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้
จะเห็นได้ว่า คุณภาพในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของงาน
แบบด้วย ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพของงานก่อสร้างนั้น ได้แก่ แบบและ
รายการประกอบแบบ การจัดการในองค์กรที่ทำหน้า ที่ก ่อสร้า ง ขั้นตอน
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เทคนิคและวิธีก ารก่อสร้า งที่เลือกใช้ รวมถึงฝีมือและความสามารถของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างในการอ่านแบบ จัดหาวัสดุ แรงงานที่มีฝีมือ ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบ
แบบ โดยไม่เกินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
[4] ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการก่อสร้าง
ในวัฎจักรของการก่อสร้าง ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยทั้งหมดที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน แล้วจัดทำ
แบบสอบถามขึ้นมา 3 ชุดแยกตามขั้นตอนต่างๆ โดยแบบสอบถามแต่ละชุด
นั้นจะถูกเลือกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนั้น ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาหาค่า
ความสำคัญทางสถิติ ซึ่งวัฎจักรของการก่อสร้างนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอน
หลัก 3 ขั้น คือ การออกแบบ การดำเนินการก่อ สร้า ง และการใช้ ง าน
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งสรุปได้ว่า ในขั้นตอนของการออกแบบ ปัจจัยที่มีผลกระทบ
มากที่สุดคือ ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ สำหรับขั้นตอนของการก่อสร้าง ปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดคือ
ความเป็นผู้นำของผู้บ ริห ารงานก่อ สร้าง ส่ว นในขั้นตอนของการใช้งาน
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งนั ้ น การฝึ ก อบรมผู ้ ท ี่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ อ าคารนั ้ นๆ จะมี
ความสำคัญมากที่สุด
[5] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง
โดยอ้า งถึงการที่มีน ัก วิจ ัย หลายท่า นพยายามที่จ ะศึก ษาถึง ปัจ จัย อั น มี
ผลกระทบต่อความสำเร็จรวมไปถึงคุณภาพของโครงการก่อสร้าง แต่ยังไม่มี
การรวบรวมความคิดของนักวิจัยดังกล่าว รวมถึงยังไม่มีผลสรุปถึงปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง ผู้วิจัยกลุ่มนี้จึงได้ทำการรวบรวมปัจจัยโดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ลักษณะของโครงการก่อสร้าง ปัจจัยของขั้นตอนการ
ดำเนินการของโครงการก่อสร้าง ปัจจัยที่เกิดจากการวางแผนและบริหาร
โครงการก่อสร้าง ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการ และ
ปัจจัยที่เกิดจากคนทำงาน
[6] ได้ศึกษาทักษะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้ 3 ด้าน คือ ทักษะส่วน
บุคคล ทักษะงานเทคนิค และทักษะการบริหาร การกำหนดทักษะในแต่ละ
ด้านได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
รูปแบบการบริหารงานและควบคุมงาน ในการทำงานที่เ กี่ยวกับภาคธุรกิจ
โครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยลักษณะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีคุณภาพใน
ทักษะทั้ง 3 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ทักษะส่วนบุคคล
1.1 ด้านการสื่อสาร
1.2 ด้านมนุษย์สัมพันธ์
1.3 การใฝ่หาความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
1.4 ความช่างสังเกต
1.5 การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
1.6 การนำเสนอ
1.7 ด้านภาษาอังกฤษ
1.8 ความเป็นผู้นำ
1.9 จรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. ทักษะงานเทคนิค
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2.1 การตีความในสัญญาและรูปแบบรายการ
2.2 การใช้วัสดุ
2.3 การทดสอบวัสดุ
2.4 วิธีการก่อสร้างและเครื่องจักรในการก่อสร้าง
2.5 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
2.6 การควบคุมงานให้อยู่ในงบประมาณก่อสร้าง
2.7 การป้องกันอันตรายจากการทำงาน
2.8 การจัดทำเอกสาร
2.9 การอ่านแบบ
2.10 การประมาณราคาก่อสร้าง
2.11 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ
3. ทักษะการบริหาร
3.1 ด้านรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.2 ความสามารถในความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
งาน
3.3 ด้านความเที่ยงธรรม
3.4 การวางตัวตามสายบังคับบัญชา
3.5 ด้านการเจรจาต่อรอง
3.6 ความอ่อนโยนมีเมตตา
3.7 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
3.8 การทำงานเป็นทีม
3.9 การตัดสินใจ
3.10 ระเบียบวินัยในการทำงาน
3.11 การประสานงาน
[7] ได้ศึกษาถึงป จจัยความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ในประเทศไทยที่มีมูลค าตั้งแต 100 ล านบาท โดยใช กลุ มตัวอย
างจากบริษัทรับเหมาก อสร างงานสาธารณูปโภค 63 บริษัท จาก
การศึ ก ษาพบว าระดั บ ความเสี ่ ย งจากป จจั ย ภายใน (ได แก
บุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุก อสร าง การบริหารงานก อสร
าง และการเงิน) มีระดับสูงกว่าป จจัยภายนอก (ได แก ป จจัยที่ไม
สามารถควบคุมได เช น ราคาเชื้อเพลิง ราคาวัสดุ สภาวะอากาศ
และป จจัยด านเศรษฐกิจ) เล็กน อย โดยสามอันดับแรกของป จจัย
ภายในที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ เจ าของโครงการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของงาน การขาดสภาพคล องทางการเงินของผู รับเหมา และ
เครื่องมือเครื่องจักรชํารุดจากการใช งาน ตามลําดับ และสามอันดับแรก
ของป จจัยภายนอกที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ได แก ราคาเชื้อเพลิง
เปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง และอุปสรรคจากภูมิอากาศ ตามลําดับ
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห เหตุการณ ความเสี่ยง จําแนกตามประเภทของ
บริษัทรับเหมาก อสร าง เช น งานอาคาร ถนน และงานชลประทาน
พบว าไม่ มีความแตกต างกันในระดับความเสี่ยงมากนัก
[8] ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล 18 แห่งในเขตอำเภอเมืองอุ ตรดิตถ์ โดยทำ
การสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง 90 คน จาก 5 กลุ่มตำแหน่ง คือ นายกองค์การ
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บริห ารส่ว นตำบล ปลัดองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล หัว หน้า ส่ว นการคลัง
หัวหน้าส่วนโยธา และผู้ควบคุมงาน ด้วยแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยและปัญหาจำนวน 23 และ 30 ประการตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็น
5 ระดับ เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าร้อยละ 77.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.8 มีอายุ 31-40 ปี และ
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 37.8 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ
61.1 มีอายุการทำงานมากกว่า 4 ปี เมื่อพิจารณาปั จจัย ที่สำคัญต่อ การ
บริหารงานก่อสร้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นว่า การ
ก่อสร้างตามระยะเวลาเป็นปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการก่อสร้างอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.73 ส่วนอีก 17 ประการที่เหลือให้
ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความสำคัญ
ของความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาอุปสรรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน
ก่อสร้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนปานกลางทั้งหมด 30
ประการ

4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสอบถามจากโครงการก่อสร้างอาคารภายใต้การ
ควบคุมดูแ ลขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือ ง จังหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 19 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 38
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่มวิศวกร
หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการผู้
ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ซึ่ง แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปาน
กลาง (3) เห็ น ด้ ว ยน้ อ ย (2) และเห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที ่ ส ุ ด (1) จากนั ้ น ทำการ
ประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และกำหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาดังนี้ 4.21 – 5.00 หมายถึง ดีมาก, 3.41 –4.20 หมายถึง ดี,
2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง, 1.81 –2.60 หมายถึง พอใช้, 1.00 –1.80
หมายถึง แก้ไข/ปรับปรุง
4.1 ศึกษาข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
ศึกษาข้อมูลการควบคุมงานระบบเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง รวมถึง
สำรวจข้อ มูลปัญหาจากคณะผู้ควบคุมงานก่อ สร้า งโดยผ่า นทางการจั ด
ประชุมย่อย
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กระบวนการตรวจสอบการใช้งาน จากกลุ่มผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องโดย
อาศัยวิธีการจัดประชุมย่อย จนกระทั่งได้Model การควบคุมงานที่เหมาะสม
กับการควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4.3 หาประสิทธิภาพของแบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง
นำ Model การควบคุมงานใหม่ไปทดลองใช้ในโครงการก่อสร้าง
อาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
และหาประสิทธิภาพของการสร้าง Model ระบบการควบคุมงานใหม่ พร้อม
ทั้งจัดทำคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน
ต่อไป

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึก ษาข้อ บกพร่อ งของการควบคุมงานระบบเดิ ม ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ วิเคราะห์หาข้อบกพร่อง รวมถึงสำรวจ
ข้อมูลปัญหาจากคณะผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ดังนี้
1. งานเสาเข็มตอก
- ผู้ควบคุมงานไม่ค่อยมีเวลาในการควบคุมงานตลอดเวลา
- ไม่ค่อยมีการตรวจสอบเสาเข็มที่นำมาส่ง เสาเข็มบางต้นอาจหัก แตก
หรืองอ
- การตรวจสอบเสาเข็ม ที่ ไม่ ไ ด้แ นวดิ่ งหรือ เอีย ง ให้ครบทุก ต้ น ไม่
ละเอียดพอ
2. งานเสาเข็มเจาะ
- มีการสุ่มเก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่มากพอเพื่อให้ได้กำลังเสาเข็มตามที่
ออกแบบไว้ เนื่องจากคนงานแอบเติมน้ำทำให้เสาเข็มเสียกำลังได้
3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ไม่ได้ควบคุมการบ่มคอนกรีตให้ดีพอและสม่ำเสมออย่างทั่วถึง
- ถอดแบบก่อนครบกำหนด
- กรณีเหล็กเสริมหนาแน่นบางครั้งคนงานไม่มีการใช้เครื่องจี้คอนกรีต
ทำให้เกิดฟองอากาศ เวลาถอดแบบออกมาจึงไม่สวยงาม
- บางครั้งคนงานแอบเติมน้ำในคอนกรีต mix เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นใน
การเทคอนกรีต

4. งานเสา
4.2 ออกแบบแบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้างและวิเคราะห์แบบฟอร์ม
- เสาไม่ ไ ด้ ต ำแหน่ ง และอาจไม่ ไ ด้ ศ ู น ย์ ก ลางตามที ่ อ อกแบบไว้
ตรวจสอบงานก่อ สร้า งจนกระทั่งได้แ บบฟอร์มตรวจสอบงานก่อ สร้างที่ เนื่องจากระยะเวลาในการควบคุมงานน้อยเกินไป
เหมาะสม
- เสาบางต้นมีโพรงเกิดขึ้น เนื่องจากมีการเติมน้ำของคนงานก่อสร้าง
นำข้อ มูลที่ได้มาสร้าง Model ระบบการควบคุมงานใหม่ที่ปรับปรุง และไม่ได้ใช้เครื่องจี้คอนกรีต
พัฒนารูปแบบวิธีการควบคุมงาน ระบบเอกสารการควบคุมงาน สำหรับเป็น
5. พืน้
แบบพิมพ์แบบตรวจสอบงานก่อสร้างที่ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผ่าน
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- บางครั้งมีก ารตรวจสอบเหล็ก เสริ มในงานพื้ นหล่ อ กับ ที่ไ ม่ ด ี พ อ
เนื่องจากใช้เหล็กหลายขนาด และบางจุดก็ไม่ได้หักคอม้า
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

เพศ

อายุ

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ใน
การทำงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการศึกษาการควบคุมงานระบบเดิมกับระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่

หน่วย : คน (ร้อยละ)

รายการ
ชาย
หญิง
รวม
20 -30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
วิศวกร
หัวหน้าส่วนโยธา
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างโยธา
รวม
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26 ปีขึ้นไป
รวม

วิศวกรและผู้ควบคุมงาน
36 (94.74)
2 (5.26)
38 (100)
10 (26.32)
9 (23.68)
15 (39.47)
4 (10.53)
38 (100)
2 (5.26)
12 (31.58)
14 (36.84)
10 (26.32)
38 (100)
10 (26.32)
11 (28.95)
8 (21.05)
5 (13.16)
3 (7.89)
1 (2.63)
38 (100)

จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละ 94.74 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 39.47 อายุ 41 -50 ปี ร้อยละ 36.84 เป็นนายช่างโยธา และ
ร้อยละ 28.95 มีประสบการณ์ในการทำงาน 6-10 ปี
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการศึกษาการควบคุมงานระบบเดิมกับระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ใหม่
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
1. งานเสาเข็มตอก
- มี ก ารตรวจสอบเสาเข็ ม ก่ อ นลงมื อ
ปฏิบัติงานโดยตรวจสอบขนาดเสาเข็ ม
และผ่านมาตรฐานมอก.
- ระยะตอกถูกต้องตามแบบที่กำหนด
- มีการตรวจสอบ Blow Count ทุกต้น
- มี ก ารสุ ่ ม ทดสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
เสาเข็มทุก site งาน
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ระบบเดิม
- ไม่ค่อยมีการตรวจสอบเสาเข็มที่ นำมา
ส่งเสาเข็มบางต้นอาจหัก แตก หรืองอ
- การตรวจสอบเสาเข็ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ นวดิ่ง
หรือเอียง ให้ครบทุกต้นไม่ละเอียดพอ

CEM24-6

ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
2. งานเสาเข็มเจาะ
- มีการตรวจสอบขนาดและความลึกของ
เสาเข็มเจาะให้ถูกต้องตามแบบ
- มี ก ารทดสอบ Dynamic Pile Load
Test
- มีการตรวจสอบการใช้ Casing ชั่วคราว
ตรวจสอบแนวดิ่งของ Casing และแกน
ของเครื่องเจาะด้วยกล้อง Theodolite
- มี ก ารตรวจสอบความลึ ก และการ
พังทลายของดินก้นหลุม รวมทั้งตะกอน
ก้นหลุม
3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- มี ก ารตรวจสอบเหล็ ก เสริ ม ตามแบบ
ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง
- มีการตรวจสอบน้ำหนักและขนาดของ
เหล็กถูกต้องตามมาตรฐานมอก.
- มีการสุ่มหรือการเก็บตัวอย่างคอนกรีต
อย่างต่อเนื่องและทดสอบ Slump Test
ทุกครั้งก่อนเทคอนกรีต เพื่อให้ได้กำลั ง
ตามที่ต้องการ
- มี ก ารจี้ ค อนกรี ต อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งและ
สม่ำเสมอทุกครั้ง
- การต่อเหล็กถูกต้องตามหลักวิชาการ
เช่น เหล็กล่างห้ามต่อกลางคาน เหล็กบน
ห้ามต่อที่จุดรองรับ
4. งานเสา
- มีการตรวจสอบขนาดหน้าตัด ตำแหน่ง
ของเสาถูกต้องตามแบบที่กำหนด
- มีการตรวจสอบขนาด จำนวนของเหล็ก
ข้ออ้อยและการต่อเหล็กในเสาให้เป็นไป
ตามแบบที่กำหนด

5. พื้น
- มี ก ารตรวจสอบ ระยะ covering ใน
แบบของการเทคอนกรีตแต่ละครั้ง
- มีการตรวจสอบหนุนลูกปูนก่อนการเท
คอนกรีตทุกครั้ง
- มีการตรวจสอบขนาดของเหล็กว่า ตรง
ตามแบบที่กำหนด
- กรณีพื้นสำเร็จ ต้องมีใบรับรองคุณภาพ
จากบริษัทที่หล่อพื้นสำเร็จ

ระบบเดิม
- มีการสุ่มเก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่มาก
พอเพื่อให้ได้กำลังเสาเข็มตามที่ออกแบบ
ไว้ เ นื ่ อ งจากคนงานแอบเติ ม น้ ำ ทำให้
เสาเข็มเสียกำลังได้

- ไม่ได้ควบคุมการบ่มคอนกรีตให้ดี พ อ
และสม่ำเสมออย่างทั่วถึง
- ถอดแบบก่อนครบกำหนด
- กรณี เ หล็ ก เสริ ม หนาแน่ น บางครั้ ง
คนงานไม่มีการใช้เครื่องจี้คอนกรีต
ทำให้ เ กิ ด ฟองอากาศ เวลาถอดแบบ
ออกมาจึงไม่สวยงาม
- บางครั้งคนงานแอบเติมน้ำในคอนกรีต
mix เพื ่ อ ให้ ท ำงานง่ า ยขึ้ น ในการเท
คอนกรีต

- เสาไม่ ไ ด้ ต ำแหน่ ง และอาจไม่ ไ ด้
ศูนย์กลางตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจาก
ระยะเวลาในการควบคุมงานน้อยเกินไป
- เสาบางต้นมีโพรงเกิดขึ้นเนื่องจากมีการ
เติมน้ำของคนงานก่อสร้าง และไม่ได้ใช้
เครื่องจี้คอนกรีต

- บางครั้งมีการตรวจสอบเหล็กเสริมใน
งานพื้นหล่ อ กับที่ ไ ม่ ดี พ อ เนื่องจากใช้
เหล็กหลายขนาด และบางจุดก็ไม่ไ ด้ หัก
คอม้า
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. บันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน
2. งานก่อสร้างเบื้องต้น
3. งานวางผัง
4. งานเสาเข็มตอก
4.1 ก่อนการตอกเข็ม
4.2 ขณะตอกเข็ม
5. งานทำฐานรากตอม่อ
5.1 งานขุดฐานราก-เทคอนกรีตก้นหลุม
5.2 งานตัดหัวเข็ม
5.3 งานตีผังหาศูนย์
5.4 ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจเหล็กฐานราก
5.5 ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจแบบหล่อ
5.6 ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจความพร้อม
5.7 ขณะเทคอนกรีต
5.8 หลังเทคอนกรีต/การกลบดินฐานราก
6. คานคอดิน พื้น-เสา
6.1 ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจเหล็ก
6.2 ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจแบบหล่อ
คอนกรีต
6.3 ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจแผ่นพื้น
สำเร็จรูป
6.4 ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจความพร้อม
6.5 ขณะเทคอนกรีต
6.6 หลังเทคอนกรีต
7. งานคานคอดิน พื้น-เสา ชั้นบน
7.1 ก่อนเทคอนกรีต- ตรวจเหล็ก
2.2 ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจแบบหล่อ
คอนกรีต
7.3 ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจแผ่นพื้น
สำเร็จรูป
7.4 ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจความพร้อม
7.5 ขณะเทคอนกรีต
7.6 หลังเทคอนกรีต
8. งานหลังคา
8.1 งานทำโครงหลังคา
8.2 งานมุงหลังคา
9. แบบตรวจสอบงานก่อสร้าง
9.1 ตรวจสอบการกำหนดแนวและระดับ
อ้างอิง
9.2 งานตรวจสอบก่อผนัง
9.3 ตรวจสอบฉาบผนังอิฐ
10. แบบตรวจสอบงานตกแต่ง
10.1 งานตรวจสอบสีน้ำมัน
10.2 งานตรวจสอบสีพลาสติก
10.3 งานตรวจสอบงานกระเบื้อง
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบพิมพ์สำหรับบันทึก
ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
ระดับความคิดเห็น
รายการ
11. แบบตรวจสอบงานไม้
11.1 งานตรวจสอบใบบานหน้าต่างประตู
11.2 งานตรวจสอบวงกบ ประตู หน้าต่าง
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

x

SD

ระดับ

4.29
4.43

0.488
0.535

ดีมาก
ดีมาก

4.30

0.584

ดีมาก

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบพิมพ์
สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การ
ควบคุมดูแ ลขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือ ง จังหวัด
อุตรดิตถ์ของงานก่อสร้างทั้ง 11 หมวดงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
บันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวันอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14 งานก่อสร้างเบื้องต้นอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 งานวาง
ผังอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 งานเสาเข็มตอกอยู่ในระดับดี
มากมี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กับ 4.29 งานทำฐานรากตอม่ อ อยู ่ ใ นระดั บ ดีมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 งานคานคอดิน พื้น-เสา ชั้นล่างอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 งานคานคอดิน พื้น -เสา ชั้นบนอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 งานหลังคาอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 งานก่อ
ผนังอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 งานตกแต่งอยู่ในระดับดีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และงานไม้อยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
สำหรับค่าเฉลี่ยโดยรวมของแบบพิมพ์แบบตรวจสอบงานก่อสร้างมีค่า
เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดีมาก

6. สรุปผลและอภิปรายผล
การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้า งอาคาร
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
วิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ใน
การผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 19 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จำนวน 38 ตัวอย่าง โดยศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นจากฝ่ายผู้ควบคุม
งานในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการ
ควบคุ มงานก่อ สร้างระบบเดิมและได้ แ บบพิมพ์สำหรับบันทึก ข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ขึ้นมา และนำไปทดลองใช้จริงในงานก่อสร้าง
อาคาร เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปได้ว่า แบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพงาน
CEM24-7
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ก่อสร้างอาคารแบบใหม่อยู่ในระดับดีมาก โดยหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ หมวดงานตรวจสอบหลังคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จาก 5.00 อยู่ในระดับ
ดีมาก และหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ บันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง
ประจำวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จาก 5.00 อยู่ในระดับดี
จากการศึกษาพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
อาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์หาข้อดี ข้อบกพร่อง รวมถึง
สำรวจข้ อ มู ล ปั ญ หาจากคณะผู ้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งอาคารขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ข้อแนะนำของ
กระบวนการควบคุมงานก่อสร้างระบบเดิม ซึ่งแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5
หมวดงาน คือ งานเสาเข็มตอก งานเสาเข็มเจาะ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานเสา และพื้น โดยพบว่าทั้ง 5 หมวดงานนี้มักจะเกิดปัญหาเป็นส่วนใหญ่
ในการดำเนิ นการก่อ สร้า งและเป็น ส่ว นที ่สำคัญ ของโครงสร้า ง สำหรับ
ข้อบกพร่องที่คณะผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะพบอยู่เป็นประจำสามารถที่จะ
สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ คือ ผู้ควบคุมงานไม่ค่อยมีเวลาในการควบคุมงาน
ตลอดเวลา การตรวจสอบวัสดุที่จะนำมาใช้ในโครงการไม่ละเอียดพอ และ
การทำงานของคนงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการก่อสร้าง
2. การหาประสิทธิภาพของแบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสร้า ง Model ระบบการ
ควบคุมงานขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมงานต่ อ ไป
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสำหรับค่าเฉลี่ยโดยรวมของแบบ
พิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารมี ค่า
เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดีมาก โดยหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวด
งานตรวจสอบหลังคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จาก 5.00 อยู่ในระดับดีม าก
เป็นเพราะงานตรวจสอบหลังคามีรายการที่ต้องตรวจสอบเพียง 2 รายการ
คือ งานทำโครงหลังคาและงานมุงหลังคา ซึ่งในแบบพิมพ์แบบตรวจสอบงาน
หลังคาได้ให้รายละเอียดในการตรวจสอบไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว สำหรับหมวด
งานที่ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ บันทึกการควบคุมงานก่อสร้า งประจำวั นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จาก 5.00 อยู่ในระดับดี เป็นเพราะแบบพิมพ์บันทึก
การควบคุมงานก่อสร้างประจำวันเป็นรายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูลใส่ใน
ช่องว่างไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก และเป็นแบบพิมพ์ที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้
พบเห็นอยู่บ่อยๆ
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ศึกษาสถานะของการประยุกต์ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการบริหาร
โครงการก่อสร้างในสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
A study on the status of applying business continuity plan for reducing risk factors for
managing construction project in flood situation
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บทคัดย่อ
อุทกภัยเป็นหนึ่งในสถานการณ์ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ ส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารโครงการก่อสร้าง ยากต่อการ
บริหารจัดการโครงการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาตาม
แผนการดำเนินงาน ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตจำเป็นต้องมีการ
จัดทำแนวทางการเตรีย มความพร้อ มและสร้า งแผนสำรองสำหรับ การ
บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การบริหารโครงการมีความ
ต่อเนื่องและสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อประสบสภาวะวิกฤต วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้น ศึกษาสถานะของการนำแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้บริหารโครงการก่อสร้างและปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างในสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
ซึ่งเป็นพื้นฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปพั ฒนาแผนการเตรียม
ความพร้อมและแนวทางปฏิบัติการบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อรับมือ ต่อ
สถานการณ์การเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการศึกษาพัฒนา
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 250 คน ประกอบด้วยวิศวกรโยธาตำแหน่งบริหารและปฏิบัติการ
สรุปผลได้ว่าความตระหนัก การตรียมแผนอยู่ในระดับกลาง ขาดความรู้
ความเข้าใจ โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หลักการแผนบริหารความต่อ เนื่อง
ทางธุรกิจในการบริหารจัดการโครงการ บริษัทแต่ละขนาดมีอันดับประเด็น
ของปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกัน ทุกปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับความ
เสี่ยงสูงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คำสำคัญ: แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ, ภาวะวิกฤต, อุทกภัย, การบริหาร
โครงการก่อสร้าง

Abstract
The flood is the one of natural disaster that caused the
direct and indirect impacts to the construction project
management. There are difficult situations for managing under
the budget and schedule. The construction industry in the future

will need the guideline for preparing and creating a backup plan
for effective project management to the continuity project
management and minimal loss in the crisis situations. This
research aims to study the status of applying business continuity
management for managing the construction project and the risk
factors of construction project management in a flood situation.
The results of this research will be used as the useful basic
information for developing the construction management plan
for the flood situation in the future. The research methodology
is the development of questionnaire to interview 250 samples
that include the civil engineer in the executive and operational
level. In conclusion, the level of awareness for preparing and
creating backup plans is at the middle level, and lack of
understanding. The most projects do not use the business
continuity management principle in the project management.
The different size company has the different ratings in the
problems and obstacles. All risk factors are at the high risk levels
that need the risk control procedures to be at an acceptable
level.
Keywords: Business Continuity Plan, Crisis, Flood, Construction
Project Management

1. คำนำ
จากวิกฤตการณ์อุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา นับว่า
เป็นมหาอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
การดำรงชีวิต การทำมาหากินประสบปัญหา กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ประสบ
ภัยต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมในปีนั้น ค่าการขยายตัวของจี
ดีพีภาคอุตสาหกรรมจากเดิมคาดการณ์การขยายตัวไว้ที่ร้อยละ 2-3 เมื่อ
ประสบเหตุ ก ารณ์ ม หาอุ ท กภั ย ทำให้ เ หลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 0.1 [1, 7]

CEM25-1

353

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ธนาคารโลกประเมินความเสียหายไว้ 1.4 ล้านล้านบาท และการเพิ่มขึ้น
ของอัตราเงินเฟ้อเนื่องจากผลกระทบของน้ำท่วมมีผลต่อราคาสินค้า [2, 3,
7] ส่งผลกระทบต่อภาวะยังชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก ผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคการเกษตร พื้นที่ทางการเกษตรได้ รับ
ความเสียหาย คิดเป็นมูลค่ารวม 81,095 ล้านบาท [4, 7] ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต อุทกภัยสร้างความเสียหายต่อนิคมอุตสาหกรรม โรงงานต้องหยุด
การผลิตชั่วคราว คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่าประมาณ 340,000
ล้านบาท [5, 7] ภาคการท่องเที่ยวสูญเสียรายได้ประมาณ 15,000-25,000
ล้านบาท [6, 7] สำหรับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ก็
ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน ความเสียหายของบริษัทพัฒนาที่ดินพื้นที่ที่
ถู ก น้ ำ ท่ ว มไปแล้ ว ยั ง มี ห น่ ว ยขายที ่ ร อผู ้ ซ ื ้ อ อยู ่ แ ละอยู ่ ใ นมื อ ของ
ผู้ประกอบการถึง 311 โครงการ รวม 34,203 หน่วย มูลค่าทั้งหมด 98,008
ล้านบาท [8] ถ้ามองในภาคกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 กำลังซื้อ
ลดลง บ้านจัดสรรเกิดจากความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ [9]
เมื่อมองถึงปัญหาในด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง อุทกภัยครั้งนี้
สร้า งความเสีย หายโดยตรงกับโครงการต่า งๆ ที่อ ยู่ในเขตน้ำ ท่ว ม งาน
ก่อสร้างต้องหยุดชะงักไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ และเกิด
ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นฟูโครงการหลังน้ำท่วมถึงแม้ว่าบาง
โครงการไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ก็อาจจะกระทบต่อธุรกิจทางอ้อม เช่น
การถูกตัดขาดของการคมนาคมขนส่งวัสดุ หรือการมีเหตุที่ต้องทำให้วัสดุขนึ้
ราคาจากภาวะขาดแคลน และต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ปัญหาต่างๆ ล้วน
เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการ ทำให้ยากต่อการบริหารให้
โครงการสามารถดำเนิ นการได้ภ ายใต้ ง บประมาณและระยะเวลาตาม
แผนการดำเนินงาน [10, 11]
อุทกภัยจัดเป็นหนึ่งในสถานการณ์ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติเป็น
ความเสี ่ ย งที ่อ าจจะเกิด ขึ ้น ได้ อ ย่ า งไม่ ค าดคิ ด มาก่ อ นและไม่ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับประเทศ
ไทยในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศ สาเหตุมาจาก (1) สภาพทางภูมิศาสตร์ที่
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม (2) สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนเกิดมรสุมฝนตกหนักทำ
ให้ปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก (3) น้ำทะเลหนุน (4) การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับทางสภาวะแวดล้อม การขยายตัวของเขตชุมชนและการทำลาย
ระบบระบายน้ ำ ที ่ ม ี อ ยู ่ ต ามธรรมชาติ และแผ่ น ดิ น ทรุ ด ตั ว [12] จาก
ประสบการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมาทำให้เห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
ในภาพรวมทั้งประเทศของภาครัฐยัง ขาดระบบการบริห ารจัดการที ่ มี
ประสิทธิภาพ การดำเนินงานและการให้บริการหยุดชะงักเมื่อประสบกับ
วิกฤตการณ์ภัยพิบัติ ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ขาดการเตรียมความ
พร้อม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีก ารปรับตัวหาแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมาปรับ ใช้ให้สอดคล้อ งกับการบริหารธุรกิจ เพื่อ รองรับภาวะ
วิกฤติจากความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ [13] และประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์สภาวะ
วิก ฤต ปัจ จุบันหน่วยงานภาครัฐ สำนัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เล็งเห็นความสำคัญ ของการเตรีย มความพร้อ มของ
หน่วยงาน จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำเป็นคู่มือการบริหารความพร้อม
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ต่อสภาวะวิกฤต ซึ่งรายละเอียดสอดคล้องกับมาตรฐานสากล BS25999
Business Continuity Management [14] และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์
ต่ อ การนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ทุ ก ส่ ว นราชการ ทั ้ ง ระดั บ กรม จั ง หวั ด
สถาบันอุดมศึก ษา องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น องค์ก ารมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กลไกการทำงานของภาครัฐสามารถให้บริการประชาชน
ได้อ ย่า งต่อ เนื่องไม่สะดุดหยุดเมื่อ เกิดสถานการณ์วิกฤต [15] ธุรกิจใน
ภาคอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ รวมทั ้ ง อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งก็ ส ามารถนำมา
ประยุกต์ใช้จัดทำเป็นแนวทางการบริหารโครงการในสภาวะวิกฤตได้
การบริหารโครงการในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตจำเป็นต้อง
มีการจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมและสร้างแผนสำรองสำหรับการ
บริห ารโครงการที่ ดีแ ละมีป ระสิทธิภ าพที่จ ะช่ว ยให้ก ารบริห ารจั ด การ
โครงการให้มีความต่อเนื่องและสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อประสบสภาวะวิกฤต
[16, 17] ปัญหาหลักของธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในส่วนของการบริหาร
โครงการ คือส่วนใหญ่ยังขาดความตะหนักถึงความสำคัญของการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและความสำคัญของการสร้างแผนสำรองเพื่อรองรับ
ภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น และด้วยความคิดที่ว่าลักษณะโครงสร้า งทาง
ธุรกิจก่อสร้างมีความซับซ้อน ขาดความชัดเจน มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายที่
ส่งผลต่อความไม่แน่นอนยากต่อการวางแผนที่ดีได้ จึงทำให้หลายองค์กรยัง
ประสบปัญหาการดำเนินโครงการที่หยุดชะงักวนเวียนอยู่บ่อยครั้งเมื่อเกิด
เหตุภาวะวิกฤต อาจนำไปสู่ต้นทุนที่คลาดเคลื่อนหรือตกอยู่ในภาวะขาดทุน
ได้ และปัจจุบันยังขาดการรวบรวมบทเรียนจากกรณีศึกษาเหตุการณ์ใน
อดีต ในประเด็นของปัญหา ปัจจัยที่มีผลกระทบ และแนวทางการจัดการใน
สภาวะเกิดภาวะวิก ฤตจากภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อเป็นองค์ความรู้นำไป
พัฒนาแผนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และแนวทางปฏิบัติการบริหาร
จัดการงานก่อสร้างเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต [16,
17]
จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนา
แผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะ
วิกฤต โดยประยุกต์จากแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [15] และแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล BS25999 Business
Continuity Management [14] มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างการ
บริหารโครงการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้น
ศึกษาสถานะของการนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้
บริหารโครงการก่อสร้าง และปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
โครงการก่อสร้างในสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สำหรับโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย สำหรับงานวิจัย ต่อ ไปใน
อนาคต

2. วิธีการดำเนินการวิจัย
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ประกอบ
ไปด้ว ยผู้ที่อ ยู่ในระดับ บริห ารและระดับ ปฏิบ ัติก ารของบริษ ัทรับ เหมา
ก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการบริหารและปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างในช่วงสถานการณ์อุทกภัยใน
ปี 2554 ที่ ได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และผู้ที่ไม่เคยผ่าน
ประสบการณ์ด้า นการบริห ารในช่ว งสถานการณ์ข องการเกิ ดภัย พิ บ ั ติ
อุทกภัยดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามบริหารและปฏิบัติงานใน
โครงการก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ผู้ตอบแบบสอบถามใน
ระดับ บริห าร คือ ผู้จั ดการโครงการ (Project Manager) และผู้จ ัดการ
หน่ว ยก่อ สร้า ง (Site Manager) ระดับ ปฏิบ ัติก าร คือ วิศวกรโครงการ
(Project Engineer) และวิศวกรสนาม (Site Engineer) ในกรณีนี้ไม่ทราบ
จำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ
ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 10% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อย 100 ตัวอย่าง จากตารางตามวิธีของ Yamane [18] และเพื่อป้องกัน
การสูญหายของแบบสอบถามหรือความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม จึง
กำหนดไว้ที่ 250 ตัวอย่าง และการเลือกสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั ้ น อย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportional Stratified sampling) [18]
สัดส่วนในการแบ่ง คือ ผู้จัดการโครงการ 10% ผู้จัดการหน่วยก่อสร้า ง
10% วิศวกรโครงการ 40% และวิศวกรสนาม 40%
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ส่วนที่ 2 และ 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบคำถามในแต่ละประเด็นของ
แบบสอบถาม ระบุให้คะแนน (Numerical Rating Scale) เป็น มาตรวัด
แบบช่วง (Interval Scale) เพื่อนำคำตอบที่ได้ไปรวบรวมวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติทราบถึงแนวโน้มทิศทางของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการนำ
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้บริหารโครงการก่อสร้าง
ในสภาวะเกิดอุทกภัย เพื่อสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการ
ในสภาวะเกิดอุทกภัย ผู้ ตอบแบบสอบถามให้คะแนนโอกาสหรือ ความ
เป็ น ไปได้ ใ นการเกิ ด ความเสี ่ ย ง (Likelihood) และระดั บ ผลกระทบ
(Impact) ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการบริหารโครงการก่อสร้างมากน้อย
เพียงใด โดยใช้ค่าคะแนนตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาระดับโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการเกิดความ
เสี่ยง [17]
ค่าระดับ (L)

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

1

ต่ำมาก

2

ต่ำ

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ ใ ช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง
แบบสอบถามถูก พัฒนามาจากการรวบรวมศึกษาทฤษฎีแ ละงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แจกแจงเป็นหัวข้อประเด็นต่ างๆ และสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน (ผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานวิจัยนี้ คือ ผู้มีประสบการณ์ในการ
บริหารโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี และผ่านการบริหารโครงการช่วง
สถานการณ์อุทกภัยในปี 2554) และนำข้อแนะนำที่ได้จากการสัมภาษณ์

ตารางที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ [17]
ระดับผลกระทบ (I)

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ

ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อย
1
(ไม่เป็นสาระสำคัญ) กว่าร้อยละ 5

ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงพัฒนาเป็นแบบสอบถามฉบับสมบู รณ์เพื่อใช้ในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ในงานวิ จ ั ย คำถามในแบบสอบถามแบ่ ง เป็ น 4 ส่ ว น ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทั่วไปของ
หน่วยงานโครงการก่อสร้าง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งความ
รับผิดชอบ ประสบการณ์ทำงาน มูลค่าโครงการ ลักษณะโครงการ ที่ตั้ง

2
(ต่ำ)

ความมั่นคงต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
3
(ปานกลาง)

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อย
ละ 10-25 ต้องมีการรักษาพยาบาล ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ความมั่นคงต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น

4

(Nominal Scale)
ส่วนที่ 2 ศึกษาความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมแผนการ

(สูง)

ส่วนที่ 3 ศึกษาสถานะความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ ปัญหา และ
อุปสรรค ของการประยุกต์แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหาร

ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อย
ละ 5-10 ต้องมีการปฐมพยาบาล ส่งผลกระทบต่อชื่ อเสี ย งและ

โครงการ ทุนจดทะเบียนองค์กร เป็นต้น ใช้มาตรวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ

บริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อย
ละ 25-50 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นคงต่อองค์กรในระดับประเทศ

5
(สูงมาก)

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลง
มากกว่า ร้อยละ 50 เกิดการสูญเสียชีวิต และ/หรือภัยคุกคามต่อ
สาธารณชน ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นคงต่อองค์กรใน

โครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย

ระดับประเทศและนานาชาติ
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2.3 วิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง [17]

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นไปตามประชาการกลุ่มตัว อย่า งและขอบเขตพื้น ที่ได้
กำหนดไว้ในหัวข้อ 2.1 สำหรับการเข้าถึงผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้
วิธีการเข้าไปยังหน่วยงานก่อสร้างโดยตรง จากข้อมูลที่ได้ผู้จัยทำการบันทึก
คำตอบลงในแบบฟอร์มการลงรหัสเพื่อนำไปวิเคราะห์ ข ้อมูลในขั้ นตอน
ต่อไป

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ำ
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง
ระดับความเสี่ยงสูง

ช่วงระดับความเสี่ยง
1-3 คะแนน
4-9 คะแนน

ระดับความเสี่ยงสูงมาก

17-25 คะแนน

มาตรการควบคุม
ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมี
มาตรการควบคุม
ต้องมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต้องมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

10-16 คะแนน

2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทำการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากผลการให้ ค ะแนนของกลุ ่ ม ผู ้ ต อบ

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถาม โดยแบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน ดังนี้

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลโครงการ/องค์กรของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ แสดงให้เห็นสัดส่วน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะแบ่งเป็นข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งแสดงข้อมูลในตารางที่ 4 และข้อมูล
สถานภาพของโครงการหรือองค์กรแสดงในตารางที่ 5

ของกลุ่มตัวอย่างผู้ทำการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามส่วนที่ 2-3: ศึกษาความตระหนักถึงความสำคัญของการ
เตรียมแผนการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย และสถานะ
ความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรค ของการประยุกต์แผน

ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.

ความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิด
อุทกภัย ทำการวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้ว ยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
SPSS ค่าทางสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard

2.

Deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีก ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดีย ว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อ
พิ จ ารณาความแตกต่ า งอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.05 ตาม
สมมติฐานงานวิจัยนี้ คือ ขนาดขององค์กรหรือโครงการก่อสร้าง มีผลต่อ

3.

ความพร้อมของการเตรียมแผนการบริหารความพร้อมในสภาวะการเกิดภัย
พิบัติ และความเป็นไปได้ในการนำแผนความต่อเนื่องทางธุ รกิจ (BCM) ไป
ใช้ โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการนำแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ไปใช้ ขององค์กรแต่ละขนาด
แบบสอบถามส่วนที่ 4: ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ

4.

บริหารโครงการในสภาวะเกิดอุทกภัย ทำการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
(Levels of Risk) โดยใช้สมการที่ 1 [17] เพื่อใช้ในการคัดเลือกปัจจัยที่มี
ความเสี่ยงและผลกระทบในระดับสูง ตามเกณฑ์การพิจารณาตารางที่ 3 หา
แนวทางการจัดการความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับงานวิจัย

5.

ในอนาคตต่อไป
R=LxI

(1)

R คือ ระดับความเสี่ยง (Levels of Risk)
L คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการหน่วยก่อสร้าง
วิศวกรโครงการ
วิศวกรสนาม
รวม
ประสบการณ์ทำงาน
ต่ำกว่า 2 ปี
2-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

217
33
250

86.8
13.2
100

0
126
87
32
5
250

0
50.4
34.8
12.8
2.0
100

12
168
69
1
250

4.8
67.2
27.6
0.4
100

24
28
93
105
250

9.6
11.2
37.2
42.0
100

35
99
69
47
250

14.0
39.6
27.6
18.8
100

I คือ ผลกระทบ (Impact)
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จากตารางที่ 4 สรุป ได้ว ่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 250 คน มี
สถานภาพเป็นเพศชายจำนวน 217 คน (คิดเป็นร้อยละ 86.8) และ เพศ
หญิงจำนวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี จำนวน 126 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.4) รองลงมา
อายุ 31 ถึง 40 ปี จำนวน 87 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.8) ระดับการศึกษาที่
มีจำนวนมากที่สุดคือปริญญาตรีจำนวน 168 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.2)
ตำแหน่งงานที่รับ ผิดชอบวิศวกรสนามจำนวน 105 คน (คิดเป็นร้อ ยละ
42.0) วิศวกรโครงการจำนวน 93 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.2) ผู้จัดการหน่วย
ก่อสร้าง จำนวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.2) ผู้จัดการโครงการ จำนวน
24 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.6) ประสบการณ์ทำงานที่มีจำนวนมากที่สุดคือ 2
ถึง 5 ปี จำนวน 99 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.6) และรองลงมาประสบกากรณ์
ทำงาน 6 ถึง 10 ปี จำนวน 69 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.6)
ตารางที่ 5 ข้อมูลสถานภาพของโครงการและองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของโครงการและองค์กร
มูลค่าโครงการก่อสร้างที่รับผิดชอบ
<100 ล้านบาท
100-500 ล้านบาท
>500 ล้านบาท
รวม
2. ลักษณะโครงการก่อสร้างที่รับผิดชอบ
โครงการบ้านจัดสรร
คอนโด/อาคารสูง
โรงงาน/โกดัง
อื่นๆ
รวม
3. ลักษณะองค์กร
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทมหาชน
รวม
4. ทุนจดทะเบียน
<100 ล้านบาท (บริษัทขนาดเล็ก)
100-500 ล้านบาท (บริษัทขนาดกลาง)
>500 ล้านบาท (บริษัทขนาดใหญ่)
รวม

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ
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3.2 การศึกษาความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมแผนการบริหาร
โครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า ระดับในแต่ละ
ประเด็นของคำถามซึ่งแสดงถึงความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียม
แผนการบริหารโครงการก่อสร้าง โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ตามประสบการณ์
บริหารหรือปฏิบัติงานในสภาวะเกิดอุทกภัย แสดงดังในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความตระหนักถึงความสำคัญการเตรียมแผนการบริหารโครงการ
ก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย
ประสบ
การณ์
บริหาร/
ปฏิบัติงาน
ในสภาวะ
เกิดอุทกภัย
เคย
(67 คน)

1.

104
97
49
250

41.6
38.8
19.6
100

91
80
31
48
250

36.4
32.0
12.4
19.2
100

192
58
250

76.8
23.2
100

123
72
55
250

49.2
28.8
22
100

ไม่เคย
(172 คน)
ไม่เคย, ผ่าน
เหตุการณ์
ภัยพิบัติอื่น
(11 คน)
รวมทั้งหมด
(250 คน)

จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในองค์กร
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำนวน 192 คน (คิดเป็นร้อยละ 76.8) และส่วนใหญ่
เป็นบริษัทขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 100 ล้านบาท) จำนวน 123
คน (คิดเป็นร้อยละ 49.2) ลักษณะโครงการบ้านจัดสรรจำนวน 91 คน (คิด
เป็นร้อยละ 36.4) รองลงมาเป็นคอนโด/อาคารสูง จำนวน 80 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 32.0) มูลค่าโครงการที่รับผิดชอบส่วนใหญ่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
จำนวน 104 คน (คิดเป็นร้อ ยละ 41.6) และรองลงมามูลค่า โครงการที่
รับผิดชอบ 100 ถึง 500 ล้านบาท จำนวน 97 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.8)

คำถาม

ผลกระทบ
ต่อการ
ดำเนิน
โครงการ

ความสำคัญ
ของการ
วางแผน
เตรียม
ความพร้อม

การมีส่วน
ร่วมในการ
สร้างแผน
เตรียมความ
พร้อม

4.19
0.764
มาก
3.51
1.040
มาก
2.73
0.905
ปานกลาง

การ
สนับสนุน
การสร้าง
แผนเตรียม
ความพร้อม
ขององค์กร
3.39
1.072
ปานกลาง
2.59
0.947
ปานกลาง
2.73
0.647
ปานกลาง

X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ
X
S.D.
ระดับ

4.09
0.933
มาก
3.55
1.039
มาก
3.45
0.688
ปานกลาง

X
S.D.
ระดับ

3.69
1.024
มาก

3.66
1.030
มาก

2.81
1.030
ปานกลาง

2.59
0.911
ปานกลาง

3.06
0.672
ปานกลาง
2.38
0.938
น้อย
3.00
0.447
ปานกลาง

จากตารางที่ 6 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 250 คน ส่วนใหญ่
จำนวน 172 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.8) ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ก าร
บริหารโครงการในสถานการณ์อุทกภัย มีจำนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ
4.4) ไม่เคยผ่านประสบการณ์การบริหารโครงการในสถานการณ์อุทกภัยแต่
เคยผ่านภัยพิบัติอื่นๆ และจำนวน 67 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.8) เคยผ่าน
ประสบการณ์บริหารโครงการในสถานการณ์อุทกภัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าสภาวะการเกิดอุทกภัยมีผลกระทบและเป็น
ปัญหาต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างในระดับมาก (X = 3.69) และคิดว่า
การวางแผนเตรีย มความพร้อ มเพื ่อ รับ สถานการณ์ก รณี เกิ ดอุ ทกภั ย มี
ความสำคัญสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้างในระดับมากเช่นกัน (X =
3.66) แต่ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เคย
ผ่านประสบการณ์การบริหารโครงการในสถานการณ์อุทกภัยกับผู้ที่ไม่เคย
หรือเคยแต่ผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติอื่นมีระดับคะแนนที่แตกต่างกัน กลุ่ม
ผู ้ ต อบแบบสอบถามที ่ เ คยผ่ า นประสบการณ์ ก ารบริ ห ารโครงการใน
สถานการณ์อุทกภัยจะตระหนัก ถึงผลกระทบและปัญ หาต่อ การดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และเล็งเห็นความสำคัญของ
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การวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์กรณีเกิดอุทกภัยในระดับ
คะแนนที ่ ม ากกว่ า และเมื ่ อ พิ จ ารณาภาพรวมผู ้ ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญหรือสนับสนุนการสร้างแผนเตรียมความ
พร้อมสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X = 2.81) และมีส่วนร่วมในการสร้างแผนเตรียมความพร้อม
สำหรับการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัยให้กับองค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 2.59) มีข้อแตกต่างในประเด็นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนสำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์มาจะมีคะแนนระดับน้อย
3.3 การศึกษาสถานะความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรค
ของการประยุกต์แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหารโครงการ
ก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย
ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเมื่อจำแนกตามความรู้
ความเข้า ใจในหลักการของแผนบริหารความต่อ เนื่องทางธุรกิจ (BCM:
Business Continuity Management) สรุปได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นใหญ่ตอบว่า พอเข้า ใจบ้า งเกี่ย วกับ หลัก การของแผนบริห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ จำนวน 98 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.2) รองลงมาตอบว่า
ไม่เข้าใจแต่เคยได้ยิน จำนวน 75 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.0) และถัดมาตอบ
ว่าไม่เข้าใจและไม่เคยได้ยินจำนวน 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.0) มีเพียง
จำนวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.8) ที่ตอบว่าเข้าใจดี จากข้อมูลนี้แสดงให้
เห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่ง มีจำนวนผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจดีเป็นจำนวนน้อยมาก กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่ามีความเข้าใจดีและพอ
เข้าใจบ้าง ให้ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะอุทกภัยอยู่
ในระดับ ปานกลาง ระดับ ค่าเฉลี่ย X= 3.35 และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.= 0.961
จากแบบสอบถามผลการวิเคราะห์ สถานภาพสรุปได้ว ่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามที่โครงการก่อสร้างหรือองค์กรทีน่ ำหลักการแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการมีจำนวน
59 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.6) อีกจำนวน 191 คน (คิดเป็นร้อยละ 76.4)
ไม่ได้ใช้หลักการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในการบริหารจัดการ
โครงการ
เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม ที่โครงการก่อ สร้าง
หรือองค์กรนำหลักการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารจัดการ ได้ทราบถึงสถานะความพร้อม และปัญหาและ
อุปสรรค ของการประยุกต์ใช้หลักแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ แสดงข้อมูลในตารางที่ 7 และตารางที่ 8
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ตารางที่ 7 สถานะของการประยุกต์ใช้หลักการแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการ
คำถาม
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการนำหลั ก การแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาใช้ในการ
บริหารโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.1 มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
1.2 เพื่อจัดการเรื่องความเสี่ยง
1.3 กฎหมายบังคับ
1.4 นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
1.5 ภาพลักษณ์ขององค์กร
1.6 อื่นๆ
รวม
2. ประเภทของงานในโครงการก่อสร้างหรื อ
องค์กรที่ใช้หลักการแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 ระบบไอที
2.2 การจัดซื้อวัสดุและการขนส่ง
2.3 แผนการก่อสร้าง
2.4 กฎหมายและสัญญา
2.5 อื่นๆ
รวม
3. ประเภทของมาตรฐานแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจที่โครงการก่อสร้างหรือ
องค์กรนำมาใช้
3.1 TR19:2005
3.2 BS25999-1:2005
3.3 ISO/IEC27001:2005
3.4 ISO22301
3.5 อื่นๆ
รวม

ความถี่ (f)

คิดเป็นร้อยละ

8
45
3
34
15
3
108

7.4
41.7
2.8
31.5
13.8
2.8
100

16
30
52
26
3
127

12.6
23.6
40.9
20.5
2.4
100

3
19
20
10
7
59

5.1
32.2
33.9
16.9
11.9
100

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สถานะที่ใช้หลักการแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการ สรุปได้ว่า
วัตถุประสงค์สองอันดับแรกที่มีนัยสำคัญที่ โครงการก่อสร้างหรือองค์กรนำ
หลักการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้คือ เพื่อจัดการเรื่องความ
เสี่ยงและเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 41.7 และ 31.5
ตามลำดับ โครงการก่อสร้างหรือองค์กรมีการนำหลักการแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ไปใช้เกี่ยวข้องกับงานในด้านแผนการก่อสร้างสูงสุด คิด
เป็นร้อ ยละ 40.9 และโครงการมี ก ารจัดทำแผนเตรีย มความพร้อมเพื่อ
รองรับภาวะวิกฤติใช้มาตรฐานของ ISO/IEC27001:2005 สูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 35.7 และ BS25999-1:2005 รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 33.9
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ตารางที่ 8 ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้
ในการบริหารโครงการก่อสร้าง
ปัญหาและ
อุปสรรค

1. ผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ให้
ความสำคัญ ขาด
การสนับสนุน
2. ผู้บริหาร
ระดับสูงขาด
ความรู้ความเข้า
ในหลักการที่
แท้จริงของ BCM
3. นโยบาย
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ ไม่
ชัดเจน
4. แผนการ
ดำเนินงาน กล
ยุทธ์ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน
5. บุคลาการและ
ทีมงานไม่
เพียงพอ
6. ขาดความ
ร่วมมือและการ
ประสานงานที่ดี
จากหน่วยงาน
ต่างๆ
7. ขาดการ
ฝึกอบรมทำให้ผู้
ปฏิบัติขาดความรู้
ความเข้าใจ
8. ทัศนคติด้าน
ลบคิดว่าไม่จำเป็น
เสียเวลาในการ
ทำงานประจำ
9. ทัศนคติด้าน
ลบคิดว่าไม่จำเป็น
เพราะไม่มี
กฎหมายบังคับ
10. ขาดการชี้แจง
ทำความเข้าใจ
ปรับทัศนคติ
แสดงเหตุผล
ประโยชน์ของการ
นำ BCM มา
ประยุกต์ใช้
11. ขาดการ
ประเมินและ
ตรวจสอบ BCM
เพื่อการปรับปรุง
แผนการ
ดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
12. งบประมาณ
ไม่เพียงพอ

บริษัทขนาด
เล็ก
n = 19
X S.D.

บริษัทขนาด
กลาง
n = 16
X S.D.

2.33

0.796

3.41

1.121

3.38

1.147

3.06

1.140

2.52

1.030

3.71

1.105

3.62

1.321

3.30

1.279

2.76

0.700

3.71

0.849

3.31

1.072

3.24

0.971

2.71

0.717

3.65

0.786

3.59

1.150

3.33

1.021

2.81

0.68

3.41

1.004

3.48

1.090

3.25

0.990

3.00

0.707

3.65

1.115

3.55

1.183

3.40

1.060

3.14

0.573

3.47

1.068

3.52

1.153

3.39

0.984

2.90

0.539

3.41

1.278

3.59

1.086

3.33

1.036

2.76

0.700

3.53

1.179

3.55

1.055

3.30

1.045

2.86

0.793

3.71

0.686

3.55

1.055

3.37

0.951

2.76

2.48

0.768

0.981

3.06

3.29

1.298

0.920

บริษัทขนาด
ใหญ่
n = 24
X
S.D.

3.45

3.28

0.985

0.922

ทั้งหมด

X

n = 59
S.D.

3.13

3.03

1.043

1.000
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จากตารางที่ 8 สรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคการประยุกต์แผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง ในภาพรวมทั้งหมด
แต่ละปะเด็นของปัญหาและอุปสรรคมีคะแนนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
มาก ปัญหาและอุปสรรคจัดอยู่ในระดับกลาง ถ้าทำการจัดอันดับคะแนน
สูงสุดสามอันดับแรกของปัญหาและอุปสรรคคือ (1) การขาดความร่วมมือ
และการประสานงานที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ (2) ขาดการฝึกอบรมทำให้ผู้
ปฏิบัติการขาดความรู้ความเข้าใจ และ (3) ขาดการชี้แจงทำความเข้าใจ
ปรับทัศนคติแสดงเหตุผลประโยชน์ของการนำ BCM มาประยุกต์ใช้ และ
เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานว่าขนาดขององค์กรมีผลต่อค่าระดับปัญหาและ
อุ ป สรรค กลุ ่ ม ผู ้ ต อบแบบสอบถามที่ อ งค์ ก รมี ก ารประยุ ก ต์แ ผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง สรุปได้ว่า บริษัท
ขนาดเล็กจะมีค่าคะแนนของปัญหาและอุปสรรคภาพรวมที่ต่ำกว่าบริษัท
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่มีค่าระดับ
ของปัญหาและอุปสรรคภาพรวมประมาณใกล้เคียงกัน และบริษัทแต่ละ
ขนาดมีอ ันดับ ของปัญ หาและอุปสรรคแตกต่า งกัน ถ้า ทำการจัดอันดับ
คะแนนสูงสุดสามอันดับแรกปัญหาและอุปสรรคสำหรับบริษัทขนาดเล็กคือ
(1) ขาดการฝึกอบรมทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ (2) ขาดความ
ร่วมมือและการประสานงานที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ และ (3) ทัศนคติด้าน
ลบคิดว่าไม่จำเป็นเสียเวลาในการทำงานประจำ ค่าคะแนนอยู่ในระดับกลาง
การจัดอันดับคะแนนสูงสุดสามอันดับแรกปัญหาและอุปสรรคสำหรับบริษัท
ขนาดกลางคือ (1) ผู้บ ริห ารระดับ สูงขาดความรู้ความเข้า ในหลักการที่
แท้จริงของ BCM (2) นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ไม่ชัดเจน และ (3)
ขาดการชี้แจงทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติ แสดงเหตุผลประโยชน์ของการ
นำ BCM มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทั้งสามประเด็นของปัญหาและอุป สรรคนี้มี
คะแนนเท่ากัน ค่าคะแนนอยู่ในระดับสูง การจัดอันดับคะแนนสูงสุดสาม
อันดับแรกปัญหาและอุปสรรคสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ คือ (1) ผู้บริหาร
ระดับสูงขาดความรู้ความเข้าในหลักการที่แท้จริงของ BCM (2) แผนการ
ดำเนินงาน กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ชัดเจน (3) ทัศนคติด้านลบคิดว่า
ไม่จำเป็นเสียเวลาในการทำงานประจำ ค่าคะแนนอยู่ในระดับสูง
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของขนาดองค์กรมีผลกับระดับ
ปัญหาและอุปสรรคของการนำแผนบริหารความต่อเนื่องไปใช้
ปัญหาและ
อุปสรรค
1. ผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ให้
ความสำคัญและ
ขาดการ
สนับสนุน
2. ผู้บริหาร
ระดับสูงขาด
ความรู้ความเข้า
ในหลักการที่
แท้จริงของ
BCM

CEM25-7

แบ่งกลุ่ม

SS

df

MS

F

sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

16.149
69.612
85.761

2
57
59

8.075
1.088

7.424

0.001
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

18.435
89.595
108.030

2
57
59

9.217
1.400

6.584

0.003
(*)
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของขนาดองค์กรมีผลกับระดับ
ปัญหาและอุปสรรคของการนำแผนบริหารความต่อเนื่องไปใช้ (ต่อ)
ปัญหาและ
อุปสรรค
3. ผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ให้
ความสำคัญ
และขาดการ
สนับสนุน
4. ผู้บริหาร
ระดับสูงขาด
ความรู้ความ
เข้าในหลักการ
ที่แท้จริงของ
BCM
5. นโยบาย
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
ไม่ชัดเจน
6. แผนการ
ดำเนินงาน กล
ยุทธ์ ขั้นตอน
การปฏิบัติไม่
ชัดเจน
7. บุคลาการ
และทีมงานไม่
เพียงพอ
8. ขาดความ
ร่วมมือและ
การ
ประสานงานที่
ดีจาก
หน่วยงาน
ต่างๆ
9. ขาดการ
ฝึกอบรมทำให้
ผู้ปฏิบัติขาด
ความรู้ความ
เข้าใจ
10. ทัศนคติ
ด้านลบคิดว่า
ไม่จำเป็น
เสียเวลาใน
การทำงาน
ประจำ
11.ทัศนคติ
ด้านลบคิดว่า
ไม่จำเป็น
เพราะไม่มี
กฎหมาย
บังคับ

แบ่งกลุ่ม

SS

df

MS

F

sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

16.149
69.612
85.761

2
57
59

8.075
1.088

7.424

0.001
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

18.435
89.595
108.030

2
57
59

9.217
1.400

6.584

0.003
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

8.633
53.546
62.179

2
57
59

4.317
0.837

5.159

0.008
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

11.574
57.203
68.776

2
57
59

5.787
0.894

6.474

0.003
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

6.089
58.597
64.687
5.065
69.055
74.119

2
57
59
2
57
59

3.045
0.916

3.325

0.042
(*)

2.532
1.079

2.347

0.104

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.862
62.048
63.910

2
57
59

0.931
0.970

0.960

0.388

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

5.025
68.055
73.080

2
57
59

2.432
1.099

2.148

0.124
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของขนาดองค์กรมีผลกับระดับ
ปัญหาและอุปสรรคของการนำแผนบริหารความต่อเนื่องไปใช้ (ต่อ)
ปัญหาและ
อุปสรรค
11. ขาดการ
ชี้แจงทำความ
เข้าใจ ปรับ
ทัศนคติ แสดง
เหตุผล
ประโยชน์ของ
การนำ BCM
มาประยุกต์ใช้
12. ขาดการ
ประเมินและ
ตรวจสอบ
BCM เพื่อการ
ปรับปรุง
แผนการ
ดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
13. งบประมาณ
ไม่เพียงพอ

แบ่งกลุ่ม

SS

df

MS

F

sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

6.142
58.655
64.797

2
57
59

3.235
0.966

3.552

0.041
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

8.743
55.968
64.711

2
57
59

4.021

5.956

0.007
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

17.132
79.445
96.577

2
57
59

8.535
1.224

7.076

0.003
(*)

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
วิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ( One-Way Analysis of
Variance : ANOVA) เพื่อพิจารณาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ตามสมมติฐาน สรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคสำหรับองค์กรที่
นำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปใช้ ความแตกต่างของขนาดองค์กร
มีผลอย่างมีนัยสำคัญกับ ปัญ หาและอุป สรรคในหลายประเด็นส่วนใหญ่
ยกเว้นในประเด็นเรื่อง การขาดความร่วมมือและการประสานงานที่ดีจาก
หน่วยงานต่างๆ การขาดการฝึกอบรมทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติด้านลบคิดว่าไม่จำเป็นเสียเวลาในการทำงานประจำ
หลั ง จากนั ้น ทำการวิ เ คราะห์ก ลุ ่ม ผู้ ต อบแบบสอบถามที ่โ ครงการ
ก่อสร้างหรือองค์กรไม่เคยใช้หลักการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM: Business Continuity Management) เป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการโครงการ สอบถามถึงระดับความสนใจในการนำแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจมาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างในอนาคต ได้ระดับค่าเฉลี่ย X
= 3.04 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.841 ระดับความสนใจในระดับ
ปานกลาง
ตารางที่ 10 เหตุจูงใจในการนำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาใช้ในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

8.223
55.768
63.991

2
57
59

4.121

6.065

0.006
(*)

1.
2.
3.
4.
5.

CEM25-8

เหตุจูงใจ
มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
เพื่อการจัดการเรื่องความเสี่ยง
กฎหมายบังคับ
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

X
2.88
2.88
2.76
3.16
2.80

S.D.
1.301
1.166
1.268
1.106
1.080
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของเหตุจูงใจในการนำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาใช้ในการบริหาร
โครงการก่อสร้างจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้หลักการแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นส่ว นหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งแต่ละ
ประเด็นมีค่า คะแนนที่ใกล้เคียงกันในอยู่ระดับปานกลาง เหตุจ ูงใจที่มี
คะแนนสูงสุดคือ นโยบายของผู้บริหารระดับสูง ได้ระดับค่าเฉลี่ย X = 3.16
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 1.106
ตารางที่ 11 ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมา
ใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง
ปัญหาและ
อุปสรรค

1. ผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ให้
ความสำคัญ
ขาดการ
สนับสนุน
2. ผู้บริหาร
ระดับสูงขาด
ความรู้ความ
เข้าใน
หลักการที่
แท้จริงของ
BCM
3. ขาด
บุคลากรและ
ทีมงาน
4. ผู้ปฏิบัติ
ขาดความรู้
ความเข้าใจไม่
เคยมีการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
5. ทัศนคติ
ด้านลบคิดว่า
ไม่จำเป็น
เสียเวลาใน
การทำงาน
ประจำ
6. ทัศนคติ
ด้านลบคิดว่า
ไม่จำเป็น
เพราะไม่มี
กฎหมาย
บังคับ
7. ขาดการ
ชี้แจงทำความ
เข้าใจ ปรับ
ทัศนคติ แสดง
เหตุผล
ประโยชน์ของ
การนำ BCM
มาประยุกต์ใช้
8. ขาด
งบประมาณ

บริษัทขนาด
เล็ก
n = 104
X
S.D.

บริษัทขนาด
กลาง
n = 56
X
S.D.

บริษัทขนาด
ใหญ่
n = 31
X
S.D.

ทั้งหมด

3.09

0.910

3.55

1.259

3.31

0.965

3.26

1.045

3.09

0.837

3.55

1.353

3.19

1.091

3.24

1.064

3.29

0.779

3.55

1.314

3.50

1.016

3.40

1.000

3.41

0.847

3.71

1.228

3.41

1.160

3.50

1.025

n = 191
X
S.D.
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็น
ต่อปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสาเหตุของโครงการหรือองค์กรที่ไม่เคยใช้
หลักการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการโครงการ จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 11 ถ้าพิจารณาภาพรวม
ทั้งหมด ทุกประเด็นของปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับกลางทั้งหมด ถ้าทำ
การจัดอันดับคะแนนสูงสุดสามอันดับแรกของปัญหาและอุปสรรคคือ (1) ผู้
ปฏิบ ัติข าดความรู้ความเข้าใจไม่เคยมีก ารฝึก อบรมให้ความรู้ (2) ขาด
บุคลากรและทีมงาน และ (3) ขาดการชี้แจงทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติ
แสดงเหตุผลประโยชน์ของการนำ BCM มาประยุกต์ใช้ และเมื่อพิจารณา
ตามสมมติ ฐ านว่ า ขนาดขององค์ ก รมี ผ ลต่ อ การจั ด อั น ดั บ ปั ญ หาและ
อุปสรรค ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า บริษัทแต่ละขนาดมีอันดับของปัญหา
และอุปสรรคแตกต่างกัน ถ้าทำการจัดอันดับคะแนนสูงสุดสามอันดับแรก
ปัญหาและอุปสรรคสำหรับ บริษัทขนาดเล็กคือ (1) ผู้ปฏิบัติขาดความรู้
ความเข้าใจไม่เคยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ (2) ขาดการชี้แจงทำความเข้าใจ
ปรับทัศนคติ แสดงเหตุผลประโยชน์ของการนำ BCM มาประยุกต์ใช้ และ
(3) ขาดบุคลากรและทีมงาน ค่าคะแนนอยู่ในระดับกลาง การจัดอันดับ
คะแนนสูงสุดสามอันดับแรกปัญหาและอุปสรรคสำหรับบริษัทขนาดกลาง
อันดับแรก คือ ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจไม่เคยมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ และอันดับรองมาเท่ากันสามประเด็น คือ ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้
ความสำคัญขาดการสนับสนุน ผู้บริหารระดับสูงขาดความรู้ความเข้าใน
หลักการที่แท้จริงของ BCM และขาดบุคลากรและทีมงาน ค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับสูง การจัดอันดับคะแนนสูงสุดสามอันดับแรกปัญหาและอุปสรรค
สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ คือ (1) ขาดบุคลากรและทีมงาน (2) ผู้ปฏิบัติขาด
ความรู้ความเข้าใจไม่เคยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ (3) ผู้บริหารระดับสูง
ไม่ให้ความสำคัญขาดการสนับสนุน ค่าคะแนนอยู่ในระดับกลาง
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของขนาดองค์กรมีผลกับ
ระดับปัญหาและอุปสรรคของการที่ไม่สามารถนำแผนบริหารความต่อเนื่องไปใช้

3.12

3.22

3.34

2.81

0.806

0.899

0.847

0.792

3.48

3.40

3.29

3.09

1.080

1.169

1.108

1.031

3.16

3.06

3.25

3.31

1.081

0.914

1.016

1.238

3.23

3.24

3.31

2.86

0.947

0.988

0.952

0.954

ปัญหาและ
อุปสรรค
1. ผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ให้
ความสำคัญ
และขาดการ
สนับสนุน
2. ผู้บริหาร
ระดับสูงขาด
ความรู้ความ
เข้าในหลักการ
ที่แท้จริงของ
BCM
3. ขาด
บุคลากรและ
ทีมงาน

CEM25-9

แบ่งกลุ่ม

SS

df

MS

F

sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

8.228
210.319
218.547

2
189
191

4.114
1.062

3.873

0.022
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

8.218
218.319
226.537

2
189
191

4.109
1.103

3.727

0.026
(*)

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3.040
197.120
200.159

2
189
191

1.520
0.996

1.527

0.220
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ตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของขนาดองค์กรมีผลกับ
ระดับปัญหาและอุปสรรคของการที่ไม่สามารถนำแผนบริหารความต่อเนื่องไปใช้
(ต่อ)
ปัญหาและ
อุปสรรค
4. ผู้ปฏิบัติ
ขาดความรู้
ความเข้าใจไม่
เคยมีการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
5. ทัศนคติ
ด้านลบคิดว่า
ไม่จำเป็น
เสียเวลาใน
การทำงาน
ประจำ
6. ทัศนคติ
ด้านลบคิดว่า
ไม่จำเป็น
เพราะไม่มี
กฎหมาย
บังคับ
7. ขาดการ
ชี้แจงทำความ
เข้าใจ ปรับ
ทัศนคติ แสดง
เหตุผล
ประโยชน์ของ
การนำ BCM
มาประยุกต์ใช้
8. ขาด
งบประมาณ

แบ่งกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
3.576
206.673
210.249

5.294
174.179
179.473

2.490
192.565
195.055

df
2
189
191

2
189
191

2
189
191

MS
1.788
1.044

2.647
0.880

1.245
0.973

F
1.713

3.009

1.280

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.245
181.008
181.254

2
189
191

0.123
0.914

0.134

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

5.004
177.096
181.100

2
189
191

2.502
0.894

2.797

ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Levels of Risk) ของปัจจัยความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการในสภาวะเกิดอุทกภัย จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 250 คน แสดงรายละเอียดในตารางที่ 13

sig.
0.183

0.052

0.280

0.874

0.063

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
วิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ( One-Way Analysis of
Variance : ANOVA) เพื่อพิจารณาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ตามสมมติฐาน สรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคสำหรับองค์กรที่
ยังไม่เคยนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปใช้ ความแตกต่างของ
ขนาดองค์กรมีผลอย่างมีนัยสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในประเด็นเรื่อง
ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสำคัญและขาดการสนับสนุน และผู้บริหาร
ระดับสูงขาดความรู้ความเข้าในหลักการที่แท้จริงของ BCM
3.4 ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการในสภาวะ
เกิดอุทกภัย

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ตารางที่ 13 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการในสภาวะเกิด
อุทกภัย
ปัจจัยความเสี่ยง
ระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหยุดชะงักไม่สามารถ
เข้าไปดำเนินการได้
ระยะเวลาการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน
การขนส่งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ล่าช้า
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น
วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา
ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น
วัสดุก่อสร้างขาดแคลน
ต้ น ทุ น เพิ ่ ม ขึ ้ น เพื ่ อ สำหรั บ การฟื ้ น ฟู
โครงการหลังน้ำท่วม
คุณภาพงานก่อสร้าง
คุ ณ ภาพงานก่ อสร้ างลดลงเพราะขาด
ความต่อเนื่องในการควบคุมคุณภาพ
อื่นๆ
การขาดแคลนแรงงาน
ด้านความปลอดภัยของพนักงาน
การสูญหายของข้อมูล และเอกสาร
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
ปั ญ หาด้ า นสาธารณู ป โภค น้ ำ ประปา
และไฟฟ้า
ระบบการสื่อสารขัดข้อง
เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง
การถูกตัดขาดการคมนาคมขนส่ง

L

I

R

3.37

3.29

11

3.58
3.50

3.4
3.32

12
12

3.49
3.34
3.45
3.52
3.53

3.31
3.19
3.29
3.38
3.31

12
11
11
12
12

3.25

3.03

10

3.27
3.31
3.34
3.24
3.40

3.08
3.12
3.20
3.09
3.19

10
10
11
10
11

3.23
2.29
3.31

3.08
3.12
3.16

10
10
10

เมื่อพิจารณาตามเกณ์การประเมินระดับความเสี่ยงจากตารางที่ 3 ทุก
ปัจ จัย จัดอยู่ในระดับ ความเสี่ย งที่สูง อยู่ในช่ว ง 10-16 คนแนน ต้อ งมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจัยความเสี่ยงที่มี
คะแนนระดั บ ความเสี ่ ย งต่ อ โครงการสู ง สุ ด ที ่ 12 คะแนน ได้ แ ก่ (1)
ระยะเวลาการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน (2) การขนส่งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์
ล่าช้า (3) ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น (4) วัสดุก่อสร้างขาดแคลน และ (5)
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพื่อสำหรับการฟื้นฟูโครงการหลังน้ำท่วม

4. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลงานวิจัยการศึกษาความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียม
แผนการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย แสดงให้เห็นว่าใน
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ คิ ดว่ า สภาวะการเกิดอุทกภั ย มี
ผลกระทบและเป็นปัญหาต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างในระดับมาก และ
คิดว่าการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์กรณีเกิดอุทกภัยมี
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ความสำคัญสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้างในระดับมากเช่นกัน โดย
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยผ่านประสบการณ์การบริหารโครงการใน
สถานการณ์อุทกภัยจะตระหนัก ถึงผลกระทบและปัญ หาต่อ การดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและเล็งเห็นความสำคัญของ
การวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์กรณีเกิดอุทกภัยมากกว่า
แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมขององค์กรให้ความสำคัญหรือสนับสนุนการสร้าง
แผนเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะเกิด
อุทกภัยยังอยู่ในระดับปานกลาง
สรุปผลการศึกษาสถานะความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ ปัญหาและ
อุปสรรค ของการประยุกต์แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหาร
โครงการก่อสร้างในสภาวะเกิดอุทกภัย สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ กลุ่มตัว อย่า งที ่ตอบว่ า มี ความเข้า ใจดีแ ละพอเข้า ใจบ้ า งให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจต่อการบริหารโครงการก่อสร้างในสภาวะอุทกภัยอยู่ในระดับปาน
กลาง สถานภาพของโครงการก่อสร้างหรือองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หลักการ
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในการบริหารจัดการโครงการ
สำหรับ กลุ่ม ตัวอย่างโครงการหรือ องค์กรที่ นำหลัก การแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้คือเพื่อวัตถุประสงค์จัดการเรื่องความเสี่ยงและ
เป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และส่วนใหญ่นำไปใช้เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านแผนการก่อสร้างสูงสุด ใช้อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 และ
BS25999-1:2005 ระดับ ของปัญ หาและอุป สรรคของการนำแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างโดยภาพรวมแต่ละ
ประเด็นใกล้เคียงกันอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าจัดสามอันดับสูงสุด คือ (1)
การขาดความร่วมมือและการประสานงานที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ (2) ขาด
การฝึกอบรมทำให้ผู้ปฏิ บัติการขาดความรู้ความเข้าใจ และ (3) ขาดการ
ชี้แจงทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติแสดงเหตุผลประโยชน์ของการนำ BCM
มาประยุกต์ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของขนาดบริษัทมีผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรค บริษัทขนาดเล็กจะมีค่าระดับของปัญหาและอุปสรรค
ภาพรวมที่ต่ำกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มีค่าระดับของปัญหาและอุปสรรคภาพรวมประมาณใกล้เคียงกัน
และแต่ละขนาดบริษัทมีการจัดอันดับของปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน
อาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดเล็กบุคคลากรไม่มากนัก ง่ายในด้านการจัดการ
การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีให้เห็นประโยชน์ของการนำ
BCM มาใช้
สำหรับกลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างหรือองค์กรที่ไม่เคยใช้หลักการ
แผนบริห ารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นส่ว นหนึ่งในการบริห ารจัดการ
โครงการ มีระดับความสนใจในการนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
มาใช้ในระดับปานกลาง เหตุจูงใจที่จะนำมาใช้คือต้องเริ่มมาจากนโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเห็นถึงความสำคัญ เพื่อเป็น
แรงผลัก ดัน เมื่อ พิจ ารณาภาพรวมทั้งหมดทุก ประเด็นของปัญ หาและ
อุปสรรคอยู่ในระดับกลาง ถ้าทำการจัดอันดับคะแนนสูงสุดสามอันดับแรก
ของปัญหาและอุปสรรคคือ (1) ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจไม่เคยมีการ
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ฝึกอบรมให้ความรู้ (2) ขาดบุคลากรและทีมงาน และ (3) ขาดการชี้แจงทำ
ความเข้ า ใจ ปรั บ ทั ศ นคติ แ สดงเหตุ ผ ลประโยชน์ ข องการนำ BCM มา
ประยุกต์ใช้ และเมื่อพิจารณาตามสมมติฐานว่า ขนาดขององค์กรมีผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรค บริษัทขนาดเล็กจะมีค่าระดับของปัญหาและอุปสรรค
ภาพรวมที่ต่ำกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มีค่าระดับของปัญหาและอุปสรรคภาพรวมประมาณใกล้เคียงกัน
บริษัทแต่ละขนาดมีอันดับของปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน
สรุปผลปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญกรณีเกิดอุทกภัย ทุกปัจจัยจัดอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่สูง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงต่อโครงการสูงสุด
เท่ากัน 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) ระยะเวลาการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน (2) การ
ขนส่งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ล่าช้า (3) ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น (4) วัสดุ
ก่อสร้างขาดแคลน และ (5) ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพื่อสำหรับการฟื้นฟูโครงการ
หลังน้ำท่วม

5. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งเป็นการนำร่องให้เห็นถึง ภาพรวมความตระหนัก
สถานภาพ ปัญ หาและอุป สรรค ของการเตรีย มความพร้อ มเพื่อ รองรับ
สถานการณ์เกิดอุทกภัย ของโครงการก่อสร้าง ข้อ เสนอแนะงานวิจัยใน
อนาคต ทำการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ในหลายๆ มิติ แบ่งเป็นระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนในฝ่ายงานอื่นๆ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบนำมาเปรียบเทียบเพิ่มความแม่นยำให้กับงานวิจัย ยิ่งขึ้น
และทำการวิจัยเชิงลึกมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่นกลุ่มที่มีความรู้
ความเข้า ใจเรื่องแผนความต่อ เนื่อ งทางธุรกิจและมีการนำมาใช้ในการ
บริหารโครงการ เพื่อพัฒนาเป็นกรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนเตรียม
ความพร้อมให้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการก่อสร้าง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ องค์ ก รต่ า งๆ ของผู ้ ต อบแบบสอบถามที ่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนบุคคลากรผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามกั บผู้วิจัยเป็นอย่างดี เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างร่วมกัน
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ศึกษาการจัดการของเสียในสถานที่ก่อสร้างอย่างยั่งยืน
A study of sustainable construction waste management
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บทคัดย่อ
ในปั จ จุ บั น มี ก ารขยายตั ว ของโครงการก่ อ สร้ า งจำนวนมาก ซึ่ ง
กระบวนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนก่อให้เกิดของเสียที่กำจัดได้ยากตามมา
เป็นจำนวนมาก แต่ของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างสามารถนำเข้าสู่
กระบวนการ 3R เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น และสามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้
โดยการลดปริมาณจากแหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ซ้ำ การนำไปแปรรูป
ใหม่ได้ ดังนั้นจึงทำการศึกษาแนวทางการจัดการของเสียในสถานที่ก่อสร้าง
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จากการลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้ นใน
สถานที่ก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น (75 ตารางเมตรต่อหลัง) พบว่าเกิดของ
เสี ย แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นใหญ่ คื อ ของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการทำงาน ได้ แ ก่
คอนกรีต หิน ดิน ทราย เหล็ก กระเบื้อง ไม้แบบ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของ
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้ นทั้งหมด และของเสีย ที่เกิดจากวัสดุบ รรจุ ภัณฑ์
ได้แก่ กระป๋องเหล็ก ถังสี ถุงพลาสติด ถุงปูน กล่องกระดาษ ไม้พาเลท คิด
เป็นร้อยละ 88.6 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งวัสดุบรรจุภัณฑ์
ต่างๆ สามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้โดยสามารถขายให้บริษัทรับซื้อบรรจุภัณฑ์
ไปแปรรูปใหม่ได้ ส่งผลให้มีรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ประมาณ
1,341-1,839 บาทต่อ ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง และไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดของเสีย ส่วนไม้พาเลทที่เกิดขึ้นจากการทำงานสามารถนำกลับมาใช้
ซ้ำ และสามารถนำไปแปรรูปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ ส่วนเศษเหล็กที่มีการ
วางแผนการใช้อย่างเหมาะสมเป็นการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด
แล้ว ส่วนที่เหลือยังสามารถขายก่อให้เกิดรายได้ สำหรับคอนกรีต หิน ดิน
ทราย และกระเบื้อง สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุถม โดยมีค่าขนส่งของเสีย
ประมาณ 100 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง เมื่อเปรียบเทียบกับ การ
จัดการของเสียโดยใช้วิธีขนส่งของเสียทั้งหมดออกไปกำจัดนอกสถานที่โดย
ไม่มีการแยกประเภทของเสียที่เกิดขึ้นมี ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,750 บาทต่อ
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง ดังนั้นเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการขนของเสียออกไป
กำจัดภายนอกแบบอดีต กับรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มของการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมและยั่งยืน รวม
เป็นเงินที่ไม่จำเป็นต้องสูญเสียและเงินที่ได้คืนกลับประมาณ 3,090 บาทต่อ
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง

คำสำคัญ: การจัดการของเสีย, สถานที่กอ่ สร้าง, ของเสียจากการก่อสร้าง,
เพิ่มมูลค่า, อย่างยั่งยืน

Abstract
At present, there are many expansions of construction
projects. Each step of the construction process creates a lot of
waste that is difficult to eliminate. Nevertheless, waste from
the construction process, can be imported into the 3R process
to Reduction, Reuse and Recycle. Therefore, studies of waste
management practices in construction sites are appropriate
and sustainable Therefore, studies of appropriate and
sustainable waste management practices in construction sites.
Collection of waste that occurred in the construction of a 2storey townhouse project ( the area about 75 square
meter/house), it was found the waste is divided into 2 parts.
Waste arising from work, including concrete, stone, soil, sand,
steel, tiles, and wood, accounting for 11.4% of the total waste
generated. Another part, waste from packaging materials, such
as metal cans, paint buckets, plastic bags, cement bags, paper
cartons, and wood pallets, accounting for 88.6% of the total
waste generated. Packaging materials can create value added
by being able to sell to the company to buy packaging for reprocessing. As a result, the revenue from the sale of packaging
is approximately 1,341-1,839 baht per 2-storey townhouse with
1 house and there is no waste disposal cost. The wood pallets,
that are made from work can be reused and processed into
furniture. Scrap metal, that has been planned for proper use, it
is to reduce the amount of waste from the source and the
remainder can still be sold to generate income. For concrete,
stone, soil, sand and tiles, it can be used as a filling material.
Waste transportation cost of approximately 100 baht per 2storey townhouse with 1 house. When compare with
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transporting all waste to be disposed off-site without classifying
the waste generated, it costs about 2 ,750 baht per 2-storey
townhouse with 1 house. Therefore, when combining the cost
of carrying waste to disposed off-site like in the past and
revenue from packaging sales, which can create added value of
waste management in a systematic manner that is appropriate
and sustainable. The total revenue, that is not necessary to
lose and the money returned back is approximately 3,090 baht
per 2-storey townhouse with 1 house.
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การนำไปทำเป็นวัสดุ
ตกแต่ง

การฝังกลบ

Keywords: Waste management, Construction site, Construction
waste, Value added, Sustainable

- ช่ ว ย เ พิ่ ม วั ส ดุ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
- ช่วยลดปริมาณของเสียที่
เกิดขึ้น
- กำจั ด ของเสี ย ได้ ห ลาย
ประเภท
- ไม่ เ หลื อ ตกค้ า งที่ ต้ อ ง
นำไปกำจัดต่อ
- ระบบไม่ซับซ้อนและรับ
ของเสียได้จำนวนมาก
- เมื่ อ ห ลุ ม ฝั ง ก ลบ เต็ ม
สามารถปรั บ ปรุ ง เป็ น
พื้นที่ใช้สอยได้
- ใช้พื้นที่ในการกำจัดน้อย
- ไม่มีปัญหาเรือ่ งกลิ่นและ
พาหะนำโรค
- ผลิตพลังงานจากการเผา
- กำจัดได้สมบูรณ์

- ต้องมีการนำวัสดุไปต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์

-

ต้องมีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่
ต้องอยู่ห่างไกลชุมชน
ค่าขนส่งสูง
ต้องใช้ดินกลบของเสีย
จำนวนมาก
- ทำงานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพในบาง
ฤดูกาล

1. คำนำ

การเผากำจัด

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยจำนวนมาก พบว่าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีการเพิ่มจำนวนที่พักอาศัยขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้าง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในการดำเนินการก่อสร้างมักกองของ
เสียรวมทุกประเภทไว้ด้วยกันโดยไม่มีการคัดแยก ซึ่งคาดว่ามีปริมาณมาก
ถึงร้อ ยละ 30 – 40 ของพื้นที่ฝั่งกลบขยะตามเมืองต่าง ๆ [1] โดยพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร มีการลักลอบทิ้งของเสียจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอน
โดยเฉลี่ยวันละ 300 ตัน [2]
ปริ ม าณของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสถานที่ ก่ อ สร้ า งบ้ า นพั ก อาศั ย พบว่ า
คอนกรีตเป็ นวัสดุห ลักที่ สูญ เสีย การก่อ สร้าง [3] รองมาคือ วัสดุก่อ และ
กระเบื้อง แอสฟัสต์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เหล็ก พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นเป็นของเสียที่มีคุณสมบัติย่อยสลายทางธรรมชาติได้ยาก
และมีค่าดำเนินการในการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีวิธีการจัดการ
ของเสียมีห ลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันดังตารางที่ 1 การรี
ไซเคิลเป็ นวิธีที่สามารถสร้างรายได้ก ลับ คืนสู่โครงการ การนำไปทำวัสดุ
ตกแต่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แต่จำเป็นต้องมีกระบวนการนำวัสดุเหล่า
ไปใช้ ซึ่ ง มี ต้ น ทุ น ในการดำเนิ น การ และมี ข องเสี ย ที่ ส ามารถนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนนี้ได้น้อย การฝังกลบเป็นวิธีที่กำจัดของเสียได้โดยไม่เหลือ
เศษที่ต้อ งกำจั ด ต่อ แต่จ ำเป็ น ต้อ งมีขั้ น ตอนเฝ้ า ระวังมลพิ ษ ด้ านน้ ำและ
อากาศที่เกิดจากขยะ และส่วนสุดท้ายคือการเผากำจัดวัสดุบางประเภท
สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานได้ แต่ต้นทุนสูงและเกิดมลพิษ
อากาศ น้ำ และกากของเสียในรูปเถ้าจากการเผา ดังนั้นวิธีการเผาจึงเป็นวิธี
ที่แนะนำท้ายสุด

แต่ในปั จจุบันยังไม่มีการจัดการของเสียจากการก่อสร้างหรือการรื้อ
ถอนอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมในประเทศไทย หากมีการนำหลักการปิรา
มิดของกลยุทธ์ในการจัดการของเสียดังรูปที่ 1 เป็นกลไกในการจัดการของ
เสียจากการก่อสร้าง [4] เช่น การลดของเสียที่แหล่งกำเนิดโดยการเปลี่ยน
วัส ดุ [5] เช่ น การเปลี่ ย นแบบไม้ เป็ น แบบเหล็ ก ช่ ว ยลดของเสี ย และ
สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดของเสีย [6] และช่วยลดการฝังกลบขยะ ซึ่ง
มีผลทำให้ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มได้มากขึ้นและมีการใช้ทรัพ ยากร
อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย กรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาแนว
ทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับ ประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่ บ ริษั ท
ก่อสร้างใช้วิธีการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายการกำจัดของเสีย
ลดค่าขนถ่ายขนส่ง รวมทั้งนำของเสียบางส่วนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้ หรือของเสียที่มูลค่าสามารถนำไปขาย [1]

ตารางที่ 1 ข้อดีขอ้ ด้อยของวิธกี ารจัดการของเสีย
วิธีการจัดการของเสีย
ข้อดี
ข้อด้อย
การรีไซเคิล
- ช่วยลดของเสียที่เกิดขึ้น - โรงงานรีไซเคิลมีต้นทุน
- ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในการบำบัดสูง
- ช่ ว ยประหยั ด พลั ง งาน - หากการบำบัดของเสีย
ด้านการผลิต
ไม่ เหมาะสมจะส่ ง ผล
- ช่วยสร้างอาชีพ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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- ต้นทุนในการสร้างโรง
เผาสูง
- เกิดมลพิษอากาศ
- ต้องมีหลุมฝังกลบหรือ
วิธีการจัดการเถ้าจาก
การเผา

การลดที่แหล
่งกาเนิด
(Source Reduction)
การใช
่หมุนเวียน/การใช
่ซ้า
(Recycling/Reuse)
การบาบัดเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
(Treatment)
กาจัด
(Disposal)
รูปที่ 1 หลักการปิรามิดของกลยุทธ์ในการจัดการของเสีย
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ดังนั้ นการหาแนวทางการจั ดการของเสีย แต่ละประเภทที่เกิดขึ้ นใน
สถานที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น นับเป็นหนึ่ง
ในแนวทางช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

2. วิธีการดำเนินงาน
2.1 พื้นที่ศึกษา
กรณีศึกษาโครงการทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดประมาณ 75 ตารางเมตร
เป็นรูป แบบการก่อสร้างที่พักอาศัยที่นิยม โดยพิจารณาจาก REIC (ศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์) หรือ ศขอ. สรุปภาพรวม
ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3/2561 ผลการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์พบว่ามี
การโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ จำนวน 13,880 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.5
2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
งานวิจัยนี้มกี ารดำเนินการวิจยั โดยรวมแสดงดังรูปที่ 2
2.3 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นเทียบกับวัสดุที่ใช้จริงจาก
ข้อมูลจากแบบก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้าง นำมาคำนวณปริมาณร้อย
ละของเสียดังสมการที่ 1
ปริมาณร้อยละของเสีย = ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น x 100
(1)
ปริมาณวัสดุที่ใช้จริง
ศึกษาข
่อมูลเบื้องต
่น
- ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานก
่อสร
่าง
- ปริมาณงาน และราคากลางงานก
่อสร
่าง
- วิธีการจัดการของเสียในป
่จจุบัน
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ผลจากการลงพื้ น ที่ ส ำรวจของเสีย จากการก่ อ สร้า งในการก่ อ สร้า ง
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น งานหลัก ๆ จะมีขั้ นตอน งานปรับ พื้นที่ งานโครงสร้า ง
ต่างๆ งานระบบ งานติดตั้งอุป กรณ์ ต่างๆ และงานตกแต่งพื้นผิว เช่น ปู
กระเบื้องและทาสี [4] ซึ่งในแต่ละขั้นตอนเกิดของเสียตั้งแต่กระบวนการ
การเตรียมความพร้อม ขนส่ง จัดเก็บ รวมถึงขณะปฏิบัติงาน พบว่า
3.1.1 ปริมาณร้อยละของเสียจาก หิน/ดิน/ทราย เมื่อเทียบกับปริมาณ
วัสดุที่ใช้จริงสูงถึงร้อยละ 10 เกิดการสูญเสียเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียม
พื้นที่เพื่อกองวัสดุ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ก่อสร้างทำให้มีพื้นที่กองวัสดุ
จำกัด ทำให้ เกิ ดการปะปนวัส ดุอื่ นๆ และเกิด ของเสีย จากงานผสมเป็ น
คอนกรีต เนื่องจากมีคอนกรีตตกหล่นขณะทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับร้อยละ
ของเสียประเภทคอนกรีต [7]
3.1.2 ปริมาณร้อยละของเสียจากคอนกรีตปูพื้นและกรุผนังสูงร้อยละ
5 เกิดจากขณะปฏิบัติงานเกิดการตกหล่น ดังนั้นในการทำงานผู้ปฏิบัติงาน
จึงมักมีการเผื่อปริมาณสูญเสียเหล่านั้นไว้ ส่วนวัสดุที่สนับสนุนงานคอนกรีต
เช่ น ไม้แ บบ ในการปฏิ บั ติงานส่ว นใหญ่ ไม่ เกิด ของเสี ย ที่ ใช้ ในโครงการ
เนื่องจากมีการดำเนินการนำไม้แบบมาใช้ซ้ำ
3.1.3 ปริมาณร้อยละของเสียจากกระเบื้องปูพื้นและกรุผนังสูงร้อยละ
5 เกิดจากตั้งแต่ขั้ นตอนการขนส่งและการจั ดเก็บ ต้อ งมีก ารดำเนินการ
อย่างเหมาะสม สำหรับ ขณะปฏิบั ติงานเนื่อ งจากมีก ารตัดแต่งเพื่อ ความ
สวยงามจึงเกิดของเสียอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
3.1.4 ของเสีย ในส่วนอื่น เช่น เหล็กร้อ ยละ 0.1 ซึ่งมีป ริมาณไม่มาก
เนื่องจากงานดัดเหล็กและผูกเหล็กโครงสร้างสามารถดำเนินการตามแบบ
ได้ อย่างชัดเจน ผู้ปฏิบั ติงานจึ งมีการวางแผนการตัดวัสดุได้ และวัสดุอื่ น
เช่น บรรจุภัณฑ์ กระป๋องสี ถุงปูน กล่องกระดาษ และไม้พาเลท เป็นต้น
โดยของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจำเป็นต้องมีการขน
ย้ายเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป ดังนั้นเรื่องการขนส่งจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
และมีค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาตรแสดงดังรูปที่ 3

สารวจพื้นที่กรณีศึกษา
- เก็บ่อมู
ข ลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแต
่ละประเภท

- เก็บ่อมู
ข ลวิธีการจัดการของเสีย่ในพื
ใช ้นที่กรณีศึกษา
วิเคราะห
่และประเมินความคุ
่มค
่าการกาจัดของเสีย

จัดทาแผนผังการจัดการของเสียสาหรับหน
่วยงานก
่อสร
่าง

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั โดยรวม

รูปที่ 3 เปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นเชิงปริมาตร

3. ผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผล
3.1 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

จากรูปที่ 3 พบว่าของเสียจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ไม้พาเลท กล่องกระดาษ ถุง
ปู นและอื่ น ๆ) สูงร้อ ยละ 88.6 ของปริมาณของเสีย ที่ เกิ ดขึ้ นในสถานที่
ก่อสร้าง และคิดเป็น 11.98 ลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องบรรทุกด้วยรถสิบ
CEM26-3
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ล้อมีค่าใช้จ่ายต่อรอบประมาณ 1,000 บาท ส่วนของเสียจากกระบวนการ
ทำงาน (คอนกรีต เหล็ก กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง ไม้แบบ และอื่น ๆ) ร้อย
ละ 11.4 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง และคิดเป็น 1.36
ลูกบาศก์เมตร ในการเคลื่อนย้ายหากดำเนินการต่อทาวน์เฮาส์ 1 หลัง จึงไม่
คุ้ ม ค่ า ดั ง นั้ น จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การการจั ด การของเสี ย ที่
เหมาะสม
3.2 ประเมินความคุ้มค่าการจัดการของเสียที่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง แนว
ทางการจัดการของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้น สามารถจัดการได้หลายวิธีดังรูป
ที่ 4 เช่น ขายร้านของเก่า, นำมาทำของตกแต่ง, หลุมฝังกลบ หรือเผา เป็น
ต้น แต่ ห ากดำเนิ นการจั ดการของเสีย โดยรวบรวมของเสีย ทั้งหมดไว้ใน
สถานที่ก่อสร้างแล้วขนของเสียออกไปกำจัดนอกสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
โดยไม่มีการแบ่งประเภทของเสีย ที่แสดงดังรูปที่ 3 พบว่าของเสียที่เกิดขึ้น
จากการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย คอนกรีต, หิน/ดิน/ทราย, เหล็ก, กระเบื้อง
และไม้แบบก่อสร้าง เมื่อประเมิน มูลค่าของเสียรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,436
บาท แสดงดังตารางที่ 2 รวมทั้งยังมีค่ากำจัดของเสีย โดยการฝังกลบ ค่า
กำจั ดเฉลี่ย 314 บาทต่อ ตัน และค่า ดำเนิ นการขนส่งนำไปกำจั ด 1,000
บาทต่อเที่ยว ดังนั้นหากไม่มีการจัดการของเสียให้คุ้ มค่า ไม่ได้รายได้จาก
การจัดการของเสียที่เหมาะสมแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดการของเสียรวมทั้งสิ้น 2,750 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง หาก
ผู้รับ เหมาสามารถควบคุมการทำงานไม่ให้เกิดของเสียในส่วนการทำงาน
สามารถควบคุมค่าใช้ได้ 1,436 บาท ซึ่งของเสียส่วนเหล็กเส้นเหลือจากการ
ตัดเพียง 0.7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมาก เนื่องจากการทำงานโดยส่วน
ใหญ่มีก ารวางแผนตัด ดัด และต่อ เหล็ก เส้นอยู่แ ล้ว จึ งเกิดของเสีย ส่ว น
เหล็กเส้นน้อยมาก ส่วนไม้แบบงานโครงสร้างเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ ผู้รับเหมาส่วนใหญ่จึงมักนำกลับมาใช้ในโครงการต่อไปจนกว่าไม้
แบบจะเสื่อ มสภาพ ดังนั้น จึงจำเป็ น ต้อ งมีก ารวางแผนการก่อ สร้า งและ
ควบคุมการก่อสร้างอย่างรัดกุม ส่วนบรรจุภัณฑ์ และมีแนวทางการจัดการ
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จัดการของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นดังรูปที่ 4 เมื่อพิจารณาความเหมาะสม
และความคุ้มค่า พบว่าวิธีก ารจัดการของเสีย ส่วนบรรจุ ภัณ ฑ์ โดยนำไปรี
ไซเคิลเป็ นวิธีที่เหมาะสมและคุ้มค่า เนื่องจากของเสียสามารถรีไซเคิลได้
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียที่มีได้มากดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าเมื่อ
พิจารณาผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย
สูงถึง 840-1,352 บาท แต่ผู้ป ระกอบการรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล ร้า น ขมีค่า
ดำเนินการขนส่งด้วย จากการพิจารณาผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล
หลักที่มีในปัจจุบันแสดงดังตารางที่ 3 แต่ละรายมีจุดเด่นของลักษณะธุรกิจ
ของตนเอง พบว่ า ผู้ ป ระกอบการทุ ก รายมี ข้ อ จำกั ด ด้ า นการขนส่ ง เมื่ อ
เปรียบเทีย บความคุ้มค่าการรับ ซื้อ พบว่าร้าน ก. มีความคุ้มค่ามากที่สุด
เนื่องจากร้าน ก. เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีราคากลางที่ชัดเจน ทำให้ประเมิน
รายได้จากบรรจุภัณฑ์ที่ขายได้อย่างชัดเจน และหากอยู่ในพื้นที่มีบริการรับ
ของเสียทางผู้ประกอบการไม่คิดค่าขนย้าย ดังนั้นร้าน ก. จึงมีลักษณะธุรกิจ
ที่สร้างรายได้ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างได้เหมาะสมและคุ้มค่า ดังนั้นเมื่อรวม
มูลค่าของของเสียส่วนที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ต้องสูญเสียเงิน 1,436 บาท
เมื่อมีการควบคุมการทำงานอย่างรัดกุม และไม่ต้องเสียค่ากำจัดของเสียโดย
การฝังกลบ 314 บาท รวมทั้งมูลค่าบรรจุภัณฑ์ที่ขายได้ 1,341 บาท ดังนั้น
หากมีการจัดการวางแผนงานก่อสร้าง และดำเนินการอย่างรัดกุม รวมทั้งมี
การรีไซเคิลแล้ว โครงการได้เงินคืนกลับ 3,091 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1
หลัง
ตารางที่ 2 มูลค่าของเสียที่เกิดขึน้ จากการทำงาน
ของเสียที่เกิดขึ้น จำนวน หน่วย
มูลค่า/หน่วย
คอนกรีต
0.16
ลบ.ม.
1,787.34

มูลค่า (บาท)
285.98

หิน/ดิน/ทราย

0.27

ลบ.ม.

344.53

93.02

เหล็ก

0.7

กก.

0.16

14.48

กระเบื้อง

8

ชิ้น

130.32

1,042.61
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รูปที่ 4 การจัดการของเสีย
ตารางที่ 3 การรับซื้อขยะรีไซเคิลในลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน
ข้อมูลร้านรีไซเคิล
ร้าน ก.
- มี ลั ก ษณ ะธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ รั บ ซื้ อ ขยะรี ไ ซเคิ ล จากครั ว เรื อ น
อุตสาหกรรม และอื่นๆ
- คำนึงถึงความปลอดภัย และมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด
และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ราคารับซื้อจะเป็นราคากลาง จึงอาจจะมีราคาต่ำกว่าร้านอื่น
หมายเหตุ : การรั บ ซื้ อ ขยะรี ไซเคิ ล ร้ า น ก. หากมี ป ริ ม าณมากจะมี
บริการมารับ แต่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่บริการ
ร้าน ข.
- มีลัก ษณะธุ รกิจเกี่ย วกับรับซื้อ ขยะรีไซเคิล จากการรับเหมาการ
จัดการขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการต่างๆ
- โดยจัดการแบ่งเป็นขยะรีไซเคิลและขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่ง
แบ่งประเภทชัดเจน
- สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียแต่ละประเภทมากกว่าราคากลาง
หมายเหตุ: การรับซื้อขยะรีไซเคิลร้าน ข. มีค่าใช้จ่ายในด้านการ
ดำเนินการขนส่ง หากอยู่นอกเขตพืน้ ที่บริการ
ร้าน ค.
- มีลักษณะธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อ ขยะรีไซเคิลขนาดเล็กจากครัวเรือน
หรือในสถานที่ใกล้เคียง
- ราคารับซื้อมีราคาต่ำกว่าราคากลาง แต่ในบางประเภทมีราคาสูง
กว่าราคากลาง
หมายเหตุ: การรับซื้อขยะรีไซเคิลร้าน ค. จำเป็นต้องมีการขนส่งขยะรี
ไซเคิล หากให้ไปรับขยะรีไซเคิลจะมีการปรับราคารับซื้อลดลงตาม
ระยะทาง

ประเภท
กระป๋องเหล็ก

จำนวน
5 ชิ้น

ราคา (บาท/หน่วย)
4.1

ถังสี

17 ชิ้น

3.0

ถุงพลาสติก

4 กิโลกรัม

20

ถุงปูน

157 ชิ้น

1.8

กล่องกระดาษ

94 กิโลกรัม

2.2

ไม้พาเลท

28 ชิ้น

25

กระป๋องเหล็ก

5 ชิ้น

6.0

ถังสี

17 ชิ้น

5.0

ถุงพลาสติก

4 กิโลกรัม

25

ถุงปูน

157 ชิ้น

2.0

กล่องกระดาษ

94 กิโลกรัม

5.0

ไม้พาเลท

28 ชิ้น

30

กระป๋องเหล็ก

5 ชิ้น

7.0

ถังสี

17 ชิ้น

5.0

ถุงพลาสติก

4 กิโลกรัม

15

ถุงปูน

157 ชิ้น

1.5

กล่องกระดาษ

94 กิโลกรัม

4.0

ไม้พาเลท

28 ชิ้น

20
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รวม (บาท)
1,341

หมายเหตุ

1,839

ค่าขนส่ง
1,000
บาท

1,352
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3.3 แผนผังการจัดการของเสียสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง
จากการวิเคราะห์ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้าง แนว
ทางการจัดการของเสีย ด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าของการ
จั ดการของเสี ย ที่ เหมาะสมสามารถสรุป เป็ น แผนผั งการจั ดการของเสี ย
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สำหรับหน่วยงานก่อสร้างแสดงดังรูปที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
ของเสียให้กับ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง สร้าง
มูลค่าให้กับของเสีย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 5 แผนผังการจัดการของเสียในสถานที่ก่อสร้าง

4. บทสรุป
จากการศึก ษาของเสีย ที่เกิดขึ้ นในสถานที่ก่อ สร้างทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
พบว่ า ของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ของเสี ย จาก
กระบวนการก่อสร้าง และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ หากโครงการไม่มีการ
ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นที่เหมาะสม แต่ดำเนินการกองวัสดุใน
พื้นที่และส่งกำจัดภายนอก ทำให้ผู้รับเหมาเกิดการสูญเสียในส่วนของวัสดุที่
เกิดจากกระบวนการก่อสร้างที่ไม่รัดกุมเป็นมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 1,436 บาท
และมีค่ากำจัดของเสียเฉลี่ย 314 บาทต่อตัน รวมทั้งค่าดำเนินการขนส่ง
นำไปกำจัด 1,000 บาทต่อเที่ยว ดังนั้นเมื่อไม่มีการจัดการของเสียให้คุ้มค่า
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการของเสียรวม
ทั้งสิ้น 2,750 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งหากมีการจัดการของเสีย
ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าแล้ว สามารถลดมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นได้
และสร้างมูลค่าของของเสียคืน กลับมาให้โครงการได้ โดยการนำของเสีย
เช่ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ขายให้ กั บ ร้ า นรีไซเคิ ล ได้ 1,341 บาท และหาก
กระบวนการก่ อ สร้ า งมี ก ารบริห ารการก่ อ สร้ า งโดยมี ก ารวางแผนงาน
ก่อสร้าง มีขั้นตอนที่เหมาะสมรัดกุม สามารถลดความผิดพลาดจากการ
ก่อสร้าง ทำให้ของเสียส่วนที่เกิดจากการทำงานลดลง ทำให้ได้มูลค่าของ

วัสดุในส่วนนี้กลับคืนเป็นเงิน 1,436 บาท และไม่ต้องเสียค่ากำจัดของเสีย
โดยการฝั ง กลบ 314 บาท โครงการได้ เ งิ น คื น กลั บ 3,091 บาทต่ อ
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง ดังนั้นในการจัดการของเสียในสถานที่ก่อสร้างที่
เหมาะสมควรมีการวางแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนทำให้ไม่เกิดของเสียในส่วน
การก่อสร้าง ควรมีการกองวัสดุในสานที่ที่เหมาะสม นำวัสดุบางประเภท
กลับมาใช้ใหม่ เช่น ไม้แบบ โดยมีการจัดเก็บและรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อ
ยืดอายุการใช้งาน และควรมีการคัดแยกของเสียแต่ละประเภทเพื่อนำไปรี
ไซเคิล หากมีการดำเนินการครบวงจรเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มของของเสีย ลด
ค่า ใช้จ่ ายในการกำจั ด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม ทั้งมลพิษ น้ ำ
อากาศ และกาก รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่าอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
ขออขอบคุณบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท สำหรับข้อแนะนำและความ
ช่ว ยเหลือ ในการให้ ข้ อ มู ล และขอขอบคุ ณ นางสาวนภั ส งอยแพง และ
นายณธดล ประสิ ท ธิ์ ลงพื้ น ที่ ใ นการสำรวจและเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สามมิติมาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมา
ใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ ดำเนินการวิจัยโดยการ สำรวจ
ปัจจัยในการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการทำแบบ
ก่อ สร้างเพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้งานแบบก่อสร้างของช่างฝีมือ
ตัวอย่างในงานวิจัย ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมากกว่า 15
ปี เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความต้องการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคารมาใช้ในการทำแบบก่อสร้าง,แบบสอบถามเรื่องความพึง
พอใจในการใช้ แ บบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ ท ำแบบก่ อ สร้ า ง,
แบบสอบถามปัจจัยในการใช้แบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ทำ
แบบก่อสร้าง และ ใช้ว ิธ ีเดลฟายในการวิเคราะห์ผล ผลการวิจัยพบว่า
ช่างฝีมือมีความต้องการที่เห็นพ้องกันให้นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมา
ใช้ในการทำแบปฏิบัติงานเพราะทราบถึงรายละเอียดของแบบก่อสร้างได้
อย่างชัดเจน ละสามารถลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น
คำสำคัญ: แบบก่อสร้าง,แบบจำลองสารสนเทศอาคาร,วิธีเดลฟาย

ABSTRACT
The research on the evaluation of the factors in making the
three-dimensional building information model to be used in the
practice form for the craftsmen. Aims to study the evaluation of
the three-dimensional building information model to be used in
the practice form for skilled craftsmen. Conducted research by
Surveying the factors of using 3D building information model to
use in working practice in order to know the working demand of
the craftsmen Sample in research Craftsmen with over 15 years

of construction experience, research tools The questionnaire on
the need for the building information model to be used in the
operation model, the questionnaire on the satisfaction of the
use of building information model for the operation model,
Questionnaire for factors in using the building information model
to be used in the operation model. And using the delphi
method to analyze the results of the research shows that the
craftsmen have the agreed needs to use the building
information model to do the work because they clearly know
the details of the work model. And can reduce more errors that
will occur in the operation
Keywords: shop drawing, building information model, delphi
method

1. บทนำ
ปัจจุบันการใช้แบบก่อสร้างเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ช่างฝีมือต่อการทำงาน แบบปฏิบัติงานั้นจากเดิมเป็นการใช้
แสดงรายละเอี ย ดของงานเป็ น รู ป แบบสองมิ ต ิ ซึ ่ ง ทำให้ ช ่ า งฝี ม ื อ ไม่
ตอบสนองรายละเอียดของแบบก่อสร้างได้อย่างชัดเจน บางครั้งก่อให้เกิด
ความผิดพลาดในการดำเนินงาน และ สูญ เสีย ค่า ใช้จ ่า ยโดยสิ้นเปลือง
ภายหลังได้มีการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ควบคู่กับการ
เขียนแบบปฏิบัติให้แสดงรายละเอียดของแบบได้อย่างชัดเจนในรูปแบบ
สามมิติ แต่ส่วนมากนั้นแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิตินั้น ยังเป็นเครื่องมือที่
ใหม่สำหรับช่างฝีมือบางคนที่ไม่เข้าใจแบบที่ได้นำเสนอให้ก็จะก่อให้เกิด
ความล่า ช้า ในการทำงานได้ ดังนั้นแบบก่อสร้างก็เป็นหัวใจหลักสำคัญ
สำหรับการดำเนินงานของช่างฝีมือที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
งานที่ได้รับ มอบหมายมีคุณภาพที่ดี แต่ป ัจ จุบ ันแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารเป็นที่นิยมใช้ในวงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก แต่การนำมาใช้ทำแบบ
ก่อสร้างให้แก่ช่างฝีมือ ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันมาก
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ที่ส่ว นมากจะนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาช่ว ยในเรื่อ งของการ
ประมาณราคารเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่นำมาใช้ทำแบบก่อสร้างเพื่อนำมาเพิ่ ม
ศักยภาพให้แก่ช่างฝีมือ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำวิธีเดลฟายมาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลให้มีความชัดเจนในการประเมินผล และ ต้องการที่จะศึกษา
การประเมินปัจ จัย ในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สามมิติม า
ประยุก ต์ ใช้ในการทำแบบก่อ สร้า งสำหรับ ช่า งฝีมือ จะนำมาใช้พ ัฒนา
ศักยภาพให้แก่ช่างฝีมือในการทำงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาก็จะ
ได้รับผลดีจากสิ่งนี้ในเรื่องของคุณภาพของการทำงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นจาก
เดิม จึงควรที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างยิ่งภายภาคหน้าอาจจะผลดีก็เป็นได้ นั้น
ก็จะขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างฝีมือ

เข้าใจได้ง่ายต้อผู้ใช้งาน และ ยังสามารถใช้งานบนแท็บเล็ตภายใต้ซอฟต์แวร์
TeklaBIMsight Note ซึ่งช่วยให้เหมาะกับการนำไปเป็นฐานข้อมูลบริหาร
อาคารต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดั ง นั ้ น การใช้ แ บบก่อ สร้า งจึ ง มี ค วามสำคั ญ เป็ น อย่ า งมากกั บ งาน
ก่อสร้าง การก่อสร้างจะถูกหรือผิดก็จะต้องใช้แบบก่อสร้างเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบและควบคุมดูแลการก่อสร้างไปจนจบโครงการ

4. วิธีดำเนินงานวิจัย

2. วัตถุประสงค์

ในการจัดทำแบบจำลอง เป็นการจัดทำแบบสอบถามเรื่องความต้องการที่จะ
จำแบบก่อสร้างในหมวดงานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้แสดงในรูปแบบสามมิ ติ
นำไปประยุกต์กับการทำงานจริง และ สอบถามความพึงพอใจ หาปัจจัยใน
การทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบ
ก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ จะเป็นการสอบถามถึงแบบก่อสร้างที่ต้องการให้
นำมาจัดทำเป็นรูปแบบสามมิติ แบบก่อสร้างที่จะใช้ในการสอบถามนั้นจะ
เป็นแบบก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความแตกต่าง
ในการใช้งานแบบสร้างรูปสามมิติกับรูปแบบเดิม

เพื่อศึกษาการประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สามมิติมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่จาก
เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2561) [5] ฉบับ
เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กในส่วน
ของนิยาม และ สัญลักษณ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก (วสท. 01-1006) ได้ระบุความหมายไว้ดังต่อไปนี้ แบบก่อสร้าง (shop
drawing) หมายถึง แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อ แสดงขั้นตอน และ วิธ ีก ารก่อสร้างแบบที่เ ขีย นขึ้นมาเพื่อ ใช้ในการ
ดำเนินงานจริง เป็นการศึกษาและทบทวนความหมายของแบบก่อสร้าง

นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกุล (2560) [6] ได้ศึกษาเรื่องการนำเทคนิคเดล
ฟายไปใช้สำหรับงานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อนำเทคนิคเดลฟายมาใช้สำหรับ
การพยากรณ์สำหรับงานวิจัย ผลที่ได้ลักษณะของงานวิจัยที่นำเทคนิคเดล
ฟายมาใช้ในการระหว่างปี 2555 – 2559 นั้นเป็นการศึกษาอนาคตโดยมี
พื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบ แนวโน้ม แนว
ทางการพัฒนาในอนาคต

4.1 การจัดทำแบบสอบถามสำหรับช่างฝีมือ

4.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และ การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยทำการคัดเลือกจากช่างฝีมือที่เคยร่วมงานกันมากับผู้วิจัยเพราะจะทำ
ให้ ช ่ า งฝีม ื อ สามารถตอบคำถามได้ อ ย่ า งชั ด เจน และ ยั ง คั ด เลือ กจาก
ประสบการณ์ทำงานของช่างฝีมือที่มีมากกว่า 15 ปีขึ้นไปเพราะจะเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในด้านเทคนิคก่อสร้าง จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จะใช้จำนวน
11 คน เนื่องจากในการเลือกช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 11 คน ในการวิจัยครั้ง
นี้ จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคลาดเคลื่อนในการใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน
นายคณิต คุปตะวาทิน (2559) [1] ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบ As -built
9-13 คน [6] จะได้ผลการลดลงของความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.58-0.54
Drawing กั บ เทคโนโลยี Smart device ในการนำเสนอผ่ า น mini
ความคลาดเคลื่อนที่ลดลงเท่ากับ 0.04 ดังตารางที่ 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
projector วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และ พัฒนาการนำเสนอแบบ As - built
11 คนนี้
Drawing กับหน้างานจริง ผลลัพธ์จากการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) การพัฒนาระบบที่พัฒนาขึ้น (2) การประเมินการทดลองใช้ระบบที่ ตารางที่1 ตารางแสดงความคลาดเคลือ่ นของกลุม่ ตัวอย่างในการใช้วิธเี ดลฟาย
การลดลงของความ
ความคลาดเคลื่อนที่
พัฒนาขึ้น (3) ข้อจำกัดในการพัฒนาระบบในงานวิจัย
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นายปัญญาพล จันทร์ดอน (2554) [2] ได้ศึก ษาเรื่อ วการนำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารมาจัดทำแบบก่อสร้างจริง วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อนำ
เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการจัดทำแบบก่อสร้างจริง
ส่วนงานระบบอาคาร ผลการศึกษาจากการนำซอฟต์แวร์ TeklaBIMsight
มาใช้ในการจัดทำแบบก่อสร้างจริงส่วนงานระบบ การแสดงผลจะแสดงใน
รูปแบบสามมิติเพื่อให้ป ระโยชน์ในการวัดระยะต่า ง ๆ อีกทั้งยังสามารถ
บันทึกตำแหน่งภาพหรือจุดต่าง ๆ ที่ต้องการในแบบจำลองแล้วส่งข้อมูลที่
บันทึกไปยังผู้ร่วมงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้เกิดความสะดวกและ
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0.48-0.46

0.02

25-29

0.46-0.44

0.02

373

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

จากตารางที่ 1 [6] การแสดงผลของการลดลงของความคลาดเคลื่อนใน
การนำวิธีเดลฟายมาใช้กับการทำวิจัย จากตารางจะสามารถทราบได้ว่า เมื่อ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จะเกิดการลดลงของความคลาดเคลื่อนในการสอบถาม
มากน้อยเท่าไหร่จะขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างและ มาตรฐานในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากการศึกษาเพิ่มเติมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นหลักใน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แต่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากช่างที่ร่วมงานด้วย
เพราะจะได้ผลของการสอบถามที่ชัดเจนตรงไปตรงมา และ จำนวนที่ผู้วิจัย
คั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ เป็ น จำนวนทั ้ ง หมด 11 คน
เนื่องจากช่างฝีมือในปัจจุบันมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการทำวิจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับช่างฝีมือมากนัก เนื่องจากปัจจุบันการจัดหางานไม่ได้
สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อน จึงเกิดการแข่งขันในการจัดหางานกันระหว่าง
ช่างฝีมือ ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าควรที่จะใช้กลุ่มตัวอย่า งที่เรามีอยู่ในมือ
เมื่อให้การศึกษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น และ ชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อที่จะได้
นำผลไปพัฒนากับงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ในการใช้วิธีเดลฟายนั้นจะดำเนินการเก็บข้อมูลจนกว่าจะได้ผลลัพธ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญจนมีผลที่เห็นพ้องต้องกัน จึงจะสามารถทำให้ผลการวิจัยชัดเจน
เชื่อถือได้ ในการวิจัยด้วยวิธีเดลฟายจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลนานหากมี
ผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากจะทำให้การเก็บข้อมูลแต่ละครั้งนั้น
มีความยากลำบาก จึงต้องกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้มีความชัดเจนพอเหมาะ
กับระยะเวลาในการศึกษา จะทำให้การศึกษาของงานวิจัยสำเร็จลุล่างไปได้
ด้วยดี ซึ่งจะทำให้การเก็บข้อมูลมีเนื้อหาที่พอเหมาะกับระยะเวลา จะทำให้
ได้ผลที่ชัดเจนกับระยะเวลาในการศึกษาและวิจัย วิธีเดลฟายกับการศึกษา
และวิจัยในครั้งนี้จะทำการเก็บข้อมูลความพึ่งพอใจในการประยุกต์ ใช้ในการ
ทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ และเก็บข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อ การ
ประยุกต์ใช้ในการทำแบบก่อสร้าง เพื่อใช้ข้อมูลและผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ รูปที่ 1 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญกรอกแบบสอบถามที่
ได้ระบุไว้อย่างครบถ้วน เป็นการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมาจากช่างฝีมือที่
และพัฒนาการทำงานก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ เพิ่มศักยภาพด้านการทำงาน
ให้ช่างมีฝีมือ นำไปถึงคุณภาพของงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การจัดทำแบบจำลองในการศึก ษาเป็นแบบจำลองที่ได้คัดเลือ กมาจาก
เพิ่มคุณภาพของงานที่ช่างฝีมือได้ทำ ให้มีความสอดคล้องกับแบบก่อสร้างที่ แบบสอบถามผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ โดยแบบจำลองจะจั ด ทำขึ ้ น จากซอฟต์แ วร์
AutoCAD [4] ในการจัดทำแบบจำลองแบบก่อสร้างรูปแบบสองมิติ และ ใช้
ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง
ซอฟต์แวร์ SketchUP [3] [4] ในการจัดทำแบบจำลองแบบก่อสร้างรูปแบบ
สามมิติ ซึ่งในการจัดทำแบบจำลองที่ใช้ในการทำแบบจำลองแบบก่อสร้างจะ
เก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการจัดทำแบบจำลองแบบ
ก่อสร้างทั้งสองรูปแบบเพื่อวิเคราะห์ประเมินหาปัจจัยในการทำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ โดย
จะเป็นการคัดเลือกจากผลคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตอบในแบบสอบถาม จะ
นำรายการที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับมาใช้ในการจัดทำแบบก่อสร้างรูปแบบ
สามมิติโ ดยใช้ซอฟต์แ วร์ SketchUP เมื่อ ได้แ บบจำลองแล้ว จะนำไปให้
ช่างฝีมือได้ทดลองใช้งานกับการทำงานจริง เพื่อใช้ใ นการวิจัยหัวข้อ ต่อ ไป
โดยการแบบสอบถามจะถามในส่วนของข้อมูลทั่วไปก่อนแล้วจึงจะเป็นการ
สอบถามในขั้นต่อไป ขั้นที่ 2 จะเป็นแบบสอบถามถึงเรื่องแบบที่ช่างฝีมือมี
ความต้องการหรืออยากจะให้แสดงในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อใช้ในการทำงาน ใน
แบบสอบถามขั้นที่ 2 นี้จ ะแบ่ง ออกเป็น 3 หมวดงาน คือ 1 หมวดงาน
โครงสร้าง 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม 3 หมวดงานสุขาภิบาลและไฟฟ้า
CEM27-3
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แบบสอบถามชุดนี้จะใช้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คัดเลือกมาจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 11 คน โดยจะเป็นช่างฝีมือที่ชำนาญในหมวดงานที่คละกันเพื่อให้มี
ความสมดุลในการตอบแบบสอบถามจะไม่ใช้ช่างที่มีความถนัดในการทำงาน
แค่ด้านเดียวเพราะจะได้ผลแค่หมวดเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงจะใช้ช่างฝีมือที่มี
ความชำนาญความสามารถครบทั้ง 3 หมวดงานในการตอบคำถา และเป็นผู้
ที่ใช้งานแบบก่อสร้างควบคู่กับการทำงานอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 2 แบบสอบถามในการคัดเลือกแบบก่อสร้างมาใช้ทำแบบจำลอง
รายละเอียด
1

2

3

1

2

คะแนน
3 4

5

แบบโครงสร้าง
1.1. แบบผังบริเวณ
1.2. แบบระดับเสาเข็ม
1.3. แบบขยายฐานราก-ตอม่อ
1.4. แบบขยายคาน
1.5. แบบขยายเสา
1.6. แบบขยายพื้น
1.7. แบบโครงหลังคา
1.8. แบบขยายบันได
1.9. แบบขยายเสาเข็มรับถังเก็บน้ำใต้ดิน
1.10. แบบการเข้าแบบ
แบบสถาปัตยกรรม
2.1. แบบท่อสุขาภิบาล
2.2. แบบแนวก่อ-ฉาบผนัง
2.3. แบบขยายประตู-หน้าต่าง
2.4. แบบหลังคา
2.5. แบบขยายบันได-บันไดหนีไฟ
2.6. แบบราวบันได
2.7. แบบแนวปูกระเบื้อง
2.8. แบบขยายห้องน้ำ
2.9. แบบขยายห้องครัว
2.10 แบบอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
แบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า
3.1. แบบท่อน้ำทิ้ง
3.2. แบบท่อน้ำดี
3.3. แบบสุขภัณฑ์
3.4. แบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.5. แบบไฟฟ้ากำลัง
3.6. แบบระบบดับเพลิง
3.7. แบบอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด
3.8. แบบระบบล่อฟ้า
3.9. แบบขยายถังเก็บน้ำใต้ดิน
3.10. แบบติดตั้งดวงโคม

คะแนน 2 หมายถึง น้อย คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง คะแนน 4 หมายถึง
มาก คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด ซึ่งในการรวมคะแนนของแบบสอบถาม
จะเป็นการคัดเลือกรายการของปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการนำเสนอ
แบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือที่มีคะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับ ผลที่ได้จะคิด
เป็นร้อยละของแบบสอบถามทั้ง 11 ฉบับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ในการประเมิน
หาปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการทำแบบ
ก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ แบบก่อสร้างที่ใช้ในการทำแบบสอบถามแต่ละ
รายการนั้น เป็นแบบก่อสร้างที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอแต่จะ
ใช้งานในรูปแบบสองมิติเป้นส่วนมาก ช่างฝีมือก็จะใช้แบบก่อสร้างรูปแบบ
สองมิติในการทำงาน ก็มัก จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานอยู่
บ่อยครั้ง จึงนำมาซึ่งการใช้ในการทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของ
การหาความพึงพอใจที่ได้ปรับเลี่ยนแบบก่อสร้างให้มาอยู่ในรูปแบบสามมิติ
และเพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการนำแบบจำลองอาคารสารสนเทศมาใช้
ทำแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติสำหรับช่างฝีมือ
ตารางที่ 3 แบบสอบถามถึงความพึ่งพอใจการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สามมิติมาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ
รายละเอียด

4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ัยวิเคราะห์โดย 2 วิธกี าร ดังนี้
ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญจะเป็นการสอบถามและเก็บรวบรวม
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่งออกดังนี้ คะแนน 1 หมายถึง น้อยมาก

1

2

คะแนน
3 4

ปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างในรูปแบบ 3 มิติ มี
ราคาสูงกว่ารูปแบบ 2 มิติ
ความชำนาญของผู้เขียนแบบทำให้รายละเอียดของแบบ
แตกต่างกัน
แบบก่อสร้างรูปแบบ 3 มิติ มีรายละเอียดมากและชัดเจน
กว่ารูปแบบ 2 มิติ
แรงงานไม่มีทักษะในการทำงานฝีมือจึงไม่สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้
ช่างฝีมือและแรงงานไม่สามารถอ่านแบบก่อสร้างแต่ใช้
ประสบการ์ที่ผ่านมาในการทำงาน
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบไม่เหมาะสม
สำหรับซอฟต์แวร์
แบบก่อสร้างรูปแบบ3มิติใช้งานยากกว่ารูปแบบ2มิติ
ใช้เวลาในการเขียนแบบก่อสร้างในรูปแบบ2 มิตินานกว่า
รูปแบบ 3 มิติ
แบบก่อสร้างรูปแบบ 2 มิติไม่สามารถใช้ควบคุมปริมาณ
วัสดุที่ใช้งาน
แบบก่อสร้างรูปแบบ 3 มิติไม่สามารถใช้ควบคุมปริมาณ
วัสดุที่ใช้งาน
แบบก่อสร้างรูปแบบ 2 มิติไม่สามารถควบคุมขั้นตอนและ
วิธีการทำงานที่ถูกต้องได้
แบบก่อสร้างรูปแบบ 3 มิติไม่สามารถควบคุมขั้นตอนและ
วิธีการทำงานที่ถูกต้องได้
รายละเอียดของแบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับการทำงาน
ผู้รับเหมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริหารงาน
ไม่มีความต้องการในการใช้แบบก่อสร้างทั้งรูปแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ
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5. ผลการวิจัย
ด้วยการเก็บข้อมูลจากการคัดเลือกแบบก่อสร้างที่ช่างฝีมือต้องการให้ นำมา
จัดทำเป็นแบบจำลองสามมิติ เพื่อใช้ในการทำแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติ
ด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อใช้ในการทำวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
รายการที่ใช้สอบถามในแบบสอบถามทางผู้ศึกษาเป็นผู้คัดเลือกคำถามจาก
แบบก่อสร้างที่ใช้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
อัตราส
่วนความคิดเห็นของผู
่เชี่ยวชาญ

สรุปและวิเคราะห์ผล ใช้ข้อมูลที่เก็บมาได้นำไปหาค่าเฉลี่ยและประเมิน
ปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการทำแบบ
ก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ เพื่อใช้พัฒนาแบบก่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการ
ทำงานก่อสร้างในการยกระดับคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้อง และ
เป็นไปตามแบบก่อสร้างโดยไม่ผิดไปจากเดิม โดยปัจจุบันช่างฝีมือ และ
ผู้รับเหมาได้ยึดแบบก่อสร้างในการทำงานในการตรวจเช็คคุณภาพงานรวม
ไปถึงการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานได้แป็นอย่างดีแต่ความเข้าใจในตัว
แบบของช่างฝีมือมีหลายหลากจึงทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพของ
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงคิดว่าหาก
ได้ลองปรับเปลี่ย นแบบก่อสร้างให้เป็นรูปแบบสามมิติ เพื่อให้ได้ผลอย่าง
ชัดเจนจึงต้องทำการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง

เห็น่วย
ด

รายละเอียด
ความพึงพอใจในการใช้แบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติ
สามารถทราบวัตถุประสงค์ของแบบก่อสร้าง
สามารถทราบรายละเอียดของแบบก่อสร้าง
สามารถใช้แบบก่อสร้างควบคู่กับการปฏิบัติงานได้
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน
ก่อสร้างหลัก
สามารถตรวจสอบลักษณะการทำงานได้ชัดเจน
สมารถเพิ่มความเชื่อมั่นในการจัดหางานสำหรับ
ช่างฝีมือ
สามารถลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานและการใช้
แบบก่อสร้าง
สร้างความสับสนในการปฏิบัติงาน
มีความคลายคลึงกับแบบก่อสร้างรูปแบบดั่งเดิม
แบบก่อสร้างรูปแบบดั่งเดิมดีกว่ารูปแบบ 3 มิติ
ถูกกำหนดบังคับขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
สามารถเรียงลำดับการทำงานให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย
สามารถทราบถึงมาตรฐานในงานก่อสร้างตามหลัก
วิศวกรรม
สามารถสื่อสารกับผู้รับเหมาให้ทราบข้อมูลในทาง
เดียวกัน
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองและนายจ้าง

1

คะแนน
2 3 4

5

8

3

3

3

3

แบบไฟฟ
่าแสงสว
่าง

8

แบบระบบท
่อสุขาภิบาล

4

8

แบบขยายห
่องน้้า

4

่เห็
ไม น่วย
ด

แบบแนวก
่อ-ฉาบผนัง

ตารางที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยทีม่ ีผลกับการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สามมิติมาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ

8

7

แบบขยายพื้น

7

แบบขยายคาน

การวิเคราะห์ผลด้วยวิธีเดลฟาย เป็นการนำข้อมูลมาปรับแก้ไขพัฒนา
แบบก่อสร้างแล้วสอบถามความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญปรับแก้ไขจนได้คำตอบ
ที่เห็นพ้องกัน เป็นการวิเคราะห์ถ ึงความต้องการใช้แ บบก่อสร้า งที่มีต่อ
ช่างฝีมือ และ จะได้นำข้อมูลไปปรับใช้และพัฒนาในองค์กรต่อไปภายภาค
หน้า การวิเคราะห์ด้วยวิธีเดลฟายโดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญซ้ำจนกว่าจะ
ได้ผลที่เห็นพ้องกัน และ จะได้คำตอบที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นปัจจัยหลัก
ในการจัด ทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิต ิ มาใช้ใ นการทำแบบ
ก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ

รูปที่ 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด 11 คน

ในการสอบถามเรื่องการนำแบบก่อสร้างมาจัดทำให้เป็นรูปแบบสามมิติที่
ช่างฝีมือจะได้นำไปประกอบการทำงานจริง โดยผลจากแบบสอบถามได้ผล
ดังนี้ (1) ในส่วนแบบก่อสร้างหมวดโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จำนวน 7
คน มีความคิดเห็นว่า ควรนำแบบขยายคาน และ แบบพื้น ไปจัดทำเป็น
รูปแบบสามมิติ เพื่อให้แสดงรายละเอียดของงานให้มีความชัดเจนเนื่องจาก
แบบคานและพื้นเป็นงานที่จะใช้งานผูกเหล็กปริมาณมากทำให้เกิดความ
ผิดพลาดบ่อย และมีช่างฝีมือที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้แบบก่อสร้าง 4 คน (2)
ในส่วนแบบก่อสร้างหมวดสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จำนวน 8 คน
มีความคิดเห็นว่า ควรนำแบบก่อ-ฉาบผนัง และ แบบขยายห้องน้ำ ไปจัดทำ
เป็นแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติ เพราะในส่วนของแบบก่อ-ฉาบผนังนั้น จะ
ทำให้ช่างฝีมือฉาบถึงพื้นที่การทำงานจริงและง่ายต่อการชำระค่าจ้างกันได้
อย่างถูกต้อง ส่วนแบบขยายห้องน้ำก็มีความคิดเห็นเหมือนกับงานก่อ -ฉาบ
ผนัง แต่จะเสริมเรื่องของระยะความสูงของผนังก่อและเสาเอ็นทับหลังให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นต่างอีกจำนวน 3
คน ซึ่งมีความคิดเห็นว่าความนำแบบก่อสร้างที่มีความละเอียดของงานนำไป
จัดทำในรูปแบบสามมิติจะได้เพิ่มความชัดเจนของรายละเอียดงานเพิ่มมาก
ขึ้น (3) ในส่วนของแบบก่อสร้างหมวดงานไฟฟ้าและสุขาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่จำนวน 8 คน มีความคิดเห็นว่า ควรนำแบบระบบท่อสุขาภิบาล
และ แบบไฟฟ้าแสงสว่าง เนื่องจากแบบทั้งสองเป็นงานที่ต้องใช้ท่อ และ
สายไฟปริมาณมาก และ มีความละเอียดอ่อนในการทำงานจึงควรที่จะมี
รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่ารูปแบบดั้งเดิม เพราะท่อสุขาภิบาลส่วน
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ใหญ่จ ะเป็นแบบฝังกับ พื้น ดิน หากเกิ ดความผิดพลาดหรือ ติดตั้ งงานไม่
สมบูรณ์ทำให้เกิดการชำรุดจะทำการซ่อมแซมได้ยากลำบาก และ งานไฟฟ้า
ต้องกำหนดตำแหน่งบล็อกไฟต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนให้ง่ายต่อการดำเนินงาน
ซึ่งเมื่อนำไปจัดทำเป็นรูปแบบสามมิติ ข้อดียังทำให้สามารถทราบปริมาณ
วัสดุที่จะใช้ได้อีกด้วย ช่วยลดต้นทุนให้แก้ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานได้ และ
ทำให้เจ้าของงานทราบราคาเบื้องต้นอีกด้วย ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เห็น
ด้วยจำนวน 3 คน มีความคิดเห็นว่าแบบดั้งเดิมทำให้เข้าใจมากกว่ารูปแบบ
สามมิติ แไม่จำเป็นต้องใช้แบบก่อสร้างในการทำงานอีกด้วยเนื่องจากมั่นใจ
ในประสบการณ์ทำงานของตนเองที่ได้ปฏิบัติมาอย่างเนินนาน
รู ป ภาพสำหรั บ การใช้ ใ นการวิ จ ั ย เป็ น การนำแบบจำลองอาคาร
สารสนเทศมาจัดทำแบบกอ่สร้างสำหรับช่างฝีมือในรูปแบบสามมิติ ด้วย
ซอฟต์แวร์ SketchUP เพื่อดึงข้อมูลของแบบก่อสร้างให้มีความชัดเจนต่อ
การใช้งานมากยิ่งขึ้น และ นำไปใช้ในการจัดทำแบบสอบถามถึงความพึง
พอใจและประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมา
ประยุกต์ใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ

รูปที่ 5 แบบก่อสร้างไฟฟ้าและสุขาภิบาลรูปแบบสามมิติ

รูปที่ 6 แบบก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างรูปแบบสามมิติ

รูปที่ 3 แบบก่อสร้างคานรูปแบบสามมิติโดยซอฟต์แวร์ Sketchup

การเก็บข้อมูลความพึ่งพอใจและปัจจัยที่มีผลกับการจัดทำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ ดัง
รูปที่ 7
ผลการตอบแบบสอบถามของผู
้เชี่ยวชาญ
9%

9%
37%

27%
18%

รูปที่ 4 แบบก่อสร้างก่อ-ฉาบผนังรูปแบบสามมิติ
รูปที่ 7 ผลการสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ ผู้เชีย่ วชาญ
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โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทำการคัดเลือกไว้จำนวนทั้งหมด 11คน
เป็นการจัดทำแบบสอบถามที่ได้นำแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติ นำไปให้
ช่างฝีมือได้ลองใช้งานประกอบกับการทำงาน ได้ผลดังต่อไปนี้ (1) ร้อยละ
37 ของผู้เชี่ยวชาญคิดว่าสามารถลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานและการ
ใช้แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
(2) ร้อ ยละ 27 ของผู้เชี่ย วชาญคิดว่า แบบก่อสร้างรูป แบบดั้งเดิมดีกว่า
รูปแบบสามมิติ เนื่องจากเป็นความชำนาญของการใช้ แบบก่อสร้างรูปแบบ
ดั่งเดิมควบคู่กับการทำงานที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นความเคยชิน
ทำให้ยังไม่สามารถใช้งานแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติได้อย่างชำนาญเท่ากับ
แบบก่อ สร้างรูป แบบดั่งเดิม (3) ร้อ ยละ 18 ของผู้เชี่ย วชาญคิดว่า แบบ
ก่อสร้างรูปแบบสามมิติสามารถทราบรายละเอียดของแบบก่อสร้างได้ดีกว่า
แบบก่อสร้างรูปแบบดั่งเดิม ซึ่งทำให้ลดความขัดแย้งระหว่างช่างฝีมือกับ
ผู้รับเหมาถึงเรื่อ งขั้นตอน และ วิธีของการทำงานได้ (4) ร้อยละ 9 ของ
ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าสามารถใช้แบบก่อสร้างควบคู่กับการทำงานได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากมีลายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการทำงานอย่างชัดเจนทำงานง่าย
ขึ้นละรวดเร็วกว่าเดิม แต่ยังไม่ชำนาญในการใช้งานแบบก่อสร้างรูปแบบสาม
มิติ (5) ร้อยละ 9 ของผู้เชี่ยวชาญคิดว่า แบบก่อสร้างสามมิติมีความคลาย
คลึงกับแบบก่อสร้างรูปแบบดั่งเดิม จึงคิดว่าไม่มีผลอะไรในการทำงาน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทำแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เก็บข้อมูลในส่วนของ
ปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติ ในการทำแบบก่อสร้าง
สำหรับช่างฝีมือ ดังรูปที่ 8 เป็นการสอบถามข้อมูลโดยการทำแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 11 คน เป็นการสอบถามหลังจากที่ช่างฝีมือได้ทดลองใช้
แบบก่อสร้าง 3 มิติ ในการทำงานจริง ซึ่งจะเห็นข้อเปรียบเทียบจากช่างฝีมือ
ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากช่างฝีมือที่ใช้ในการทำแบบสอบถามนั้น จะมีความ
ชำนาญในการใช้แบบก่อสร้างรูปแบบดั้งเดิมอยู่ เลยจะทำให้ช่างฝีมือบางคน
ไม่เข้าใจรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบสามมิติ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเมื่อได้เพิ่มศักยภาพแล้วจึงจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ ลด
ความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
ผลการตอบแบบสอบถามป
้จจัยในการทาแบบจาลองสารสนเทศ
อาคารสามมิติในการทาแบบปฏิบัติงานสาหรับ้างฝ
ช ้มือ

โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทำการคัดเลือกไว้จำนวนทั้งหมด 11 คน
จากผลการสำรวจได้พบได้ว่า (1) ร้อยละ 46 ของผู้เชี่ยวชาญคิดว่าปัจจัยที่มี
ผลคือตัวของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิตินั้นมี
ราคาที่สูง ไม่คุ้มค่าที่จะนำมาใช้งานกับ แบบก่อสร้างที่ใช่สำหรับช่างฝีมือ
และ คิดว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเขียนแบบก่อสร้างรูปแบบดัง่เดิมนั้นมีราคาถูก
กว่าจึงเป้นที่นิยมใช้งานมากกว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนแบบก่อสร้างสามมิติ (2)
ร้อ ยละ 18 ของผู้เชี่ย วชาญคิดว่า ผู้รับ เหมาไม่มีก ารเปลี่ย นแปลง และ
พัฒนาการบริหารองค์จึงไม่ได้นำแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติมาให้ช่างฝีมือ
ใช้งานยังคงให้ใช้งานแบบก่อ สร้า งรูป แบบดั่ งเดิม (3) ร้อ ยละ 18 ของ
ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าใช้เวลาในการเขียนแบบก่อสร้างในรูปแบบดั่งเดิมนานกว่า
รูปแบบสามมิติ ความจริงนั้นแบบก่อสร้างรูปแบบดั่งเดิมใช้เวลาในการเขียน
แบบเร็วกว่ารูปแบบสามมิติขั้นอยู่กับข้อมูลที่ใส่ลองไปในแบบก่อสร้าง แต่
ความละเอียดของข้อมูลที่แสดงผลแบบก่อ สร้า งรูปแบบสามมิติจะทำได้
ดีกว่า (4) ร้อยละ 9 ของผู้เชี่ยวชาญคิดว่า แบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติมี
รายละเอียดมาก และ ขัดเจนกว่ารูปแบบดั่งเดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะชอบใช้งานแบบก่อสร้างแบบดั่งเดิม มาจากความเคย
ชินของผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดข้อมูลขึ้นอยู่ที่ผู้รับ เหมาจะให้ข้อ มูลมา
ละเอียดมากเคยไหน หากมีข้อมูลที่ละเอียดก็จะสามารถนำมาจัดทำแบบ
ก่อสร้างในรูปแบบสามมิติ ได้ละเอียดชัดเจน (5) ร้อยละ 9 ของผู้เชี่ยวชาญ
คิดว่า ไม่ต้องการใช้งานแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติ มีความเห็นว่าการ
นำมาใช้งานทำให้เกิดข้อผิดพลาด และ เกิดความยุ่งยากในการทำงานเป็น
อย่างมาก จึงไม่ต้องการให้ใช้ แบบก่อสร้างกับการควบคู่ในการทำงานเลย
เพราะมีความเชื่อมั่นในประสบการณ์ของตนเองที่สะสามมานานทำให้ มี
ความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอน และ วิธีการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นผลจากการทำแบบสอบถามผู้เชี่ย วชาญหลังจากที่ได้ทดลองใช้แบบ
ก่อสร้างรูปแบบ 3 มิติ ในการทำงานจริง
การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธ ี เ ดลฟาย โดยการนำคำแนะนำในการทำ
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 1 มาปรับแก้ไขแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติ
ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และ ทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จนได้ความคิดเห็นที่เห็นพ้องกันสำหรับช่างฝีมือ
ตารางที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีเดลฟายในการถามซ้ำ นำไปปรับปรุงแก้ไข
จนได้ผลลัทธ์ทมี่ ีความเห็นพ้องต้องกัน

18%

ลำดับ
1
2
3

46%
18%

9%
9%

รูปที่ 8 ผลการสอบถามปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติ ใน
การทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมอื

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
( คน )
11
11
11

ผลของแบบสอบถาม
7:4
8:3
10:1

คิดเป็นร้อย
ละ
64
73
91

แต่การปรับปรุงที่จะได้ผลร้อยละ 100 นั้น ต้องใช้เวลาในการพัฒนาแบบ
ก่อสร้างให้เป็นรูปแบบสามมิติ นำไปให้ใช้ฝีมือใช้งานอย่างสม่ำเสมอจึงจะได้
ผลประโยชน์ ต ่ อ ช่ า งฝี ม ื อ และผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้อ ง หากจะให้ ม ี ป ระสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลต่องานก่อสร้างนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องนำองค์
ความรู้ที่มีพัฒนาไปตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
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เรื่องของแบบก่อสร้างรวมไปถึงการก่อสร้างต่าง ๆ อีกด้วย จากการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ชอบในการพัฒนาแบบก่อสร้างให้
เป็นรูป แบบสามมิติ และ ช่า งฝีมือได้เข้าใจคำว่าแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร ว่าหมายถึงอะไรทำให้ช่างฝีมือที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยฉบับนี้ได้
องค์ความรู้ในส่วนของงานเขียนแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เรียนรู้ที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความชำนาญ ความรู้เพิ่มขึ้นผลของการศึกษาครั้งนี้พบว่าในส่วน
ของความพึงพอใจสำหรับช่างฝีมือนั้นผลมาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเดลฟาย
ได้ผลว่า (1) สามารถทราบวัตถุประสงค์ของแบบก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นจาก
รูปแบบดั่งเดิม (2) สามารถทราบรายละเอียดของข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้น (3)
สามารถใช้แบบก่อสร้างควบคู่กับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (4) สามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อ สร้างหลัก (5) สามารถ
ตรวจสอบลั ก ษณะการทำงานได้ ช ั ด เจน ในส่ ว นของปั จ จั ย ในการทำ
แบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับ
ช่างฝีมือนั้นได้ผลว่า (1) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างในรูปแบบ
สาม มิติ มีราคาสูงกว่ารูปแบบดั่งเดิม (2) ความชำนาญของผู้เขียนแบบใน
การป้อนข้อมูลทำให้รายละเอีย ดของแบบแตกต่า งกัน (3) แบบก่อสร้า ง
รูปแบบสามมิติ ใช้งานยากกว่ารูปแบบดั่งเดิม (4) ใช้เวลาในการเขียนแบบ
ก่อสร้างในรูปแบบสามมิตินานกว่ารูปแบบดั่งเดิม (5) ผู้รับเหมาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริหารงาน

รูปที่ 13 การปรับแก้ไขแบบก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้เชีย่ วชาญ

รูปที่ 14 การปรับแก้ไขแบบก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้เชีย่ วชาญ

รูปที่ 11 การปรับแก้ไขแบบก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้เชีย่ วชาญ

รูปที่ 12 การปรับแก้ไขแบบก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้เชีย่ วชาญ

รูปที่ 15 การปรับแก้ไขแบบก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้เชีย่ วชาญ
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ตระหนักใช้ในรูปแบบดั่งเดิมเป็นส่วนมาก และ มีความเกี่ยวเนื่องของข้อมูล
ในแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ
(2) ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเดลฟาย การสอบถามครั้งที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นต่างกันด้วยอัตรา 7:4 คน คิดเป็นร้อยละ63.63 จึงนำแบบก่อสร้าง
ไปปรับปรุง พัฒนาในการสอบถามครั้งที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่า งกัน
ด้วยอัตรา 8:3 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 จึงได้นำแบบก่อสร้างในรูป แบบ
สามมิติเพิ่มข้อมูลที่จะแสดงผลในการทำงานให้มีความชัดเจนและละเอียด
ขึ้น ครั้งที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่างกันด้วยอัตรา 10:1 คนคิดเป็นร้อยละ
90.90 ทำให้ทราบว่าปัจจุบันช่างฝีมือส่วนใหญ่ต้องการให้นำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารมาใช้จ ัดทำแบบก่อ สร้างเพื่อ ควบคู่ในการทำงาน แต่
ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องว่าจะมีการปรับเปลี่ยน พัฒนา
ตามความต้องการของช่างฝีมือหรือไม่ แต่หากทำได้จะทำให้การทำงานของ
ก่อสร้างมีช่างฝีมือที่มีศักยภาพมากขึ้นคุณภาพของงานก็จะได้ตามเกณฑ์
ความต้องการได้

รูปที่ 16 การปรับแก้ไขแบบก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้เชีย่ วชาญ

6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการประเมินปัจจัยในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สามมิติ
มาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลคะแนนปัจจัยที่มผี ลต่อการใช้แบบก่อสร้าง
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แบบก่อสร้าง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างใน
รูปแบบสาม มิติ มีราคาสูงกว่ารูปแบบดั่งเดิม
ความชำนาญของผู้เขียนแบบในการป้อนข้อมูล
ทำให้รายละเอียดของแบบแตกต่างกัน
แบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติ ใช้งานยากกว่า
รูปแบบดั่งเดิม
ใช้เวลาในการเขียนแบบก่อสร้างในรูปแบบ่สาม
มิตินานกว่ารูปแบบดั่งเดิม
ผู้รับเหมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
บริหารงาน

คิดเป็นร้อยละ
36.36
27.27
18.18
9.09
9.09

จากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลในการทำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ ว่า
เหตุผลที่แท้จริงที่ แบบก่อ สร้า งในรูปแบบสามมิติยังไม่เป็นที่นิยมเพราะ
ซอฟต์แ วร์ที่ใช้มีราคาที่แ พงทำให้ ผู้ รับ เหมาหรือ ผู้เกี่ย วยัง ไม่ก ล้า ที ่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน ทำให้ช่างฝีมือยังคงทำงานในรูปแบบเดิม ซึ่งมีทั้ง
การทำงานที่ถูกต้องและการทำงานที่ผิดขั้นตอน ทำให้งานก่อสร้างจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องหาช่างฝีมือที่มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันนั้นหาได้อย่าง ผู้ศึกษาจึง
มีความเห็นว่าควรจะทำการพัฒนาการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้
ทำแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติสำหรับฝีมือเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างช่างฝีมือที่
มีคุณภาพ
คำเสนอแนะ ควรจะมีการจัดอบรมเรียนรู้เรื่องแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารให้แก่ช่างฝีมือได้เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม จะได้เข้าใจปรับเปลี่ยนให้
ทันตามยุคสมัยเพราะปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมทำงาน
ทำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจในการสื่อสาร รับสารข้อมูลรูปแบบสามมิติ จะ
แข่งขันกับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจนั้นจะเป็นเรื่องยาก แต่ปัจจุบันนี้การจ้าง
ช่างฝีมือกลับขึ้นอยู่ที่ราคาค่าจ้างมากกว่าความสามารถ ผู้ รับเหมาส่วนมาก
จะคิ ด ว่ า ช่ า งฝี ม ื อ ชุ ด ไหน ๆ ก็ ส ามารถทำงานได้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ค ำนึ ง ถึ ง
ความสามารถจริง ๆ ของช่างฝีมือ ส่วนมากราคาถูกจะมีปัญหาเรื่องการทิ้ง
งาน ทำงานไม่ตรงตามแบบก่อ สร้า ง เบิก เงินเกินราคางานที่ทำ ดังนั้ น
ผู้รับเหมาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาการบริหารงานให้ส อดคล้องกันการ
ควบคู่กับการทำงานของช่างฝีมือจะเป็นการเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
ก่อสร้าง

ปัจจัยที่มีผลในการทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติมาใช้ในการ
ทำแบบก่อสร้างสำหรับช่างฝีมือ ร้อยละ 36.36 ของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
ว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างในรูปแบบสาม มิติ มีราคาสูงกว่า
รู ป แบบดั ่ ง เดิ ม ร้ อ ยละ 27.27 คิ ด ว่ า ความชำนาญของผู ้ เ ขี ย นแบบมี
ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องเป้นผู้ใส่ข้อมูลให้ละเอียดละสมบูรณ์ที่สุดหาก
ผู้ที่เขียนแบบไม่มีความชำนาญอาจจะทำให้ข้อมูลไม่ละเอียดพอก่อให้เกิด
ความผิดพลาดในการทำงานของช่างฝีมือได้ ร้อย 18.18 คิดว่าสามารถใช้
แบบก่อสร้างควบคู่กับการทำงานได้เป็นอย่างดี ช่างฝีมือส่วนมากต้องการใช้
แบบก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งกับผู้รับเหมา ร้อยละ 9.09
ในการใช้วิธีเดลฟายในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสอบถามให้ได้ความชัดเจน
คิดว่าแบบก่อสร้างรูปแบบสามมิติใช้เวลาในการเขียนแบบนานกว่ารูปแบบ ที่สุดเพราะได้มีการถามซ้ำกับ ผู้เชี่ยวชาญ ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของ
ดั่งเดิมจึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมใช้มากนักในวงการก่อสร้าง ร้อยละ 9.09 คิดว่า ผู้เชี่ยวชาญจนได้ความเห็นที่เห็นพ้องกัน ซึ่งทำให้ทราบความต้องการของ
ผู้รับเหมาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงยังคง ช่างฝีมือ แนวทางความคิดของช่างฝีมือที่มีต่อแบบก่อสร้างที่ได้ปรับเปลี่ยน
เป็นรูป แบบ 3 มิติ โดยส่ว นใหญ่ช่า งฝีมือ มีความต้อ งการที่อ ยากจะให้
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ผู้รับเหมาหรือผู้จ้างใช้แบบก่อสร้างรูปแบบ 3 มิติ ในการทำงานจริงเพราะ
ช่างฝีมือคิดว่าแบบก่อสร้าง 3 มิติ นั้นมีการแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนกว่า
รูปแบบดั่งเดิมทำให้การทำงานสะดวกและละเอียดมากขึ้น แต่ทั้งหมดนี้จะ
ขึ้นอยู่กับแบบก่อสร้างอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ฝีมือของช่างฝีมือควบคู่ด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา สาเหตุของอุปสรรคการบริหารด้าน
การเงินในโครงการก่อสร้าง โดยการใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงใน
การช่ว ยค้นหา และแยกประเภทของปั จ จั ย ความเสี่ย งที่ ก ระทบต่ อ การ
บริ ห ารการเงิน ในโครงการก่ อ สร้ า ง ทั้ ง ในหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ
หน่วยงานรับเหมาก่อสร้าง และหน่วยงานที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้าง
การดำเนินการวิจัย เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลอุปสรรค และปัจจัยเสี่ยงที่
กระทบต่ อ การบริห ารการเงิ น จากการค้ น คว้า เอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ก ระทบต่ อ การบริ ห ารด้ า นการเงิน ในงาน
ก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ย วชาญซึ่งมีประสบการณ์
สูงด้านการบริห ารงานก่อ สร้าง หลังจากนั้น คำนวณค่าความเสี่ยง และ
โอกาสความน่ า จะเป็ น ที่ เกิ ดผลกระทบต่อ การบริห ารด้า นการเงิน โดย
อ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ทำการสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม
โดยการสร้างแผนภาพฟอลท์ทรี เพื่อหาสาเหตุและความสัมพันธ์ของสาเหตุ
ที่ ท ำให้ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งได้ อ ย่ า งละเอี ย ดและชั ด เจนมากขึ้ น
เหตุ ก ารณ์ อุ ป สรรคที่ ส ำคั ญ นั้ น ได้ แ ก่ การอนุ มั ติ แ บบล่ า ช้ า , การขาด
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ในการตรวจสอบงาน, บุ ค ลากรภายในโครงการไม่
สามารถรับรู้ข้ อมูลทางการเงิน งบประมาณ ต้นทุน หรือ กำไร เนื่องจาก
เหตุผลด้านนโยบายของบริษัทในการรักษาข้อมูลการเงิน , มีความบกพร่อง
ในการสื่อสารภายในองค์ก ร และหน่วยงานโครงการก่อ สร้างไม่สามารถ
ทราบค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบันหรือทำการติดตามงบประมาณของโครงการ
อย่างสม่ำเสมอได้ ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำมาประยุกต์เพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางในการลดอุปสรรคในการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง
ต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ: การบริหารงานก่อสร้าง, โครงการก่อสร้าง, การบริหารด้าน
การเงิน, ปัจจัยเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง, การจัดการความเสี่ยง

Abstract

in construction projects of the owners’ agencies, construction
contracting agencies, and construction consulting agencies. The
methodology started by collecting the data of obstacles and
risk factors affecting financial management based on the review
of related literatures. Then, the factors affecting financial
management in construction projects were analyzed to provide
a guideline to interview experts with experience in construction
management in several public and private agencies. After that,
value at risk (VaR) was calculated, along with the designed
table of the effects of risks and a chance of probability for the
effects on financial management, based on the primary data of
the interview. Further analysis was conducted by creating a
fault tree diagram to find the causes and relationship of those
causes leading to the situation of risks more comprehensively
and clearly. The findings from the research is delayed
approvals, lack of knowledgeable personnel in auditing work,
project personnel unable to recognize financial information
such as budgets, costs or profits due to the company's policy,
disorders in internal communication within the organization
and the construction project is unable to know the current
expenses and
to follow up the project budget. The
knowledge obtained from the data analysis may be applied as
a guideline on management and solution to reduce financial
management obstacles in construction projects in the future.
Keywords: Construction Management, Construction Project,
Financial Management, Risk Factors in Construction Projects,
Risk Management

1. คำนำ

This research aimed to study the causes of financial
management obstacles in construction projects. Risk
management tools were applied to find and classify the types
of issues; including risk factors affecting financial management

ในปัจจุบัน โครงการก่อสร้างมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ธุรกิจการก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่ละ
โครงการล้วนมีมูลค่าและมีความสำคัญสูงต่อเจ้าของโครงการทั้งสิ้น ในช่วง
ปี 2561 – 2562 กลุ่ ม การก่ อ สร้ า งภาครัฐ มี ก ารก่ อ สร้ า งที่ เพิ่ ม ขึ้ น จาก
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โครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา, รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน รวมไปถึงการพัฒนาโครงการพื้นฐานใน
พื้ น ที่ EEC, การซ่ อ มแซมสิ่ งปลู ก สร้ า งและถนน ส่ งผลให้ แ นวโน้ ม การ
ก่อ สร้างภาครัฐสูงขึ้น การเติบ โตของโตของโครงการก่อ สร้างภาครัฐนั้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการก่อสร้างภาคเอกชน [1]
การศึกษาวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญ หาด้านการเงิน ที่
โครงการก่อสร้างจะต้องประสบ ธุรกิจก่อสร้างมักประสบปัญหาที่เกิดจาก
การบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถกำหนดสัดส่วน
ต้นทุนของแต่ละส่วนงานก่อสร้างได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการบริหารจัดการ
ด้า นต้นทุน หรือ Cost Management จึงเป็ นปั จจั ย สำคัญ ในการดำเนิน
ธุรกิจก่อสร้าง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการคัดเลือกและแยกประเภท
ของปั ญ หา เพื่อ การวิเคราะห์ห าแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อ ไป หา
แนวทางการบริหารการเงินที่ดี มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารความ
เสี่ ย งเข้ าม าช่ วย (Risk Management) อี ก ทั้ งยั งใช้ วิ ธี Fault Tree
Analysis เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุและความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ทำ
ให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นการบริห ารการเงิน ภายในโครงการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้
โครงการก่อ สร้างมีก ำไรที่มากขึ้ น ลดค่าใช้จ่ ายที่เกิดจากความบกพร่อ ง
ทางการบริหารการเงินในโครงการก่อสร้าง

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 คำจำกัดความของการบริหารงานก่อสร้าง
การบริหารงานก่อสร้าง เป็นบริการระดับมืออาชีพที่ให้เจ้าของโครงการ
มีการจัดการที่มีป ระสิทธิภาพของ ตารางการทำงาน ต้นทุน งบประมาณ
คุณภาพ ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งาน การบริหารงานก่อสร้างมี
ความสอดคล้องกันกับขั้นตอนการส่งมอบโครงการ ความรับผิดชอบเป็นของ
ผู้ จั ด การการก่ อ สร้ า ง (Construction Manager’s (CMs)) ในการสร้ า ง
ความสำเร็จของโครงการไปสู่ลูกค้า แกนหลักของโครงการประกอบด้วย 3
ส่วน ได้แก่
• เจ้ า ของโครงการ เป็ น ผู้ ที่ ม อบหมายโครงการ และเป็ น ผู้ ล งทุ น ใน
โครงการนั้น
• สถาปนิก หรือวิศวกร เป็นผู้ออกแบบโครงการ
• ผู้รับ เหมา คือ ผู้ดูแ ลกิจกรรม การปฏิ บั ติงานประจำวัน และบริห าร
จัดการผู้รับเหมาช่วง (Subcontractors)
การบริ ห ารงานก่ อ สร้ า งเป็ น การให้ ค วามสำคั ญ และให้ ก ารดู แ ล
โครงการโดยตรงแทนเจ้าของโครงการ เป็นการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อให้
ส่งมอบโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และ
เป็นมาตรฐานคุณภาพ ความพร้อมใช้งาน ตามที่เจ้าของโครงการกำหนด
2.2 การบริหารการเงิน และการบริหารการเงินในงานก่อสร้าง
การบริหารการเงินคือการใช้ทรัพยากรการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึง
การใช้เงินสดและสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทุก ๆ การตัดสินใจ ใน
ทุ ก ๆ วั น จะมี ผ ลกระทบต่ อ อนาคตทางการเงิ น ของบริษั ท เช่ น การ
ตัดสินใจเสนอราคาในโครงการขนาดใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อการเงินของ
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บริษั ท เมื่อมีการตัดสินใจว่าจะทำการประมูลโครงการ ผู้จัดการอาจต้อ ง
ตอบคำถามต่อไปนี้ ได้แก่ บริษัท มีแหล่งเงินสดเพียงพอสำหรับโครงการนี้
หรือไม่ บริษัทต้องการเงินทุนจากภายนอกหรือไม่ บริษัทยอมรับเงื่อนไข
และถูกผูกมัดเนื่องจากสัญญาของโครงการนี้หรือไม่ บริษัทควรทำการจ้าง
พนักงาน หรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้สามารถดำเนินงานในโครงการได้มาก
ขึ้น พิจารณาว่าบริษัทควรเช่าซื้อหรือซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมที่จำเป็นหรือไม่
หากบริษัทต้องซื้ออุปกรณ์จะต้องหาเงินทุนอย่างไร พิจารณาผลกระทบของ
การดำเนินโครงการในเรื่องการเพิ่มต้นทุนหลักของสำนักงานหรือ Cost of
Office คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัท
คำตอบของข้อใดข้อหนึ่ง
บริษัทรับเหมาก่อสร้างนั้นแตกต่างจาก บริษัท อื่ น ๆ เนื่องจากบริษัท
รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายที่ เป็ น เฉพาะทาง แม้ ว่ า
อุตสาหกรรมการก่อสร้างกำลังผลิต ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับโรงงานผลิตการ
ก่อสร้าง การสร้างอาคารถนนและโครงสร้างอื่น ๆ นั้นแตกต่างจากการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ เนื่ อ งจากลั ก ษณะเฉพาะเหล่ า นี้ หลั ก การการบริ ห าร
การเงิน ที่ ใช้ กั บ บริษั ท ทั่ ว ๆ ไป มั ก จะต้ อ งมี ก ารปรับ เปลี่ ย นก่ อ นที่ จ ะ
นำไปใช้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างมิฉะนั้นอาจจะไร้ประโยชน์
2.3 ลักษณะทั่วไปของโครงการ
2.3.1 คำจำกัดความของคำว่าโครงการ
เป้ าหมายสำคัญ ของโครงการคือ ตอบสนองความพึ งพอใจและความ
ต้องการของลูกค้า โดยโครงการจะมีลักษณะเฉพาะได้แก่
1) มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2) มีช่วงระยะเวลาโครงการ มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
3) โดยปกติแล้วจะมีส่วนร่วมกันหลายหน่วยงาน
4) มีลักษณะเฉพาะ ไม่เคยมีการทำมาก่อน
5) มีข้อจำกัดด้านเวลา งบประมาณ และประสิทธิผลที่ต้องการ
2.3.2 วงจรชีวิตของโครงการ
วงจรชี วิตของโครงการนั้น สามารถแบ่ งได้ 4 ขั้ น ได้ แ ก่ การกำหนด
โครงการ การวางแผนโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ และการส่ง
มอบโครงการ เมื่อจุดเริ่มต้นโครงการจะมีขั้นตอนการดำเนินงานที่น้อย และ
เริ่มสูงสุดในช่วงกลางโครงการ และน้อยอีกครั้งในช่วงส่งมอบโครงการแก่
ลูกค้า
1) ขั้นตอนการกำหนดโครงการ ได้แก่ การกำหนดวัตถุ ประสงค์ของ
โครงการ การจัดตั้งทีมงานสำหรับโครงการ มอบหมายความรับผิดชอบ
2) ขั้นตอนการวางแผนโครงการ จะมีขั้นตอนการทำงานที่ยากขึ้น เป็น
การวางแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการ มีการกำหนดกรอบระยะเวลา
ของงานในโครงการ กำหนดผู้ได้รับ ผลประโยชน์ กำหนดระดับ คุ ณ ภาพ
งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ
3) ขั้ น ตอนการติ ด ตามประเมิ น โครงการในขั้ น ตอนนี้ มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลด้านเวลา และต้นทุนว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ จำเป็นต้องมี
การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานด้านไหนบ้าง
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4) ขั้ น ตอนการปิ ด โครงการ หรื อ ส่ งมอบโครงการ เป็ น การส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์ของโครงการแก่ลูกค้า มีการตรวจสอบโครงการหลังจากเสร็จสิ้น
ของโครงการ อาจมีการฝึกอบรมลูกค้าหรือการถ่ายโอนเอกสาร รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ไปที่โครงการอื่น ๆ อีกทั้งยังมีการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
อีกด้วย
2.4 ขอบเขตและหน้าที่ ความรับผิดชอบผู้บริหารโครงการ
ผู้จัดการโครงการนั้น มีบ ทบาทหน้าที่ไม่แ ตกต่างจากผู้จัดการทั่วไป
โดยมี ห น้ า ที่ คื อ วางแผนงาน จั ด ตารางการทำงาน สร้ า งแรงจู งใจกั บ
บุคคลากรในโครงการ และควบคุมโครงการ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง
ระหว่างผู้จั ดการโครงการกับ ผู้จั ดการทั่วไปคือ เป็ นงานบริห ารโครงการ
ชั่ว คราว ลัก ษณะไม่เหมื อ นกิ จ กรรมที่เคยทำมาก่อ น ละมีก ารทำงานที่
ซับ ซ้อ น ผู้จั ดการโครงการคือ ผู้ที่ ท ำการประสานงาน และสร้า งทีม การ
ทำงาน จัดแผนผังโครงการ ตัดสินใจว่าควรทำอย่างไร และควรทำอะไรและ
ต้องเผชิญกับความท้าทายตลอดวงจรชีวิตของโครงการจนโครงการสิ้นเสร็จ
ผู้จั ด การโครงการมีห น้ า ที่ ก ารทำงานที่ ห ลากหลาย เพื่ อ การเติ มเต็ มให้
โครงการมีความสมบู รณ์ มากที่ สุด พวกเขามีห น้าที่ ในการสร้างช่อ งทาง
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า และจั ด การกั บ ความตึ งเครีย ดที่ เกิ ด จากความ
คาดหวั ง ของลู ก ค้ า โดยต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปได้ และมี ค วาม
สมเหตุสมผล ผู้จั ดการโครงการจะต้อ งให้ ทิศทางการประสานงาน การ
ทำงานร่วมกัน และการบูรณาการของทีมงานภายในโครงการ และมีการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็ น ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง หรือ
ผู้รับ จ้ า งช่ ว ง ผู้บ ริห ารโครงการมีห น้ าที่ รับ ผิด ชอบในประสิท ธิภ าพของ
โครงการ จะต้อ งสร้า งความมั่นใจได้ว่ามีความเหมาะสมระหว่า ง ต้นทุน
ระยะเวลาโครงการ และประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการว่ า ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าหรือไม่ ผู้ จัดการโครงการโดยทั่วไปจะต้องมีความรู้ทาง
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจดำเนินงาน ต้องเตรียมการให้
โครงการมีความสมบูรณ์ จะต้องมีการบริหารบุคลากรในโครงการให้ถูกต้อง
ถูกหน้าที่ ถูกเวลา เพื่อสร้างการตัดสินใจที่ถูกต้อง [3]
2.5 ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน หากเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบทั้ง
ทางบวก และทางลบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ความเสี่ยงมีสาเหตุ
และหากเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบ เช่น สาเหตุคือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ส่งผล
กระทบต่อ เหตุ ก ารณ์ คื อ สมาชิ ก ในที ม เกิ ดการเป็ น ไข้ ห วัด ใหญ่ ขึ้ น หาก
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น จะส่งลกระทบต่อต้นทุน ระยะเวลาการดำเนินงาน
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการได้ [4]
การบริหารความเสี่ยง คือการรับรู้ปัญ หาที่อาจเป็นปัจจัย ความเสี่ย ง
และบริหารจัดการปัญหานั้นที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ค าดคิดในช่วงระยะเวลา
การดำเนินโครงการ การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นการระบุเหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในโครงการให้ได้มากที่สุด รวมถึงการวิเคราะห์หา
แนวทางการป้องกันเหตุการณ์เสี่ยงนั้นก่อนจะเริ่มโครงการ มีการจัดการ
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และตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเหมาะสม มีการสร้างแผนรองรับ
กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และมีกาจัดหาเงินทุนเพื่อครอบคลุมในการ
รองรับความเสี่ยงนั้นเมื่อเกิดขึ้นในโครงการ
2.6 แผนภาพ Fault Tree Analysis (FTA)
การวิเคราะห์ แ ผนภาพฟอลท์ ท รีเป็ น การวิ เคราะห์ ค วามผิด พลาด
สำหรับ พิ จ ารณาสาเหตุต่า ง ๆ ที่ ทำให้ เกิ ดเหตุก ารณ์ ไม่ พึ งประสงค์ข อง
ระบบ โดยใช้วิธีก ารสร้า งแบบจำลองทางด้ านกราฟฟิ ก ซึ่ งช่ว ยอธิบ าย
ความสัมพันธ์เชิงตรรกะของเหตุการณ์พื้นฐานที่จะนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่อยู่บนสุดของแผนภาพฟอลท์ทรี [5]
การเลือกเหตุการณ์บนสุดมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของการวิเคราะห์
โดยถ้าเหคุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วไปมากเกินไป ผลการวิเคราะห์จะไม่
สามารถควบคุมหรือจัดการได้ เป็นเหตุการณ์ที่จำเพาะเจาะจงมากเกินไป
ผลการวิเคราะห์จะทำให้ไม่เห็นภาพที่ชัดเจนของระบบ
การวิเคราะห์ ฟอลท์ทรีเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์หาชุดเหตุการณ์
น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดเหตุก ารณ์ ไม่พึงประสงค์ข องระบบ การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพนั้นสามารถวิเคราะห์ได้หลังจากการสร้างแผนภาพฟอลท์ทรี เป็น
ขั้นตอนการรวบรวมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ
สำหรับ Cut Set คือ ชุดหรือ กลุ่มของเหตุก ารณ์พื้นฐานซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ บ นสุด โดยเหตุ ก ารณ์ ที่ ท ำให้ เกิด เหตุก ารณ์ ไม่พึ ง
ประสงค์จะน้อยที่สุดก็ต่อเมื่อไม่สามารถลดลงหรือยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดเหตุการณ์บนสุด ซึ่ง Minimal Cut Set มีประโยชน์ในการพิจารณาเพื่อ
หาจุดอ่อนหรือข้อ บกพร่อ งต่าง ๆ ในระบบ โดยการหาชุดเหตุการณ์น้อ ย
ที่สุดในระบบ สามารถทำการหาได้โดยสมการด้านล่าง
TE = M1 + M2 + M3 + … + Mk
Mi = X1 • X2 • X3 • … + Xn

(1)
(2)

โดยที่ TE คือ เหตุการณ์ส่วนหัว หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในที่นี้
คือ อุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง
Mi , i = 1 ถึง k คือ ชุดเหตุการณ์น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์
Xi , i = 1 ถึง n คือ เหตุการณ์พื้นฐาน
+ แทนประตูตรรกศาสตร์ “หรือ”
• แทนประตูตรรกศาสตร์ “และ”
การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีเชิงปริมาณเป็นการประเมินแผนภาพฟอลท์ทรี
โดยการใช้ความน่าจะเป็นการเกิดสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อ
วิเคราะห์ ข้ อ มู ลในเชิ งปริมาณและทำให้ ก ารวิเคราะห์ มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น สำหรับ การวิเคราะห์ แบบฟอลท์ทรีเชิงปริมาณ เป็นการคำนวณหา
ความน่า จะเป็ นทั้ งในส่ว นของระบบ และในส่ว นของชุ ด เหตุก ารณ์ ความ
ผิดพลาดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีหลักการคำนวณ ดังนี้
ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ของเหตุการณ์เป็น “หรือ” (OR)
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𝑃0 = 1 − ∏𝑛𝑖=1(1 − 𝑞𝑖 )

(3)
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4. ผลการดำเนินงาน

ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ของเหตุการณ์เป็น “และ” (AND)

(4)
4.1 การระบุความเสี่ยง
โดยที่ 𝑞𝑖 คือ ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของแต่ละ
การระบุปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นนั้น มาจากการศึกษาค้นคว้า จากบทความ
เหตุการณ์ และเป็นเหตุการณ์ที่อิสระต่อกัน
หนังสือ งานวิจัยต่าง ๆ ในอดีต การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงาน
n คือ จำนวนของกิ่งของแผนภาพฟอลท์ทรีที่ขนานกัน [6][7]
ก่อสร้าง โดยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยง โดยขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
นั้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
3. การดำเนินงานวิจัย
1) การบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Identification)
3.1 หาข้อมูลเบื้องต้น
ระบุถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับการบริหารงานก่อสร้าง มีการ
ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ ค้นคว้าทฤษฎีด้านการ กำหนดเป็ น Risk Factor แสดงปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ รวมไปถึ ง Risk
บริหารงานก่อสร้าง ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัย โดยรวมรวบจากวิทยานิพนธ์ Event ที่สามารถบอกถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงได้ การบ่งชี้ความเสี่ยงนั้นจะ
หนังสือเรียน เอกสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบทความ ทำทั้งความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงภายนอกโครงการ ความเสี่ยงภายใน
วิชาการ
โครงการนั้ น เป็ น ความเสี่ ย งบุ คคลากร ภายในโครงการสามารถควบคุ ม
จัดการ หรือ ป้ อ งกันไม่ให้ เกิดขึ้ นได้ ความเสี่ย งภายนอกโครงการนั้นเป็ น
3.2 ทำการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบ
ความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคลากรภายในโครงการก่อสร้าง
ระบุ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารงานก่ อ สร้ า งด้ า นการเงิ น เพื่อนำไปวิเคราะห์หาผลกระทบและแนวทางการป้องกันต่อไป
(Financial Construction Management) โดยการใช้ เทคนิ ค การจั ด การ
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ความเสี่ยง (Risk Management) จากบทความและการสัมภาษณ์เบื้องต้น
เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความเสี่ยง ว่ามีระดับความรุนแรงมากแค่
เพื่ อ เป็ นพื้ นฐานในการวิเคราะห์ ปั ญ หาที่เกิดขึ้ นในการบริห ารการเงิน ใน ไหน ในเหตุ ก ารณ์ ที่มีระดับ ความเสี่ย งสูง จำเป็ นต้อ งได้รับ การแก้ไขเป็ น
โครงการก่อสร้าง
อันดับแรก เนื่อ งจากเหตุก ารณ์ที่มีระดับ ความเสี่ย งที่สูงอาจนำมาสู่ความ
เสียหายในวงกว้างสู่โครงการก่อสร้างได้ การประเมินระดับความเสียหาย
3.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสาเหตุ
ของความเสี่ยงนั้นจะประเมิน Numerical Scale ตามตารางด้านล่าง โดย
นำปั จ จั ย ความเสี่ย งที่อ าจเป็ นอุ ป สรรคในการบริห ารด้า นการเงิน ใน
พิจารณาผลกระทบต่อการบริหารการเงินเป็นหลัก
โครงการก่อสร้าง มาวิเคราะห์หาสาเหตุและความสัมพันธ์ของสาเหตุ และ
จากตารางที่ 1, 2 และ 3 ด้า นล่า ง นำไปเป็ นระดับ การประเมินของ
นำไปสร้างแผนภาพฟอลท์ทรี โดยการใช้ Fault Tree Analysis (FTA) เชิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงในแบบสอบถาม ที่ใช้ในการสอบถามและสัมภาษณ์
คุณภาพในการวิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริห ารโครงการก่อสร้างต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์
3.4 สร้างแบบสำรวจจากแผนภาพฟอลท์ทรี
𝑃𝐴 = ∏𝑛𝑖=1 𝑞𝑖

นำแผนภาพที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นสร้างเป็นแบบสำรวจ และทำการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่าง ตารางที่ 1 แสดงการประเมินระดับผลกระทบทางการเงินของปัจจัยความเสี่ยงใน
โครงการก่อสร้าง
ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและสร้างความถูกต้องแม่นยำ
ระดับการ
ผลกระทบด้านต้นทุนในงานก่อสร้าง
มากขึ้น
ประเมิน
1 (ต่ำมาก)

ไม่ได้มีผลกระทบให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

2 (ต่ำ)

ต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 10

3 (ปานกลาง)

ต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10-20

4 (สูง)

ต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20-40

5 (สูงมาก)

ต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตรามากกว่าร้อยละ 40

3.5 วิเคราะห์ฟอลท์ทรีเชิงปริมาณ
นำผลการสำรวจและการสัมภาษณ์ มาทำการวิเคราะห์หาค่าความน่า
เป็ น โดยใช้ห ลัก ตรรกศาสตร์ห รือ Fault Tree Analysis เชิงปริมาณเป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ อีกทั้งการนำเอาข้อมูลจากการประเมิน มาเพื่อ
คำนวณค่ า ความเสี่ ย ง หรื อ Risk Value และทำการวิ เคราะห์ Failure
Mode and Effects Analysis (FMEA)
3.6 สรุปผลและวิเคราะห์ผล

ตารางที่ 2 แสดงการประเมินระดับความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

สรุป ผลและแนวทางการแก้ไขปั ญ หาที่ เกิดขึ้ น เปรีย บเทีย บผลที่ ได้
ระหว่า งการวิเคราะห์ ฟ อลท์ท รีเชิงคุณ ภาพ การวิเคราะห์ ฟ อล์ท ทรีเชิ ง
ปริม าณ และการวิเคราะห์ ค่ า ความเสี่ ย ง เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ส ำหรั บ การ
บริหารงานก่อสร้างในอนาคตต่อไป
CEM28-4

ระดับการ
ประเมิน

ระดับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

1 (ต่ำมาก)

มีระดับความน่าจะเป็นร้อยละ 0 - 20

2 (ต่ำ)

มีระดับความน่าจะเป็นร้อยละ 21-40

385

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

3 (ปานกลาง)

มีระดับความน่าจะเป็นร้อยละ 41-60

4 (สูง)

มีระดับความน่าจะเป็นร้อยละ 61-80

5 (สูงมาก)

มีระดับความน่าจะเป็นร้อยละ 81-100

ตารางที่ 3 แสดงการประเมินความสามารถในการรับมือเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น
ระดับการ
ประเมิน

ระดับความสามารถในการรับมือต่อเหตุการณ์ความเสี่ยง

1 (ต่ำมาก)

สามารถรับมือและจัดการเหตุการณ์นั้นได้ภายใน 6 ชั่วโมง

2 (ต่ำ)

สามารถรับมือและจัดการเหตุการณ์นั้นได้ภายใน 1 วัน

3 (ปาน
กลาง)

สามารถรับมือและจัดการเหตุการณ์นั้นได้ภายใน 1 สัปดาห์

4 (สูง)

ใช้ระยะเวลาในการรับมือและจัดการเหตุการณ์นั้นเป็นเวลา 30 วันขึ้นไป

5 (สูงมาก)

ไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้

3) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response Development)
การหาแนวทางที่จะลดความรุนแรงจากผลกระทบของเหตุการณ์หรือ
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งนั้ น รวมไปถึ ง การพั ฒ นาแผนฉุ ก เฉิ น ที่ จ ะรั บ มื อ การ
เหตุการณ์ในด้านลบที่มีโอกาสจะก่อความเสียหายให้แก่โครงการด้วย
4) การควบคุมความเสี่ยง (Risk Response Control)
คือการพัฒนากลยุทล์รับมือกับความเสี่ยง มีการติดตามและปรับแผน
รับกับเหตุการณ์ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อาจรวมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารจัดการด้วย
ในขั้นตอนการระบุปัจจัยความเสี่ยงขั้นต้นนั้น ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวม
ข้อมูลตามหมวดหมู่คือ ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินในโครงการ
ก่ อ สร้ า ง (Risk Factor Category) และทำการแบ่ ง ย่ อ ยลงไปเป็ น Risk
Factor ต่า ง ๆ โดยการทำการรวบรวมจากงานวิ จั ย หนั งสือ บทความ
วิชาการต่าง ๆ ในอดีต และทำการสำรวจเบื้องต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง ทั้ งในหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ หน่ ว ยงาน
รับเหมาก่อสร้าง และหน่วยงานที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้าง โดยทำ
การสอบถามจาก หน่ ว ยงาน ต่ า ง ๆ จำนวน หน่ ว ยงานละ 3 คน รวม
ทั้งหมด 9 คน ทำให้ทราบถึงอุปสรรค สาเหตุและลักษณะของปัญหาที่มีผล
ต่อของการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง ลำดับถัดมาผู้วิจัยได้ทำ
ค้นคว้า สรุป และแยกประเด็น ประเภทของปัญหา และสาเหตุที่ทำให้เกิด
เหตุการณ์นั้น ๆ ใน เพื่อทำการสร้างแผนภาพฟอลท์ทรีขั้นตอนต่อไป
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1) อุ ป สรรคที่ เกิ ดจากความล่ า ช้า ของโครงการ ส่ งผลกระทบทำให้
โครงการนั้ น มี ต้ น ทุ น ที่ สู งขึ้ น ทั้ งต้ น ทุ น ทางด้ า นแรงงาน รวมไปถึ งวั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ค่า ใช้จ่ า ยพนัก งาน ค่ าเช่า หรือ อุ ป กรณ์ สำนั ก งาน ค่า น้ำ ค่า ไฟ
ภายในโครงการด้วย
2) อุปสรรคที่เกิดจากการควบคุมคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ทำให้เกิดการแก้ไขงาน หรือการทำงานซ้ำ ส่งผลกระทบทางด้านต้นทุนใน
การทำงาน
3) อุปสรรคเนื่องจากการบริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการบริหาร
เวลา การบริหารทรัพยากร การบริหารฝีมือ แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร
วัสดุ อุปกรณ์ รวมไปถึงการสื่อสารภายในองค์กร การควบคุมหรือติดตาม
งบประมาณภายในโครงการ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการบริหารด้าน
การเงินภายในโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น
4) อุปสรรคเนื่องจากปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก แต่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการหรือแผนการทำงาน และการบริหาร
งบประมาณภายในโครงการ
4.3 การสร้างแผนภาพฟอลท์ทรี

เหตุการณ์หรือสาเหตุในแผนภาพฟอลท์ทรีนั้น ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ อาจไม่ ล ะเอี ย ดหรือ ครอบคลุม ทั้ งหมด แต่ ล ะครอบคลุ ม เพี ย ง
เหตุการณ์ที่น่าเชื่อถือหรือเป็นไปได้ที่สุดที่ได้จากการประเมิน ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูลเบื้ อ งต้น ผู้วิจั ย ได้ท ำการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องในโครงการก่อ สร้างทั้งในหน่วยงานเจ้ าของโครงการ หน่วยงาน
รับเหมาก่อสร้าง และหน่วยงานที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้
ประเด็นปัญหาที่ครอบคลุมจากทุกฝ่ายมากที่สุด
หลังจากสร้างแผนภาพฟอลท์ทรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรกำหนดรหัส
ตำแหน่งของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในแผนภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการวิเคราะห์แผนภาพฟอลท์ทรี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใน
การกำหนดรหัสหรือสัญลักษณ์ของเหตุการณ์มีหลักการและขั้นตอน ดังนี้
วิธี ก ารกำหนดสั ญ ลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ หลั งจากการสร้ า ง
แผนภาพฟอลท์ทรีเสร็จเรียบร้อย สามารถใช้วิธีรวมตัวอักษรตั้งแต่ A-Z เพื่อ
จำแนกเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ สาเหตุแต่ละสาเหตุ เรียกตัวอักษรเหล่านี้
ว่า รหัสตำแหน่ง หรือ Location Code
1) การกำหนดสาเหตุระดับที่ 1 เป็นตัวอักษร เช่น A, B ,C, ….Z เป็นต้น
2) การกำหนดสาเหตุในระดับที่ 2 อยู่ภายใต้อักษรสาเหตุลำดับที่ 1 เป็น
ตัวอักษร เช่น AA, AB, AC, …AZ เป็นต้น
3) การกำหนดสาเหตุในระดับที่ 3 อยู่ภ ายใต้อั กษาสาเหตุลำดับ ที่ 2 เป็ น
ตัวอักษร เช่น AAA, AAB, AAC, …AAZ เป็นต้น
4.2 การแยกประเด็นปัญหาและอุปสรรค
4) การกำหนดสาเหตุในระดับที่ 4 อยู่ภายใต้สาเหตุในระดับที่ 3 กำหนดให้
ผู้วิจัยได้ทำการนำเอาผลจากการศึกษาซึ่งคือประเด็นปัญ หาต่าง ๆ ที่ เป็นตัวอักษร เช่น AAAA, AAAB, AAAC, …, AAAZ
เป็ น อุ ป สรรคในการบริ ห ารด้ า นการเงิน ในโครงการก่ อ สร้า ง มาทำการ 5) การกำหนดสาเหตุในระดับที่ 5 อยู่ภายใต้สาเหตุในระดับที่ 4 กำหนดให้
รวบรวม ค้นคว้าเพิ่มเติม แยกประเภท และหาสาเหตุของปัญหา สามารถ เป็นตัวเลข โดยเริ่มจาก 0 เช่น AAAA0, AAAA1, AAAA2, …, AAAA9
แบ่ งประเภทของปั ญ หาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การบริห ารด้ า นการเงิน เป็ น
ประเภทใหญ่ๆ ทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่
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ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์คั่นกลางและเหตุการณ์พื้นฐาน และระดับชั้น
ของความสัมพันธ์ในแผนภาพฟอลท์ทรี จำนวนองค์ป ระกอบในแต่ละชุด
เหตุการณ์น้อยที่สุดจะขึ้นอยู่กับระดับของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
ลักษณะความสัมพันธ์ของเหตุก ารณ์ และจำนวนเหตุก ารณ์ พื้นฐาน การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพมีขั้นตอน คือการแปลงแผนภาพฟอลท์ทรีเป็นสมการ
ตรรกศาสตร์ (Boolean Equation) และลดรูปสมการทางตรรกศาสตร์โดย
ใ ช้ ก ฎ ท า ง พี ช ค ณิ ต เช่ น The Distributive Law, The Law of
Absorption
จากแผนภาพฟอลท์ทรีสามารถนำความสัมพันธ์ของเหตุก ารณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ นำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นำมาเขียนเป็น
สมการตรรกศาสตร์ได้ ดังนี้

รูปที่ 1 รูปแบบการเขียนฟอลท์ทรี
จากรูปที่ 1 ตัวอย่างการเขีย นฟอลท์ทรี เหตุการณ์ที่ตั้งไว้เป็ น
ส่ว นบนสุ ด หรือ Top Event คือ อุ ป สรรคที่ก ระทบต่อ การบริห ารด้ า น
การเงิ น ในโครงการก่ อ สร้ า ง ถู ก เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยสมการตรรกศาสตร์ ที่ มี
ความสัมพันธ์แบบ “หรือ” ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสาเหตุของปัญหา
การบริหารด้านการเงินได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ สาเหตุจากความ
ล่ า ช้ า ของโครงการ (A), สาเหตุ จ ากการควบคุ ม คุ ณ ภาพไม่ เป็ น ไปตาม
กำหนด (B), สาเหตุจากการบริห ารงานภายในโครงการ (C) และสุดท้าย
สาเหตุจากปัจจัยภายนอก แทนด้วย (D)
จากรู ป ที่ 1 สาเหตุ จ ากความล่ า ช้ า ของโครงการ (A) จะ
ประกอบด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ ย่ อ ย ๆ ที่ ถู ก เชื่ อ มกั น ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ เชิ ง
ตรรกศาสตร์แบบ “หรือ” จำนวน 3 เหตุการณ์ ที่นำไปสู่ความล่าช้าของ
โครงการได้ ได้ แ ก่ การอนุ มั ติ แ บบล่ า ช้ า (AA), ความบกพร่อ งของการ
บริหารภายในโครงการ (AB) และสาเหตุเนื่องจากสภาพหน้างานไม่มีความ
พร้อม (AC) ซึ่งจากเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์นั้น ในแต่ละเหตุการณ์ก็สามารถ
แบ่ ง เป็ น เหตุ ก ารณ์ ย่ อ ย ๆ ได้ ต่ อ ไปอี ก เพื่ อ เป็ น การหาสาเหตุ แ ละ
ความสัมพันธ์ของแต่ละเหตุการณ์ที่แท้จริง เช่นการอนุมัติแบบล่าช้า (AA)
จะประกอบด้วยเหตุการณ์ย่อย ๆ ที่เป็นสาเหตุของการอนุมัติแบบล่าช้า อีก
จำนวน 3 เหตุก ารณ์ ที่ เชื่อ มกัน ด้ว ยความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์แบบ
“หรือ” อันได้แก่ ความล่าช้าของเจ้าของงานในการตอบคำถามผู้รับเหมา
(AAA), ความบกพร่อ งในการประสานงานภายในหน่ว ยงาน (AAB) และ
แบบก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อ ยมากเกินไป (AAC) เหตุการณ์เหล่านี้
สามารถแบ่งย่อย ๆ เพื่อหาเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาแต่ละข้อได้
ต่อไปอีกจนถึงเหตุการณ์ปลายสุด และจากแผนภาพฟอลท์ทรีทั้งระบบที่ได้
สร้างขึ้น สามารถนำไปเขียนเป็นสมการได้ โดยการใช้ตรรกศาสตร์เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งจากความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์แบบ “หรือ” จะ
แทนด้วยการบวก (+) และความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์แบบ “และ” จะ
แทนด้วยการคูณ (•)
4.4 การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ ห าชุ ดเหตุก ารณ์ น้ อ ยที่ สุด ที่ท ำให้ เกิด เหตุ ก ารณ์ ไม่พึ ง
ประสงค์ เป็นการหาชุดเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์น้อยที่สุดที่ส่งผล
ให้ชุดเหตุการณ์นั้นเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จำนวนชุดเหตุการณ์น้อย
ที่ สุ ด ของแผนภาพ ฟ อลท์ ท รี จ ะขึ้ น กั บ จำนวนเหตุ ก ารณ์ พื้ น ฐาน

TE = A + B + C + D
A = AA + AB + AC
B = BA + BB
C = CA + CB + CC + CD
D = DA + DB + DC + DD + DE
AA = AAA + AAB + AAC
AB = ABA + ABB + ABC + ABD + ABE
AC = ACA + ACB + ACC + ACD
BA = BAA + BAB + BAC + BAD + BAE + BAF
BB = BBA + BBB
CA = CAA +CAB + CAC + CAD
CB = CBA + CBB
CC = CCA + CCB + CCC + CCD + CCE + CCF
CBA = CBAA • CBAB
AAA = AAAA + AAAB
AAB = AABA • AABB
AAC = AACA + AACB
ABA = ABAA • ABAB • ABAC
ABC = ABCA + ABCB
ABD = ABDA + ABDB
ABE = ABEA + ABEB
ACA = ACAA + ACAB
ACB = ACBA + ACBB
ACC = ACCA + ACCB
AACA = AACA0 • AACA1

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

เมื่ อ แปลงแผนภาพฟอลท์ ท รี ได้ ต ามสมการข้ า งต้ น แล้ ว จะทำการ
วิเคราะห์ โดยการแทนที่ด้วยเหตุการณ์คั่นกลางต่าง ๆ ที่อยู่ในสมการด้วย
เหตุการณ์คั่นกลางหรือเหตุการณ์พื้นฐานที่อยู่ในเหตุการณ์คั่นกลางนั้น ใน
การแทนที่สมการนี้จะเป็นการแทนที่จากสมการด้านบนลงด้านล่าง จนจะได้
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เหตุก ารณ์ ส่ว นหั ว ในรู ป แบบของเหตุ ก ารณ์ พื้ น ฐานทั้ งหมด ตัว อย่างการ
คำนวณบางส่วน ดังนี้
ตัวอย่างการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3
แทนที่สมการที่ 4 ด้วยสมการที่ 5 สมการที่ 6 สมการที่ 7 และสมการที่ 8
จะได้
TE = AA + AB + AC + BA + BB + CA + CB + CC + CD + DA + DB +
DC + DD + DE
(29)
แทนที่สมการที่ 29 ด้วยสมการที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 16 จะได้
TE = AAA + AAB + AAC + ABA + ABB + ABC + ABD + ABE + ACA
+ ACB + ACC + ACD + BAA + BAB + BAC + BAD + BAE + BAF +
BBA + BBB + CAA +CAB + CAC + CAD + CBA + CBB + CCA + CCB
+ CCC + CCD + CCE + CCF + CD + DA + DB + DC + DD + DE (30)
ทำการวิเคราะห์ ในลัก ษณะเดิ ม จนกระทั่ งได้เหตุ ก ารณ์ ส่ ว นหั ว หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Top Event) อยู่ในรูปของเหตุการณ์พื้นฐาน ดัง
สมการข้างล่างนี้
TE = M1 + M2 + M3 + … + Mk
Mi = X1 • X2 • X3 • … + Xn

(31)
(32)

โดยที่ TE คือ เหตุการณ์ส่วนหัว หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในที่นี้คือ
อุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง
Mi , i = 1 ถึง k คือ ชุดเหตุการณ์น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์
Xi , i = 1 ถึง n คือ เหตุการณ์พนื้ ฐาน
+ แทนประตูตรรกศาสตร์ “หรือ”
• แทนประตูตรรกศาสตร์ “และ”
จากการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพทำให้ เราทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นปั จจัย
สำคัญที่เป็ นอุป สรรคต่อการบริห ารงานก่อสร้าง ซึ่งเหตุก ารณ์น้อยที่สุดที่
สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และมีประตู ตรรกศาสตร์ หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุคือความสัมพันธ์แบบ “และ” หมายความว่า
ต้องมีเหตุการณ์จำนวน 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน จึงเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ได้ ตัวอย่างเช่น มีความบกพร่องด้านระบบเอกสาร และมีความ
บกพร่ อ งด้ า นการสื่ อ สาร จะทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาความบกพร่ อ งในการ
ประสานงานภายในหน่วยงาน สำหรับการประเมินโอกาสของสาเหตุที่ทำให้
เกิดปัญหา เป็นการจัดลำดับโอกาสของชุดเหตุการณ์น้อยที่สุดที่ทำให้เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการทำแผนภาพฟอลท์ทรี ทำให้เราทราบว่า
จำนวนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีทั้งหมด 49 สาเหตุ จาก
การประเมิน ผู้วิจัย พบว่าสาเหตุที่มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญ หามากที่สุด คือ
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ปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการ จากแผนภาพฟอลท์ทรี มีจำนวน
40 เหตุการณ์ย่อย ๆ ที่นำไปสู่ความล่าช้าของโครงการ รองลงมาคือสาเหตุ
จากปัญ หาด้านการบริหารงานภายในโครงการ จากแผนภาพฟอลท์ทรี มี
จำนวน 15 เหตุก ารณ์ ย่อ ย ๆ ที่นำไปสู่ปั ญ หาด้านการบริหารงานภายใน
โครงการ อันดับถัดมาคือปัญหาจากการควบคุมคุณภาพของงานไม่เป็นไป
ตามกำหนด จากแผนภาพฟอลท์ทรี มีจำนวน 8 เหตุการณ์ย่อย ๆ ที่นำไปสู่
ปั ญ หาด้า นควบคุม คุณ ภาพและส่ง ผลกระทบต่อ การบริห ารการเงิน ของ
โครงการ และลำดับสุดท้ายคือปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จากแผนภาพ
ฟอลท์ทรี มีจ ำนวน 6 เหตุการณ์ ย่อย ๆ ที่นำไปสู่ปั ญ หาที่เกิดจากปั จ จั ย
ภายนอก
4.5 การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีเชิงปริมาณ
ในการวิเคราะห์ฟอลท์ทรีเชิงปริมาณนั้น จะช่วยในการประเมินระดับ
โอกาสของสาเหตุที่ ทำให้ เกิด เหตุก ารณ์ ไม่ พึงประสงค์ได้มีค วามถู ก ต้อ ง
แม่ น ยำมากขึ้ น ในการดำเนิ น การรวบรวมเก็ บ ข้ อ มู ล จากการค้ น คว้ า
บทความ งานวิจัย หนังสือ และการสำรวจประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ที่ มี
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการก่อสร้าง สามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ได้ เพื่อทราบปัญหาทุกอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารด้านการเงิน
ในโครงการก่อสร้าง สำหรับการสอบถามข้อมูลนั้ นได้ทำการแจ้งให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามตามประสบการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในการ
บริหารงานก่อสร้างโครงการด้วยความเป็นกลาง ซึ่งหากผู้ให้ข้อมูลไม่ตอบ
แบบสอบถามด้วยความเป็นกลาง อาจมีผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้มีค่า
คลาดเคลื่อนไปจากความจริงมาก
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและคำนวณค่าความน่าจะเป็นของสาเหตุที่ทำ
ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารด้านการเงินใน
โครงการก่อสร้าง การคำนวณความน่าจะเป็นของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
ใช้หลักการต่อไปนี้
ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ของเหตุการณ์เป็น “หรือ” (OR)
𝑃0 = 1 − ∏𝑛𝑖=1(1 − 𝑞𝑖 )

(33)

ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ของเหตุการณ์เป็น “และ” (AND)
𝑃𝐴 = ∏𝑛𝑖=1 𝑞𝑖

(34)

โดยที่ 𝑞𝑖 คือ ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของแต่ละ
เหตุการณ์ และเป็นเหตุการณ์ที่อิสระต่อกัน
n คือ จำนวนของกิ่งของแผนภาพฟอลท์ทรีที่ขนานกัน
จากการนำแผนภาพฟอลท์ท รีไปสร้างเป็ นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่าง
ๆ นั้น ผลลัพธ์จากแบบสอบถามที่ได้ ได้แก่ ผลการประเมินผลกระทบต่อ
ต้นทุนของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง, ค่าโอกาสความน่าจะเป็นของแต่ละ
เหตุก ารณ์ความเสี่ยงนั้น และระดับ ความสามารถในการรับ มือของแต่ละ
เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งนั้ น ๆ จากความน่ า จะเป็ น ของเหตุ ก ารณ์ ย่ อ ย ๆ
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สามารถนำไปสู่การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หลัก ๆ ได้ดังสมการที่ หลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้างนั้นมีสาเหตุได้หลายประการ
33 และสมการที่ 34
ไม่ ว่า จะเป็ น ความไม่เข้ า ใจความต้อ งการของเจ้ า ของงาน เจ้า ของงานมี
ตัวแทนในการตัดสินใจหลายคน การปรับแบบให้ทันสมัยมากขึ้น สิ่งเหล่านี้
ล้วนนำไปสู่การก่อสร้างที่ล่าช้า หรือสามารถนำไปสู่การทำงานซ้ำได้ หาก
แบบก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้ทำการก่อสร้างไปแล้ว การเปลี่ยนแปลง
แบบก่อ สร้างบ่ อ ยครั้งนั้น จึ งสามารถเป็ นสาเหตุที่ นำไปสู่ความล่าช้ าของ
โครงการก่อสร้าง ส่งผลกระทบให้ต้นทุนในการก่อสร้างนั้นเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น
จึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้างข้อสำคัญ
2) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการตรวจสอบงาน
การขาดบุ คลากรที่มีความรู้ในการตรวจสอบงานนั้นเป็ นสาเหตุที่เกิด
ความผิดพลาดในการทำงานได้ เกิดการทำงานซ้ำ หรือ การแก้ไขงาน สิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโครงการทั้งสิ้น หากมีต้นทุนในการ
แก้ไขงานหรือการทำงานซ้ำที่สูงนอกเหนือจากงบประมาณที่วางไว้จะส่งผล
รูปที่ 2 ตัวอย่างส่วนหนึ่งของแผนภาพฟอลท์ทรีในส่วนเหตุการณ์ AAB
ให้ ก ารควบคุ ม งบประมาณนั้ น ไม่ เป็ น ไปตามแผน ดั ง นั้ น การลดความ
ผิ ด พลาดของงานนั้ น สามารถแก้ ไขได้ โ ดยการใช้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
เนื่องจากแผนภาพฟอลท์ทรีมีขนาดใหญ่มาก จึงไม่สามารถนำมาแสดงได้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบงาน มีความรู้
ในบทความนี้ทั้งหมด รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างส่วนหนึ่งของแผนภาพฟอลท์ทรี ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง และวิธีการแก้ปัญหาเมื่องานก่อสร้าง
ในส่วนของเหตุการณ์ ความบกพร่องในการประสานงานภายในหน่วยงาน นั้นเกิดความผิดพลาดขึ้น จะเป็นการช่วยลดงบประมาณที่จะเสียไปกับการ
แทนด้ว ยตัว อั ก ษร AAB ซึ่งมี เหตุก ารณ์ ย่อ ย ๆ ที่ เป็ นสาเหตุให้ เกิดความ แก้ไขงานได้มาก
บกพร่องในการประสานงานภายในหน่วยงานได้แก่ เหตุการณ์ความบกพร่อง
3) บุ ค ลากรไม่ ส ามารถรู้ ร ายละเอี ย ด ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ กำไรของ
ทางด้านเครื่องมือการจัดเก็บเอกสาร (AABA) และเหตุการณ์การสื่อสารที่ไม่
หน่วยงานได้ เนื่องจากข้อมูลเป็นความลับของบริษัท
เข้าใจกันภายในหน่วยงาน (AABB)
ในบางหน่วยงานที่ได้ทำการสอบถามนั้น ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานที่ไม่
ตัวอย่างการคำนวณฟอลท์ทรีเชิงปริมาณหรือโอกาสความน่าจะเป็นของ สามารถให้บุคลากรภายในโครงการรับรู้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ
เหตุการณ์ ยกตัวอย่างกรณีที่มีความสัมพันธ์แบบ “และ” และผลความน่าจะ กำไรของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ผู้ที่มีสิทธิ์
เป็นจากแบบสอบถาม ได้แก่ เหตุการณ์ความบกพร่องทางด้านเครื่องมือการ รับ รู้คือ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้ จั ดการของโครงการ ทำให้ เป็ นสาเหตุที่ บุ คลากร
จัดเก็บเอกสาร (AABA) มีค่าความน่าจะเป็น 0.33 และเหตุการณ์การสื่อสาร ภายในโครงการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินกำหนดได้
ที่ไม่เข้าใจกันภายในหน่วยงาน (AABB) มีค่าความน่าจะเป็น 0.45
เนื่องจากไม่ทราบเป้าหมาย หรือเป้ากำไรที่ชัดเจนในการทำโครงการ การ
ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ของเหตุการณ์เป็น “และ” (AND)
แก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นนี้สามารถทำได้โดยการวางแผนจัดระบบการบริหาร
𝑛
ภายในโครงการใหม่ การที่บุคลากรในโครงการรู้ขอบเขตด้านการเงินในส่วน
𝑃𝐴 = ∏𝑖=1 𝑞𝑖
งานที่ตนรับผิดชอบ ย่อมควบคุมงบประมาณได้ง่ายกว่าการไม่รู้เรื่องการเงิน
เมื่อแทนค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์พื้นฐาน สามารถคำนวณได้ ภายในโครงการก่อสร้างเลย
ดังนี้
4) การอนุมัติแบบก่อสร้างล่าช้า
P (AAB) = P (AABA) x P (AABB)
การอนุมัติแบบก่อสร้างล่าช้านั้น จากข้อมูลการสอบถาม สามารถสรุปได้
P (AAB) = 0.33 x 0.45
ว่า ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการวางกรอบเวลา
P (AAB) = 0.15
ที่แ น่ ชัดในการตอบกลับ เอกสาร ขาดการติดตามความคืบ หน้ าของแบบ
จากผลการคำนวณโอกาสความน่ า จะเป็ น พบว่า 10 อั น ดับ แรกที่ มี ก่ อ สร้า ง รวมไปถึ งฝ่ า ยเจ้ า ของงานไม่ ส ามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กแบบที่ ต น
โอกาสความน่ า จะเป็ น ของสาเหตุ ที่ จ ะไปสู่ ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้า นการ ต้องการได้ ขาดความชัดเจนในแบบก่อสร้าง การรอคอยการสรุปแบบที่มี
บริหารการเงินได้แก่
ระยะเวลายาวนาน การป้องกันปัญหานี้สามารถทำได้โดยการวางกรอบเวลา
1) การเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้าง
ที่ชัดเจนว่าหากอนุมัติแ บบล่าช้าเกินวันที่เท่าไหร่ จะกระทบต่องาน หาก
เนื่ อ งจากการเปลี่ย นแปลงแบบในงานก่อ สร้า งนั้ นนำไปสู่ผลกระทบ ล่าช้า ผู้รับเหมาก่อสร้างอาจทำเอกสารยื่นข้อเรียกร้องจากผลกระทบ ความ
หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่จะล่าช้ากว่ากำหนดเวลา เนื่องมาจาก เสียหายที่เกิดขึ้นนี้ได้ การอนุมัติแบบล่าช้านั้น ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
การที่ผู้ออกแบบนั้น ต้องรอการตัดสินใจจากเจ้าของงาน ผู้ออกแบบและ การเงินคือ การอนุมัติแบบที่ล่าช้ามักนำไปสู่การก่อสร้างที่ล่าช้าด้วย
เจ้าของงานจำเป็นที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนถึงความต้องการที่แท้จริงก่อน
5) การขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการควบคุมงาน
การออกแบบ เพื่อ ป้อ งกันความผิดพลาดในการออกแบบ การแก้ไขแบบ
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การขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการควบคุมงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลงานได้คือ อาจเกิ ดงานที่ผิดพลาด ทำให้ ต้อ งมีก ารแก้ไขงาน การ
ทำงานซ้ำ ส่งกระทบต่อต้นทุนของโครงการที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขงานชิ้นใหญ่
ๆ เช่น การก่อสร้างผิดจากแบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเสาหรือคาน หากต้อง
ทำการแก้ไขขึ้นมาย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนโครงการมาก การมีบุคลากรที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานและการวางแผน
งานนั้ น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ต่ อ การก่ อ สร้ า ง ภายในโครงการอย่ า งมาก
นอกเหนือ จากผลกระทบด้านการเงิน แล้ว การมีผู้มีป ระสบการณ์ ในการ
ทำงานภายในโครงการก่อ สร้างนั้นส่งผลด้านความปลอดภัย อี ก ด้ว ย ผู้มี
ประสบการณ์ มั ก รู้แ ละเข้ า ใจถึ งความเสี่ ย งในงานก่ อ สร้า งมากกว่า ผู้ที่ มี
ประสบการณ์น้อยกว่า การสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรที่ประสบการณ์
น้อ ยเป็นเรื่องสำคัญ อาจต้องมีการฝึก อบรม อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการ
ควบคุมงาน การวางแผนงานให้เสร็จตามกำหนดภายในงบประมาณที่ตั้งไว้
6) มีความบกพร่องในการสื่อสารภายในองค์กร
ความบกพร่ อ งด้ า นการสื่ อ สารภายในโครงการนั้ น เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่
ค่อนข้างมีผลกระทบมาก หากคนในโครงการก่อสร้างไม่สามารถสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้ อาจเกิดการเข้าใจผิด ทำงานผิดพลาด หรือต้อง
มี ก ารทำงานซ้ ำ ตั ว อย่ า งเช่ น มี ก ารแก้ ไ ขแบบบริ เวณพื้ น ชั้ น 10 หาก
ผู้ออกแบบประสานงานกับผู้รับเหมา แต่ผู้รับเหมาไม่ได้สื่อสารกับ ผู้รับเหมา
รายย่อยอีกที ทำให้ผู้ที่ทำการก่อสร้างที่หน้างาน ทำงานผิดพลาดเนื่องจาก
ใช้เอกสารแบบการก่อสร้างที่ขาดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้ทันปัจ จุบัน
จะเห็นว่าความบกพร่องในการสื่อสารกันภายในโครงการ นำมาสู่การทำงาน
ที่ผิดพลาดได้ และการทำงานที่ผิดพลาดมักต้องใช้ต้นทุนเพิ่มในการแก้ไข
งาน สิ่งนี้จึงเป็นอุปสรรคในการบริหารด้านการเงินอย่างหนึ่ง
7) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารการเงิน
การขาดบุคลากรที่ มีความรู้ด้านการบริหารการเงินในโครงการก่อสร้าง
เป็นปัญหาที่สามารถพบได้ในทุกโครงการ เนื่องจาก การบริหารด้านการเงิน
ต้นทุน รายจ่าย ตัวเลขกำไรหรือขาดทุนนั้น ค่อนข้างเป็นข้อมูลที่มีความลับ
สูง ในหลายๆหน่วยงานนั้นอนุญ าตให้บุ คลากรในระดับผู้บริห ารเท่านั้นที่
สามารถรับรู้จำนวนเงินเหล่านั้นได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบุคลากรในโครงการ
ก่อ สร้า งไม่ท ราบงบประมาณในการบริห ารเงินในส่วนงานของตนเอง ไม่
สามารถบริหารตะกร้าเงินที่ใช้ในงานของตนเองได้ ทำให้การบริหารเงินใน
โครงการก่อสร้างนั้นไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่ได้เป้าดีเท่าที่ควร
8) บุคลากรอ่านแบบก่อสร้างผิดพลาด เนื่องจากขาดประสบการณ์
บุคลากรอ่ านแบบก่อ สร้างผิดพลาดนั้นอาจเกิดได้จ ากสาเหตุ ในการ
คัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานภายในโครงการ หรือการขาดการฝึกอบรม
อย่างสม่ำเสมอ บุ คลากรจำเป็นต้อ งได้รับ การสนับสนุนในการเรียนรู้และ
ฝึกฝนในสายงานของตนเอง การอ่านแบบก่อสร้างที่ผิดพลาด นอกเหนือจาก
การขาดประสบการณ์แล้วยังเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้อีกหลายสาเหตุ รวมไป
ถึงการสื่อสารที่ผิดพลาด การถือแบบที่ขาดการอัพเดท สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผล
กระทบทำให้เกิดงานก่อ สร้างที่ผิดพลาด การแก้ไขงาน และต้นทุนที่เพิ่ม
สูงขึ้นได้
9) เครื่องมือ เครื่องจักรในการทำงานไม่เพียงพอ
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ปัญหาที่เกิดจากการขาดเครื่องมือ เครื่องจักรในการทำงาน นั้น เกิดมา
จากการบริหารทรัพยากรที่ผิดพลาด การวางแผนงานโดยขาดการคำนึงถึง
ทรัพยากรที่สามารถจัดหาได้ การแก้ไขนั้นจำเป็นต้องจัดสรร และวางแผน
งานใหม่ อาจนำไปสู่การเพิ่มต้นทุนเพื่อการซื้อ การเช่า เครื่องมือ เครื่องจักร
ให้ เพีย งพอต่อปริมาณงาน ซึ่งต้องอาศัยการวางแผน การคิดหาจุดคุ้มทุน
ระหว่างการซื้อละการเช่า ระยะเวลาที่นำมาใช้งานเมื่อเทียบกับแผนงานทั้ง
โครงการ การจั ด สรรเครื่อ งมื อ เครื่อ งจั ก รให้ เพี ย งพอนั้ น จะช่ว ยให้ งาน
ก่อสร้างเป็นไปได้อย่างราบรื่น ลดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างได้ส่วนหนึ่ง
การวางแผนด้านทรัพยากรในโครงการก่อสร้างจึงเป็นเรื่องสำคัญ
10) ไม่สามารถติดตามค่าใช้จ่ายภายในโครงการได้
ปั ญ หาที่สำคัญ ข้ อ หนึ่ งในงานก่อ สร้า งคือ การที่ บ ริห ารโครงการ หรือ
บุคลากรภายในโครงการ ไม่สามารถติดตามค่าใช้จ่ายที่เป็ นปั จจุบั นของ
โครงการได้ ขาดการอัพเดทข้อมูลการเงินอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัญหาด้าน
การบริหารการเงินในงานก่อสร้าง สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงคือ ต้นทุนของ
โครงการ ควบคุมไม่ให้เกินงบประมาณที่โครงการตั้งไว้ เพื่อผลกำไรตามเป้า
จำเป็นต้องมีการติดตามค่าใช้จ่าย และสภาพการเงินภายในโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ สามารถติดตามได้ว่าควรใช้งบประมาณเท่าไหร่จนจบโครงการ
จะช่ วยให้ โครงการนั้ นได้ก ำไรตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ได้ การวางแผนการ
ติดตามงบประมาณภายในโครงการนั้นอาจต้องใช้เครื่องมือหรือวางระบบ
ภายในโครงการ เพื่อการติดตามงบประมาณเป็นไปได้โดยง่าย
4.4 การคำนวณค่าความเสี่ยง
ลำดับต่อมา ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานรับเหมาก่อสร้าง และหน่วยงาน
ที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้าง ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นความ
ชั ด เจนของสาเหตุ ต่ า ง ๆ ที่ น ำไปสู่ อุ ป สรรคการบริ ห ารด้ า นการเงิ น ใน
โครงการก่ อ สร้ า งได้ และนำเอาข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาเป็ น แนวทางในการ
คำนวณ Failure Mode and Effects Analysis หรือ FMEA ต่ อ ไป โดยมี
การคำนวณ Risk Value ตามสมการคือ
Impact ×Probability ×Detection = Risk Value

(35)

จากสมการจะเห็นว่าการวิเคราะห์ ค่าความเสี่ยงนั้นได้มาจากการนำเอา
ค่าผลกระทบ คูณกับค่าโอกาสความน่าจะเป็น และคูณกับความสามารถใน
การรับมือต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยผลกระทบที่เรานำมาวิเคราะห์นั้น
คือ ผลกระทบด้า นการเงิน เหตุก ารณ์ ความเสี่ย งที่ ก ระทบต่อ ต้นทุน ของ
โครงการมากจะถือว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบค่อนข้างสูง ส่วน
ระดับควาสามารถในการรับมือนั้นประเมินได้จากระยะเวลาในการรับมือ
หรือ จัดการกับ เหตุก ารณ์ ความเสี่ย งนั้น หากใช้เวลาในการรับ มือไม่ถึ ง 6
ชั่วโมงนับว่ามีความสามารถในการรับมือที่สูง แต่หากใช้เวลาในการจัดการ
นานเกินกว่า 30 วัน ประเมินว่ามีความสามารถในการรับมืออยู่ในระดับต่ำ
ค่าความเสี่ยงหรือ Risk Value ของแต่ละเหตุการณ์ที่เราคำนวณได้
นั้น จะมีค่าระหว่าง 1 ถึง 125 สามารถบ่ งบอกถึ งระดับ ความเสี่ย งของ
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เหตุการณ์ที่จะนำไปสู่อุปสรรคด้านการบริหารการเงินในโครงการก่อสร้าง
ได้ หากเหตุการณ์ใดมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง สามารถชี้วัดได้ว่า เรา
ควรหาแนวทางการรับ มือ หรือ ป้ อ งกัน ไม่ให้ เกิดเหตุก ารณ์ นั้นขึ้ นภายใน
โครงการก่อสร้าง การศึกษาเรื่องความเสี่ยงนั้นจะช่วยลดความรุนแรงของ
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น หรืออาจช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้นภายในโครงการก่อสร้างอีกเลย
ตัวอย่างการคำนวณค่าความเสี่ยง หากพิจารณจากแบบสอบถามแล้ว
ค่า ความเสี่ ย งนั้ น จะมีค่ า เท่ า กับ 1 ถึ ง 125 (จากการคูณ กั น ระหว่า งค่ า
ผลกระทบต่อต้นทุน ซึ่งมีค่า 1 ถึง 5 ระดับ กับค่าโอกาสความน่าจะเป็น 1
ถึง 5 ระดับ และคูณกับค่าระดับความสามารถในการรับมือซึ่งเป็น 5 ระดับ
เช่นกัน)
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง คือเหตุการณ์การทำงานซ้ำ หรือ การ
Rework นั้น มีค่าผลกระทบต่อต้นทุน = 4 , ค่าโอกาสความน่าจะเป็นอยู่ที่
ระดับ 2 และค่าระดับความสามารถในการรับมือมีค่าเท่ากับ 2 เมื่อแทนใน
สมการ จะได้ว่า
Risk Value = Impact ×Probability ×Detection
Risk Value = 4 × 2 × 2
Risk Value = 16
จากการสำรวและทำการหาค่ า เฉลี่ ย ของค่ า ความเสี่ ย งของแต่ ล ะ
เหตุการณ์ พบว่าเหตุการณ์ที่มีค่าความเสี่ยงสูง 10 อันดับแรก ได้แก่
1) การอนุมัติแบบล่าช้า
การอนุมัติแบบล่าช้ามีค่าความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีระดับผลกระทบที่มาก
เนื่องจากการอนุมัติแบบที่ล่าช้ามากนำไปสู่การก่อสร้างโครงการที่ล่าช้าด้วย
ในงานบางประเภทจำเป็นต้องทำต่อกันจากงานอื่น การอนุมัติแบบที่ล่าช้า
ส่งผลกระทบให้กำหนดการในการเริ่มงานอื่นช้าออกไปด้ว ย สาเหตุของการ
อนุมัติแบบที่ล่าช้า ประกอบด้วยหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น การตัดสินที่ล่าช้า
ของเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาด ทำการออกแบบใหม่
เจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลงความต้องการ ส่งผลกระทบให้ผู้ออกแบบ ต้อง
ทำการออกแบบใหม่ทั้งหมด รวมไปถึ งการมีตัวแทนในการตั ดสินใจหรือ
เลือกแบบหลายคนทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ การอนุมัติแบบล่าช้า
นั้นนอกจากจะส่งผลกระทบด้านการก่อสร้างแล้ว ยังส่งผลกระทบด้านการ
สั่งวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในงานนั้น บางวัสดุ ต้องใช้
เวลาหลายเดือ นจึ งจะนำเข้ ามาหรือ ผลิตได้ทั นเวลา สิ่งเหล่านี้ ย่อ มส่งผล
กระทบให้ระยะเวลาของโครงการยืดออกไปเกินกำหนดเวลาเดิม อาจเกิน
งบประมาณที่ได้ทำการตั้งไว้เมื่อตอนเริ่มโครงการ
2) การขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการตรวจสอบงาน
การขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์ ด้า นการ
ตรวจสอบงานนั้น อาจจะมีโอกาสความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นี้ไม่
มากนัก แต่ถ้าหากเหตุก ารณ์นี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบริห ารด้าน
การเงินภายในโครงการอย่างมาก เพราะการขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการ
ตรวจสอบงานนั้นเป็นสาเหตุที่เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ เกิดการ
ทำงานซ้ ำ หรือ การแก้ไขงาน สิ่งเหล่ า นี้ล้ ว นส่งผลกระทบต่อ ต้น ทุ น ของ
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โครงการทั้ ง สิ้ น หากมี ต้ น ทุ น ในการแก้ ไ ขงานหรื อ การทำงานซ้ ำ ที่ สู ง
นอกเหนือจากงบประมาณที่วางไว้จะส่งผลให้การควบคุมงบประมาณนั้นไม่
เป็นไปตามแผน ดังนั้น การลดความผิดพลาดของงานนั้นสามารถแก้ไขได้
โดยการใช้บุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง และ
วิธีการแก้ปัญหาเมื่องานก่อสร้างนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้น จะเป็นการช่วยลด
งบประมาณที่จะเสียไปกับการแก้ไขงานได้มาก
3) ไม่มีความเข้าใจในลักษณะงานที่แท้จริง
การไม่เข้าใจในลักษณะของงานที่ตนรับผิดชอบนั้น จะนำมาสู่การทำงาน
ที่ผิ ดพลาดได้ ย่ อ มส่งผลกระทบต่อ ต้ น ทุน โครงการ หากผู้ ป ฏิบั ติ งานไม่
สามารถเข้ าใจในรายละเอี ยด หรือ ขอบเขตของงานที่แ ท้จริงได้ สามารถ
นำไปสู่ ก ารทำงานที่ ผิดพลาดได้ เช่น เดีย วกับ ความบกพร่อ งทางด้า นการ
สื่อสารภายในโครงการ ความไม่เข้าใจในลักษณะหรือจุดประสงค์ของเจ้าของ
อาจนำไปสู่การก่อสร้างที่ผิดไปจากความต้องการของเจ้าของ เกิดข้อขัดแย้ง
ในสั ญ ญา หรื อ เกิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไ ขงานเพิ่ ม เติ ม ได้ สิ่ ง สำคั ญ คื อ
ผู้ป ฏิ บั ติ งานจำเป็ น ที่ จ ะต้อ งทำความเข้ า ใจรายละเอี ย ดงานให้ ค รบถ้ ว น
ถูกต้องทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
4) บุ ค ลากรไม่ ส ามารถรู้ ร ายละเอี ย ด ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ กำไรของ
หน่วยงานได้ เนื่องจากข้อมูลเป็นความลับของบริษัท
บุคลากรไม่รู้รายละเอียดของงบประมาณในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ มี
โอกาสเกิดขึ้นได้หลายหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรมักจะสนใจเฉพาะเนื้อ
งานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยขาดการวางแผน และการบริหารการเงิน
ในงานนั้น ๆ ไม่ให้ เกิน งบประมาณที่ วางไว้ ในบางหน่ วยงานที่ได้ทำการ
สอบถามนั้น ทำให้ ท ราบว่า มี ห น่ วยงานที่ ไม่สามารถให้ บุ คลากรภายใน
โครงการรั บ รู้ ร ายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ย งบประมาณ กำไรของบริ ษั ท ได้
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ผู้ที่มีสิทธิ์รับรู้คือผู้บริหาร หรือ
ผู้จัดการของโครงการ ทำให้เป็นสาเหตุที่บุคลากรภายในโครงการก่อสร้างไม่
สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินกำหนดได้ เนื่องจากไม่ทราบเป้าหมาย
หรือเป้ากำไรที่ชัดเจนในการทำโครงการ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้สามารถ
ทำได้ โ ดยการวางแผนจั ด ระบบการบริห ารภายในโครงการใหม่ การที่
บุคลากรในโครงการรู้ขอบเขตด้านการเงินในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ ย่อม
ควบคุมงบประมาณได้ง่ายกว่าการไม่รู้เรื่องการเงินภายในโครงการก่อสร้าง
เลย
5) ความบกพร่องทางการสื่อสารภายในโครงการ
ความบกพร่องด้านการสื่อ สารภายในโครงการนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีค่า
ความเสี่ยงสูงเนื่องจากผลกระทบมีค่อนข้างมาก หากคนในโครงการก่อสร้าง
ไม่สามารถสื่อ สารเพื่อ สร้างความเข้ าใจที่ตรงกันได้ อาจเกิดการเข้ าใจผิด
ทำงานผิ ดพลาด หรือ ต้อ งมีก ารทำงานซ้ำ ตั วอย่า งเช่น มี ก ารแก้ ไขแบบ
บริเวณพื้นชั้น 10 หากผู้ออกแบบประสานงานกับผู้รับเหมา แต่ผู้รับเหมา
ไม่ได้สื่อสารกับ ผู้รับเหมารายย่อยอีกที ทำให้ผู้ที่ทำการก่อสร้างที่หน้างาน
ทำงานผิดพลาดเนื่องจากใช้เอกสารแบบการก่อสร้างที่ขาดการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขให้ ทันปั จจุบัน จะเห็นว่าความบกพร่องในการสื่อสารกันภายใน
โครงการ นำมาสู่การทำงานที่ผิดพลาดได้ และการทำงานที่ผิดพลาดมักต้อง
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ใช้ต้นทุนเพิ่มในการแก้ไขงาน สิ่งนี้จึงเป็นอุปสรรคในการบริหารด้านการเงิน
อย่างหนึ่ง
6) การวางแผนงานที่ผิดพลาด
การวางแผนงานที่ผิดพลาดส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการค่อนข้าง
สูง เนื่องจากการบริหารโครงการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการก่อสร้างอย่าง
มาก เพราะโครงการก่อสร้างนั้นต้องอาศัยทรัพยากรจำนวนมาก รวมทั้งงาน
ที่มี ค วามสลั บ ซับ ซ้ อ น และเวลา งบประมาณ ที่ จ ำกั ด การวางแผนงาน
ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็ น การวางแผนขั้ นตอนการทำงาน การวางแผนด้า น
งบประมาณของโครงการ หรือการวางแผนการใช้ ทรัพยากร หากเกิดความ
ผิ ด พลาดขึ้ น มั ก จะส่ งผลกระทบด้ า นการเงิน อย่ า งมาก เช่ น หากมี ก าร
วางแผนขั้ น ตอนการทำงานที่ ผิด พลาด จะนำไปสู่ก ารทำงานที่ ผิดพลาด
คุณ ภาพงานไม่เป็ น ไปตามต้อ งการ เกิดการแก้ ไขงาน เพิ่ ม ต้น ทุน ในการ
ทำงาน และการใช้ ท รั พ ยากร การวางแผนงานที่ ดี นั้ น จำเป็ น ต้ อ งมี
ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในงานก่ อ สร้า ง การใช้บุ คลากรที่ มี
ความรู้ และประสบการณ์อาจช่วยลดปัญหาในข้อนี้ลงได้
7) เจ้ า ของงานมี ก ารเปลี่ ย นแปลงความต้ อ งการหลั ง จากมี ก าร
ก่อสร้างไปแล้ว
จากการสอบถามโครงการก่ อ สร้ า งนั้ น ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงแบบของเจ้าของงาน ในกรณีพิเศษ
คือ เจ้าของงาน อนุมัติแบบ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานก่อสร้างเรียบร้อย และทำ
การก่อสร้างเสร็จไป 90% ในส่วนงานนั้น แต่เจ้าของงานจำเป็นต้องเปลี่ยน
แบบจากความต้องการใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการวางแผน
งานใหม่ แม้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเคลมเวลาและค่าใช้จ่าย จากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้ นได้ แต่ระยะเวลาในการก่อ สร้า งโครงการจะมากขึ้ นตามไปด้ว ย
ปั ญ หาข้ อ นี้ อ าจะมี โอกาสความน่ า จะเป็ น ในการเกิ ด ขึ้ น ต่ ำ มาก แต่ห าก
เกิดขึ้นแล้วล้วนส่งผลกระทบที่ค่อนข้างมากต่อการบริหารโครงการ
8) ผู้บริหารการเงิน และผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ไม่สื่อสารกัน
การสื่ อ สารเป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ในการทำงานภายในโครงการก่ อ สร้ า ง
เนื่อ งจากประกอบด้วยบุ คลากรจากหลายหน่วยงานที่ต้องทำงานร่ว มกัน
หากผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ขาดการสื่อสาร หรือทำความเข้าใจตรงกันกับ
ผู้บริหารการเงิน อาจทำให้การคาดการณ์งบประมาณผิดไปจากความเป็น
จริงได้ ผู้ บ ริห ารการเงิน จึ งควรประชุ ม พู ด คุ ย หรือ สื่ อ สารกั บ บุ ค ลากร
ภาคสนามเพื่อรับรู้สถานการณ์การก่อสร้างที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันที่สุด สิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลดีต่อการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปได้
อย่างง่ายและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
9) การทำงานซ้ำ การแก้ไขงาน
การทำงานซ้ำหรือการแก้ไขงาน เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็ น
การสื่อสารผิดพลาด การอ่านแบบที่ผิดพลาด การทำงานผิดพลาดจากความ
ไม่รู้ หรือขาดประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้มักเกิดจากตัวบุ คคลเป็ นหลัก และ
ค่อนข้างมีโอกาสความน่าจะเป็นสูงที่บุคลากรจะขาดความรู้ในการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพงานภายในโครงการ สิ่ ง เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห าร
งบประมาณในโครงการ การทำงานซ้ำย่อมใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การ
ฝึกอบรม หรือสร้างการสื่อสารที่ดี เป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกโครงการ
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10) ไม่สามารถติดตามค่าใช้จ่ายภายในโครงการได้
ปั ญ หาที่ สำคั ญ ข้ อ หนึ่ งในงานก่อ สร้า งคือ การที่ บ ริห ารโครงการ หรือ
บุ คลากรภายในโครงการ ไม่สามารถติดตามค่าใช้จ่ ายที่ เป็ น ปั จ จุ บั นของ
โครงการได้ ขาดการอัพเดทข้อมูลการเงินอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัญ หาด้าน
การบริหารการเงินในงานก่อ สร้า ง สิ่งที่จำเป็นต้อ งคำนึงถึ งคือ ต้ นทุนของ
โครงการ ควบคุมไม่ให้เกินงบประมาณที่โครงการตั้งไว้ เพื่อผลกำไรตามเป้า
จำเป็นต้องมีการติดตามค่าใช้จ่าย และสภาพการเงินภายในโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ สามารถติดตามได้ว่าควรใช้งบประมาณเท่าไหร่จนจบโครงการ จะ
ช่วยให้โครงการนั้นได้กำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การวางแผนการติดตาม
งบประมาณภายในโครงการนั้นอาจต้องใช้เครื่องมือหรือวางระบบภายใน
โครงการ เพื่อการติดตามงบประมาณเป็นไปได้โดยง่าย

5. สรุปผลการวิจัย
งานิ วั ย นี้ ท ำให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาด้ า นการเงิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น สาเหตุ แ ละ
ความสัมพันธ์ของแต่ละสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการบริหารด้านการเงิ นใน
โครงการก่อสร้าง มองเห็นและตระหนักถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเงิน
ในงานก่อสร้าง จากการดำเนินการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า จาก
เอกสาร งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง บทความวิ ช าการ หนั งสื อ และจากการ
สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการเงินในโครงการก่อสร้าง ได้นำ
ข้อมูลเหล่านั้น มาทำการวิเคราะห์ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์
ฟอลท์ ทรีเชิงคุณ ภาพ การวิเคราะห์ ฟ อลท์ ทรีเชิงปริมาณ โดยการใช้ก าร
คำนวณความน่า จะเป็ นเข้ ามาช่ว ย และการวิเคราะห์ โดยการคำนวณค่า
ความเสี่ ย ง โดยใช้ ผ ลการสอบถาม มาคำนวณค่ า ความเสี่ ย งจากระดั บ
ผลกระทบที่เกิดขึ้ นที่ มีต่อ ต้ นทุ นของโครงการ ระดับ ความน่า จะเป็ น ที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และระดับความสามารถในการรับมือต่อเหตุการณ์นั้น
การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีเชิงคุณภาพนั้นเป็นการวิเคราะห์จากการ
สร้างแผนภาพฟอลท์ทรี และการคำนวณหาจำนวนน้อยที่สุดของเหตุการณ์
ในชุดเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือ อุป สรรค
การบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง จำนวนสาเหตุที่ทำให้เกิด จาก
การประเมิน ผู้วิจัยพบว่าสาเหตุที่มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด คือ
ปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการ จากแผนภาพฟอลท์ทรี มีจำนวน
40 เหตุการณ์ย่อย ๆ ที่นำไปสู่ความล่าช้าของโครงการ รองลงมาคือสาเหตุ
จากปัญหาด้านการบริหารงานภายในโครงการ จากแผนภาพฟอลท์ทรี มี
จำนวน 15 เหตุการณ์ย่อย ๆ ที่นำไปสู่ปัญ หาด้านการบริหารงานภายใน
โครงการ อันดับถัดมาคือปัญ หาจากการควบคุมคุณภาพของงานไม่เป็นไป
ตามกำหนด จากแผนภาพฟอลท์ทรี มีจำนวน 8 เหตุการณ์ย่อย ๆ ที่นำไปสู่
ปัญ หาด้านควบคุมคุณ ภาพและส่งผลกระทบต่อ การบริห ารการเงินของ
โครงการ และลำดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ปั ญ หาที่ เกิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก จาก
แผนภาพฟอลท์ทรี มีจำนวน 6 เหตุการณ์ย่อย ๆ ที่นำไปสู่ปัญหาที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีโอกาสน้อยที่สุดในการนำไปสู่
อุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง การวิเคราะห์ฟอลท์ทรี
เชิงคุณภาพ สามารถหาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพียงส่วน
หนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องนำเอาข้อมูลหรือผลจากการสำรวจและสัมภาษณ์
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ผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการก่อสร้าง มาวิเคาราะห์ฟอลท์ทรี
เชิงปริมาณต่อไป
การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีเชิงปริมาณ เป็นการประเมินระดับโอกาสของ
สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
จากการคำนวณโอกาสความน่าจะเป็น พบว่า สาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาและ
อุ ป สรรคการบริห ารด้ า นการเงิน ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงแบบก่ อ สร้า ง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้างนั้นนำไปสู่ผลกระทบหลาย
ทาง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่จะล่าช้ากว่ากำหนดเวลา เนื่องมาจากการ
ที่ ผู้ อ อกแบบนั้ น ต้ อ งรอการตั ด สิ น ใจจากเจ้ า ของงาน ผู้ อ อกแบบและ
เจ้าของงานจำเป็นที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนถึงความต้องการที่แท้จริงก่อน
การออกแบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกแบบ การแก้ไขแบบ
หลายครั้ ง การเปลี่ ย นแปลงแบบในงานก่ อ สร้า งนั้ น มี ส าเหตุ ได้ ห ลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็น ความไม่เข้าใจความต้องการของเจ้าของงาน เจ้าของ
งานมีตัวแทนในการตัดสินใจหลายคน การปรับแบบให้ทันสมัยมากขึ้น สิ่ง
เหล่านี้ล้วนนำไปสู่การก่อสร้างที่ล่าช้า หรือสามารถนำไปสู่การทำงานซ้ำได้
การขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการตรวจสอบงาน เป็ นสาเหตุที่เกิดความ
ผิดพลาดในการทำงานได้ เกิดการทำงานซ้ำ หรือการแก้ไขงาน สิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโครงการทั้งสิ้น หากมีต้นทุนในการแก้ไข
งานหรือการทำงานซ้ำที่สูงนอกเหนือจากงบประมาณที่วางไว้จะส่งผลให้
การควบคุมงบประมาณนั้นไม่เป็นไปตามแผน และบุ คลากรไม่สามารถรู้
รายละเอี ย ด ค่า ใช้จ่ า ยหรือ กำไรของหน่ ว ยงานได้ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล เป็ น
ความลับของบริษัท ในบางหน่วยงานที่ได้ทำการสอบถามนั้น ทำให้ทราบว่า
มี ห น่ ว ยงานที่ ไม่ ส ามารถให้ บุ ค ลากรภายในโครงการรับ รู้ รายละเอี ย ด
ค่ า ใช้ จ่ า ย งบประมาณ กำไรของบริ ษั ท ได้ เนื่ อ งจากเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ความลับของบริษัท ผู้ที่มีสิทธิ์รับรู้คือผู้บริหาร หรือผู้จัดการของโครงการ
ทำให้ เป็ นสาเหตุ ที่ บุ ค ลากรภายในโครงการก่อ สร้า งไม่ สามารถควบคุ ม
งบประมาณไม่ให้เกินกำหนดได้ เนื่องจากไม่ทราบเป้าหมาย หรือเป้ากำไรที่
ชัดเจนในการทำโครงการ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้สามารถทำได้โดยการ
วางแผนจัดระบบการบริหารภายในโครงการใหม่ การที่บุคลากรในโครงการ
รู้ขอบเขตด้านการเงินในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ ย่อมควบคุมงบประมาณ
ได้ง่ายกว่าการไม่รู้เรื่องการเงินภายในโครงการก่อสร้างเลยการขาดบุคลากร
ที่ มี ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารการเงิ น เป็ น ปั ญ หาที่ ส ามารถพบได้ ในทุ ก
โครงการ เนื่องจาก การบริหารด้านการเงิน ต้นทุน รายจ่าย ตัวเลขกำไร
หรือขาดทุนนั้น ค่อนข้างเป็นข้อมูลที่มีความลับสูง ในหลายๆหน่วยงานนั้น
อนุ ญ าตให้ บุ ค ลากรในระดั บ ผู้ บ ริห ารเท่ า นั้ น ที่ ส ามารถรับ รู้จ ำนวนเงิน
เหล่ า นั้ น ได้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ บุ ค ลากรในโครงการก่ อ สร้ า งไม่ ท ราบ
งบประมาณในการบริห ารเงิน ในส่วนงานของตนเอง ไม่สามารถบริห าร
ตะกร้าเงินที่ใช้ในงานของตนเองได้ ทำให้การบริหารเงินในโครงการก่อสร้าง
นั้นไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่ได้เป้าที่ดีเท่าที่ควร
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การให้ ค ำปรึก ษา คำแนะนำ ข้ อ คิ ด เห็ น การตรวจทานแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมตามองค์ ค วามรู้ ตลอดจนการดู แ ลเอาใจใส่ เป็ น อย่ า งดี ต ลอด
ระยะเวลาการทำวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วุฒิพงศ์
เมืองน้อย เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ทุ ก ท่ า น ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตรจารย์ ดร.สั น ติ เจริ ญ พรพั ฒ นา ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
และอาจารย์ ดร.สุทธิ ภาษีผล ที่กรุณาตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ บุ ค คลและบริ ษั ท ต่ า งๆ เป็ น อย่ า งสู ง ทั้ ง ใน
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการก่ อ สร้ า ง หน่ ว ยงานรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง และ
หน่วยงานที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้าง ที่กรุณาอนุ เคราะห์ข้อมูล และ
คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ญาติ พี่ น้ อ ง
ตลอดจนทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในทุกๆด้าน รวมไปถึง
ให้กำลังใจในการทำวิจัยครั้งนี้ให้เรียบร้อยสำเร็จไปด้วยดี
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การบริหารวัสดุคงคลังในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก
Inventory Management in Small Construction Business
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บทคัดย่อ

Classification System. The system classifies inventories
according to the value of circulating material of the year into 3
groups which are A, B and C respectively. First, group A is the
most significant material and has the highest scale of
circulating rate. Second, group B is moderately important and
has medium scale of circulating rate. Third, group C is the least
important group which also has the lowest scale of circulating
rate. The data is collected from purchasing and warehouse
departments, which collect data from January to December
both in 2018 and 2019. After that, the data will be calculated
to find the value of each inventory item. Then, it will be
divided into three groups. Base on the result of the
classification system in a small construction business for 162
requisition items. It has shown that group A has 20 items, group
B has 26 items, and group C has 116 items respective. The
results of this study can be used to formulate policies for
managing each group of inventory effectively, and can be used
to reduce unnecessary inventory costs.

งานศึกษานี้ได้ดำเนินการศึกษาโดยการนำเสนอแนวทางในการบริหาร
วัสดุคงคลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้างของธุรกิจ
รับ เหมาก่อ สร้างขนาดเล็ก ซึ่งต้อ งจั ดการวัสดุคงคลังที่มีป ริมาณมากและ
หลายชนิดให้ มีป ระสิทธิภ าพมากขึ้ น โดยใช้เครื่องมือ ที่ช่วยในการบริห าร
จั ด การวั ส ดุ ค งคลั งคื อ การจำแนกประเภทวั ส ดุ ค งคลั งตามทฤษฎี ABC
Classification System เพื่อนำมาใช้ในการจำแนกความสำคัญของวัสดุคง
คลังโดยจะแบ่งประเภทของวัสดุคงคลังออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่ม A,B และ C
โดยกลุ่ม A คือ กลุ่มวัสดุที่ มีมูลค่ าและอั ตราการหมุนเวียนของวัสดุสูงสุด
รองลงมาคื อ กลุ่ ม B และกลุ่ ม C ตามลำดั บ ซึ่ ง จะวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้
รวบรวมจากฝ่ า ยจั ด ซื้ อ และฝ่ า ยคลั งวั ส ดุ เช่ น รายการวัส ดุ ที่ มี ก ารเบิ ก
ปริมาณการเบิกใช้วัสดุในแต่ละเดือน และราคาต่อหน่วยของวัสดุในช่วงเวลา
นั้ น ๆ ตั้ ง แต่ เดื อ นมกราคมถึ งเดื อ นธัน วาคมในปี พ.ศ.2561 และเดื อ น
มกราคมถึงเดือนธันวาคมในปีพ.ศ.2562 จากนั้นจึงนำมาคำนวณหามูลค่า
วัสดุคงคลังแต่ละรายการและจำแนกวัสดุคงคลังออกเป็นสามกลุ่ม
ผลการศึกษาการจัดแบ่งกลุ่มวัสดุคงคลังในคลังวัสดุก่อสร้างของธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็กพบว่ามีวัสดุที่ถู กเบิ กใช้จำนวน 162 รายการ โดยแบ่ ง
ออกเป็ นกลุ่ม A 20 รายการ วัส ดุก ลุ่ม B 26 รายการ และกลุ่ม C 116
รายการ โดยผลของการศึก ษาจะสามารถนำไปกำหนดนโยบายในการ Keywords: Inventory, Inventory Management, ABC Classification
ควบคุมวัสดุคงคลังแต่กลุ่มอย่างเหมาะสมและสามารถลดต้นทุนวัสดุคงคลัง System, Construction Material Management
ที่ไม่จำเป็นได้
1. บทนำ
คำสำคัญ: วัสดุคงคลัง, การบริหารวัสดุคงคลัง, การวิเคราะห์แบบเอบีซี,
การจัดการวัสดุก่อสร้าง

Abstract
This study is conducted by presenting guidelines for
inventory management which is a part of the construction
material management process for small construction
businesses that requires more efficient approach to manage
many types of inventory in large quantities by using tool that
helps in managing inventory which is called the theory of ABC

ในสภาพปั จ จุ บั นของงานก่อ สร้า งในระดับ ธุรกิ จ ก่ อ สร้า งขนาดเล็ ก
ประสบปัญหาด้านต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น มีการแข่งขันที่
สูงเนื่องจากธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กมีจำนวนมากขึ้น ปัจจัยหลักที่จะสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันประกอบด้วยการดำเนินงานที่ได้คุณภาพที่
ดีก ว่า ต้น ทุน ที่ต่ ำกว่า และการส่งมอบงานที่ตรงเวลา นอกจากนี้ ธุรกิ จ
รับเหมาก่อ สร้างขนาดเล็ก นั้นมีปริมาณงานที่น้อ ย ทำให้ มีอ ำนาจในการ
ต่อรองกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่มากนั้น การสั่งซื้อวัสดุจึงมักจะผูกขาด
กับผู้จัดจำหน่ายวัสดุในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้จำหน่ายวัสดุไม่มาก การบริหาร
จัดการต้นทุนส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานแบบครอบครัว ทำให้การจัดการ
สต็อกวัสดุก่อสร้างจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ [1]
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ในงานก่อ สร้า ง วัส ดุก่ อ สร้า งเป็ น ทรั พ ยากรหลั ก ในการดำเนิ น งาน
เนื่ อ งจากมู ล ค่ า ของวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งนั้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ของมู ล ค่ า งาน
ก่อสร้างทั้งหมด [2] การบริหารจัดการวัสดุคงคลังจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่
สำคัญในการจัดการวัสดุ เนื่อ งจากหากวัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จะ
ส่งผลให้งานหยุดชะงักทำให้งานล่าช้า ซึ่งกระทบต่อต้นทุนด้านแรงงานที่
เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นคลังวัสดุที่ดีจะต้องมีการจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง มีระบบการจัดการเอกสารที่ดี ระบบจัดเก็บวัสดุ
ที่ ดี เพื่ อ ให้ ง่า ยต่ อ การดู แ ลรัก ษาและนำมาใช้ งาน มี ระบบการสั่ งซื้ อ ที่
เหมาะสม มีวัสดุสำรองเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการซื้อวัสดุมาเพื่อกองเก็ บ เนื่องจากทำให้เกิดต้นทุน
ในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้การบริหารวัสดุคงคลังจึงมีความสำคัญเนื่องจากสามารถช่วยให้
การทำงานมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้ น อี ก ทั้ งจะช่ว ยทำให้ ธุรกิ จ รับ เหมา
ก่อสร้างนั้นมีความได้เปรียบในสภาวะที่การแข่งขันสูงขึ้นและต้นทุนวัสดุ
ก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารวัสดุคงคลัง งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษารูป แบบในการบริหารวัสดุคงคลังให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารวัสดุคงคลัง
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 การจัดการวัสดุก่อสร้าง
2.1.1 ความหมายของวัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง หมายถึง วัส ดุที่ใช้ในจุดประสงค์สำหรับ การก่ อ สร้างที่
เกี่ยวเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตโดยที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง
ขึ้น วัสดุก่อสร้างนั้นมีความหลากหลายในทางวัสดุ เช่น ดิน โลหะ พลาสติก
และแก้ว [3] ซึ่งวัสดุก่อสร้างนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญอีกทั้งต้นทุนของวัสดุ
ก่อสร้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ถึ งร้อยละ 60 ของต้นทุนในการก่อสร้าง
ทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดการวัสดุก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากที่สุด [2]
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วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง โดยคำนึ ง ถึ งความเหมาะสมในการสั่ งซื้ อ เป็ น หลั ก ซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็น 2 รูปแบบคือ
1) ระบบการจั ดการวัสดุ ก่อ สร้า งแบบควบคุมการสั่งซื้อ ที่ศูน ย์ก ลาง
( Centralized Materials Management System Model) เ ป็ น
รูปแบบที่ใช้กับ โครงการก่อสร้างทั่วไปของธุรกิจก่อสร้างที่ดำเนินการ
หลาย ๆ โครงการ ทางบริษั ทจะสามารถควบคุม ดูแ ล ค่าใช้จ่ าย ได้
อย่างประหยัดมีประสิทธิผล โดยจะมีแผนกจัดซื้อโดยเฉพาะที่ศูนย์กลาง
2) ระบบการจัดการวัสดุก่อ สร้างแบบควบคุมการสั่งซื้อกึ่ งศูนย์ก ลาง
(Semi-Centralized Materials Management System Model) เป็น
ระบบการจัดการวัสดุที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างที่อยู่ใกล้แหล่ง
วัสดุ หรือเป็นการสั่งซื้อที่สร้างความคล่องตัวให้แก่โครงการมากกว่าการ
สั่งซื้อผ่านศูนย์กลางของบริษัท เนื่องจากการจัดซื้อผ่านบริษัทส่วนกลาง
อาจล่ า ช้ า แต่ เงื่ อ นไขการสั่ ง ซื้ อ ต่ า ง ๆ ยั ง เป็ น ไปตามแผนกจั ด ซื้ อ
ศูนย์กลางของบริษัทกำหนด
2.1.3 ประเภทของวัสดุก่อสร้าง
ในการจัดการวัสดุก่อสร้างควรมีการแบ่งประเภทของวัดุก่อสร้างเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการพิจารณาวิธีการควบคุ มการใช้งานและการดูแลรักษา
การเตรียมสถานที่จัดเก็บ และทราบวิธีการและปริมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ
จัดหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของ
วัสดุโดยใช้เกณฑ์การแบ่งหลายรูปแบบเช่น การจำแนกตามลักษณะงาน [3]
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแบ่งประเภทวัสดุก่อสร้างตามลักษณะงาน
ลักษณะงาน

วัสดุ

ปูนซีเมนต์ หิน ทราย คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเส้น
เหล็กตะแกรง ลวดผูกเหล็ก ชิ้นส่วนโครงสร้าง
สำเร็จรูป (Pre-Cast)
เหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาสำเร็จรูป ไม้โครง
งานหลังคา
หลังคา กระเบื้องมุงหลังคา โลหะมุงหลังคา ขอยึด
กระเบื้องหลังคา วัสดุกันความร้อน กันรั่ว กันซึม
อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
งานผนัง ก่อผนัง กั้นห้อง ฉาบปูน
ทราย ปูนฉาบผสมเสร็จ ผนังแผ่นยิปซั่ม ผนัง
สำเร็จรูป ผนังกระจก
แผ่นยิปซั่ม แผ่นไม้ แผ่นโลหะ วัสดุแผ่นสำหรับฝ้า
งานฝ้าเพดาน
เพดานชนิดอื่น ๆ โลหะและเหล็กโครงฝ้าเพดาน
กระเบื้องชนิดต่าง ๆ หินอ่อน หินขัด ไม้ปูพื้น
งานปูพื้น
ปาร์เก้
วงกบไม้, โลหะ, พีวีซี บานประตู หน้าต่าง กระจก
งานประตู หน้าต่าง
อุปกรณ์ประตู เหล็กดัด
โถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ
งานสุขภัณฑ์ และห้องน้ำ
กระจกเงา ฝักบัว สายชำระ ก๊อกน้ำ ราวแขวน
งานโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน
ตอม่อ พื้น บันได

2.1.2 กระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้าง
กระบวนการจั ดการวัสดุ ก่อ สร้า งคือ การทำงานร่ว มกั นระหว่ างการ
วางแผนและการควบคุมการไหลของวัสดุโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการใช้
วัสดุ การจัดซื้อวัสดุ การขนส่งวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ การควบคุมจำนวนวัสดุ
ในคลังและการควบคุมของเสียที่เกิดจากการใช้วัสดุรวมไปถึงการควบคุมถึง
ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการขนส่งวัสดุ ต้นทุนในการ
สั่งซื้อ ต้นทุนในการขาดแคลนวัสดุ ต้นทุนในการจัดเก็บวัสดุ[4-5]
นอกจากนี้[6]ได้ให้ความหมายของการจั ดการวัสดุคือ “การวางแผน
งานทาสี
อย่างเป็นระเบียบและดำเนินการอย่างรัดกุมในการที่จะได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง
วัสดุอื่นๆ
ที่ มี ม าตรฐานถู ก ต้ อ ง ตรงตามความต้ อ งการของโครงการที่ ว างไว้ โดย
คำนึงถึงความประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย มีการดำเนินการควบคุมตั้งแต่
การจั ด ซื้ อ การตรวจรั บ การเก็ บ รั ก ษา การนำไปใช้ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ ง
รอบคอบ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ” ซึ่ง [6] ได้เสนอระบบการจัดการ 2.2 การบริหารวัสดุคงคลัง
CEM29-2
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2.2.1 ความหมายของการบริหารวัสดุคงคลัง
การบริหารวัสดุคงคลัง เป็นหนึ่งในระบบการจัดการวัสดุ ซึ่งหมายถึง
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการวัสดุ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การบันทึก
การรับวัสดุ การจ่ายวัสดุ การควบคุมจำนวนวัสดุคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ
[7] และสั่งซื้อ วัสดุให้ อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป และไม่น้อ ย
เกินไปจนทำให้งานล่าช้า โดยทั่วไปงานก่อสร้างจะต้องมีการสั่งซื้อวัสดุเพื่อ
เตรี ย มไว้ ใช้ งานก่ อ น ไม่ ซื้ อ วั ส ดุ วั น ต่ อ วั น ซึ่ งเป็ น การซื้ อ มาโดยตรงที่
หน่วยงานก่อสร้างตามคำขอของหน่วยงานนั้น ๆ ซื้อเพื่อสำรองวัสดุที่คลัง
ส่วนกลางสำหรับงานก่อสร้างทุกโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องแต่จะทำให้เกินต้นทุนจม ต้นทุนเสียโอกาส ต้นทุนการเก็บรักษา[8]
2.2.2 สถานที่จัดเก็บวัสดุคงคลัง
งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้วัสดุหลายประเภทและต้องใช้เป็นจำนวน
มาก วัสดุที่ใช้มีมากมายจากหลายแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่าย เช่น ทราย
หิน ซีเมนต์ วัสดุสำเร็จรูป เช่น เสาเข็ม คอนกรีต พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือ
วัส ดุตกแต่งผิว เช่น กระเบื้ อ ง แผ่น ไม้ และวัสดุอื่ น ๆ อี ก มากมาย วัสดุ
เหล่ า นี้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ส ถานที่ เก็ บ รั ก ษาก่ อ นการใช้ ง านเพราะต้ อ งมี ก าร
จัดเตรียมวัสดุมาให้พ ร้อ มเพื่อไม่ให้ การทำงานสะดุดหรือ ขาดตอนซึ่งอาจ
ส่งผลเสียตามมา ดังนั้นพื้นที่ที่จะใช้ในการกองเก็บรักษาอาจจะเป็นลานโล่ง
รอบสถานที่ก่อสร้าง หรือเป็นโกดังซึ่งจะต้องมีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะเก็บ
รักษาวัสดุส่วนหนึ่งได้ โดยสถานที่เก็บรักษาวัสดุในงานก่อสร้างมีดังนี้ [12]
1) ลานกองวัสดุ ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่มากพอ ใช้กอง
วัส ดุ ป ระเภทหิ น ทราย ควรจั ด พื้ น ที่ ให้ กั บ รถบรรทุ ก เข้ า มาส่ งวั สดุ
สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่ลานกองวัสดุจะตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างเลยเพื่อ
ความสะดวก และควรตั้งในตำแหน่งที่ถูกทิศทางลมโดยที่ฝุ่นละอองจาก
กองวั ส ดุ เ หล่ า นี้ ร บกวนประชาชนโดยรอบสถานที่ ก่ อ สร้ า งและ
ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ น้อยที่สุด
2) พื้นที่ก่อสร้างที่สร้างเสร็จแล้ว ในกรณีที่มีเนื้อที่จำกัดอาจจะ
ใช้พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างเสร็จแล้วเป็นที่กองวัสดุเพื่อเตรียมที่สำหรับการ
ใช้ งานในส่ ว นต่ อ ไป เช่ น ที่ จ อดรถ ส่ว นของอาคาร บริเวณที่ มี งาน
ตกแต่ง วัสดุที่จะเก็บรักษาไว้ในสถานที่ดังกล่าว เช่น กระเบื้องปูพื้นหรือ
บุ ผนัง วัสดุฝ้า เพดาน วัสดุทางสาธารณู ป โภค แบบหล่อ เหล็ก เหล็ก
เสริม เป็ นต้น วัสดุเหล่า นี้จ ะต้อ งไม่ท ำปั ญ หาหรือ เพิ่มน้ ำหนัก ให้ กั บ
สิ่งก่อสร้างมากนัก รวมถึงต้องเก็บวัสดุให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญ
หายและเสียหาย
3) โกดังเก็บ วัสดุ ที่ ตั้งของโกดังเก็บ วัสดุควรอยู่ใกล้กับ ถนนที่
รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้และใกล้กับสถานที่ก่อสร้างมาก
ที่สุ ด เพื่ อ สะดวกต่ อ การควบคุ มการใช้ การเบิ ก จ่ า ย และปลอดภั ย
ตั้ ง อยู่ ที่ สู ง น้ ำ ท่ ว มไม่ ถึ ง ไม่ ขั ง ในหน้ า ฝน ซึ่ ง โกดั ง เก็ บ วั ส ดุ ส ามารถ
แบ่ งย่อ ยได้ 3 แบบได้แ ก่ โกดังแบบเปิ ดโล่ง โกดังแบบฝาโปร่ง และ
โกดังแบบฝาทึบ
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2.2.3 การตรวจนับและติดตามวัสดุคงคลัง
การตรวจนับ และติดตามวัสดุคงคลังเป็ น กระบวนการหนึ่ งของการ
บริหารวัสดุคงคลัง ซึ่งสิ่งที่สำคัญของการบริหารวัสดุคงคลังคือปริมาณวัสดุ
ในคลัง โดยการติดและตรวจนับวัสดุคงคลังมี 3 วิธีการดังนี้ [13]
1) การติดตามวัสดุคงคลังเป็นแบบช่วงเวลา (Periodic) คือการ
นับวัสดุคงคลังโดยการกำหนดช่วงเวลาเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ราย
ไตรมาสหรื อ รายปี ส่ ว นใหญ่ วิ ธี ก ารนี้ จ ะใช้ กั บ วั ส ดุ ที่ มี อั ต ราการ
หมุนเวียนต่ำและมีการคงคลังวัสดุไว้จำนวนมากซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
ในด้า นของการขนส่ งวัสดุเพราะสามารถทำการสั่งซื้อ วัสดุได้ในคราว
เดียวกัน
2) การติดตามวัสดุคงคลังแบบต่อเนื่อง (Continuous) คือการ
ตรวจนับวัสดุแบบต่อเนื่องในทุกวัน โดยจะมีการกำหนดจุดสั่งซื้อวัสดุ
ซึ่งปริมาณวัสดุที่จะสั่งซื้อนั้นต้องมีปริมาณคงที่ เมื่อตรวจนับวัสดุแล้ว
ปริมาณวัสดุลดลงถึงจุดที่กำหนดไว้ฝ่ายจัดซื้อจะทำการสั่งซื้อวัสดุโดย
สั่ งซื้ อ เท่ า กั บ ปริม าณที่ ได้ ก ำหนดไว้ โดยวิธี ก ารติ ด ตามวั ส ดุ ค งคลั ง
แบบต่อเนื่อ งจะใช้ระบบปริมาณการสั่งซื้อที่ป ระหยัดได้ (Economic
Order Quantity) แต่วิธีการนี้จะทำเสียเวลาในการตรวจนับวัสดุซึ่งจะ
ก่อให้เกิดต้นทุนในการตรวจนับวัสดุที่สูงขึ้น
3) การติดตามวัสดุคงคลังแบบระบบสองถัง (Two-Bin) คือการ
ตรวจนับวัสดุแบบต่อเนื่องอย่างง่าย โดยใช้การสังเกตปริมาณวัสดุที่อยู่
ภายในถัง ซึ่งระบบนี้จะใช้ถัง 2 ถังสำหรับ จัดเก็บวัสดุ โดยเริ่มใช้วัสดุ
จากถังใบแรกจนหมด ก็จะทำการสั่งซื้อวัสดุเข้ามาเติม โดยระหว่างรอ
วัสดุจะใช้วัสดุในถังใบที่ 2 จนวัสดุถูกนำมาเติม วิธีก ารนี้จึงเหมาะกับ
วัสดุที่มีการใช้งานบ่อยแต่มีราคาถูก เช่น ตะปู นอต สลักเกลียว ฯลฯ
ซึ่งการบันทึกรายการการเบิกใช้วัสดุโดยละเอียดอาจจะทำให้เสียเวลา
ไปโดยเปล่าประโยชน์ [6]
2.2.4 ปัญหาในการบริหารวัสดุคงคลัง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ พบว่าการบริหารวัสดุ
คงคลังนั้นเป็ นกระบวนการที่สำคัญ แต่ไม่ค่อ ยได้รับการควบคุมดูแ ลอย่าง
เข้มงวดซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง โดยปัญหาที่พบคือการมีปริมาณวัสดุคง
คลังในคลังจำนวนมากทำให้สูญเสียพื้นที่การจัดเก็บวัสดุ อีกทั้งยังเกิดต้นทุน
ในการเก็บรักษา และต้นทุนจมเนื่องจากการสำรองวัสดุไว้ในจำนวนที่มาก
เกินไป [10],[14-15] นอกจากนี้ในงานศึกษาการปรับปรุงระบบการบริหาร
วัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียมในประเทศไทยที่พบปัญหาใน
เรื่องของการแบ่ งหมวดหมู่ความสำคัญ ของสินค้าที่จ ะทำให้ การวิเคราะห์
ปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับสินค้าทำได้ยาก [16] โดย
งานศึกษาที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการแบ่งหมวดความสำคัญของสินค้าคือวิธี ABC
Classification System เช่นเดียวกับ [17] ที่ได้ประยุกต์ใช้วิธีการนี้ในการ
จัดหมวดหมู่ของชิ้นส่วนอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ โดยได้นำไปใช้กับการวางผัง
การจั ดเก็บ ชิ้น ส่ว นอะไหล่เพื่อ ให้ มี ระยะทางการเข้า ถึงที่สั้นที่สุดเพื่ อการ
ทำงานที่รวดเร็วโดยเฉพาะชิ้นส่วนในกลุ่ม A ที่ถูกนำไปใช้มากจะต้องเข้าถึง
ชิ้นส่วนนี้ได้เร็วที่สุด
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ดังนั้นในการปรับปรุงกระบวนการบริหารวัสดุคงคลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น วิธีการแบ่งจำแนกประเภทวัสดุเพื่อแบ่งหมวดความสำคัญของวัสดุ
จึงเป็นวิธีพื้นฐานที่ผู้ศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ซึ่งจะกล่าวถึงกระบวนการนี้ใน
หัวข้อถัดไป
2.3 การแบ่งประเภทวัสดุคงคลังด้วยทฤษฎีเอบีซี (ABC Classification
System)
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จัดเก็บ การเบิกใช้วัสดุ ข้อมูลปริมาณการเบิกใช้วัสดุ และราคาต่อหน่วย
ของวัสดุ
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการดำเนินงาน
วิเคราะห์ สภาพปัญ หาของกระบวนการบริห ารวัสดุคงคลังที่ป ระสบ
ปัญหาจากการสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานนี้ร่วมกับ
วิเคราะห์จากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของกรณีศึกษา

การพิจารณาการจำแนกของคลังตามแนวคิด ของทฤษฎีเอบี ซี (ABC
Classification System) เป็นเครื่องมือในการบริหารวัสดุคงคลังชนิดหนึ่ง
ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารวัสดุที่เหมาะสำหรับกิจการที่มีวัสดุคงคลังหลาย
ชนิด แต่ละชนิดมีปริมาณการใช้และต้นทุนต่อหน่วยที่แตกต่างกัน ซึ่งจะ
แบ่งวัสดุคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม A Bและ C [14] โดยที่
วัสดุกลุ่ม A คือ วัสดุที่มีมูลค่าสูงที่สุด มีรายการวัสดุที่มีมูลค่ารวมกัน
ประมาณ 70-80% ของมูลค่าวัสดุทั้งหมด โดยที่การควบคุมวัสดุคงคลัง
ประเภท A ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด การสั่งซื้อและการ
เบิกวัสดุไปใช้ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องรวมถึงต้องตรวจสอบอย่าง
สม่ำเสมอไม่ให้วัสดุขาดแคลน นโยบายการสั่งซื้อวัสดุคงคลังในกลุ่ม A ไม่
ควรนำวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัดมาเป็นตัวพิจารณา [16],[18]
วัสดุกลุ่ม B คือ วัสดุที่มีมูลค่าสูงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 15-25% ของ
มูลค่าวัสดุทั้งหมด การควบคุมวัสดุคงคลังประเภท B ควรมีการควบคุมและ
ติดตามตรวจนับวัสดุในระยะ 3-4 เดือนหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของสั่งที่มากขึ้น และต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดวัสดุขาดแคลนเช่นเดียวกับ
วัสดุกลุ่ม A [18]
วัสดุก ลุ่ม C คือ วัสดุที่ มีมูลค่า รวมกันประมาณ 5% ของมูลค่าวัสดุ
ทั้งหมด การควบคุมวัสดุคงคลังประเภทวัสดุในกลุ่ ม C เป็นวัสดุคงคลังที่มี
มูลค่าต่ำ และมีจำนวนมาก การควบคุมจึงไม่จำเป็นต้องเข้มงวดจนเกินไป
การตรวจนับวัสดุมักจะตรวจนับวัสดุเป็นรายปี [18]

ทบทวนงานวิจัยและงานศึกษาที่ผา่ นมา

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานภายในองค์กร

จำแนกประเภทวัสดุคงคลังด้วยวิธี
ABC Classification System
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
รูปที่ 1 กรอบการดำเนินงานวิจยั

3.4 จำแนกประเภทวัสดุคงคลังด้วยวิธี ABC Classification System

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลักโดย
มีก รอบการดำเนิ นงานวิจั ย ตามรูป ที่ 1 ได้แ ก่ การทบทวนงานวิจัย และ
การศึกษาที่ผ่านมา การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพปั ญ หา การจำแนกประเภทวั ส ดุ ค งคลั ง ด้ ว ยวิ ธี เอบี ซี (ABC
Classification System) และสรุปผลการศึกษา
3.1 ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาที่ผ่านมา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาที่ผ่ านมาเกี่ยวกับการบริหารวัสดุ
คงคลังและการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจก่อสร้าง
3.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึก ษาและเก็บ รวบรวมข้ อ มูลเกี่ย วกับ การดำเนินงานภายในองค์ก ร
ย้ อ นหลั งเป็ น เวลา 2 ปี (พ.ศ.2561 ถึ ง พ.ศ.2562) โดยรวบรวมข้ อ มู ล
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารวัสดุคงคลังในด้านการจัดซื้อ การรับวัสดุ การ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารวัสดุคงคลังโดยใช้วิธี ABC Classification
System ในการจั ดกลุ่มของวัสดุที่มีการเบิ ก ใช้งานในแต่ละเดือ นตั้งแต่ปี
พ.ศ.2561 ถึ ง ปี พ .ศ.2562 รวมทั้ ง สิ้ น 24 เดื อ น ซึ่ ง มี วั ส ดุ จ ำนวน 162
รายการที่นำมาวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลปริมาณการเบิกใช้วัสดุและราคาต่อ
หน่วยของวัสดุ จากนั้นจึงนำมาจำแนกกลุ่มวัสดุโดยใช้มูลค่าของวัสดุแต่ละ
ชนิ ด เป็ น ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ ซึ่ ง ใช้ โ ปรแกรม MS Excel ในการ
ประมวลผลข้อมูลดังขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 หามูลค่าของวัสดุแต่ละชนิดจากการคำนวณปริมาณการ
เบิกใช้วัสดุแต่ละชนิดในรอบระยะเวลาคูณด้วยราคาต่อหน่วยของวัสดุชนิด
นั้น ๆดังสมการที่ 1
มูลค่าวัสดุ = ราคาต่อหน่วย x ปริมาณการใช้วัสดุ

(1)

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้มูลค่าวัสดุแต่ละชนิดแล้วจึงนำรายการชนิดของวัสดุ
มาเรียงลำดับจากมากไปน้อย รายการวัสดุชนิดใดมีค่ามากที่สุด จะเรียงไว้
อยู่อันดับหนึ่งและเรียงตามมูลค่าที่ลดลงตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าวัสดุ
ลำดับ

ชนิดวัสดุ

ราคาต่อหน่วย ปริมาณการใช้

มูลค่าวัสดุ

1

เหล็กเส้น DB 12 mm

198.00

5,070

1,003,860.00

2

เหล็กเส้น DB 16 mm

355.00

2,390

848,450.00

3

ปูนซีเมนต์อินทรีเขียว

108.00

5,714

617,112.00

4

อิฐมวลเบา Q-con

21.50

26,105

561,257.50

5

เหล็กเส้น RB 9 mm

108.00

4,006

432,648.00

6

เหล็กเส้น RB 6 mm

53.00

6,112

323,936.00

ขั้นตอนที่ 3 คำนวณหาร้อยละของมูลค่าวัสดุแต่ละชนิดและร้อยละ
สะสมของมูลค่าวัสดุแต่ละชนิดที่เรียงลำดับไว้ในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 นำร้อยละที่คำนวณได้จากขั้นตอนข้างต้นมาจัดแบ่งกลุ่ม
วัสดุให้อยู่ในกลุ่ม A B และ C ตามเกณฑ์ในหัวข้อที่ 2.3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการคำนวณหาร้อยละของมูลค่าวัสดุและการจัดแบ่งกลุ่ม
ชนิดวัสดุ
เหล็กเส้น DB
12 mm
เหล็กเส้น DB
16 mm
ปูนซีเมนต์
อินทรีเขียว
อิฐมวลเบา
Q-con
เหล็กเส้น RB 9
mm
เหล็กเส้น RB 6
mm

มูลค่าสะสม

ร้อยละ
มูลค่า

ร้อยละมูลค่า
สะสม

กลุ่ม

1,003,860.0 1,003,860.0

12.86

12.86

A

848,450.0

1,852,310.0

10.87

23.73

A

617,112.0

2,469,422.0

7.91

31.63

A

561,257.5

3,030,679.5

7.19

38.82

A

432,648.0

3,463,327.5

5.54

44.37

A

323,936.0

3,787,263.5

4.15

48.52

A

มูลค่าวัสดุ
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อาคารพาณิชย์ โกดังเก็บของ บ้านพักอาศัย อาคารห้องพัก และโรงแรม
ขนาดเล็ก โครงสร้างองค์ก รของกรณีศึก ษาประกอบไปด้วยฝ่ายก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายคลังวัสดุ ซึ่งมี
บุคลากรทั้งสิ้น 10 คน
4.1.2 การสั่งซื้อวัสดุ
ในการสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นการสั่งซื้อแบบมีศูนย์กลางใน
การจัดซื้อ โดยให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถทำหน้าที่ในการจั ดซื้อจัดหาเครื่องมือ
และวัสดุก่อสร้างให้แก่หน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วย โดยฝ่ายจัดซื้อจะได้รับ
ใบสั่งซื้อวัสดุตามรูปที่ 2 ที่มีรายละเอียดของวัสดุ ปริมาณที่ต้องการ และ
หน่วยงานที่ใช้วัสดุ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัทก่อนทำ
การสั่งซื้อวัสดุทุกครั้ง และในกรณีที่การสั่งซื้อมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท
ฝ่ายจั ดซื้อ ต้อ งทำการเปรีย บเที ย บราคาจากผู้ข ายอย่า งน้อ ย 3 ราย จึ ง
สามารถทำการสั่งซื้อวัสดุได้ ซึ่งการสั่งซื้อส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยใช้วิธี
โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ขายและตกลงเงื่อนไขในการสั่งซื้อ

รูปที่ 1 ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของบริษทั กรณีศึกษา

4.1.3 การรับวัสดุ

3.5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุ ป ผลที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และแนวทางในการปรับ ปรุ ง
รูปแบบการบริหารวัสดุคงคลังของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลจากการศึกษารูปแบบการบริหารวัสดุคงคลัง
จากการศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ทั่ ว ไปในการดำเนิ น งานของ
กรณีศึกษาในด้านของการบริหารวัสดุคงคลัง ได้แก่ โครงสร้างองค์กรของ
กรณีศึกษา และลักษณะการทำงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
จากระบบการบริหารวัสดุคงคลังในปัจจุบันที่บริษัทกรณีศึกษาประสบใน
หัวข้อถัดไป
4.1.1 โครงสร้างองค์กรของกรณีศึกษา
กรณีศึกษาเป็นธุรกิจก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบริษัท มีทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท ก่อตั้งในปีพ .ศ.2558 โดยรับเหมาก่อสร้างประเภท

การรับ วัสดุ ห ลังจากทำการสั่งซื้อ วัสดุข องบริษั ทกรณี ศึก ษาจะแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กรณี กรณี ที่ห นึ่ งคื อ ผู้ข ายจั ด ส่งวัส ดุให้ จ ะเป็ น กรณี ที่วัส ดุมี
จำนวนมากและมีขนาดใหญ่ ต้องอาศัยการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อขึ้น
ไป หรือวัสดุที่ต้องใช้รถขนส่งโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้วัสดุเสียหายระหว่างการ
ขนส่งเช่น เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ปูนซีเมนต์ อิฐมอญ อิฐบล็อก และใน
กรณีที่ผู้ขายให้ทางบริษัทรับวัสดุเองที่ร้านค้าเนื่องจากมีปริมาณน้อย และมี
ขนาดเล็ก
4.1.4 การจัดเก็บวัสดุ
การจั ด เก็ บ วั ส ดุ เมื่ อ ได้ รั บ วั ส ดุ แ ล้ ว นั้ น จะทำการจั ด เก็ บ ที่ ค ลั งวั ส ดุ
ส่วนกลางและจัดเก็บที่หน่วยงานก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บไม่
เพียงพอ การจัดเก็บที่คลังวัสดุจ ะมีฝ่ายคลังวัสดุเป็ นผู้ดูแ ล จั ดเก็บ และ
ตรวจสอบวัสดุอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการจัดเก็บที่หน่วยงานก่อสร้าง
จะเลือกจัดเก็บที่หน่วยงานก่อสร้างที่สร้างเสร็จบางส่วนและมีความมิดชิด
เพื่อป้ องกันวัสดุได้รับความเสียหาย โดยจะมีผู้ดูแลวัสดุคือฝ่ายก่อสร้างที่
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หน่วยงานนั้น ๆ ร่วมกันตรวจสอบและส่งรายงานการเบิกใช้วัสดุมายังฝ่าย
คลังวัสดุทุกวัน
4.1.5 การเบิกวัสดุ
ขั้นตอนการเบิกวัสดุเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานก่อสร้างนั้น ผู้ที่ต้องการ
เบิ ก วั สดุ จ ะต้ อ งมี ใ บเบิ ก วัส ดุ ซึ่งจะระบุ ช นิ ด วัส ดุ จำนวนที่ ต้ อ งการเบิ ก
หน่วยงานที่ใช้ จากนั้นฝ่ายคลังวัสดุจะเป็นผู้ตรวจสอบนับจำนวนวัสดุที่มีอยู่
ในคลังและบันทึกข้อมูลการเบิกใช้วัสดุ
4.1.6 การตรวจสอบวัสดุคงคลัง
การตรวจสอบปริมาณและรายการของวัสดุในคลังจะใช้วิธีตรวจนับจาก
วัส ดุที่เหลือ อยู่ หากวัสดุใกล้ห มดฝ่า ยวัสดุ จ ะแจ้ งไปยังกรรมการบริษั ท
เพื่อ ให้ ฝ่ายจั ดซื้อ ทำการสั่งซื้อ โดยขนาดการสั่งซื้อ แต่ละครั้งนั้น ไม่มีก าร
กำหนดเกณฑ์ในการสั่งซื้อแต่จะอาศัยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบการบริหารวัสดุคงคลัง
การศึกษาปัญหาที่เกิดจากระบบบริหารวัสดุคงคลังของกรณีศึกษาโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลและสอบถามจากฝ่ายต่าง ๆภายในองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สาเหตุร่วมกับการพิจารณาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบปัญหาที่สอดคล้องกันดังนี้
1) ฝ่ายก่อสร้างใช้วัสดุหลายชนิดในการก่อสร้าง
2) ฝ่ า ยคลั งวั ส ดุ มี ก ารตรวจนั บ วั ส ดุ ที่ ถู ก เบิ ก ไปใช้ ง านแต่ ไม่ มี ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลวัสดุรายเดือนว่าวัสดุแต่ละชนิดถูกใช้ไปจำนวนเท่าใด
3) ฝ่ายคลังวัสดุมีวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมากทำให้เกิดต้นทุนในการ
เก็บรักษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้วัสดุบางชนิดเสียหายจากการดูแลวัสดุ
ไม่ทั่วถึง
4) พื้นที่จัดเก็บวัสดุไม่เพียงพอทำให้การจัดหมวดหมู่วัสดุทำได้ยาก
5) ฝ่ายจัดซื้อไม่มีนโยบายในการสั่งซื้อวัสดุแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม
ทำการสั่งซื้อเมื่อวัสดุใกล้ห มดทำให้บ างครั้งวัสดุขาดแคลน ส่งผลให้
งานล่าช้า
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4.3 ผลการปรับ ปรุงระบบการบริห ารวัสดุคงคลังด้ว ยทฤษฎีเอบี ซี (ABC
Classification System)
การนำทฤษฎี เอบี ซี (ABC Classification System) มาใช้ ใ นการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารวัสดุคงคลังนั้นสามารถจัดลำดับความสำคัญ
ของวัส ดุแ ต่ล ะชนิด ให้ มี ก ารจั ดการที่ เหมาะสมกั บ วัสดุ นั้ น ๆ เนื่ อ งจาก
วิธีก ารจั ดการวัสดุแ ต่ละชนิดมีความแตกต่า งกัน เช่น ระยะเวลาในการ
จัดส่ง ขนาดของวัสดุ และการดูแลรักษา ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของการ
บริหารวัสดุคงคลังได้
การจัดแบ่งกลุ่มวัสดุด้วยวิธี ABC Classification ตามมูลค่าของวัสดุที่
มีการเบิกใช้ในปีพ.ศ. 2561 และปีพ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมูลการเบิกใช้วัสดุ
ในแต่ละเดือนและราคาต่อหน่วยของวัสดุรวมทั้งหมด 162 ชนิดสามารถ
แบ่งได้ดังนี้
ก ลุ่ ม A มี จำนวน วั ส ดุ ทั้ งห ม ด 20 ชนิ ด มี มู ล ค่ า วั ส ดุ ค งคลั ง
6,312,670.00 บาท คิดเป็นมูลค่า 80.87 % ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด
ก ลุ่ ม B มี จ ำน วน วั ส ดุ ทั้ งห มด 26 ชนิ ด มี มู ล ค่ า วั ส ดุ ค งค ลั ง
1,178,473.00 บาท คิดเป็นมูลค่า 15.07% ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด
กลุ่ ม C มี จ ำนวนวั ส ดุ ทั้ ง ห มด 126 ชนิ ด มี มู ล ค่ า วั ส ดุ ค งคลั ง
315,223.00 บาท คิดเป็นมูลค่า 4.06 % ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด
ตารางที่ 4 การจัดกลุ่มวัสดุด้วยวิธี ABC Classification System
กลุ่ม

มูลค่าวัสดุ (บาท)

มูลค่าวัสดุ (%)

จำนวนวัสดุ (ชนิด)

A

6,312,670.00

80.87

20

B

1,178,473.00

15.07

26

C

315,223.00

4.06

126

รวมทั้งหมด

7,806,366.00

100.00

162

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าวัสดุก ลุ่ม A ส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มวัสดุ
หลักที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ อิฐมอญ ส่วนวัสดุกลุ่ม B
เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างเช่นเดียวกับวัสดุในกลุ่ม A แต่มีปริมาณการใช้
งานน้อยกว่าเช่น ลวดมัดเหล็ก วงกบไม้ สีรองพื้น และในส่วนของวัสดุกลุ่ม
C ส่วนใหญ่เป็นวัสดุในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตะปู ใบตัดเหล็ก ดอกสว่าน
ซึ่งจากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 4 นั้นจะเห็นได้ว่า จำนวนวัสดุในกลุ่ม C มี
จำนวนมากที่สุดแต่มีมูลค่าเพียง 4.06% ของมูลค่าวัสดุทั้งหมด

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

รูปที่ 3 วัสดุเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับการดูแล

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงรูปแบบการบริห ารวัสดุคงคลังและแนวทางการ
ปรั บ ปรุงเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริห ารวัส ดุ ค งคลั ง ที่ เกิ ด ขึ้ น การ
จั ดลำดับ ความสำคั ญ ของวัสดุ (ABC Classification System) นั้น ทำเพื่ อ
นำไปต่อยอดในการกำหนดนโยบายการสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับวัสดุแต่ละ
ชนิดโดยเฉพาะวัสดุกลุ่ม A ที่มีความสำคัญ มากที่สุด การควบคุมดูแลวัสดุ
กลุ่ม A จึ งต้อ งมีค วามรอบคอบและเข้ มงวดเพื่ อ ที่จ ะทำให้ ต้น ทุน ในการ
บริหารวัสดุคงคลังลดลงและเพื่อแก้ไขปัญ หาภายในองค์กรที่พ บปัญ หาใน
เรื่องของการจัดเก็บวัสดุที่ไม่เป็นหมวดหมู่ทำให้ดูแลรักษายากรวมถึงการมี
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วัสดุไว้คลังมากเกินไปทำให้สูญ เสียพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุที่มีความสำคัญ
บริษั ท XYZ. วารสารวิจั ยราชภัฏพระนคร สาขามนุษ ยศาสตร์และ
มากกว่ า ดั ง นั้ น การนำวิ ธี ก ารจำแนกกลุ่ ม วั ส ดุ ค งคลั ง เพื่ อ จั ด ลำดั บ
สังคมศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, หน้า 102-114.
ความสำคัญนั้นมีประโยชน์มากต่อกรณีศึกษานี้ ซึ่งการนำวัสดุมาจัดกลุ่มนั้น [8] นิคุณ สายวงค์เปียง (2554). การศึกษาปัญหาด้านการจัดการวัสดุของ
ทำให้ทราบว่าวัสดุชนิดใดถูกใช้งานมากที่สุดจะเป็นแนวทางในแก่กรณีศึกษา
บริษัทก่อสร้าง, โครงงานวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกใช้วัสดุ
เทคโนโลยีสุรนารี.
นอกจากนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยอื่น ๆ ต่อไป ในงานวิจัยนี้ผู้ [9] Pimpun Ngampak and Kongkoon Tochaiwat (2 0 1 3 ) .
ศึกษาได้พิจารณาวัสดุเฉพาะส่วนที่มีการจัดเก็บสำรองไว้ในคลังวัสดุ ซึ่งวัสดุ
Guidelines to Reduce the Construction Costs of Lower-Tier
ก่อสร้างในความเป็นจริงแล้วนั้นมีหลากหลายชนิด การสำรองวัสดุไว้จะทำ
Single Detach Houses of Registered Entrepreneurs. Build
ได้ก็ต่อเมื่อวัสดุชนิดนั้นมีการใช้งานเหมือนกันทุกหน่วยงานก่อสร้าง โดยใน
Environment Research Associates Conference (BERAC4 ) ,
ส่ ว นนี้ ผู้ ศึ ก ษาไม่ ได้ พิ จ ารณาถึ ง วั ส ดุ ที่ มี ก ารใช้ งานเฉพาะหน่ ว ยงานใด
Faculty of Architecture and Planning, Thamasat University,
หน่วยงานหนึ่งเนื่องจากการวัสดุเหล่านั้นไม่ได้เป็นวัสดุหมุนเวียนซึ่งในการ
23 May 2013, pp.1-6.
วิเคราะห์ น โยบายการสั่ งซื้ อ วั ส ดุเหล่ า นั้ น ควรพิ จ ารณาร่ ว มกั บ การวาง [10] อุ ด ม ตั้งล้ ำ เลิศ (2551). การพยากรณ์ ย อดขายและการลดต้น ทุ น
แผนการใช้งานวัสดุเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับวัสดุที่อาจจะเกิดขึ้น
สิน ค้าคงคลังในอุ ตสาหกรรมไม้พื้ นสำเร็จ รูป ลามิเนต,วิทยานิพ นธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติกรรมประกาศ
[11] Tanubrata, M., & Gunawan, I. (2 0 1 8 ) . Procurement
ในการดำเนิ น การวิ จั ย ในครั้งนี้ ผู้ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรบริษั ท
management/material supply on construction projects. In
กรณีศึกษาบริษัทพีพีซี เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
MATEC Web of Conferences (Vol. 2 1 5 , p. 0 1 0 3 1 ). EDP
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และขอบคุณคณาจารย์ภาควิชา
Sciences.
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความ [12] สมชาย โพพาทอง (2554). การศึ ก ษากระบวนการจั ด การวั ส ดุ
ช่วยเหลือแก่ผู้ศึกษาตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ
ก่ อ ส ร้ า งข อ งบ ริ ษั ท รั บ ส ร้ า งบ้ า น , วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกสารอ้างอิง
[13] สุพ รพั นธ์ จิ ตธรรม (2554). การจั ดการสินค้าคงคลังสำหรับ ธุรกิ จ
[1] วิ จั ย กรุ ง ศรี (2562). ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง. แนวโน้ ม ธุ รกิ จ /
บริการอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศ, วิทยานิพ นธ์ป ริญ ญา
อุตสาหกรรมปี 2562-2564. มิถุนายน 2562, หน้า 1-12.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] กิติยา ไกรสรกุล (2554). การปรับปรุงข้ อกำหนดสัญ ญาเพื่อ แก้ไข [14] นที เอื้ อ สมิ ท ธิ์ (2554). การพั ฒ นาระบบการจั ด การคลั ง พั ส ดุ :
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[3] สกุลศักดิ์ ญาติฝูง (2555). การวิเคราะห์ความสูญเปล่าในการขนส่ง [15] จีรวัฒน์ นภาสุขวีระมงคล (2558). การบริหารวัสดุคงคลัง ประเภท
วั ส ดุ เข้ า สู่ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง, วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตร
วัส ดุสนั บ สนุน การผลิตโดยใช้ก ารจำลองสถานการณ์ : กรณี ศึก ษา
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โรงงานแปรรูปกระจก, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,
[4] Said, H., & El-Rayes, K. (2 0 1 1 ) . Optimizing material
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procurement and storage on construction sites. Journal of [16] เฉลิมพล เปล่งวัฒน์ (2552). การปรับปรุงระบบการบริห ารวัสดุคง
Construction Engineering and Management, 137(6), pp.421คลังในอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียมในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[5] Kasim, N. (2 0 1 1 ) . ICT implementation for materials [17] Hanafi, R., Mardin, F., Asmal, S., Setiawan, I., & Wijaya, S.
management in construction projects: case studies.
(2 0 1 9 , October). Toward a green inventory controlling
Journal of Construction Engineering and Project
using the ABC classification analysis: A case of motorcycle
Management, 1(1), pp.31-36.
spares parts shop. In IOP Conference Series: Earth and
[6] ตวงสุข ทวีสุขเกษม (2532). การศึกษาระบบการจัดการวัส ดุ สำหรับ
Environmental Science (Vol. 343, No. 1, p. 012012). IOP
โครงการก่ อ สร้า งอาคาร, วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตร
Publishing.
บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[18] กัญ ชลา สุดตาชาติ (2548). การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลัง.
[7] กิ่งกาญจน์ ผลิกะ และ นพปฎล สุวรรณทรัพย์ (2559). การบริหาร
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มหาวิทยาลัย.
Analysis เทคนิ ค EOQ Model และวิ ธี Silver-Meal: กรณี ศึ ก ษา
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การศึกษาผลกระทบของโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออก
ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Study on Impacts of the Double-track Railway : The Eastern Line Project
(Hua Mak – Chachoengsao – Si Racha Section) in Ladkrabang District
เศรษฐสิทธิ์ ตลอดไธสงดาภา1 และ และแหลมทอง เหล่าคงถาวร2,*
1,2

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง การจัดการและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: sethasittalodthaisongdapha@gmail.com

บทคัดย่อ
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ความจุ ท างรถไฟทางคู่ ส าย
ตะวั น ออก ช่ ว งหั ว หมาก-ฉะเชิ งเทรา-ศรี ราชา เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของแผน
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการเพื่อเป็ นกรณีศึกษาให้กับ
โครงการในอนาคต กลุ่มประชากร คือผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ช่วง
แนวเส้นทางที่มีการก่อสร้างโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตลาดกระบัง
ที่อยู่ห่างจากตัวโครงการภายในรัศ มี 1 กิโลเมตร การคำนวณขนาดของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ข อง Taro Yamane โดยใช้ วิ ธี ก ำหนดตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling ) กำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ย อมให้ เกิ ด ระหว่า งค่ า จริงและค่ า ประมาณการร้อ ยละ 5 ได้
จำนวน 400 ตัว อย่าง เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจั ย เป็ น แบบสอบถาม ด้ว ย
โปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูป SPSS (statistical package for the social
sciences) จากการศึก ษาพบว่าภาพรวมระดับ ทัศนคติที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ตามแนวเส้นทางของโครงการ
อยู่ในระดับ “มาก” (จาก 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง มากและมาก
ที่สุด) และจากระดับทัศนคติต่อผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในด้านปัญหา
ด้านมลภาวะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงควรมีวิธีการในการ
บรรเทาปัญหาด้านมลภาวะที่จะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินโครงการแก่ผู้อยู่อาศัย
โดยรอบและผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณโครงการ
คำสำคัญ: รถไฟทางคู่, ผลกระทบจากการก่อสร้าง, โครงการขนาดใหญ่

Abstract
The Double-track Railway : The Eastern Line Project (Hua
Mak – Chachoengsao – Si Racha Section) is part of the Eastern
Economic Corridor ( EEC ) which is a mega project.
The
objective of this research is to study impacts of this project as a
case study for similar future projects. Studied population is
residents living in the area of 1 kilometer in radius along the

project line which governs Ladkrabang district. Four hundred
sample size was computed using Taro Yamane’s method, with
purposive sampling, and 5% error allowed. The tool of this
study is questionnaires analyzed by SPSS (statistical package for
the social sciences). From the study found that impact level
from attitude of residents along the project is “More” (From 5
levels Very Low, Low, Moderate, More and Most) and the
impact of pollution is the highest expected impact. So, project
responsibility should have the measurement and solution to
reduce pollution from the project.
Keywords: Double-track Railway, Impact of Construction,
Mega Project

1. คำนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ ในกรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวและความ
แออัด หน่วยงานทางรัฐบาลจึงได้มีแผนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก (ECC) เพื่อที่จะกระจายความเจริญและความหนาแน่นของกลุ่ม
ประชากรไปยังพื้นที่ในภาคตะวันออก ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
เพิ่มความจุ ทางรถไฟทางคู่สายตะวันออก ช่ ว งหั วหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรี
ราชา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(ECC) โดยมี เส้ น ทางบางส่ ว นของโครงการที่ มี พื้ น ที่ โครงการอยู่ ในเขต
ลาดกระบั ง ซึ่งอาจจะก่อ ให้ เกิดผลกระทบต่อ ผู้พั กอาศัย หรือ ผู้ป ระกอบ
อาชีพบริเวณแนวเส้นทางโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
วิถีชีวิต งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้พักอาศัยและ
ประกอบอาชีพตามแนวเส้นทางโครงการเพื่อศึกษาผลกระทบ และนำไปใช้
เป็นแนวทางแก้ไขหรือป้องกันต่อไป
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1.2 ขอบเขตของงานวิจยั
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาต้องมีที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานอยู่
ภายในเขตลาดกระบังและห่างจากแนวโครงการไม่เกิน 1 กิโลเมตร
1.2.2 งานวิจัยนี้ทำการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่
ลาดกระบังต่อผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และ
ด้านวิถีชีวิต ที่มีต่อโครงการเท่านั้น
1.3กประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ทราบถึงระดับของผลกระทบในด้านต่างๆที่ประชาชนในเขต
ลาดกระบังคาดว่าจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการฯ
1.3.2 สามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เมื่อมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.4กสมมติฐานงานวิจัย
1.4.1 ประชาชนที่ต่างอายุกันจะมีทัศนคติต่อผลกระทบที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างโครงการฯ ที่แตกต่างกัน
1.4.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีทัศนคติต่อผลกระทบ
ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการฯ ที่แตกต่างกัน
1.4.3 ประชาชนที่มีความถี่ในการสัญจรผ่านแนวเส้นทางโครงการที่
ต่างกันจะมีทัศนคติต่อผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการฯ ที่
แตกต่างกัน
1.4.4 ประชาชนที่ระยะห่างระหว่างโครงการฯ กับที่พกั อาศัยหรือ
สถานที่ทำงานจะมีทัศนคติต่อผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง
โครงการฯ ที่แตกต่างกัน

2. ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างถนนและทาง
ยกระดับ ของศุภชัย มหากิจ (2543) [1] ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูล เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากทฤษฎีของ Taro
Yamane ได้ 400 ชุด จำแนกหัวข้อในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการใน
ด้านทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบด้านเสียง
ผลกระทบด้านการสั่น สะเทือน ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ผลกระทบ
ด้านอุทกวิทยาผิวดิน ผลกระทบด้าน ธรณีวิทยา ผลกระทบด้านทัศนียภาพ
และผลกระทบด้านการคมนาคม จากผลการศึกษาพบว่า ทางยกระดับมี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากในด้านต่างๆ ได้แก่ เสียงรบกวน (ระดับเสียง)
ความสั่น สะเทือน คุณภาพอากาศ ทัศนียภาพ และการคมนาคม
ฉัตรชัย อำนาจบุดดี (2556) [2] ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง โดยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัย คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่สายทางที่ครอบคลุมพื้นที่ใน 5
ตำบลของพื้นที่ อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง เนื่องจากจำนวน
ประชากรมีจำนวนมาก จึงหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีของ Taro
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Yamane กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะศึกษาได้คือ 400 คน ใช้วธิ ีสุ่ม
ตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วน (proportional random sampling) เพื่อที่จะได้
จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสัดส่วนตามจำนวนของประชากรในแต่ละตำบล
โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด และใช้เทคนิคการวัดทัศนคติ 5
ช่วง ของลิเกิร์ต โดยจากการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ 3 ด้าน
1) ด้านรูปแบบของทางบริการ
2) ด้านความสะดวกปลอดภัย
3) ด้านการทำงานของกรมทางหลวง
ในด้านรูปแบบของทางบริการ การปรับปรุง U-TURN ใต้สะพานโดย
ขยายกว้างขึ้นมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านความสะดวกปลอดภัย
การเดินทางเข้าออกถนนบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านการ
ทำงานของกรมทางหลวง การควบคุมงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งระดับความพอใจเฉลีย่ ของทั้ง 3 ด้านมีค่า
3.14 คืออยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง
สมพล ตรีวิศวเวทย์ (2556) [3] ได้ทาการศึกษาผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้อยูอ่ าศัยบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง (ใน
ระหว่างการก่อสร้าง) โดยการใช้แบบสอบถามจานวน 1,160 ตัวอย่างซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ช่วงการศึกษาได้แก่ สถานีเตาปูนถึงกระทรวงสาธารณสุข สถานี
กระทรวงสาธารณสุขถึงสถานีแยกนนทบุรี สถานีแยกนนทบุรีถึงสถานีบาง
รักใหญ่และสถานีบางรักใหญ่ถึงสถานีคลองบางไผ่ ทำให้ได้ทราบทัศนคติ
ด้านผลกระทบโดยรวมของประชาชนมีต่อโครงการฯ ที่เกิดขึ้นของผู้ตอบ
แบบสอบถามนั้นได้รับผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 44 รองลงมาคือได้รับ
ผลกระทบมาก ร้อยละ 25 ความพึงพอใจกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.25 และไม่มีความพึงพอใจ
เพียงร้อยละ 8.75 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะได้รับประโยชน์อย่างไรจาก
โครงการฯ มากที่สุด 5 อันดับ คือ
1) การคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 72.50
2) ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง ร้อยละ 65.00
3) ทำให้ที่ดินบริเวณนี้มีราคาแพงมากขึน้ ร้อยละ 42.00
4) ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ร้อยละ 34.25
5) มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะเป็นแหล่งดึงดูดให้มีร้านค้าและสิ่งอำนวย
ความสะดวกเข้ามามากขึ้น ร้อยละ 27.25
Esmaeil Balal and Ruey Long Cheu [4] ได้ทำการศึกษา
ผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชนและเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างขั้นตอนการวางแผนของโครงการขนส่ง
การวิจยั นี้ได้พัฒนา
เครื่องมือซึ่งประกอบด้วยตารางและแผนที่ความคิด
โดยตารางจะมีตารางย่อยสามตาราง แต่ละตารางแสดงถึงเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดของ การขนส่ง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน โดยในแต่ละด้าน
จะถูกประเมินโดยหลายเกณฑ์และแต่ละเกณฑ์มีตัวบ่งชี้เชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่ง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน
ถูกแสดงเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ต่างๆ
และมีการแสดงภาพผ่านแผนที่
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แนวคิดเพื่อสามารถทำให้นักวิเคราะห์สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าแง่มุม
ใดของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ
ขนส่ง ตารางและแผนที่ความคิดสร้างจากกรณีศึกษาสองกรณี กรณีศึกษา
แรกเกี่ยวข้องกับการขยายกำลังความจุของทางหลวง ในขณะทีก่ รณีศึกษาที่
สองเกี่ยวข้องกับการเพิ่มเส้นทางขนส่งกรณีศึกษาเหล่านี้แสดงให้เหวนว่า
แผนที่แนวคิดอาจช่วยนักวิเคราะห์ในการกำหนดขอบเขตของสิ่งแวดล้อม
และการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชน
และรวมถึงการใช้การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อหาเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ใหม่ๆที่ สำคัญของโครงการงานขนส่ง
ได้
X. Xue et al. (2015) [5] ได้ทาการศึกษาผลกระทบด้านลบของ
โครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินโดยการสำรวจในประเทศจีน ซึ่งการสำรวจ
จะใช้วิธกี ารแจกแบบสอบถามโดยปัจจัยหลักจะถูกระบุโดยใช้การสร้าง
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) และใช้
วิธี KMO and Bartlett’s test ในการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งมี
ปัจจัยหลักอยู่ 4 ปัจจัยคือ
กกกกปัจจัยที่ 1 คือผลกระทบต่อพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
ปัจจัยนี้สะท้อนถึงผลกระทบเชิงลบของการก่อสร้างรถไฟใต้ดินที่ส่งผลต่อ
การเดินทางประจำวันของประชาชนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายวัน
วิธีการเดินทางและความถี่ในการออกไปนอกบ้านผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการ
ก่อสร้างรถไฟใต้ดินมีผลกระทบเชิงลบมากที่สุดคือการเดินทางประจำวัน
ของประชาชน
ปัจจัยที่ 2 คือผลกระทบในทางลบต่อการจราจร การก่อสร้างทาง
รถไฟใต้ดิน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการจราจรแออัด สูญเสียระดับการบริการของ
ถนน เพิ่มความยุ่งยากในการหาที่จอดรถ และเพิ่มการจราจรติดขัดและ
อุบัติเหตุทางจราจร
ปัจจัยที่ 3 คือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างทางรถไฟใต้
ดินยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมเช่น เสียงในการก่อสร้าง
ฝุ่นละออง และทำให้ถนนเดิมเกิดความเสียหาย
ปัจจัยที่ 4 คือผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน ปัจจัยนี้สะท้อนถึง
ผลกระทบในทางลบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น ความถี่ในการ
จับจ่ายใช้สอยที่ลดลง ลดอารมณ์ในการทำงาน สูญเสียรายได้ต่อเดือน และ
การถูกตัดขาดจากน้ำประปา ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่
3.1.1กรวบรวมข้อมูลของเอกสารงานวิจัยต่างๆ
ที่เกีย่ วข้องกับ
การศึกษาผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบวิธีการเลือกตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1.2กกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของกลุ่มประชาการ
3.1.3กออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
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3.1.4กเก็บข้อมูลโดยการติดต่อผ่านทางผู้นำชุมชนต่างๆ
ให้ชว่ ย
ดำเนินการกระจายแบบสอบถามแก่ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ตาม
เส้นทางโครงการ
3.1.5กทำการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลของระดับทัศนคติของผลการ
ทบจากโครงการฯ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences)
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจยั นี้คือ ประชาชนทีม่ ีที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงาน
อยู่ในเขตลาดกระบัง (รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากเส้นทางโครงการฯ) ซึ่ง
เส้นทางโครงการจะผ่านเขตลาดกระบัง 4 แขวงคือ แขวงลำปลาทิวแขวง
ลาดกระบัง แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในแต่ละแขวง
แขวง

จำนวนตัวอย่าง
(ตัวอย่าง)

แขวงลำปลาทิว

100

แขวงลาดกระบัง

100

แขวงทับยาว

100

แขวงขุมทอง

100

รวม

400

3.3 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากรที่มีที่พกั อาศัยหรือ
สถานที่ทำงานรัศมีห่างจากเส้นทางโครงการไม่เกิน 1 กิโลเมตร จึงใช้การ
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ดังแสดง
ในสมการที่ (1)
𝑛=

𝑍 2 𝑃(1−𝑃)

(1)

𝑒2

เมื่อ Z คือ คะแนนมาตรฐานที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าเท่ากับ 1.96
P คือ สัดส่ว นของลัก ษณะที่ สนใจในประชากร กำหนดให้ มีค่ า
เท่ากับ 0.5
e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
โดยงานวิจัยนี้เลือกใช้เท่ากับร้อยละ 5
ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสมการจำนวน 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัย
จึงเลือกใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในสนาม คือ แบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ความถี่ในการเดินทางผ่านเส้นทางโครงการ และระยะห่าง
ระหว่างโครงการกับที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงาน
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ส่ว นที่ 2 คือ การรับ ทราบข้ อ มูล โครงการฯของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แ ก่ เคยรับ ทราบข้ อ มูล ของโครงการฯ หรือ ไม่ และถ้ า ทราบ รับ ทราบ
ข้อมูลมาจากแหล่งใด
ส่วนที่ 3 คือ การวัดทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามในผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการวัดทัศนคติของ Likert ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง คาดว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด
4 หมายถึง คาดว่าได้รับผลกระทบมาก
3 หมายถึง คาดว่าได้รับผลกระทบปานกลาง
2 หมายถึง คาดว่าได้รับผลกระทบน้อย
1 หมายถึง คาดว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 คือ ทัศนคติโดยภาพรวมของประชาชนที่มีต่อโครงการฯและ
ข้อเสนอแนะ
3.5 การทดสอบเครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้ทำทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ( Pilot Test )
ก่อนทำการเก็บตัวอย่างจริง โดยการแจกแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด ใน
บริเวณพื้นที่ แนวเส้นทางโครงการฯ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดีย วกันกับ กลุ่ม
ตัวอย่างที่จะทำการศึกษา เพื่อนำมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach's alpha Coefficient) เท่ า กับ 0.906
(มากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาใช้ได้)
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แบบสอบถามกั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อ ผลกระทบของ
โครงการฯโดยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – way
ANOVA)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

ชาย

164

41.00

หญิง

236

59.00

รวม

400

100.00

ตารางที่ 3 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

ต่ำกว่า 20 ปี

27

6.75

20 – 30 ปี

90

22.50

30 – 40 ปี

112

28.00

40 – 50 ปี

131

32.75

มากกว่า 50 ปี

40

10.00

รวม

400

100.00

ตารางที่ 4 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา

จำนวน (คน)

3.6 การประมวลผลข้อมูล
91
การประมวลผลข้อมูลที่เก็บมาจากการลงพื้นที่ส ำรวจ โดยใช้โปรแกรม มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อาชีวศึกษา - อนุปริญญา
156
สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังนี้
ปริญญาตรี
122
ข้ อ มูลส่ว นที่ 1 คือ ข้ อ มู ลทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ใช้สถิ ติเชิ ง
สูงกว่าปริญญาตรี
31
พรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล
รวม
400
ข้อมูลส่วนที่ 2 คือ การรับรู้โครงการฯของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติ
เชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 5 อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนที่ 3 คือ ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามในผลกระทบด้าน
อาชีพ
จำนวน (คน)
ต่า ง ๆ โดยใช้เทคนิค การวัด ทั ศนคติข อง Likert ใช้ สถิ ติเชิ งพรรณาแบบ
พนักงานบริษัท
121
ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ข้ อ มู ลที่ ได้จ ากการวิเคราะห์ จ ะนำ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
85
ค่าเฉลี่ยไปแปลผลตามช่วง ดังนี้
นักเรียน/นักศึกษา
91
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คือ ได้รับผลกระทบมากที่สุด
ธุรกิจส่วนตัว
75
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คือ ได้รับผลกระทบมาก
อื่นๆ
28
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คือ ได้รับผลกระทบปานกลาง
รวม
400
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คือ ได้รับผลกระทบน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คือ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ร้อยละ (%)
22.75
39.00
30.50
7.75
100.00

ร้อยละ (%)
30.25
21.25
22.75
18.75
7.00
100.00

กกกข้อมูลส่วนที่ 4 คือ ทัศนคติโดยภาพรวมของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ
และข้ อ เสนอแนะ ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณาแบบร้ อ ยละและการรวบรวม
ข้ อ เสนอแนะต่ าง ๆ ของผู้ ตอบแบบสอบถามในรูป ของการบรรยายการ
ทดสอบสมมุติฐานจะทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปผู้ตอบ
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ตารางที่ 6 ความถี่ต่อสัปดาห์ในการเดินทางตัดผ่านเส้นทางโครงการผู้ตอบ
แบบสอบถาม
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ค่าเฉลี่ยด้านความปลอดภัย

3.64

0.94

3.ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ความถี่ต่อสัปดาห์

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

3.1 การเดินทางข้ามจุดตัดทางรถไฟลำบากขึ้น

3.79

0.90

น้อยกว่า 3 วัน

65

16.25

3.2 ทำให้เสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น

3.71

0.95

3-4 วัน

116

29.00

3.3 ก่อให้เกิดผลเสียทางด้านอารมณ์

3.34

1.11

4-5 วัน

56

14.00

3.4 ทำให้รายได้ลดลง

3.23

1.08

5-6 วัน

145

36.25

3.5 ทำให้การจราจรติดขัด

3.75

0.92

7 วัน

18

4.50

3.6 ทำให้ต้องอ้อมหรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง

3.81

0.91

รวม

400

100.00

3.61

0.98

ค่าเฉลี่ยด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ตารางที่ 7 ระยะห่างระหว่างโครงการฯ กับที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะทางจากโครงการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

ต่ำกว่า 200 เมตร

38

9.50

250 – 500 เมตร

203

50.75

500 – 1,000 เมตร

159

39.75

รวม

400

100.00

ตารางที่ 10 ความคิดเห็นที่มตี ่อโครงการฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อโครงการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

เห็นด้วย

289

72.25

ไม่เห็นด้วย

59

14.75

ไม่แน่ใจ

52

13.00

รวม

400

100.00

ตารางที่ 11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จของผูต้ อบ
แบบสอบถาม

ตารางที่ 8 แหล่งที่มาในการรับทราบของผูต้ อบแบบสอบถาม
แหล่งที่มา

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

ความคิดเห็นต่อโครงการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

เพื่อนบ้าน

76

19.00

เห็นด้วย

289

72.25

ผู้นำชุมชน

125

31.25

ไม่เห็นด้วย

59

14.75

เจ้าหน้าที่ของโครงการ

68

17.00

ไม่แน่ใจ

52

13.00

สื่อออนไลน์

113

28.25

รวม

400

100.00

ป้ายประกาศข่าว

28

7.00

รวม

400

100.00

ตารางที่ 9 ทัศนคติทมี่ ีต่อผลกระทบด้านต่างๆของผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.1 ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

4.12

0.82

1.2 เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง

3.99

0.83

1.3 การสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง

3.85

0.90

1.4 สิ่งก่อสร้างบดบังทัศนียภาพ

3.71

0.92

1.5 ก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง

3.42

0.98

1.6 ก่อให้เกิดขยะ

3.51

0.95

3.77

0.90

2.1 พื้นผิวถนนเดิมชำรุดเสียหาย

3.62

0.91

2.2 อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย

3.81

0.90

2.3 อันตรายจากรถบรรทุกและเครื่องจักร

3.72

0.95

2.4 เกิดข้อพิพาทระหว่างโครงการฯ กับชุมชน

3.58

0.93

2.5 อันตรายจากการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

3.49

1.01

ผลกระทบทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.ด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าเฉลี่ยด้านสิ่งแวดล้อม
2.ด้านความปลอดภัย

การทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One
– way ANOVA) แสดงผลการทดสอบ F-test ของสมมติ ฐ านทั้ ง 4 ข้ อ
เทียบกับผลกระทบในแต่ละด้านแล้วพบว่า สมมติฐานที่ 2 เพียงสมมติฐาน
เดียว ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อนำมาทดสอบกับค่าเฉลี่ยของ
ผลกระทบด้านวิถีชีวิต จึงนำข้อมูลมาแสดงในตารางที่ 12 และแสดงผลการ
ทดสอบ LSD ในตารางที่ 13
ตารางที่ 12 ผลทดสอบความสัมพันธ์สมมติฐานที่ 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
( ด้านวิถีชีวิต )
แหล่งความ
แปรปรวน

ผลรวมกำลัง
สอง
(SS)

ระหว่างกลุ่ม

1.683

องศา ผลรวมกำลัง ค่าตัวสถิติ Sig. แปรผล
อิสระ สองเฉลี่ย
(F)
(df)
(MS)
3
.561
3.093 .027 ยอมรับ

ภายในกลุ่ม

71.843

396

รวม

73.526

399
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ตารางที่ 13 ผลทดสอบ LSD ของสมมติฐานที่ 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ( ด้าน
วิถีชีวิต )
ระดับการศึกษา
(I)

ระดับการศึกษา
(J)

- อาชีวศึกษา - อนุปริญญา
มัธยมศึกษาหรือ
- ปริญญาตรี
เทียบเท่า
- สูงกว่าปริญญาตรี
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อาชีวศึกษา - ปริญญาตรี
อนุปริญญา
- สูงกว่าปริญญาตรี
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี - อาชีวศึกษา - อนุปริญญา
- สูงกว่าปริญญาตรี
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี - อาชีวศึกษา - อนุปริญญา
- ปริญญาตรี

ผลต่าง Std. Error
ค่าเฉลี่ย
(I–J)
.03541
.05618
-.00428 .05900
.24660* .08858
.00428
.05618
.03969
.05148
0.25088* .08376
.00428
.05900
.03969
.05148
0.25088* .08567
-.24660* .08858
-.21119* .08376
-.25088* .08567
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จากโครงการฯ ขณะดำเนินโครงการฯ เพื่อ นำมาวิเคราะห์ เพิ่มเติมหรือ
เปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินโครงการได้

Sig.

.529
.942
.006
.529
.441
.012
.942
.441
.004
.006
.012
.004

5. สรุปผลการวิจัย
จากการสำรวจผลกระทบที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ของประชาชนพื้ น ที่
ลาดกระบั งต่อ โครงการเพิ่ มประสิท ธิภ าพและเพิ่มความจุ ทางรถไฟทาง
คู่สายตะวันออก ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา พบว่าประชาชนคาดว่า
จะได้ รับ ผลกระทบอยู่ ในระดั บ ได้ รับ ผลกระทบมาก ( x = 3.67, SD =
0.94) ซึ่งสามารถจัดลำดับผลกระทบในแต่ละด้านได้ดังนี้ ผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มมี ค่ า มากที่ สุ ด ( x = 3.77, SD = 0.90) ซึ่ ง ผลกระทบที่
ประชาชนคาดว่าจะได้รับมากที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมคือ ฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้าง ลำดับ ต่อมาคือผลกระทบด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ ได้รับ
ผลกระทบมาก ( x = 3.64, SD = 0.94) ซึ่งผลกระทบที่ประชาชนคาดว่า
จะได้รับมากที่สุดคือ อาคารข้างเคียงได้รับ ความเสียหาย ลำดับต่อมาคือ
ผลกระทบด้านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ โดยรวมอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ
มาก ( x = 3.61, SD = 0.98) ซึ่งผลกระทบที่ประชาชนคาดว่าจะได้รับมาก
ที่สุดในด้านวิถีชีวิตคือ ทำให้ต้องอ้อมหรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง แม้ว่า
ประชาชนจะมีความกังวลในเรื่องผลกระทบจากโครงการฯ แต่ผู้พักอาศัย
ยังคงเห็นด้วยต่อ การดำเนินทำโครงการฯ และหากดำเนินโครงการผู้พัก
อาศัยมีความต้องการให้ทำการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ จาก
โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยพบว่า
ทัศนคติต่อผลกระทบจากโครงการของ ในแต่ละช่วงอายุ ความถี่ ในการ
สัญจร และระยะห่างจากโครงการ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกัน มีทัศนคติต่อผลกระทบ
ของการก่อสร้างโครงการฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05
ข้ อ เสนอแนะ งานวิ จั ย นี้ จั ด ทำขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารดำเนิ น โครงการ
ก่ อ สร้ า งขึ้ น จริ ง ข้ อ มู ล ระดั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ต่ อ
ผลกระทบจากโครงการฯ อาจเปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ ขณะมี ก ารดำเนิ น
โครงการฯ ในอนาคตอาจสามารถทำการศึกษาทัศนคติที่มีต่อผลกระทบ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาของข้ าพเจ้า รศ.ดร.แหลมทอง เหล่ าคง
ถาวร ที่ ค อยให้ ค ำปรึก ษาและคำแนะนำสำหรั บ การดำเนิ น งานวิ จั ย นี้
ขอขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จากการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยและสำนั ก งานเขต
ลาดกระบังที่ให้ข้อมูลติดต่อของผู้นำชุมชนต่างๆ รวมไปถึงผู้นำชุมชนและ
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่มีส่วนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
[1] ศุ ภ กิ จ มหาชั ย . (2543). การศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการก่อสร้างถนนและทางยกระดับ. ปริญ ญาวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[2] ฉัตรชัย อำนาจบุ ตรดี. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร บ้ า นฉาง. ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต การบริ ห ารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค. สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยสุร
นารี.
[3] สมพล ตรี วิศ วเวทย์ . (2556). ผลกระทบต่ อ ประชาชนผู้ อ ยู่ อ าศั ย
บริ เวณการก่ อ สร้า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง (ในระหว่ า งการ
ก่อสร้าง). ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[4] Esmaeil Balal and Ruey Long Cheu. (2019). A metricconcept map for scoping impact studies of a
transportation project on environment and community
health. International Journal of Transportation Science
and Technology,8, pp. 176-191.
[5] Xiaolong Xue, Ruixue Zhang, Xiaoling Zhang, Rebecca Jing
Yang and Hong Li. (2015). Environmental and
socialchallenges for urban subway construction: An
empirical study in China. International Journal of Project
Management,33, pp. 576–588.
[6] สิน พันธุ์พินิจ (2554). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาตร์. วิทยพัฒน์.

CEM30-6

406

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษา
Factors of construction control problems within vocational institutions
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บทคัดย่อ
โครงการก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษามีปัจจัยปัญหาการควบคุม
งาน อันส่งผลให้เกิดอุปสรรคระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ภายในสถาบันอาชีวศึกษา เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ใน
การดำเนินการก่อสร้างและเกิดเป็นคดีความระหว่างภาครัฐและผู้รับเหมา
งานวิจัยนี้รวบรวมปัจจัยปัญหากการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบัน
อาชีวศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามจากบุคลากร
ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างของสถาบันอาชีวศึกษาของ
ภาครัฐ โดยรวบรวมงานวิจัยและจำแนกปัจ จัย ปัญ หาการควบคุมงาน
ก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาออกเป็น 5 ปัจจัยพื้นฐาน คือ 1)ปัจจัย
ปัญหาด้านคุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน,2)ปัจจัยปัญหาด้านการเตรียมงาน
ก่อ สร้า ง, 3)ปัจ จัย ปัญ หาขั้นตอนระหว่างควบคุมงานก่อ สร้าง,4)ปัจจัย
ปัญหาด้านการรายงานผล และ 5)ปัจจัยปัญหาขั้นตอนปฏิบัติงานหลังเสร็จ
งานแล้ว จากการศึกษาได้จัดกลุ่มของปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง
และวิเคราะห์กลุ่มของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมงานก่อสร้าง
คำสำคัญ:ปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน,สถาบันอาชีวศึกษา,การควบคุม
งาน

Abstract
Internal construction projects of vocational
institutions have job control problems which causes obstacles
during the process of the construction project within the
vocational institute causing delays in construction lawsuits
between the government and contractors. This research
compiles problems in construction supervision within vocational
institutions by using questionnaires as a tool to questions from
teachers, personnel who involved in construction supervision of
vocational institutions in the government sector by collecting
researches and classifying the problems of construction
supervision within vocational institutions into 5 basic factors
which are 1) the problem factors in the characteristics of the

controller. 2) the problem of the construction preparation. 3)
the problem of the process during the construction control. 4)
the problem of the report of the construction results and 5) the
problem of the operation procedure. After completion from the
study it has grouped the factors of the construction control
problems and analyzed the group of the factors that influence
the construction control.
Keywords: Factors of construction control problems,
vocational institutions, construction control

1. บทนำ
ปัจจุบันรัฐบาลมีการดำเนินการส่งเสริมด้านงบประมาณการก่อ สร้าง
ภายในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในประเทศให้
ก้า วหน้า ทัน สมัย มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เมื่อ สถาบันอาชีว ศึก ษาได้ รั บ
งบประมาณในการก่ อ สร้ า ง ต้ อ งดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง ตามระเบี ย บ
พระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อ จัดจ้า งและการบริห ารพัสดุภาครัฐ โดยการ
ควบคุมงานก่อสร้างของสถาบันอาชีวศึกษาจะทำการควบคุมงานก่อสร้าง
โดยบุคลากรครูภายในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้าง,โยธา
และสถาปัตยกรรม ทำให้เกิดปัจ จัย ของปัญ หาที่มีความแตกต่า งจาก
โครงการก่อสร้างภาครัฐอื่น
ทั้งนี้มีปัจจัยที่เป็นก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ผู ้ ว ิ จ ั ย มี ก ารระบุ ถ ึ ง สาเหตุ ก ารทิ ้ ง งานของ
ผู้รับเหมาในภาครัฐ,ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในงานโครงการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐประเภทสถาบันการศึกษา และปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน เห็นได้ชัดว่าผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นตัวแทน
ของสถาบันการศึกษามีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบ ควบคุมงาน
ก่อ สร้ า ง เพื่อ ให้งานดำเนินไปอย่า งราบรื่นและหน่วยงานเกิดการเสีย
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐให้หน่อยที่สุดงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาหาปั จ จั ย ปั ญ หาการควบคุ ม งานโครงการก่ อ สร้ า งในสถาบั น
อาชีวศึกษา โดยออกแบบสอบถามจากบุคลากรครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ควบคุมงานก่ อ สร้า งทั้งภายใน พร้อ มทั้งศึก ษารวบรวมวรรณกรรมที่มี
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ลัก ษณะปัจ จัย ปัญหาการควบคุมงานก่อ สร้า งของภาครัฐ โดยจำแนก
สาเหตุปัจจัยปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานโครงการก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา

2. ทบทวนวรรณกรรม

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

คุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน,ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยปัญหาด้านการเตรียมงาน
ก่อสร้าง,ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยปัญหาขั้นตอนระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง,ปัจจัย
ที่ 4 ปัจจัยปัญหาด้านการรายงานผล และ ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยปัญหาขั้นตอน
ปฏิบัติงานหลังเสร็จงานแล้ว
ตารางที่ 1 สังเคราะห์แนวคิดจากงานวิจัย

จากการศึกษาวารสารและตำราซึ่งมีนักวิจัยได้แนะนำปัจจัยต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง โดยปัจจัยปัญหาการควบคุม
งานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุของภาครัฐ เพื่อศึกษาหาปัจจัยและ
แนวทางการพั ฒ นาการควบคุ ม งานโครงการก่ อ สร้ า งในสถานศึก ษา
อาชีวศึกษา
2.1 หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 ถือเป็น
แนวการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องซึ่งมีกำหนดไว้
แล้ว ทางผู้วจิ ัยได้สรุปหน้าทีข่ องการปฏิบัติงานตามระเบียบ ดังนี้
การ
เตรียมกา
ร

การ
ควบคุม
งาน
ก่อสร้าง

การ
ควบคุม
งานและ
การ
รายงาน

ขันตอน
้
และการ
ปฏิบตั ิ
ภายหลัง
งานแล้ว
เสร็จ

การ
รับรอง
สภาพ
งาน

หมายเหตุ ตัวเลข หมายถึง จำนวนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน
X หมายถึง ไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กรณี
หน่วย
เจ้าของ
อาคาร
แจ้งการ
ชารุด

รูปที่ 1 หน้าที่ผู้ควบคุมงานของภาครัฐ
2.2 รวบรวมวรรณกรรมสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย
ในสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาจะใช้ ผ ู ้ ค วบคุ ม งานเป็ น ครู ภ ายในสั ง กั ด
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาเพื่อ เป็ นผู ้ดำเนิ นการจั ดทำราคากลาง,
ควบคุมงานก่อ สร้าง และตรวจรับงานก่อ สร้างตามรูป แบบรายการงาน
ก่อ สร้า งที่กำหนด จากการศึก ษาวรรณกรรม ผู้ว ิจ ัย ได้กำหนดขอบเขต
งานวิจัย และ กรอบแนวคิดของปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัย ดังนี้

รูปที่ 2 กรอบแนวคิด

2.3 รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการรวบรวมเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากวรรณกรรมในประเทศที่มี
ลักษณะของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยปัญหางานก่อสร้างในสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐ กำหนดให้ มีปัจจัย 5 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยปัญหาด้าน

3. การดำเนินงานวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ มี ว ั ตถุป ระสงค์เ พื ่ อ ศึ ก ษาปัจ จั ย ปั ญ หาการควบคุมงาน
ก่อ สร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษา ดำเนินการศึกษา วิจ ัย โดยการออก
แบบสอบถามจากบุคลากรครูในสถาบันอาชีวศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาการควบคุม
งานก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาและทราบลำดับ ความสำคัญ ของ
ปัจจัยเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างมากน้อยเพียงใด
โดยมีแนวทางกระบวนการใน การทำการวิจัยดังนี้
(1) ศึกษาภาคทฤษฎี ระเบียบ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากฐานข้อมูล
(2) ศึกษาปัจจัยปัญหาในการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง
ของสถาบันอาชีวศึกษา
(3) กำหนดกลุ่มประชากรงานวิจ ัย แบบเจาะจงจากครู ผ ู ้ มี
ประสบการณ์การควบคุมงานของสถาบันอาชีวศึกษา จัดทำแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(4) การเก็บข้อมูล โดยการออกแบบสอบถามนำส่งด้วยตนเอง
และส่งแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (google From) ไปเก็บ
ข้อมูลกับ แหล่งข้อมูลเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ควบคุมงานให้กับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา/
สถาปัตยกรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ
(5) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เป็ น การนำข้ อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย กระบวนการทางสถิติด้านต่างที่กำหนดไว้
(6) สรุปผลการวิจัย ตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย
ได้สรุปเป็นแผนผังขั้นตอน การวิจัย ดังนี้
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= 17.15 หรือประมาณ 118 คน

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจัย

3.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา
ได้แก่ บุคลากรครูสาขาช่างก่อสร้างสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีความรู้ความสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างภายใน
สถานศึกษาของรัฐจากฐานข้อมูลบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยให้ประชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณลงทุน
ค่า สิ่งก่อ สร้า งของคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ปี 2558 – 2562 มี
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา ที ่ ไ ด้ ร ั บ งบประมาณก่ อ สร้ า งจำนวน 94 แห่ ง
(งบประมาณราจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ.2563) และมีครูผู้เกี่ยวข้องในการ
ควบคุ ม งานทั ้ ง หมด 318 คน (ระบบรายงานข้ อ มู ล พั ฒ นาบุ ค ลากร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2563)
ใช้ ว ิ ธ ี ก ารของ Taro Yamane (Yamane, 1973) เพื ่ อ หา
จำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยได้กำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณ
ร้อยละ 0.05 จากสูตร
𝑛=

𝑁
1 +𝑁(𝑒)²

(1)

โดยที่ n หมายถึง ขนาดลุ่มตัวอย่าง หรือขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง, N หมายถึง
ประชากรทั้งหมด , e หมายถุง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
𝑛=

318
1 + 318(0.05)²

3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการทำวิจ ัยโดยการสร้า งแบบสอบถามจาก
การศึ ก ษาข้ อ มู ล และนำ แบบฟอร์ ม นี ้ ไ ปใช้ ส ำหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
กลุ่มเป้าหมายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
หน้าที่ปฏิบัติงานในงานก่อ สร้าง ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งใน
โครงการงานก่อสร้างในสถาบันการศึกษา ประสบการณ์ก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ นำไปใช้ในการคัด
กรองแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นไปวิเคราะห์หาความสำคัญ
ของปัจจัย ต่อไป การให้คะแนนความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดปัจจัยก่อปัญหาในการควบคุม
งานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย
และเหตุของปัจจัยที่บ่งชี้ปัจจัยก่อปัญหาควบคุมงานก่อสร้างในสถาบั น
อาชี ว ศึ ก ษา ส่ ว นนี ้ แ ยกคํ า ถามออกตามกลุ ่ ม ของปั จ จั ย และแยกเป็ น
โดยเป็นการ สอบถามระดับความสําคัญ ของแต่ละปัจจัย ในส่ว นนี้เป็น
คําถามลักษณะปลายปิด (Close – end response Question) ที่ใช้สเกล
ความมี อ ิ ท ธิ พ ลหรื อ สเกลความถี ่ (Importance Scale or Frequency
Scale) โดยกําหนดช่วงวัดที่มีค่าต่อเนื่องกัน 5 ระดั บแบบไลเคิร์ท (Likert
Scale)
แบบสอบถามตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในปัจจัย
ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา หาค่าเฉลี่ย และจัดระดับระดับ
ความรุนแรงที่มีผลกระทบปัจจัยควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
ของภาครัฐ สูตรค่าเฉลี่ยดังนี้
𝑋̅ =

∑𝑥

(2)

𝑛

โดยที่ 𝑋̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต , ∑ 𝑥 หมายถึง ผลบวกข้อมูลทุกค่า , n หมายถึง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยมีเกณฑ์ห นักของการประเมิน แบ่งเป็น 5 ให้เลือกตอบตาม
ความคิดของท่านมากที่สุด 1 หมายถึง ระดับต่ำมาก หรือไม่ มีความสําคัญ
2 หมายถึง ระดับ ต่ำ 3 หมายถึง ระดับ ปานกลาง 4 หมายถึง ระดับสูง
5 หมายถึง ระดับสูงมาก แปลผลจากคะแนนแบบสอบถามในส่วนนี้ โดย
การรวมคะแนนจากแบบสอบถาม โดย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับของ
ปัจจัยปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐ
พิจารณาระดับปัจจัยปัญหา โดยผู้วิจัยจำแนกออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้สูตร
การหาความกว้าง อันตรภาคชั้น (พรสุภา, 2549) ดังนี้
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
จำนวนชั้น
= 5 3– 1
= 1.33
จากหลั ก เกณฑ์ ด ั ง กล่ า วมี ก ารกำหนดช่ ว งคะแนน และ
ความหมาย ของปัจจัยปัญหาที่งาน ดังนี้
คะแนน 3.67-5.00 หมายถึง ผลกระทบในระดับสูง
คะแนน 2.34-3.66 หมายถึง ผลกระทบในระดับปานกลาง
คะแนน 1.00-2.33 หมายถึง ผลกระทบในระดับต่ำ
3.3 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
(1)ปรับ ปรุงแบบสอบถาม โดยการนำแบบสอบถามปรึก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อดูความเหมาะสมของรูปแบบสอบถาม
ข้อ ความ ที่มาซึ่งข้ อ คำถามเพื ่อ ตอบสนองวั ตถุป ระสงค์ พร้อ มนำไป
ปรับปรุงตามคำแนะนำ
(2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ตรวจสอบความสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย(Item Objective Congruence)
โดยนำแบบทำสอบให้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การควบคุมงาก่อสร้าง
ในสถาบันอาชีวศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 โครงการประเมินแบบสอบจำนวน 3 ท่าน
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อคำถามมีคำชี้แจงและหนังสือนำกาพิจารณา
ใน 3 ประเด็น คือ เหมาะสม,ไม่เหมาะสม และไม่แน่ใจ โดยพิจารณาข้อ
คำถามนั้นๆวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมกับมี
ช่องว่างให้กรอกคำเสนอทั้งในรายข้อ รายด้าน และรวมทั้งฉบับ ใช้วธิ ีการ
กำหนดเป็นคะแนน ตรวจสอบหาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาปรับปรุงข้อ
คำถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ นำไปแก้ไขข้อคำถามที่ยังคลุมเคลือไม่
ตรงตามจุดประสงค์
(3) นำแบบทดสอบที ่ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ทำการทดสอบกับ กลุ่ม
ประชากรจำนวน 30 คนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็น
ครูที่มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาอย่ าง
น้อย 1 โครงการ ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ความคงเส้นคงวา
หรือความคงที่ของผลที่ได้ โดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาช (Cronbach Alpha Coefficient) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม
SPSS
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
นำแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมาใช้งาน
จริงต่อกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 120 คนโดยมีข้อคำถาม
จำนวน 43 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 เป็นข้อ มูลทั่ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นการถามระดับปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
(1) แจกแบบสอบถามโดยตรงและสงไปรษณีย์ แบบเจาะจงกับ
ครูซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมงานภายในสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ
และปริมณฑล จำนวน 80 ฉบับ ได้แบบสอบถามคืนจำนวน 26 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 33
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(2) จัดทำแบบสอบถามผ่าน google From โดยส่งลิงค์ไปใน
line ส่วนตัวของกลุ่มประชากรครูซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องในการควบคุ มงาน
ภายในสถาบันอาชีวศึกษา ต่างจังหวัด จำนวน 100 คน ได้รับข้อมูลตอบ
กลับจำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95

4.ผลการวิเคราะห์
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 121 คน พบว่า
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน เพศชายจำนวน 97 คน เพศหญิงจำนวน 24
คน เพศชายตอบคำถามมากว่าเพศหญิงร้อยละ 24
(2)ช่วงอายุที่ตอบคำถามมากที่สุดคือ 18 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ
45.5 รองลงมาเป็นช่วงอายุ อายุ 31 - 43 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.9 น้อยที่สุด
เป็นผู้ที่มีช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.5
(3)ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วจิ ัยกำหนดให้มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยผลการตอบมากที่สุดคือ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 74.4 และรองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 24 และน้อยที่สุดเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 1.7
(4) ประสบการณ์การทำงานในสายงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดคือ 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ33.9 รองลงมาเป็นผู้มี ประสบการณ์
มากกว่า 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.6 และน้อยที่สุดคือ ผู้มีประสบการณ์
มากกว่า 11-15 ปี ร้อยละ 14.9
(5)ตำแหน่งของผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้อ งกับการควบคุ มงาน
ก่อสร้าง ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 81 คน
และ เป็นผู้ตรวจการจ้างจำนวน 40 คน โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างมากกว่า
ผู้ตรวจการจ้าง ร้อยละ 49
(6) ประสบการณ์ก่อสร้างการควบคุมงานในสถาบันอาชีวศึกษา
คิ ด เป็ น จำนวนโครงการที ่ เ คยควบคุ ม พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์สู ง สุ ด เป็ นผู้ ที ่ เคยมี ป ระสบการณ์ 1- 5 ปี ร้อ ยละ 73.9
รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ 6 – 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15
4.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการออกแบบสอบถามจาก แหล่งข้อมูลเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้
มีประสบการณ์ควบคุมงานให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น
ครูสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวรรณกรรม จำแนกปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัยหลักอันเป็นเหตุที่ส่งผล
ต่อการเกิดปัญหาการควบคุมงานในสถาบันอาชีวศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน ,ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อนก่อสร้าง ,
ปัจจัยระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง ,ปัจจัยด้ านการการรายงานผล, ปัจจัย
หลังการการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย ด้านคุณลักษณะ
ของผลควบคุมงานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยระหว่างควบคุม
งานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการเตรียม
งานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการรายงาน
ผลที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
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5.สรุป
5.1 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
ค่ า เฉลี ่ ย และส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ปั ญ หาการ
ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษามีการประเมินปัจจัยโดยรวมอยู่ที่
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.35 – 3.57 โดยเรียงลำดับตาม
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อนก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับ
มาก , ปัจจัยหลังการการก่อสร้างแล้วเสร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 และมีค่า
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.67 ถือ เป็นปัจ จัย ที่ส่งผลกระทบในประดับ มาก
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ควบคุมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับมาก งานในลำดับ
รองลงมาของปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีว ศึก ษา คือ
ปัจจัยระหว่างควบคุมงานก่อสร้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 และมีค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับปานกลาง และ
ปัจ จัยด้านการการรายงานผล มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับปานกลาง
5.2 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
เมื่อจัดกลุ่มปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา 10 ลำดับ กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลในระดับ มาก ต่อการควบคุมงาน
(1) ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจสอบการชำรุด หลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
(2) ผู้ควบคุมงานมีภาระงานอื่นๆ มากเกินไป
(3) มีผู้รับจ้างรายอื่นรับช่วงต่อ
(4) ผู้ควบคุมงานได้รับการแทรกแซกการตัดสินใจจาก
ผู้บังคับบัญชา
(5) สถาบันอาชีวศึกษามีความต้องการเปลี่ยนแปลงแบบ ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง
(6) พื้นฐานศึกษาของผู้ควบคุมไม่ตรงกับการความรู้ในการควบคุม
งานก่อสร้าง
(7) สถาบันการศึกษาการขาดบุคลกร เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรม
ในการก่อสร้าง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ควบคุม ,ปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน,ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อน
ก่อสร้าง และปัจจัยเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ในงานวิจัยได้ศึกษาปัจจัยปัญหาผู้ควบคุมงานภายในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา เพือ่ จัดทำแผนงาน นโยบายแก้ไขปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาต่อไป เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมงาน
ก่อสร้างของรัฐบาลให้งบประมาณที่รัฐจัดสรรเกิดประโยชน์และคุณภาพสูง
ที่สุด
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ลาดกระบัง คณาจารย์ทุกท่าน อาจารย์ วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อันช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อนร่วมสาขาวิศกรรม
ก่อสร้างและการจัดการสิ่งแวดล้อมรทุกคน ผู้ช่วยเหลือในการจัดทำข้อมูล
สถานที่ทำงานวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ครูสาขาช่าง
ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา
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การจัดทำงานวิจัยนี้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครัฐ
กรณีศึกษา : หน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม
Factors Influencing Adoption of Building Information Modeling in Government Sector
: A Case Study of Construction Department, Ministry of Defense
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บทคัดย่อ
ในอุตสาหกรรมก่อ สร้าง ปัจ จุบ ันได้มีก ารนำเทคโนโลยีแ บบจำลอง
สารสนเทศหรือ BIM มาใช้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีกรณีศึกษาสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและ
การใช้ BIM รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการขับเคลื่อนให้
เกิดการใช้ BIM ในหน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยการนำ
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ความ
คาดหวังต่อการปฏิบัติงาน การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มีผลต่อ
การยอมรับและการใช้ BIM ความเชื่อมั่นและความกังวลใจของผู้ใช้งาน BIM
มีผลต่อการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน และปัจจัยสถานภาพทั่วไป
ได้แก่ เพศ และลักษณะที่งานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น
และความกังวลใจของผู้ใช้งาน BIM แนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้
งาน BIM ในองค์ก รคือ สร้า งความรู้ความเข้า ใจแก่คนในองค์ก ร จัดทำ
แผนงานและทำการทดลองก่อนนำเข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งระบบ และจัดเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อม
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศ, BIM, หน่วยงานภาครัฐ, การยอมรับและ
การใช้

Abstract
In the construction industry, building information modeling
or BIM has been implement to facilitate works. However, there
are still no case studies in BIM implement for the government
sector. The objectives of this research were to study factors
influencing adoption of building information modeling and to
study problems, obstacles and directions for accepting towards
BIM of construction department, ministry of defense by using
the data from the questionnaire for statistical analysis. The
study found that performance expectancy and perceived ease

of use affected the acceptance and use of BIM. Self-efficacy
and anxiety of BIM’s user affected to perceived ease of use
and general factors which were gender and the characteristic
of responsible work had the relationship with self-efficacy and
anxiety of BIM’s user. Therefore, the researcher conducted the
direction to lead by providing knowledge and understanding to
related people in the organization, preparing plans, and
conducting various experiments before applying to the whole
system as well as implementing properly
Keywords: Building Information Modeling, BIM, Government,
Adoption

1. ที่มาและความสำคัญ
สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย พบว่า ในภาคเอกชนมี
การริเริ่มนำเทคโนโลยี BIM เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรมากขึ้น โดยใช้ใน
การจัดทำแบบอาคารและเพิ่มผลิตภาพในการจำเอกสารโครงการ แต่ในส่วน
หน่วยงานของภาครัฐนั้น การนำ BIM มาใช้ มีอยู่ค่อนข้างจำกัด
ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี BIM เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐในอนาคต จึงมีความจำเป็นในการศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและใช้เทคโนโลยี BIM ของบุคลากรในองค์กร
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยี
BIM มาประยุกต์ใช้ และทำการนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนผลักดัน
ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ต่อการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
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3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ศึกษาบุคลากรในหน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่
สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, กรมยุทธโยธา
ทหารบก, กรมช่างโยธาทหารอากาศ, กรมช่างโยธาทหารเรือ และ
สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3.2 ศึกษาบุคลากรที่ทำหน้าที่ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา รวมถึง
หัวหน้าในแต่ละฝ่าย ในหน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 ความหมายและประโยชน์ของ BIM
BIM ( Building Information Modeling) หรือ แบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร เป็นแนวคิดที่ถ ูก พัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้ในกระบวนการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคาร โดยการสร้างแบบจำลองอาคาร (Building Model) พร้อม
ข้ อ มู ล หรื อ สารสนเทศ (Information) ในองค์ ป ระกอบของแบบจำลอง
อาคารนั้นๆ จำลองการก่อสร้างอาคารจริง [1]
การศึ ก ษาเรื ่อ งการใช้แ บบจำลองรายละเอีย ดข้ อ มูล อาคารในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ใช้ CAD BIM
สามารถให้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นในด้านการบริหารเวลา ร้อยละ 18 และ
ด้านงบประมาณโครงการ ร้อยละ 18.75 พร้อมทั้งเสนอว่าประเทศไทยควรมี
นโยบายบังคับใช้ BIM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [2]
การศึกษาสัดส่วนการใช้งานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
BIM ของบริษ ัทในอุตสาหกรรมก่อ สร้า ง ในประเทศไทย พบว่า มีบ ริษั ท
ออกแบบที่ใช้งานร้อยละ 21.92 และบริษัทรับเหมาที่ใช้งานร้อยละ 19.35
อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารสำรวจแนวโน้ ม บริ ษ ั ท ที ่จ ะนำเทคโนโลยี BIM มา
ประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น ถึงร้อยละ 44.44 [3]
4.2 ความหมายและทฤษฎีของการยอมรับเทคโนโลยี
การตัดสินใจที่จะนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ โดยการยอมรับของ
บุคคลเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ ตั้งแต่บุคคลนั้นเริ่มสัมผัสกับเทคโนโลยี ถูกชัก
จูงให้ยอมรับ ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ ละยืนยัน
การปฏิบัติ ความเร็วของกระบวนการขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ คือ ตัวบุคคล
และลักษณะของเทคโนโลยี [4]
ทฤษฎี ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ซึ ่ ง พั ฒ นามาจาก
ทฤษฎีด้านพฤติกรรมมนุษย์จำนวน 8 ทฤษฎี ดังนี้
1) ทฤษฎีที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อและทัศนคติ
ที่มีต่อพฤติกรรม (Theory of Reasoned Action: TRA)
2) ทฤษฎี ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี ข องผู ้ ใ ช้ ง านเป็ น ตั ว วั ด
ความสำเร็จของการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model: TAM)
3) ทฤษฎีที่ใช้สำหรับการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อใช้
สนั บ สนุ น แรงจู ง ใจที ่ ใ ช้ อ ธิ บ ายถึ ง การแสดงพฤติ ก รรม (Motivational
Model: MM)
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4) ทฤษฎีที่ศึก ษาทางด้านพฤติก รรมซึ่งได้รับการพัฒนาและ
ขยายมาจากทฤษฎี TRA (Theory of Planned Behavior: TPB)
5) ทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB เพื่อใช้สำหรับ
ทดสอบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยประสบการณ์การใช้ระบบว่ามีอิทธิพล
ต่อการปรับปรุงและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่
6) ทฤษฎีที่ใช้การวัดการใช้งานจริงในเทคโนโลยีและใช้ทำนาย
เกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Model of PC
Utilization: MPCU)
7) ทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของปัจ จัย ที่ใช้อ ธิบ ายถึงนวัตกรรมและใช้เป็นเครื่อ งมือ ที่เกี่ย วข้อ งกับ
นวัตกรรมในองค์กร (Innovation Diffusion Theory: IDT)
8) ทฤษฎี ด ้ า นพฤติ ก รรมมนาย์ ท ี ่ พ บว่ า การเปลี ่ ย นแปลง
พฤติกรรมมนุษย์นั้นเกิดจากอิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อมปัจจัยส่วนบุคคล และ
คุณสมบัติด้านพฤติกรรมส่วนตัว (Social Cognitive Theory: SCT)
โมเดล UTAUT มีตัว แปรหลัก ทั้งสิ้น 4 ตัว แปร ประกอบด้วย
ความคาดหวังต่อ การปฏิบ ัติงาน ความคาดหวังด้า นความพยายามของ
ผู้ใช้งานระบบ อิทธิพลจากสังคม และสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกใน
ระบบ และยังมีอีก 4 ตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
และความสมัครใจในการใช้งาน ซึ่งทำให้โมเดล UTAUT สามารถมองเห็น
ภาพรวมพฤติกรรมในการยอมรับ เทคโนโลยีได้ถึง 70% ซึ่งดีก ว่าการใช้
โมเดล TAM เพียงอย่างเดียว [5]

รูปที่ 1 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน UTAUT

4.3 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ธณัชชา สุขขี [6] ศึกษาเรื่องการใช้งานและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
แบบจำลองข้อ มูลอาคาร ขององค์ก รออกแบบและรับ เหมาก่อ สร้ า งใน
ประเทศไทย โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลการใช้งานจากกลุ่มองค์กรตัวอย่าง เพื่อ
วิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารใน
ประเทศไทย และเก็บข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหา-อุปสรรคที่พบจากการประยุกต์ใช้ ผลการศึกษา
พบว่า การใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคารในประเทศไทยมีประมาณ
ร้อยละ 22 ของประชากรที่สำรวจ และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้มากที่สุด
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คือ การตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
มากคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ เช่น ประมาณราคา วิเคราะห์
อาคาร และลดการสูญเสียทรัพยากร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระดับปาน
กลางคือ As-Built Drawing มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ความต้องการลูกค้า ,พัฒนาวิธีการทำงานให้
เป็นระบบสากล ,ใช้บ ุคลากรน้อ ยกว่า การทำงานด้วย CAD ,สามารถนำ
ข้อ มูลมาบริห ารจัดการอาคาร, ความสามารถในการนำเสนอผลงานใน
รู ป แบบ 3 มิ ต ิ เป็ น ต้ น สำหรั บ ปั จ จั ย สำคั ญ 3 อั น ดั บ แรกที ่ ม ี ก ารนำ
แบบจำลองสารสนเทศอาคารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กร คือ
ร้อยละ 55.56 ใช้สำหรับตรวจสอบข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง,
ร้อยละ 33.33 คิดว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ/ก่อสร้าง,ลดการ
สูญเสียทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลากที่เกิดจากแบบก่อสร้าง
ร้อยละ 22.22 คิดว่าช่วยในด้านการบริหารจัดการอาคาร รวมถึงกระแส
LEED, ได้ข้อมูลแบบสร้างจริง (As-Built Drawing) มีความถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ , ลดเวลาในการทำงานและการทำงานซ้ำ ซ้ อ น และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในอนาคต
ศศิจันทร์ ปัญจทวี [7] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักในการวิเคราะห์
ใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ F-test และ T-test ผลการศึกษาพบว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
104 คน พบว่า มี 3 ปัจ จัย หลัก ที่ส่งผลต่อ การยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศจาก
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา ปั จ จั ย ความคาดหวั ง จากประสิ ท ธิ ภ าพของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจ จัย การรับ รู้ผลประโยชน์ข องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คือ ปัจจัยสถานภาพทั่วไป ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
และปัจจัยการรับรู้ความยากง่ายในการใช้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์
การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศในรูปแบบคะแนนมาตรฐานคือ Y = .029
+ .382 (X5) + .319 (X4) + .311 (X1) โดย X5 แทน การได้ ร ั บ การ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา X4 แทน ความคาดหวังจากประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ X1 แทน การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
อรทัย เลื่อนวัน [8] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย ที่เกี่ยวกับ
งานที่ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยศึกษา
ด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานและด้านการรับรู้ประโยชน์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ จำนวน 239 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือใน
การเก็บ ข้อ มูล วิเคราะห์ด้ว ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผล
การศึกษา พบว่า ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากทั้ง
2 ด้าน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้ความยากง่ายต่อ
การใช้งาน ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อด้านการรับรู้ประโยชน์ และเพศ
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ที่ต่างกันมีผลต่อการยอมรับในภาพรวม ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับงานไม่มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน
Samuel NiiBoi Attuquayefio [9] ศึ ก ษาเรื ่ อ ง การยอมรั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับอุดมศึกษา โดยประเด็นในการศึกษา
คื อ นั ก เรี ย นยอมรั บ และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นและ
ทำการศึกษาค้นคว้าอย่า งไร ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยกลุ่ม
ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นที ่ ศ ึ ก ษาใน Social and Business Administration
Faculties of Methodist University College จำนวนทั้งสิ้น 345 คน ผล
การศึกษาพบว่า ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ มีผลต่อ
ความพยายามในการใช้ระบบอย่างมาก ในขณะที่ ความคาดหวังต่อ การ
ปฏิบัติงาน และ อิทธิพลของสังคม มีผลต่อความพยายามในการใช้ร ะบบ
น้อย และสิ่งอำนวยความสะดวกมีผลต่อการใช้อย่างมีนัยสำคัญ
Seleh Alwahaishi and Vaclav Snasel [10] ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้า โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ใน
การเก็ บ ข้ อ มู ล จำนวนทั ้ ง สิ ้ น 238 คน ในประเทศซาอุ ด ิ อ าระเบี ย
แบบสอบถามกำหนดปัจจัยในการศึกษาทั้งสิ้น 8 ปัจจัย ได้แก่ ความคาดหวัง
ต่อ การปฏิบ ัติงาน ความคาดหวังด้า นความพยายามของผู้ใช้งานระบบ
อิทธิพลของสังคม สิ่งอำนวยความสะดวก คุณค่าทางการเงิน แรงจูงใจด้าน
ความบันเทิง ความมุ่งหวังในการใช้ และการใช้งานระบบ จากการศึกษา
พบว่า ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน แรงจูงใจด้านความบันเทิง อิทธิพล
ทางสั ง คม และสิ ่ ง อำนวยความสะดวกส่ง ผลต่ อ การยอมรับ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้า

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น งานวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจ สุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่า งปัจจัย โดยการสร้า งแบบสอบถามจากทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ตั้งสมมุติฐานการวิจัย เก็บข้อมูล และทำการวิเคราะห์ทาง
สถิติ
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลในหลายพื้นที่ และมีข้อกำจัดในการเข้าถึง
ข้อมูลทางสถิติ ทำให้ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่ชัด จึงกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran กำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 90 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 โดยใช้สูตร ดังนี้
𝑛 =

𝑝(1−𝑝)𝑧 2
𝐸2

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
p แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกำลังสุ่ม 0.5
z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกำหนด Z มีค่าเท่ากับ 1.65 ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.1
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แทนค่า 𝑛 = 0.5(1−0.5)(1.65)
= 68
(.1)2
ซึ่งทางผู้วิจัยได้ขยายกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คัดกรองมาจากสถาปนิก วิศวกร
สมมุติฐานที่ 7 (H7) ปัจจัยสถานภาพทั่วไปมีความสัมพันธ์ต่อ ความ
และเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้ าที่ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง และประมาณราคา เชื่อมั่นและความกังวลใจของผู้ใช้งานระบบ
ในงานก่อสร้าง หน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีขนาด
ของเป้าหมายกลุ่มจำนวนทั้งสิ้น 100 คน
ตารางที่ 1 การออกแบบสอบถามตามทฤษฎี UTAUT
5.2 แบบสอบถาม
แบบสอบถามสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและ
ใช้เทคโนโลยีแ บบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) โดยดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามในงานวิจัยของ Venkatesh et al. (2003) ในการศึกษาเรื่อง
บริษัทและองค์กร 4 แห่งที่กำลังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยในงานวิจัยใช้
ทฤษฎี UTAUT ในการออกแบบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร (BIM) โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด

หัวข้อ

คำถามชี้วัด

ความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงาน
(Performance
Expectancy : PE)

[PE1] ท่านคิดว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
[PE2] ท่านคิดว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มี
ประโยชน์ต่อการทำงานใน “ตำแหน่ง” ของท่าน
[PE3] ท่านคิดว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
ดีกว่าการใช้งานด้วยระบบ CAD

การรับรู้ถึงความยากง่าย
ในการใช้งาน
(Perceived Ease of
Use : PU)

[PU1] ท่านคิดว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
[PU2] ท่านคิดว่า แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้

อิทธิพลจากสังคม
(Social Influence ; SI)

[SI1] บุคลากรในองค์กร สามารถเป็นแรงกระตุ้นให้ทา่ น
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) ได้
[SI2] ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ในการใช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
[SI3] องค์ ก รของท่ า น ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างเข้ามาใช้ในองค์กร
เสมอ

สิ่งอำนวยความสะดวก
[FC1] องค์กรของท่าน มีความพร้อมด้านเครื่องมือใน
(Facilitating Condition การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM)
: FC)
[FC2] ท่านคิดว่า ท่านมีความรู้เพียงพอในการริเริ่มใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM)
[FC3] ท่ า นคิ ด ว่ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอาคาร
(BIM) สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมที่ท่านใช้ท ำงาน
อยู่ได้

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดวิจยั

ทำการพิสูจน์ด้วย Pearson’s Correlation Analysis และการวิเคราะห์
ทางสถิติ
สมมุติฐานที่ 1 (H1) ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ
สมมุ ต ิ ฐ านที ่ 2 (H2) การรั บ รู ้ ถ ึ ง ความยากง่ า ยการใช้ ง านระบบมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ
สมมุติฐานที่ 3 (H3) อิทธิพลจากสังคมมีความสัมพันธ์ต่อ พฤติก รรม
ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ
สมมุ ต ิ ฐ านที ่ 4 (H4) สภาพของสิ ่ ง อำนวยความสะดวกในระบบมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ
สมมุติฐานที่ 5 (H5) ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
ถึงความยากง่ายการใช้งานระบบ
สมมุติฐานที่ 6 (H6) ความกังวลใจของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อการ
รับรู้ถึงความยากง่ายการใช้งานระบบ

ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
ระบบ (Self-Efficacy :
SE)

[SE1] ท่านคิดว่า ท่านสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร (BIM) ได้ด้วยตนเอง
[SE2] ท่านคิดว่า ท่านสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร (BIM) ได้ ถ้ามีคนช่วยเหลือเวลาเกิด
ปัญหา
[SE3] ท่านคิดว่า ท่านสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร (BIM) ได้ ถ้ามีเวลามากพอ

ความกังวลใจของผู้ใช้งาน [AX1] ท่านคิดว่า ท่านเกิดความกังวลใจ หากต้องใช้งาน
ระบบ (Anxiety : AX)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM)
[AX2] ท่ า นคิ ด ว่ า ท่ า นลั ง เลที ่ จ ะใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร (BIM) เพราะไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้
ถูกต้องด้วยตนเองได้
[AX3] ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) ทำให้
ท่านรู้สึกท้อถอย
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะ [BI1] ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้งานระบบในอนาคต
ใช้งานระบบ
[BI2] ท่ า นยิ น ดี ท ี ่ จ ะแนะนำเพื ่ อ นร่ ว มงานให้ ใ ช้
(Behavioral Intention แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
to Use : BI)
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6. ผลการวิจัย

จากภาคเอกชนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง BIM เข้ามาบรรยายให้รับทราบ
ถึงประโยชน์และวิธีการใช้งานเบื้อ งต้น โดยบางส่วนที่ไม่ ได้เข้าร่วมการ
6.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม
สัมมนา ได้ยินจากผู้ร่วมงานหรือจากเพื่อนร่วมอาชีพภายนอก แต่ยังไม่เข้าใจ
จำนวนผู ้ ต อบแบบสอบถามจำนวนทั ้ง สิ ้ น 100 คนคิ ด เป็ น 100%
วิธีการทำงานเท่าผู้ที่ได้รับการสัมมนา และจากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่า
เนื ่ อ งจากได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากทางทุ ก หน่ ว ยงานยุ ท ธโยธา สั ง กั ด
บุคลากรเกือบทั้งหมดยังไม่เคยได้ลองใช้ BIM มาก่อน เนื่องจากบุคลากร
กระทรวงกลาโหมเป็นอย่างดี
ไม่ได้รับการศึกษามาในสมัยเรียนในระดับ ปวส.และปริญญา สำหรับผู้ที่
ตารางที่ 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามข้อมูลพื้นฐาน
สนใจใน BIM ก็ยังไม่ถึงขั้นศึกษาหรือทดลองใช้งาน เนื่องจากยังไม่เห็นถึง
เพศ
ร้อยละ
แนวทางในการใช้กับองค์กร รวมทั้งต้องใช้เวลามากในการศึกษา
ชาย
หญิง

74
26

อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

ร้อยละ
35
33
25
7

ระดับชั้นยศ
จ.ส.อ. พิเศษ ลงมา
ร.ต. - ร.อ.
พ.ต. - พ.ท.
พ.อ. ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สถาปนิก
วิศวกร(โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,สุขาภิบาล)
ช่างเขียนแบบ
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ผู้บริหาร(หัวหน้ากลุ่มงาน,รอง และผอ.กอง)

ร้อยละ
25
43
24
8
ร้อยละ
15
61
24
0
ร้อยละ
25
38
13
6
18

ผลการวิจัย พบว่า ในจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่าโดยส่วนตัวจะไม่
ใช้ BIM ในอนาคต จำแนกตามเพศ เป็นผู้ชายร้อยละ 13 ในขณะที่ผู้หญิงมี
ร้อยละ 26 ซึ่งมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่า จำแนกตามอายุ จำนวนมากที่สุดคือ
ผู้ที่มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 20 ที่ตอบว่าโดยส่วนตัวจะไม่ใช้ BIM จำแนก
ตามระดับการศึกษาพบว่า จำนวนมากที่สุดคือ ผู้ที่จบปริญญาโทร้อยละ 29
ตอบว่าโดยส่วนตัวจะไม่ใช้ BIM จำแนกตามลักษณะงานที่รับผิดชอบพบว่า
ผู้ที่โดยส่วนตัวจะไม่ใช้ BIM มากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ร้อยละ
66 รองลงมาคือ สถาปนิก ร้อยละ 32 วิศวกร ร้อยละ 10 และผู้บริหาร ร้อย
ละ 5 ตามลำดับ จำแนกตามประสบการณ์การใช้ CAD ผู้ที่โดยส่วนตัวจะไม่
ใช้ BIM มากที่สุดคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ 11-15 ปี ร้อยละ 22 และจำแนก
ตามความเชี่ยวชาญในการใช้ CAD ผู้ที่โดยส่วนตัวจะไม่ใช้ BIM มากที่สุดคือ
ผู้ที่มีสามารถใช้งานได้ปานกลาง ร้อยละ 25
จากการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่
รู้จัก BIM จากการสัมมนาให้ความรู้เรื่อง BIM ที่ทางองค์กรได้จัดหาบุคลากร

6.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย
ในการทดสอบสมมติฐาน ทางผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐานนั้น ได้ตั้งสมมติฐานหลักคือตัวแปร 2 ตัวมี
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับศูนย์ ซึ่งแปลผลว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน และ
สมมติฐานรองตัวแปร 2 ตัวมีค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่าหรือน้อย
กว่าศูนย์ ซึ่งแปลผลว่ามีความสัมพันธ์กัน (H0 : r=0, H1 : r<0 ; r>0) โดยตั้ง
ระดับนัยยะสำคัญที่ 0.05 ซึ่งมีความหมายว่า หาก p-value ที่ผลการศึกษา
วิเคราะห์ได้มคี ่าน้อยกว่า 0.05 จะสรุปว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ
สมมุติฐานที่ 1 (H1) ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ ผลการวิจัยว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
(H1 : r >0 ; P-value <0.05) ซึ่งเป็นข้อมูลเพียงพอที่จะระบุว่าทั้ง 2 ปัจจัยมี
ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง
สมมุ ต ิ ฐ านที ่ 2 (H2) การรั บ รู ้ ถ ึ ง ความยากง่ า ยการใช้ ง านระบบมี
ความสัมพันธ์ต่อ พฤติก รรมความตั้งใจที่จ ะใช้งานระบบ ผลการวิจ ัยว่า
เป็ น ไปตามสมมติ ฐ าน (H1 : r>0 ; P-value <0.05) ซึ ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล เพี ย ง
พอที่จะระบุว่าทั้ง 2 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง
สมมุติฐานที่ 3 (H3) อิทธิพลจากสังคมมีความสัมพันธ์ต่อ พฤติ ก รรม
ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ ผลการวิจัยว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน (H1 :
r>0 ; P-value >0.05) ทำให้ยังไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างทั้ง 2 ปัจจัย
สมมุ ต ิ ฐ านที ่ 4 (H4) สภาพของสิ ่ ง อำนวยความสะดวกในระบบมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ ผลการวิจัยว่า ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน (H1 : r>0 ; P-value >0.05) ทำให้ยังไม่สามารถหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างทั้ง 2 ปัจจัย
สมมุติฐานที่ 5 (H5) ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
ถึงความยากง่ายการใช้งานระบบ ผลการวิจัยว่า เป็นไปตามสมมติฐาน (H1 :
r >0 ; P-value <0.05) ซึ่งเป็นข้อ มูลเพียงพอที่จ ะระบุว่าทั้ง 2 ปัจ จัยมี
ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง
สมมุติฐานที่ 6 (H6) ความกังวลใจของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อการ
รับรู้ถึงความยากง่ายการใช้งานระบบ ผลการวิจัยว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
(H1 : r >0 ; P-value <0.05) ซึ่งเป็นข้อมูลเพียงพอที่จะระบุว่าทั้ง 2 ปัจจัยมี
ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงาน การรับรูถ้ ึงความยากง่ายการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพของสิ่ง
อำนวยความสะดวก กับความตั้งใจใช้ระบบในอนาคต
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (BI1
: ความตั้งใจใช้ระบบในอนาคต)
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
(PE1 : BIM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน)
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
(PE2 : BIM มีประโยชน์ต่อการทำงานใน
“ตำแหน่ง” ของท่าน)
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
(PE3 : BIM ดีกว่าการใช้งานด้วยระบบ CAD)
การรับรู้ถึงความยากง่ายการใช้งาน
(PU1 : BIM ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน)
การรับรู้ถึงความยากง่ายการใช้งาน
(PU2 : BIM สามารถเรียนรู้ และทำความ
เข้าใจได้)
สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก
(FC1 : องค์กร มีความพร้อมด้านเครื่องมือใน
การใช้งาน BIM)
สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก
(FC2 : มีความรู้เพียงพอในการริเริ่มใช้งาน
BIM)
สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก
(FC3 : BIM สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิม
ที่ท่านใช้ทำงานอยู่ได้)
อิทธิพลจากสังคม
(SL1 : บุคลากรในองค์กร สามารถเป็นแรง
กระตุ้นให้ท่านใช้งาน BIM ได้)
อิทธิพลจากสังคม
(SL2 : ผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการใช้ BIM)
อิทธิพลจากสังคม
(SL3 : องค์กรของท่าน ให้การสนับสนุนใน
การนำเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เข้ามาใช้ในองค์กรเสมอ)

ค่าสหสัมพันธ์
(r)
0.438*

0.475*

0.374*

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงาน การรับรูถ้ ึงความยากง่ายการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพของสิ่ง
อำนวยความสะดวก กับยินดีทจี่ ะแนะนำผู้อนื่ ให้ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(BIM)

0.000

พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (BI2 :
ยินดีที่จะแนะนำผู้อื่นให้ใช้ BIM)
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
(PE1 : BIM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน)
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
(PE2 : BIM มีประโยชน์ต่อการทำงานใน
“ตำแหน่ง” ของท่าน)
ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
(PE3 : BIM ดีกว่าการใช้งานด้วยระบบ CAD)
การรับรู้ถึงความยากง่ายการใช้งาน
(PU1 : BIM ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน)
การรับรู้ถึงความยากง่ายการใช้งาน
(PU2 : BIM สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจ
ได้)
สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก
(FC2 : มีความรู้เพียงพอในการริเริ่มใช้งาน BIM)
สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก
(FC3 : BIM สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมที่
ท่านใช้ทำงานอยู่ได้)
อิทธิพลจากสังคม
(SL1 : บุคลากรในองค์กร สามารถเป็นแรง
กระตุ้นให้ท่านใช้งาน BIM ได้)
อิทธิพลจากสังคม
(SL2 : ผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นถึงความสำคัญใน
การใช้ BIM)
อิทธิพลจากสังคม
(SL3 : องค์กรของท่าน ให้การสนับสนุนในการ
นำเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างเข้ามาใช้
ในองค์กรเสมอ)

0.000

0.000
0.000

0.513*

0.000

0.030

0.765

0.146

สถาปนิกมีความกังวลใจมากที่สุด และช่างเขียนแบบมีความกังวลใจน้อย
ที่สุด

ค่า P-value

0.400*

0.146

0.343*

0.000

0.195

0.052

0.140

0.166

0.129

0.198
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ค่าสหสัมพันธ์
(r)
0.493*

ค่า P-value
0.000

0.430*

0.000

0.464*

0.000

0.361*

0.000

0.534*

0.000

0.176

0.079

0.438*

0.000

0.194

0.053

0.154

0.127

0.135

0.181

*ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

*ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นและความกังวลใจของผู้ใช้งานระบบ
กับข้อมูลพื้นฐาน
จากการทดลองหาค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ทางสถิติระหว่าง
ปัจจัยความเชื่อมั่นและความกังวลใจกับข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพิสูจน์
สมมุติฐาน H7 พบว่าข้อมูลพื้นฐานที่มีผลในความสัมพันธ์ของปัจจัยดัง
กล่าวคือ เพศ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยเพศชายมีความเชื่อมั่นที่
มากกว่าเพศหญิงในทุกหัวข้อ และมีความกังวลใจในการใช้ระบบน้อยกว่า
เพศหญิงในทุกหัวข้อ ในขณะที่ จำแนกตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สามารถสรุปได้ว่า ในด้านความเชื่อมั่น ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นมากที่สุด
และเจ้าหน้าที่ประมาณราคามีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด ในด้านความกังวลใจ

6.4 สรุปผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการนำ BIM มาประยุกต์ใช้ อุปสรรคใน
การนำมาใช้และข้อเสนอแนะในการนำมาประยุกต์ใช้
ผู้ที่ตอบว่าโดยส่วนตัวจะใช้ระบบ BIM มีจำนวนทั้งสิ้น 83 คนและผูท้ ี่
ตอบว่าโดยส่วนตัวจะไม่ใช้ระบบ BIM มีจำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยใน
ภาพรวมสามารถสรุปอุปสรรคในการนำ BIM มาใช้ได้ดังนี้
1.อุปกรณ์ SOFTWARE HARDWARE และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ปัจจุบันบางองค์กรนั้นมีการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ หรือมี
คอมพิวเตอร์ที่ระบบประมวลผลช้า ซึ่งกระทบแม้กระทั่งการทำงานใน
ปัจจุบัน ดังนั้นการนำอุปกรณ์ในปัจจุบนั มาใช้ในการทำงานในระบบ BIM
ย่อมเป็นอุปสรรคอย่างแน่นอน
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2.บุคลากร ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรในองค์กรที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการ ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
ทำงาน โดยพบว่ า ผู้ ท ี่ ม ีอ ายุ ม ากกว่า จะมี ค วามไม่ พ ร้ อ มในการเรีย นรู้ ความกังวลใจของผู้ใช้งาน กับ BIM สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้
ค่าสหสัมพันธ์ ค่า P-value
เทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า รวมถึงการที่ทักษะในการใช้ การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน
(r)
เทคโนโลยีนั้นมีความแตกต่างกันมากเกินไป ทำให้อาจเป็นอุปสรรคในการนำ (PU2 : BIM สามารถเรียนรู้ และทำ
ความเข้
า
ใจได้
)
BIM เข้ามาใช้งาน
3. BIM ไม่ตอบโจทย์ในงานบางภาคส่วน ตัวอย่างเช่น แผนกที่ทำงาน
ด้านเอกสารสัญญาในการการก่อสร้าง ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรม
ในการเขียนแบบหรือออกแบบแต่อย่างใด ทำให้บุคลากรที่อยู่ในแผนก
ดังกล่าวไม่มีความมั่นใจในการนำระบบ BIM มาใช้งาน
4.ในกระทรวงกลาโหมนั้น มีการสั่งงานเป็นลำดับขั้น ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยังมีความเชื่อว่า ผู้บังคับบัญชายังไม่เข้าใจ BIM เท่าใดนัก ไม่วา่ จะเป็น
ผู้บังคับบัญชาในสายงานก่อสร้างโดยตรง หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่ง
หากไม่เข้าใจว่าการนำระบบดังกล่าวมาใช้ ต้องมีระยะเวลาในการเรียนรู้
และเปลี่ยนผ่านแนวทางการทำงาน ย่อมทำให้ไม่สามารถนำ BIM มา
ประยุกต์ใช้ได้
ความคิดเห็นรวมของแนวทางในการนำระบบ BIM มาใช้ในองค์กรของ
ผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดจำนวนทั้งสิ้น 64 คน แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ จัดอบรมการใช้งาน BIM, ศึกษา วางแผน ทดลอง การใช้งานจริง ,
เตรีย ม SOFTWARE HARDWARE ที่รองรับ การใช้งาน และสร้า งความรู้
ความเข้าใจแก่คนในองค์กร โดยข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็น
ตรงกันเป็นอันดับหนึ่งคือ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในองค์กร จำนวน
ผู้ตอบทั้งสิ้น 34 คน รองลงมา เตรียม SOFTWARE HARDWARE ที่รองรับ
การใช้งาน จำนวนผู้ตอบทั้งสิ้น 30 คน ศึกษา วางแผน ทดลอง การใช้งาน
จริง จำนวนผู้ตอบทั้งสิ้น 29 คน จัดอบรมการใช้งาน BIM จำนวนผู้ตอบ
ทั้งสิ้น 24 คน ตามลำดับ

*ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

ค่าสหสัมพันธ์
(r)
0.302*

ค่า P-value
0.002

0.232*

0.020

0.302*

0.002

0.117

0.246

0.175

0.080

0.127

0.206

0.340*

0.000

0.380*

0.000

0.494*

0.000

0.378*

0.000

0.359*

0.000

0.378*

0.000

*ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ใ นหน่ ว ยงานยุ ท ธโยธา สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็นว่าหน่วยงานควรมีการนำ BIM เข้า มา
ประยุกต์ใช้ถึงร้อยละ 98 และโดยส่วนตัวมีความตั้งใจที่จะใช้ BIM ในอนาคต
ถึงร้อยละ 83 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่พร้อมที่จะให้องค์กรมีความ
เปลี่ยนแปลงในการทำงาน
7.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการใช้ BIM

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
ความกังวลใจของผู้ใช้งาน กับ BIM ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน
(PU1 : BIM ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน)
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
(SE1 : สามารถใช้งาน BIM ได้ด้วยตนเอง)
ความกังวลใจของผู้ใช้งาน
(AX1 : เกิดความกังวลใจ หากต้องใช้งาน BIM)
ความกังวลใจของผู้ใช้งาน
(AX2 : ลังเลที่จะใช้ BIM เพราะไม่สามารถแก้ไข
ให้ถูกต้องด้วยตนเองได้)
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
(SE2 : สามารถใช้งาน BIM ได้ ถ้ามีคนช่วยเหลือ
เวลาเกิดปัญหา)
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
(SE3 : สามารถใช้งาน BIM ได้ ถ้ามีเวลาพอ)
ความกังวลใจของผู้ใช้งาน
(AX3 : BIM ทำให้ท่านรู้สึกท้อถอย)

ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
(SE1 : สามารถใช้งาน BIM ได้ด้วยตนเอง)
ความกังวลใจของผู้ใช้งาน
(AX1 : เกิดความกังวลใจ หากต้องใช้งาน BIM)
ความกังวลใจของผู้ใช้งาน
(AX2 : ลังเลที่จะใช้ BIM เพราะไม่สามารถ
แก้ไขให้ถูกต้องด้วยตนเองได้)
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
(SE2 : สามารถใช้งาน BIM ได้ ถ้ามีคน
ช่วยเหลือเวลาเกิดปัญหา)
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
(SE3 : สามารถใช้งาน BIM ได้ ถ้ามีเวลาพอ)
ความกังวลใจของผู้ใช้งาน
(AX3 : BIM ทำให้ท่านรู้สึกท้อถอย)

จากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ทางผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในช่วงต้น เมื่อทำการวิจัย
พบว่าปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับและการใช้ BIM
ได้แก่ ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน และการรับรู้ถึงความยากง่ายในการ
ใช้งาน ในขณะที่ปัจจัยบางตัวไม่มีความสัมพันธ์ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และ
สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบ ในส่วนของการรับรู้ถึงความยาก
ง่ายในการใช้งานนั้น ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานและความกังวลใจของผู้ใช้งาน
มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน
ซึ่งทำให้ สามารถคาดการณ์ได้ว่าความสามารถของ BIM ไม่ว่าจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือดีกว่าการใช้งานด้วยระบบดั้งเดิม
อย่างระบบ CAD สามารถนำมาใช้จูงใจบุคลากรให้เปลี่ย นมาใช้ BIM ได้
นอกจากนี้ความยากง่ายของการใช้ ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ก่อน BIM มาใช้
ควรมีการคำนึงถึงและวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วน
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยสถานภาพทัว่ ไปมีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่น
และความกังวลใจของผู้ใช้งานระบบ BIM ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ เพศ
และลักษณะที่งานที่รับผิดชอบ โดยว่า เพศชายมีความเชื่อมั่นที่มากกว่าเพศ
หญิงในทุกหัวข้อ และมีความกังวลใจในการใช้ระบบน้อยกว่าเพศหญิงในทุก
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หัวข้อ และในลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านความเชื่อมั่น ผู้บริหารมีความ
เอกสารอ้างอิง
เชื่อมั่นมากที่สุด และเจ้าหน้าที่ประมาณราคามีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด ใน
[1] สถาบันสถาปนิกสยาม. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.
ด้านความกังวลใจ สถาปนิกมีความกังวลใจมากที่สุด และช่างเขียนแบบมี
(2558) แนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับ
ความกังวลใจน้อยที่สุดอุปสรรคในการนำ BIM มาใช้ในองค์กร ดังนั้นก่อนนำ
ประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) พิมพ์ครั้งที่ 1.
BIM มาใช้ ควรพิจารณาถึงลักษณะงานที่รับผิดชอบว่ามีความเหมาะสมและ
กรุงเทพมหานคร : บริษัท พลัสเพรส จำกัด.
จำเป็นมากน้อยเพียงใด
[2] ธนนันท ปิติชวู งศ์ (2557). การใช้แบบจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคาร
ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
บทเรียนจากประเทศสิงคโปร์.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[3] ธณัชชา สุขขี (2554). การศึกษาการเลือกใช้ แบบจำลองข้อมูลอาคาร
สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย.
สารนิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง. ภาควิชาเทคนิตสถาปัตยกรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
[4] Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations, (4th ed.). New
York: The Free Press
รูปที่ 2 ผังสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
[5] V. Venkatesh, M.Morris, and G. B. Davis. (2003). User
acceptance of information technology: Toward a unified
7.2 แนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำ BIM มาใช้ในองค์กร
view. MIS Quarterly, vol.27, no.3
[6] ธณัชชา สุขขี (2554). การศึกษาการเลือกใช้ แบบจำลองข้อมูลอาคาร
7.2.1 .สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้วิจัยได้
สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย.
สารนิพนธ์หลักสูตร
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามมาเป็นอันดับหนึ่ง และใน
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการจัดการโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนั้น ให้รวมถึงผู้บังคับบัญชา
ก่อสร้าง. ภาควิชาเทคนิตสถาปัตยกรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วย เนือ่ งจากการนำ BIM มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น เป็นการ
[7] ศศิจันทร์ ปัญจทวี. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานทั้งหมด และต้องมีการเรียนรู้
สารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่.
มากมาย ทำให้กระทบกับงานในปัจจุบนั หากผูบ้ ังคับบัญชาไม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าใจในจุดดังกล่าว ย่อมไม่สามารถนำ BIM เข้ามาใช้งานได้
[8] อรทัย เลื่อนวัน. (2555). ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
7.2.2 จัดเตรียม SOFTWARE HARDWARE และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สารสนเทศ กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.
ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งาน BIM ในปัจจุบันพบว่า
วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
หน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม มีปัญหาในการ
มงคลธัญบุรี
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากต้องยื่นความประสงค์ไปทาง
[9] Samuel NiiBoi Attuquayefio. (2014). Using the UTAUT model
หน่วยสื่อสารทหาร ทำให้ไม่ตอบโจทย์ตอ่ การใช้งาน จึงควรมี
to analyze students’ ICT adoption, International Journal of
การรวมตัวของหน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม ใน
Education and Development using Information and
การประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ให้การแก้ปญ
ั หา
Communication Technology (IJEDICT), 2014, Vol. 10, Issue
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถจัดเตรียมเพื่อรองรับการ
3, pp. 75-86
ใช้งาน BIM ในอนาคต
[10] Saleh Alwahaishi and Vaclav Snasel. (2013) Consumers’
7.2.3 ศึกษา วางแผน และทำการทดลอง ก่อนนำเข้ามาประยุกต์ใช้
Acceptance and Use of Information and Communications
ทั้งระบบ โดยอาจมีการจัดตั้งทีม BIM ขึน้ ภายในองค์กรและ
Technology: A UTAUT and Flow Based Theoretical Model.
ทำการศึกษาร่วมกัน มีการจัดทำแผนในการส่งคนไปอบรมการ
Journal of Technology Management and Innovation.
ใช้งาน โดยอาจใช้เวลาบางส่วน ควบคู่ไปกับการทำงานในระบบ
เดิม รวมถึงมีการทดลองกับโครงการขนาดเล็ก เพื่อศึกษาว่ามี
ข้อดี ข้อเสียอย่างไร และควรจัดอบรมคนในระดับใดบ้าง
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การวิเคราะห์เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างซึ่งใช้
การจำลองสารสนเทศอาคาร
Analyzing Construction Contract Documents for BIM Projects
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บทคัดย่อ
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information Modeling, BIM) ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ
ส่งมอบโครงการก่อสร้างสมัยใหม่ งานวิจัยจำนวนมากได้ศึกษาการนำ BIM
ไปใช้ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น กระบวนการทำงาน, แบบจำลอง BIM, และ BIM
Uses แต่งานวิจัยที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างในโครงการก่อสร้างซึ่งใช้
BIM (โครงการ BIM) นั ้ น ยั ง มี อ ยู ่ อ ย่ า งจำกั ด เนื ่ อ งจากโครงการ BIM
แตกต่างจากโครงการก่อสร้างทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน องค์ประกอบและการ
จัดการสัญญาจ้างในโครงการ BIM (สัญญา BIM) จึงมีลักษณะเฉพาะตัว ใน
บทความนี้เราจะศึกษาโครงสร้างของสัญญาซึ่งเหมาะสมกับโครงการ BIM
ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาเอกสารและเนื้อหาสำคัญของสัญญาBIM
การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์มาตรฐาน แนวทาง คู่มือ และ
เอกสารเกี่ยวกับ BIM ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่ว
โลก จากนั้นจึงสำรวจปัญหาซึ่งประสบขณะบริหารจัดการสัญญา BIM ผล
การศึกษาจะสามารถใช้ในการพัฒนาโครงสร้างสัญญาBIM และใช้สำหรับ
ร่ า งเนื ้ อ หาของเอกสารสัญ ญา BIM ซึ ่ ง เหมาะสมกั บ ระบบนิ เ วศน์ข อง
โครงการ BIM (BIM project ecosystem) ในประเทศไทย
คำสำคัญ: การจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) , การจัดการสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง, มาตรฐานการจำลองสารสนเทศอาคาร

Abstract
In recent years, Building Information Modeling (BIM) has
become a vital part of the delivery process of modern
construction projects. Various aspects concerning BIM
implementation (e.g., work processes, BIM models, and BIM
Uses) have been widely investigated in numerous research
works. Yet, the limited number of research has focused on the
construction contracts for BIM projects. Since BIM projects are
different from conventional construction projects in many

aspects, the components and management of BIM contracts are
also unique. In this paper, we investigate the structure of BIM
contracts that is appropriate for the BIM projects in Thailand by
focusing on the documents and contents of the BIM contracts.
We first compile and analyze the BIM standards, guides,
manuals, and documents that are widely used in the
construction industry worldwide. The problems encountered
while managing the current BIM contracts are identified. These
findings can then be used to develop the structure of BIM
contracts and outline the contents of the documents, which are
appropriate for the BIM project ecosystem in Thailand.
Keywords: Building Information Modeling (BIM), construction
contract management, BIM standards

1. บทนำ
ในปัจจุบันโครงการก่อสร้างในประเทศไทยได้นำการจำลองสารสนเทศ
อาคาร (Building Information Modeling , BIM) มาใช้ อ ย่า งแพร่หลาย
เนื่องจากประโยชน์อันหลากหลายที่ได้รับจาก BIM อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพ
งานก่อ สร้า ง ช่ว ยในการสื่อ สารแบบก่อ สร้า งรวมถึง ลดระยะเวลาและ
งบประมาณในการก่อ สร้า ง [1] ภายใต้รูป แบบการทำงานของ BIM ซึ่ง
มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ของฝ่ายต่าง ๆ (collaboration) ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังนั้นสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้างซึ่งใช้ BIM (สัญญา BIM) จะต้องถูก
ปรับ เปลี่ยนเพื่อครอบคลุมการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ทุกฝ่ายในด้าน
ลิขสิทธิ์ กรณีพิพาทภายในโครงการ การสื่อสารระหว่างบุคคล โปรโตคอล
(protocol) และผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เนื่องจาก
การใช้ BIM ในโครงการอาจทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาสำคั ญ ด้ า นสั ญ ญาจ้ า งที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดและความเสี่ยงของโครงการและการใช้เอกสารที่ ไม่
มีในสัญญาจ้างก่อสร้างทั่วไป [2] ดังนัน้ การร่างสัญญา BIM จึงจำเป็นต้องมี
ข้อกำหนดรวมถึงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากสัญญาจ้างก่อสร้างทั่วไป
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ในโครงการ BIM เอกสารสัญญาจะถูกปรับเปลี่ยนตามลักษณะของโครงการ
ดังนั้นการระบุรายการเอกสารที่จ ำเป็นในสัญ ญาโครงการ BIM จึงเป็ น
สิ่งจำเป็นซึ่งต้องพัฒนาขึ้นสำหรับโครงการ BIM ในประเทศไทย ผลวิจัยนี้
จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์หรือความไม่เหมาะสมของ
สัญญา BIM และช่วยให้การบริหารจัดการสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ BIM
มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์
บทความนี้วัตถุประสงค์เพื่อ ระบุเอกสารที่จำเป็นในสัญญาโครงการ
BIM (BIM contract documents) และรายละเอี ย ดของเอกสารสัญ ญา
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับระบบนิเวศของโครงการ (project ecosystem)
เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถนำเอกสารที่พัฒนาขึ้น นี้ไปใช้วางแผนและบริหาร
โครงการ BIM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งเป็น
การรวบรวมข้ อ มู ล และค้ น หาความจริ ง (fact findings) ประกอบด้ ว ย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารสัญญาและรายละเอียดของเอกสารสัญญาซึ่งใช้
ตลอดวัฏจักรชีวิตของโครงการ BIM ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2) วิเคราะห์ขั้นตอนและแผนปฎิบัติการดำเนินงานโดย BIM
3) ระบุองค์ประกอบของโครงการ BIM ซึ่งมีผลต่อรายการเอกสาร
สัญญาของโครงการ
4) จำแนกองค์ประกอบที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ BIM และมาตรฐาน
สำหรับการใช้งาน BIM จำแนกรายการเอกสารสัญญาเฉพาะโครงการ BIM
5) ระบุรายการเอกสารสัญญาเฉพาะโครงการ BIM
6) สรุปผลการวิจยั

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิ จัย ได้ ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ ง
โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
4.1 การจำแนกช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ BIM
OmniClass เป็นมาตรฐานซึ่งใช้จำแนกข้อมูลที่ใช้ อย่างแพร่หลายใน
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง ระบบการจั ด เก็ บ และจำแนกข้ อ มู ล เป็ น แบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้งาน OmniClass ได้
จัดทำตารางที่มีเนื้อหาออกมาหลายประเภทเรียกว่า OmniClass™ table
สำหรับงานวิจัยนี้ได้นำเอกสาร OmniClass: A Strategy for Classifying
the Built Environment Table 31 – Phases มาใช้ ป ระกอบการวิ จั ย
เอกสารดังกล่าวได้จำแนกช่ว งเวลาในโครงการก่อสร้า งออกเป็น 9 ช่วง
เนื่องจากงานวิจัยนี้จะศึกษารายการเอกสารที่เกิดขึ้นในโครงการตั้ งแต่
เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการและส่งมอบโครงการให้เจ้าของอาคาร เราจึง
มุ่งเน้นศึกษาช่วงเวลาที่ 1 ช่วงเริ่มต้นโครงการ (Inception Phase) จนถึง
ช่วงเวลาที่ 7 ช่วงปิดโครงการ (Handover Phase) [3] วัฏจักรของโครงการ
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ช่วยให้ผู้จัดการโครงการทราบถึงกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการ
ตามแต่ละช่วงเวลาของโครงการ โดยในแต่ละช่วงเวลาของโครงการจะต้อง
มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุท ธ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่ใช้ [4]
4.2 การวางแผนโครงการ (Project planning)
ขั้ นตอนการวางแผนมีความสํา คัญ อย่างยิ่งต่อ การนํา BIM มาใช้ใน
โครงการให้ ป ระสบความสําเร็จ ทั้ ง นี้ จ ะต้อ งมีแ ผนดํา เนินการที่ชัดเจน
โดยเน้ น การสื ่ อ สาร (communication) ให้ ผ ู ้ ร ่ ว มงานมี เ ป้ า หมาย
เดี ย วกั น กํ า หนดสิ ่ ง คาดหวั ง (expectation) จากการใช้ BIM ให้
สมาชิ ก ทุ ก คนได้ รั บ ทราบ และการจั ด ระเบี ย บ (organization) ของ
ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารสื บ ค้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [5] Computer Integrated
Construction Research Program (CIC) ได้ เ สนอองค์ ป ระกอบการ
วางแผน BIM ในองค์ก รทั้งสิ้น 6 องค์ป ระกอบ คือ กลยุทธ์ (strategy),
การใช้ (use), กระบวนการ (process), สารสนเทศ (information),
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (infrastructure), และบุ ค ลากร (personnel) [6]
การวางแผนประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ แผนกลยุ ท ธ์ (strategic
planning) แ ผ น ก า ร ท ำ ง า น ( implementation planning) แ ละ
แผนการจั ด หา (procurement planning) [7]
4.2.1 การวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผน BIM ในระดับ
องค์กร วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้เพื่อให้เจ้าของโครงการกำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ BIM ของตัวเอง และสร้างแผนการทำงานในการจัดทำ
เอกสารว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างไร การวางแผนกล
ยุทธ์ประกอบด้วย
1) ประเมิน (assess) ระดับ BIM ทั้งภายในและภายนอกองค์ก รใน
ปัจจุบัน
2) จัดวางเป้าหมาย BIM (align) ขององค์กรโดยระบุระดับวุฒิภาวะ
(maturity level) ที่ต้องการสำหรับการใช้ BIM
3) ก้าวไปสู่ (advance) ระดับวุฒิภาวะของ BIM ที่กำหนดไว้
4.2.2 แผนการทำงาน (Implementation Planning)
หลังจากวางแผนกลยุทธ์แล้ว การวางแผนดำเนินการสามารถเริ่มต้นได้
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการพิจารณาและจัดทำเอกสารรายละเอียด
แนวทางและมาตรการสำหรับการนำไปใช้ แผนการดำเนินงานจะรวมถึง
1) กระบวนการที่กำหนดอย่างชัดเจนว่า BIM จะถูกรวมเข้ากับแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กรได้อย่างไร
2) ข้อมูลของโครงการเพื่อสนับสนุนการใช้งาน BIM
3) โครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ท ี ่ จ ำเป็ น ในการสนั บ สนุ น
กระบวนการ
4) การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง BIM
4.2.3 แผนการจัดหา
ก่อ นที่จ ะเริ่มโครงการ ไม่ว ่า จะเป็น การก่อสร้า งใหม่ห รือ ปรับปรุง
เจ้าของโครงการจะต้องพัฒนาข้อกำหนดของสัญญา BIM ข้อกำหนดของ
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สัญญาเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความต้องการด้าน
BIM ของทีมงานโครงการทั้งหมดและความเข้า ใจร่ว มกัน ในข้อกำหนด
นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมการใช้ BIM ให้มีประสิทธิภาพตลอดวัฏจักร
ชีวิต ส่วนประกอบการจัดหา ได้แก่
1) เกณฑ์การคัดเลือกทีมเพื่อทำงานซึ่งมีคุณสมบัติที่ผ่านการรับรอง
2) ข้อกำหนดในการทำสัญญาเพื่อกำหนดข้อมูล BIM ที่ต้องส่งมอบได้
อย่างชัดเจน
3) แผนปฏิบ ัติก าร BIM โครงการเพื่อ กำหนดกระบวนการวางแผน
สำหรับโครงการ
4.3 กระบวนการทำงาน BIM (BIM Process)
แบบจำลอง BIM ระหว่างการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้างและ
การดำเนินงานเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการอาคารให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการวางแผนและการดำเนินการที่ดีในการใช้ BIM
จะสามารถลดต้นทุนตลอดช่วงเวลาในการก่อสร้าง การสร้างทีมบุคลากรที่
มีความพร้อ มในการทำงานร่ว มกันช่วยลดความขัดแย้ง ลดการทำงาน
ซ้ำซ้อน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง
และการดำเนินงาน กระบวนการที่ทำให้ BIM สามารถใช้งานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพในโครงการมีขั้นตอนดังนี้ [8]
1) ระบุข้อกำหนดพื้นฐานของ BIM ในสัญญาของเจ้าของโครงการกับผู้
รับจ้าง เช่น การวางแผน, การออกแบบ, การก่อสร้าง, การดำเนินงาน
และสัญญากับ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย อื่น ๆ ตามวิธี ก ารส่งมอบโครงการ
(Project Delivery Method) เช่ น Design-Bid-Build (DBB), DesignBuild (DB), Integrated project delivery (IPD).
2) ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
โดยพิจารณาจากข้อมูลการสร้างแบบจำลอง
3) สร้ า งแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารโครงการ BIM (project execution plan,
PxP) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโครงการ
4) บริหารจัดการโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ PxP และข้อกำหนด
ของสัญญารวมถึงแบบจำลองและการส่งมอบข้อมูลโดยผ่านการตรวจสอบ
เป็นระยะ
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การระบุข้อกำหนดพื้นฐานของการนำ BIM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น
เป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่ กระบวนการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อไป เจ้าของ
โครงการจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้โดยกำหนดกระบวนการเลือกใช้
ระบบการส่งมอบโครงการที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละระบบมีข้อดีและข้อ เสีย
แตกต่างกันในการประยุกต์ใช้ BIM ในบทความนี้เราจะพิจารณา 2 ระบบ
การส่งมอบ คือ Design-Bid-Build และ Design-Build
การส่ ง มอบโครงการประเภทออกแบบ ประกวดราคา ก่ อ สร้ า ง
(Design-Bid-Build) หมายถึง วิธีการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลักในสัญญา 3 ฝ่าย
คื อ เจ้ า ของโครงการ (Owner), สถาปนิ ก (Architect), และผู ้ ร ั บ จ้ า ง
ก่อสร้าง (Contractor) วิธีการนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม
(conventional method) [9] วิธีนี้อาจจะใช้การเสนอราคาในการประกวด
ราคาสั ญ ญาจ้ า งเหมา เอกสารสั ญ ญาจะถู ก เตรี ย มโดยสถาปนิ ก
ลัก ษณะเฉพาะของวิธ ีจ ัด จ้า งนี้ คือ เจ้า ของโครงการจะใช้เอกสารที ่ ถู ก
ออกแบบโดยสถาปนิกเพื่อให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเตรียมข้อเสนอ หลังจากชนะ
การประกวดราคา เจ้าของโครงการจึงทำสัญญากับผู้รับจ้างก่อสร้าง ระบบ
การส่งมอบนี้เป็นการร่วมมือของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโครงการ
ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้างก่อ สร้า งซึ่งจะทำให้ขั้นตอนดำเนินงานมีความ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เนื่องจากอาจจะมีการขัดแย้งของข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นได้
วิธีจัดจ้างนี้จะมีช่วงกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงก่อนการ
ประกวดราคาและช่วงก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 1
การส่งมอบโครงการประเภทออกแบบและก่อสร้างภายในองค์กรเดียว
(Design-Build) มีโครงสร้างการบริหารงานที่ ฝ่ายต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่
ซับ ซ้อ น เจ้า ของโครงการทำสัญ ญาแค่ผู้รับ จ้า งก่อ สร้างเพีย งรายเดียว
เนื่องจากผู้ออกแบบและผู้รับจ้างก่อสร้างอยู่ในองค์กรเดียวกันทำให้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ
ความเสียหายจากความบกพร่องและการสูญหายของข้อมูลมีโอกาสต่ำ ดัง
แสดงในรูปที่ 2 รูปแบบการจัดจ้างนี้สามารถสร้างแผนการดำเนินการ BIM
ก่อนการสร้างแบบจำลองในการออกแบบช่วงต้นผู้ออกแบบสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้างในการสร้างแบบจำลอง BIM สำหรับการประชุม
เพื่อหารายละเอียดที่ต้องการของโครงการได้ล่วงหน้า [10]

รูปที่ 1 วิธกี ารจัดจ้างแบบ DBB สำหรับโครงการ BIM [10]
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รูปที่ 2 วิธกี ารจัดจ้างแบบ DB สำหรับโครงการ BIM [10]

4.4 แผนปฏิบัติการ BIM (BIM Project Execution Plan)
แนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ BIM ถูกพัฒนาเพื่อให้ เจ้าของ
โครงการ ผู้จัดการโครงการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ร่วมกันพัฒนา
แผนงานให้สอดคล้องกับโครงการ โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ [11]
1) ระบุ BIM Goals และ BIM Uses ทำให้ทีมงานเข้าใจเป้าหมายและ
การใช้ BIM สำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการและนำประโยชน์มาใช้
งาน
2) ออกแบบกระบวนการทำงานของแผนปฏิบัติการ BIM โดยแสดง
ภาพรวมของแผนการทำงานทั้งหมดและแผนการทำงานของ BIM Uses ที่
ได้กำหนดไว้ข้างต้น
3) ระบุข้อกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (information
exchange) โดยจำแนกการใช้ข ้อมูล วิธ ีก ารแลกเปลี่ยนข้อมูล กำหนด
ผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูล จำแนกกลุ่มของข้อมูลสำหรับการใช้งาน รวมถึง
กำหนดกรอบเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
4) พัฒนากระบวนการทำงานตามเอกสารที่ได้วางไว้เป็นขั้นตอน

ตารางที่1 มาตรฐานและคู่มือ BIM ในต่างประเทศ

4.5 มาตรฐานและเอกสารสัญญา BIM
ในปัจจุบันมาตรฐานและแนวทางเกี่ยวกับการนำ BIM มาใช้นั้นได้ถูก
พัฒนาขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และ
เอเชีย จากการศึกษามาตรฐาน BIM ต่าง ๆ เราพบว่ามาตรฐาน BIM ใน
ประเทศต่ า ง ๆ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไป ทั ้ ง ในเรื ่ อ งของโครงสร้ า งและ
รายละเอีย ดของเนื้ อ หา โดยรายละเอีย ดที่ แ ตกต่ า งกัน นี ้จ ะขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อ มและวั ฒ นธรรมในการทำงานของแต่ ล ะประเทศ [12]
มาตรฐานและคู่มือต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ มาตรฐานในระดับ
อุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน ISO และ มาตรฐานในระดับองค์กร [13]

ประเทศ
อังกฤษ

มาตรฐานหรือคู่มือ BIM
AEC (UK) BIM
Protocol Version 2

PAS1192-2:2013:

PAS1192-3:2014:

BS 1192-4:2014:

BS 8536-2:2016

เนื้อหาหลัก
มาตรฐานที่ใช้สำหรับงาน
สถาปัตยกรรมและงาน
โครงสร้างรวมถึงการ
ดำเนินงานก่อสร้าง
การส่งมอบโครงการโดยเฉพาะ
ซึ่งเป็นข้อมูลกราฟิกส่วนใหญ่
และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก???
การใช้งานและการบำรุงรักษา
ของแบบจำลองสารสนเทศของ
สินทรัพย์ (Asset
Information Model) และ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง
รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์และ
ผู้จัดการโครงการ
การออกแบบและการก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคู่มือในประเทศต่า ง ๆ อัน
ประกอบด้ว ย ประเทศ ชื่อ คู่มือ และเนื้อ หาสำคัญ ของมาตรฐานนั้น ๆ
สำหรับงานวิจัยนี้จะอ้างอิงมาตรฐาน NBIMS แนวทางของประเทศสิงคโปร์
มาตรฐานประเทศนิวซีแลนด์ แนวทางของประเทศฮ่องกง และมาตรฐาน
ของประเทศอังกฤษ
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เอกสารเหล่านี้เป็นตัวกำหนดทิศทางและข้อกำหนดของโครงการก่อนการ
ออกแบบหรือการก่อสร้าง เมื่อมีการอนุมัติการดำเนินงานจะต้องปฏิบัติตาม
แผนงานให้สำเร็จลุล่วงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนล่วงหน้าและกำหนด
ความต้อ งการในการใช้ BIM ส่ว นของคำแนะนำแก้ ไขปัญ หาต่า ง ๆ ที่
เจ้ า ของอาจต้ อ งการพิ จ ารณาเมื ่ อ วางแผนสำหรั บ การบริ ห ารจั ดการ
โครงการโดย BIM [13] ดังแสดงในรูปที่ 3

ตารางที่1 มาตรฐานและคู่มือ BIM ในต่างประเทศ (ต่อ)
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

มาตรฐานหรือคู่มือ BIM
NBIMS

A201-2017
General Conditions of
the Contract for
Construction
ข้อตกลง (Agreement
Form)
เช่น A101, Owner/Contr
actor Agreement—
Stipulated Sum

สิงคโปร์

นิวซีแลนด์

ฮ่องกง

Singapore BIM Guide
Version 2 (2013)

New Zealand BIM
Handbook (2014)

CIC BIM Standards –
General (2019)
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เนื้อหาหลัก
การแลกเปลี่ยนของ
ข้อมูลสารสนเทศ /การ
สร้างแบบจำลอง
ส่วนเงื่อนไขทั่วไปและ
ข้อกำหนดงานก่อสร้าง
มาตรฐานสำหรับ
สัญญาจ้าง DesignBid -Build
ข้อตกลงระหว่างคู่
พันธะสัญญา ได้แก่
เจ้าของโครงการ–ผู้รับ
จ้าง, เจ้าของโครงการ
– สถาปนิก, สถาปนิก
–ที่ปรึกษา, ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาช่วง ซึ่ง
เอกสารแบ่งออกตาม
รูปแบบกระบวนการ
จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการ BIM
องค์ประกอบของ
โครงการที่นำ BIM มา
ปฏิบัติ
รายละเอียดแนวทางใน
การใช้ BIM ในการ
โครงการสำหรับผู้ที่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
BIM จำกด โดยอธิบาย
ภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานด้วย BIM
การวางแผนโครงการ
สำหรับการนำ BIM มา
ปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของเจ้าของ
โครงการและรายละเอียด
แบบจำลอง

รูปที่ 3 ภาพรวมของเอกสารสัญญาและข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ BIM [14]

4.5.1 เอกสารสัญญาเฉพาะของโครงการ BIM
เอกสารเฉพาะของโครงการ BIM เป็ น เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
รายละเอียดของแบบจำลอง แผนปฏิบัติงาน การพัฒนาแผนของโครงการ
และสิ่งที่ต้องส่งมอบหลังโครงการสิ้นสุด ซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะการ
ใช้งานได้ 2 กลุ่ม คือ เอกสารมาตรฐานและแผนการทำงาน และ เอกสาร
ข้ อ มู ล จำเพาะของ โครงการ ซึ ่ ง เป็ น เอกสารที่ ระบุ ส ่ง ที ่ต ้ อ งส่งมอบที่
เกี่ยวข้องกับ BIM (BIM deliverables) ในแต่ละขั้นตอน จุดประสงค์ของ
การใช้ BIM รวมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายในแต่ละช่วงของโครงการ [14]

4.5.2 เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง คือ สัญญาซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างตกลงทำงานก่อสร้าง
ให้ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของงาน) จนเสร็จสิ้น และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้ สินจ้างเมื่อ
งานก่อสร้างสำเร็จตามที่ตกลงกันไว้ [16] สัญญาจ้างก่อสร้างโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยเอกสาร (contract documents) ดังนี้
• แบบเสนอราคา (Bid Forms or Proposal Forms) หมายถึง
เอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดของมูลค่างานซึ่งอยู่ในรูปของบัญชี
แสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity, BOQ)
• ข้ อ ตกลง (Agreement Form) หมายถึ ง เอกสารซึ ่งกำหนด
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
• เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) หมายถึง ข้อกำหนดใน
การทำงานจะกล่า วถึงรายละเอีย ดด้า นเทคนิคการก่อ สร้าง
ทั ้ ง หมดตั ้ ง แต่ ขอบเขตงาน ประเภทวั ส ดุ และอุ ป กรณ์
ตลอดจนวิธีการก่อสร้าง
• เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) หมายถึง เงื่อนไขเพิ่มเติม
เพื่อใช้เฉพาะกับงานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ
• แบบก่อสร้าง (Drawing) หมายถึง แบบที่ใช้ในงานก่อสร้างซึ่งมี
รายละเอียดเพียงพอที่จะทำงาน และผู้ว่าจ้างก่อสร้างจะยึดถือ
แบบก่อสร้างนี้เป็นหลักในการก่อสร้าง
• ข้อ กำหนดงาน (Specifications) หมายถึง ข้อ กำหนดในการ
ทำงานจะกล่าวถึงรายละเอียดด้าน เทคนิคการก่อสร้างทั้ งหมด
ตั้งแต่ ขอบเขตงาน ประเภทวัสดุ และอุปกรณ์ตลอดจนวิธีการ
ก่อสร้าง
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•

เอกสารเพิ่มเติม (Addenda) หมายถึง เอกสารที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างออกให้กับผู้เข้าร่วมการประมูลเพิ่มเติม ซึ่ง
จะถือว่าเอกสารที่ออกเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

5. ผลการวิจัย
5.1 องค์ประกอบที่มีผลต่อสัญญา BIM
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อเอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ
ของสัญญาจะถูกปรับเปลี่ยนตามระบบนิเวศน์ของโครงการ ได้แก่ วิธีการส่ง
มอบมอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ และเอกสารจำเพาะโครงการ
5.1.1 วิธีการส่งมอบมอบโครงการ
เอกสารสัญญาก่อสร้างในโครงการ BIM จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการ
ส่งมอบโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เอกสารสำหรับรูปแบบการจัดจ้างประเภทออกแบบ ประกวดราคา
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build, DBB)
รู ป แบบการส่ ง มอบนี ้ จ ะมี ผ ลต่ อ 4 เอกสารหลั ก คื อ ข้ อ ตกลง
(Agreement Form) , เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions), หลักประกัน
ซ อ ง (Bid Bond) , แ ล ะ ห ล ั ก ป ร ะ ก ั น ส ั ญ ญ า แ ล ะ ก า ร จ ่ า ย เ งิ น
(Performance/Payment Bond) [17]
ข้อตกลง (Agreement Form) เป็นข้อตกลงระหว่า งคู่พันธะสัญ ญา
สำหรับการจัดจ้างแบบ DBB มีคู่สัญญาตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของโครงการผู้รับเหมาก่อสร้าง (Owner- Contractor), เจ้าของโครงการ – สถาปนิก
(Owner-Architect) และ ผู้รับ เหมาก่อ สร้า ง – ผู้รับ เหมาก่อ สร้า งช่ ว ง
(Contractor-Subcontractor)
เงื ่ อ นไขทั ่ ว ไป (General Conditions) เช่ น เอกสาร AIA A201®–
2017, General Conditions of the Contract for Construction
หลักประกันซอง (Bid Bond) เป็นหลักประกันในการเสนอราคา ซึ่ง
เจ้าของโครงการจะกำหนดมูลค่าหลักประกันซองเป็นร้อยละของมูล ค่า
โครงการ ตัวอย่างเอกสาร เช่น AIA A310™–2010, Bid Bond
หลัก ประกันสัญญา/การจ่ า ยเงิน (Performance Bond/Payment
Bond) ตั ว อย่ า งเช่ น เอกสารAIA A312™-2010, Performance Bond
and Payment Bond
2) เอกสารสำหรับรูปแบบการจัดจ้างประเภทออกแบบและก่อสร้าง
(Design-Build)
สำหรับการจัดจ้างแบบ DB มีเอกสารข้อตกลง (Agreement Form)
เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 4 คู่ ได้แก่ เจ้าของโครงการ – ผู้ออกแบบและ
ก ่ อ สร ้ า ง (Owner–Design-Builder) , ผ ู ้ อ อ ก แ บ บ แ ละ ก ่ อ สร ้ าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Design-Builder–Contractor), ผู้ออกแบบและก่อสร้าง
- สถาปนิ ก (Design-Builder–Architect) และผู ้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง (Contractor–Subcontractor)
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•

เจ้าของโครงการ (Project Owner) จะต้องระบุความต้องการที่
มีต่อโครงการ ทั้งรายละเอียดและผลลัพธ์หลังสิ้นสุดโครงการซึ่ง
จะส่งผลต่อการเลือกบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับโครงการ
• ผู ้ อ อกแบบ ได้ แ ก่ สถาปนิ ก และวิ ศ วกร (A/E) ทำหน้ า ที่
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้า ง และงานระบบ
สำหรับการก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้อ งการของเจ้าของ
โครงการ
• ผู้รับจ้างก่อสร้าง (Contractor) จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ
BIM (BIM Execution Plan) สำหรับการประกวดราคาและหลัง
ชนะการประกวดราคา นอกจากนั้นจะต้องพัฒนาแผนปฏิบัติ
การ BIM สำหรับใช้ก่อสร้าง แบบจำลองสำหรับการก่อสร้าง
(Construction model) และแบบจำลอง BIM ก่ อ สร้ า งจริ ง
(As-built BIM model)
สำหรับ โครงการ BIM ที่ใช้ ก ารจัดจ้า งแบบออกแบบ ประกวดราคา
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) ซึ่งมีความซับซ้อนในการทำงานและอาจเกิด
ปัญหาในการทำงานร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ BIM
มาช่วยประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งผู้ออกแบบและผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้
การทำงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
• ผู้จัดการโครงการ BIM (BIM Manager) ทำหน้าที่บริหารจัดการ
ภาพรวมของโครงการให้ปฏิบัติไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ให้
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่การออกแบบตลอดจน
สิ้นสุดโครงการ
• ผู ้ ป ระสานงาน BIM สำหรั บ ผู ้ จ ั ด การงานก่ อ สร้ า ง (BIM
coordinator for CM) ทำหน้าที่รวบรวมแบบจำลองสารสนเทศ
เข้าด้วยกันและประสานงานทุกฝ่ายทั้งฝ่ายออกแบบและฝ่าย
ก่อสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองสารสนเทศ
• ผู้ประสานงาน BIM สำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง (BIM coordinator
for Contractor) ทำหน้ า ที ่ ร วมรวบแบบจำลองสารสนเทศ
ประสานงานระหว่ า งผู้ อ อกแบบ และ ผู ้ ร ั บ จ้ า งก่ อ สร้ า ง
ตรวจสอบความถูกต้องแบบจำลองและการส่งผ่านข้อมูล
5.1.3 เอกสารจำเพาะโครงการ
เอกสารจำเพาะในสัญญาโครงการ BIM ที่ต้องระบุอยู่ในสัญญา แสดง
ในตางรางที่ 2
ตารางที่ 2 เอกสารจำเพาะโครงการ BIM
เอกสาร
Employer's
Information
Requirements (EIRs)

ความรับผิดชอบ
เจ้าของโครงการ (Owner)

ช่วงเวลาของ
โครงการ
เริ่มต้นโครงการ/
ประกวดราคา

5.1.2 ผูม้ ีส่วนได้เสียในโครงการ (Project Stakeholders)
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ตารางที่ 2 เอกสารจำเพาะโครงการ BIM (ต่อ)
เจ้าของโครงการ (Owner),
ผู้ออกแบบ (Designer), ผู้รับ
จ้างก่อสร้าง(Contractor)
ผู้รับจ้างก่อสร้าง(Contractor)

ช่วงเวลาของ
โครงการ
ก่อนการประกวด
ราคา/หลังการ
ประกวดราคา
สิ้นสุดโครงการ

Organizational
Information
Requirements (OIRs)
Project information
model (PIM)
Definition of Terms

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(Contractor)

สิ้นสุดโครงการ

ผู้ออกแบบ (Designer), ผู้รับ
จ้างก่อสร้าง(Contractor)
ผู้จัดการโครงการ (BIM
Manager)

การออกแบบ/การ
ก่อสร้าง
เริ่มโครงการ/การ
ออกแบบ

Master
information
delivery plan
(MIDP)
Deliverables

เจ้าของโครงการ
(Owner), ผู้ออกแบบ
(Designer)

ก่อนการประกวด
ราคา/หลังการ
ประกวดราคา

ผู้ออกแบบ (Designer)

การออกแบบ

Task information
delivery plan
(TIDP)
Construction
Operations
Building
Information
Exchange (COBie)

เจ้าของโครงการ
(Owner), ผู้ออกแบบ
(Designer)
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
(Contractor)

ก่อนประกวด
ราคา/หลังการ
ประกวดราคา
การก่อสร้าง/
สิ้นสุดโครงการ

เอกสาร
BIM Execution Plan
(BEP)
Asset Information
Requirements (AIRs)

ความรับผิดชอบ

5.2 องค์ประกอบทีส่ นับสนุนแผนปฏิบตั กิ าร BIM
การจัดทาแผนปฎิบตั ิการ BIM สาหรับโครงการนัน้ นอกจากมีการ
วางแผนกลยุทธิที์ ่เหมาะสมกับโครงการแล้วแผนปฏิบตั จิ าเป็ นที่จะต้อง
มีข้อมูลของโครงการที่นามาใช้ในการพัฒนาแผนปฎิบตั ิการ BIM ใน
งานวิจัย นี้เราพยายามระบุอ งค์ประกอบด้านสัญญาที่ส นั บสนุ น การ
ปฏิ บัติ ก าร BIM จากการวิเ คราะห์ เ อกสาร, ตรวจสอบแผนการ
ดาเนินการที่ใช้จริงในโครงการ และสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ BIM ในไทย
[18] เราได้องค์ประกอบเอกสารดังกล่าวจานวน 14 รายการดังนี้
1) ภาพรวมของแผนปฎิ บั ติ ก าร (BIM Project Execution Plan
Overview) การจัดทาเอกสารที่เป็ นเหตุผลในการสร้างแผนดาเนินการ
โครงการ
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2) ข้อมูลโครงการ (Project Information) ประกอบด้วยข้อมูลทีส่ าคัญ
ของโครงการ เช่น ที่ตงั ้ โครงการ คาธิบายโครงการ รวมถึงกาหนดการ
ทีส่ าคัญทีใ่ ช้อา้ งอิงในอนาคต
3) การระบุ ต ั ว แทนของฝ่ าย (Key Project Contacts) แผนการ
ดาเนินงานBIM ควรมีขอ้ มูลติดต่อของบุคลากรทีส่ าคัญสาหรับโครงการ
4) เป้ า หมายโครงการหรือ การก าหนดการใช้ ง าน BIM (Project
Goals/BIM Uses) เอกสารเชิงกลยุทธ์และการใช้งานเฉพาะสาหรับแต่
ละโครงการเป็ น ก าหนดโดยทีมงานโครงการในขัน้ ตอนเริ่มต้น ของ
ขัน้ ตอนการวางแผน
5) บทบาทในองค์กรและบุค ลากร (Organizational Roles/Staffing)
กาหนดผูป้ ระสานงานของการวางแผนและการดาเนินการ BIM สาหรับ
ดาเนินการขัน้ ตอนต่างๆตลอดโครงการ
6) กระบวนการออกแบบ BIM (BIM Process Design) ควรอธิบาย
กระบวนการให้ชดั เจนซึง่ เป็ นขัน้ ตอนในการพัฒนาแผนการดาเนินงาน
7) ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล BIM ( BIM Information Exchanges)
องค์ประกอบของแบบจาลองและระดับของรายละเอียดที่จาเป็ นสาหรับ
การใช้ ง าน BIM แต่ ล ะครัง้ ควรมี ก ารก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนใน
ข้อกาหนดการแลกเปลีย่ นข้อมูล
8) ข้อ ก าหนด BIM และข้อ มู ล สิ่ง อ านวยความสะดวก (BIM and
Facility Data Requirements) คือ ความต้องการของเจ้าของโครงการ
โดยจาเป็ นต้องจัดทาเอกสาร
9) ขัน้ ตอนการประสานงาน (Collaboration Procedures) ทีม งาน
ควรพัฒ นาขัน้ ตอนหรือ กิจ กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีมีก ารท างาน
ร่วมกัน ซึ่งรวมถึง คาจากัดความของขัน้ ตอน การจัดการแบบจาลอง
เช่นเดียวกับ การประชุมทัวไป
่ กาหนดการและวาระการประชุม
10) การควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control) คือ ขัน้ ตอนการสร้า ง
ความมันใจว่
่ าผูเ้ ข้าร่วมโครงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดที่กาหนดไว้และ
ควรมีการพัฒนาและตรวจสอบตลอดโครงการ
11) ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
(Technological Infrastructure Needs) อุ ป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์ ซอฟแวร์
และโครงสร้างพืน้ ฐานเครือข่ายทีจ่ าเป็ นในการดาเนินการตามแผนควร
เป็ นทีก่ าหนดไว้
12) โครงสร้างแบบจาลอง (Model Structure) ทีมของโครงการควร
ประชุมและจัดทารายการเอกสารเช่นการตัง้ ชื่อไฟล์ ระบบพิกดั และ
มาตรฐานการสร้างแบบจาลอง
13) สิง่ ที่ต้องส่งมอบในโครงการ (Project Deliverables) ทีมงานควร
จัดทาเอกสารทีต่ อ้ งส่งมอบตามข้อกาหนดของเจ้าของ
14) กลยุทธ์หรือสัญญาโครงการ (Strategy / Contract) การกาหนด
กลยุทธ์การส่งมอบโครงการ เช่น การส่งมอบแบบ Design Bid Build
หรือ Design Build โดยศึก ษาต่ อ การส่ ง ผลกระทบต่ อ ขัน้ ตอนการ
ทางานของโครงการ
5.3 การกาหนดมาตรฐาน BIM
มาตรฐาน BIM ถูกจัดทาขึ้น เพื่อระบุข้อกาหนดและรายละเอียด
ส าหรับการน า BIM มาใช้ในโครงการ มาตรฐานหรือ แนวทางนี้เป็ น
เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของโครงการไม่ต้องสร้างข้อกาหนดด้วยต้นเอง
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ตัง้ แต่ ต้ น แต่ ใ นขณะเดีย วกัน เจ้ า ของโครงการจ าเป็ น ต้อ งเลือ กใช้
มาตรฐานหรือแนวทางให้เหมาะสมกับงานนัน้ ๆ มาตรฐานBIM อาจ
จาแนกได้ดงั นี้
นโยบาย BIM (BIM policy) ขององค์กรกาหนดสาหรับสิง่ ที่ตอ้ งส่ง
มอบ BIM สาหรับทุกโครงการ โดยนโยบายขององค์กรจะไม่กาหนด
เนื้อหาของรูปแบบแบบจาลองหรือวิธกี ารส่งมอบโครงการ
มาตราฐาน BIM (BIM standard) ก าหนดข้อ มูล ที่ต้อ งการเท่าที่
จาเป็ นที่ต้องมีโครงสร้างและวิธีการอย่างไรที่จะส่งมอบเหนือสิง่ อื่นใด
(เช่น PAS 1192-2, PAS 1192-3) จุดประสงค์หลักของมาตรฐาน BIM
คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันสาหรับการใช้งาน BIM และการ
ส่งมอบโครงการทีใ่ ช้งาน BIM
โปรโตคอล BIM (BIM protocol) จะสร้ า งกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการสร้างแบบจาลองและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับการใช้
งาน ที่หลากหลายนิยมใช้ในประเทศอังกฤษ โดยองค์กร Construction
Industry Council ทีไ่ ด้พฒ
ั นาโปรโตคอล BIM โดยระบุว่า BIM protocol
เป็ น กฎเกณฑ์เพิ่มเติม คือ ข้อ ตกลงที่รวมอยู่ในการบริการระดับมือ
อาชีพและสัญญาก่อสร้างโดยใช้วธิ กี ารแก้ไขอย่างง่าย โปรโตคอลสร้าง
ภาระผูกพันและสิทธิเพิม่ เติมสาหรับนายจ้างและคู่สญ
ั ญา ในทานอง
เดียวกันสาหรับมาตรฐาน BIM
แนวทาง BIM (BIM Guideline) เป็ นเอกสารที่เป็ นบรรทัดฐานมาก
ขึ้นแต่ไม่จาเป็ น ต้องบังคับใช้ แนวทาง BIM จะแสดงเนื้อหาเกี่ย วกับ
ขัน้ ตอนทัวไป
่ บทบาทความรับผิดชอบ โครงสร้างพื้นฐานและอื่น ๆ ที่
มีอาจส่งผลต่อการทางานล่วงเวลาภายในทีมงาน แนวทางของการใช้
BIM ควรมีความยืดหยุ่นและมีววิ ฒ
ั นาการเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจาก
องค์กรมีวุฒคิ วามรูม้ ากขึน้
แผนปฎิ บั ติ ก าร BIM (BIM Execution Plan) ถู ก น ามาใช้ ใ นระดั บ
โครงการแผนปฏิบตั กิ าร BIM กาหนดข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เดียวให้เป็ นไปตามทีค่ ู่มอื BIM Project Execution Planning Guide [18] ได้
ก าหนดไว้ แผนปฏิบัติการ BIM อ้างอิงถึงมาตรฐาน BIM ขององค์ กร
โปรโตคอล และแนวทางปฏิบตั ิภายใต้บริบทภายในโครงการของเจ้าของ
โครงการ ซึ่งถูกใช้เพื่อให้ได้ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถทางานร่วมกัน
และส่งมอบโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์

•
•
•
•

การแบ่งปันข้อมูลและการทางานร่วมกัน
องค์ประกอบแบบจาลองอาคาร
กราฟิ กในการนาเสนอรูปแบบจาลอง
ส่วนและการแสดงผลรายละเอียด

5.4.2 เอกสารเฉพาะโครงการ
เอกสารเหล่านี้จะเป็ นตัวกาหนดเนื้อหาความรับผิดชอบของ
บุคลากรและส่งผลต่อขัน้ ตอนการดาเนินงานโครงการโดยใช้
แบบจาลอง BIM ดังนี้

5.4 รายการเอกสารทีจ่ าเป็นต่อโครงการ BIM
รายการเอกสารที่ จ าเป็ น ส าหรับ โครงการ BIM เป็ น เอกสารที่
เพิม่ เติมจากเอกสารสัญญาโครงการปกติ รายการเอกสารเหล่านี้เกิด
จากกระบวนการที่นา BIM มาใช้ในโครงการ ซึ่งแยกออกเป็ นสองส่วน
สาคัญ คือ มาตรฐาน BIM และ เอกสารเฉพาะสาหรับโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
5.4.1 มาตรฐาน BIM
มาตรฐานจะเป็ น ตัว ก าหนดหมวดหมู่ แ ละประเภทของข้อ มู ล
องค์ประกอบเพื่อเสริมใช้แบบจาลอง BIM ดังนี้ [18]
•
•
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หน่วยทีใ่ ช้สาหรับแบบจาลอง
ความละเอียดของแบบจาลอง LOD
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•

•

•

•

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร BIM (BIM execution plan) เ ป็ น
กระบวนการดาเนิน งานให้โ ครงการประสบผลส าเร็จ
ตามเป้ าหมายโดยดาเนินงานตามกลยุทธ์ท่ไี ด้กาหนด
ไว้
การจัด การข้อ มู ล และแบบจ าลอง (data and model
management) ประกอบด้วย
1) การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศ BIM (BIM
information exchange) ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ ผู้ ท่ี มี ส่ ว น
เกีย่ วข้องสามารถติดตามความคืบหน้าได้
2) การสร้าง folder สาหรับแบบจาลอง
3) แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร แ บ บ จ า ล อ ง ( Model
management)
4) แนวทางการจัดการโมเดลส าหรับผู้รบั จ้างในช่วง
การก่อ สร้างให้ทางผู้รบั จ้างใช้รูปแบบการจัดการ
แบบจาลองแบบเดิมจากผู้ออกแบบตามแผนงาน
ของช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction)
5) การตัง้ ชื่อไฟล์
การควบคุ ม คุ ณ ภาพแบบจ าลอง ( Model Quality
Control) ซึง่ มีการควบคุมและตรวจสอบดังนี้
1) การตรวจสอบคุ ณ ภาพโมเดล (Model Quality
Review)
2) การตรวจสอบข้อ ขัด แย้ง (Clash Detection) เพื่อ
ลดความเสีย่ งในการแก้ไขงานระหว่างการก่อสร้าง
3) การตรวจสอบข้อมูล ในแบบจาลองเพื่อใช้สาหรับ
งานบริหารจัดการอาคาร (FM)
กระบวนการจัดการ As-Built Model กระบวนการจัดทา
As-Built ด้วยระบบ BIM มีหลักการทางาน ดังนี้
1) การใส่ขอ้ มูลลงในแบบจาลอง
2) การตรวจสอบแบบจาลองให้ตรงตามงานจริง
3) การส่งมอบแบบจาลองและเอกสารตามสัญญา โดย
วัตถุประสงค์ของแบบจาลองนี้ คือ การช่วยเหลือ
และสนับสนุนการบริหารจัดการอาคารเมื่อโครงการ
เสร็จสมบูรณ์
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6. สรุป
โครงการก่อสร้างที่นา BIM มาใช้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
การทางานของโครงการผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในโครงการตัง้ แต่เจ้าของ
โครงการ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศของโครงการ (project ecosystem) เจ้ า ของ
โครงการต้องทาความเข้าใจถึงกระบวนการและความสามารถในการ
ทางานของ BIM นอกจากนัน้ ยังต้องศึกษาองค์ประกอบของ BIM ที่ถูก
ก าหนดขึ้น ตามมาตรฐานสากล ทัง้ มาตรฐานการสร้า งแบบจาลอง
มาตรฐานกระบวนการทางาน มาตรฐานการปฎิบตั งิ าน การเพิม่ ขึน้ ของ
บุคลากร ฝ่ ายทางานต่างๆ ที่ถูกเพิม่ ขึ้นมาเฉพาะสาหรับการทางาน
และการบริหารจัดการโครงการ องค์ประกอบพืน้ ฐานเหล่านี้ อันดับแรก
การออกแบบสัญญาและมีผลต่อการระบุเอกสารที่จาเป็ นต้องมีเพิม่ เติม
ในโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเลือกรูปแบบวิธกี ารจัดจ้างสาหรับ
โครงการ การจัดจ้างที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่ การจัดจ้างประเภท
การออกแบบ-ประกวดราคา-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) และการจัด
จ้างประเภทการออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Build) ซึ่งวิธกี ารจัดจ้างนี้
จะมีผ ลต่ อ ล าดับ การท างานและสิท ธิค วามรับ ผิด ชอบของคู่ส ัญ ญา
ส าหรับ โครงการ BIM การจัด จ้ า งประเภท Design Build มีค วาม
เหมาะสมในการน ามาใช้ ม ากกว่ า Design Bid Build เนื่ อ งจาก
ผูอ้ อกแบบและผูร้ บั จ้างก่อสร้างเป็ นองค์กรเดียวกันง่ายต่อการแบ่งปัน
ข้อมูลและลดความเสีย่ งที่ขอ้ มูลจะสูญหายและง่ายต่อการประสานงาน
ขัน้ ตอนทางานไม่ซบั ซ้อนและรวดเร็วกว่า แบบ Design Bid Build โดย
ผู้อ อกแบบ ผู้ร บั จ้างก่อ สร้างหรือ ที่ปรึกษาที่เกี่ย วข้อ งในโครงการที่
กาหนด จะต้อ งบริห ารโครงการ BIM ให้ต รงตามความต้อ งการของ
เจ้าของโครงการ เมื่อ มีการอนุ มตั ิการดาเนิน งานจะต้อ งปฏิบัติต าม
แผนงานให้สาเร็จ ลุ ล่วงซึ่งเป็ น สิง่ สาคัญในการวางแผนล่วงหน้าและ
กาหนดความต้องการในการใช้ BIM ส่วนของคาแนะนาแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เจ้าของอาจต้องการจะถูกพิจารณาเมื่อวางแผนสาหรับการ
บริหารจัดการโครงการโดย BIM เมื่อเจ้าของโครงการทราบถึงระบบ
นิ เ วศของโครงการจะส่ ง ผลให้ร ายละเอีย ดของสัญ ญาจ้า งมีเ นื้ อ หา
ครอบคลุ ม และลดความเสี่ ย งการบริห ารจั ด การสัญ ญา ซึ่ ง การ
เตรียมการทางสัญญาจะต้อ งพิจารณาตามโครงการต่อโครงการและ
สะท้อ นขอบเขตที่จะใช้ BIM เพื่อ ประสิทธิภ าพสูง สุ ดในการบริห าร
จัดการโครงการ
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การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์เวลาในการอพยพหนีไฟ
Development of Building Information Modeling for fire evacuation analysis
ณชาภทร แสงจันทร์1 ดารารัตน์ พันชะนะ2 และ เพชร์รัตน์ ลิม้ สุปรียารัตน์3,*
1,2,3
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้นำเสนอการวิเคราะห์เวลาในการอพยพหนี ไฟออกจาก
อาคารโดยประยุกต์นำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information Modeling : BIM) เพื ่ อ จั ด ทำแนวทางการปรั บ ปรุ ง ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยสำหรับพื้นที่ภายในอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและ
มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ (มยผ. 8301) อาคารที่เลือ กเป็ น
กรณีศึก ษาเป็นอาคารโรงประลองที่มีความสูง 3 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
ตั้งอยู่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การดำเนินงานวิจัย
เริ่มจากการสำรวจข้อมูลพื้นที่ในอาคารทั้งขนาด ขนาด ระยะ วัสดุและอื่นๆ
เพื่อนำมาใช้สร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารพร้อมทั้งทำการตรวจสอบ
ตามข้อ กำหนดและมาตรฐาน วิธ ีก ารในการวิเคราะห์ระยะเวลาในการ
อพยพหนีไฟคือ การวิเคราะห์การไหล (Hydraulic analogy) ซึ่งมีตัวแปรที่
สำคั ญ คื อ จำนวนผู ้ ใ ช้ อ าคาร ขนาดพื ้ น ที ่ และความกว้ า งของประตู
ผลการวิจัยแสดงถึงเวลาที่ใช้ในการอพยพหนีไฟของแต่ละอาคารและแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันอัคคีภัยในรูปแบบ 3 มิติเพื่อให้งา่ ยต่อการ
เข้าใจ
คำสำคัญ: การอพยพหนีไฟ, การป้องกันอัคคีภัย, การวิเคราะห์การไหล,
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

Abstract
This research proposes a fire evacuation time analysis
integrated with Building Information Modeling (BIM) for
developing a guideline to improve fire protection system for
each building conformed to ministerial regulation and fire
evacuation design standards (DPT Standards 8301). The case
study buildings are five three-stories laboratory buildings which
locate in Faculty of Engineering, Burapha University. This study
began with survey of building area for collecting data such as
size, distance, material, and others, creating building information
modeling, and inspecting based on regulations and standards.
Then, analysis of fire evacuation time was done using hydraulic
analogy which requires the important factors for example

number of users, area size, and door width. The study results
indicated file evacuation time of each building and also
guideline for fire protection in 3D model format which is easy to
understand.
Keywords: fire evacuation, fire protection, hydraulic flow,
building information modeling (BIM)

1. คำนำ
ในประเทศไทยเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้ง จากข้อ มูลสถิติของศูนย์
อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี พ.ศ.
2561 พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2560 มีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้น
มากกว่า 52,000 ครั้ง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความประมาทใน
การใช้ไฟหรือไฟฟ้า อุบัติเหตุจากการใช้แก๊สหุงต้ม หรือการเกิดเพลิงไหม้โดย
ไม่ทราบสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่มักสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ไม่ว่า
จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเหตุการณ์นั้น ๆ
การเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสาธารณะแนวราบ ถึงแม้ลักษณะอาคารมี
ความซับซ้อนน้อยกว่าอาคารสูงแนวดิ่งแต่มีประเด็นเกี่ยวกับ ขนาดพื้นที่ที่
กว้าง ดังนั้นเมื่อเกิดอัคคีภัยหากมีการวางแผนทางหนีไฟที่ไม่ชัดเจนหรือมีสิ่ง
กีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการอพยพอาจทำให้ใช้เวลาในการอพยพนานขึ้น
ตัวอย่างของเหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคารในลักษณะของอาคารแนวราบนี้
เช่น เพลิงไหม้ซานติก้าผับ จังหวัดกรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิต 66 ราย เพลิงไหม้
อาคารหอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงราย มีผู้เสียชีวิต 17
ราย เพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม มีผู้เสียชีวิต 188 คน เป็นต้น
[1] จากเหตุการณ์ข้างต้นพบว่าอาคารเหล่านี้เป็นอาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวน
มาก ภายในตัวอาคารส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่โล่งรองรับเพียงผู้ที่เข้าใช้งาน
และเครื่องจักรหรือเฟอร์นิเจอร์บางชนิดเท่านั้น พื้นที่จึงไม่มีค วามซับซ้อน
มากแต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้กลับมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งของ
การสูญเสียเหล่านี้อาจเกิดจากการสร้างตัวอาคารโดยไม่คำนึงถึงการป้องกัน
อัคคีภัยตามมาตรฐาน
ในอดีตการออกแบบอาคารมักจะแสดงผังข้อมูลอาคารในรูปแบบภาพ 2
มิติซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานอาคารหรือผู้ตรวจสอบอาคารเข้าใจมุมมองต่าง ๆ
ของตัวอาคารได้ยาก สำหรับการตรวจสอบมาตรฐานอาคารด้านอัคคีภัยนั้น
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จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รายละเอียดนั้น ๆ ฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีที่มีมุมมองเป็น 3 มิติที่เรียกว่า
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM)
ซึ่งเป็นระบบสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ ช่วยทำให้วิเคราะห์
และควบคุมการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้
พัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น งานประเมินราคา งานวางแผนการ
ก่อสร้าง การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อน เป็นต้น และเทคโนโลยีนี้ยัง
สามารถนำไปปรับใช้ก ับ การตรวจสอบมาตรฐานอาคารด้านการป้องกัน
อัคคีภัยได้อีกด้วย โดยข้อมูลอาคารที่มีมุมมองเป็นภาพ 3 มิตินั้นสามารถทำ
ให้ เ ห็ น ได้ ภ าพชั ด เจนยิ ่ ง ขึ ้ น และมี ป ระโยชน์ ต ่ อ การเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย หรือใช้ในการวางแผนเส้นทางการอพยพซึ่งสามารถทำความ
เข้ า ใจได้ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น [2] อาคารประลองของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย บูรพา เป็นอาคารที่มีลัก ษณะแนวราบที่มีความสูงไม่มาก
ผู้ใช้งานอาคาร คือ อาจารย์ นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย
อาคารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีและมีการปรับปรุงต่อเติมอยู่
หลายครั้ง ดังนั้นจึงควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
งานวิ จ ั ย นี ้ จ ึ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ นำเสนอการพั ฒ นาแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารต้ น แบบ นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการพั ฒ นามาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์หาเวลาอพยพหนีไฟของอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ตรวจสอบมาตรฐานอาคารด้านอัคคีภัยประกอบด้วย เส้นทางหนีไฟ บันได
หนีไฟ ประตูหนีไฟ และเครื่องมือดับเพลิง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้
กับอาคารอื่นๆ
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รายละเอียดอาคารไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง [3] ระดับความละเอียดของ
การสร้างแบบจำลอง (LOD) จึงเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการนำไปใช้งานแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับขั้น ได้แก่ LOD 100, LOD 200, LOD 300 , LOD 400
และ LOD 500
ในงานวิจัยนี้ต้องใช้ข้อมูลที่นำไปคำนวณหาเวลาในการอพยพหนีไฟ
โดยมีตัวแปรที่ต้องการคือ ขนาดของพื้นที่แต่ละห้องหรือเส้นทาง ระยะทาง
จำนวนคน และความกว้างของทางออก ฉะนั้นระดับความละเอีย ดของ
แบบจำลองในงานวิจัยนี้จึงควรอยู่ในระดับ LOD 200
2.2

การตรวจสอบจำนวนเส้นทางหนีไฟ

เส้ น ทางหนี ไ ฟเป็ นทางที ่ใ ช้ป ล่ อ ยผู้ อ พยพออกไปสู ่ท างสาธารณะ
จำนวนเส้นทางหนีไฟจึงต้องเพียงพอที่จะสามารถอพยพผู้ใช้อาคารทั้งหมด
ออกสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยต้องมีอย่างน้อย 2
เส้นทางซึ่งพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้สอยอาคารแต่ละชั้นเป็นเกณฑ์ประกอบ
[4] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนเส้นทางหนีไฟจากจำนวนผู้ใช้สอยอาคาร
ประเภทการใช้
สอยอาคาร

ไม่น้อยกว่า
2 เส้นทาง

อาคารทั่วไป
อาคารชุมนุมคน
โรงมหรสพที่
เป็นอาคารเดี่ยว

ไม่เกิน
500 คน

จำนวนเส้นทางหนีไฟ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
3 เส้นทาง
4 เส้นทาง
500-1,000 1,000 – 2,000
คน
คน

ไม่น้อยกว่า
5 เส้นทาง
มากกว่า
2,000 คน

500 – 750
คน

มากกว่า
1,000 คน

750 – 1,000
คน

2. ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศของอาคารโรงประลองที่มี
ความสูง 3 ชั้นจำนวน 5 อาคารในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ
เวลาอพยพหนีไฟและการตรวจสอบมาตรฐานของเส้นทางหนีไฟเป็นหลัก
ข้ อ มู ล ที ่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ั ย นี ้ ไ ด้ ร วบรวมมาจากกฎหมายและมาตรฐานที่มี
ข้อกำหนดเกี่ยวกับ เส้นทางหนีไฟ พร้อมจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ
มาตรฐานและการสำรวจข้อมูลอาคารที่จำเป็นต่อการคำนวณเวลาอพยพหนี
ไฟไว้เพื่อให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากแบบจำลองสารสนเทศอาคารนี้เข้าใจถึ ง
ลำดับขั้นตอนในการพัฒนาข้อมูลต้นแบบและนำไปต่อยอดในด้านอื่น ๆ
ต่อไป
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเฉพาะในพื้นที่อาคารโรงประลองคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา โดยตรวจสอบข้ อ กำหนดตาม
กฎกระทรวง มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ (มยผ.8301) และ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
และใช้ซอฟต์แวร์ ARCHICAD ในการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

2.3

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ

อาคารโรงประลองที่ใช้เป็นกรณีศึกษามีเส้นทางการอพยพผ่า นโถง
ทางเดินและบันได ในงานวิจัยนี้จึงแบ่งส่วนประกอบของเส้นทางหนีไฟที่
ต้องตรวจสอบได้เป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตู
หนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง โดยหมวดเส้นทางหนีไฟประกอบด้วย ความสูง
ของเส้นทางหนีไฟ วัตถุยื่นในแนวดิ่ง วัตถุยื่นในแนวราบ ผิวทาง ป้ายบอก
ชั้นหรือทางออกหนีไฟ และแสงส่องสว่าง หมวดบันไดหนีไฟประกอบด้วย
ลักษณะของบันได ผนังบันไดหนีไฟ ระยะห่าง วัสดุ ความกว้าง ความสูง
จากพื้นบันไดถึงเพดาน ขนาดลูกตั้งและลูกนอน ช่วงบันไดหนีไฟระหว่างชัน้
ชานพักบันได ราวบันได และอื่น ๆ หมวดประตูหนีไฟประกอบด้วย วัสดุ
บานประตู และขนาด และหมวดอุปกรณ์ดับเพลิงประกอบด้วย อุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องมือดับเพลิง และแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ [5]
2.4

การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ

การคำนวณเวลาในการอพยพหนี ไ ฟโดยวิ ธ ี ก ารวิ เคราะห์ก ารไหล
(Hydraulic analogy) เป็นการตั้งสมมุติฐานว่าคนเดินทางไปตามเส้นทาง
แบบจำลองสารสนเทศอาคารเป็นกระบวนการทำงานที่มีเป้าหมายเพื่อ หนึ่งจนถึงจุดปลอดภัยหรือภายนอกอาคารโดยขณะที่เดินทางระยะที่เหลือ
ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน ลดความขัดแย้ง ลดปัญหาอันเกิดมาจากข้อมูล จะลดลงไปเรื ่อ ย ๆ ซึ่งอธิบ ายได้ว ่า เวลาอพยพเป็ น ความสั มพันธ์ ข อง
ที ่ ผ ิ ด พลาด การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ BIM ทำให้ ส ามารถนำข้ อ มู ล
2.1

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
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ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามทางราบ ทางลาดหรือบันได ซึ่งขึ้นอยู่กับ ค่า
ความหนาแน่นของคนต่อหน่วยพื้นที่ [6] โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาดังนี้
2.4.1 ความหนาแน่นของคนต่อพื้นที่
ความหนาแน่นของคนต่อพื้นที่ คือ ในเส้นทางหนีไฟมีตัวแปรหลักคือ
จำนวนคน (P) และขนาดพื้นที่ ในงานวิจัยนี้ได้วัดความหนาแน่น (D) เป็น
หน่วย คนต่อตารางเมตร ดังสมการที่ (1)
D = P/A
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1.6

2.4.4 การเคลื่อนที่จำเพาะ (Specific Flow, Fs)
อัตราการเคลื่อนที่ของคน คือ การพิจารณาว่าส่วนใดในเส้นทางหนีไฟ
มีค่าอัตราเคลื่อนที่ต่ำสุดซึ่งส่วนนั้นจะมีผลต่อเวลาของการหนีไฟออกจาก
อาคารมีหน่วยเป็น คนต่อวินาที คำนวณดังสมการ
Fc = Fs We

(1)

(5)

โดยที่ We = ความกว้างที่ใช้ในการหนีจริงของทางนั้น ๆ (เมตร)
2.4.5 ความกว้างที่ใช้จริง
ความกว้างที่ใช้จริง คือ การรักษาระยะห่างของช่องทางผ่าน (corridor)
ช่องบันได ประตู และอื่น ๆ ที่กีดขวางการเคลื่อนที่ ซึ่งระยะห่างนี้ เรียกว่า
“ระยะชั้นขอบเขต” มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm) ตามตารางที่ 4

โดยที่ P = จำนวนคน (คน)
A = ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)

2.4.2 ความเร็วในการเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ คือ เวลาที่เคลื่อนที่ไปตามเส้นทาง ณ เวลา
หนึ่งมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที โดยการคำนวณความเร็ วในการอพยพได้ ตารางที่ 4 ระยะชัน้ ขอบเขต (Boundary layer)
ระยะชัน้ ขอบเขต (BL)
แบ่งเป็น 2 กรณีตามค่าความหนาแน่น ดังสมการ
ส่วนประกอบของทางหนี ไฟ
cm.
กรณีความหนาแน่น (D) มากกว่า 0.55 คนต่อตารางเมตร
ช่องบันได (Stairway)
15
V= k-0.266kD
(2)
ประตู (Door)
15
กรณีความหนาแน่น (D) น้อยกว่า 0.55 คนต่อตารางเมตร
ช่องทางเดิน (Corridor)
20
สิ
ง
่
กี
ด
ขวาง
(Obstacles)
10
V= 0.85k
(3)
โดยมีสมการสำหรับการคำนวณดังนี้
โดยที่ V = ความเร็วการเคลื่อนที่ (เมตรต่อวินาที)
We = W – (2 x BL)
(6)
k = ตัวแปรความเร็ว (เมตรต่อวินาที) ดูตารางที่ 2
โดยที่ W = ความกว้างสุทธิของส่วนประกอบทางหนีไฟนั้น ๆ
ตารางที่ 2 ตัวแปรความเร็ว
ส่วนประกอบของทางออก
ช่องทางเดิ น ประตู ทางลาด
ลูกตัง้ (มม.)
ลูกนอน (มม.)
190
254
178
279
165
305
165
330

k
1.4

2.4.6 ตัวแปลงค่า (Conversion Factor)
ตัวแปลงค่า คือ การแปลงระยะทางการเคลื่อนที่จากแนวดิ่งของลูกตั้ง
และลูกนอนขนาดต่าง ๆ ให้เป็นระยะทางแนวราบดังตารางที่ 5

1
1.08
1.16
1.23

ตารางที่ 5 ตัวแปลงค่า
ส่วนประกอบของทางออก
ช่องทางเดิ น ประตู ทางลาด
ลูกตัง้ (มม.)
ลูกนอน (มม.)
190
254
178
279
165
305
165
330

2.4.3 การเคลื่อนที่จำเพาะ (Specific Flow, Fs)
การเคลื่อนที่จำเพาะ คือ ค่าของผลคูณระหว่างความหนาแน่นของคน
กับความเร็วการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็น คนต่อวินาทีต่อเมตร คำนวณดังสมการ
Fs = DV

(4)

การเคลื่อนที่จำเพาะถูกกำหนดค่าสูงสุดไว้ตามลักษณะของเส้นทางหนี
ไฟดังตารางที่ 3 โดยจะนำไปคำนวณเมื่อค่าการเคลื่อนที่จำเพาะ (Fs) จาก
การคำนวณที่ได้มีค่าน้อยกว่าค่าการเคลื่อนที่จำเพาะสูงสุด
ตารางที่ 3 ค่าการเคลือ่ นที่จำเพาะสูงสุด
ส่วนประกอบของทางออก
ช่องทางเดิ น ประตู ทางลาด
ลูกตัง้
ลูกนอน
(มม.)
(มม.)
190
254
178
279
165
305

ค่าการเคลื่อนที่จาเพาะสูงสุด (per/s/m)
1.32

ตัวแปลงค่า
1.66
1.85
2.08
2.22

2.4.7 ระยะเวลาหนีไฟทั้งหมด
ระยะเวลาหนีไฟทั้งหมด คือ เวลาการอพยพจากจุดหนึ่งไปยังทางออก
บนเส้นทางหนีไฟ มีหน่วยเป็น วินาที คำนวณดังสมการ
T = [P/ Fc] / 60
(7)
โดยที่ T = ระยะเวลาในการหนีไฟทั้งหมด

0.94
1.01
1.09

CEM34-3
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3.5

เสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางหนีไฟ

นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบส่วนประกอบของอาคารตามมาตรฐาน
ในข้อ 3.1 และการคำนวณเวลาในการอพยพในข้อ 3.4 มาประกอบการ
รวบรวมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ และจัดทำ
พิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางหนีไฟต่อไป
ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ ตาม
กฎกระทรวง มาตรฐานการออกแบบเส้ น ทางหนี ไ ฟ (มยผ.8301) และ 4. ผลการวิจัย
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
4.1
ผลพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ
3.1

ศึกษามาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ

3.2

ศึกษาการสร้างแบบจำลองสารสนเทศ

จากการทำงานของแบบจำลองข้ อ มู ล สารสนเทศอาคารเป็ น การ
ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น เสา ผนัง ประตู เป็น
ต้น ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลกราฟฟิค 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น ขนาด และสี
และส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟฟิค เช่น ข้อมูลรุ่น ยี่ห้อ และราคา เนื่องจากใน
งานวิจัยนี้ต้อ งใช้ข นาดของพื้นที่และระยะต่า ง ๆ ในการวิเคราะห์เวลา
อพยพหนีไฟดังนั้นองค์ประกอบในแบบจำลองจึงต้องการความละเอียดที่
เพียงพอต่อการส่งออกข้อมูลไปคำนวณ
3.3

ตารางที่ 6 กำหนดสีของพื้นห้อง

ศึกษาแบบแปลนและสำรวจอาคาร

อาคารที่เลือกเป็นกรณีตัวอย่างเป็ นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ การ
สร้างรูปแบบจำลองจึงเป็นการใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งได้จากแบบก่อสร้างจริง
(As-built drawing) ร่วมกับการสำรวจ ในส่วนของการคำนวณจำเป็นต้อง
ทราบข้อมูลของจำนวนคนในแต่ละพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมในพื้นที่ ขนาด
พื้นที่และขนาดประตู จึงต้องจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสำรวจ
3.4

เนื่องจากการวิเคราะห์เวลาในการอพยพหนีไฟจำเป็นต้องใช้ช้อ มูล
ขนาดของพื้นที่ในแต่ละห้องจึงต้องกำหนดสีของพื้นห้องต่าง ๆ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 6 โดยห้องที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากและมีก ารใช้งานตลอดเวลา
กำหนดให้อยู่ในโซนสีฟ้า ทางเดิน ทางหนีไฟและบันได กำหนดให้เป็นสีแดง
พื้นที่ไม่ถูกใช้งานกำหนดให้ใช้สีเทา และห้องที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้
งานตลอดเวลากำหนดใช้อยู่ในโซนสีเหลือง ผลจากการสร้างแบบจำลอง
สารสนเทศอาคารด้วยซอฟต์แวร์ ArchiCAD 22 ของอาคารโรงประลองแต่
ละอาคารแสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 3
โซน

การคำนวณเวลาการอพยพหนีไฟ

คำนวณด้ ว ยวิ ธ ี Hydraulic analogy ซึ ่ ง บางพื ้ น ที ่ อ าจคำนวณได้
โดยตรงแต่บางพื้นที่อาจต้องใช้ค วามสัมพันธ์ของสมการในแก้ปัญหาการ
อพยพหนีไฟในรูปแบบที่ซับซ้อน อาคารโรงประลองนี้ใช้เวลาในการหนีไฟ
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เวลาในการอพยพออกจากห้อง เวลาในการเดินทาง
ไปยังทางออกหรือบันได และเวลาที่ใช้ในการอพยพลงบันได โดยผู้วิจัยได้
กำหนดตัวแปรดังนี้
T(door) คือ เวลาที่มากที่สุดของการอพยพออกจากห้องมายังโถง
ทางเดิน โดยลักษณะเส้นทางหนีไฟนี้เป็นประตู
T(corridor) คือ เวลาที่ใช้อพยพบริเวณทางเดินมายังทางออก โดย
ลักษณะเส้นทางหนีไฟนี้เป็นทางราบ
T(stairway) คือ เวลาที่ใช้ในการอพยพลงบันได ซึ่งในส่ว นนี้จ ะใช้
สมการ Hydraulic analogy ในการคำนวณหาความสามารถของบั น ได
ก่อนเพื่อใช้ในการหาเวลาอพยพคนออกจากบันไดต่อไป
T(total) คือ เวลาที่ใช้ในการอพยพทั้งหมด คำนวณได้ดังสมการ
T(total) = T(door) + T(corridor) + T(stairway)
(8)

CEM34-4

ห้อง/พื้นที่
สำนักงำน
ห้องเรี ยน
ห้องพักอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่
ห้องโปรเจค
ห้องแลป
ห้องประชุม
ห้องสมุด
ทำงเดิน/ทำงหนี ไฟ/บันได
พื้นที่ไม่ถูกใช้งำน
ระเบียงภำยนอก
ห้องเก็บของ
ห้องน้ ำ
ห้องเอนกประสงค์

Hue
120
140
160
160
80
90
80
0
160
20
40
220
200

รหัส
ตัวอย่ำงสี
Sat Lum Red Green Blue
240 120 0 255 255
240 60
0
64 128
240 120 0
0 255
240 180 128 128 255
240 30
0
64
0
240 120 0 255 64
240 60
0 128 0
240 120 255 0
0
0 181 192 192 192
240 120 255 128 0
240 120 255 255 0
240 120 255 0 128
240 180 255 128 255

รูปที่ 1 อาคารประลองภาควิชาวิศวกรรมโยธา-เคมี

รูปที่ 2 อาคารประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-เครือ่ งกล
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4.2.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องมือดับเพลิง และแผนผังแสดง
เส้นทางหนีไฟ
สำหรับผลการตรวจสอบในส่วนนี้พบว่าทุก ๆอาคารมีเครื่องมือดับเพลิง
ที่บริเวณโถงทางเดินชั้น 1 ส่วนอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่มีในอาคารทุก
อาคารและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟมีเพียงภาควิชาวิศวกรรมเคมีเท่านั้น
4.3

ผลการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ

รูปที่ 3 อาคารประลองภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า

เนื่องจากอาคารโรงประลองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 5 ภาควิชามี
บันไดที่ใช้อยู่ 2 แบบ ได้แก่ บันไดหลักและบันไดรอง สำหรับบันไดหลักถูก
แบบจำลองสารสนเทศอาคารสามารถนำข้อมูลพื้นที่ของอาคารมาใช้
ใช้ในทุก ๆ ภาควิชาซึ่งถูกออกแบบให้มีขนาด ลักษณะและตำแหน่งเดียวกัน
คำนวณเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคารได้โดยสามารถส่งออกข้อมูลใน
ส่วนบันไดรองจะถูกใช้เฉพาะในภาควิชาเคมี ภาควิชาเครื่องกล และภาควิชา
รูปแบบ Microsoft excel
อุตสาหการเท่านั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้คำนวณความสามารถในการอพยพของ
4.2
ผลการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ
บันไดทั้งสองแบบไว้เป็นมาตรฐานโดยใช้ค่า Fs ในช่องผ่านที่มากที่สุดคือ
จากการสำรวจจำนวนผู้ใช้งานอาคารอย่างเต็มความจุในแต่ละชั้นของ เท่ากับ Fsm
อาคารประลองคณะวิศวกรรมศาสตร์พบว่าจำนวนผู้ใช้งานที่มากที่สุดคือ
4.3.1 การคำนวณความสามารถในการอพยพของบันไดหลัก
380 คน ซึ่งในการพิจารณาจำนวนเส้นทางหนีไฟกำหนดให้อาคารทั่วไปหรือ
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าบันไดหลักมีความสูงระหว่างชั้น 3
อาคารชุมนุมคนที่มีผู้ใช้งานไม่เกิน 500 คน ต้องมีเส้นทางหนีไฟไม่น้อยกว่า เมตร วัดระยะทางของชานพัก บันไดได้ 2.2 เมตร ความกว้า งของบันได
2 เส้ น ทาง ดั ง นั ้ น อาคารประลองที ่ มี จ ำนวนเส้น ทางหนีไ ฟเป็ นไปตาม เท่ากับ 2.6 เมตร มีขนาดลูกตั้งเท่ากับ 178 มิลลิเมตร และมีขนาดลูกนอน
มาตรฐานมีจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารประลองภาควิชาวิศวกรรมเคมี เท่ากับ 250 มิลลิเมตร สามารถคำนวณหาความสามารถของบันไดนี้ได้ดังนี้
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่อ งกล อาคาร
ความกว้างที่ใช้ได้จริงเท่ากับ 2.3 เมตรเมื่อนำความกว้างที่วัดได้หักลบ
ประลอง 2 อาคารที่มีจำนวนเส้นทางหนีไฟไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ ด้วยขอบของระยะห่างในช่องผ่านทั้ง 2 ข้างตามข้อกำหนดคือข้างละ 15
อาคารประลองภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมโยธา จากการ เซนติเมตร โดยการคำนวณแสดงดังนี้
ตรวจสอบส่วนประกอบในเส้นทางหนีไฟโดยใช้มาตรฐาน 3 มาตรฐาน ได้ผล We(stair) = ความกว้างของบันได – 2(ระยะขอบ)
การตรวจสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
= 2.6 – 2(0.15)
= 2.3 m.
4.2.1 เส้นทางหนีไฟ
ค่าการเคลื่อนที่จำเพาะสำหรับบันไดที่ทางออกแบบเข้าหนึ่งกระแสและ
สำหรับผลการตรวจสอบในส่วนนี้พบว่ามีส่วนประกอบที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ได้แก่ ความสูงระหว่างชั้น วัตถุยื่นทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ผิวทาง ออกหนึ่งกระแสจากจุดเปลี่ยนถ่ายโดยใช้ค่า Fs ในช่องผ่านที่มากที่สุดคือ
และส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ ป้ายบอกชั้นหรือทางออกหนีไฟและ Fsm เท่ากับ 1.32 ดังนั้นค่า Fs ของบันไดที่คำนวณได้จึงเท่ากับ 1.49 คนต่อ
วินาทีต่อเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่า Fsm ของบันไดที่มีลูกตั้ง 178 มิลลิเมตรและ
ระบบแสงส่องสว่าง
ลูกนอน 250 มิลลิเมตรตามข้อกำหนดดังนั้นจึงใช้ค่า Fsm ในการคำนวณ
4.2.2 บันไดหนีไฟ
ต่อไปโดยมีค่าเท่ากับ 1.01 คนต่อวินาทีต่อเมตร การคำนวณแสดงได้ดังนี้
การตรวจสอบบันไดหนีไฟแต่ละอาคาร พบว่า บันไดที่ใช้ในอาคาร
Fs (stairway) = Fsm (corridor) We (corridor) / We (stairway)
ประลองเป็นบันไดปกติที่ไม่ใช่บันไดหนีไฟ แต่การอพยพคนออกจากอาคาร
= 1.32 x 2.6 /2.3
จำเป็ น ต้ อ งใช้ บ ั น ไดเหล่ า นี ้ใ นการอพยพดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งตรวจบัน ไดตาม
= 1.49 > Fsm
มาตรฐานเช่นเดียวกับบันไดหนีไฟ โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว
= 1.01 คนต่อวินาทีต่อเมตร
เป็นไปตามมาตรฐานยกเว้นผนังกันไฟ
ค่าความหนาแน่ นบริเวณทางออกทางบันไดเท่ากับ 1.75 คน/ตาราง
4.2.3 ประตูหนีไฟ
เมตร เมื่อเลือกใช้ค่า k ตามขนาดของลูกตั้งและลูกนอนได้ค่า k เท่ากับ 1.08
ผลการตรวจสอบประตูหนีไฟ พบว่า ทุก ๆ อาคารไม่มีประตูหนีไฟ และใช้ค่า Fs ของบันไดเท่ากับ Fsm ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น การคำนวณแสดง
ฉะนั้นในงานวิจัยนี้จึงทำการตรวจสอบประตูทางออกสุดท้ายแทนประตูหนี ดังนี้
ไฟโดยประตูดังกล่าวของทุก ๆ อาคารมีวัสดุเป็นกระจกซึ่งไม่ ถูกต้องตาม Fsm = D(k-0.266kD)
มาตรฐาน
โดยใช้ k = 1.08;
1.01 = D(1.08 - 0.266(1.08)D)
D = 1.75 คนต่อตารางเมตร
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ความเร็วของการเคลื่อนที่เริ่มต้นในเส้นทางของบันไดมีค่าเท่ากับ 0.58
ม./วินาที เมื่อค่า D มีค่ามากกว่า 0.55 คนต่อตารางเมตร จึงเลือกใช้สมการ
(2) ในการคำนวณหาค่าความเร็ว โดยแสดงการคำนวณดังนี้
V = k-0.266kD
= 1.08 – 0.266(1.08)(1.75)
= 0.58 เมตรต่อวินาที
ระยะทางในการอพยพระหว่างชั้นของบันไดต้องมีการปรับค่าความสูง
ของบันไดหนีไฟให้มีค่าเทียบเท่ากับระยะทางเคลื่อนที่ตามแนวราบโดยตัว
แปลงค่ า (Conversion Factor) ซึ ่ ง ขึ ้ น กั บ ขนาดของลู ก ตั ้ ง และลู ก นอน
สำหรับ อาคารนี้ ใช้ค่าของตัวแปลงค่าเท่ากับ 1.85 และสามารถคำนวณ
ระยะทางทั้งหมดได้เท่ากับ 9.95 เมตร โดยการคำนวณแสดงได้ดังนี้
ระยะทางทั้งหมด = (ความสูง x ตัวแปลงค่า) + ระยะชานพักทั้งหมด
= (3 x 1.85) + (2 x 2.2)
= 9.95 เมตร
ระยะเวลาในการอพยพต่อชั้นที่คำนวณได้เท่ากับ 17.16 วินาที เมื่อนำ
ค่าระยะทางของบันไดหารด้วยความเร็วเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ในบันได การ
คำนวณแสดงดังนี้
T(stairway) = ระยะทางอพยพ/ความเร็ว
= 9.95 / 0.58
= 17.16 วินาที
อัตราการเคลื่อนที่ของคนในบันไดนี้เท่ากับ 2.32 คน/วินาที โดยคำนวณ
จากค่าการเคลื่อนที่จำเพาะสูงสุดของบันไดคูณด้วยค่าความกว้างที่ใช้ได้จริง
ของบันไดหนีไฟ การคำนวณแสดงดังนี้
Fc = Fsm x We
= 1.01 x 2.3
= 2.32 คนต่อวินาที
เมื่อ นำค่า อัตราการเคลื่อ นที่ของคน (Fc) คูณด้ว ยระยะเวลาในการ
อพยพต่อชั้น T(stairway) จะสามารถอพยพคนเข้าสู่บันไดได้เท่ากับ 39.86
คนในที่นี้ปัดให้เท่ากับ 39 คน การคำนวณแสดงได้ดังนี้
จำนวนคน = Fc x T(stairway)
= 2.32 x 17.16
= 39.86 คน
ดังนั้นบันไดหลักสามารถอพยพคนเข้าสู่บันไดได้ จ ำนวน 39 คน ใน
ระยะเวลา 17.16 วินาที
4.3.2 การคำนวณความสามารถในการอพยพของบันไดรอง
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าบันไดรองมีความสูงระหว่างชั้น 3
เมตร วัดระยะทางของชานพัก บันไดได้ 2.2 เมตร ความกว้า งของบันได
เท่ากับ 1.4 เมตร มีขนาดลูกตั้งเท่ากับ 178 มิลลิเมตร และมีขนาดลูกนอน
เท่ากับ 250 มิลลิเมตร สามารถคำนวณหาความสามารถของบันไดนี้ได้ดังนี้
ความกว้างที่ใช้ได้จริงเท่ากับ 1.1 เมตรเมื่อนำความกว้างที่วัดได้หักลบ
ด้วยขอบของระยะห่างในช่องผ่านทั้ง 2 ข้างตามข้อกำหนดคือข้างละ 15
เซนติเมตร โดยการคำนวณแสดงดังนี้

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

We(stair) = ความกว้างของบันได – 2(ระยะขอบ)
= 1.4 – 2(0.15)
= 1.1 เมตร
ค่าการเคลื่อนที่จำเพาะสำหรับบันไดรองที่คำนวณได้เท่ากับ 3.12 คน
ต่อวินาทีต่อเมตร เมื่อใช้เกณฑ์ในการเลือกค่า Fs เช่นเดียวกับบันไดหลักตาม
ขนาดลูกตั้งและลูกนอนที่เท่ากัน ซึ่งมีค่า Fs ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า Fsm
ตามข้อกำหนดดังนั้นจึงใช้ค่า Fsm ในการคำนวณต่อไปโดยมีค่าเท่ากับ 1.01
คนต่อวินาทีต่อเมตร การคำนวณแสดงได้ดังนี้
Fs (stairway) = Fsm (corridor) We (corridor) / We (stairway)
= 1.32 x 2.6 /1.1
= 3.12 > Fsm
= 1.01 คนต่อวินาทีต่อเมตร
เนื่องจากบันไดรองมีขนาดลูกตั้งและลูกนอนเท่ากับบันไดหลัก ดังนั้น
ความเร็วของการเคลื่อนที่เริ่มต้นและระยะทางในการอพยพระหว่างชั้นของ
อาคารจึงเท่ากับค่าของบันไดหลัก ทำให้เวลาที่ใช้ในการอพยพต่อชั้นเท่ากับ
17.16 วินาที สำหรับอัตราการเคลื่อนที่ของคนจะขึ้นอยู่กับความกว้างที่ใช้ได้
จริงของบันไดของและค่าการเคลื่อนที่จำเพาะ ดังนั้นในบันไดรองนี้จึงมีค่า
อัตราการเคลื่อนที่ของคนเท่ากับ 1.11 คน/วินาที แสดงดังสมการดังนี้
Fc = Fs x We
= 1.01 x 1.10
= 1.11 คน/วินาที
เมื่อเวลาใช้เวลาในการอพยพต่อชั้นเท่ากับ 17.16 วินาที และอัตราการ
เคลื่อนที่ของคนเท่ากับ 1.11 คน/วินาทีจะสามารถอพยพคนเข้าสู่บันไดได้
เท่ากับ 19.06 คน ในที่นี้กำหนดให้อพยพได้ 19 คน โดยแสดงการคำนวณ
ดังนี้
จำนวนคน = Fc x T(stairway)
= 1.11 x 17.16
= 19.06 คน
ดังนั้นบันไดรองสามารถอพยพคนเข้า สู่บ ันไดได้ จ ำนวน 19 คน ใน
ระยะเวลา 17.16 วินาที
4.3.3 การคำนวณเวลาในการอพยพออกจากอาคาร
อาคารโรงประลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาถูกใช้ใน
การปฏิบัติการของ 5 ภาควิชา ซึ่งในแต่ละภาควิชานั้นมีลักษณะโครงสร้าง
อาคารที่คล้ายคลึงกัน แต่การแบ่งพื้นที่การใช้งานภายในของอาคารมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการอพยพหนีไฟจึงไม่เท่ากัน ผลการคำนวณ
เวลาอพยพหนีไฟของแต่ละอาคารแสดงดังตารางที่ 7 ผู้ใช้งานในพื้นที่ของ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในพื้นที่ชั้น 1 สามารถออกจากอาคารในเวลา 2.42
นาที ส่วนผู้ใช้งานพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 ใช้เวลา 6.48 นาที สำหรับอาคารโรง
ประลองของภาควิชาวิศวกรรมโยธา แบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 2 ส่วนหลักคือ โถง
ชั้น 1 และส่วนสำนักงาน ผู้ใช้งานสามารถออกจากพื้นที่ดังกล่าวในเวลา
4.62 และ 3.52 นาทีตามลำดับ พื้นที่โรงประลองของภาควิชาวิศวกรรมเคมี
มีการใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยส่วนที่เป็นห้องเรียนและส่วนที่เป็น
สำนักงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอพยพออกจากออกจากพื้นในเวลา 5.89 และ
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7.78 นาทีตามลำดับ ผู้ใช้งานอาคารโรงประลองของภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการในพื้นที่ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสามารถอพยพออกจากพื้นที่ใน
เวลา 6.02 และ 4.01 นาทีตามดับ สำหรับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้
แบ่งพื้นที่ในการคำนวณเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คือห้องปฏิบัติการและส่วน
ที่ 2 คือห้องเรียนและสำนักงาน ผู้ใช้งานสามารถอพยพออกจากพื้นที่สว่ นที่
1 และพื ้ น ที ่ ส ่ว นที ่ 2 ในเวลา 8.55 และ 3.55 นาที ตามลำดั บ ผลการ
คำนวณแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการอพยพของทุกอาคารเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก ำหนดไว้คือเส้นทางหนีไฟต้อ งอพยพคนออกจากอาคารได้
ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

เป็น 4 ส่ว น คือ เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูห นีไฟ แผนผังและ
อุปกรณ์ดับเพลิง ตามมาตรฐานด้านอัคคีภัย 3 มาตรฐานดังนี้ ข้อกำหนด
ตามกฎกระทรวง มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ (มผย.8301) และ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พบว่า
ส่วนประกอบอาคารที่เป็นไปตามมาตรฐานคือ เส้นทางหนีไฟ แต่บันไดและ
ประตูไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากถูกติดตั้งเพื่อใช้งานตามปกติไม่ใช่
เพื่อการใช้งานสำหรับอพยพหนีไฟ รวมถึงอาคารโรงประลองยังขาดแผนผัง
แสดงเส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงด้วย
ผลการคำนวณเวลาอพยพหนี ไ ฟด้ ว ยวิ ธ ี Hydraulic analogy นั้ น
บางส่ ว นสามารถคำนวณได้ โ ดยตรงเนื่ อ งจากไม่ ม ีอ ั ต ราการรอคิว แต่
ตารางที่ 6 ผลการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ
บางส่วนต้องใช้ความสัมพันธ์ของสมการเพื่ อคำนวณหาความสามารถของ
ภาควิชา
พืน้ ที่
เวลาทีใ่ ช้แต่ละส่วน
สรุปเวลาทัง้ หมด
T(door) T(Corridor) T(Stairway) วินาที นาที
ทางหนีไฟนั้น ๆ ในการแก้ปัญหาการอพยพหนีไฟในรูปแบบที่ซับซ้อน เวลา
วิศวกรรม
ชัน้ 1
38.52
106.91
0.00
145.42 2.42
ในการอพยพหนีไฟของอาคารประลองแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เวลาอพยพ
ไฟฟ้ า
ชัน้ 2 และชัน้ 3
182.98
92.44
113.26 388.67 6.48
วิศวกรรม
โถงชัน้ 1
183.61
93.49
0.00
277.10 4.62
ออกจากห้อง เวลาเดินทางไปยังทางออกหรือบันได และเวลาอพยพลง
โยธา
สานักงาน
111.41
78.12
21.45
210.98 3.52
บันได สาหรับ บันไดที่ใช้ในอาคารประลองทั้ง 5 ภาควิชามีอ ยู่ 2 แบบ
วิศวกรรม
ห้องเรียน
139.12
70.06
144.51 353.68 5.89
เคมี
สานักงาน
274.75
180.52
11.58
466.86 7.78
งานวิจัยนี้จึงได้คำนวณความสามารถในการอพยพของบันไดทั้งสองแบบไว้
วิศวกรรม
ห้องปฏิบตั กิ าร
306.03
55.41
0.00
361.44 6.02
เป็นมาตรฐาน โดยบันไดหลักสามารถอพยพคนได้ 39 คน ในเวลา 17.16
อุตสาหการ ห้องเรียน
91.63
99.52
49.44
240.59 4.01
วิศวกรรม
ห้องปฏิบตั กิ าร
453.95
59.22
0.00
513.17 8.55
วินาที และบันไดรองสามารถอพยพคนได้ 19 คน ในเวลาที่เท่ากัน การ
เครื่องกล
ห้องเรียนและ
60.77
62.02
90.16
212.96 3.55
พั ฒ นาต้ น แบบของแบบจำลองอาคารโรงประลองที่ ส ามารถนำไปใช้
สานักงาน
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้โดยการพัฒนาระดับขั้นความละเอียดของ
แบบจำลอง และข้อมูลการตรวจสอบรวมถึงการวิเคราะห์เวลาการอพยพ
4.4
การเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางหนีไฟ
หนีไฟสามารถทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่ควรพัฒนา
การพิจารณาจำนวนเส้นทางหนีไฟของอาคารทั่วไปหรืออาคารชุมนุมคน เพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารดังกล่าวเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากเกิดเหตุการ
ที่มีผู้ใช้งานไม่เกิน 500 คน กำหนดให้ต้องมีเส้นทางหนีไฟไม่น้อยกว่า 2 อัคคีภัย
เส้นทาง ดังนั้นอาคารที่มีจำนวนเส้นทางหนีไฟเป็นไปตามมาตรฐานมีจำนวน
3 อาคาร และอาคารที่มีจำนวนเส้นทางหนีไฟไม่เป็นไปตามมาตรฐานมี 2 กิตติกรรมประกาศ
อาคาร แนวทางการพัฒนาจึงควรเพิ่มทางหนีไฟอีก 1 เส้นทาง อาจทำการ
งานวิจ ัย นี้ได้รับ การสนับ สนุนบางส่วนจากกองทุนวิจ ัย และพัฒนา
ก่อสร้างแยกจากตัวอาคารบริเวณด้านหลังอาคารเพื่อลดเวลาการกระจุกตัว มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
ในบันไดหนีไฟ
พื้นฐานเพื่อความยั่งยืน
ในส่วนการตรวจสอบส่วนประกอบในเส้นทางหนีไฟอันได้แก่ เส้นทาง
หนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆพบว่า ส่วนประกอบ เอกสารอ้างอิง
เหล่านี้เป็นส่วนของการใช้งานตามปกติ ไม่ใช่ส่วนเฉพาะที่ใช้ในการหนีไฟ [1] ประยุทธ์ จัน ทร์โ อชา และ อนุพ งษ์ เผ่า จินดา (2559). สานพลัง
ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาส่วนเฉพาะสำหรับหนีไฟโดยอาจสร้างแยกจากตัว
ประชารั ฐ สู ่ ป ระเทศไทยปลอดภั ย . การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิก าร,
อาคารและทำผนังกันไฟเพื่อกั้นระหว่างส่วนหนีไฟและเส้นทางปกติ และควร
กรุงเทพฯ, 11 สิงหาคม 2559, หน้า 1.
จัดทำแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ขอบเขตของห้อง ตำแหน่งของประตู และ [2] ณั ช ชา เอกร่ า เริ ง แสน. (2559). การพั ฒ นาโปรแกรมเสริ ม ใน
ตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยสามารถใช้ขอ้ มูล
แบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคารเพื่อช่วยวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟ
จากแบบจำลองสารสนเทศในงานวิจัยนี้เพื่อจัดทำแผนผังดังกล่าวได้
ในอาคาร.วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
[3] พีรพัฒน์ วณิชลักษมี. (2553). สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลอง
5. สรุปผลการวิจัย
ข้ อ มู ล อาคารในองค์ ก รก่ อ สร้ า ง. วิ ท ยานิ พ นธ์ , จุ ฬ าลงกรณ์
งานวิจัยนี้เริ่มจากการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้งานภายในอาคาร
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
และนำมาสร้างฐานข้อมูลต้นแบบของอาคารประลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ [4] กระทรวงมหาดไทย และ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง. (2558).
ด้วยเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศ จากนั้นจึงนำข้อมูลจาก
สารบัญกฎหมายควบคุมอาคาร. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561,
แบบจำลองในการคำนวณหาเวลาการอพยพหนีไฟ ในการดำเนินงานได้
จาก http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/menu2.asp
ตรวจสอบอาคารโดยแบ่งส่วนประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางหนีไฟ
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[5] กระทรวงมหาดไทย และ กรมโยธาธิก ารและผังเมือ ง. [ม.ป.ป.].
มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ(มยผ. 8301). [ม.ป.ท.].
[6] ธนายุทธ สิรินุตานนท์ และ อภิชาต แจ้งบำรุง. (2557). การวิเคราะห์
เส้ น ทางหนี ไ ฟและการคำนวณระยะเวลาอพยพหนี ไ ฟโดยวิ ธี
Hydraulic Flow Calculation กรณี ศ ึ ก ษา : อาคารสู ง และขนาด
ใหญ่พิเศษ. วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 27,ฉบับที่ 90, หน้า 77-92.
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ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Construction supervision problems in road work of local administrative organizations
วรรณวรางค์ รัตนานิคม1 และ สยาม ยิ้มศิริ2, *
1,2

หน่วยวิจยั วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
*Corresponding author; E-mail address: ysiam@buu.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้
ให้ ก ารทำงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและช่ ว ยลดความผิ ด พลาดที ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานอยู่ในปัจจุบันหรือ
ผู้ที่เคยรับจ้างงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 51 คน แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
และ ส่วนที่ 2 คือการสอบถามถึงระดับความถี่และความรุนแรงของปัจจัยที่
ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทาง สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความรุนแรง จากการวิเคราะห์พบว่า
ปัญหา 3 อันดับแรกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภท
งานคือ (i) ผู้ป ฏิบ ัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน (ii) ปัญ หาที่เกิดจาก
ผู้รับ เหมาที่มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามารับงาน และ (iii) แบบที่ใช้เพื่อการ
ก่อสร้างไม่ชัดเจน
คำสำคัญ: การควบคุมงานก่อสร้าง, งานทาง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The objective of this study is to study the problems that
occurred in the process of construction supervision in road work
under construction management of Ban Bueng Municipality,
Chonburi province. The results of this study can be applied to
improve the work efficiency and reduce errors. The instruments
used in this study is questionnaires collecting from current
contractors or former contractors of Ban Bueng Municipality 51
persons. The questionnaire is divided into 2 parts. Part I is the
general information of respondents and part II is the inquiring
about the frequency and severity of the factors causing the
problem in the process of construction supervision in road work.
The sets of tool used in the analysis of descriptive statistics are

percentage, mean, standard deviation and severity index. From
the analysis, it is found that the top 3 problems in the process
of construction supervision in road work are (i) insufficient worker
for workload, (ii) problems arising from the employment of
influential contractors and (iii) defects of construction plan,
respectively.
Keywords: construction supervision, road work, local
administrative organizations

1. บทนำ
งานก่อสร้างเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะที่แ ตกต่า งไปจากงานระบบ
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานที่จำเป็นต้องมีการควบคุม
คุณภาพให้ตรงตามที่มาตรฐานกำหนดและมีการควบคุมระยะเวลาในการ
ดำเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนดด้วย ดังนั้นการ
วางแผนงานในการก่อ สร้างที่ดีของผู้บริหารองค์กรถือเป็นกุญแจสำคัญที่
นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ
โดยปกติแล้วโครงการก่อสร้างในหน่วยงานของรัฐ (เช่น องค์ปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ) มี ล ั ก ษณะคื อ เทศบาลเป็ น เจ้ า ของโครงการและเป็ น
ผู้ออกแบบแล้วทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหากลุ่มก่อสร้างเพื่อทำหน้าที่ในการ
ก่อสร้างตามแบบ โดยถ้าหากงานก่อสร้างเป็นงานที่ใหญ่และเทศบาลไม่มี
บุคลากรหรือศักยภาพเพียงพอในการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แบบรูป และรายการที่ก ำหนด เทศบาลก็อ าจทำการว่า จ้างกลุ่มบริหาร
โครงการและกลุ่มจัดการงานก่อ สร้างทำหน้า ที่แ ทนได้ ขั้นตอนในการ
จัดการงานก่อสร้างในเทศบาลประกอบด้วยหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การ
กำหนดแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการ การสำรวจเพื่อการ
ออกแบบ การออกแบบและประมาณการ การปรับปรุงแบบที่ใช้ในการ
ก่อ สร้า งและรายการก่อ สร้า ง การประมาณราคา การประมูลงาน การ
ควบคุมงานก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็ จ การตรวจรับงาน การส่งมอบ
การบำรุงรัก ษาและติดตามผลงานซ่อมบำรุงและการคืนเงินค้ำ ประกัน
สัญญา เป็นต้น
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ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่ได้ก ล่าวมานี้มักมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน รวมทั้งยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการหลายฝ่าย ดังนั้นจึงมัก
เกิดปัญหาต่างๆ ส่งผลให้ง านล่า ช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมมักพบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ในขั้นตอนการออกแบบ
มักพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของแบบที่ไม่ชัดเจนและมีข้อขัดแย้งและไม่ลง
ตัวกันของแบบแปลนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และแบบแปลนงาน
ระบบต่าง ๆ [1] รวมถึงปัญหาการขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบส่งผล
ให้การออกแบบไม่สามารถก่อสร้างได้จริงในทางปฏิบัติ [2] นอกจากนี้ยัง
พบปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของการประมาณราคาและระยะเวลาในการ
ก่อสร้างอีกด้วย เช่น ปัญหาการขาดความแม่นยำและความเที่ยงตรงของ
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง การขาดดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
ในขั ้ น ตอนการควบคุ ม งาน ปั ญ หาการขาดความชำนาญและ
ประสบการณ์ของผู้ควบคุมงาน รวมทั้งปัจจัยด้านการประสานงาน [3, 4]
ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญา
การศึก ษานี้ มีว ัตถุป ระสง์ เพื่อ ศึก ษาปัญ หาที่เกิดขึ้ นในขั้นตอนการ
ควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนถิ่นเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลเมือง
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทาง

3. ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดำเนินงาน
การศึ ก ษานี ้ เ ป็ น งานวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจ (Survey research) เกี ่ ย วกั บ
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงาน
ทางภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(ในมุมมองของผู้รับจ้าง) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
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ส่วนที่ 2 การสอบถามถึงระดับความถี่และความรุนแรงของปัจจัยที่ทำ
ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทาง เนื่องจาก
ปัจจัยวิกฤตจะพิจารณาปัจจัยที่เกิดบ่อยมากที่สุดและความรุนแรงสูงมาก
ที่สุด โดยการสอบถามแบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating scale) คือ
สอบถามถึงความถี่ของการเกิดปัญหาและผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง
ความหมายของแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้
5 หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญ หาบ่อยมากที่สุดและมีผลกระทบต่อ
โครงการสูงมากที่สุด
4 หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญหามากและมีผลกระทบต่อโครงการสูง
มาก
3 หมายถึ ง ความถี ่ ข องการเกิ ด ปั ญ หาปานกลางและมี ผ ลกระทบต่อ
โครงการปานกลาง
2 หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญหาน้อยและมีผลกระทบต่อโครงการ
น้อย
1 หมายถึ ง ความถี ่ ข องการเกิ ด ปั ญ หาน้ อ ยที ่ ส ุ ด และมี ผ ลกระทบต่อ
โครงการน้อยที่สุด
การจัดลำดับค่าเฉลี่ย ( x ) ที่คำนวณได้มีความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า ความถี่ข องการเกิดปัญหาบ่อย
มากที่สุดและมีผลกระทบต่อโครงการสูงมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาบ่อย
มากและมีผลกระทบต่อโครงการสูงมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาปาน
กลางและมีผลกระทบต่อโครงการปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาน้อย
และมีผลกระทบต่อโครงการน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาน้อย
ที่สุดและมีผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด
3.3 สถิติที่ใช้ในการศึกษา
3.3.1 ค่าร้อยละ

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านของ
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา
บริษัท วิศวกรโครงการ นายช่างโครงการ ผู้ควบคุมงาน (ผู้รับจ้างงานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือผู้ที่เคยรับจ้างงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 51 คน)

F
 100
N
เมื่อ P คือ ค่าร้อยละ
P=

(1)

คือ จำนวนความถี่ทั้งหมด
F คือ ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
N

3.3.2 ค่าเฉลี่ย

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ที่
ทำงาน/ หน่วยงาน ตำแหน่งในองค์กร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทำงาน

n

x=

 xi

i =1

n

(2)

เมื่อ x คือ ค่าเฉลี่ย
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n

 xi คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

i =1

n คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
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4. ผลการศึกษา

3.3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n fx2 − ( fx) 2
n(n − 1)

SD =

เมื่อ

(3)

3.3.4 ค่าดัชนีความรุนแรง

เมื่อ

Impact level  Offering frequency
5 5

(4)

S .I . คือ ค่าดัชนีความรุนแรง
Impact level คือ ค่าเฉลี่ยของความถี่
Offering frequency คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความรุนแรง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

อายุ

ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

สถานภาพ
ชาย
หญิง
รวม
18 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 – 44 ปี
45 ปีขึ้นไป
รวม
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ที่ปรึกษาบริษัท
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรโครงการ
ช่างควบคุมงานของบริษัท
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สังคมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐศาสตร์
ปริญญาโท อื่น ๆ
รวม
1 – 2 ปี
3 – 4 ปี
5 – 6 ปี
7 – 8 ปี
9 – 10 ปี
11 ปีหรือมากกว่า
รวม

4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ มูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ถู ก
นำมาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ต ิ พ รรณนา (Descriptive statistics) แสดงใน
รู ป แบบร้ อ ยละ ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังตารางที่ 1

คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x คือ ผลรวมของข้อมูล
2
 x คือ ผลรวมกำลังสองของข้อมูล
n คือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
f คือ ความถี่
SD

S .I . =

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ร้อยละ
75.00
25.00
100.00
3.85
9.62
13.46
11.54
21.15
40.38
100.00
28.85
5.77
21.15
19.23
25.00
100.00
3.85
21.15
42.31
3.85
11.54
5.77
7.69
3.85
100.00
1.96
9.80
7.84
7.84
72.55
100.00

จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 75 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 40.38 รองลงมา มีอายุระหว่าง 40-44 ปี ร้อยละ 21.15 อายุระหว่าง
30-34 ปี ร้อ ยละ 13.46 มีอ ายุระหว่าง 35-39 ปี ร้อ ยละ 11.54 มีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 9.62 และมีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 3.85
ตามลำดับ พิจ ารณาตำแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ว นใหญ่มี
ตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ร้อยละ 28.85 รองลงมาเป็นตำแหน่งช่าง
ควบคุมงานของบริษัท ร้อยละ 25.00 ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ร้อยละ
21.15 ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ ร้อยละ 17.31 ตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท
ร้อ ยละ 5.77 และตำแหน่งวิศวกรโยธา ร้อ ยละ 1.92 ตามลำดับ ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ
42.32 และระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ชาชีพ ชั ้น สู ง ร้ อ ยละ 21.15 ระดับ
ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ร้อยละ 11.54 ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ร้อยละ 7.69
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 5.77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญา
ตรี สังคมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาอื่นๆ จำนวนเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ
3.85 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาประสบการณ์ทำงานพบว่าส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.55 รองลงมามี
ประสบการณ์ทำงาน 3-4 ปี ร้อยละ 9.80 ประสบการณ์ทำงาน 5-6 ปี และ
9-10 ปี จำนวนเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 7.84 และมีประสบการณ์ 1-2 ปี
ร้อยละ 1.96 ตามลำดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้า ง
ประเภทงานทาง
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของปัญหาซึ่ง
แสดงในรูปแบบของค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ดัชนีความรุนแรงของ
ปัญหา และนำมาจัดลำดับ (Ranks) ตามดัชนีความรุนแรงของปัญหา พบว่า
ระดับความรุนแรง (Impact level: I.L.) ของการเกิดปัญหาในขั้นตอนการ
ควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทางในมุมมองของผู้รับจ้าง 3 ลำดับแรก มี
ดังนี้
1. ผู้ป ฏิบ ัติงานไม่เพีย งพอกับ ปริมาณงาน ดัชนีความรุนแรง (S.I.)
เท่ากับ 0.291 ความถี่ของการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 (SD = .841) และความรุนแรงของปัญหา (I.L.) จัดอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 (SD = .722)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทาง
ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานทาง
ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายนอกองค์กร
1. เกิดจากสภาพภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติ
2. ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานล่าช้า
3. ปัญหาจากการที่นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม
4. ปัญหาที่เกิดจากการจัดการของผู้รับเหมา เช่น ขาดเงินทุน ขาดช่างฝีมือ ฯลฯ
5. ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาที่มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามารับงาน
6. ผู้รับเหมาไม่มีความรู้ความชำนาญในขั้นตอนการก่อสร้าง
7. ผู้รับเหมารับงานหลายแห่งจึงมีผลทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า หรือไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
8. ผู้รับเหมาหลบเลี่ยงการปฏิบัติงานตามสัญญา
9. ปัญหาจากการจราจรหรือขัดขวางของประชาชนในพื้นที่
10. วัสดุและอุปกรณ์บางชนิดขาดตลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา
11. การใช้วัสดุหรือวัสดุเทียบเท่าที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายในองค์กร
1 การสั่งงานไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
2. ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
3. ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านช่างหรือไม่มีความรู้ในเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ ๆ
5. ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์หรือไม่ถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
7. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
8. ผู้ปฏิบัติงานมีการสับเปลี่ยนโอนย้ายระหว่าง อปท. จึงมีผลทำให้ขาดความต่อเนื่อง
9. ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง
10. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
11. แบบที่ใช้เพื่อการก่อสร้างไม่ชัดเจน
12. มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ใช้ ในการก่อสร้ างอย่า งกะทั นหัน เพื่อความมั่นคงและความ
แข็งแรงของโครงสร้าง
13. ขาดการประสานกับผู้รับเหมา
14. ผู้ปฏิบัติงานทำการเบิกงวดงานให้ผู้รับจ้างล่าช้าจึงทำให้ผลการปฏิบัติงานงวดต่อมาล่าช้า

O.F.

I.L.

S.I.

Rank

1.92
2.08
1.90
2.06
2.73
1.69
2.17
2.02
1.29
2.67
1.73

[1.069]
[1.028]
[1.096]
[1.040]
[.818]
[1.055]
[1.098]
[1.082]
[.824]
[.781]
[1.026]

1.96
2.15
1.65
2.06
2.63
1.85
2.15
2.00
1.35
2.08
2.29

[1.091]
[1.148]
[1.041]
[1.080]
[.866]
[1.238]
[1.238]
[1.111]
[1.194]
[1.007]
[.743]

0.150
0.179
0.125
0.170
0.287
0.125
0.186
0.162
0.070
0.222
0.159

13
8
16
10
2
16
7
11
24
4
12

1.46
2.63
1.88
1.88
1.71
1.71
1.52
1.63
1.48
1.54
2.38
2.40

[.849]
[.841]
[.761]
[.914]
[.967]
[1.110]
[1.031]
[1.084]
[.945]
[1.010]
[.914]
[.869]

1.35
2.77
1.85
1.77
1.56
1.63
1.48
1.63
1.31
1.52
2.81
2.06

[1.000]
[.722]
[.978]
[1.036]
[1.029]
[1.084]
[1.130]
[1.003]
[.971]
[.967]
[.790]
[1.099]

0.079
0.291
0.139
0.133
0.107
0.111
0.090
0.106
0.078
0.094
0.267
0.198

22
1
14
15
18
17
21
19
23
20
3
6

1.98 [1.062]
1.94 [1.174]

0.208
0.176

5
9

2.63 [.733]
2.27 [1.005]

หมายเหตุ: x.xx หมายถึง ค่าเฉลี่ย ( x )
หมายเหตุ: [x.xx] หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )

2. ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาที่มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามารับงาน ดัชนี
ความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.287 ความถี่ของการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 (SD = .818) และความรุนแรง
ของปัญหา (I.L.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 (SD =
.866)
3. แบบที่ใช้เพื่อการก่อสร้างไม่ชัดเจน ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.267 ความถี่ข องการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่ ในระดับน้อ ย มีค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 2.38 (SD = .914) และความรุนแรงของปัญหา (I.L.) จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 (SD = .790)

ปัจจุบันหรือผู้ที่เคยรับจ้างงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง ) จำนวน 51 คน
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ spss เพื่อหาค่าต่างๆ ทางสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข ้อ มูล โดยสถิติเชิงพรรณนานี้ (descriptive statistics)
อธิบ ายลักษณะของข้อมูลที่ได้โดยแจกแจงเป็นค่าร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความรุนแรง จากผลการจัดลำดับปัญหา 3
อันดับแรกพบว่า ปัญหาอันดับที่ 1 และ 3 เป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยภายใน
องค์กร คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานและแบบที่ใช้เพื่ อการ
ก่อสร้างไม่ชัดเจน และปัญหาอัน ดับที่ 2 เป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยนอก
องค์กร คือ ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาที่มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามารับงาน

กิตติกรรมประกาศ

5. บทสรุป
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานก่อสร้าง
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเภทงานทางจากมุมมองของผู้รับจ้าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ
คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคเอกชน (ผู้รับจ้างงานอยู่ใน

งานวิจ ัย นี้ ได้ รับ การสนับ สนุนบางส่ว นจากกองทุ นวิจ ัย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื ้ น ฐานเพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น และขอขอคุ ณ คุ ณ ปภั ส ธนั น ท์ วิ ช าชู ในการ
ดำเนินงานวิจัยนี้
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การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา
The study of problems of building construction management
in design and cost estimation processes
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้าง
ประเภทอาคารในขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาภายใต้ ก าร
บริหารงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถ
นำข้อ มูลไปประยุก ต์ใช้ให้ก ารทำงานมีป ระสิทธิภ าพและช่ว ยลดความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยเก็บ
ข้อ มูลจากผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้
รับจ้างงานอยู่ในปัจจุบันหรือผู้ที่เคยรับจ้างงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง
จำนวน 51 คน แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือข้อมูล
ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่ว นที่ 2 คือ การสอบถามถึงระดับ
ความถี ่ แ ละความรุ น แรงของปั จ จั ย ที ่ ท ำให้ เ กิ ด ปั ญ หาในขั ้ น ตอนการ
ออกแบบและประมาณราคาของประเภทงานอาคาร สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่า ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความรุนแรง จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหา
3 อันดับ แรกที่เกิดขึ้น ในขั้ นตอนการออกแบบและประมาณราคาของ
ประเภทงานอาคารคือ (i) รายละเอียดของแบบและรายการประกอบแบบ
ไม่ชัดเจน (ii) ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และ (iii) ราคาพาณิชย์
จังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน ตามลำดับ
คำสำคัญ: การบริหารงานก่อสร้าง, การออกแบบและประมาณราคา, งาน
อาคาร
Abstract
The objective of this study is to study the problems of
building construction management in design and cost estimation
processes under construction management of Ban Bueng
Municipality, Chonburi province. The results of this study can be
applied to improve the work efficiency and reduce errors. The
instrument used in this study is questionnaire collecting from
current contractors or former contractors of Ban Bueng
Municipality 51 persons. The questionnaire is divided into 2
parts. Part I is the general information of respondents and part II

is the inquiring about the frequency and severity of the factors
causing the problems in the process of design and cost
estimation in building work. The sets of tool used in the analysis
of descriptive statistics are percentage, mean, standard deviation
and severity index. From the analysis, it is found that the top 3
problems in the process of design and cost estimation in
building work are (i) details of the design and the assembly list
are not clear, (ii) insufficient worker for workload and (iii), the
provincial commercial price is not current, respectively.
Keywords: construction management, design and cost
estimation, building work

1. บทนำ
การดำเนินการก่อสร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการวางแผนและการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ดี เพื่อให้งานมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและแล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนด
ผู้บริหารขององค์กรหรือโครงการต้องมีหลักในการวางแผนงานที่เหมาะสม
กับประเภทและลักษณะของโครงการก่อสร้าง นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึง
หลักการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม ทั้งแรงงาน วัสดุ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมทั้งเงินทุนที่มีอยู่ขององค์กรด้วย
การก่อสร้างโครงการหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่
การกำหนดแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการ การสำรวจเพื่อการ
ออกแบบ การออกแบบและประมาณการ การปรับปรุงแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและรายการก่อสร้าง การประมาณราคา การคัดเลือกการก่อสร้าง
การควบคุมงานก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ การตรวจรับงาน การส่งมอบ
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมไปจนสิ้นสุดอายุการใช้งาน เป็นต้น
ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่ได้ก ล่าวมานี้มักมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน รวมทั้งยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการหลายฝ่าย ดังนั้นจึงมัก
เกิดปัญหาต่างๆ ส่งผลให้งานล่า ช้า ไม่เ ป็นไปตามแผนที่วางไว้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างโดยมีทั้งการศึกษาโดยพิจารณาปัญหาที่
เกิดขึ้นในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาของโครงการและการศึกษาปัญหาที่
เกิดขึ้นในประเด็นหลัก เช่น ประเด็นทางด้านการออกแบบและสัญญาจ้าง
เป็นต้น
ในส่วนของการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ของโครงการ วิโรจน์ [1] พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดภายในขององค์กร ปัญหาคุณภาพการให้บริการและ
เรื่องของบุคลากรในการปฎิบัติงาน นอกจากนั้นจากการศึกษาของ Long
[2] พบว่าสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ปัญหาที่มีระดับความถี่ในการ
เกิดมากที่สุดคือปัญหาการประมาณระยะเวลาก่อสร้างคลาดเคลื่อน และ
ปัญหาที่มีระดับผลกระทบของปัญหาสูงที่สุดคือปัญหาเนื่องจากการเคลียร์
สภาพหน้างานล่าช้า
สำหรับการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นหลักด้านการออกแบบ
พบว่า ปัญหาสำคัญคือ การขาดการประสานงานหรือ ร่ว มมือ กันในกลุ่ม
ผู้อ อกแบบ การขาดมาตรฐานในการออกแบบ การขาดการตรวจสอบ
องค์ประกอบทางด้านเทคนิค และการล่าช้าในการออกแบบ [3] ปัญหา
ความล่าช้าของข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการออกแบบ ปัญหาการตรวจสอบ
รายละเอี ย ดของแบบและรายการก่ อ สร้ า งไม่ ท ั ่ ว ถึ ง และปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบบ่อย [4]
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้การวางแผนโครงการที่ดี
ก่อนดำเนินการก่อสร้างมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจปัญหาและ
สาเหตุอ ย่างละเอี ยดชัดเจนเพื่อ ให้สามารถแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ได้อ ย่าง
เหมาะสมและตรงประเด็น การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาปัญหาในการ
บริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการออกแบบและประมาณ
ราคาภายใต้การบริหารงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนถิ่น เทศบาล
เมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2. วัตถุประสงค์
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บริษัท วิศวกรโครงการ นายช่างโครงการ ผู้ควบคุมงาน (ผู้รับจ้างงานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือผู้ที่เคยรับจ้างงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 51 คน)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ที่
ทำงาน/ หน่วยงาน ตำแหน่งในองค์กร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทำงาน
ส่วนที่ 2 การสอบถามถึงระดับความถี่และความรุนแรงของปัจจัยที่ทำ
ให้เกิด ปัญ หาในการบริห ารงานก่อ สร้า งประเภทอาคารในขั้นตอนการ
ออกแบบและประมาณราคาภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของเทศบาล
เมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัจจัยวิกฤตจะพิจารณาปัจจัยที่เกิด
บ่อยมากที่สุดและความรุนแรงสูงมากที่สุด โดยการสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) คือสอบถามถึงความถี่ของการเกิดปัญหา
และผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง
ความหมายของแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้
5 หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญ หาบ่อยมากที่สุดและมีผลกระทบต่อ
โครงการสูงมากที่สุด
4 หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญหามากและมีผลกระทบต่อโครงการสูง
มาก
3 หมายถึ ง ความถี ่ ข องการเกิ ด ปั ญ หาปานกลางและมี ผ ลกระทบต่อ
โครงการปานกลาง
2 หมายถึง ความถี่ของการเกิดปัญหาน้อยและมีผลกระทบต่อโครงการ
น้อย
1 หมายถึ ง ความถี ่ ข องการเกิ ด ปั ญ หาน้ อ ยที ่ ส ุ ด และมี ผ ลกระทบต่อ
โครงการน้อยที่สุด

การศึ ก ษานี ้ เ ป็ น งานวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจ (Survey research) เกี ่ ย วกั บ
การศึ ก ษาปั ญ หาที่ เ กิด ขึ ้น ในขั ้น ตอนการออกแบบและประมาณราคา
ประเภทงานอาคาร ภายใต้การบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี (ในมุมมองของผู้รับจ้าง) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล

การจัดลำดับค่าเฉลี่ย ( x ) ที่คำนวณได้มีความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า ความถี่ข องการเกิดปัญหาบ่อย
มากที่สุดและมีผลกระทบต่อโครงการสูงมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาบ่อย
มากและมีผลกระทบต่อโครงการสูงมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาปาน
กลางและมีผลกระทบต่อโครงการปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาน้อย
และมีผลกระทบต่อโครงการน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหาน้อย
ที่สุดและมีผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.3 สถิติที่ใช้ในการศึกษา

เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอน
การออกแบบและประมาณราคาภายใต้ ก ารบริ ห ารงานก่ อ สร้ า งของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

3. ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดำเนินงาน

ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านของ
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา

3.3.1 ค่าร้อยละ
P=
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เมื่อ P คือ ค่าร้อยละ
N คือ จำนวนความถี่ทั้งหมด
F คือ ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
3.3.2 ค่าเฉลี่ย
n

x=

 xi

i =1

n
เมื่อ x คือ ค่าเฉลี่ย
n

 xi

i =1

(2)

คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

n คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง

3.3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n fx2 − ( fx) 2
n(n − 1)

SD =

เมื่อ

(3)

SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 x คือ ผลรวมของข้อมูล

คือ ผลรวมกำลังสองของข้อมูล
n คือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
f คือ ความถี่

x

2

3.3.4 ค่าดัชนีความรุนแรง
S .I . =

เมื่อ

Impact level  Offering frequency
5 5

(4)

S .I . คือ ค่าดัชนีความรุนแรง

Impact level คือ ค่าเฉลี่ยของความถี่
Offering frequency คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความรุนแรง

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ มูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ถู ก
นำมาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ต ิ พ รรณนา (Descriptive statistics) แสดงใน
รู ป แบบร้ อ ยละ ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 75 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 40.38 รองลงมา มีอายุระหว่าง 40-44 ปี ร้อยละ 21.15 อายุระหว่าง
30-34 ปี ร้อ ยละ 13.46 มีอ ายุระหว่าง 35-39 ปี ร้อ ยละ 11.54 มีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 9.62 และมีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 3.85
ตามลำดับ พิจ ารณาตำแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ว นใหญ่มี
ตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ร้อยละ 28.85 รองลงมาเป็นตำแหน่งช่าง
ควบคุมงานของบริษัท ร้อยละ 25.00 ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ร้อยละ
21.15 ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ ร้อยละ 17.31 ตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท
ร้อ ยละ 5.77 และตำแหน่งวิศวกรโยธา ร้อ ยละ 1.92 ตามลำดับ ระดับ
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การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ
42.32 และระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ชาชีพ ชั ้น สู ง ร้ อ ยละ 21.15 ระดับ
ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ร้อยละ 11.54 ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ร้อ ยละ 7.69
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 5.77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญา
ตรี สังคมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาอื่นๆ จำนวนเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ
3.85 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาประสบการณ์ทำงานพบว่าส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.55 รองลงมามี
ประสบการณ์ทำงาน 3-4 ปี ร้อยละ 9.80 ประสบการณ์ทำงาน 5-6 ปี และ
9-10 ปี จำนวนเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 7.84 และมีประสบการณ์ 1-2 ปี
ร้อยละ 1.96 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ร้อยละ
เพศ
ชาย
75.00
หญิง
25.00
รวม
100.00
อายุ
18 – 24 ปี
3.85
25 – 29 ปี
9.62
30 – 34 ปี
13.46
35 – 39 ปี
11.54
40 – 44 ปี
21.15
45 ปีขึ้นไป
40.38
รวม
100.00
ตำแหน่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการ
28.85
ที่ปรึกษาบริษัท
5.77
ผู้จัดการโครงการ
21.15
วิศวกรโครงการ
19.23
ช่างควบคุมงานของบริษัท
25.00
รวม
100.00
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.85
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
21.15
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
42.31
ปริญญาตรี สังคมศาสตร์
3.85
ปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ
11.54
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
5.77
ปริญญาโท รัฐศาสตร์
7.69
ปริญญาโท อื่น ๆ
3.85
รวม
100.00
ประสบการณ์ทำงาน 1 – 2 ปี
1.96
3 – 4 ปี
9.80
5 – 6 ปี
7.84
7 – 8 ปี
9 – 10 ปี
7.84
11 ปีหรือมากกว่า
72.55
รวม
100.00
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของปัญหาในขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาประเภทอาคาร
ปัญหาการออกแบบและประมาณราคาประเภทงานอาคาร
O.F.
I.L.
ปัญหาที่มากจากปัจจัยภายนอกองค์กร
1. ภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ
2.83 [.835]
2.25 [1.138]
2. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน
2.67 [1.435]
2.67 [1.231]
3. ค่าวัสดุและค่าแรงงานเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
1.92 [1.084]
2.42 [.669]
ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายในองค์กร
1. ด้านบุคลากร
1.1 นโยบายนักการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานตลอดเวลา
1.58 [.900]
1.83 [1.267]
1.2 ขาดการวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน
1.67 [.778]
1.58 [1.311]
1.3 ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงการก่อสร้างจริง
2.17 [.718]
2.50 [1.382]
1.4 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย
1.67 [.888]
1.75 [1.055]
1.5 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านช่าง หรือเทคโนโลยีการก่อสร้าง
2.00 [.739]
1.67 [1.303]
1.6 ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ หรือไม่ถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.92 [.900]
1.67 [.985]
1.7 ขาดความรอบคอบหรือขาดการศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติงาน
2.58 [.996]
2.17 [.835]
1.8 การสำรวจเพื่อการออกแบบไม่ชัดเจน
1.92 [.900]
1.83 [1.267]
1.9 การสั่งงานไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
1.92 [.900]
2.75 [.452]
1.10 ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
3.08 [.793]
2.33 [1.155]
1.11 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก
2.58 [.996]
2.42 [1.240]
1.12 รายละเอียดของแบบและรายการประกอบแบบไม่ชัดเจน เช่น การระบุวัสดุ
3.17 [.835]
2.67 [1.073]
เทียบเท่าไม่ชัดเจน
1.13 ขอบเขตและระดับความสามารถของผูอ้ อกแบบระดับของใบประกอบวิชาชีพ
1.50 [.798]
1.25 [.965]
วิศวกรรม (ภย.,สย.,วย.)
2. ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์
2.1 ขาดคู่มือ กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ในการออกแบบและประมาณราคา
1.33 [.778]
1.42 [.900]

S.I.

Rank

0.255
0.284
0.185

4
3
9

0.116
0.106
0.217
0.117
0.133
0.128
0.224
0.141
0.211
0.288
0.250
0.338

14
15
7
13
11
12
6
10
8
2
5
1

0.075

17

0.076

16

หมายเหตุ: x.xx หมายถึง ค่าเฉลี่ย ( x )
หมายเหตุ: [x.xx] หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )

4.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบและประมาณ
ราคาประเภทงานอาคาร
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาประเภทงานอาคารซึ่ง
แสดงในรูปแบบของค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ดัชนีความรุนแรงของ
ปัญหา และนำมาจัดลำดับ (Ranks) ตามดัชนีความรุนแรงของปัญหา พบว่า
ระดับความรุนแรง (Impact level: I.L.) ของการเกิดปัญหาในขั้นตอนการ
ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานอาคารในมุมมองของผู้
รับจ้าง 3 ลำดับแรก มีดังนี้
1. รายละเอียดของแบบและรายการประกอบแบบไม่ชัดเจน เช่น การ
ระบุวัสดุเที่ยบเท่าไม่ชัดเจน ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.338 ความถี่
ของการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17
(SD = .835) และความรุนแรงของปัญหา (I.L.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 (SD = 1.073)
2. ผู้ปฏิบัติงานไม่เพีย งพอกับ ปริมาณงาน ดัชนีความรุนแรง (S.I.)
เท่า กับ 0.288 ความถี่ของการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่ในระดับน้อ ย มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (SD = .793) และความรุนแรงของปัญหา (I.L.) จัดอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 (SD = 1.155)
3. ราคาพาณิชย์จังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.284 ความถี่ของการเกิดปัญหา (O.F.) จัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.67 (SD = 1.435) และความรุนแรงของปัญหา (I.L.) จัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 (SD = 1.231)

5. บทสรุป
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานก่อสร้าง
ของเทศบาลเมือ งบ้า นบึ ง จังหวัดชลบุร ี ในขั้นตอนการออกแบบและ
ประมาณราคาประเภทงานอาคารจากมุมมองของผู้รับ จ้าง โดยใช้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งในการสำรวจคื อ ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชน (ผู้รับจ้างงานอยู่ในปัจจุบันหรือผู้ที่เคยรับจ้างงานของเทศบาล
เมืองบ้านบึง) จำนวน 51 คน ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ spss
เพื่อหาค่าต่างๆ ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนานี้
(descriptive statistics) อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้โดยแจกแจงเป็นค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความรุนแรง จากผล
การจัดลำดับ ปัญ หา 3 อันดับ แรกพบว่า ปัญ หาอันดับ ที่ 1 และ 2 เป็ น
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ปัญหาที่มาจากปัจจัยภายในองค์กร คือ รายละเอียดของแบบและรายการ
ประกอบแบบไม่ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และ
ปัญหาอันดับที่ 3 เป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยนอกองค์กร คือ ราคาพาณิชย์
จังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน

มหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา, คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] Long, N. D., Ogunlana, S., Quang, T. and Lam, K. C. (2004) .
Large construction projects in developing countries: A case
study from Vietnam. International journal of project
กิตติกรรมประกาศ
management. 22(7). pp. 203-211.
งานวิจ ัย นี้ได้รับ การสนับ สนุน บางส่ว นจากกองทุนวิจ ัย และพั ฒ นา [3] วิรัช อัครทัตตะ. (2542). การพัฒนาระบบการคิดราคา และระบบ
ควบคุ ม สำหรั บ การวางแผนงานก่ อ สร้ า ง. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยวิ ศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
มหาบั ณ ฑิ ต , ศู น ย์ ร ั บ ภู ม ิ ภ าควิ ศ วกรรมระบบการผลิ ต คณะ
พื ้ น ฐานเพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น และขอขอคุ ณ คุ ณ ปภั ส ธนั น ท์ วิ ช าชู ในการ
วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดำเนินงานวิจัยนี้
[4] พรทิพย์ ดำรงรักษ์ธรรม. (2547). การบริหารโครงการก่อสร้างแบบ
เอกสารอ้างอิง
เร่งรัดที่มีผลต่อกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการของการบินไทย ณ ท่า
[1] วิโ รจน์ แตงวิเชีย ร. (2540). การศึก ษาการบริหารงานก่อ สร้างใน
อากาศยานสุ ว รรณภูมิ . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต , คณะ
ประเทศไทย: ปัญ หาและแนวทางการแก้ไข. วิทยานิพนธ์ปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
Factors affecting road construction management of local government organizations
สยาม ยิ้มศิริ1 และ วรรณาวรางค์ รัตนานิคม2,*
1,2

หน่วยวิจยั วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
*Corresponding author; E-mail address: wanwarangr@buu.ac.th

บทคัดย่อ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ในแต่ละปีท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศต้องใช้งบประมาณ
ในการก่ อ สร้า งโครงการต่ า งๆหลายหมื ่น ล้า นบาท ฉะนั้ น เพื่ อ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเงินภาษีของประชาชนจึงสมควรที่จะศึกษาถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในการบริหารงานก่อสร้างเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่า งเหมาะสม โครงการวิจัย นี้จ ึงศึกษาปัญหาในการบริห ารโครงการ
ก่อ สร้า งในด้า นงานถนนของเทศบาลเมือ งในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษา
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านเวลา (Time), ค่าใช้จ่าย (Cost), และคุณภาพ
(Quality)

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่การศึกษาเป็นเทศบาลเมืองที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีจำนวน 10 แห่ง และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหาร
องค์กร โดยศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในผลกระทบ 3 มิติ ได้แก่ เวลา
(Time), ค่าใช้จ่าย (Cost), และคุณภาพ (Quality) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย และประมวลผลการวิจัยด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้วยดัชนีความรุนแรงของ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้าง
ปัญหา (Severity index: S.I.) เพื่อคัดเลือกปัจจัยที่เป็นปัญหาสำคัญ
คำสำคัญ: เทศบาล, การจัดการงานก่อสร้างถนน, ดัชนีความรุนแรงของ
ปัญหา

Abstract
This research studies factors affecting road construction
management of local administrative organizations.
The
research focuses on comments from governing personnel of 10
municipalities in Chonburi province. The study investigates
problems in 3 parts, including time, cost, and quality.
Questionnaires are utilized as a research tool. The obtained
raw data are analyzed with statistics, i.e. percentages and mean
values. After that, they are prioritized with Severity Index (S.I.)
to select important problematic factors.
Keywords: Municipality, Road construction management,
Severity index

1. บทนำ
เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาท
สำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาในระดับตำบลและอำเภอ อีกทั้งเป็น
องค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาล
จึ ง เป็ น องค์ ก รที ่ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ป ั ญ หาต่ า งๆของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการปกครองรูปแบบนี้จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญ
ต่ อ ความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ , สั ง คม, การเมื อ ง, และ

ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การบริ ห ารงานก่ อ สร้ า งโดยแบ่ ง ตามหลั ก 5M
ประกอบด้วย
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man) ต้องมีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับงาน
และเป็นบุคคลที่มีป ระสิทธิภ าพ, สมรรถภาพ, มีว ินัย , และมีความ
รับผิดชอบ
2. การเงิ น (Money) ต้ อ งมี ส ถานะทางการเงิ น มั ่ น คงเพี ย งพอที ่ จ ะ
หมุ น เวีย นให้ เ กิด สภาพคล่ อ ง มิ ฉ ะนั ้น อาจทำให้ง านก่อ สร้า งต้อ ง
หยุดชะงักลง
3. เครื่องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) ต้องมีปริมาณและประมิทธิภาพ
เพียงพอ
4. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) ต้องมีวัสดุและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
ในขณะดำเนินการ
5. ขั้นตอนวิธีการก่อ สร้า ง (Method) ต้องมีเทคนิคหรือ ขั้นตอนในการ
วางแผนงานในการก่อสร้างอย่างเหมาะสม
6. ปัจจัย อื่นๆ (Other) หมายถึงปัญหาที่มีส าเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
เช่น ภัยธรรมชาติ , ความล่าช้าของระบบโลจิสติกส์ , สภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง, วันหยุดประจำเทศกาลและวันหยุดฉุกเฉิน
ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนขององค์การ
ปกครองส่ว นท้อ งถิ ่นหลายแห่ ง เช่น นนทบุรี (ภานุพ งศ์ , 2552), เขต
ปริมณฑล (ทัตและจตุพล ,2554), และ อุตรดิตถ์ (กฤษณพงศ์, 2558) โดย
ปัจจัยที่สำคัญที่ถูกระบุไว้ เช่น ผู้รับเหมาขาดประสบการณ์ในงานก่อสร้าง,
ราคาวัสดุผันผวนตามเศรษฐกิจ, การขนย้ายเครื่องจักรล่าช้า, วัสดุไม่ตรงกับ
แบบที่กำหนดไว้, การควบคุมงานไม่เข้มงวด, เกิดการกลั่นแกล้งจากฝ่าย
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เสียประโยชน์, แรงงานหยุดงานเนื่องจากเทศกาล, เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ขาดการประสานงานกับผู้รับจ้าง, ขั้นตอนการอนุมัติเงินของ อปท. มีความ
ล่าช้า, และการรอคิวเช่าเครื่องจักร เป็นต้น

3. แนวทางการดำเนินการวิจัย
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ตารางที่ 1 จำแนกตามเพศ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

จำนวน
38
2
40

ร้อยละ
95
5
100

การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจเพื่อหาข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
ตารางที่ 2 จำแนกตามอายุ
โดยเลือกศึกษาข้อมูลจากเทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่ในจัง หวัดชลบุรีจำนวน 10
อายุ
จำนวน
ร้อยละ
แห่ง ได้แก่ (i) เทศบาลเมืองชลบุรี, (ii) เทศบาลเมืองอ่างศิลา, (iii) เทศบาล 1. 31-40 ปี
15
37.5
19
47.5
เมืองบ้านสวน, (iv) เทศบาลเมืองแสนสุข , (v) เทศบาลเมืองศรีราชา, (vi) 2. 41-50 ปี
3.
51-60
ปี
6
15
เทศบาลเมืองหนองปรือ, (vii) เทศบาลเมืองบ้านบึง, (viii) เทศบาลเมืองปรก
รวม
40
100
ฟ้ า , (ix) เทศบาลเมื อ งสั ต หี บ , และ (x) เทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค ม โดย
กลุ ่ ม เป้ า หมายที ่ ใ ห้ ค วามสนใจคื อ กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารของเทศบาล ได้ แ ก่
ตารางที่ 3 จำแนกตามระดับการศึกษา
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, และรองปลัดเทศบาล
ระดับการศึกษา
จำนวน
ร้อยละ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยคำถามจะ 1. ปริญญาตรี
27
67.5
เป็นลักษณะให้ตอบแบบปลายปิดและเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุก 2. ปริญญาโท
13
32.5
ด้ า นที ่ ส ่ ง ผลทั ้ ง ทางด้ า นเวลา (Time), ค่ า ใช้ จ ่ า ย (Cost), และคุ ณ ภาพ
รวม
40
100
(Quality) โดยแบบสอบถามที่ใช้ได้อ้างอิงจากงานของภานุพงศ์ (2552)
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลทั้งทางด้าน ตารางที่ 4 จำแนกตามสาขาทีจ่ บการศึกษา
สาขาที่จบการศึกษา
จำนวน
ร้อยละ
เวลา (Time), ค่า ใช้จ ่า ย (Cost), และคุณภาพ (Quality) และหาค่าทาง
1.
ศิ
ล
ปศาสตร์
2
5
สถิติคือค่าเฉลี่ยและค่า Severity index (S.I.) โดยมีนิยามตามสมการที่
2. บริหารธุรกิจ
9
22.5
(1) และ (2) ตามลำดับ
x=

x
n

S .I . =

(1)

x(time)  x(cos t )  x(quality)
MaxScore(time)  MaxScore(cos t )  MaxScore(quality)

(2)

โดยที่
x
x

n
x(time)

MaxScore(time)

=
=
=
=
=

3. รัฐศาสตร์
4. นิติศาสตร์
รวม

60
12.50
100

ตารางที่ 5 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.

ค่าเฉลี่ย
ผลรวม
จำนวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านเวลา
ค่าช่วงชั้นของปัจจัยด้านเวลา

24
5
40

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รวม

จำนวน
10
10
10
10
40

ร้อยละ
25
25
25
25
100

ตารางที่ 6 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน

4. ผลการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลมีจำนวน 40 ตัวอย่าง ผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูลทั่ว ไปเป็นดังนี้ ตารางที่ 1 แสดงว่า เป็นเพศชาย 95%
ตารางที่ 2 แสดงว่ามีอายุระหว่าง 41-50 ปีมากที่สุดคิดเป็น 48% ตาราง
ที่ 3 แสดงว่ามีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็น 68% ตาราง
ที่ 4 แสดงว่ามีการศึกษาด้านรัฐศาสตร์มากที่สุดคิดเป็น 60% ตารางที่ 5
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการกระจายของตำแหน่งต่างๆในการสำรวจเท่าๆกัน
ตารางที่ 6 แสดงว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปีคิดเป็น 55%
ตารางที่ 7 แสดงว่าเทศบาลที่ศึกษาส่วนใหญ่มีงบประมาณมากกว่า 150
ล้านบาทคิดเป็น 90% ตารางที่ 8 แสดงว่ามีการอนุมัติงบประมาณใน
การก่อสร้างถนนค่อนข้างกว้างตั้งแต่ 2 ถึงมากกว่า 20 ล้านบาท

ประสบการณ์ในการทำงาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 5-10 ปี
3. 11-15 ปี
4. 16-20 ปี
รวม

จำนวน
9
22
8
1
40

ร้อยละ
22.5
55
20
2.5
100

ตารางที่ 7 จำแนกตามงบประมาณเทศบาลที่ทำงานอยู่
งบประมาณเทศบาล
1. ไม่เกิน 50 ล้านบาท

CEM37-2

จำนวน
-

ร้อยละ
-
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2. 50-100 ล้านบาท
3. 100-150 ล้านบาท
4. 150 ล้านบาท ขึ้นไป
รวม

4
36
40

10
90
100

ตารางที่ 8 จำแนกตามงบประมาณทีอ่ นุมตั ิให้กับโครงการก่อสร้างถนน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งปม โครงการก่อสร้างถนน
น้อยกว่า 2 ล้านบาท
2-5 ล้านบาท
5-10 ล้านบาท
10-15 ล้านบาท
15-20 ล้านบาท
20 ล้านบาท ขึ้นไป
รวม

จำนวน
4
8
8
4
4
12
40

ร้อยละ
10
20
20
20
10
30
100

ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีต่อการบริหารงาน
ก่อสร้างถนนในปัจจัยด้านบุคลากร (Man) ใน 3 มิติ พบว่า (i) ผลกระทบ
ด้านเวลา (Time) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมงานขาดการประสานงานกับผู้รับจ้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13, (ii)
ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย (Cost) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัย
เจ้าหน้าที่ด้านประมาณการทำรายการประมาณการขัดแย้งกับแบบแปลน
ก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98, และ (iii) ผลกระทบด้านคุณภาพ (Quality)
พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยเจ้าหน้ าที่ด้านประมาณการทำ
รายการประมาณการขัดแย้งกับแบบแปลนก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
นอกจากนี้พบว่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) 3 ลำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้าน
ประมาณการทำรายการประมาณการขัดแย้งกับแบบแปลนก่อสร้าง มีค่า
ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.478 รองลงมาได้แก่ ปัจจัย เจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์ด้านเทคนิค มีค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.475 และ
ปัจจัยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานขาดการประสานงานกับผู้รับจ้าง ค่าดัชนีความ
รุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.440 ตามลำดับ
ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีต่อการบริหารงาน
ก่อสร้างถนนในปัจจัยด้านการเงิน (Money) ใน 3 มิติ พบว่า (i) ผลกระทบ
ด้านเวลา (Time) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยขั้นตอนการ
อนุมัติเงินของเทศบาลมีความล่าช้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85, (ii) ผลกระทบ
ด้านค่าใช้จ่าย (Cost) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งบประมาณ
ก่อสร้างที่จำกัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และปัจจัยผู้รับจ้างจ่ ายค่าแรงงาน
ล่าช้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85, และ (iii) ผลกระทบด้านคุณภาพ (Quality)
พบว่า ปัจ จัย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แ ก่ ปัจ จัย ขั้นตอนการอนุมัติเงินของ
เทศบาล มีความล่าช้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 นอกจากนี้พบว่าดัชนี
ความรุนแรง (S.I.) 3 ลำดับแรก ได้แก่ขั้นตอนการอนุมัติเงินของเทศบาลมี
ความล่า ช้า มีค่า ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่า กับ 0.461 รองลงมาได้แก่
ปัจจัยค่าแรงงานต่ำเกินไปขาดแรงจูงใจในการทำงาน มีค่าดัชนีความรุนแรง
(S.I.) เท่ากับ 0.448 และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ค่าดัชนี
ความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.402 ตามลำดับ
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีต่อการบริหารงาน
ก่ อ สร้ า งถนนในปั จ จั ย ด้า นเครื ่ อ งจัก ร (Machine) ใน 3 มิ ต ิ พบว่ า (i)
ผลกระทบด้านเวลา (Time) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยผู้รับ
จ้างไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.95, (ii) ผลกระทบ
ด้านค่าใช้จ่าย (Cost) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยขาดคู่มือ
ในการใช้เครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, และ (iii) ผลกระทบด้านคุณภาพ
(Quality) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยผู้รับจ้างไม่มีเครื่องจักร
เป็นของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 นอกจากนี้พบว่าดัชนีความรุนแรง
(S.I.) 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผู้รับจ้างไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง มีค่าดัชนี
ความรุ น แรง (S.I.) เท่ า กั บ 0.474 รองลงมา ได้ แ ก่ ปั จ จั ย การขนย้ า ย
เครื่อ งจักรล่าช้า มีค่า ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่า กับ 0.425 และปัจจัย
อะไหล่บางอย่างหาซื้อได้ยากในพื้นที่ ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.412 ตามลำดับ
ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีต่อการบริหารงาน
ก่อสร้างถนนในปัจจัยด้านวัส ดุ (Material) ใน 3 มิติ พบว่า (i) ผลกระทบ
ด้านเวลา (Time) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยขั้นตอนการขอ
อนุมัติเลือ กวัสดุข องเทศบาลมีความล่า ช้า และ ปัจ จัย แหล่งวัสดุ ไ ม่ มี
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเท่ากับ 3.68, (ii) ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย
(Cost) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยแหล่งวัสดุอยู่ห่างไกลจาก
หน้ า งาน มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 3.75, และ (iii) ผลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพ
(Quality) พบว่าปัจจัยที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยวัสดุขาดตลาด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 นอกจากนี้พบว่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ แหล่งวัสดุไม่มีคุณภาพ มีค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.401 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุ มีค่าดัชนีความ
รุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.380 และปัจจัยราคาวัสดุที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ ค่า
ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.366 ตามลำดับ
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีต่อการบริหารงาน
ก่อ สร้า งถนนในปัจ จัย ด้า นกระบวนการ (Method) ใน 3 มิติ พบว่า (i)
ผลกระทบด้านเวลา (Time) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัย
ความไม่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83, (ii) ผลกระทบ
ด้านค่าใช้จ่าย (Cost) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยขั้นตอน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพวั ส ดุ ล ่ า ช้ า มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 3.93, และ (iii)
ผลกระทบด้า นคุณภาพ (Quality) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ได้แ ก่
ปั จ จั ย รู ป แบบสั ญ ญาจ้ า งเหมาที ่ ไ ม่เ หมาะสม มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 3.88
นอกจากนี้พบว่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุล่าช้า มีค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.388
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยการบันทึกรายงานการทำงานประจำวัน มีค่าดัชนี
ความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.382 และปัจจัยรูปแบบสัญญาจ้างเหมาที่ไม่
เหมาะสม ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.365 ตามลำดับ
ตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีต่อการบริหารงาน
ก่อ สร้างถนนในปัจจัยด้านอื่นๆใน 3 มิติ พบว่า (i) ผลกระทบด้านเวลา
(Time) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยเกิดการกลั่นแกล้งจาก
ฝ่ายเสียผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, (ii) ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย
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(Cost) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยเกิดการกลั่ นแกล้งจาก
ฝ่า ยเสีย ผลประโยชน์ มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.20, และ (iii) ผลกระทบด้าน
คุณภาพ (Quality) พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยเกิดการกลั่น
แกล้งจากฝ่ายเสียผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 นอกจากนี้พบว่า
ดัชนีความรุนแรง (S.I.) 3 ลำดับแรก ได้แก่ เกิดการกลั่นแกล้งจากฝ่ายเสีย
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ผลประโยชน์ มีค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.592 รองลงมา ได้แก่
ปัจ จัย เทศบาล ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า มีค่า ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.476 และปัจจัยการกีดขวางของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ค่า
ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.462 ตามลำดับ

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนด้านบุคลากร (Man)
ปัจจัยด้านบุคลากร (Man)
1. เจ้าหน้าที่ด้านสำรวจขาดประสบการณ์
2. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านเทคนิค
3. เทศบาลอนุมัติแบบก่อสร้างล่าช้า
4. เจ้าหน้าที่ด้านประมาณการทำรายการประมาณการขัดแย้งกับแบบแปลนก่อสร้าง
5. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานขาดการประสานงานกับผู้รับจ้าง
6. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน
7. หัวหน้าส่วนขาดการควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
8. คณะกรรมการตรวจงานจ้างความเห็นไม่ตรงกัน
9. คณะกรรมการตรวจงานจ้างขาดความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง
10. ผู้รับเหมาขาดประสบการณ์ในการก่อสร้าง
11. ผู้รับเหมาขาดผู้มีประสบการณ์ด้านเทคนิค
12. การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูการทำเกษตรกรรม
13. เกิดความขัดแย้งในกลุ่มแรงงาน
14. แรงงานหยุดงานช่วงเทศกาล
15. เกิดอุบติเหตุในระหว่างก่อสร้าง

Time
3.50
3.95
3.38
3.68
4.13
2.95
3.23
3.63
3.73
3.68
3.78
3.55
3.40
3.63
3.98

ค่าเฉลี่ยผลกระทบ ( x )
Cost
Quality
2.98
3.73
3.73
4.03
3.30
3.85
3.98
4.08
3.88
3.43
3.00
3.03
3.55
3.55
3.83
3.78
3.70
3.43
3.65
3.58
3.63
3.60
3.60
3.50
3.35
3.55
3.53
3.13
3.58
3.68

S.I.

Rank

0.311
0.475
0.344
0.478
0.440
0.215
0.326
0.420
0.379
0.385
0.395
0.358
0.323
0.321
0.419

14
2
10
1
3
15
11
4
8
7
6
9
12
13
5

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนด้านการเงิน (Money)
ปัจจัยด้านการเงิน (Money)
1. การจ่ายเงินงวดงานไม่เป็นไปตามกำหนด
2. งบประมาณก่อสร้างที่จำกัด
3. ความขัดแย้งในการคิดความก้าวหน้าของงาน
4. เกิดการทุจริตในโครงการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน
6. ราคาวัสดุผันผวนตามเศรษฐกิจ
7. ค่าแรงงานต่ำเกินไปขาดแรงจูงใจในการทำงาน
8. ขั้นตอนการอนุมัติเงินของ เทศบาล มีความล่าช้า
9. การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน
10. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
11. การแข่งขันเรื่องราคาของผู้รับจ้าง
12. ราคากลางกับแบบก่อสร้างที่ขัดแย้งกัน
13. ผู้รับจ้างจ่ายค่าแรงงานล่าช้า
14. การใช้เงินของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน
15. จ่ายเงินค่าแรง OT ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ค่าเฉลี่ยผลกระทบ ( x )
Time
Cost
Quality
3.73
3.45
3.40
3.23
3.85
3.58
3.38
3.30
3.53
3.68
3.50
3.75
3.45
3.75
3.33
3.30
3.43
3.40
3.83
3.80
3.85
3.85
3.65
4.10
3.78
3.43
3.40
3.83
3.80
3.45
3.40
3.23
3.85
3.58
3.78
3.63
3.60
3.85
3.58
3.55
3.60
3.50
3.40
3.55
3.83

S.I.

Rank

0.350
0.356
0.315
0.386
0.345
0.308
0.448
0.461
0.353
0.402
0.338
0.393
0.397
0.358
0.370

11
9
14
6
12
15
2
1
10
3
13
5
4
8
7

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนด้านเครือ่ งจักร (Machine)
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ปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine)
1. อุปกรณ์ในการสำรวจมีไม่เพียงพอ
2. อุปกรณ์ขาดการบำรุงรักษา
3. ขาดคู่มือในการใช้เครื่องมือ
4. ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องมือ
5. ขาดเครื่องมือทดสอบคุณภาพ
6. เครื่องจักรไม่เพียงพอ
7. เครื่องจักรขาดประสิทธิภาพ
8. การเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับงาน
9. ผู้รับจ้างไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง
10. การขนย้ายเครื่องจักรล่าช้า
11. อะไหล่บางอย่างหาซื้อได้ยากในพื้นที่
12. การรอคิวเช่าเครื่องจักร
13. เครื่องจักรชำรุดขณะทำงาน
14. เครื่องจักรขาดความทันสมัย
15. การรอเวลาเคลื่อนย้ายหรือประกอบเครื่องจักร

Time
3.43
3.30
3.45
3.33
3.78
3.58
3.35
3.45
3.95
3.75
3.78
3.85
3.53
3.75
3.33
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ค่าเฉลี่ยผลกระทบ ( x )
Cost
Quality
3.83
3.50
3.53
3.90
3.88
3.33
3.45
3.30
3.60
3.53
3.45
3.50
3.08
3.60
3.40
3.65
3.80
3.95
3.65
3.88
3.73
3.65
3.73
3.58
3.53
3.53
3.65
3.48
3.28
3.33

S.I.

Rank

0.368
0.363
0.357
0.303
0.384
0.346
0.297
0.343
0.474
0.425
0.412
0.411
0.352
0.381
0.291

7
8
9
13
5
11
14
12
1
2
3
4
10
6
15

S.I.

Rank

0.334
0.363
0.296
0.339
0.366
0.341
0.311
0.380
0.401
0.326
0.284
0.288
0.331
0.291
0.346

8
4
12
7
3
6
11
2
1
10
15
14
9
13
5

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนด้านวัสดุ (Material)
ปัจจัยด้านวัสดุ (Material)
1. ขาดความรู้เรื่องคุณสมบัติของวัสดุ
2. วัสดุขาดตลาด
3. ขั้นตอนการขออนุมัติเลือกวัสดุของ เทศบาล มีความล่าช้า
4. แหล่งวัสดุอยู่ห่างไกลจากหน้างาน
5. ราคาวัสดุที่ผันผวนตามเศรษฐกิจ
6. การแย่งวัสดุในพื้นที่
7. การกักตุนวัสดุก่อสร้าง
8. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุ
9. แหล่งวัสดุไม่มีคุณภาพ
10. การหาวัสดุล่าช้า
11. วัสดุไม่ตรงกับแบบที่กำหนดไว้
12. การรอคิวขนย้ายวัสดุ (ลูกรัง หินคลุก ทราย)
13. การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ
14. ห่างไกลจากแหล่งสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า)
15. ความล่าช้าของผลทดสอบวัสดุ

Time
3.35
3.25
3.68
3.20
3.45
3.53
3.63
3.43
3.68
3.55
2.88
3.13
3.48
3.28
3.65

ค่าเฉลี่ยผลกระทบ ( x )
Cost
Quality
3.53
3.53
3.55
3.93
3.35
3.00
3.75
3.53
3.68
3.60
3.45
3.50
3.40
3.15
3.55
3.90
3.58
3.80
3.43
3.35
3.68
3.35
3.00
3.83
3.68
3.23
3.10
3.58
3.45
3.43

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนด้านกระบวนการ (Method)
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ปัจจัยด้านกระบวนการ (Method)
1. ตั้งโครงการไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน
2. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
3. การค้นพบวัตถุโบราณในพื้นที่ก่อสร้าง
4. ขาดการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้ชำนาญ
5. ขาดความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้าง
6. การควบคุมงานไม่เข้มงวด
7. ความบกพร่องปรับแผนการทำงาน
8. การนำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาใช้ไม่เหมาะสมกับงาน
9. การวางแผนด้านเวลาการทำงานไม่เหมาะสม
10. การวางแผนจัดซื้อวัสดุผิดพลาด
11. รูปแบบสัญญาจ้างเหมาที่ไม่เหมาะสม
12. สัญญาจ้างขัดแย้งกับกฎหมาย
13. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพวัสดุล่าช้า
14. ความไม่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย
15. การบันทึกรายงานการทำงานประจำวัน

Time
3.25
3.40
3.50
3.20
3.53
3.48
3.38
3.23
3.45
3.63
3.53
3.35
3.35
3.83
3.35
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ค่าเฉลี่ยผลกระทบ ( x )
Cost
Quality
3.48
3.33
3.63
3.60
3.15
3.35
3.58
3.63
3.30
3.38
3.40
3.45
3.30
3.58
3.33
3.50
2.98
3.40
3.28
3.30
3.33
3.88
3.55
3.63
3.93
3.68
3.43
3.43
3.85
3.70

S.I.

Rank

0.300
0.355
0.295
0.333
0.315
0.327
0.319
0.301
0.280
0.314
0.365
0.345
0.388
0.360
0.382

13
5
14
7
10
8
9
12
15
11
3
6
1
4
2

S.I.

Rank

0.348
0.366
0.363
0.357
0.407
0.383
0.405
0.387
0.419
0.430
0.431
0.395
0.476
0.592
0.462

15
12
13
14
7
11
8
10
6
5
4
9
2
1
3

ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนด้านอืน่ ๆ
ปัจจัยด้านอื่น ๆ
1. ปัญหาทางด้านการเมือง
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3. ความไม่เหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ
4. การร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
5. ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ
6. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
7. ประชาชนไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้าง
8. ปัญหาการเมืองเข้าแทรกแซงโครงการ
9. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า
10. ปัญหาเขตพื้นที่ก่อสร้างเข้าในเขตสงวน (อุทยานแห่งชาติ เขตหวงห้าม)
11. ขอบเขตงานไม่ชัดเจน
12. โจรผู้ร้ายชุกชุม
13. เทศบาล ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
14. เกิดการกลั่นแกล้งจากฝ่ายเสียผลประโยชน์
15. การกีดขวางของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)

Time
3.65
3.48
3.50
3.70
3.88
3.60
3.75
3.55
3.83
3.60
3.73
3.63
3.85
4.05
3.95

5. บทสรุป
รูปที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารงานก่อสร้างถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
โดยพบว่า
ด้านบุคลากร (Man) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานบริหารงานก่อสร้าง
ถนน 3 ลำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านประมาณการทำรายการประมาณ
การขัดแย้งกับแบบแปลนก่อสร้าง มีค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.478
รองลงมา ได้แก่ ปัจจัย เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านเทคนิค มีค่าดัชนี
ความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.475 และปัจจัยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานขาดการ
ประสานงานกับผู้รับจ้าง ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.440 ตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยผลกระทบ ( x )
Cost
Quality
3.53
3.38
3.55
3.70
3.65
3.55
3.65
3.30
3.50
3.75
3.85
3.45
3.80
3.55
3.65
3.73
3.60
3.80
3.83
3.90
3.75
3.85
3.73
3.65
3.70
4.18
4.20
4.35
3.70
3.95

ด้านการเงิน (Money) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานบริหารงานก่อสร้าง
ถนน 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการอนุมัติเงินของ เทศบาล มีความล่าช้า มี
ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.461 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยค่าแรงงาน
ต่ำเกินไป ขาดแรงจูงใจในการทำงาน มีค่าดัช นีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.448 และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ค่าดัชนีความรุนแรง
(S.I.) เท่ากับ 0.402 ตามลำดับ
ด้า นเครื่อ งจัก ร (Machine) ปัจ จัย ที่มีผลกระทบต่อ งานบริห ารงาน
ก่อสร้างถนน 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผู้รับจ้างไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง มีค่า
ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.474 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยการขนย้าย
เครื่อ งจัก รล่า ช้า มีค่า ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่า กับ 0.425 และปัจ จัย

CEM37-6

455

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

อะไหล่บางอย่างหาซื้อ ได้ยากในพื้นที่ ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.412 ตามลำดับ
ด้านวัสดุ (Material) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานบริหารงานก่อสร้า ง
ถนน 3 ลำดับแรก ได้แก่ แหล่งวัสดุไม่มีคุณภาพ มีค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.)
เท่ากับ 0.401 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุ มีค่า
ดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.380 และปัจจัยราคาวัสดุที่ผันผวนตาม
เศรษฐกิจ ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.366 ตามลำดับ
ด้านกระบวนการ (Method) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานบริหารงาน
ก่อสร้างถนน 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพวัสดุล่าช้า มี
ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.388 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยการบันทึก
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รายงานการทำงานประจำวัน มีค่ าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.382
และปัจจัยรูปแบบสัญญาจ้างเหมาที่ไม่เหมาะสม ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.)
เท่ากับ 0.365 ตามลำดับ
ด้านอื่น ๆ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานบริหารงานก่อสร้างถนน 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ เกิดการกลั่นแกล้งจากฝ่ายเสียผลประโยชน์ มีค่าดัชนีความ
รุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.592 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยเทศบาล ส่งมอบพื้นที่
ล่าช้า มีค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ 0.476 และปัจจัยการกีดขวาง
ของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ค่าดัชนีความรุนแรง (S.I.) เท่ากับ
0.462 ตามลำดับ

รูปที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่องานบริหารงานก่อสร้างถนน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ได้รับ การสนับ สนุนบางส่วนจากกองทุนวิจ ัย และพัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั้ง หน่วยวิจัยวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อความยั่งยืน ขอขอบคุณ พงศกร มะลิซ้อน ในการดำเนินงาน
วิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง

แห่ ง ชาติ ครั ้ ง ที ่ 16. วั น ที ่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554.
มหาวิทยาลัยมหิดล.
[3] ภานุพงศ์ จันทิมา (2552). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน
ก่อสร้างถนนในระดับองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดนนทบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรม
และการบริหารงานก่อสร้าง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

[1] กฤษณพงค ฟองสินธุ์ (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้าง
ถนนขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นในเขตอำเภอเมื อ ง จังหวัด
อุตรดิตถ์. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์.
[2] ทัต นาควิเชียร และ จตุพล ตั้งปกาศิต (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขต
ปริ ม ณฑล. เอกสารประกอบการประชุม วิ ช าการวิ ศ วกรรมโยธา

CEM37-7

456

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

การประเมินทางเลือกและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
Alternatives Evaluation and Risk Analysis of Municipal Solid Waste Management Project
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนก่อสร้างและ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะเพื่อผลิต
ไฟฟ้า ในพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันไม่น้อยกว่า
500 ตั น ต่ อ วั น และบ่ ง ชี ้ ค วามเสี ่ ย งที ่ อ าจจะเกิ ด ขึ ้ น เมื ่ อ ปั จ จั ย ต่ า งๆ
เปลี่ยนแปลงไป โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการแบบ
กระแสเงินสดคิดลด ใช้เกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
และระยะคืนทุนที่คิดค่าปัจจุบันในการพิจารณา การศึกษานี้ได้วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุนก่อ สร้าง ด้ ว ยวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการโดยการจำลอง
สถานการณ์มอนติ คาร์โล การวิเคราะห์การอ่อนไหวของโครงการ และ
ประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารการก่อสร้างและ
การดำเนินโครงการ ผลการศึกษานี้แสดงผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้
ทราบแนวทางในการตัดสินใจสำหรับการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน
คำสำคัญ: การจำลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล, การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการ, โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

Abstract
This research paper aims to study the factors affecting the
investment decision in the construction and operations
management of municipal solid waste with incineration
technology for electricity production, total amount of municipal
waste was not less than 500 tons per day and to identify risks
that may occur when various factors changed by analyzing the
financial feasibility of projects using discounted cash flow
method and considering net present value, internal rate of
return and discounted payback period. This study analyzed
various changed risk factors which may affect the decision to
invest in construction with the risk analysis by using Monte Carlo
simulation, sensitivity analysis method and assessment of

changed situation of construction management and project
operations. The results of this study showed analyzed risks in
order to be concluded in a guideline for investment decision in
construction and solid waste management under uncertainty.
Keywords: Monte Carlo simulation, Municipal solid waste
construction and management project, Project risk analysis

1. คำนำ
ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ขยะมูลฝอยที่ถูกนำมากำจัด
อย่างถูกต้องกลับ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่
ดำเนินการอย่างถูกต้องบางแห่งไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเกินขีด
ความสามารถในการรองรับ ขยะ จึงทำให้ป ริมาณขยะที่ถ ูก กำจัดอย่าง
ถูกต้องลดลง [1-2] ขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนและ
สิ่งแวดล้อ ม การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ป ระโยชน์โดยนำมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนในรูปความร้อนหรือไฟฟ้า เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และในสภาวะที่ประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้อง
แสวงหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงาน ขยะมูลฝอยชุมชนเป็น
เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการนำมาใช้เพื่อผลิตพลังงาน
การบริหารความเสี่ยงของโครงการมีความสำคัญมากในการบริห าร
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เนื่องจากโครงการก่อสร้างและ
ดำเนินการ มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีต้นทุนการก่อสร้างและงานระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างสูง ทำให้โครงการมีความเสี่ยง การบริหารความ
เสี่ยงโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่ง ชี้ถึงความไม่
แน่นอนของปัจจัยและผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยความ
เสี่ยงโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น
จากการศึกษาข้อมูลความเห็นของที่ปรึกษาอิสระให้กับคณะกรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่ง [3] เรื่องความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนโรงผลิตเชื้อเพลิงพลังงานขยะจังหวัดหนึ่งใน
ภาคกลางตอนบน พบว่า ความเสี่ยงอาจเกิดจากความเพียงพอของปริมาณ
ขยะที่เป็นวัตถุดิบใช้ผลิตไฟฟ้า ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติในการทำ
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สัญญาบริหารจัดการขยะ ความเสี่ยงจากการก่อสร้างจากการจัดหาที่ดิน
สัญญาก่อสร้างและการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินการและการดูแ ลรัก ษา ความเสี่ย งด้า นการจัดหาแหล่งทุน และ
รูปแบบการร่วมทุน ความเสี่ยงจากการร้องเรีย นผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
ความเสี่ยงความผันผวนของค่าพลังงานความร้อนจากการเผาขยะ ความ
เสี่ยงจากการขายไฟฟ้า ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของโครงการ เป็นต้น
การศึกษาวิจัยนี้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
ก่ อ สร้ า งและบริ ห ารจั ด การโครงการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยด้ ว ย
เทคโนโลยีเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ สำหรับ
พื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อ
วัน ด้วยวิธีวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการแบบกระแสเงิน
สดคิดลด จากทางเลือกผลกระทบทางด้านเวลาในการก่อสร้างและการ
ดำเนินการทั้ งหมด 10 ทางเลือ ก และวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ด้วยวิธีวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ร่วมกับการจำลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล เพื่อประเมินสถานการณ์และ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนโครงการ

2. วิธีการศึกษา
2.1 การกำหนดปัจจัยด้านการก่อสร้างและการดำเนินการ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ด้านการบริหารการก่อสร้างโครงการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะ มีโอกาสเกิดขึ้น ได้ทั้งช่วงจัดเตรียม
โครงการ ในช่วงเวลาก่อสร้าง รวมถึงช่วงดำเนินการและการบำรุงรักษา
ระบบ เมื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ
ที่เหมาะสม สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
[4] รูปแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีขยะ
มากกว่า 300 ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน 700 ตันต่อวัน คือ ระบบเตาเผาขยะเพื่อ
ผลิตพลังงานและระบบฝังกลบอย่า งถูกหลักวิชาการ โดยให้ความเห็น ว่า
ผู้ดูแลระบบควรว่าจ้างหรือสัมปทานให้เอกชนดำเนินการในส่วนการผลิต
พลังงาน งานวิจัยนี้จึงเลือกที่จะศึกษาการลงทุนโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะ ในพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมกันไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์
(เตาเผาขนาด 250 ตั น ต่ อ วั น จำนวน 2 เตา) วางแผนขั ้ น ตอนการ
ดำเนินงาน [5] โดยมีอายุโครงการตามแผนการขอสัมปทานดำเนินการ
โครงการ 25 ปี แบ่งเป็น การเตรีย มโครงการ ประกอบด้ว ย การจัดตั้ง
องค์กร การจัดโครงสร้างด้านการเงิน การออกแบบระบบ การจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคา ใช้เวลา 1 ปี การก่อสร้างส่วนต่างๆ ทั้งงานโยธา
โครงสร้าง งานเครื่องจักรกล งานระบบไฟฟ้าและควบคุม ใช้เวลา 2 ปี และ
การดำเนิน การ ประกอบด้ว ย การดำเนิ น การจั ด การขยะจนครบอายุ
สัมปทาน จัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะ 500 บาทต่อตัน และการจำหน่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบกำหนดไว้ 20 ปี สอดคล้องตามระยะเวลาการสนับสนุนตาม
มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-
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in Tariff หรือ FiT ให้เป็นกรณีฐาน และกำหนดทางเลือกเพื่อประเมินผล
กระทบของเวลาการก่อสร้างและการดำเนินการไว้ทั้งหมด 10 ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 และ 2 เวลาก่อสร้างล่าช้า เป็น 3 และ 4 ปี
ทางเลือกที่ 3 และ 4 เวลาเตรียมโครงการล่าช้า เป็น 2 ปี
ทางเลือกที่ 5 เร่งก่อสร้างเสร็จเร็ว 1 ปี
ทางเลือกที่ 6 ลงทุนก่อสร้าง 2 ช่วง (ปีที่ 2 และ ปีที่ 5)
ทางเลือกที่ 7 ปรับลดการลงทุนเหลือ 5MW เสร็จภายใน 1 ปี
ทางเลือกที่ 8 กรณีฐาน ขยายเวลาจำหน่ายไฟฟ้า
ทางเลือกที่ 9 ปรับลดการลงทุนเหลือ 5MW ขยายเวลาจำหน่ายไฟฟ้า
ทางเลือกที่ 10 ปรับลดการลงทุนเหลือ 5MW ขยายเวลาจำหน่ายไฟฟ้า
และปรับลดค่าบริการจัดการขยะ 250 บาท
2.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการภายใต้ความเสี่ยง
2.2.1 การวิเคราะห์ทางการเงินโครงการ
การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยวิธีก ระแสเงินสดคิดลด (Discounted
Cash Flow) โดยใช้อ ัตราดอกเบี ้ย จากต้ นทุน เงิ นเฉลี่ย ถ่ว งน้ำ หนั ก ของ
โครงสร้างเงินทุน (Weighted average cost of capital: WACC) ตัวแปร
นำเข้าของแบบจำลองโครงการ ประกอบไปด้วย อายุโครงการ อัตราคิดลดที่
ใช้ในการคำนวณ กองทุนพัฒนาชุมชน ปริมาณขยะ ค่าบริการกำจัดขยะ ค่า
ซ่อมบำรุงรักษา อัตราเงินเฟ้อ อัตรารับซื้อไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ การ
คำนวณประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน
การลงทุ น (IRR) อั ต ราผลประโยชน์ ต ่ อ เงิ น ทุ น (Benefit/Cost Ratio)
ระยะเวลาคืนทุน (Regular payback) และระยะเวลาคืนทุนที่คิดค่าปัจจุบัน
(Discounted payback) เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าผลกระทบด้านเวลาการ
ก่อสร้างและการดำเนินการจากแต่ละทางเลือก มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
2.2.2 การจำลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล
การจำลองสถานการณ์ (Monte Carlo Simulation) เป็นการวิเคราะห์
เหตุการณ์ภายใต้ความไม่แน่นอน โดยการสร้างกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลด้วย
การสุ่มค่าจำนวนมาก ภายใต้ค่าพารามิเตอร์ปัจจัยเสี่ยงและการกระจาย
ของข้อมูลแบบสามเหลี่ยม (Triangular distribution) ดังแสดงในตารางที่
1 เพื่อหาผลลัพท์มูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในของแต่ละ
ทางเลือก งานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์การจำลองสถานการณ์เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงโครงการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ @Risk (Risk Analysis and
Simulation Add-In for Microsoft Excel) กำหนดให้ แ สดงผลลั พ ท์
เป็ น ค่ า เฉลี ่ ย (Mean) ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ความน่าจะเป็นที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ (P(NPV<0)) แผนภูมิการแจก
แจงเป็นรูประฆังคว่ำ แสดงค่าฟังก์ชันความหนาแน่นของการแจกแจงปรกติ
(Normal Distribution) และการแจกแจงแบบสะสม (Cumulative
Distribution Function: DCF) และแผนภูมิวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบ
ทอร์ น าโด (Tornado Diagram) เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ มี
นัยสำคัญของตัวแปรต่างๆ โดยกำหนดจำลองสถานการณ์จำนวน 50,000
ค่า ในแต่ทางเลือก
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ตารางที่ 1 ข้อสมมติฐานการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงรูปแบบสามเหลี่ยม
ปัจจัย

ค่าพารามิเตอร์

ที่มา

ค่าดำเนินการรายปี (ล้านบาท)

62.4, 78.0, 93.6

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

40, 50, 60

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

ค่าบำรุงรักษาทุก 4 ปี
(ล้านบาท)
ต้นทุนก่อสร้าง (ล้านบาท)
ปริมาณขยะรายวัน (ตัน)
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MW)
อัตราคิดลดตามโครงสร้างของ
ทุน (%)

1,852, 2,315, 2,778 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
300, 500, 700

กรมควบคุมมลพิษ

7.97, 9.38, 12.66 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
7.5, 9.5, 12.0

อัคราดอกเบี่ยธนาคาร
สำหรับ Project Finance
และการจัดการโครงสร้างทุน

2.2.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของโครงการเป็ น การพิ จ ารณาการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการ
ลงทุ น โครงการภายใต้ ข ้ อ สมมติ ฐ านต่ า งๆ เพื ่ อ ชี ้ ใ ห้เ ห็ นว่า ปั จ จัย ใดมี
ผลกระทบต่อทางเลือกโครงการมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
เพื่อประเมินผลของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อโครงการ โดยพิจารณาความเสี่ยงทีละ
ปัจจัย การเปลี่ยนของแต่ละปัจจัยเพิ่มขึ้นและลดลง (%) และมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) ได้ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรง และพิจารณา
ปัจ จัย ที่มีความชันของกราฟมาก มีความเสี่ย งสู งที่จ ะส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ
2.2.4 การจำลองเหตุการณ์ (Scenario simulation) ตามความเสี่ยง
ที่ประเมิน
การวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ (Scenario analysis) เป็ น การจำลอง
สถานการณ์โดยการกำหนดหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ดี เลว
หรือที่ควรจะเป็นไปได้ ในการวิเคราะห์นี้กำหนดให้เหตุการณ์ต่างๆ ไว้ 3
เหตุการณ์ในแต่ละทางเลือก คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ดีที่สุด
(Best-case scenario) และเลวร้ายที่สุด (Worst-case scenario) เท่ากัน
อย่างละ 25% และความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์พื้นฐาน (Base-case
scenario) ในปัจจัยเสี่ยงที่ควรจะเป็นมากที่สุดเท่ากับ 50 %
2.2.5 การวิเคราะห์ความเครียดของปัจจัยเสี่ยง (Risk Stress
Analysis)
การวิเคราะห์ความเครียดของข้อมูล (Stress Analysis) เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์ผลกระทบของการเน้นการกระจายตัว โดยการกำหนดขอบเขต
การกระจายตัวของตัวแปรเข้าในช่วงที่กำหนด ในการวิเคราะห์เหตุการณ์
เลวร้ายของปัจจัยเสี่ยงนี้ได้กำหนดให้การกระจายตัวของรายรับจากไฟฟ้าที่
ผลิตได้และค่าบริการกำจัดขยะที่จัดเก็บ ด้วยวิธีวิเคราะห์ความเครียดของ
ข้อมูลค่าต่ำ (Stress low values analysis) ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 0-25%
และรายจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา และอัตราคิดลดตาม
โครงสร้า งทุน มีก ารกระจายตัว ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 75-100% ด้วยวิธี
วิเคราะห์ความเครียดของข้อมูลค่าสูง (Stress high values analysis) ผล
การวิเคราะห์โดยพิจารณาเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดให้เน้นการกระจายตัว
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ในช่ ว งที ่ ก ำหนดพร้ อ มกั น ในการจำลองเดี ่ ย ว (Stress All Inputs in a
Single Simulation)

3. การวิเคราะห์และผลการศึกษา
3.1 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
จากกรณี ฐ านตามแผนงานที ่ ว างไว้ เมื ่ อ พิ จ ารณาการดำเนิ น งาน
โครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ 25 ปี ใช้เวลาเตรียมโครงการ 1 ปี ก่อสร้าง 2 ปี
ดำเนินการจัดการขยะ 23 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามระยะเวลา
การสนับสนุนรับซื้อ 20 ปี พบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก
เท่ากับ 575.5 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน 13.0% สูงกว่าอัตราคิด
ลดตามโครงสร้างของทุนที่กำหนดไว้ 9.5% อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อ
เงินทุน 1.21 มีค่ามากกว่า 1 ระยะเวลาคืนทุน 8.53 ปี และระยะเวลาคืน
ทุนที่คิดค่า ปัจ จุบ ัน 13.85 ปี โครงการนี้ ถ ือ ว่า มีความคุ้มค่า การลงทุ น
เนื่องจาก การก่อสร้างตามแผนงานภายใน 2 ปี ภายใต้งบประมาณ 2,315
ล้านบาท มีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี และค่าบริการ
ขยะตันละ 500 บาทที่เก็บได้เป็นเวลา 23 ปี จึงทำให้กระแสเงินสดเป็น
บวกเมื่อเข้าปีที่ 9
ผลการวิเคราะห์ทางการเงินในแต่ละทางเลือกได้แสดงไว้ในตารางที่ 2
ผลการประเมินทางเลือกของโครงการพบว่า ทางเลือกทั้ง 10 ทางเลือก มี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในสูงกว่าอัตราคิด
ลดตามโครงสร้างของทุน โดยทางเลือกการเร่งระยะเวลาก่อสร้าง และการ
ลดขนาดการลงทุนเหลือ 5 MW โดยขยายเวลาการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพือ่
จำหน่ายเข้าระบบ มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด 898.8 ล้านบาท และ
มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด 8.28 ปี
เมื่อพิจารณาผลกระทบของระยะเวลาก่อสร้าง พบว่า ผลของระยะเวลา
การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน 1 และ 2 ปี ทำให้ผลตอบแทนสุทธิลดลงร้อยละ
16.2 และ 48.5 ตามลำดับ เป็นผลมาจากมูลค่าสุทธิของต้นทุนเพิ่มขึ้นและ
ผลกำไรจากการดำเนินการลดลง ผลของการเริ่มก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนทำให้
ผลตอบแทนทางการเงินจากการก่อสร้างล่าช้าลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10.3 เป็น
ผลมาจากมูลค่างานก่อสร้างคิดลด 1 ปี โดยผลกำไรสุทธิคิดลดในจำนวนปีที่
เหลือเท่ากัน การเร่งการก่อสร้างให้เสร็จเร็วกว่าแผนส่งผลให้ผลตอบแทน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.5 เมื่อลดระยะเวลาก่อสร้างไป 1 ปี และ
ผลตอบแทนรายได้จ ากการจำหน่า ยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 ปี ซึ่งต้อ งวางแผน
เตรี ย มการและทรั พ ยากรสำหรั บ การก่ อ สร้ า งภายใต้ ร ะยะเวลาและ
ทรัพยากรที่จำกัด
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปด้านการเงินของโครงการในแต่ละทางเลือก
ทางเลือก

ปัจจัยทางเลือก

กรณีฐาน

P1, C2(10), E20, W23(500)*

NPV IRR
Discounted
B/C
(ลบ) (%)
Payback
575.5 13.0 1.21
13.85

1

P1, C3(10), E20, W22(500)

482.3 12.6 1.19

15.28

2

P1, C4(10), E20, W21(500)

296.3 11.3 1.12

18.27

3

P2, C2(10), E20, W22(500)

517.2 13.0 1.21

14.87

4

P2, C3(10), E20, W21(500)

432.1 12.6 1.19

16.30

5

P1, C1(10), E20, W24(500)

739.3 14.1 1.26

11.90

P1, C1(5)/1(5), E20, W24(500) 433.4 12.6 1.17

15.00

6
7

P1, C1(5), E20, W24(500)

825.9 19.1 1.59

8.28

8

P1, C2(10), E23, W23(500)

673.2 13.4 1.24

13.85

9

P1, C1(5), E24, W24(500)

898.8 19.3 1.63

8.28
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ก่อสร้างให้เสร็จภายใน 1 ปี โอกาสที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบลดลง 44%
เมื่อพิจารณาผลของการดำเนินการในกรณีที่ผลกำไรสุทธิของโครงการดีที่สุด
โดยการลดเวลาก่อสร้างเหลือ 1 ปี ลงทุนระบบเพียง 5MW ทั้งกรณีจำหน่าย
ไฟฟ้าตามระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี (NPV=834.3 ล้านบาท) และกรณีขอ
ขยายการจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเวลา 24 ปี (NPV=908.9 ล้านบาท) ไม่มีโอกาส
ที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบทั้งสองกรณี
ตารางที่ 3 การจำลองสถานการณ์ในแต่ละทางเลือก
ทางเลือก

Mean NPV (ลบ)

NPV StdDev

Probability NPV<0

กรณีฐาน

587.8

379.8

5.2%

1

494.9

351.0

7.2%

2

309.4

331.1

17.9%

3

530.0

349.1

5.6%

4

445.1

322.5

7.6%

5

751.1

406.0

2.3%

6

444.2

280.1

4.6%

7

834.3

254.2

0.0%

8

687.9

400.1

3.4%

11.50
10
P1, C1(5), E24, W24(250) 479.1 14.9 1.34
*P1, C2(10), E20, W23(500) หมายถึง เตรียมโครงการ 1 ปี ก่อสร้าง 2 ปี ระบบ 10MW
จำหน่ายไฟฟ้า 20 ปี จัดการขยะ 23 ปี ค่าจัดการขยะ 500 บาทต่อตัน

3.2 ผลการจำลองสถานการณ์ มอนติ คาร์โล

908.9
267.6
0.0%
9
ผลการจำลองแสดงบนแผนภูมิค่าฟังก์ชันความหนาแน่นของการแจก
486.7
218.1
0.6%
10
แจงปรกติ (Normal Distribution) ดังรูปที่ 1 และการแจกแจงแบบสะสม
(Cumulative Distribution Function: DCF) ดังรูปที่ 2 ได้คำนวณค่าต่ำสุด
ผลการเปรียบเทียบแผนภูมิค่าฟังก์ชันความหนาแน่นของการแจกแจง
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV, ล้านบาท) ปรกติ (Normal Distribution) ของมูลค่า ปัจ จุบ ันสุทธิ ทำให้เห็นความ
ไ ด ้ ค ่ า -657.75, 2,148.37, 587.82, 379.78 ต า ม ล ำ ด ั บ แ ล ะ อ ั ตรา น่าจะเป็นที่โครงการจะได้ผลตอบแทนการลงทุนลดลงและมีโอกาสที่มีค่าต่ำ
กว่าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปรียบเทียบนี้ช่วยเป็นข้อมูลประกอบการ
ผลตอบแทนภายใน (IRR, %) ได้ค่า 6.56, 22.32, 13.09, 2.09 ตามลำดับ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ย งและเกณฑ์การยอมรับผลตอบแทนโครงการได้
โดยเมื่อกำหนดความคาดหวังของผลตอบแทนโครงการให้อยู่ ในช่วงการ
กระจายตัวร้อยละ 90 ของกรณีฐาน
เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบปัจจัยด้านเวลาก่อสร้าง โดยก่อสร้างตาม
แผนงาน 2 ปี กับก่อสร้างล่าช้าไปอีก 2 ปี ดังรูปที่ 3 พบว่าผลกระทบของ
ระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากกรณีฐาน 2 ปี เป็น 4 ปี ทำให้โอกาสลดลง
รูปที่ 1 แผนภูมกิ ารแจกแจงปรกติและการแจกแจงสะสมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เหลือ 82.4% ที่จะได้ผลตอบแทนในเกณฑ์กรณีฐาน ค่าเฉลี่ย มูลค่าปัจจุบัน
กรณีฐาน
สุ ท ธิ ล ดลง 47% เหลื อ เท่ า กั บ 309.67 ล้ า นบาท โดยการก่ อ สร้ า งใช้
เวลานานและล่าช้ากว่าแผน อาจเกิดปัญหามาจากการไม่สามารถจัดหา
ที่ดินเพื่อการก่อสร้างได้ตามแผน ปัญหาด้านสัญญาการก่อสร้างและการ
จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความเสี่ยงทางการเงินจากการจัดหาแหล่ง
เงินทุน ปัญหาความซับซ้อนของโครงการก่อสร้า งและติดตั้งเครื่อ งจัก ร
ระบบเตาเผา

รูปที่ 2 แผนภูมกิ ารแจกแจงปรกติและการแจกแจงสะสมอัตราผลตอบแทนภายใน
กรณีฐาน

จากผลการจำลองสถานการณ์ในแต่ละทางเลือก ดังแสดงในตารางที่ 3
พบว่า ระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็น 3 ถึง 4 ปี ส่งผลให้มีโอกาสที่มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเป็นลบสูงขึ้น 38% และ 244% ตามลำดับ และเมื่อเร่งการ
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รูปที่ 3 การเปรียบเทียบแผนภูมิการแจกแจงปรกติ จากผลกระทบของ
ระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
พร้อมๆ กัน ในขอบเขตรูปแบบการกระจายตัวของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดง
โดยแผนภูมิวิเคราะห์ความอ่อ นไหวแบบทอร์นาโด (Tornado Diagram)
จากแผนภูมิกรณีฐาน ดังรูปที่ 4 พบว่า การเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตและจำหน่ายได้มีผลกระทบต่อผลตอบแทนโครงการมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นรายรับหลักเข้าโครงการ อันดับสองเป็นอัตราคิดลดตามโครงสร้างของ
ทุนซึ่งมีผลต่อ มูลค่า โครงการและการดำเนินงาน อันดับ สามเป็น ต้นทุน
ก่อสร้างซึ่งมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างสูงในตอนเริ่มต้นโครงการ และปริมาณ
ขยะรับเข้า ค่าดำเนินการ และค่าบำรุงรักษาทุก 4 ปี ตามลำดับ

รูปที่ 5 แผนภูมิใยแมงมุม จำลองสถานการณ์ กรณีฐาน
ผลการจำลองเหตุ ก ารณ์ (Scenario simulation) ตามความเสี่ย งที่
ประเมิน พบว่า ในกรณีการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน 2 ปี มีความน่าจะเป็น
ที่จะอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายและมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิต่ำกว่า 73.2 ล้านบาท
ค่าคาดหวังมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเหตุการณ์เท่ากับ 297.3 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ผลจากปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายได้และปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลง ต้นทุนการ
ก่อสร้างเริ่มต้น ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา และอัตราคิดลดตามโครงสร้าง
ของทุนเพิ่มขึ้น โดยผลการจำลองสถานการณ์ในทางเลือกต่างๆ ได้แสดงไว้
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การจำลองเหตุการณ์ (Scenario simulation) ตามความเสีย่ งที่
ประเมิน
ทางเลือก

25%

Base case Worst case Expected
NPV
50%
25%

Standard
deviation

กรณีฐาน

840.4

567.5

317.8

573.3

184.8

1

726.4

477.9

246.3

482.1

169.8

2

530.2

292.9

73.2

297.3

161.7

3

759.0

512.7

282.4

516.7

168.5

4

655.5

428.9

216.4

432.4

155.3

5

1019.7

731.8

463.7

736.7

196.6

6

627.2

427.1

243.2

431.1

135.8

7

1004.6

824.7

655.2

827.3

123.6

8

949.1

669.6

406.1

673.6

192.0

9

1087.5

899.2

719.8

901.4

130.0

10

630.7

477.6

331.6

479.4

105.8

รูปที่ 4 แผนภูมกิ ารวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบทอร์นาโด จำลอง
สถานการณ์ กรณีฐาน
ทั้งนี้เพื่อให้เห็นตัวอย่างการแสดงผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่มี
นัยสำคัญของตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ โดยแสดงการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดช่วงของการกระจายตัวตัวของแต่ตัวแปรที่กำหนดใน
แบบจำลอง เรียกว่า แผนภูมิใยแมงมุม (Spider Graph) ดังรูปที่ 5

Best case

เมื่อพิจารณาผลกระทบของปัจจัย เสี่ย งต่า งๆ ภายใต้การจำลองการ
กระจายตัว ของข้อ มูลที่ก ำหนดของทุก ทางเลือ ก พบว่า ในสถานการณ์
เหตุการณ์เลวร้าย ค่าเฉลี่ยของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายได้มีค่าเท่ากับ 9.2
MW ต้นทุนการก่อสร้างเท่ากับ 2,430 ล้านบาท อัตราคิดลดตามโครงสร้าง
ของทุนเท่ากับ 10.2% และปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เท่ากับ 440 ตันต่อวัน ใน
สถานการณ์เหตุการณ์ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายได้มีค่า
เท่ากับ 10.9 MW ต้นทุนการก่อสร้างเท่ากับ 2,212 ล้านบาท อัตราคิดลด
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ตามโครงสร้างของทุนเท่ากับ 8.8% และปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เท่ากับ 557
ตันต่อวัน การวิเคราะห์เหตุการณ์ช่วยให้สามารถกำหนดตัวแปรปัจจัยเสี่ยง
นำเข้า ที่มีความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายได้ผลตอบแทนการลงทุนที่
คาดหวังสูงสุดได้ และกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ยอมรับได้ในการป้องกันไม่ให้เกิด
สถานการณ์เลวร้ายได้
ผลการวิเคราะห์โดยพิจารณาเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดให้เน้นการกระจาย
ตัวในช่วงที่กำหนดพร้อมกัน (Stress All Inputs in a Single Simulation)
ดังแสดงในรูปที่ 6 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเฉลี่ยของทางเลือกโดยเร่งเวลา
ก่อสร้าง 1 ปี พร้อมปรับลดการลงทุนเหลือ 5MW และขอขยายเวลาการ
จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบตลอดอายุสัมปทานยังคงมีความคุ้มค่าในการลงทุน
ในสถานการณ์เลวร้าย

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเครียดของปัจจัยเสี่ยง

4. สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลดของ
โครงการ สรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าการลงทุน ผลการเร่งก่อสร้า งให้
เสร็จภายใน 1 ปี และการลดขนาดการลงทุนเหลือ 5 MW โดยขยายเวลา
การดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเข้าระบบ มีความคุ้มค่าในการลงทุน
มากที่สุด จากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 898.8 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายใน
19.26% อัตราผลประโยชน์ต่อเงินทุน 1.63 และมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด
8.28 ปี ผลกระทบการก่อสร้างล่าช้า 2 ปี โดยควบคุมงบประมาณก่อสร้าง
ระบบ 10 MW ยังอยู่ในงบประมาณ 2,315 ล้านบาท เป็นทางเลือกที่มีความ
คุ้มค่าการลงทุนต่ำที่สุดเท่ากับ 296.3 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนโครงการ
นานที่สุดเท่ากับ 18.27 ปี
ผลการจำลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล เพื่อใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงินของโครงการภายใต้ ความเสี่ย ง สามารถสรุป ได้ว ่า ผลของ
ระยะเวลาก่อสร้างที่ ล่าช้าส่งผลให้มีโอกาสที่ โครงการไม่คุ้มค่าการลงทุน
สูงขึ้น และเมื่อเร่งการก่อสร้างให้เสร็จภายใน 1 ปี ทำให้โอกาสที่มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเป็นลบลดลง ทางเลือกการลดการลงทุนค่าก่อสร้างเหลือเพียง
ระบบ 5 MW และใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มค่า การ
ลงทุน แนวทางจัดการความเสี่ยงโดยการควบคุมงานที่ต้องเร่งให้หลายส่วน
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งานขนานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์
ความพร้อ มงบประมาณ และความพร้อ มด้านแรงงานและผู้ควบคุมงาน
ระยะเวลาการก่อสร้างล่าช้าส่งผลกระทบทางลบมีความน่าจะเป็นที่โครงการ
ไม่คุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น แนวทางจัดการความเสี่ยงจากปัญหาการจัดหา
ที่ดินก่อสร้าง สัญญาการก่อสร้างและการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การ
จัดการทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุน และการเตรียมจัดการความ
ซับซ้อนของโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบเตาเผา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการมากที่สุดจากการจำลองสถานการณ์ คือ
พลั ง งานไฟฟ้ า ที ่ ผลิ ต ได้ อั ต ราคิ ด ลด ต้ น ทุ น ก่ อ สร้ า ง ปริ ม าณขยะ ค่ า
ดำเนินการและค่าบำรุงรักษา ตามลำดับ
ผลการจำลองสถานการณ์ตามความเสี่ยงที่ประเมินจากเหตุการณ์ที่
เลวร้ายของมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่เกณฑ์ความน่าจะเป็น 25% สามารถสรุป
เกณฑ์ยอมรับขั้นต่ำของปัจ จัยเสี่ยงภายใต้รูปแบบการกระจายตัวที่กำหนด
สำหรับแต่ละทางเลือก ได้ข้อสรุปดังนี้ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สำหรับต้องไม่
น้อยกว่า 9.2 เมกะวัตต์ บริหารจัดการต้นทุนก่อสร้างต้องควบคุมไม่เกิน
2,430 ล้ า นบาท บริ ห ารทางการเงิ น ทุ น โดยควบคุ ม อั ต ราคิ ด ลดตาม
โครงสร้างทุนไม่เกินร้อยละ 10.2 และปริมาณขยะที่รวบรวมได้ในพื้นที่ขนาด
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 440 ตันต่อวัน ในส่วนสถานการณ์ดีที่สุดสามารถกำหนด
เกณฑ์การควบคุมต้นทุนก่อสร้างคาดหวังให้ลดได้ถึง 2,212 ล้านบาท ซึ่งทำ
ให้มีโอกาสที่ผลตอบแทนโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท
ผลการวิเคราะห์ความเครียดของปัจจัยเสี่ยงโดยเน้นการกระจายตัวของ
ตัวแปรเข้าหรือปัจจัยเสี่ยงทางลบ ซึ่งเป็น การประเมิน สถานการณ์เลวร้าย
ที่สุดที่ปัจจัยเสี่ย งมีแนวโน้มทางลบพร้อ มกัน ในการจำลองเดี่ยว ด้วยวิธี
วิเคราะห์ความเครียดของข้อ มูลค่าต่ำในช่ว งเปอร์เซ็นไทล์ 0-25% และ
รายจ่า ยค่า ก่อสร้า ง ค่า ดำเนินการและบำรุงรักษา และอัตราคิดลดตาม
โครงสร้า งทุน มีก ารกระจายตัว ในช่ว งเปอร์เซ็นไทล์ 75-100% ด้ว ยวิธี
วิเคราะห์ความเครียดของข้อมูลค่าสูง โดยผลของการเร่งเวลาก่อสร้า งพร้อม
ปรับลดการลงทุน และขอขยายเวลาการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบตลอดอายุ
สัมปทานยังคงมีความคุ้มค่าในการลงทุนในสถานการณ์เลวร้าย
วิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการภายใต้ความเสี่ยง
ด้วยวีธีจำลองสถานการณ์และเหตุการณ์ และการแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ
เปรียบเทียบ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประยุกต์เป็นเครื่องมือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโครงการโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมอื่นๆ ได้
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุในการก่อสร้าง
อาคารสูง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการ
แอสค็อ
ตแอมบัสซี่สาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อ หาปัจ จัย ที่ทำให้เกิดเศษวั ส ดุ
ประเภทของเศษวัสดุ ปริมาณการเกิดเศษวัสดุ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาสมการการประเมินเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคคลในโครงการก่อสร้าง กลุ่มที่ 2
ประชาชนในบริ เ วณพื ้ น ที ่ ก่ อ สร้ า ง และลงสำรวจภาคสนาม เพื่ อ
ประกอบการทำวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ความสำคัญที่มีผลทำให้เกิดเศษ
วัสดุมากที่สุดคือ ปัจจัยที่เกิดจากลักษณะของงานแต่ละประเภท เศษวัสดุที่
เกิดขึ้นมากที่สุดคือ เศษคอนกรีต สมการประเมินเศษวัสดุจากการก่อสร้าง
อาคารสูงที่พัฒนา แทนค่าจะได้ Wtotal =
1.2076 กก./(ตร.ม.-เดือน)
หรือเท่ากับ 4.50 ตัน/เดือน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากที่สุดจาก
การก่อสร้างอาคารสูงนี้คือ ฝุ่นละอองกระจายในชั้นบรรยากาศ สำหรับ
แนวทางการลดเศษวัสดุที่เกิดจากตัวบุคคล คือ มีการอบรมช่างให้มีความ
ชำนาญงาน กำกับ ดูแ ลการใช้วั สดุให้พอดีกับ งาน ส่ว นแนวทางการลด
ผลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารติ ด ตั ้ง แผ่ น กั น ฝุ ่ น และเสี ย งบริ เ วณรอบ
โครงการ มีการจัดเก็บเศษวัสดุไปยังกองเก็บอย่างมีประสิทธิภาพง่ายต่อการ
กำจัด
คำสำคัญ: เศษวัสดุก่อสร้าง, อาคารสูง, สิ่งแวดล้อม, การจัดการ

Abstract
This study evaluated factors that generate construction
wastes and assessed the environmental impact at the Asscot
Embassy Sathorn Project, a high-rise building, Bangkok, Thailand.
Data on types of construction wastes, their volumes and
environmental impacts were obtained from questionnaire
results of construction personnel and people residing within the
construction area and data collected based on site surveys. The
most important factor contributing to generation of the
construction wastes was found to be those according to the

nature of each type of work. Concrete was the most generated
construction wastes. An empirical equation to estimate
construction wastes generation was developed as ; in which
Wtotal , the total construction waste generation, was found to be
1.21kg/(m2-month) or 4.50 tons/month. Dust distributed in the
atmosphere was found to be the most environmental impact
from this high-rise building construction. Methods to reduce
these construction wastes should include: improving the
engineer’s and technicians’ skills and appropriate uses of
construction materials in high – rise building construction.
Dust and sound -proofing panels should be installed around the
project area and there should be effective storage area for
construction wastes to help reduce environmental impacts.
Keywords: Construction Wastes, High-Rise, Environment,
Management

1. คำนำ
การก่อสร้างในภาพรวมปรับสูงขึ้น ในทุกพื้นที่ของประเทศพิจารณา
จากการขออนุญาตก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งแนวราบ และแนวสูง รวมถึง
เพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงจำนวนใบอนุญาต และพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง ในส่วน
ของพื้นที่แนวราบ ทำเลส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดรอง ของแต่ละภูมิภาคที่
ยังมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ค่อนข้างมากเช่น จังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ปริมณฑล
จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ภาคตะวันตก หรือในเขตภาคใต้เช่นจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี สตูล พังงา พัทลุ ง เป็นต้น ในส่วนของการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย
แนวสูงส่วนใหญ่กระจุกตัวในจังหวัดหลักที่เขตเมืองมีความหนาแน่น และ
ราคาที่ดินค่อนข้างสูง เช่น กรุงเทพ ปทุมธานี เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น
เศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่การออกแบบ การ
ประมาณการวัสดุต่าง ๆ การสั่งซื้อวัสดุจากแหล่งผู้ผลิต การดำเนินการ
ขนส่ง การจัดเก็บรวมไปถึงการทำสถานที่เก็บวัสดุ การขนย้ายจากที่จัดเก็บ
ไปยังพื้นที่ทำงาน การใช้งานของผู้รับเหมาบางรายที่ไม่มีประสบการณ์หรือ
อาจไม่มีความรอบครอบในการใช้วัสดุนั้น ๆ และการทำงานภายใต้สภาพ
อากาศที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะตรงกับฤดูนั้นเพราะระยะเวลาก่อสร้างจะ

CEM39-1

464

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

นาน และต้องเจอกับทุกสภาวะอากาศทำให้วัสดุเกิดสนิม งอ เสียหายใช้
งานไม่ได้จนกลายเป็นเศษวัสดุ เช่น เศษปูน เหล็ก ท่อพีวีซีลวด ตะปู เป็น
ต้น ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างภาคเอกชนช่วงที่เหลือของปี 2561 และปี 2562
ความน่าจะเป็นมีทิศทางที่เป็นบวก แต่อัตราการปรับตัวอาจอยู่ในกรอบที่
ใกล้เคียงกับช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ดังตารางที่ 1 จากตลาดที่อยู่อาศัยที่
ยังคงมีอุปทาน ค้างขายในหลายพื้นที่ และการฟื้นตัวของกำลังซื้อ ของ
ประชาชนรายได้ต่ำ -ปานกลางที่ย ังไม่ชัดเจน โดยการเติบ โต ของการ
ก่ อ สร้ า งที ่ อ ยู ่ อ าศั ย จะกระจุ ก ตั ว ในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ป ระชาชนมี ก ำลั ง ซื ้ อ เช่ น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึง จังหวัดใหญ่อื่นของภาค (ไผท ผดุง
ถิ่น, 2561)
ตารางที่ 1 การขอใบอนุญาตการก่อสร้างในประเทศไทย ปี 2560 - 2561 (ไผท
ผดุงถิ่น, 2561)
การออกใบอนุญาตการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยทั่วประเทศ
ม.ค. - พ.ค. 60 ม.ค. - พ.ค. 61
เติบโต
พื้นที่อนุญาตก่อสร้าง (ตารางเมตร)
แนวราบ
654,053
880,787
34.67 %
แนวสูง
1,856,897
1,959,070
5.50 %
จำนวน (หน่วย)
แนวราบ
86,847
90,362
4.05 %
แนวสูง
147
184
25.17 %

ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนต่อวันปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือ 74,998
ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 1.15 ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06
ล้านตัน เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของชุมชน
เมือง ในขณะที่ อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ 1.13 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปริมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
ทั้งนี้ เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.86 ล้านตัน
คิดเป็น ร้อยละ 18 และในพื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 22.51 ล้านตัน คิด
เป็นร้อยละ 82 เมื่อพิจารณาในช่ว ง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560)
พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภาพที่ 1
(กรมควบคุมมลพิษ, 2561)

รู ป ที ่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้นต่อวัน ปีพ.ศ. 2551-2560 (กรมควบคุม
มลพิษ, 2561)
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
วิจิตรา แสนกุดเลาะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุ และลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากการก่อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายบางซื่ อ -รังสิต
กรณีศึกษา สถานีดอนเมือง โดยการออกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วิศวกร และคนงานในงานก่อสร้าง จำนวน 24 ตัวอย่าง
และ ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อ สร้า ง จำนวน 100
ตั ว อย่ า ง พบว่ า ปั จ จั ย ที ่ ท ำให้ เ กิ ด เศษวั ส ดุ ม ากที ่ ส ุ ด คื อ คนงานไม่ มี
ประสิทธิภาพไม่ชำนาญด้านเทคนิคประสบการณ์มีไม่เพียงพอ ส่วนชนิดของ
เศษวัสดุที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือเหล็ก และปริมาณของเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างมีประมาณ 10 ตัน/เดือน และได้เสนอแนวทางการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ มในงานก่อสร้า งได้แก่ก ารฝึกอบรมแก่พนักงาน วางแผนการ
ปฏิบัติงานในงานแต่ละประเภท และการขนย้ายเศษวัสดุไปใช้หน้างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิดการชำรุดน้อยที่สุด
โชคดี ยี่แ พร่ (2554) ได้ศึก ษาการจัดการขยะจากการก่อ สร้างเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนศึกษาปัญหาการจัดการขยะจากโครงการก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ พ ิ เ ศษ และศึ ก ษากระบวนการจั ด การขยะจากการก่ อ สร้า ง
โครงการอาคารขนาดใหญ่ พ ิ เ ศษโดยใช้ ว ิ ธ ี แ บบสั ม ภาษณ์ และทำ
แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ
วิศวกรควบคุมงาน หรือ บุคคลที่รับ รู้สถานการณ์ห น้างานของโครงการ
ก่อ สร้า งอาคารขนาดใหญ่พ ิเศษประเภทอาคารพัก อาศัย ที่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าวัสดุที่ก่อให้เกิดขยะจาก
กระบวนการก่อสร้างมากที่สุดกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของวัสดุต่าง ๆ และกลุ่มไม้
รูปพรรณ สาเหตุที่ทำให้เกิดขยะในกระบวนการก่อสร้างมี 2 ส่วนหลักคือ
สภาพปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารโครงการมีสาเหตุที่ทำให้เกิดขยะจาก
การก่อสร้างคือการสื่อสารกับส่วนปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และการขาดการ
วางแผนงานก่อสร้าง และไม่รอบคอบ ส่วนอีกสภาพปัญหาคือฝ่ายปฏิบัติงาน
มีสาเหตุหลักที่สำคัญคือคนงานขาดทักษะในการทำงาน และการแก้ไขงาน
เนื่องจากผลงานไม่ได้มาตรฐาน จากการสอบถามผู้จัดการโครงการพบว่า
ขั้นตอนในกระบวนการจัดการขยะที่โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
พิเศษให้ความสำคัญมากที่สุดคือการศึกษาแบบก่อนลงมือทำงาน และการ
สั ่ ง งานที ่ ช ั ด เจน ส่ ว นขั ้ น ตอนที ่ ท ำให้ ก ระบวนการจั ด การขยะเกิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือการจัดทำแผนงานก่อสร้าง และการศึกษาแบบ
ก่อนลงมือทำงาน
วีระยุทธ์ สุขเพชร (2556) ศึกษาการจัดการเพื่อลดเศษวัสดุในโครงการ
ก่อสร้างอาคารพักอาศัยศึกษาปริมาณ และชนิดของเศษวัสดุในหมวดงาน
สถาปัตยกรรมของโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ปัจจัยการเกิดเศษวัสดุ
ในงานโครงการก่ อ สร้ า งหมวดงานสถาปั ต ยกรรม ด้ ว ย กระบวนการ
สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อวิเคราะห์ และเสนอแนว
ทางการจัดการเพื่อลดปริมาณเศษวัสดุก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการคำนวณ
ออกแบบ และการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย
โดยไม่ ร วมเศษวั สดุท ี่ เ กิด จากการรื ้อ ถอน และขยะมู ล ฝอยของคนงาน
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ก่ อ สร้ า ง การศึ ก ษาใช้ ก ารคำนวณแบบก่อ สร้ า งกรณี ศ ึ ก ษาของอาคาร
สมูทเรสซิเดนท์ อาคารจำนวน 5 ชั้นมีขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,600 ตาราง
เมตร โดยวิธีการสมดุลของวัสดุเพื่อวิเคราะห์ และพิจารณาปริมาณความ
สูญเสียควบคู่กับการสำรวจลักษณะทางกายภาพผลการศึกษา พบว่าแบบ
ก่อสร้างของหมวดงานสถาปัตยกรรมปริมาณงานที่เกิดความสูญเสียมากที่สุด
ได้แ ก่ งานฝ้า เพดาน เกิดความสูญ เสีย เป็นสัดส่ว นร้อ ยละ 14.90 ของ
ปริมาณวัสดุที่ควรใช้ทั้งหมดรองลงมา ได้แก่ งานพื้นมีความสูญเสียร้อยละ
7.99 และงานผนังกระเบื้องห้องน้ำมีความสูญเสียร้อยละ 4.41 ของ ปริมาณ
วั ส ดุ ท ี ่ ค วรใช้ ทั ้ ง หมดตามลำดับ ปั จ จั ย การสู ญ เสี ย ของเศษวัส ดุ ในงาน
โครงการก่อสร้างหมวดงาน สถาปัตยกรรม นั้นพบว่า การสูญเสียของวัสดุ
ตามปัจจัยด้านกายภาพ คือสภาพปัญหาที่เกิดจากการออกแบบ ที่ไม่ได้
คำนึงถึงขนาดของวัสดุหรือพื้นที่ของห้องซึ่งมีหลายขนาดตำแหน่งของเสา
อาคาร และปล่องช่องที่เผื่อไว้ใช้ในงานระบบ ปัญหาของสถานที่เก็บวัสดุ
ปัญหาของพื้นที่ในการทำงาน ที่สำคัญ ทัก ษะของคนงานก่อ สร้า ง การ
วางแผน และการจัดลำดับของงาน ตลอดจนการแก้ไขงานเนื่องจากผลการ
ทำงาน ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้
จิรานุวัฒน์ จันทร์จร (2545) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้าง
ในประเทศ ซึ่งขอบเขตของการศึกษาเป็นการศึกษาเฉพาะเศษสิ่งก่อสร้างที่
เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเท่านั้น ไม่รวมถึงเศษสิ่งก่อสร้างรื้อถอน ขยะ
ชุมชนจากคนงานก่อ สร้า ง และการศึก ษาผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อ มอั น
เนื่อ งมาจากเศษวัสดุสิ่งก่อ สร้า ง โครงการวิจ ัย นี้ใช้ข ้อ มูลจากโครงการ
ก่อ สร้า งอาคาร ที่มีมูลค่า โครงการตั้ งแต่ 5 ล้า นบาทขึ้นไป และอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 32 โครงการ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ผู้รับ เหมาหรือผู้ควบคุมงานเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหา
ลักษณะองค์ประกอบของเศษวัสดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของไทย และ
ศึกษาถึงปัจจัยการเกิดเศษวัสดุสิ่งก่อสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีความเห็นว่าองค์ประกอบของเศษวัสดุก่อสร้างที่มี
ปริมาณมากที่สุดคือเศษไม้ คอนกรีต กรวด หิน ทราย เหล็ก วัสดุก่อและ
กระดาษ ปริมาณน้อยในลำดับต่อไป ได้แก่ วัสดุปูพื้น พลาสติกวัสดุแผ่น
สำเร็จรูป วัสดุมุงหลังคา อลูมิเนียม และสี ปริมาณน้อยที่สุด คือ ยาง สำหรับ
สาเหตุของการเกิดสิ่งก่อสร้างเนื่องจากการใช้วัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่เกิดจากการขาดการวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง สถานทีเก็บเศษวัสดุ
ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และความเสียหายเนื่องจากการขนย้าย นอกจากนี้
ยังพบว่า ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง มีอิทธิพลต่อการเกิด
เศษสิ่งก่อสร้างได้มากกว่า เจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ ผู้ออกแบบ
และผู้จำหน่ายวัสดุ
Karim & Marosszeky (1999) ได้ศึกษาสาเหตุของการเกิดเศษวั สดุ
ก่อสร้าง โดยพบว่า เศษวัสดุก่อสร้างสามารถเกิดได้ในทุกขั้นตอนหากขาด
ทักษะ และความเอาใจใส่ต่อรายละเอียดการทํางาน การเกิดขยะในช่วงของ
การก่อ สร้า งส่ว นใหญ่นั้นมีสาเหตุจ ากขั้นตอนการเตรีย มงานก่อ นการ
ก่อสร้างเช่นการสั่งซี้อวัสดุม ากเกินไป การจัดเก็บ และเคลื่อนย้ายวัสดุท่ไี ม่
เหมาะสม กระบวนการทํ า งานขาดการวางแผน การขาดความรู้
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ความสามารถ และขาดความเอาใจใส่ในการทํางานดังภาพที่ 2 โดยในการ
ก่อสร้างนั้นแต่ละกระบวนการจะส่งผลต่อเนื่องไปยังอีกกระบวนการหนึ่งคือ
การตัดวัสดุให้เหลือ เศษซึ่งเป็นสาเหตุ ใหญ่ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียวัสดุ
ก่อสร้าง นอกจากนี้การวางแผนจัดการวัสดุก่อ สร้า งให้รอบคอบ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการประสานงานที่ถูก ต้อง และชัดเจนกับ
ผู้รับเหมารายย่อยต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลดการสูญเสียเศษวัสดุ

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของการเกิดเศษวัสดุในแต่ละกระบวนการ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

Faniran & Caban (1998) ได้ ท ํ า การศึ ก ษางานวิจ ัย ถึ ง ปั จ จั ย และ
สาเหตุของการเกิดเศษวัสดุก่อสร้างโดยสรุปสาเหตุหลักออกมา 12 ประเภท
ดังตารางที่ 2 โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของการสูญเสียของเศษวัสดุ
ก่อสร้าง
ตารางที่ 2 สาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญเสียวัสดุก่อสร้าง
ลำดับ
สาเหตุการสูญเสีย
1.
การเปลี่ยนแบบ
2.
การตัดวัสดุให้เหลือเศษชิ้นเล็ก
3.
การสูญเสียวัสดุ เนือ่ งจากบรรจุภัณฑ์ไม่ดี
4.
การออกแบบ หรือรายละเอียดผิดพลาด
5.
สภาพอากาศไม่ดี
6.
การขนย้ายวัสดุไม่เหมาะสม
7.
การชาดการควบคุมและวางแผนการใช้วัสดุ
8.
การจัดซื้อวัสดุที่ผิดพลาด
9.
การกองเก็บวัสดุไม่เหมาะสม
10. อุบัติเหตุในการทำงาน
11. ฝีมือแรงงานต่ำกว่ามาตรฐาน
12. การทำลายวัสดุและการลักขโมย
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2.2 สาเหตุของปัญหาการเกิดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง
ในการดำเนินงานแต่ละโครงการให้ประสบผลสำเร็จ และสามารถทำ
ตามเป้าหมายนั้น ทรัพยากรทางด้านอุปกรณ์ และวัสดุ ถือเป็นอีกปัจจัยที่
สำคัญ ในทุกกระบวนการดำเนินงานการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมี
ความผันแปรที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ และวัสดุ ทำให้เกิดผลกระทบต่องาน
ก่อสร้างทันที เช่น การจัดการส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าโครงการก่อสร้างได้ไ ม่
ทันเวลาหรือไม่เป็นตามแผนงานที่กำหนด ทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนวัสดุ
และอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก่อสร้างตามความต้องการของเจ้าของโครงการ หรือ
เกิดจากความล่าช้าจากทางร้านค้าเองในการจัดส่ง ทำให้จำนวนวัสดุ และ
อุปกรณ์ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้วางแผนไว้ รวมไปถึงผันผวน
ของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงขึ้ นอย่างรวดเร็ว ทำ
ให้เลือกสั่งซื้อหรือได้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานหรือมาตรฐานต่ำ
และในบางครั้งทำให้เกิดงบประมาณบานปลายจากการเลือกสั่งของที่มีราคา
แพง แต่ไม่มีคุณภาพเช่นกันเราสามารถแบ่งสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
ก่อสร้างได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ ดังนี้
2.2.1 การจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง
ระหว่างค่าวัสดุกับแรงงานการควบคุม และการวางแผนในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงการจ้างแรงงานนั้นจะก่อให้เกิดปัญหา และส่งผลโดยตรงกับ
การจัดการกับงบประมาณในการก่อสร้าง โดยฝ่ายก่อสร้างนั้น ปัญหาที่พบ
บ่อยมากคือ การใช้งบประมาณที่บานปลายสูงเกิ นกว่ากำหนด และทักษะ
ฝีมือของช่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมาจากการจ่ายค่าแรงในราคาที่ต่ำ
นั้น มีสาเหตุมาจาก
-แบบ และรายละเอียดของงาน
-ทักษะ และฝีมือของช่าง
-สถานที่จัดเก็บในหน่วยงานก่อสร้างภาคสนาม
-ช่วงเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการรับ การเบิก-จ่ายในหน่วยงานก่อสร้างภาคสนาม
อีกปัญหานั้นมาจากเรื่องของแรงงาน และคนงาน ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่
หาได้ยากมาก รวมทั้งการที่ค่าแรงของแรงงานในตลาดแรงงานไทยเริ่มจะ
สูงขึ้นด้วย จะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาของโครงการทั้งหลายขาดทุน
หรือไม่มีแรงงานในการทำงานมากพอที่จะทำให้งานก่อสร้างนั้นสำเร็จ ได้
ทันเวลา และอยู่ในการจัดสรรงบที่ได้ อันเป็นเรื่องสำคัญ
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2.2.2 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่สอดคล้อง
ระหว่างปริมาณความต้องการและเวลา การจัดการวัสดุ และอุปกรณ์
จัดเป็นปัญหา และยังถูกให้ความสำคัญในอันดับแรก ๆ ของการก่อสร้าง
เพราะถือเป็นด่านแรกของการควบคุมปัญหา และการป้องกันสิ่งที่จะตามมา
อันส่งผลกระทบโดยตรงต่องานได้ โดยฝ่ายที่สำคัญ คือ ฝ่ายการจัดซื้อ ซึ่งถ้า
สั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายจัดซื้อ เลือกร้า น
วัสดุ และอุปกรณ์ในราคาที่สูงเกินกว่าราคามาตรฐานนั้น ก่อให้เกิดความ
สิ้นเปลืองในงานก่อสร้าง ได้แก่
-การเลือกแหล่งผู้จำหน่ายหรือร้านค้า เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบสูง
ที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะการเลือกซื้อจากแหล่งที่ไกลจากสถานที่ก่อสร้าง
โดยไม่ได้พิจารณาเลือกแหล่งผู้ขายก่อน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหลังจาก
การขาย จำนวนผู้ขาย สถานที่ตั้ง ความต่อเนื่อง ความน่าเชื่อถือ และเงื่อนไข
การชำระเงิน
-การวางแผนการสั่งซื้อ เช่น การประมาณการในด้านปริมาณ
วัตถุดิบและช่วงเวลาในการจัดซื้อ ทำให้เกิดปัญหาที่คือ การจัดส่งไม่ได้
คุณภาพ และล่าช้า
-ขั้นตอนการตรวจสอบในการรับ
-การประสานงานหรือติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับฝ่าย
ก่อสร้าง การจัดซื้อแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการเริ่มงานก่อสร้าง และช่วง
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้นการประสานงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้างจึงเป็น
เรื่องที่สำคัญ ทั้งขั้นตอนของการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดซื้อ จัดหา เช่น สัญญาซื้อขาย ใบสั่งซื้อ ขั้นตอนการจัดส่ง และตรวจรับ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาเลือกวิธี ที่เหมาะสม
ในการจัดส่ง และรับที่โครงการก่อสร้างภาคสนาม และนอกโครงการก่อสร้าง
-รายละเอียดด้านคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์
-รายละเอียดด้านระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจัดซื้อที่ดีนั้นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ จะต้อง
จัดซื้อให้ดีที่สุด(Best Buy) ได้แก่ การจัดซื้อที่ได้คุณสมบัติถูกต้อง จำนวนที่
ถูกต้อง เวลาที่ถูกต้อง ราคาที่ถูกต้องจากแหล่งผู้ขายที่ถูกต้อง และนำไปส่ง
ยังสถานที่ที่ถูกต้อง

รูปที่ 4 วัสดุโครงสร้างหลังคา
รูปที่ 3 สถานทีเ่ ก็บวัสดุในโครงการก่อสร้าง
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2.3 แหล่งกำเนิดของเสียจากการก่อสร้าง
แหล่งกำเนิดของของเสียจากการก่อ สร้าง และรื้ อ ถอนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย สามารถจำแนกแหล่งกำเนิดได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
2.3.1 ของเสียจากการก่อสร้างใหม่
ของเสียจากการก่อสร้างใหม่ และรื้อถอนที่เกิดจากสถานที่ก่อสร้าง
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึงสถานที่ก่อสร้างใหม่จาก
พื้นที่ว่างเปล่าหรือไม่เคยมีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ มาก่อน และสถานที่ก่อสร้าง
จากพื้นที่เดิมที่ไม่เคยมีสิ่งปลูกสร้า งใด ๆ มาก่อน และได้มีการรื้อ ถอน
ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ของเสียที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการปรับปรุงพื้นที่ เช่น
การโค่นต้นไม้ในพื้นที่เดิมการขุดดินในพื้นที่ออกเพื่อ สร้างฐานรากของ
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง และของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่าง การก่อสร้างซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนที่เหลือทิ้งจากวัสดุก่อสร้างใหม่ และส่วนที่เสียหายใน
ระหว่างการ ดำเนินการของเสียจากบรรจุภัณฑ์วัสดุที่ใช้แล้วต่าง ๆ
2.3.2 ของเสียจากการรื้อถอน
เกิดจากสถานที่ที่มีการรื้อถอน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซม
อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดประเภท
นี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นกับ ลักษณะของการปรับปรุงหรือรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง เช่น การปรับปรุงอาคาร การตกแต่งภายใน ของ เสียที่เกิดขึ้น
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ใช้แล้ว และของเสียที่เกิดจากบรรจุ
ภัณฑ์ของวัสดุที่ นำเข้ามาใหม่ สำหรับอาคารที่มีการรื้อถอนเพียงบางส่วน
เพื่อปรับปรุงลักษณะการใช้งานของอาคาร หรือการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร ของเสียที่เกิดขึ้นนั้น จะมี
ลักษณะขึ้นกับระบบที่ปรับปรุง เช่น ท่อพี วี ซี แผ่นฉนวนหุ้มท่อแอร์ เครื่อง
สุขภัณฑ์ กระเบื้อง พื้น และผนัง สำหรับการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างทั้งหลัง ของเสียที่เกิดขึ้นจะมีทุกประเภท เช่น เศษคอนกรีต เศษ
เหล็กในคอนกรีต กระเบื้องไม้ อิฐ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะปะปนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการ รื้อถอนว่าเป็นการรื้อถอนแบบคัดแยกหรือไม่
2.3.3 ของเสียจากโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป
ของเสียที่เกิดจากแหล่งกำเนิดประเภทนี้มักจะมีลักษณะที่ค่อนข้างคงที่
ไม่มีการ ปะปนกันของวัสดุแต่ละประเภท ของเสียที่เกิดขึ้นสามารถจำแนก
ได้เป็นของเสียที่เกิดจากของเหลือ ทิ้งจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ของเสีย ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และของเสีย ที่เกิด จาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตเสร็จสิ้นแล้วแต่เกิดการแตกหักเสียหายในระหว่างการ
บรรจุ การเก็บใน คลังสินค้า และการขนส่ง
2.3.4 ของเสียจากการก่อสร้าง
ซ่อ มแซม และรื้อ ถอน ถนน สะพาน ทางด่ว น ของเสีย ที่เกิ ด จาก
แหล่งกำเนิดประเภทนี้จะมีอ งค์ประกอบที่ค่อ นข้า งคงที่ เช่น หินกรวด
แอสฟัลต์ หินคลุก ดิน และเศษคอนกรีต
2.4 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย
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2.4.1 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบบที่ 1
จากการหาค่าช่วงพิสัยเท่ากับ 0.8 ทำให้เราทราบช่วงห่าง ผู้วิจัยกำหนด
ไว้ว่า
1 แทน น้อยที่สุด
2 แทน น้อย
3 แทน ปานกลาง
4 แทน มาก
5 แทน มากที่สุด
เมื ่ อ ได้ ท ำการหาค่ า เฉลี่ ย ออกมานั้ น ซึ ่ง จะแบ่ ง เป็ น 2 ประเภทคือ
ค่าเฉลี่ยที่ได้ออกมาเป็นจำนวนเต็ม และจำนวนที่เป็นทศนิยม โดยเมื่อทำ
การปัดเศษนั้นค่าที่ได้อาจทำให้ความหมายเปลี่ย นได้ เช่น ค่าเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ 1.7 ในการแปลผลค่าจะได้ออกมาเป็นน้อยที่สุดแต่ถ้าทำการปัดเศษ
ทศนิยมค่าที่ได้เท่ากับ 2 แปลผลจะได้น้อยซึ่งจะทำให้ค่าคาดเคลื่อนได้ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย แบบที่ 1
ค่าเฉลีย่
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2.4.2 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย แบบที่ 2
บุญชม ศรีสะอาด (2553)กล่าวถึงการแปลความหมายในแบบที่ 2 โดย
ใช้ช่วงของค่าเฉลี่ยเป็น 0.5 ซึ่งการแปลค่านั้นก็ยังทำให้เกิดความผิดพลาดใน
การปัดเศษทศนิยม เช่น 4.5 ถูกปัดเป็น 5.0 ทั้งที่ไม่ได้อยู่ใกล้ 5.0 มากกว่า
4.0 ค่าที่จะปัดเป็น 5.0 ได้น่าจะเป็น 4.51 ถึง 4.99 ซึ่งมีค่าใกล้กับ 5.0
มากกว่า 4.0 ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย แบบที่ 2

ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2.4.3 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย แบบที่ 3
บุญ ชม ศรีสะอาด (2553) สรุป เป็นตารางดั งต่อ ไปนี้ ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 5

บุญชม ศรีสะอาด (2553)ได้พูดถึงการศึกษางานวิจัยทางการศึกษา และ
ได้บอกถึงลักษณะการเก็บข้อมูลตัวอย่าง และการแปลผลค่าเฉลี่ยมีดังนี้
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ตารางที่ 5 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย แบบที่ 3
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด
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3.3 เครื่องมือในการวิจัย

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย

เครื่อ งมือที่สนใจในการนำมาเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือการตอ
แบบสอบถาม เพื่อนำมาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบไปในทิศทางเดียวกันโดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่อยู่ภายในโครงการก่อสร้าง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้างาน
จริง ซึ่งตัวอย่างมีทั้งหมด 50 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ โครงการก่อสร้างที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาจจะเป็นด้านการจราจร ฝุ่น น้ำเสีย เป็น
ต้น

3.1 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

3.4 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

3.1.1 ศึ ก ษางานปริ ม าณ และปั จ จั ย การเกิด เศษวั ส ดุ ก ่อ สร้ า งของ
โครงการโดยใช้วิธีสอบถามวิศวกรและคนงานก่อสร้างรวมไปถึงการลงสำรวจ
หน้ า งานจริ ง และทฤษฎี จ ากบทความ หนั ง สื อ และเอกสารต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.1.2 ศึก ษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อ มด้า นความปลอดภัย การจราจร
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเศษวัสดุ มลภาวะด้านอากาศ และเสียงที่ส่งผลต่อ
คนงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโครงการก่อสร้าง
3.1.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการเก็บข้อ มูล โดยทำการเลือ ก
สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และจากการลงพื้นที่ส ำรวจหน้างานจริงเพื่อ
เก็บข้อมูลในโครงการก่อสร้าง
3.1.4 นำข้อมูลปัญหาโดยรวมที่ได้นั้นมาเจาะลึกถึงปัจจัยในแต่ละด้าน
และคิดเป็น ร้อยละของงานทั้งหมด
3.1.5 นำเศษวัสดุของเสียในแต่ละงานมาคิดเทียบปริมาณงานทั้งหมด
ของงานนั้นว่าสูญเสียกี่เปอร์เซ็น
3.1.6 นำข้อมูลที่ได้จากการการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ภายในโครงการ
ก่อสร้างมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสมการการเกิดเศษวัสดุจากการก่อ สร้า ง
อาคารสูง
3.1.7 ศึก ษาแนวทางการแก้ป ัญ หาในการลดเศษวัสดุเหล่านี้โดยวิธี
PDCA
3.1.8 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการแจกแจงจำนวนประชากรแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประชาชนทั้งหมด 19,556 คน เมื่อนำมาคำนวณ
ตามสมการที่ 3.1 พบว่า จะได้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 392 ตัวอย่าง
โดยภาพที่ 3.2 จะเห็นพื้นที่เขตสาทรนั้นกว้างขวางมากจึงเลือกแบ่งขอบเขต
ออกเป็น 4 จุด เพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยจุดที่ 1 เป็นพื้นที่ที่ใกล้กับโครงการ
ก่อสร้างมากที่สุด และได้รับผลกระทบมากสุดด้วยเช่นกันจึงเลือกใช้จุดที่ 1
เป็นที่เก็บข้อมูล และจำนวนตัวอย่างจะเท่ากับ 92 ตั วอย่างโดยจะปรับเป็น
100 ตัวอย่างซึ่งเห็นว่าเพียงพอต่อการเก็บข้อมูล

3.2 สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล

รูปที่ 5 ขอบเขตการเก็บข้อมูลจากประชาชนกลุม่ ตัวอย่าง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร

การเก็บข้อมูลการศึกษาการจัดการเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างอาคาร
สูง: กรณีศึกษาโครงการแอสค็อตแอมบัสซี่สาทร โครงการตั้งอยู่ที่ 187 ถนน 3.5 สมการพัฒนาวิธีการประเมินเศษวัสดุจากการก่อสร้างอาคารสูง
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เป็นโครงการ
สมการนี้ถูกพัฒนาเพื่อหาปริมาณเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
อาคารพักอาศัย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 37 ชั้นจำนวนห้อง 393 ยู อาคารสูง โดยข้อมูลได้นำมาจากการปฏิบัติหน้างานจริงดังสมการ
นิตซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาดคือ ขนาดที่ 1 มีพื้นที่ 115 ตารางเมตร ขนาดที่ 2 มี
พื้นที่ 37.75 ตารางเมตร ขนาดที่ 3 มีพื้นที่ 49 ตารางเมตร โดยทั้งหมดที่
Wtotal = Wc+Wi+Ww+Wm+Wp
กล่าวมานั้นจะมีจำนวนห้องแต่ละขนาดอยู่จำนวน 4 ห้องรวมทั้งหมดต่อชั้น
Wc = Lc – [Lc – Lc(Pac) – Lc(Sbc) – Lc(Acc) – Lc(Edc) – Lc(Nec)]
ชั้นละ 12 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งโครงการประมาณ 41,650 ตารางเมตร
Wi = Li – [Li – Li(Pai) – Li(Sbi) – Li(Aci) – Li(Edi) – Li(Nei)]
Ww = Lw – [Lw – Lw(Paw) – Lw(Sbw) – Lw(Acw) – Lw(Edw) –
Lw(New)]
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Wm = Lm – [Lm – Lm(Pam) – Lm(Sbm) – Lm(Acm) – Lm(Edm) –
Lm(Nem)]
Wp = Lp – [Lp – Lp(Pap) – Lp(Sbp) – Lp(Acp) – Lp(Edp) – Lp(Nep)]
เมื่อ Wtotal คือ
ผลรวมของเศษวัสดุที่เกิดขึ้นทั้งโครงการ
หน่วยเป็น กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Wc คือ
ผลรวมของเศษคอนกรีตที่เกิดขึ้นในโครงการ หน่วย
เป็น กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Wi คือ
ผลรวมของเศษเหล็กที่เกิดขึ้นในโครงการ หน่วยเป็น
กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Ww คือ
ผลรวมของเศษไม้แบบที่เกิดขึ้นในโครงการ หน่วย
เป็น กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Wm คือ
ผลรวมของเศษถุง และพลาสติก และอืน่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโครงการหน่วยเป็น กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Wp คือ
ผลรวมของเศษกระดาษที่เกิดขึ้นในโครงการ
หน่วยเป็น กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Lc คือ
ปริมาณของคอนกรีตที่ใช้ในโครงการ หน่วยเป็น
กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Li คือ
ปริมาณของเหล็กที่ใช้ในโครงการ หน่วยเป็น
กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Lw คือ
ปริมาณของไม้แบบที่ใช้ในโครงการ หน่วยเป็น
กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Lm คือ
ปริมาณของถุง และพลาสติก และอื่น ๆ ที่ใช้ใน
โครงการ หน่วยเป็นกิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
Lp คือ
ปริมาณของกระดาษที่ใช้ในโครงการ หน่วยเป็น
กิโลกรัม/(ตร.ม-เดือน)
P คือ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่เกิดจากบุคลากร
S คือ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่เกิดจากแบบก่อสร้าง
A คือ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่เกิดจากการเร่งงาน
E คือ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
N คือ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ไม่เกิดจากความผิดพลาด
a,b,c,d,e
คือ
ค่าสัมประสิทธ์ของปริมาณการสูญเสีย
ของวัสดุแต่ละชนิด

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
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แสดงในภาพที่ 4.1 จากปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุที่ก ล่าวมานั้นมีทั้งที่
สามารถควบคุมได้ และไม่สามารถควบคุมได้ ในกรณีที่เกิดตามประเภทของ
งานไม่ ส ามารถที ่จ ะควบคุม แก้ ไ ขได้ แต่ ส ามารถที่ จ ะจัด การโครงการ
ก่อสร้างให้มีที่เก็บเศษอย่างเป็นระเบียบ และง่ายต่อการกำจัดหรือระบาย
ออกจากโครงการ อีกปัจจัยคือการเร่งงานสามารถที่จะควบคุมได้โดยการ
ทำตามแผน และให้เกิดความผิดพลาดในงานน้อยที่สุด ส่วนเรื่องผู้ควบคุม
งานจะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ และไม่ ป ล่ อ ยให้ ค นงานทำงา นลำพั ง
นอกเหนือจากนี้ก็มีปัจจัยภายนอก เช่น การเทคอนกรีตในขณะที่ฝนตกซึ่ง
จะทำให้เกิดความเสียหาย แต่ควบคุมได้โดยการนำผ้าใบมาปิดในส่วนที่เท
เพื่อ ให้ส่ว นที่เทนั ้น เสีย หายน้อ ยที่ สุด และสภาพอากาศร้อ นจัดทำให้
ประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานลดลง

รูปที่ 6 ค่าเฉลี่ยปัจจัยทีท่ ำให้เกิดเศษวัสดุของบุคลากรในโครงการ

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสำคัญของการเกิดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง
ในโครงการก่อสร้าง
ผลจากการวิ เ คราะห์ จ ากการทำแบบสอบถามของบุ ค ลากรใน
หน่วยงานก่อสร้างพบว่า เศษวัสดุที่เกิดขึ้นมากที่สุดในโครงการก่อสร้าง
อาคารสูง อันดับแรก คือ เศษคอนกรีต โดยมีความสำคัญค่าเฉลี่ยการเกิด
เท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก อันดับสองคือ เศษไม้แบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 อยู่ในระดับมาก อันดับสามคือ เศษเหล็ก มีค่าเฉลี่ยการเกิดเท่ากับ
3.84 อยู่ในระดับมาก อันดับสี่คือ อื่น ๆ เช่นเศษถุงและพลาสติก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.46 อยู่ในระดับน้อย อันดับห้าคือ กระดาษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.18
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรในโครงการก่อสร้างให้ความสำคัญกับการเกิดเศษวัสดุของเศษ
คอนกรีตมากที่สุด รองลงมาคือเศษไม้แบบ โดยรวมแล้วเกิดขึ้นอยู่ในระดับ
มาก

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุมากที่สุดมี 3 อันดับ โดยอันดับแรกคือ การ
เกิดเศษวัสดุตามงานแต่ละประเภท โดยมีความสำคัญ ในการเกิดเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 แปลผลออกมาอยู่ในระดับมาก อันดันที่สองคือความก้าวหน้า
ของงานไม่เป็นไปตามแผนหรือการเร่งงาน มีความสำคัญในการเกิดเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72 แปลผลออกมาอยู่ในระดับมาก อันดับสามคือผู้ควบคุมงาน
ขาดประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านวิศวกรรม และการใช้วัสดุมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 แปลผลออกมาอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ ดัง
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราของการเกิดเศษวัสดุภายในโครงการ
จากการลงพื ้น ที ่ส ำรวจหน้า งานเพื ่อ เก็ บ ข้ อ มูล ในการทำงานวิจั ย
เกี่ยวกับปริมาณเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2562 ความก้าวหน้าของ
โครงการก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 29.63 ในโครงการจะคัดแยกเศษวัสดุตาม
ประเภทเก็บ ไว้เป็นส่ว น ๆ ในแต่ละครั้งมีก ารขนย้า ยเศษวัสดุออกจาก
โครงการอาทิตย์ละ 1 ครั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุตามขนาดของพืน้ ที่
โครงการด้วยและจะแบ่งเป็นรถคันเล็ก และคันใหญ่ซึ่งจะอยู่ที่เศษวัสดุมาก
หรือ น้อ ย ราคาจะอยู่ที่ 500 บาท และ 1200 บาท จากการเก็บข้อมูล
ค่าเฉลี่ยเศษวัสดุย้อนหลัง 10 เดือน พบว่า เศษคอนกรีตเกิดขึ้นมากที่สุด
ร้อยละ 50.60 รองลงมาคือ เศษเหล็ก ร้อยละ 28.00 เศษไม้แบบ ร้อยละ
17.90 อื่น ๆ เช่นเศษถุงปูน และพลาสติก ร้อยละ 1.67 และเศษกระดาษ
ร้อยละ 1.84 ตามลำดับ เมื่อคิดเป็นน้ำหนักต่อพื้นที่ทั้งโครงการพบว่า เศษ
คอนกรีตนั้นมีน้ำ หนัก มากที่สุดเท่า กับ 22.79 กิโ ลกรัม ต่อ ตารางเมตร
รองลงมาคือเศษเหล็ก มีน้ำหนักเท่ากับ 12.61 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เศษ
ไม้แ บบมีน้ำหนัก เท่า กับ 8.06 กิโ ลกรัมต่อ ตารางเมตร เศษกระดาษ มี
น้ำหนักเท่ากับ 0.83 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และอื่น ๆเช่นเศษถุงปูน และ
พลาสติกมีน้ำหนักเท่ากับ 0.75 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รวมเป็น 45.04
กิโ ลกรัมต่อตารางเมตร หรือ คิดเป็น 4.50 ตันต่อ เดือ น ของปริมาณทั้ง
โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 4.3
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รูปที่ 9 ระดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน

4.5 สมการพัฒนาวิธีการประเมินเศษวัสดุจาการก่อสร้างอาคารสูง
โครงการแอสค็อตแอมบัสซี่สาทร เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
Wc = 0.8820 กก./(ตร.ม.-เดือน)
Wi = 0.0250 กก./(ตร.ม.-เดือน)
Ww = 0.2880 กก./(ตร.ม.-เดือน)
Wm = 0.0125 กก./(ตร.ม.-เดือน)
Wp = 0.0001 กก./(ตร.ม.-เดือน)
Wtotal = 0.8820+0.0250+0.2880+0.0125+0.0001
Wtotal = 1.2076 กก./(ตร.ม.-เดือน) หรือเท่ากับ 4.50 ตัน/เดือน
จากการลงสำรวจภาคสนาม และเก็บโดยการสัมภาษณ์บุคคลภายใน
โครงการก่อสร้างตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสมการประเมินเศษ
วัสดุที่เหลือ จากการก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างอาคารสูงได้ผลดังนี้
ปริมาณการสูญเสียของเศษวัสดุ Wtotal เท่ากับ 1.21 กก./(ตร.ม.-เดือน)
หรือ เท่ากับ 4.50 ตัน/เดือน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโครงการอาคารการ
เรียนรู้ป๋วย 100 ปี (สุพัตรา ทองบุญ , 2561) ซึ่ง Wtotal ที่ได้นั้นเท่ากับ
2.35 กก./(ตร.ม.-เดือน) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันโดยเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละ
ของเศษคอนกรีตที่มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 80

รูปที่ 8 ร้อยละการเกิดเศษวัสดุในโครงการ

4.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการก่อสร้าง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคลากรที่ได้ตอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้
โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการก่อสร้าง พบว่า
ค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ผลกระทบด้านฝุ่นละอองกระจายในชั้นบรรยากาศ ซึ่ง
คิดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.09 แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่สองคือ
มลภาวะทางเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง
อันดับที่สามคือ การจราจรติดขัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 แปลผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันดับที่สี่คือ อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.33 แปลผลอยู่ในระดับ น้อ ย อันดับ ที่ห ้า คือ ขยะรอบบริเวณสถานที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 แปลผลอยู่ในระดับน้อย อันดับที่หก
คือ รอยร้าวจากการสั่นสะเทือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 แปลผลอยู่ในระดับ
น้อยตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.4

5. บทสรุป
ผลการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุจากการก่อสร้างอาคารสูงที่
ส่งผลกระทบมากที่สุด อันดับแรกนั้นจะการที่ไม่เกิดจากความผิดพลาดแต่
จะมาจากงานแต่ละประเภทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก อันดับ
สอง คือ ความก้าวหน้าของงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
3.72 อยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ ผู้ควบคุมงานขาดประสบการณ์ และ
ความชำนาญงานด้านวิศวกรรม และการใช้วัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 อยู่
ในระดับมาก
จากที่ได้กล่าวไว้ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบมากสุดสาม
อันดับแรกนั้นมาจากบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ สามารถควบคุม
ได้แต่ปัจจัยที่เกิดจากลักษณะงานแต่ละประเภทนั้น ไม่สามารถควบคุมได้
แต่จะสามารถจัดการให้ทิ้งเศษเหล่านั้นไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อง่ายต่อ
การกำจัด ดังนั้นโครงการควรมีการอบรมให้ความรู้ ด้านเทคนิค เพื่อเพิ่ม
ทักษะให้แก่พนักงาน การวางแผนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
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ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน มีการจัดการขนย้ายวัสดุไปยังหน้างานหรือที่
กองเก็บวัสดุอย่างเหมาะสม
แนวทางการจัดการเศษวัสดุและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การก่ อ สร้า งคื อ มีก ารจัด เก็ บ เศษวั สดุ ไ ปยั ง ที ่ก องเก็บ ชั ่ว คราวภายใน
โครงการก่อนเลิกงานทุกวั นเพื่อไม่ให้เกิดเป็นสิ่งกีดขวาง และทำให้เกิด
อันตรายในที่สุด จัดการพื้นที่ภายในโครงการไว้เป็นสถานที่กองเก็บวัสดุ
อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการลักขโมยเนื่องจากวัสดุบางชนิดสามารถ
นำไปขายต่อได้ และคัดแยกเศษวัสดุแต่ละชนิดอย่า งชัดเจน บางชนิด
สามารถนำไปขายต่อเพื่อนำไปแปรรูปใหม่ เช่น เศษเหล็ก หรือบางชนิด
สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ในขณะที่ยังไม่แข็งตัว เช่น เศษคอนกรีต ในการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งแผ่นกันฝุ่นและเสียงรอบ
บริเวณโครงการก่อสร้าง รวมไปถึงการติดตั้งราวกันตกป้องกันวัสดุตกหล่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณโครงการก่อสร้างอาคารสูงโครงการแอสค็อตแอมบัสซี่
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บทคัดย่อ

Abstract

เนื่ อ งจากสถิ ติ ก ารเกิดอุ บั ติเหตุในงานก่ อ สร้างรถไฟฟ้ า มีป ริมาณที่
เพิ่มขึ้น บทความนี้จะเป็นการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางใน
การป้องกันของงานก่อสร้าง :กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน
- มีนบุรี) เพื่อศึกษาสาเหตุของอุบัติเหตุ ศึกษาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และ ศึกษาการวางแผนนโยบายความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วนำมาวิเคราะห์ ด้ว ยโปรแกรมวิเคราะห์ สำเร็จรูป ในทีนี้ได้แ บ่ ง กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
การก่อสร้างของโครงการ ระดับวิศวกรก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการบริหารงานก่อสร้างในโครงการ ได้ทำแบบสอบถามจำนวน 75
คน โดยเป็ น การสอบถามถึ งความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางด้ า นความ
ปลอดภั ย และ นโยบายความปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า ง กลุ่ ม ที่ 2
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการก่อสร้างของโครงการ ระดับคนงานก่อสร้าง
(ชาย - หญิง) จำนวน คนงานก่อสร้าง 186 คน โดยสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ภูมิหลังของตัวบุคคล สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการ
กระทำที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากผล
วิเคราะห์ พ บว่า สาเหตุแ ละลัก ษณะของอุ บั ติ เหตุ ปั จ จั ย ด้ า นคน อยู่ใน
อั นดับ ที่ 1 ปั จ จั ย ด้านเครื่อ งมือ และวัสดุอุ ป กรณ์ อยู่ในอั นดับ ที่ 2 และ
ปัจจั ยด้านสิ่งแวดล้อ ม อยู่ในอั นดับที่ 3 ซึ่งปั จจัย ทั้ง 3 มีแนวทางในการ
ป้องกัน โดยการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่บุคลากรในโครงการ เพื่อทำให้เกิดความตระหนักและมี
การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

The accident statistics in the construction Metro. Volume
increases. This article studies the causes of accidents and ways
to prevent accident in construction. Case Study: MRT Orange
Line Project. (Taling Chan - Min Buri). To determine the cause
of the accident. The attitudes of workers towards safety in the
construction and planning safety policy in construction. By
creating a questionnaire to collect data. Then analyzed with
instant Analysis program. Divide Population sample into 2
groups: group 1 worker in the agency's construction of the
project. The construction engineers and those involved in the
management of construction projects. The survey
questionnaire of 75 people was asked to comment on the
safety and safety policy in Group 2 construction workers in the
agency's construction projects. 186 of Male - female the
construction workerconstruction workers by asking for
feedback. Background person Operational environment And
unsafe acts To comply with the objectives of the study. The
results showed that. The cause and nature of the accident
personnel factors were ranked No. 1 factor, tools and
materials. Ranked 2, and environmental factors. Ranked 3. 3
factors which are guidelines for prevention. By organizing safety
training in construction. With the experts to staff in the project.
To raise awareness with a focus on safety in construction.

คำสำคัญ: สาเหตุของอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง, แนวทางในการป้องกัน
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี)คำ

Keywords: causes of accidents in the construction, prevent
accident in construction, MRT Orange Line Project. (Taling Chan
- Min Buri).
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1. บทนำ
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มากขึ้ น
อุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการพัฒนาประเทศ
พร้อ มทั้ งการนำเอาเทคโนโลยีที่ทั นสมัย มาใช้ในงานก่อ สร้า ง เพื่ อ ทำให้
โครงการสามารถดำเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากยิ่ ง ขึ้ น
กรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิด
การก่อสร้างจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ทำให้การจราจรตามท้องถนนติดขัด
การเดินทางและการขนส่งล่าช้า เป็นปั ญ หาที่สำคัญ ในการพัฒนา ดังนั้น
รถไฟฟ้าจึ งเป็ นทางเลือ กอีก อย่างหนึ่ง ในการแก้ปั ญ หาการคมนาคมใน
กรุ ง เทพมหานครตามแผนงาน “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)”
หัวข้อที่ 7 ยุทศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ [1]
โครงการก่อ สร้า งรถไฟฟ้ า ในเขตพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานครและพื้ น ที่
ใกล้เคียง ทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างขยายตัวมากขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องใช้
แรงงานและเครื่องจักรจำนวนมาก แต่สิ่งที่ยังละเลยและบกพร่องอยู่คือ
การป้ องกันอุบั ติเหตุต่าง ๆ ที่อ าจจะเกิดขึ้นในงานก่อ สร้างได้ตลอดเวลา
การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างประมาณค่ามิได้ ปัจจุบันความสูญ เสียในงานก่อสร้างมีความรุนแรง
มากเพิ่ มขึ้ นทุ ก วัน อาจเนื่อ งมาจากสาเหตุห ลายประการ อาทิ คนงาน
ก่ อ สร้ า งส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความรู้ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพและการมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงาน ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น
เพื่อเป็ นการป้ อ งกันและลดการเกิดอุ บั ติ เหตุในงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อลด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ทำการวิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเชิง
สำรวจเรื่อง “การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกัน
ของงานก่อสร้าง” เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาข้างต้น
การป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ที่ ต้ อ งสู ญ เสี ย ไป ซึ่ งถ้ า เกิ ด
อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะทำให้มีผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เป็นต้นว่า ทำให้งาน
ก่อสร้างล่าช้า ขาดแคลนคนงาน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สูญเสียอวัยวะ บั่น
ทอนขวัญและกำลังใจของคนงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้ที่เจอเหตุการณ์
จากอุบัติเหตุเหล่านี้ยังเป็น ภาระของสังคมของครอบครัวที่ต้องการเลี้ยงดู
ต้องทนทุกข์ทรมานและดำรงชีวิตไปด้วยความหดหู่ ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ
ตามมาอีกมาก ฉะนั้น
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการทำงาน และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน,ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์, ด้าน
สภาพแวดล้อม, ด้านการจัดการ

2. วิธีดำเนินงานวิจัย
งานวิจั ย นี้ เป็ น งานวิ จั ย เชิ งสำรวจ ที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การศึ ก ษา
แนวทางในการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ของการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า ซึ่ งทำการ
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พิจารณาเฉพาะ ผลกระทบทางด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ
พิจารณาเฉพาะ กิจกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างเท่านั้น ที่
มีก ารใช้ ท รัพ ยากรทางด้ า นแรงงานคนและเครื่อ งจั ก รเป็ น ส่ว นใหญ่ ใน
งานวิจัยนี้จะเป็นกรณีศึกษา การก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม
(ตลิ่งชัน - มีนบุรี) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งานโครงสร้างของโครงการ
แบบสอบถามเป็ น แบบ (Questionnaire) โดยออกแบบสอบถามใน
ส่วนของ ระดับ ผู้บริห ารการจัดการก่อสร้าง และ ระดับคนงานก่อสร้าง
ทั้งหมด 2 ชุด
จากการใช้สูตร Taro Yamana [2]
(𝑛 =

𝑁
1+𝑁𝑒 2

(1)

)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กำหนดให้
ค่าเท่ากับ ร้อยละ 5 (0.05)
ปริม าณประชากรและกลุ่ม ตั ว อย่ างการวิจั ย ของโครงการก่ อ สร้า ง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริม าณประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างการวิจั ยของโครงการก่ อสร้า ง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี)
ตำแหน่งงานทางด้าน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรโครงการ
(PROJECT ENGINEER)
วิศวกรสนาม
(SITE ENGINEER)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
การทำงาน
(SAFETY STAFF)
สถาปนิก (architect)

ประชากร (คน)

กลุ่มตัวอย่าง (คน)

12

4

90

31

40

14

14

5

โฟร์แมนก่อสร้าง
(FOREMAN)
คนงานก่อสร้าง
(ชาย - หญิง)

60

21

534

186

750

261

รวม

เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นคนงานทั้งชายและหญิงที่ทำงานใน
โครงการก่อ สร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุ รี) และ การคัดกลุ่ม
ตัวอย่างออกจากการศึกษาคือ คนงานไม่ยินยอมหรือไม่เต็มใจเข้าร่วมทำ
วิจัย
2.1 แบบสอบถามสำหรับกลุ่มตัวอย่าง วิศวกรก่อสร้างและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานก่อสร้างในโครงการจำนวน 75 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.01-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.01-4.00 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.01-3.00 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.01-2.00 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
ประกอบด้วย 5 ส่วน

3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้วัดค่าการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง ที่สามารถแสดงผลสอดคล้อง
กับระดับคะแนน และค่าเฉลี่ย
∑ 𝑓(𝑥−𝑋̅ )2

𝑆𝐷 = √

2.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1.2 ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในการทำงาน
ประกอบด้วย หลัก 3ประการ อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และ
การออกกฎข้อบังคับ
2.1.3 ส่วนที่ 3 พฤติก รรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ด้า น
การปฏิ บั ติ ง าน,ด้ า นการใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ , ด้ า น
สภาพแวดล้อม, ด้านการจัดการ
2.1.4 ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง
2.2 แบบสอบถามคนงานก่อสร้าง (ชาย - หญิง ) จำนวน 186 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.01-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.01-4.00 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.01-3.00 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.01-2.00 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
ประกอบด้วย ส่วน
2.2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติความคิดเห็นต่อสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

3. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ
อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น
3.2 ค่าเฉลี่ย
ใช้ ในการหาค่ า เฉลี่ ย น้ ำ หนั ก ของความคิ ด เห็ น กลุ่ ม ตัว อย่า งการหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับข้อมูลใช้สูตร ดังนี้
𝑥̅ =
เมื่อ

𝑥̅
∑𝑥
n

∑𝑥
𝑛

คือ ค่าเฉลี่ย
คือ ผลรวมข้อมูลทั้งหมด
คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
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(2)

𝑛−1

(3)

เมื่อ SD คือ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
F คือ ความถี่
/X/ คือ จุดกึ่งกลางชั้น
n. คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้นำโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป
มาวิเคราะห์ ซี่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิ ภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามสำหรับกลุ่มตัวอย่าง วิศวกร
ก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานก่อสร้างในโครงการ
จำนวน 75 ชุด ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทางด้าน
เพศ เพศชายร้อยละ 73.3 เพศหญิงร้อยละ 26.7 ทางด้านอายุ ช่วงอายุที่
ทำการตอบแบบสอบถามมากที่ สุ ด อยู่ ในช่ ว ง 26-35 ปี ร้อ ยละ 41.3
ทางด้านละรัดบการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 72.0 ทางด้ า นตำแหน่ งในการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมากที่ สุ ด อยู่ ใน ตำแหน่ ง วิศ วกร ร้อ ยละ 41.3 ทางด้า น
ประสบการณ์ทำงาน ผู้ที่ทำแบบสอบถามมากที่สุดมีประสบการณ์ทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 45.3
4.1.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ประกอบด้วย หลัก 3ประการ อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา
และการออกกฎข้อบังคับ ตามตารางที่ 2
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 3 พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงาน
ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน,ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์, ด้านสภาพแวดล้อม, ด้านการจัดการ ตามตารางที่ 3
4.1.4 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 4 ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ทำงาน
หัวข้อ

ปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยใน
การทำงาน
สภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานมี
มาตรการป้องกันอันตราย

̅
𝑿

Std.

4.67

0.977

4.89

0.352
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล เกี่ยวกั บพฤติก รรมความปลอดภั ยในการ

ทำงาน
หัวข้อ

ท่านปฏิบัติงานตามคู่มือความ
ปลอดภัยของโครงการ

เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มี
วิศวกรรมศาสตร์

ระบบป้องกันและ การ์ดป้องกัน

ท่านสังเกตจุดบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดในการทำงานอยู่เสมอ

อันตราย

ด้านการ

ท่านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเมื่อ

เครื่องจักร/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน มีสภาพการใช้งานที่

4.83

0.476

ท่านหยอกล้อหรือเล่นกับเพื่อน

ปลอดภัย

ร่วมงานระหว่างปฏิบัติงาน

บริษัทจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้าน

ท่านปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการ

ความปลอดภัยในการทำงานให้แก่

4.81

0.485

ทำงานที่ได้รับการอบรม

พนักงาน

ด้านการใช้

ท่านนำวิธีการและขั้นตอนในการใช้

จากการฝึกอบรมที่บริษัทเตรียมให้ช่วย

เครื่องมือ

เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์มา

เครื่องจักรและ

ทบทวนก่อนปฏิบัติงาน

อุปกรณ์

ท่านสำรวจความเรียบร้อยของ

เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

4.84

0.436

ให้แก่พนักงาน
ในทำงานกับเครื่องจักรควรศึกษาคู่มือ
การศึกษา

ก่อนปฏิบัติจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิด

เครื่องจักรที่ต้องใช้ก่อนปฏิบัติงาน
4.88

0.327

ท่านดูแลพื้นที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบ

จากการทำงาน

และสะอาด

ในการศึกษาวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยจะช่วยในการลด

4.80

0.717

ด้านสภาพ

ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อน

แวดล้อม

และอากาศไม่ถ่ายเท

อุบัติเหตุจากการทำงาน

ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความสูง

นโยบายด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานของโครงการช่วยป้องกันและ

ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่าง
4.69

0.735

น้อย

ลดการเกิดอันตรายในการทำงาน

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้านความ

นโยบายด้านความปลอดภัยในการ

ปลอดภัยของโครงการ

ทำงานมีความสอดคล้องกับขั้นตอน

4.69

0.519

ท่านปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย

และวิธีการปฏิบัติงาน
การออกกฎ
ข้อบังคับ

ตลอดเวลาระยะที่ปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน ตามนโยบายด้านความ

0.538

ด้านการจัดการ

ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด

การออกกฎข้อบังคับ เพื่อปลูก

เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
4.65

0.762

ความปลอดภัย ท่านจะนำมาแจ้งกับ

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

ในการทำงาน

4.11

0.994

4.15

0.940

3.92

1.037

2.21

1.166

4.11

0.689

3.68

1.002

3.95

0.985

4.43

0.701

3.24

0.942

2.97

1.208

2.48

1.178

4.20

0.885

3.97

0.930

3.89

1.341

3.84

0.901

3.99

0.993

3.69

0.6112

ท่านมีการเสนอแนะหรือให้ความ
4.91

0.293

คิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย

อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
ผลรวมปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัย

Std.

เพื่อนร่วมงาน

การไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบใน
เรื่องความปลอดภัยอาจจะเป็น

̅
𝑿

ท่านสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติ
4.81

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีผลทำให้
จิตสำนึกให้กับพนักงานตระหนักถึง

ผลรวม

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน

ในการทำงาน
4.79

0.422

ผลรวม
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การทำงาน

476

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง

หัวข้อ

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของคนงาน
ก่อสร้าง
ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ของโครงการ

ด้านปัจจัย

ปฏิบัติงานแทนผู้อื่นโดยไม่มี

สาเหตุเกิด

ความชำนาญในการใช้วัสดุ

จากคน

อุปกรณ์
ปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
คำแนะนำ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ผิดประเภทและไม่
ถูกวิธี
ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
ปฏิบัติงานในขณะที่สภาพ
ร่างกายไม่พร้อม
ปฏิบัติงานด้วยความประมาท
เลินเล่อ
เข้าไปในบริเวณที่เป็นพื้นที่
อันตราย

̅
𝑿
4.19

ตารางที่ 4 (ต่อ) ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงาน
ก่อสร้าง
หัวข้อ

Std.

0.849

3.33

1.155

3.60

0.986

3.60

0.986

3.63

0.941

3.07

0.890

3.47

1.155

3.36

1.061
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ด้านปัจจัยด้าน
ความปลอดภัย
การจัดการ
และ
สภาพแวดล้อม

โครงการไม่มีฝึกอบรมการในการ
ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่
ด้านปัจจัย

คนงาน

สาเหตุเกิด

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

จากความ

ไม่ได้คุณภาพคามมาตรฐานความ

บกพร่อง

ปลอดภัย

ของเครื่องมือ คนงานก่อสร้างไม่ตรวจสอบวัสดุ
เครื่องจักร

อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.73

1.143

3.52

1.288

3.72

1.122

3.45

1.131

3.16

1.079

3.49

0.964

3.17

0.724

และอุปกรณ์ ก่อนการปฏิบัติงาน ทางโครงการ
ไม่มีการตรวจสภาพเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
วัสดุอุปกรณ์มีสภาพชำรุด ไม่
เหมาะแก่การใช้งาน
ไม่มีการฝึกอบรมให้แก่คนงาน
ใหม่ในด้านความปลอดภัยก่อน

ผลรวม

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
คนงานก่อสร้างไม่ได้รับการส่งเสริม
จิตสำนึกในระหว่างการปฏิบัติงานของ
ด้านความปลอดภัย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานไม่มีการ
ตรวจสอบสาเหตุ
ไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัย
ไม่มีการดำเนินงานแนะนำด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่คนงานทุก
วัน
ขาดการแนะนำในการซ่อมบำรุงและ
คนงานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
คนงานไม่ได้รับการอบรมในการ
ปฏิบัติงานบนที่สูง
คนงานไม่ได้รับการอบรมในการใช้เครน
เหนือศีรษะ
คนงานไม่ได้รับการอบรมในการ
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ขาดการรักษาบริเวณสภาพแวดล้อมที่
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ
ผลรวมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง

̅
𝑿

Std.

2.92

0.997

3.75

0.946

2.96

1.132

3.16

1.284

2.96

1.235

3.25

1.274

2.99

0.951

3.17

1.190

3.25

0.946

3.15

1.111

3.3621

0.8004

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามสำหรับกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทางด้านเพศ เพศ
ชายร้อยละ 71.0 เพศหญิ งร้อยละ 29.0 ทางด้านอายุ ช่วงอายุที่ทำการ
ตอบแบบสอบถามมากที่ สุดอยู่ในช่ว ง 26-35 ปี ร้อ ยละ 35.5 ทางด้า น
ตำแหน่งในการปฏิบั ติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ใน ตำแหน่ง
ช่างปูน และ คนงานทั่วไป ร้อยละ 29.0 ประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างที่
ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในช่วง 5-10 ปี ร้อยละ 35.5 ประสบการณ์
การเกิดอุบัติเหตุในรอบระยะเวลา 1 ปี ผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุมีมากถึง
ร้อยละ 98.4 โดยปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 8 ชั่วโมง ร้อยละ 100

การปฏิบัติงาน
ไม่มีการจัดทำเอกสารเพื่อการ
วางแผนป้องกันอันตรายในเวลา
ปฏิบัติงาน

CEM40-5
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4.2.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ว นที่ 2 ทั ศ นคติ ค วามคิด เห็ น ต่ อ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ทัศนคติความคิดเห็นต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
หัวข้อ

ทัศนคติความคิดเห็น
ต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

̅
𝑿

Std.

อุบัติเหตุที่

การแต่งกายไม่รัดกุม

5.00

0.000

เกิดจากความ

ใส่รองเท้าแตะปฏิบัติงานทำให้

ประมาท

ลื่นได้ง่าย

5.00

0.000

ของผู้ปฏิบัติงาน

มีการเจ็บป่วยแต่ยังฝืนมา

ก่อสร้าง

ปฏิบัติงาน

4.29

0.960

การพลัดตกจากที่สูง

5.00

0.000

วัสดุล่วงหล่นใส่

4.00

0.000

3.15

0.916

2.21

0.866

1.79

0.514

1.76

0.429

มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา

1.00

0.000

เป็นที่อับอากาศ

1.15

0.353

1.05

0.215

4.24

0.429

4.24

0.429

4.15

0.645

4.55

0.588

3.19

0.504

3.2799

0.13718

อุบัติเหตุที่เกิด

การพังทลายของโครงสร้าง

จากลักษณะงาน

ชั่วคราว
การใช้เครื่องทุ่นแรงและ
เครื่องจักรกล
ปฏิบัติงานในที่มีแสงสว่างไม่
เพียงหรือมากเกินไป

อุบัติเหตุที่เกิด

มีฝุ่นละอองในหน้างานที่

จากสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ

ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน

การสั่นสะเทือนของเครื่องทุ่น
แรงเครื่องจักรกล
อันตรายจากเทาเวอร์เครน
หรือ ปันจั่น
อันตรายจากการเกิดไฟไหม้
อุบัติเหตุ
เนื่องจากกงาน
ปฏิบัติงาน

อันตรายจากกองวัสดุล้ม
พังทลาย
อันตรายจากการใช้นั่งร้าน
อันตรายจากการหยอกล้อกัน
ในขณะปฏิบัติงาน
ผลรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ผลรวม

ทัศนคติความคิดเห็นต่อสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ
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5. อภิปรายผล
ผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกันของงาน
ก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) โดยการ
ใช้แ บบสอบถาม แบบ (Questionnaire) มี ป ระเด็ น ที่ น่า สนใจและนำมา
อภิป รายผล สาเหตุก ารเกิดอุบั ติเหตุแ ละแนวทางในการป้ อ งกันของงาน
ก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) ดังต่อไปนี้
ด้านปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานประกอบด้วย หลัก 3
ประการ อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และการออกกฎข้อบังคับ
พบว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรมี
มีระบบป้ อ งกันและ การ์ดป้ องกัน อัน ตราย ร้อ ยละ 4.89 ด้า นการศึก ษา
อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งจั ก รที่ใช้ในการปฏิ บั ติงาน บุ คลากรผู้ ใช้งานควร
ทำการศึกษาคู่มือก่อนปฏิบัติ จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ร้อย
ละ 4.88 ด้านการออกกฎข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบในเรื่อง
ความปลอดภัย อาจจะเป็ นอันตรายต่อ ตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 4.91 จาก
ศึกษาปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานพบว่า มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงใน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [3] โดยทำการศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย ด้านนโยบายความปลอดภัย ด้านมาตรการความปลอดภัย
และด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และ ด้าน
การจั ดการ พบว่า ด้านการปฏิบั ติงาน บุ คลากรที่ป ฏิบั ติงานหมั่น สังเกต
จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
ตามมา ร้อยละ 4.15 ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานหมั่นสำรวจความเรียบร้อยของเครื่องจักรที่ต้องใช้ก่อนปฏิบัติงาน
ร้อยละ 3.95 ด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรที่ปฏิบัติงานหมั่นดูแลพื้นที่ทำงาน
อย่างเป็ นระเบี ย บและสะอาด ร้อ ยละ 4.43 ด้า นการจั ดการ บุ คลากรที่
ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโครงการ ร้อยละ 4.20
จากศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานพบว่า มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท เอสอี
ไอ อิ น เตอร์ ค อนเนคส์ โปรดั ก ส์ (ประเทศไทย) จำกั ด [4] เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทำงาน ศึ ก ษาระดับ ความรู้ความเข้ าใจ
ศึก ษาปั จ จั ย เสริม สร้า งความปลอดภั ย ศึ ก ษาทั ศ นคติ ต่ อ กิ จ กรรมความ
ปลอดภัย
ด้า นปั จ จั ย เสี่ย งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติเหตุจ ากการปฏิ บั ติงานของคนงาน
ก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากคน ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยของโครงการ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่มาก ร้อยละ 4.19 ด้าน
ปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใน
กรณีโครงการไม่มีการฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่คนงาน
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่มาก ร้อยละ 3.73 ด้านปัจจัยด้านความปลอดภัยการ
จั ด การและสภาพแวดล้อ ม ในกรณี ค นงานก่อ สร้า งไม่ ได้ รับ การส่งเสริ ม
จิตสำนึกในระหว่างการปฏิบัติงานของด้านความปลอดภัย จะสงผลให้เกิด
อุบัติเหตุที่มาก ร้อยละ 3.75 จากศึกษาด้านปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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จากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างพบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัย [3] ธีรวุฒิ ชูภักดี, วัฒนา ทรงนิสัย (2560). ปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง [5]
ในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ.
ผลที่ได้คือ ปั จ จั ย สาเหตุที่เกิดอุ บั ติเหตุจ ากคน อยู่ในระดับ ที่ม าก ปั จ จั ย
การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของเครื่องจักร และอุปกรณ์ อยู่ใน
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2, นครปฐม, 20-21 มิถุนายน 2560, หน้า 110ระดั บ ที่ ม ากและ ปั จ จั ย สาเหตุ ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการจั ด การและ
121
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับที่มาก
[4] สุ รีวัลย์ ใจกล้า (2557). งานวิจั ย พฤติก รรมความปลอดภั ย ในการ
ด้านทัศนคติความคิดเห็นของคนงานที่มีต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จาก
ทำงานของพนั ก งานบริษั ท เอสอี ไอ อิ น เตอร์ค อนเนคส์ โปรดัก ส์
การศึ ก ษาพบว่ า อุ บั ติ เหตุ ส่ ว นใหญ่ ที่ เกิ ด ขึ้ น อุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด จากความ
(ประเทศไทย) จำกัด. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประมาทของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 5.00
วิทยาลัย การบริห ารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย บูรพา, ชลบุ รี, 2557, หน้า
108-113
[5] สุดารัตน์ วิชัยรัมย์ (2552). งานวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
6. ข้อเสนอแนะ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง. สาขาวิชาการจัดการ
จากผลการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุและลักษณะของ
ทางวิ ศ วกรรม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ,
อุ บั ติ เหตุ ในงานก่ อ สร้า งส่ ว นใหญ่ ปรากฎปั จ จั ย ด้ า นคนหรือ บุ ค ากรที่
กรุงเทพมหานครฯ, หน้า 95
ปฏิ บั ติ งานในโครงการนั้ น ๆ อยู่ในอั น ดั บ ที่ ม าก ปั จ จั ย ด้ า นเครื่ อ งจั ก ร
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในอันดับที่ มาก และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในอันดับที่ มาก เรียงตามลำดับ ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 จะส่งผลกระทบต่อทาง
โครการโดยตรง ทางผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการค้นหา มาตรการแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างขึ้น โดยเสนอให้ ทำการจั ด
ฝึกอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่
บุคลากรในโครงการ เพื่อทำให้เกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และทราบถึงนโยบายในการป้องการอุบัติเหตุใน
งานก่อสร้าง ของโครงการมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณา
อย่ า งยิ่ ง จาก รศ.ดร.อุ ด มวิ ท ย์ ไชยสกุ ล เกี ย รติ เพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะ
แนวทางในการดำเนิ น งานวิ จั ย ทั้ งหมด อี ก ทั่ งท่ า นอาจารย์ อื่ น ๆ ที่ มี
ความสำคัญต่อการดำเนินงานวิจัย
ขอขอบพระคุณ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน )
ซึ่งได้อนุญาตให้ ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้บริห ารการจัดการก่อสร้างใน
โครงการ และ คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ที่ให้โอกาสในการศึกษา เล่าเรียน
และขอขอบพระคุณท่าน บิดา มารดา ที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจใน
การศึกษาตลอดมา

เอกสารอ้างอิง
[1] (สศช, 2560) หนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ที่ นร 1119/ว5498 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
[2] Taro Tayamane, (1970). Catalog of the Exhibit, October 1621, 1970)
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The Study of Factors Affecting Housing Estate Purchase and Selection of the Staffs and
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัย ของบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี
จังหวัด จันทบุรี เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจัยด้านฮวงจุ้ยที่คาดว่าจะมีผลในการเลือกซื้อบ้านจั ดสรร
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจำนวน 300 ชุดจากกลุ่มตัวอย่าง และทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ t-test ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้าน
การส่ ง เสริ ม การตลาด และด้ า นราคามี ค วามสำคั ญ อยู ่ ใ นระดั บ มาก
(𝑥̅ ~4.00) และปัจจัยทางฮวงจุ้ยด้านความเชื่อด้านต่าง ๆ และ ด้านความ
เชื่อในทิศและทำเลที่ตั้งมีความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ ~3.00 ) จาก
การวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 พบว่าความแตกต่างของ
รายได้มีผลในการให้ความสำคัญของปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันในปัจจัยย่อยในเรื่อง 1) การลดราคาบ้าน ที่ดิน และเงินดาวน์
2) การแจกหรือแถมอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในบ้าน และ 3) พื้นที่ใช้สอย
ภายในบ้านที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ส่วนความแตกต่างของ
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และระดับการศึกษามีผลต่อการให้ความสำคัญ
ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในด้ า นอื ่ น และปั จ จั ย ความเชื่ อ
ทางด้านฮวงจุ้ยไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: การเลือกซื้อบ้านจัดสรร, ส่วนประสมทางการตลาด, ฮวงจุย้ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Abstract
The objective of the study of factors affecting housing estate
purchase and selection of the staffs and employees of Rambhai
Barni Rajabhat University is to analysis personal factors,
marketing mix factors and feng shui factors that are expected to
have effect on the selecting purchase of housing estates by using
300 sets of questionnaires to collect data from the targeted
group and analyze data using the statistical software to find the

statistics such as percentage, average, standard deviation and
t-test. The results of the study showed that the marketing mix
factors involving products, distribution channels, marketing
promotion and price are very important (𝑥̅ ~4.00). The feng shui
factors in term of beliefs and in term of direction and location
are moderate important (𝑥̅ ~3.00). From the statistical analysis
at 0.05 significant level, it is found that the difference in income
results in the different level of importance for the marketing mix
factors involving, 1) reducing land and house prices, and down
payments, 2) promotion: free items and 3) appropriate living
space for needs. As for gender, age, status, income, and
education level, there are no different level of importance for
the other marketing mix factors and the feng shui factors
methods.
Keywords: Housing Estate Purchase and Selection, Marketing Mix,
Feng Shui, Rambhai Barni Rajabhat University

1. คำนำ
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2562 [4] ทำให้จังหวัด
จันทบุรีมีเงินหมุนเวียนจากการส่งออกผลไม้เนื่องจากชาวจังหวัดจันทบุรี
ส่ว นใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม มีก ารขยายตัว ของภาคเกษตรกรรมและ
รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การศึกษาและภาคส่วนอื่น ๆ
จะเห็นได้ว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเติบโตอย่ างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ประกอบกับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวย
ความสะดวกมากมายไม่ ว ่ า จะเป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า มหาวิ ท ยาลั ย
โรงพยาบาล และศูนย์ข้าราชการประจำจังหวัดจึงทำให้มีการย้ายเข้ามาของ
ประชากรต่างพื้นที่เข้ามาอาศัยในเขตตัวเมืองเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลทำให้เมือง
เริ่มขาดแคลนที่อยู่อาศัย
ข้อมูลในปี 2562 เทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี แสดงให้เห็นว่า มีการ
ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 85
ราย ดัดแปลงอาคาร 18 ราย รื้อถอน 7 ราย เพื่อตอบสนองความต้องการ
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ของผู ้ บ ริ โ ภคที ่ ต้ อ งการใช้ ช ี ว ิ ต อยู ่ ใ จกลางเมื อ ง ที่ ม ี ส ิ ่ ง อำนวยความ
สะดวกสบายที่มากกว่าเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย โดยมี
ปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค เช่น งบประมาณ ราคาบ้าน ประเภท รูปแบบ
บ้าน และ สัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
คณะผู้ ว ิ จ ั ย ได้ พ ิ จ ารณาเห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของปั จ จั ย เหล่ า นี้ และ
ทำการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ในการเลื อ กซื ้ อ บ้ า นจั ด สรรของ บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ รำไพพรรณี อำเภอเมือ ง จังหวัดจันทบุรี ปัจ จัย ที่
ทำการศึก ษาประกอบด้วย ปัจ จัย ส่ว นบุคคลและปัจ จัยส่ว นประสมทาง
การตลาดซึ่งมีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ทั้งสำหรับ ผู้ที่ต้อ งการซื้อ บ้า น และเพื่อ ผู้ป ระกอบการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการ

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2.1 ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค
รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อหรือผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้น ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ หลากหลาย
ปัจจัย และในท้ายที่สุดก็จะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมการตอบสนอง
ที่แ ตกต่า งกั น ซึ่งสิ่งเหล่า นี ้เ ป็น สิ่ ง ที่ นัก การตลาดต้อ งให้ความใส่ ใ จใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครวมถึงปัจจัยหรือสาเหตุต่าง ๆ อันจะ
ทำให้สามารถค้นหาความต้องการของผู้ซื้อและสามารถตอบสนองได้อย่าง
สูงสุด [9]

รูปที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค
ที่มา : (Philip Kotler, 1997)
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2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งซึ่งสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้
คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่ว ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แ บ่งเป็น 2 ลัก ษณะ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2.2.2 ด้านราคา (Price)
คุณค่า ผลิตภัณฑ์ในรูป ตัว เงิน ลูก ค้า จะเปรีย บเทีย บระหว่า งคุณค่า
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
ลูก ค้า จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกำหนดราคาการให้บ ริก ารควรมี ค วาม
เหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจำแนกระดับบริการ
ที่ต่างกัน
2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
ช่ อ งทางการจั ด จำหน่ า ยเป็ น กิ จ กรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า
ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้ าน
ทำเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนำเสนอบริการ (Channels)
2.2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่ ง เสริ ม การตลาดเป็ น เครื ่ อ งมื อ หนึ ่ ง ที ่ ม ี ค วามสำคั ญ ในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้
เกิ ด ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม การใช้ บ ริ ก ารและเป็ น กุ ญ แจสำคั ญ ของ
การตลาดสายสัมพันธ์
2.2.5 ด้านบุคคล (People)
ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้ก ับ ลูก ค้า ได้แ ตกต่า งเหนือ คู่แ ข่งขันเป็นความสัมพั น ธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่
ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิด
ริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
2.2.6 ด้ า นการสร้ า งและนำเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation )
เป็นพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
2.2.7 ด้านกระบวนการ ( Process)
กระบวนการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในด้านการบริการ ที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ

2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

2.3 หลักการและแนวคิดทางฮวงจุย้
แนวคิดพื้นฐานของ ฮวงจุ้ย คือการสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยการสร้าง
Philip Kotler (1997) กล่ า วไว้ ว ่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดสำหรับ
ธุรกิจบริการ (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความรู้ดั้งเดิม
ของฮวงจุ้ยนั้นมีพื้นฐานมาจากการสังเกตจาก ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ประกอบด้วย [9]
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และพฤติกรรมมนุษย์ ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นหลัก
แนวคิดแขนงหนึ่งที่มีนักออกแบบนำมาใช้ในการออกแบบโครงการพัฒนา
CEM41-2
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้การพัฒนามีความเป็นไปได้ในการได้ผลประโยชน์ คำถามตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยาก
สูงสุด มีการศึกษาวิจัยการนำหลักการของฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้ประกอบการ ง่ า ยเพี ย งใด จากนั ้ น จึ ง นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม าทดสอบความเชื ่ อ มั ่ น ของ
ออกแบบและการวางแผนสถาปัตยกรรมอย่างกว้างขวาง [8]
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการหาค่าความเชื่อมั่น ตามสูตร
การหาค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.3 การวิเคราะห์ผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง โดยมีสมมติฐานของงานวิจยั
นำข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ผ ลตามหลั ก สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ Statistic) แสดงในรูป ค่า เฉลี่ย ร้อ ยละ ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ความ
บุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แตกต่างกัน ทำการเก็บข้อมูล แปรปรวน เป็ น ต้ น และทดสอบสมมติ ฐ านตามหลั ก สถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน
จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ จำนวน (Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
300 คน โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม Variance: ANOVA ) โดยเลือ กใช้ว ิธีก ารสุ่มตัว อย่างแบบเจาะจงกำหนด
2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือ 0.05 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic)สถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential สำเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Statistics) โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้
สถิติทดสอบ t-test และ One Way Anova เพื่อหาค่าศึกษาความสัมพันธ์
3.1 การสร้างแบบสอบถาม
ของปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและด้านฮวงจุ้ยใน
งานวิจ ัยนี้ใช้ การสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาค้นคว้าจากตำรา การเลือกซื้อบ้านจัดสรร [3]
เอกสาร แนวคิด และทฤษฎี บทความ รวมทั้งงานวิจ ัย ที่เกี่ยวข้อง โดย
4. ผลการศึกษา
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
จำนวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกปัจจัยส่วน
เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุดจำนวน 6 ข้อ
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับความสนใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 300 คน เป็นเพศ
ของผู้บริโภค จำนวน 5 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ข้อ หญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงมีจำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00
ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ตรงกับความเป็นจริง และเพศชายจำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ตามลำดับ
มากที่สุด
ด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง 25-34 ปี จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองลงมาอายุระหว่าง 35การตลาดในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน 44 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 อายุ 15-24 ปี จำนวน 51 คน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านฮวงจุ้ย
คิดเป็นร้อยละ 17.00 อายุ 45-54 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9 อายุ
ลั ก ษณะคำถามเป็ น แบบมาตรวั ด ประเมิ น ค่ า ตามแนวทาง Likert’ 55 ปีขึ้นไปจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.33 ตามลำดับ
Scale โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือ กตอบเพีย ง 1 ข้อ ตามระดับ การให้
ด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ความสำคัญ 5 ระดับ จากมาก ไป น้อย โดยจะนำคะแนนที่ได้นำมาวิเคราะห์ มี ส ถานภาพโสด จำนวน 183 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61 รองลงมาได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถานภาพสมรส จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67 โดยสถานภาพหย่า
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรือการแสดงความคิดเห็นในการเลือกซื้อบ้าน ร้าง/แยกกันอยู่ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 คน ตามลำดับ
จัดสรร ของผู้บริโภคในเขตอำเภอจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ข้อ เป็นคำถาม
ด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
แบบปลายเปิด
ราชการ/พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ จำนวน 242 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.67
3.2 การทดสอบแบบสอบถาม
รองลงมาได้แก่ นักศึกษา จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 อาชีพรับจ้าง
3.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรง
ทั่ว ไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อ ยละ 6.67 อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจ ส่วนตัว
เป็นการตรวจสอบเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อนำไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1 อาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 1 คน คิดเป็น
ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 0.33 ตามลำดับ
เป็นผู้ตรวจสอบ
ด้านรายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
3.2.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
รายได้ต่อ เดือ นมากกว่า 25,000 บาท จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อ ยละ
ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้ว จาก 61.33 รองลงมาได้แก่ รายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จำนวน 42 คน
ขั ้ น ตอนที ่ 3.2.1 นำไปทำการทดสอบ 30 ชุ ด กั บ กลุ ่ ม ประชากรที ่ มี คิดเป็นร้อยละ 12 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 จำนวน 36 คน คิดเป็น
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ ตรวจสอบการสื่อความหมายของ ร้อยละ 12 รายได้ต่อเดือน 15001-20000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 7.33 รายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5 ตามลำดับ
ด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ
60 รองลงมาได้แก่ระดับปริญญาตรี จำนวน 86 คน จำนวน 28.67 ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จำนวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.33 ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ระดับประถมศึกษา
จำนวน 2 คน จำนวน 0.67 ตามลำดับ
4.2 ความสนใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 300 คน ส่วนใหญ่จะเลือกประเภทบ้านเดี่ยว
1-2 ชั้น จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาได้แก่ บ้านแฝด
หรือทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และอาคารพาณิชย์หรือ
ห้องชุด จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 และ แบบอื่น ๆ จำนวน 3 ตน
คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลำดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจซื้อบ้านราคา 2,000,000 - 3,000,000 บาท
จำนวน 110 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.67 รองลงมาได้ แ ก่ บ้ า นราคา
1,000,000 – 2,000,000 บาท จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และบ้าน
ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และบ้าน
ราคา 3,000,000 บาทขึ ้ น ไป จำนวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.67
ตามลำดับ
ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเกิน 1 ปีขึ้นไป จำนวน 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาได้แก่ ระยะเวลา 1 – 3 เดือน จำนวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.33 และระยะเวลา 8 – 12 เดือน จำนวน 66 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ 22 และระยะเวลา 4 – 7 เดือ น จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ
21.33 ตามลำดับ
บุคคลในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ จำนวน 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.67 รองลงมาได้แก่ ตัดสินใจด้วยตนเอง จำนวน 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.33 และ เพื่อนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จำนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 2 และการตัดสินใจแบบอื่น ๆ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.67 ตามลำดับ
ขนาดเนื้อที่ของบ้านพร้อมที่ดินที่สนใจซื้อมากที่สุดคือ 71 – 100 ตาราง
วา จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42 .33 รองลงมาได้แก่ ขนาดเนื้อที่ของ
บ้านพร้อมที่ดิน 51 – 70 ตารางวา จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33
และขนาดเนื้อที่ของบ้านพร้อมที่ดินไม่เกิน 50 ตารางวา จำนวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 17 และขนาดเนื้อที่ของบ้านพร้อมที่ดิน 100 ตารางวาขึ้นไป
จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลำดับ
4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของบุคลากร
ผลการศึก ษาส่ว นประสมทางการตลาดในการเลือ กซื้อ บ้า นจั ด สรร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ เรื่อ งผลิตภัณฑ์มากที่สุด (𝑥̅ = 4.48 )
รองลงมาคือให้ความสำคัญเรื่องปัจจัยด้านราคา (𝑥̅ = 4.16 ) ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจำหน่าย (𝑥̅ = 4.12 ) และให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด (𝑥̅ = 3.98 )
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ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญการมีพื้นที่ใช้สอย
ภายในบ้ า นเหมาะสมและตรงกั บ ความต้ อ งการมากที ่ ส ุ ด (𝑥̅ = 4.63)
รองลงมาคือเรื่องคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง (𝑥̅ = 4.62) ความเหมาะสมของ
ขนาดและเนื้อที่ดินกับแบบบ้าน (𝑥̅ = 4.58) ในขณะที่การจัดผังบริเวณและ
รูปแบบโครงการเหมาะสม (𝑥̅ = 4.35) กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญน้อยที่สุด
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ด้านราคาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ ในส่ว นของราคาที ่มี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน ขนาดของที่ดิน และความหลากหลาย
ของราคาที่มีให้เลือกมากที่สุด (𝑥̅ = 4.18) รองลงมาคือเรื่องของราคามีความ
เหมาะสมกับทำเลของโครงการ (𝑥̅ = 4.18) ในขณะที่เงื่อนไขการชำระเงินมี
ความเหมาะสม (𝑥̅ = 4.10) กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ
น้อยที่สุด
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรด้านการจัดจำหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องของ
การจัดแสดงบูธตามห้างสรรพสินค้ามากที่สุด (𝑥̅ = 4.98) รองลงมาคือเรื่อง
ของการติดต่อสำนักงานขายทางอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Line (𝑥̅ =
4.57) และโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึง (𝑥̅ = 4.49) ในขณะที่การ
ตั ้ ง อยู ่ ใ นทำเลที ่ เ ป็ น แหล่ ง ชุ ม ชนหรื อ ใกล้ เ คี ย งสถานที ่ ส ำคั ญ เช่ น
โรงพยาบาล ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า หรือรงพยาบาล (𝑥̅ = 4.22) กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญน้อยที่สุด
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของบุคลากรด้า นการส่ งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญในส่วนของมีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำด้วยความสุภาพและ
มีมารยาทดี รวมทั้งให้บริการด้วยความรวดเร็ว (𝑥̅ = 4.23) รองลงมาคือการ
แจกหรือแถมอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในบ้าน (𝑥̅ = 4.01) การลดราคาบ้าน ที่ดิน
และเงินดาวน์ (𝑥̅ = 3.97) ในขณะที่การโฆษณาด้วยสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต ( 𝑥̅ = 3.71) กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ
น้อยที่สุด
ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรด้านความเชื่อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญปัจจัยความเชื่อ เรื่องฮวงจุ้ย ด้านความเชื่อในทิศและ
ทำเลที่ตั้งมากที่สุด (𝑥̅ = 3.34 ) รองลงมาคือ ความเชื่อเรื่องความสมดุลของ
ธาตุทั้ง 5 (𝑥̅ = 3.18) ความเชื่อในโชคชะตาชีวิต (𝑥̅ = 3.14) และ ความเชื่อ
ในเรื่อ งของฤกษ์ย าม ( 𝑥̅ = 3.02) กลุ่มตัว อย่า งผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญน้อยที่สุด
ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรด้านความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย
เรื่องทิศและทำเลที่ตั้งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกทำเลที่ตั้งโดยคำนึงถึง
ทิศ ทางของแดดและลมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.03 ) รองลงมาคือ การวาง
องศาที่ดีของทิศทางประตู ห้องทำงานและหัวนอน (𝑥̅ = 3.98 ) และการวาง
องศาที่ดีของทิศทางประตู ห้องทำงานและหัวนอน (𝑥̅ = 3.95 ) ในขณะที่มี
น้ำพุติดตั้งที่หน้าบ้าน การเลือกสีทาบ้านให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละห้อง มี
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สัตว์มงคล 5 ชนิดได้แก่ มังกร ม้า สิงโต ปลา นก ประดับบ้านหรือโต๊ะทำงาน
(𝑥̅ = 2.98 ) กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าความแตกต่างของรายได้มีผลใน
การให้ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในปัจจัย
ย่อยในเรื่อง 1) การลดราคาบ้าน ที่ดิน และเงินดาวน์ 2) การแจกหรือแถม
อุปกรณ์เพิ่มเติมภายในบ้าน และ 3) พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
4.4 การวิเคราะห์ผลของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ต่อปัจจัยในการเลือก
ซื้อบ้านจัดสรรด้านต่าง ๆ ของบุคคลากรมหาวิทยาลัย
ผลการวิเคราะห์ผลของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ต่อปัจจัยในการ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรด้านต่าง ๆ ของบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพ
พรรณี จำแนกตามเพศ พบว่า ลักษณะเพศ มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และความเชื่อ ทางด้า นฮวงจุ้ย ไม่มีความแตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
จำแนกตามอายุ พบว่า ระดับอายุอายุ มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และความเชื่อทางด้านฮวงจุ้ย ไม่แตกต่างกันอย่า งมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
จำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ประเกทของสถานภาพ มี ผลต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความเชื่อทางด้านฮวงจุ้ย ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
จำแนกตามตามรายได้ พบว่า ระดับ ของรายได้ มีผลต่อ ปัจ จัย ส่วน
ประสมทางการตลาด และความเชื่อทางด้านฮวงจุ้ย ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
จำแนกตามการศึกษา พบว่า ระดับของการศึกษา มีผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และความเชื่อทางด้านฮวงจุ้ย ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ประสมการตลาดบริก ารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือในจังหวัดลำพูน [1]
4) ปัจ จัย ส่วนประสมการตลาดด้า นราคา มีผลต่อ การเลือ กซื้อบ้าน
จัดสรรในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ราคาของบ้านและที่ดินรวมทั้งพื้นที่ใช้
สอยเหมาะสม และคุ้มค่ากับราคาของบ้าน โดยผู้ซื้อบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะ
พึงพอใจที่จะซื้อบ้าน ณ ราคาที่เหมาะสมกับตัวบ้านและพื้นที่ใช้สอย ซึ่ง
ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงจุดนี้เพื่อกำหนดราคาบ้านให้เหมาะสมกับขนาด
บ้านกับขนาดที่ดินรวมทั้งพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด ให้ผลในทำนองเดียวกับ
งานวิจัยของ ณัฐมน เจริญทวีทรัพย์ (2552) [1]
5) ปัจจัยความเชื่อด้านฮวงจุ้ย มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเป็นความเชื่อด้านฮวงจุ้ย ในเรื่องทิศและทำเลที่ตั้งจะนำมาซึ่ง
ความสุข เสริมพลังให้กับบ้าน ความเจริญในหน้าที่การงาน [10]
6) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความแตกต่างของรายได้มีผลในการ
ให้ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในปัจจัย
ย่อยในเรื่อง (1) การลดราคาบ้าน ที่ดิน และเงินดาวน์ (2) การแจกหรือแถม
อุปกรณ์เพิ่มเติมภายในบ้าน และ (3) พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เหมาะสม
และตรงกับความต้องการ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
7) ผลการวิเคราะห์ผลของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ต่อปัจจัยใน
การเลือกซื้อบ้านจัดสรรด้านต่าง ๆ ของบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี พบว่า ปัจ จัย ส่ว นบุคคลที่แตกต่า งกัน มีผลต่อ ปัจ จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจ จัย ด้า นราคา ปัจ จั ย ด้านการจัดจำหน่า ย ปัจ จัย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจัยความเชื่อด้านทิศทำเลที่ตั้ง ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ซึ่งให้ผลแตกต่าง
จากงานวิ จ ั ย ของ สมชาย วั น ดี (2558) ที ่ พ บว่ า ผู ้ บ ริ โ ภคที ่ ม ี อ ายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน อาชีพ และสถานที่อยู่อาศัยเดิม แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับ
ส่ ว นประสมการตลาดในการเลื อ กซื ้ อ บ้ า นจั ด สรรแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
5. อภิปรายและสรุป
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น 0.05 ยกเว้นด้านเพศที่ไม่แตกต่าง
1) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน กัน [5]
จัดสรรในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า ขนาดที่เหมาะสมของแบบบ้ า นมี
กิตติกรรมประกาศ
ความสำคัญต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงขนาดของ
งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี โดยได้รับความเอื้อเฟื้อ
บ้า นที่พ อเหมาะกับ จำนวนบุคคลในครอบครัว ให้ผลในทำนองเดียวกับ
จาก
บุคลากร และ คณาจารย์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัด
งานวิจัยของ วีณา ศรีเจริญ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
จันทบุรี ที่ให้ข้อมูล ช่วยอนุเคราะห์ตรวจสอบและให้คำปรึกษา จนทำให้การ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล [2]
2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อการ ทำวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จตามเป้าหมาย
ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าโครงการบ้านจัดสรรควร
คำนึงถึงทำเลของโครงการ ให้ผลในทำนองเดียวกับ งานวิจัยของ วีณา ศรี พรรณี ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและประสานงาน
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ที่มีพระคุณทุกท่านที่คณะผู้จัดทำมิได้เอ่ย
เจริญ (2558) [2]
3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการ นามที ่ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ ค ำปรึ ก ษาและจั ด ทำงานวิ จ ั ย นี้ และหากมี
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในระดั บมาก แสดงให้เห็นว่าการมีพนักงานขายคอยให้ ข้อบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับข้อควรปรับปรุง ไว้ด้วยความ
คำแนะนำด้ว ยความสุภ าพและมีมารยาทดี รวมทั้งให้บ ริก ารด้ว ยความ ขอบคุณยิ่ง
รวดเร็ว จะทำให้ผู้บริโภคประทับใจและตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น ให้ผลในทำนอง
เดียวกับ งานวิจัยของ ณัฐมน เจริญทวีทรัพย์ (2552) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วน

CEM41-5

484

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

เอกสารอ้างอิง
[1] ณัฐมน เจริญทวีทรัพย์. (2548). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้ อ บ้ า นของพนั ก งานในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. ปริญญานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] วีณา ศรีเจริญ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้า น
จั ด สรรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล. ปริ ญ ญานิ พ นธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[3] ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุขโข (2551).
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[4] ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2562).
รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยูอ่ าศัยปี 2562 วิเคราะห์แนวโน้มปี
2563. (2562). [ออนไลน์]. ที่มา :
https://www.reic.or.th/Activities/PressRelease/51.
28 มีนาคม 2563.
[5] สมชาย วันดี. (2558). พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการ
เลื อ กซื ้ อ บ้ า นจั ด สรรโครงการขนาดเล็ ก ในอำเภอเมื อ ง จั ง หวัด
นครปฐม. วาสารวิทยการจัดการ. หน้า 45-59.
[6] อัญ ชนา ทองเมือ งหลวง. (2554). ปัจ จัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท
จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . ปทุมธานี :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
[7] Belch, George E. and Belch, Michael A. (1993).
Introduction to Advertising and Promotion. 2nd ed. Boston
: Richard D Irwin.
[8] Chang et al. (2014). Quantification of Feng-Shui Principles in
the Design of Korean Houses. Architectural Research, 16(1),
P. 1-8.
[9] Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis,
Planning, Implementation and Control. (9th ed.). NJ :
Prentice-Hall.
[10] MAK, Y. M. & NG, S. T. (2005). The Art and Science of Feng
Shui : A Study on Architects’ Perception. Building and
Environment, 40, P. 427-434.

CEM41-6

485

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง
จากพื้นฐานราคา เป็น พื้นฐานของคุณค่า
Causal Factors that Affect the Behavior in the Purchase of Construction Materials
from Price Base to Value Base
วิษณุ ฉีดอิ่ม1 และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

analyzed by statistics analysis. The results found that product
that have a lowest severity index was cast in place equal to
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุก่อผนังภายใน, กระบวนการ
0.32. For each factor of the main 7 factors, the research
และขั้ น ตอนการทำงาน เพื่ อ ทำการเปรีย บเที ย บถึ งปั จ จั ย ต่ า ง ๆที่ ส่งผล
identified suitable interior wall. From the yield point of
กระทบต่ อ เวลา, ต้ น ทุ น , คุ ณ ภาพ และ ความปลอดภั ย ของโครงการ
contractor company and owner company.
ก่อสร้างใน 7 ปัจจัยหลัก และ 20 ปัจจัยย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ถึง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้งานสินค้าวัสดุก่อผนังภายใน Keywords: construction Material, value engineering, reduce
ประเภทต่าง ๆ ทั้ง 5 ชนิดได้แก่ ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม , ระบบแผ่นผนัง construction cost, purchase affect, construction management
สำเร็จรูปมวลเบา, ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต , ระบบผนังหล่อในที่ 1. คำนำ
และ ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก ทำการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ประเทศไทย กำลังที่จะก้าวเข้ าสู่ก ารขยายตัวของชุมชนสู่ความเป็ น
ก ารส ำรว จ (Survey Research) ผ่ าน ก ารเก็ บ รว บ รว ม ข้ อ มู ล ท าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ ข้ อ มูลโดยวิธีทางสถิ ติด้ว ย เมื อ ง (Urbanization) โดยมี ก รุ ง เทพมหานคร เป็ น เมื อ งหลวงซึ่ ง เป็ น
โปรแกรมสำเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย โดยผลจากการวิเคราะห์โดยวิธี ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีคนกระจุกตัวเฉลี่ย 5800 คน ต่อ 1
ทางสถิติจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามพบว่า วัสดุที่ มีดัชนีความ ตารางกิ โลเมตร หลังจากมีการเปิ ดให้บ ริการรถไฟฟ้าสายใหม่ ครอบคลุม
รุนแรง (S.I.) ต่ำที่สุด เท่ากับ 0.32 เป็ นวัสดุป ระเภท ระบบผนังหล่อ ในที่ พื้นที่ก รุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการเชื่อ มถนน ทำทางด่ว น
และในแต่ละปัจจัยได้บ่งชี้ถึงวัสดุที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศัก ยภาพด้านการเข้ าตัวเมืองมากขึ้น ตามแถบชานเมืองและ
ที่ศึกษา โดยความเห็นของทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ปริมณฑลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เทรนด์การอยู่อาศัยบนคอนโดมิเนียมไม่ได้
จำกัดอยู่แค่ในเมืองอีกต่อไป แต่ขยายออกไปสู่จังหวัดหรือโซนทำเลใหม่ๆ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทำให้รูปแบบการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม จากการรวมตัว
คำสำคัญ: วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรมคุณค่า , ลดต้นทุนการก่อสร้าง, ปัจจั ย ของผู้คนจำนวนมากจนกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ หรือ เกิดจากการ
การเลือกซื้อ, บริหารการก่อสร้าง
กระจายความเจริญของเมือง จากเมืองศูนย์กลางออกไปยังเมืองอื่น ๆ ซึ่งได้
เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนรูปแบบและการพัฒนา
Abstract
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสิ้นเชิง [1]
This article studied interior wall specification, process and
เมื่อเมือง มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาแบบไม่สามารถปฏิเสธ
main procedure of installation for comparation about factors
ได้คือ งานก่อสร้าง เพื่อตอบรับความต้องการของเมือง ที่ประชาชนต้องการ
that affect time, cost, quality and safety of the project in 7
โครงสร้างพื้นฐานในการใช้ชีวิ ต และ ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับแหล่ง
main factors and 20 sub factors. The objective of this article
งาน แ ละ แ ห ล่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ต่ า ง ๆจึ งท ำให้ มี ก ารพั ฒ น า
was to identify the factors that affect to purchasing decision of
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของคอนโดมิเนียมเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมาตรการ
interior wall products including conventional, ALC large panel,
ภาครัฐที่ขยายโครงสร้างพื้นฐานไปยังชานเมืองทำให้ประชาชนได้รับ ความ
concrete large panel, cast in place and stay in place. Research
สะดวกสบ าย ใน การเดิ น ท างมา ก ยิ่ ง ขึ้ น ยั ง ส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ น า
was undertaken by survey through questionnaire and data was
อสังหาริมทรัพย์แนวราบก็มีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นกัน จากการ คาด
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การแนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี 62 ของธนาคารกสิกรไทยพบว่า พื้นที่
การขออนุญาตก่อสร้างของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการต่อขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยแนวราบมีการโตถึง 34.67% และแนวสูงมีการเติบโต 5.50% จากการ
คาดการจากธนาคารกสิกรไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ต่อเนื่องจนถึ ง
ช่วงปี 2562 คาดว่าการก่อสร้างจะเร่งตัวขึ้นจากโครงการของทางภาครัฐ
และ โครงการของภาคเอกชนที่คาดว่ายังดีต่อเนื่องจากช่วงต้นปี ส่งผลต่ออุป
สงค์วัสดุก่อ สร้างอั น มีผลกระทบต่อราคาที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผล ให้
ธุร กิ จ ค้ า วัส ดุ ก่ อ สร้า งเอกก็ มี อั ต ราการขายที่ เติ บ โตสู งขึ้ น ด้ ว ย จากการ
คาดการณ์แนวโน้มของธนาคารกรุงศรีพบว่า โดยมีปัจ จัยหนุนจาก 1.ความ
ต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในประเทศที่ จะเพิ่มขึ้นโดยสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ลงทุ น โครงสร้า งพื้ น ฐานของภาครัฐ ที่ ข ยายตั ว ได้ แ ก่ เหล็ ก ปู น ซี เมนต์
คอนกรีตผสมเสร็จ และเสาเข็มคอนกรีต ส่วนวัสดุ ก่อสร้างที่จะปรับตัวดีขึ้น
ตามโครงการอสั งหาริม ทรัพ ย์ ที่ เริ่ม ฟื้ น ตั ว ได้ แ ก่ พื้ น คอนกรีต สำเร็ จ รู ป
กระเบื้ อ ง และสุข ภัณ ฑ์ 2. การส่งออกวัสดุ ก่อ สร้า งที่ มี แนวโน้ มปรับ ตั ว
สูงขึ้ น เนื่ อ งจากหลายประเทศโดยเฉพาะในอาเซีย นกำลังอยู่ ในช่ว งการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์การเติบโตของ
อุปสงค์ทั้งในประเทศและส่งออกจะหนุนให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของ
ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น [2]
จากสัดส่วนค่างานก่อสร้างมีต้นทุนวัสดุก่อสร้างสูงถึง 60% การใช้วัสดุ
ก่อ สร้า งในประเภทต่ า งๆ ขึ้ น อยู่ กับ ราคา ความคุ้ม ค่า รสนิย ม และการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยการเลือกซื้อสินค้าก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่จะใช้การแข่งขันในรูปแบบการประมูล โดยฝ่ายจัดซื้อ จะเลือกซื้อ
สินค้าที่เป็นไปตาม Specification ขั้นต่ำ และ ราคาถูกที่สุด โดยที่อาจจะยัง
ไม่ให้ความสำคัญของฟังก์ชันอื่นๆของสินค้าชนิดเดียวกันที่ผู้ผลิตเพิ่มขึ้นมา
เพื่ อ ให้ ง่า ยต่ อ การก่ อ สร้า งมากขึ้ นซึ่ งตามหลัก ทั่ ว ไปแล้ว หากมี ฟั งก์ ชัน ที่
เพิ่มขึ้ นย่อมส่งผลให้ราคาขายของสินค้ามีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย แต่หาก
ฟังก์ชั นที่ เพิ่ มขึ้ นสามารถลดค่า ใช้จ่ ายในการก่ อ สร้า งได้ก็ ย่อ มเป็ น การดี
งานวิจัยนี้จึงนำหลัก วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เพื่อศึกษาและ
บ่งชี้ปัจ จัย ที่ Key Decision จะเปลี่ย นการตัดสินใจซื้อ สินค้าวัสดุก่อ สร้า ง
จากแค่ Specification และ ราคา ให้เปลี่ยนมาเป็นพิจารณาจาก Value ที่
จะได้รับไม่ว่าจะเป็น Value ของทางผู้ซื้อที่จะได้รับเอง และ Value สำหรับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อนำข้อบ่งชี้เหล่านั้นมาเสนอแนวทางสำหรับการ
พัฒนาช่องทางและวิธีการขายสินค้าต่อไป

2. วรรณคดีวิจารณ์
ประกอบ บำรุงผล. (2550) [3] การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็
เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆคือ เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินงานจำเป็นต้องมี
ปัจจัยที่เป็นรูปธรรมมาสนับสนุนกระบวนการดำเนินการ คือ
1.เงินทุน (Money) ประกอบด้วย เงินสด (Cash), เงินผ่อน (Credit)
เงินทุน เป็นปัจจัยด้านการสนับสนุนการบริห ารที่ สำคัญ ที่สุด เพราะ จะ
ส่งผลกระทบถึงปัจจัยตัวอื่นๆ ด้วยสถานทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอ ที่จะ
หมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่องอยู่เสมอ
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2. กำลังคน (Man) การก่ อ สร้างต้อ งใช้คนระดั บ ต่า ง ๆ ดังนี้ ระดั บ
ผู้ เชี่ ย วชาญ วางแผนและนโยบาย (Professional) คื อ ระดั บ ผู้ บ ริ ห าร
โครงการ, ระดั บ ช่ า งเทคนิ ค (Technician), ระดั บ ช่ า งฝี มื อ (Skilled
Labor), ระดับแรงงาน (Labor)
3. เครื่องทุ่นแรง (Machine) ถึงจะใช้แรงคนแต่บางอย่างใช้เครื่องทุ่น
แรงเข้ าช่วย เช่น งานขุดดิน งานรื้อ ถอน เป็ นต้น หากไม่มีเครื่อ งทุ่นแรง
อาจทำให้ การดำเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความล่ า ช้ า ส่ ง ผลให้ สิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึ งจำเป็ นที่จะต้องมี
เครื่องทุ่นแรงไว้เพียงพอต่อความจำเป็นในการใช้งาน
4. วัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่ง ถ้าโครงการ
ก่อสร้างใด ขาดวัสดุอุ ปกรณ์ก ารก่อ สร้าง ในขณะที่ท ำการก่อสร้าง ด้ว ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตาม จะทาให้ เกิดผลเสีย แน่ นอน เช่น การหยุดชะงักการ
ทำงาน
แลมป์ แฮร์ และเมคคาเนี ย ล (Lamb, Hair and MxDaniel, 2000:
44 อ้ างถึ งใน พิบู ลทีป ะปาล, 2545: 42) [4] อธิบ ายว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดหมายถึง การนำกลยุทธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดจำหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด และการกำหนดราคามาประสมกัน เพื่อทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนกับตลาดเป้ าหมาย หรือกล่าวได้อีก อย่างว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็ นการผสมผสานของเครื่อ งมือทางการตลาด ทำให้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้
ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ามีทั้งที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้(ศิวฤทธิ์ พงศกร
รังศิลป์, 2555: 21) [5] ซึ่งธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการ ต้องพิจารณาถึง
ความจำเป็น และ ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) [6] โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณค่าในสายตาของ
ลูกค้าจึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถขายได้
(ปิยะพงศ์ อินตากูล, 2554) [7] โดยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (The
Total Product) ประกอบด้วย
1. ผลประโยชน์ (Core Benefit) หมายถึง ผลตอบแทนแท้จริงที่ลูกค้า
ต้องการจากการซื้อผลิตภัณฑ์
2. ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Basic Product) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ถู กสร้าง
ขึ้นมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้จับต้องได้และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้
3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้าซื้อและตรงกับความคาดหวังของลูกค้า
4. ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่ ม (Augmented Product) หมายถึง สิ่งที่ทำให้
เกิดความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทำให้
เกินความคาดหวังของลูกค้า
5. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ (The Potential Product) หมายถึง การเพิ่ม
คุณค่าหรือประโยชน์เข้าไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้แก่ลูกค้า
นั้นเกินความคาดหวัง
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การทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันทำได้โดยการ
สร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียงหรืออาจกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพือ่
ต่อสู้กับคู่แข่งในการกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Differentiation) และความ
แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component)
3. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix)
Hussein Ali Mohammed [8] หลักความคิดวิศวกรรมคุณค่า (Value
Engineering: VE) มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การลดต้นทุนการผลิต โดยขจั ด
ค่าใช้จ่าย ที่ไม่ความจำเป็นออกไปในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยังคงไว้ ซึ่งคุณภาพ
กระบวนการวิศวกรรมคุณค่าส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการลดต้นทุนในส่วนของ
วั ส ดุ แ ละระบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถหาวั ส ดุ ห รื อ ระบบทดแทนอื่ น ๆ ที่ มี
คุณภาพสูงกว่าแต่มีต้นทุนที่ต่ ำกว่าหรือเทียบเท่ามาทดแทนกัน ซึ่งในการ
ประเมิ น ทางเลื อ กต่า ง ๆ สามารถเปรีย บเที ย บเพื่ อ หาคุณ ค่ า ของงานที่
เกิดขึ้น (Value Index) ได้ดังนี้
𝐵𝑒𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
Best Value
Function
Quality
Cost

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑐𝑜𝑠𝑡

(1)

ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
หน้าที่การทำงาน
คุณภาพของหน้าที่การทำงาน
ต้นทุนที่ใช้

กระบวนการและขั้นตอนการใช้หลักความคิดวิศวกรรมคุณค่า
ตามมาตรฐานสากล (Value Engineering Job Plan : VE Job Plan)
สามารถแบ่ งขั้ น ตอน ของการวางแผนงานและการวิ เคราะห์ เพื่ อ ระบุ
วัตถุประสงค์และมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างเป็นระบบ (Abdulaziz S. AlYousefi, 2012) [9] ดังนี้
1. การรวบรวมข้ อมูล (Information Phase) เป็นการเก็บ ข้อมูลในทุก ๆ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบ หน้าที่การทำงาน ค่าวัตถุดิบ ขนส่งและ
ติดตั้ง เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ ห น้าที่ (Function Analysis Phase) ในขั้ นตอนนี้ ทำให้
หลักความคิดวิศวกรรมคุณค่าแตกต่างจากการลดต้นทุนแบบอื่นๆโดยทั่วไป
เนื่องจากมีการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานโดยจากประเมินความสัมพันธ์ของ
หน้าที่ อธิบายและแยกแยะปัญหาเพื่อหาข้อสรุป และ พัฒนาทางเลือกของ
การใช้งาน (คาเนโอะ อะกิยามา, เชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุล, 2544) [10]
3. สร้างสรรค์ความคิดเพื่อปรับปรุง (Creative Phase) เป็นการพิจารณาว่า
หน้าที่การทำงานใดที่มีคุณค่าน้อย หน้าที่การทำงานใดเป็นปัญ หาที่ต้อ ง
แก้ไข โดยการใช้วิธีการสร้างสรรค์ความคิดให้มากที่สุด เพื่อเอาชนะการปิด
กั้นทางความคิด (Mental Blocks) ของผู้ใช้งาน
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4.การประเมินผลทางความคิด (Evaluation Phase) เป็ นการกลั่น กรอง
และ ประเมิ นทางเลือ ก ที่ส ร้า งสรรค์ ขึ้ น ว่า ทางเลือ กใดมี ต้น ทุน เท่า ไหร่
สามารถประหยัดได้แค่ไหน
5. การพัฒนา (Development Phase) เป็ นการวางแผนการดำเนินงาน
ในแต่ละ ทางเลือกที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งด้านของกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้
ทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการประเมินปัญหาในด้านของการดำเนินงาน
6. การนำเสนอคุ ณ ค่ า และ การนำไปปรั บ ใช้ ประยุ ก ต์ ในการใช้ ง าน
(Presentation & Implementation Phase) เป็ น ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง
ทางเลือกเพื่อให้ได้หน้าที่การทำงานที่คงเดิมแต่มีต้นทุนที่ตำ่ ลงโดยพิจารณา
ถึงมาตรฐานของการก่อสร้าง ซึ่งอาจปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการ
เหมาะสมของการใช้งาน

รูปที่ 1 กระบวนการของขั้นตอนการใช้หลักความคิดวิศวกรรมคุณค่ าจาก Value
Engineering application benefits in Sustainable Construction, โ ด ย
Abdulaziz S. Al-Yousefi, 2012

มีชัย เรามานะชัย (2547) [11] หลักความคิดวิศวกรรมคุณค่า
สามารถนำไปใช้กับงานก่อสร้างได้โดยการประเมินหาดัชนีคุณค่า (Value
Index) ว่าทางเลือกของหน้าที่ของการทำงานใดมีคุณค่ามากหรือน้อย ซึ่ง
สัดส่วนระหว่างคุณภาพของหน้าที่ของการทำงานกับต้นทุนที่ใช้ สามารถ
บอกความคุ้มค่าของทางเลือกนั้น ๆ ดังนั้นหากทางเลือกใดมีค่าของดัชนี
คุณค่าสูงที่สุด ทางเลือกนั้นจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเช่นกัน จากการ
พัฒนาทางเลือกแล้วนำมาประยุกต์ใช้ของหลักความคิดวิศวกรรมคุณค่า จะ
สามารถช่วยให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนของการทำงานที่ลดลง ส่งผลให้
ผู้ ป ระกอบการสามารถรั ก ษาผลกำไรไว้ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจ โดยไม่
จำเป็นต้องขึ้นราคาของผลิตภัณฑ์ และยังส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงพึงพอใจกับ
ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณ ะ (2546 ) [12] อ ธิ บ ายว่ า
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการค้นหา หรือ ซื้อ
ผลิตภั ณ ฑ์ และ บริก ารเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการซึ่งมีความจำเป็ นที่
นักการตลาดจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเหตุผลดังนี้
1. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด และ จะส่งผลต่อ
ธุรกิจ หากกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น สามารถตรวจสอบได้จะทำให้ ธุรกิจ
ประสบผลสำเร็จ
2.การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความสอดคล้องกับแนวความคิดทางการ
ตลาด (Marketing Concept) เนื่องจากการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
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นั้นจะต้องทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้นั่นเอง

3. อุปกรณ์และวิธีการ
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพื่อศึกษา
กระบวนการ และ ขั้ น ตอนการเลือ กใช้วัสดุ ก่อ สร้า ง ที่น ำหลัก ความคิ ด
วิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อผนังภายใน และศึกษา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปัจจัยหลักในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการ
โดยมีประชากรของงานวิจัยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้าง และทำการวิเคราะห์ผลด้วยทำการศึกษาโดย
ใช้วิธีวิจัยแบบ การสำรวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาง แบบสอบถาม (Questionnaire) และ เอกสารข้อมูลประกอบการขาย
สินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษาใน
งานวิจัย โดย วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
( Statistical Package for the Social Sciences ) ใ น ก า ร ส รุ ป
ผลการวิจัย
3.2 ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพื่อศึกษา
กระบวนการ และ ขั้นตอนการเลือ กใช้ วัสดุก่อสร้าง ที่น ำหลัก ความคิด
วิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อผนังภายใน และศึกษา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปัจจัยหลักในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการ
โดยมีประชากรของงานวิจัยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 4 บริษั ท จำนวน 248 คน
โดยแบ่ ง บุ ค ลากรผู้ เกี่ ย วข้ อ งในโครงการเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ ดั งนี้ 1. บริษั ท
เจ้าของโครงการ 2. บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง
3.3 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบเริ่มจากการศึกษาเอกสารประกอบการขาย
สิ น ค้ า ที่ แ สดงถึ ง Specification ของสิ น ค้ า วั ส ดุ ก่ อ ผนั ง ภายในทั้ ง 5
ประเภท นำมาจัดหมวดหมู่ และแสดงถึงผลกระทบต่อโครงการในหัวข้อ
ต่าง ๆ ทั้งคุณสมบัติของวัสดุ และ วิธีการติดตั้ง ดังรูปที่ 2 และ รูปที่ 3

รูปที่ 3 การติดตั้งของวัสดุกอ่ ผนัง

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์กลุ่มลูก ค้าตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
หรือเลือกใช้สินค้าวัสดุก่อสร้างผนังภายในเหล่านี้ ในโครงการก่อสร้างของ
กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง ทางผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัจจัยต่าง ๆที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้สินค้าเหล่านี้จึงได้ก ำหนด กลุ่มตัวอย่า งเป็ น กลุ่มบริษั ทเจ้ าของ
โครงการ และ กลุ่ ม บริษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ที่ มี อ ำนาจตั ด สิ น ใจ หรื อ
ประสบการณ์ ต รงในการใช้ สิ น ค้ า วั ส ดุ เหล่ า นี้ จาก 4 บริ ษั ท แบ่ ง ตาม
ประเภทการดำเนิ น งานของบริ ษั ท เป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ บริ ษั ท เจ้ า ของ
โครงการ และ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยมีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโครงการก่อสร้างที่จะใช้เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่าง มีทั้งสิ้น 500 คน
จากกลุ่มบริษัท 4 บริษัท
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแบบทดสอบแบบทดสอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน
248 ชุด จากประชากรตัวอย่า ง 500 คน โดยประชากรที่ถู ก เลือกมาเป็ น
ตั ว แทนของประชากรที่ ท ำการศึ ก ษาใช้ ท ฤษฎี ข อง Taro Yamane ที่
ความคลาดเคลื่อน 95% โดยแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ว นที่ 1 ข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบทดสอบ ได้ แ ก่ เพศ, อายุ , วุฒิ
การศึกษา, อาชีพ/ตำแหน่ง, ประสบการณ์การทำงานวิชาชีพก่อสร้ าง และ
หน่วยงานที่สังกัด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากความคิดเห็นในเรื่องการใช้วิศวกรรมคุณค่าในการ
เลือกใช้สินค้าวัสดุก่อผนัง 5 สินค้าได้แก่ ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม , ระบบ
แผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา, ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูป คอนกรีต , ระบบผนัง
หล่อในที่ และ ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก โดยมีเกณฑ์คะแนนการ
เปรียบเทียบ ระดับความสำคัญของปัญหา และ ความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้น
ใน 7 ปัจจัยหลัก 20 ปัจจัยย่อย ซึ่งแสดงถึงปัญหาการใช้งานของวัสดุก่อผนัง
ภายในครอบคลุมตั้งแต่ การขนส่ง ถึง การติดตั้งแล้วเสร็จ
ขั้นตอนสุดท้าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) ในการสรุ ป
ผลการวิจัย

4. การวิจัยและอภิปรายผล

รูปที่ 2 คุณสมบัตขิ องวัสดุกอ่ ผนัง

ผลของการวิจัย แบ่งการวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็น ส่วนๆ จากหัวข้อ
ที่ 3 ได้ผลการวิจัย และ อภิปรายผลการทดสอบดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ
พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบทดสอบเป็นเพศชายมากที่สุด เป็นจำนวน 206
คน คิดเป็นร้อยละ 83.06 และเป็นเพศหญิง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.94
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489

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

โดยกลุ่มผู้ตอบแบบทดสอบที่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี เป็นจำนวน
94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี
และประกอบอาชีพวิศวกร ที่สังกัดหน่วยงานผู้รับเหมาก่อสร้าง คิดเป็นร้อย
ละ 67, ร้ อ ยละ 72.98 และ ร้ อ ยละ 75 ตามลำดั บ โดยบุ ค คลที่ ต อบ
แบบทดสอบส่วนมากจะมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อสร้างอยู่ที่ 6-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.10
4.2 ข้อมูลจากความคิดเห็น ในเรื่องการใช้ วิศวกรรมคุณค่า ในการเลือกใช้
สินค้าวัสดุก่อผนัง
โดยได้ท ำการทดสอบถึ งปั ญ หาต่า งๆ ของวัสดุก่อ ผนังภายใน ใน 2
หัวข้อได้แก่ ความถี่ของผลกระทบ และ ระดับของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนความถี่ของผลกระทบ เป็นลำดับคะแนน 1-5 โดย 1 แสดง
ถึงความถี่ ที่เกิดขึ้นของผลกระทบที่มีการเกิดต่ำ และ 5 แสดงถึงความถี่ ที่
เกิดขึ้นของผลกระทบที่มีการเกิดสูง ส่วน ระดับของผลกระทบ มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน โดย 1 แสดงถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ำ มีระดับของผลกระทบต่อ
ปัจจัยต่ำ และ 5 แสดงถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นสูง มีระดับของผลกระทบต่อ
ปัจจัย สูง จากนั้นวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation), ค่าดัชนีความรุนแรง (Severity Index : SI) และ
จัดลำดับความสำคัญ (Ranking) ของปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกใช้สินค้าวัสดุ
ก่อผนังภายใน 5 สินค้า ได้แก่ ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม , ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรูปมวลเบา, ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต , ระบบผนังหล่อในที่
และ ระบบผนังอิ ฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก โดยแบ่ งแบบทดสอบเป็ น 7
ปัจจัยหลัก 20 ปัจจัยย่อย ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ พบว่าสินค้าที่มีค่าเฉลี่ย
ของดัชนีความรุนแรงใน 7 ปัจจัยหลัก ได้มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรง
เฉลี่ยของชนิดสินค้าจากสินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัย จากน้อย
ไปมากได้ ดังนี้ 1. ระบบผนังหล่อในที่ , 2. ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก, 3. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูป คอนกรีต , 4. ระบบแผ่นผนังสำเร็จ รูป
มวลเบา และ 5. ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง
อยู่ที่ 0.31, 0.33, 0.35, 0.36 และ 0.51 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยทั้งหมด

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)
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โดยค่าดัชนีความรุนแรงค่าน้อยแสดงถึง ระดับของผลกระทบต่ำ ดังนั้น
หากต้องการเลือกใช้ระบบผนังภายในที่มีความถี่ของปัญ หาที่ค่อนข้ างต่ำ
และปัญ หานั้นสำคัญ ต่อ เวลา, ต้นทุน , คุณภาพ และ ความปลอดภัย สูง
ตัวเลือกระบบผนัง ระบบผนังหล่อในที่ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่ม
วัสดุก่อผนังภายใน แต่ห ากลูกค้ามีความกังวลในเรื่อ งของปัจ จัยต่าง ๆที่
แตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆจะได้ข้อสรุป ดังต่อไปนี้
4.2.1 ค่ า ดั ช นี ค วามรุ น แรงปั จ จั ย ด้ า นความรวดเร็ ว ในการติ ด ตั้ ง
(Productivity)
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญ ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการติดตั้ง (Productivity)

ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญ ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการติดตั้ง (Productivity) (ต่อ)

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าหากพิจารณาในปัจจัยเรื่อง ความรวดเร็วใน
การติดตั้ง (Productivity) ได้มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของ
ชนิดสินค้าจากสินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัย จากน้อยไปมากได้
ดังนี้ 1. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต, 2. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวล
เบา, 3. ระบบผนังหล่อในที่, 4. ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก และ
ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรงอยู่ที่ 0.34, 0.34,
0.42, 0.44 และ 0.58 ตามลำดับ
ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยสามาถบ่งชี้ให้ทราบว่าในปัจจัยเรื่องของความ
รวดเร็วในการติดตั้ง (Productivity) ผู้ทำแบบทดสอบเห็นว่าสินค้าวัสดุก่อ
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ผนังภายในประเภท ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต เป็นวัสดุที่มีปัญหา
เกี่ยวกับความรวดเร็วในการติดตั้งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าทั้ง5ประเภท
4.2.2 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านราคา (Price)
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญ ปัจจัยด้าน ราคา (Price)
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ก่อผนังแบบดั้งเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรงอยู่ที่ 0.22, 0.23, 0.28,
0.28 และ 0.42 ตามลำดับ
ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยสามาถบ่งชี้ให้ทราบว่าในปัจจัยเรื่องการขนส่ง
(Delivery) ผู้ ท ำแบบทดสอบเห็ น ว่า สิ น ค้ า วั ส ดุ ก่ อ ผนั งภายในประเภท
ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก เป็นวัสดุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าทั้ง 5 ประเภท เนื่องจากด้วยลักษณะการขนส่ง
เป็นลักษณะแผ่น Fiber cement board กับ โครง C-line ทำให้สะดวกต่อ
การขนส่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าทั้ง 5 ประเภท
ตารางที่ 4 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญ ปัจจัยด้าน การขนส่ง (Delivery)

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าหากพิจารณาในปัจจัยเรื่อง ราคา (Price)
ได้มีก ารจัดลำดับ ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ย ของชนิดสินค้า จากสิน ค้าที่ มี
ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัย จากน้อยไปมากได้ ดังนี้ 1. ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรูปมวลเบา, 2. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต, 3. ระบบผนังหล่อ
ในที่, 4. ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม และ 5. ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก โดยมีค่า เฉลี่ย ดัชนี ความรุนแรงอยู่ที่ 0.43, 0.44, 0.49, 0.51 และ
0.51 ตามลำดับ
ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ย สามาถบ่งชี้ให้ทราบว่าใน ปัจจัยเรื่อง ราคา
(Price) ผู้ทำแบบทดสอบเห็ นว่าสินค้าวัสดุก่อผนังภายในประเภท ระบบ
แผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา เป็นวัสดุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนน้อยที่สุด
เมื่อ เทียบกับ สินค้าทั้ง 5 ประเภท ถึ งแม้ว่าในปั จจัย ที่ 2.1 การลดต้นทุน
ทางตรง (Direct Cost) ของสินค้าก่อผนังระบบ ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
จะมี ค่ า ดั ช นี ค วามรุ น แรงต่ ำ ที่ สุ ด แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้ อ ม
(Indirect Cost) ทำให้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดในปัจจัยด้านราคา เป็นสินค้า
ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา
4.2.3 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านการขนส่ง (Delivery)
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า หากพิจารณา ในปั จจัย เรื่อง การขนส่ง
(Delivery) ได้มี การจั ดลำดับ ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้า
จากสินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัย จากน้อยไปมากได้ ดังนี้ 1.
ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก, 2. ระบบผนังหล่อในที่, 3. ระบบแผ่น
ผนังสำเร็จรูปมวลเบา, 4. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต และ 5. ระบบ

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)

4.2.4 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านการกองเก็บ (Storage)
จากผลการวิเคราะห์ พบว่าหากพิจารณาในปัจจัยเรื่อง การกองเก็บ
(Storage) ได้มี การจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัย จากน้อยไปมากได้ ดังนี้ 1. ระบบ
แผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต, 2. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา, 3. ระบบ
ผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก , 4. ระบบผนังหล่อในที่ และ 5. ระบบก่อ
ผนังแบบดั้งเดิม โดยมี ค่าเฉลี่ย ดั ชนีความรุนแรงอยู่ ที่ 0.36, 0.36, 0.38,
0.39 และ 0.39 ตามลำดับ
ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยสามาถบ่งชี้ให้ทราบว่าในปัจจัยเรื่องการกอง
เก็บ (Storage) ผู้ทำแบบทดสอบ เห็นว่าสินค้าวัสดุก่อผนังภายในประเภท
ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต เป็นวัสดุที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การกองเก็บ
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าทั้ง 5 ประเภท เนื่องจาก เป็นวัสดุคอนกรีตมี
ความแข็งแรงสูงและดูแลรัดษาง่ายก่อให้เกิดความเสียหายจากการกองเก็บ
และเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้น้อยกว่าวัสดุอื่นๆที่มีโอกาสเสียหายเมื่อกองเก็บ
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
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ตารางที่ 5 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญ ปัจจัยด้าน การกองเก็บ (Storage)
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ประเภท ระบบผนังหล่อในที่ เป็นวัสดุที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดน้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าทั้ง 5 ประเภท เนื่องจาก มีขั้นตอนการติดตั้งที่ง่าย
และขั้นตอนในการติดตั้งน้อย พื้นผิว Finishing สามารถลดงานเปียกจาก
การฉาบได้ เนื่องจากแบบหล่อทำให้พื้นผิวค่อนข้างเรียบกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ
ที่อาจจะต้องมีการฉาบปรับระดับและสกิลพื้นผิวเพิ่มเติมซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาเรื่องความสะอาดภายในโครงการก่อสร้างได้มากกว่า
4.2.6 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านการทำงานร่วมกันกับงานระบบ
(MEP Compatible)
ตารางที่ 7 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความ สำคั ญ ปั จ จั ย ด้ า น ก ารท ำงาน ร่ ว ม กั น กั บ งาน ระ บ บ (MEP
Compatible)

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)

4.2.5 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านความสะอาด (Cleanliness)
ตารางที่ 6 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญ ปัจจัยด้าน ความสะอาด (Cleanliness)

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าหากพิจารณาในปัจจัยเรื่อง ความสะอาด
(Cleanliness) ได้มี การจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้า
จากสินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัย จากน้อยไปมากได้ ดังนี้ 1.
ระบบผนังหล่อในที่, 2. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา, 3. ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรูปคอนกรีต, 4. ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก และ 5. ระบบ
ก่อผนังแบบดั้งเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรงอยู่ที่ 0.22, 0.38, 0.38,
0.41 และ 0.71 ตามลำดับ
ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยสามาถบ่ งชี้ให้ทราบว่าในปั จจั ยเรื่อ งความ
สะอาด (Cleanliness) ผู้ทำแบบทดสอบ เห็นว่าสินค้าวัสดุก่อผนังภายใน

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า หากพิจ ารณาในปั จ จัย เรื่อ ง การทำงาน
ร่วมกันกับงานระบบ (MEP Compatible) ได้มี การจัดลำดับค่าดัชนีความ
รุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจากสินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจั ย
จากน้อยไปมากได้ ดังนี้ 1. ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก, 2. ระบบ
ผนังหล่ อ ในที่ , 3. ระบบแผ่น ผนังสำเร็จ รูป คอนกรีต , 4. ระบบแผ่น ผนั ง
สำเร็จ รูป มวลเบา และ 5. ระบบก่อ ผนังแบบดั้งเดิม โดยมีค่า เฉลี่ย ดัชนี
ความรุนแรงอยู่ที่ 0.21, 0.28, 0.30, 0.36 และ 0.41 ตามลำดับ
ค่า ดั ชนี ความรุน แรงเฉลี่ย สามาถบ่ งชี้ให้ ท ราบว่า ในปั จ จั ย เรื่อ งการ
ทำงานร่วมกันกับงานระบบ (MEP Compatible) ผู้ทำแบบทดสอบ เห็นว่า
สินค้าวัสดุก่อ ผนังภายในประเภท ระบบผนังอิ ฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก
เป็นวัสดุที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การทำงานร่วมกันกับงานระบบ น้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับสินค้าทั้ง 5 ประเภท เนื่องจาก เมื่อพิจารณาจากวัสดุก่อผนังทั้ง 5
ประเภทแล้ว วัสดุ ระบบผนังอิ ฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก สามารถฝังงาน
ระบบได้เป็นอิสระที่สุด และจัดระเบียบได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากก่อนที่จะ
กรอกเนื้อปูน ผู้ติดตั้งสามารถเดินท่องานระบบ ร้อยสายตัดผ่านโครงเหล็ก
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C-line ได้ง่ายกว่าวัสดุชนิด อื่นๆ และทำให้สามารถจัดระเบียบงานระบบได้
ดีกว่าสินค้าก่อผนังชนิดอื่น
4.2.7 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านรอยต่อ (Joint)
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4.2.8 ค่ า ดั ช นี ค วามรุ น แรงปั จ จั ย ด้ า นความรวดเร็ ว ในการติ ด ตั้ ง
(Productivity) แสดงผลวิเคราะห์แบบแยกกลุ่มบริษัท

ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญ ปัจจัยด้าน รอยต่อ (Joint)

ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่มเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างใน ปัจจัยด้าน
ความรวดเร็วในการติดตั้ง (Productivity)

** ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม (CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนัง
สำเร็จรู ปคอนกรีต (CON), ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนั งอิฐมวลเบาเสริมโครง
เหล็ก(SIP)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าหากพิจารณาในปัจจัยเรื่อง รอยต่อ (Joint)
ได้มี การจัดลำดับ ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจากสินค้าที่มี
ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัย จากน้อยไปมากได้ ดังนี้ 1. ระบบผนังอิ ฐ
มวลเบาเสริ ม โครงเหล็ ก , 2. ระบบผนั ง หล่ อ ในที่ , 3. ระบบแผ่ น ผนั ง
สำเร็จรูปมวลเบา, 4. ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต และ 5. ระบบก่อ
ผนังแบบดั้งเดิม โดยมี ค่าเฉลี่ย ดั ชนีความรุนแรงอยู่ ที่ 0.22, 0.23, 0.36,
0.38 และ 0.56 ตามลำดับ
ค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยสามาถบ่งชี้ให้ทราบว่าในปัจจัยเรื่องรอยต่อ
(Joint) ผู้ทำแบบทดสอบ เห็นว่าสินค้าวัสดุก่อผนังภายในประเภท ระบบ
ผนั งอิ ฐมวลเบาเสริม โครงเหล็ก เป็ น วัส ดุที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทำงาน
ร่วมกันกับงานระบบ น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าทั้ง 5 ประเภท เนื่องจาก
การชนกันของวัสดุ Fiber cement board ง่ายต่อการเก็บรอยต่อมากกว่า
วัสดุชนิดอื่นๆ และ มีจำนวนรอยต่อของแผ่นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุ
ชนิ ด อื่ น ๆ ทำให้ มีปั ญ หาเรื่อ งรอยต่ อ ในการติ ดตั้ งน้ อ ยกว่า วัสดุ ก่ อ ผนั ง
ประเภทอื่นๆ
โดยเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัย 7 ปัจจัยหลัก 20 ปัจจัยย่อย ครบทั้งสิ้นแล้ว
ได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยต้องการทราบว่า ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า วั ส ดุ ก่อ ผนั งภายในนั้ น ระหว่า ง กลุ่ ม บริษั ท เจ้ า ของ
โครงการ และ บริษัทรับเหมาก่อสร้างได้มองปัจจัยแตกต่างกันหรือไม่ โดย
ได้ ทำการวิเคราะห์ ผ ลการทดสอบโดยแยกเป็ น 2 ตัว แปร หลังจากการ
วิเคราะห์โดยการแยกตัวแปรพบว่าปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่มบริษัทนั้นมองไปใน
ทิศทางเดีย วกันกับ การวิเคราะห์ ตามตารางที่ 1-7 พบว่ามีค่าดัชนีความ
รุนแรงที่ใกล้เคียงกัน และ การจัดลำดับที่ตรงกันทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ดังตาราง
ต่อไปนี้

พบว่า ค่าดัชนีความรุนแรง แบบแยกกลุ่มบริษัทนั้นผลการทดสอบมี
ความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบรวมทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ตาม
ตารางที่ 2 และ มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัยจากน้อยไปมากสอดคล้องกัน ตาม
ตารางที่ 2
4.2.9 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านราคา (Price) แสดงผลวิเคราะห์
แบบแยกกลุ่มบริษัท
ตารางที่ 10 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่มเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างใน ปัจจัยด้าน
ราคา (Price)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)
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พบว่า ค่าดัชนีความรุนแรง แบบแยกกลุ่มบริษัทนั้นผลการทดสอบมี
ความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบรวมทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ตาม
ตารางที่ 1 และ มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัยจากน้อยไปมากที่ไม่สอดคล้องกัน
ในส่วนของสินค้า ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม และ ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริม
โครงเหล็ก โดยกลุ่มบริษั ทรับเหมาก่อสร้างมองว่า ดัชนีความรุนแรงของ
ปัจจั ยด้านราคา ในลำดับที่ 4 และ 5 ควรเป็ น ระบบก่อ ผนังแบบดั้งเดิม
และ ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก ตามลำดับ แต่ทางบริษัทเจ้าของ
โครงการมองว่าดัชนีความรุนแรงของปัจจั ยด้านราคา ในลำดับที่ 4 และ 5
ควรเป็ น ระบบผนั งอิ ฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก และ ระบบก่อ ผนังแบบ
ดั้งเดิ ม ตามลำดับ ซึ่ งขั ดแย้งกับ การวิเคราะห์ ผลการทดสอบตาม ตาม
ตารางที่ 3 แต่การจัดลำดับสินค้าวัสดุก่อผนังในลำดับที่ 1-3 นั้นมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องตามการวิเคราะห์ผลแบบไม่แยกกลุ่ม
บริษัท
4.2.10 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยด้านการขนส่ง (Delivery) แสดงผล
วิเคราะห์แบบแยกกลุ่มบริษัท
ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่ม เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างในปัจจัยด้าน
การขนส่ง (Delivery)
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ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่มเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างใน ปัจจัยด้าน
การกองเก็บ (Storage)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

พบว่า ค่าดัชนีความรุนแรง แบบแยกกลุ่มบริษัทนั้นผลการทดสอบมี
ความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบรวมทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ตาม
ตารางที่ 5 และ มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัยจากน้อยไปมากสอดคล้องกัน ตาม
ตารางที่ 5
4.2.12 ค่ า ดัชนี ความรุน แรงปั จ จั ย ด้า นความสะอาด (Cleanliness)
แสดงผลวิเคราะห์แบบแยกกลุ่มบริษัท
ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่มเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างใน ปัจจัยด้าน
ความสะอาด (Cleanliness)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

พบว่า ค่าดัชนีความรุนแรง แบบแยกกลุ่มบริษัทนั้นผลการทดสอบมี
ความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบรวมทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ตาม
ตารางที่ 4 และ มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัยจากน้อยไปมากสอดคล้องกัน ตาม
ตารางที่ 4
4.2.11 ค่ า ดั ช นี ค วามรุ น แรงปั จ จั ย ด้ า นการกองเก็ บ (Storage)
แสดงผลวิเคราะห์แบบแยกกลุ่มบริษัท

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

พบว่า ค่าดัชนีความรุนแรง แบบแยกกลุ่มบริษัทนั้นผลการทดสอบมี
ความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบรวมทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ตาม
ตารางที่ 6 และ มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัยจากน้อยไปมากสอดคล้องกัน ตาม
ตารางที่ 6
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4.2.13 ค่าดัชนีความรุนแรงปัจจัยการทำงานร่วมกับงานระบบ (MEP
Compatible) แสดงผลวิเคราะห์แบบแยกกลุ่มบริษัท
ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่มเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างใน ปัจจัยด้าน
การทำงานร่วมกับงานระบบ (MEP Compatible)
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Sig (2-tailed) ที่ ร ะดั บ ค่ า นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ปรากฏว่ า ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H1) นั้น คือ กลุ่มบริษัทเจ้าของโครงการ และ กลุ่มบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง โดยมีมุมมองในแต่ละปัจจัยดังนี้
ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่มเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างใน ปัจจัยด้าน
รอยต่อ (Joint)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความรุนแรง, ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรง และ จัดลำดับ
ความสำคัญแยกกลุ่มเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้า งใน ปัจจัยด้าน
การทำงานร่วมกับงานระบบ (MEP Compatible) (ต่อ)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

ตารางที่ 16 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ใน ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม รว ด เร็ ว ใน ก า รติ ด ตั้ ง
(Productivity)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

พบว่า ค่าดัชนีความรุนแรง แบบแยกกลุ่มบริษัทนั้นผลการทดสอบมี
ความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบรวมทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ตาม
ตารางที่ 7 และ มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัยจากน้อยไปมากสอดคล้องกัน ตาม
ตารางที่ 7
4.2.14 ค่ า ดั ช นี ค วามรุ น แรงปั จ จั ย ด้ า น รอยต่ อ (Joint) แสดงผล
วิเคราะห์แบบแยกกลุ่มบริษัท
พบว่า ค่าดัชนีความรุนแรง แบบแยกกลุ่มบริษัทนั้นผลการทดสอบมี
ความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบรวมทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ตาม
ตารางที่ 8 และ มีการจัดลำดับค่าดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของชนิดสินค้าจาก
สินค้าที่มี ระดับของผลกระทบ ต่อปัจจัยจากน้อยไปมากสอดคล้องกัน ตาม
ตารางที่ 8
มุมมองการให้ความสำคัญ กับ ปัญหาที่แตกต่างกันตามหน่วยงานที่สังกัด
ของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาการวิจัย พบว่า ผล
การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t - test ในการทดสอบพบว่า
ค่า

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)
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4.2.15 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ใน ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม รว ด เร็ ว ใน ก า รติ ด ตั้ ง
(Productivity)
ปัจจัย ด้านความรวดเร็วในการติดตั้ง (Productivity) ผลการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบความแตกต่าง ของมุมมองการให้ความสำคัญกับปัญหาที่
แตกต่างกัน พบว่า ใน ทั้ง 3 ปัจจัยย่อย ของ 5 สินค้า กลุ่มบริษัทเจ้าของ
โครงการ และ กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยไม่
แตกต่างกันทุกปัจจัยย่อย
4.2.16 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านราคา (Price)
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ ความแตกต่า งระหว่า งกลุ่ มตั ว อย่า งด้ว ยวิธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้าน การขนส่ง (Delivery)

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ ความแตกต่า งระหว่า งกลุ่ มตั ว อย่า งด้ว ยวิธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านราคา (Price)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

ปั จ จั ย ด้ า น ราคา (Price) ผลการวิเคราะห์ การเปรีย บเที ย บความ
แตกต่างของมุมมองการให้ความสำคัญกับปัญหาที่แตกต่างกัน พบว่า ใน
ทั้ง 2 ปั จ จั ย ย่อ ย ของ 5 สิน ค้ า กลุ่ม บริษั ท เจ้ า ของโครงการ และ กลุ่ ม
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็น ในปัจจัยย่อยไม่แตกต่างกันทุกปัจจัย
ย่อย
4.2.17 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านการขนส่ง (Delivery)
ปัจจัย ด้าน การขนส่ง (Delivery) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของมุมมองการให้ความสำคัญกับปัญหาที่แตกต่างกัน พบว่า ใน
ทั้ง 3 ปั จ จั ย ย่อ ย ของ 5 สิน ค้ า กลุ่ม บริษั ท เจ้ า ของโครงการ และ กลุ่ ม
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็น ในปัจจัยย่อย แตกต่างกันในหัวข้อ
3.3 ปัญหาอื่นๆจากการขนส่งจากรถส่งของเข้าสู่พื้นที่กองเก็บของโครงการ
ในสินค้า ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.039

4.2.18 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านการกองเก็บ (Storage)
ปัจจัย ด้าน การกองเก็บ (Storage) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของมุมมองการให้ความสำคัญกับปัญหาที่แตกต่างกัน พบว่า
ใน ทั้ง 3 ปัจจัยย่อย ของ 5 สินค้า กลุ่มบริษัทเจ้าของโครงการ และ กลุ่ม
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็น ในปัจจัยย่อย แตกต่างกันในหัวข้อ
4.3 ปัญหาการเคลื่อนย้ายจากพื้ นที่กองเก็บไปใช้งานในสินค้า ระบบแผ่น
ผนังสำเร็จรูปมวลเบา และ ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต โดยมีค่า Sig
(2-tailed) เท่ากับ 0.038 และ 0.027 ตามลำดับ
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ตารางที่ 19 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้าน การกองเก็บ (Storage)
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4.2.19 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านความสะอาด (Cleanliness)
ปั จ จั ย ด้ า น ความสะอาด (Cleanliness) ผลการวิ เ คราะห์ ก าร
เปรีย บเที ยบ ความแตกต่างของมุมมองการให้ ความสำคัญ กับ ปั ญ หาที่
แตกต่างกัน พบว่า ใน ทั้ง 3 ปัจจัยย่อย ของ 5 สินค้า กลุ่มบริษัทเจ้าของ
โครงการ และ กลุ่มบริษั ทรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็น ในปัจจัยย่อ ย
แตกต่างกันในหัวข้อ 5.2 ในพื้นที่การติดตั้ง และการเตรียมติดตั้ง (ผสมปูน
ก่อ ฉาบ) เกิดความไม่สะอาด และ ไม่เรียบร้อย ในสินค้า ระบบผนังหล่อใน
ที่ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.048
4.2.20 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านการทำงานร่วมกันกับงานระบบ (MEP
Compatible)
ตารางที่ 21 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านการทำงานร่วมกันกับงานระบบ (MEP
Compatible)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

ตารางที่ 20 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านความสะอาด (Cleanliness)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

ปัจจัย ด้าน การทำงานร่วมกันกับงานระบบ (MEP Compatible) ผล
การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความแตกต่างของมุมมองการให้ความสำคัญ
กับ ปั ญ หาที่ แ ตกต่า งกัน พบว่า ใน ทั้ง 2 ปั จจั ย ย่อ ย ของ 5 สินค้า กลุ่ม
บริษัทเจ้าของโครงการ และ กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็น ใน
ปัจจัยย่อยไม่แตกต่างกันทุกปัจจัยย่อย
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4.2.21 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้านรอยต่อ (Joint)
ตารางที่ 22 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี
Independent T-Test ในปัจจัยด้าน รอยต่อ (Joint)

** บริษัทเจ้าของโครงการ (OW), บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CT), ระบบก่อผนังแบบดั้งเดิม
(CV), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมวลเบา (ALC), ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูปคอนกรีต (CON),
ระบบผนังหล่อในที่ (CIP), ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (SIP)

ปัจจัย ด้าน รอยต่อ (Joint) ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของมุมมองการให้ความสำคัญกับปัญหาที่แตกต่างกัน พบว่า ใน
ทั้ง 2 ปั จ จั ย ย่อ ย ของ 5 สิน ค้ า กลุ่ม บริษั ท เจ้ า ของโครงการ และ กลุ่ ม
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็น ในปัจจัยย่อยไม่แตกต่างกันทุกปัจจัย
ย่อย

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูลจากแบบทดสอบจำนวน 248 ชุ ด ใน 7
ปัจจัยหลัก 20 ปัจจัยย่อยพบว่า ในแต่ละปัจจัยของวัสดุก่อผนังภายในนั้นมี
สินค้าที่เหมาะสมในการใช้งาน ในแต่ละปัจจัย ดังนี้ ความรวดเร็วในการ
ติดตั้ง (Productivity) สินค้าที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ ระบบแผ่นผนังสำเร็จรูป
คอนกรี ต , ราคา (Cost) สิ น ค้ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ได้ แ ก่ ระบบแผ่ น ผนั ง
สำเร็ จ รูป มวลเบา, การขนส่ ง (Delivery) สิ น ค้ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ได้ แ ก่
ระบบผนั งอิ ฐมวลเบาเสริม โครงเหล็ก , การกองเก็บ (Storage) สิน ค้ า ที่
เหมาะสมที่ สุ ด ได้ แ ก่ ระบบแผ่ น ผนั งสำเร็จ รูป คอนกรี ต , ความสะอาด
(Cleanliness) สิ น ค้ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ได้ แ ก่ ระบบผนั ง หล่ อ ในที่ , การ
ทำงานร่วมกันกับงานระบบ (MEP Compatible) สินค้าที่เหมาะสมที่สุด
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ได้แก่ ระบบผนังหล่อในที่ และ รอยต่อ (Joint) สินค้าที่เหมาะสมที่สุดได้แก่
ระบบผนังหล่อในที่
แต่เมื่อพิจารณาทุกปัจจัยแล้วพบว่าสินค้าที่มีโอกาสเกิดผลกระทบใน
เรื่อง เวลา, ต้นทุน, คุณภาพ และ ความปลอดภัย ของโครงการน้อยที่สุด
และเหมาะสมต่อการใช้งานนั้นได้แก่ ระบบ ระบบผนังหล่อในที่ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น เนื่อ งด้วยในแต่ละกลุ่มบริษั ทมีหลักเกณฑ์การให้ความสำคัญ ของ
ปั ญ หาในแต่ล ะปั จ จั ย ที่ไม่เท่า กัน งานวิจั ย นี้ได้แ ยกปั จ จั ย ต่า ง ๆออกมา
พร้อมแสดงถึงสินค้าที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุดในแต่ละปัจจัย
ที่ทางผู้ใช้งานให้น้ำหนัก รวมถึงได้แยกปัจจัยใน 2 กลุ่มบริษัทออกมาว่ามี
ความเห็นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลเสริม ในการไปนำเสนอ
ขายหากลูกค้ามีเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญ เพื่อที่จะง่ายต่อการนำเสนอขายได้
ตรงจุดและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
5.1 ข้อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์ทั้ง 5 สินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นนั้นเป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างยากในการหากลุ่มตัวอย่างที่มีค วามรู้หรือเคยใช้สินค้าครบทั้ง 5
ชนิด ในการเปรียบเทียบ เพื่อให้จำนวนตัวอย่างมากพอจนสามารถวิเคราะห์
ด้วยหลักการทางสถิติและน่าเชื่อถือมากขึน้ กว่านี้ ในงานวิจัยชิ้นถัดไปอาจจะ
วิเคราะห์ปัจจัยที่น้อยลง หรือ จำนวนสินค้าที่น้อยลงเพื่อให้มีความเป็นไปได้
ในการหากลุ่มตัวอย่างมากขึ้น
5.2 แนวทางในการพัฒนาต่อไป
จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยต่าง ๆข้างต้นนั้นเน้นไปถึงคุณสมบัติ
ของสินค้า , การติดตั้งสินค้า และ ปัญ หาที่เกิดขึ้นภายในโครงการก่อสร้าง
จากการติดตั้งวัสดุก่อผนังภายในของแต่ละชนิด แต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยในการ
ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กใช้ สิ น ค้ า คื อ กระบวนการทางการตลาด และ
กระบวนการขายสินค้าแต่ละชนิด อาจจะวิเคราะห์ถึง ปัจจัยต่าง ๆที่ทำให้
ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้จากส่วนประสมทางการตลาดในหัวข้อต่าง ๆที่
นอกเหนือจากข้อมูลด้านเทคนิค

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ประเมินแบบทดสอบ จากโครงการก่อสร้าง
ต่า ง ๆ ที่ผู้ เขี ย นเข้ า ไปให้ ป ระเมิน แบบทดสอบในหั ว ข้ อ วิจั ย นี้ รวมถึ งผู้
ประเมินที่ผู้เขียนได้ส่งแบบทดสอบไปในรูปแบบออนไลน์ ที่สละเวลาในการ
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กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน
Contractor Selection Process for Wellhead Platform Construction
วรรธณพล ชมภูเขียว1 และ อมรชัย ใจยงค์2
1

บริษัท ไทยนิปปอนสตีลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
2
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
*Corresponding author; E-mail address: jaiyong@eng.buu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการประเมินและ
คัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตน้ ำมันและก๊าซโดยทำ
การรวบรวมรายละเอียดเชิงลึกในกระบวนการการคัดเลือกผู้รับเหมาหลัก
และผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทที่ดำเนินกิจการผลิตและก่อสร้างแท่นขุดเจาะ
ก๊าซน้ำมันจำนวน 6 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิต 1 บริษัท และบริษัท
ผู้รับ เหมางานก่อ สร้างอีก 5 บริษ ัท ด้ว ยการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่าย
ก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและวิศวกรที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือก
ผู้รับเหมา การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การ
ทำงานของผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อนำไปใช้กับแนวทางในกระบวนการจัดการ
งานก่ อ สร้ า ง จากการศึ ก ษาพบว่ า ขั ้ น ตอนในการคั ด เลื อ กผู ้ร ั บ เหมา
ประกอบด้วยกัน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้
เสนอโครงการ 2) การจัดทำร่างข้อเสนองาน 3) การยื่นซองประกวดราคา
4) การประเมินผู้ประกวดราคา และ 5) การประกาศผลการคัดเลือก โดย
ปัจ จัย หลัก ที่มีผลต่อ การพิจ ารณาผู้ ชนะการประมู ล งานประกอบด้ ว ย
ความสามารถทางเทคนิค การวางแผนโครงการ ความสามารถในการผลิต
และความสามารถในการทางการเงิน และในการศึกษานี้ได้เสนอเกณฑ์การ
ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ที ่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ส ำหรั บ การประเมิ น และคั ด เลื อ ก
ผู้รับเหมาในงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน และโครงการก่อสร้างที่
เกี่ยวข้องอื่นๆต่อใปในอนาคต
คำสำคัญ: กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา, การก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซ
น้ำมัน, การบริหารจัดการโครงการ

Abstract
This research aims to study and develop a guideline for the
contractor’ s evaluation and selection process for oil and gas
wellhead platform construction. The six companies operating in
the production and construction of the oil gas drilling platform
consisting of one manufacturing company and five construction
contractors are selected to study in- depth details with

interviews from relevant officials which are experts, project
managers, construction managers, procurement managers and
engineers that are involved in the contractor selection process.
Most interviews will gather data from their experience to apply
to existing guidelines in the construction management
processes. The study found that the contractor selection
process consists of five steps, which are pre- qualification,
proposal preparation, bid submission, bid evaluation, and award
of the project. The main factors that affect the consideration of
bidders consist of technical capability, project planning,
production capability, general capability, and financial capability.
This study also proposes the weighting criteria obtained from
interviews for the evaluation and selection of contractors for a
wellhead platform and other related construction projects in
the future.
Keywords: contractor selection process, wellhead platform
construction, project management

1. คำนำ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างในงานโครงการอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีรวมทั้งธุรกิจ การก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำ มันในประเทศไทยมีการ
แข่งขันทางธุรกิจกันอย่างสูงมากโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะ
ก๊าซน้ำมันซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยี วิศวกรรมความเชี่ยวชาญเป็น
พิเศษ สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ทั้งทางด้านการ
ออกแบบ การจัดหาวัสดุ เครื่องจักรกล การประกอบติดตั้ง การตรวจสอบ
คุณภาพ การขนส่งรวมถึงการบริหารการจัดการงานก่อสร้าง ดังนั้นองค์กร
หรือบริษัทผู้ประกอบการจึงต้องมี การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโดย
การใช้ แ หล่งทรัพยากรภายนอกหรือผู้รับเหมาซึ่งมีความเชี่ยวชาญงาน
เฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่กำหนดไว้ แต่ในระหว่า งการปฏิบัติงานจริงมักจะเกิดปั ญ หา
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ขึ้น เช่น การทำงานที่ไม่ได้คุณภาพ การทำงานล่าช้ากว่า
แผน ค่า ใช้จ ่า ยที่เกินงบประมาณ การทิ้งงานของผู้รับ เหมา ซึ่งปัญ หา
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ข้อบกพร่องที่เกิดเหล่านี้มีสาเหตุมาจากข้อกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานในการ
ออกแบบและขั้นตอนการทำงานที่มีข้อจำกัด ศักยภาพ ขีดความสามารถ
ประสบการณ์ของผู้รับเหมาโดยตรง ดังนั้นเพื่อลดข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้
การพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตก๊าซน้ำมันจึงควรต้องมีการพิจารณาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ต่างๆ ของผู้รับจ้างตั้งแต่ต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาถึงขั้นตอน
และหลักการรวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ รับเหมาในงาน
ก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่
สำคัญที่จ ะทำให้ไ ด้ผ ู้ รับ เหมาที ่มี คุ ณสมบั ติ ตรงตามวั ตถุป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของการบริหารโครงการ
การวิจ ัย นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาขั้นตอนการคัดเลือ กผู้รับเหมา
รวมถึ ง ปั จ จั ย ที ่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ค่ า ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ที ่ ใ ช้
ประกอบการให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติของผู้ประมูลงานเพื่อคัดเลือก
ผู ้ ช นะ โดยประโยชน์ท ี่ ค าดว่า จะได้ ร ับ คื อ บริ ษ ั ท ผู้ ผ ลิ ตรวมถึ งบริษั ท
ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตก๊าซน้ำมันสามารถนำขั้นตอนและเกณฑ์
ค่า ถ่ว งน้ำ หนัก ไปใช้เป็นเกณฑ์ มาตรฐานในการประเมินคุณสมบัติ ข อง
ผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงได้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้าง
กระบวนการคัดเลือ กผู้รับ เหมาในงานก่อ สร้า งที่ใ ช้อ ยู่ ใ นปัจ จุ บั น
สามารถแบ่งได้ 8 วิธีด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย 1) การคัดเลือกโดยตรงโดย
ไม่มีการแข่งขัน (Sole source selection) 2) การคัดเลือกโดยพิจารณา
จากผลงานในอดีต (Qualification-Based selection) 3) การคัดเลือกโดย
การแข่งขันทางด้านข้อเสนอและทำการต่อรองราคา (Negotiated source
selection with discussions) 4) การคัดเลือกโดยพิจารณข้อเสนอเพียง
อย่างเดียว (Source selection with formal review) 5) การคัดเลือกโดย
การกำหนดราคาและพิ จ ารณาการออกแบบ (Fixed Budget/Best
technical response or design) 6) การคัดเลือกโดยการให้คะแนนและ
จัดลำดับ (Weighted criteria) 7) การคัดเลือ กโดยการปรับราคาต่ำสุ ด
(Adjusted low bid) และการคัดเลือกโดยพิจารณาที่ราคาต่ำสุด (Low
first cost) [1] สำหรับโครงการก่อสร้างทั่วไปเช่นงานอาคาร มักใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยการพิจารณาที่ราคาต่ำสุ ด หรืออาจมีการพิจารณาผลงานใน
อดีตร่วมด้วย ในขณะที่กระบวนการตัดสินใจสำหรับ คัดเลือกผู้รับ เหมา
สำหรับงานเฉพาะทางเช่น งานก่อสร้างระบบชลประทาน งานก่อสร้างของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้รับเหมา
ก่อนการประมูลซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอเข้ามาสู่
ขั้นตอนการประกวดราคา โดยพิจารณาจากปัจจัยข้อมูลทั่วไปและสภาพ
การเงิน ข้อมูลจำนวนและประสบการณ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายงาน
รายการของเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง และข้อมูลผู้รับเหมาช่วง โดย
ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติข้างต้นจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาได้
หลังจากนั้นจึงจะทำการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุด
เป็ น ขั ้ น ตอนสุ ด ท้ า ย ซึ ่ ง วิ ธ ี ก ารคั ด เลื อ กรู ป แบบนี ้จ ะใช้ ใ นกรณี ท ี ่เป็ น
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หน่วยงานของรัฐ [2] ในบางโครงการอาจมีการจัดให้มีการประกวดราคา
แบบจัดจ้างออกแบบพร้อมก่อสร้า ง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้รับจ้างมักประกอบด้วย ประสบการณ์การทำงาน ความน่าเชื่อถือของ
องค์กรหรือหน่วยงาน ปัจจัยด้านเทคนิคการจัดการและควบคุม ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรบุคคล รายการเครื่องมือ-เครื่องจักร และสถานะด้านการเงินของ
ผู้รับจ้าง [3] ซึ่งจากกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาในหลายโครงการดังที่
กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้างนั้นๆ จำเป็นที่จะต้องพิจารณา
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาเพียง
อย่างเดียว โดยจากข้อมู ลการศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้รับจ้างจาก
มุมมองของโครงการที่เป็นเอกชน (Private owner) โครงการที่เป็นของรัฐ
(Public owner) และผู้บริหารโครงการ (Construction management)
สามารถสรุปปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้รับจ้างโดยภาพรวม ประกอบด้วย
สถานะทางการเงิน ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ผลงานอ้างอิง ผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถของบริษัท ปริมาณของงานที่ดำเนินงาน
อยู่ รู ป แบบการควบคุ ม โครงการ จำนวนบุ ค ลากร ที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งาน
ประสบการณ์ในการทำงานที่มีลักษณะหรือประเภทงานคล้า ยกัน การ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การมีนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
สาระ ความสามารถในการบริห ารโครงการ คุณภาพของงาน ปริมาณ
แรงงาน การจัดองค์กรของบริษัท ผลงานที่บริษัทดำเนินงานเอง ผู้รับจ้างมี
ประวัติการทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ปริมาณเครื่องมือ -เครื่องจักร
และความสามารถในการทำหนังสือค้ำประกันสัญญา [4]
2.2 กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะ
ก๊าซน้ำมัน
ขั้นตอน วิธีการและกระบวนการติดในใจคัดเลือกผู้รับเหมาที่ ปฏิบัติอยู่
ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.2.1 ขั้นตอนการกำหนดและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ผู้เข้าร่วมเสนอโครงการ (Pre-qualification)
หลังจากเจ้าของโครงการได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจน
สมบูรณ์แล้ว จะมีการกำหนดและเตรียมรายชื่อบริษัทที่คาดว่ามีศักยภาพ
หรือเคยเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีลักษณะเช่นนี้มาก่อน รายชื่อดังกล่าวนี้
เรียกว่า “รายชื่อผู้ที่น่าจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา (Long
list) จากนั้น โครงการจึงทำการติดต่อเป็นรายบุคคลกับบริษัทที่มีรายชื่อ
ดังกล่าวและสอบถามความสนใจที่จะร่วมยื่นซองประกวดราคา หากบริษัท
ใดมีความสนใจและตั้งใจจะเข้าร่วมนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ ก็ให้ส่ง
เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆให้เจ้าของโครงการ
พิจารณาทันทีโดยรายชื่อบริษัทที่ผ่านการติดต่อและส่งเอกสารนี้เรียกว่า
“รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา (Short list)” และ
สำหรับรายชื่อของผู้สมัครเข้าร่วมเสนอร่างข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นซอง
ประกวดราคาและคัดเลือกเป็นคู่สัญญาจะเรียกว่า “รายชื่อผู้ยื่นซองประกวด
ราคา (Bidders list)” โดยเอกสารสำคัญ ที่ ผ ู้ เ ข้ า ร่ ว มเสนอร่ า งข้ อ เสนอ
โครงการต้อ งยื่นในขั้น ตอนนี้ป ระกอบด้ว ย 1) เอกสารแสดงประวัติ 2)
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เอกสารแสดงคุณสมบัติความสามารถด้านเทคนิค 3) เอกสารแสดงสถานะ
ทางการเงิ น 4) เอกสารแสดงจำนวนและสมรรถนะของบุ ค ลากรหรื อ
พนัก งานที่เ ป็นแกนหลัก ในการทำงาน 5) เอกสารแสดงฐานะการจัดตั้ง
องค์ก ารหรือ บริษ ัทและการจัด ตั้ งองค์ก ารสำหรับ บริห ารโครงการและ
เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน 6) เอกสารแสดงความสามารถในการจัดหา
วัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในโครงการ 7) เอกสารแสดงปริมาณภาระงานที่
ผู้เข้าร่วมเสนอโครงงานสามารถทำได้จริง
2.2.2 ขั้นตอนการจัดทำร่างข้อเสนองาน (Proposal)
ร่างข้อเสนอโครงงานนี้หมายถึง รายละเอียดของแผนการดำเนินงาน
ของโครงการที่ได้จัดส่งไปยังบริษัทผู้ยื่นซองประกวดราคาและบริษัทผู้ยื่น
ซองประกวดราคาได้ตอบรับการดำเนินการกลับมา รวมถึงส่งใบเสนอราคา
การดำเนิน งานตามแผนงานของโครงการมาด้วยเพื่อให้เจ้าของโครงการ
หรือฝ่ายนิติกรรมที่รับผิดชอบร่างข้อเสนอโครงงานได้นำมาพิจารณา ทั้งนี้
รวมถึงการที่บริษัทผู้ยื่นซองประกวดราคาได้มานำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิค
ต่าง ๆ ด้วยวาจาบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานในฐานะเป็นบริษัท
คู่สัญญาและอธิบายที่มาของราคาที่นำเสนอตลอดจนข้อมูลอื่น ๆที่เจ้าของ
โครงการต้องการทราบ ซึ่งโดยทั่วไปร่างข้อเสนอโครงงานแบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ 1) ร่างข้อเสนอโครงงานเชิงธุรกิจหรือร่างข้อเสนอด้านราคา
(Commercial proposal) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อสำคัญได้แก่ กรอบหรือ
ขอบเขตการทำงาน ราคาที่นำเสนอ เงื่อนไขการชำระเงิน วันส่งมอบงาน
การรับประกันผลงาน และเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆที่จำเป็น 2) ร่าง
ข้อ เสนอโครงงานด้า นเทคนิค (Technical proposal) ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อสำคัญได้แก่ แผนการดำเนินงานโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานทาง
เทคนิคในประเด็นต่าง ๆ ตารางการปฏิบัติงานการดำเนินงานของโครงการ
การจัดตั้งองค์การเพื่อปฏิบัติงานของโครงการ แผนการจัดเตรียมและการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัตถุดิบหรือชิ้นงานของโครงการ ขั้นตอนการบริหาร
จัดการโครงการและข้อกำหนดทางเทคนิค และ 3) ร่างข้อเสนอโครงงาน
ประเภททางเลือก (Alternative proposal) โดยหลักการพื้นฐานแล้ว ร่าง
ข้อเสนอโครงงานที่บริษัทผู้ยื่นซองประกวดราคาจัดทำเสนอไปยังเจ้าของ
โครงการ มักจัดทำในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของโครงการ
อย่า งไรก็ตามหากจำเป็นที่จ ะต้อ งนำเสนอรายละเอีย ดอื่น ๆ เพิ่มเติม
ข้อเสนอที่ทำให้การทำงานหรืองานที่ได้มีคุณภาพสูงกว่า รวมถึงการใช้เวลา
ในการส่งมอบงานที่รวดเร็ว กว่าหรือ มีต้นทุนที่ถ ูกกว่า ควบคู่ไปกับร่าง
ข้อเสนอโครงงานแบบที่เจ้าของต้องการแล้วเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีข้อเด่นของร่างข้อเสนอประเภททางเลือกก็สามารถเสนอแนบไปได้เพื่อเป็น
การสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น
หลังจากฝ่ายเจ้าของโครงการได้พิจารณาร่างข้อ เสนอโครงงานจาก
บริษ ัทผู้ย ื่นซองประกวดราคาแล้ว ก็จะส่งคืนกลับ ไปยังบริษัทผู้ยื่นซอง
ประกวดราคา เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดหรือเล็กน้อยก็ได้ โดยร่างข้อเสนอโครงงานที่
ได้รับ การปรับ ปรุงแก้ไขนี้จะเรียกว่า “ร่า งข้อเสนอโครงงานฉบับแก้ไข
(Counter proposal)
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2.2.3 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงงานหรือโครงการหรือยื่นซอง
ประกวดราคา (Bid submission)
การยื่นซองประกวดราคาในโครงการก่อสร้างแท่นจุดเจาะก๊าซน้ำมันซึ่ง
เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ มีความสลับซับซ้อนและมีมูลค่าสูง จะใช้
วิธีการยื่นซองประกวดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การยื่นซองประกวด
ราคาแบบสองซอง (Two envelope bid) และการยื่นซองประกวดราคา
แบบสองครั้ง (Two stage bid) ซึ่งทั้งสองรูปแบบ ผู้ยื่นซองประกวดราคา
ต้องจัดทำข้อเสนอโครงงานด้านเทคนิคและข้อเสนอโครงงานด้านราคาโดย
ใส่ ซ องแยกกั น โดยในส่ ว นของการประกวดราคาแบบสองซอง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจะดำเนินการเปิดซองข้ อเสนอด้านเทคนิค
ก่อนเพื่อประเมินว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตรงกับที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นจึง
จะทำการเปิ ด ซองร่ า งข้ อ เสนอด้ า นราคาต่ อ ไป ในขณะที ่ ก ารยื ่ น ซอง
ประกวดราคาสองครั้ง บริษัทผู้ยื่นประกวดราคาจะต้องยื่นซองร่างข้อเสนอ
ด้านเทคนิคเพียงซองเดียวก่อน หลังจากที่ได้มีการพิจารณาเชิงเทคนิคอย่าง
ละเอียดชัดเจนแล้ว บริษัทผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติเชิงเทคนิคที่ตรงกับความ
ต้องการของเจ้าของโครงการ จะได้รับอนุญาตให้ยื่นซองร่างข้อเสนอด้าน
ราคาต่อไป โดยราคาที่นำเสนอจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของร่างข้อเสนอเชิง
เทคนิคที่ได้นำเสนอไว้ วิธีการยื่นซองประกวดราคาที่กล่าวมานี้ มักนิยมใช้
กับ โครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ที่ต้องการผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางสูงเนื่องจากต้องใช้ทักษะในการก่อสร้างและเทคโนโลยีในการ
ก่อสร้างและตรวจสอบขั้นสูง ดังนั้นข้อเสนอด้านเทคนิคจึงมีความสำคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อเสนอด้านราคา และวิธีการประกวดราคาแบบนี้ยังมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาในเชิงเทคนิคที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาใน
อนาคต เพราะสามารถคัดเลือกบริษัทที่มีสมรรถนะเชิงเทคนิคได้ตรงกับ
ความต้องการ ซึ่งหากใช้วิธีอื่นเจ้าของโครงการอาจได้คู่สัญญาที่เสนอราคา
ต่ำแต่มีสมรรถนะต่ำกว่าที่ต้องการ นอกจากนี้การดำเนินการประกวดราคา
ยังสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากสามารถแยกแยะระหว่าง
เรื่องราคากับเรื่องของเทคนิคออกจากกันได้โดยเด็ดขาด
2.2.4 ขั้นตอนการประเมินผลการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้ชนะในการ
ประกวดราคา (Bid evaluation)
ปัจจัยสำคัญที่ มักนำมาใช้ในการประเมินคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกหาผู้
ชนะประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) คุณสมบัติทางเทคนิค 2) คุณสมบัติ
ด้านการวางแผนโครงการ 3) คุณสมบัติทั่วไป 4) คุณสมบัติสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 5) คุณสมบัติศักยภาพด้านการเงิน ซึ่งปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกนำมาประเมินตามเกณฑ์การให้ คะแนนและการถ่วง
น้ำหนักตามลำดับความสำคัญ ซึ่งแต่ละโครงการอาจมีค่าน้ำหนักตามลำดับ
ความสำคัญแตกต่างกันออกไป โดยวิธีการประเมินการคัดเลือกมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
• ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเชิงเทคนิคของผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
โครงการทั้ง 5 ด้าน ดังทีก่ ล่าวมา โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนด
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•

•

•

•

•

หากมีข ้อ สงสัย หรือ ต้อ งการข้อ มูล รายละเอีย ดประกอบการ
ประเมินเพิ่มเติม ผู้ทำการประเมินสามารถสอบถามจากผู้ยื่นซอง
ประกวดราคาจนเกิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งชั ด เจน ก่ อ นทำการ
ประเมินและให้คะแนน
ประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคก่อนด้วยการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดแล้วนำคะแนนที่ประเมินตามเกณฑ์ที่ได้มาคำนวณหา
คะแนนรวมจากการถ่วงน้ำหนัก
จากผลคะแนนรวมที่ได้จากการถ่ว งน้ำหนักจะถูกนำไปพิจารณา
ถึงผลการคัดเลือกคุณสมบัติด้านเทคนิคซึ่งมีความสำคัญและจะ
ทำการพิจารณาเป็นอันดับแรก โดยผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดที่
ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
เมื่อได้ผลการประเมินจากการเรียงลำดับการให้คะแนนแล้ว จะ
ทำการประเมินคุณสมบัติเชิงธุรกิจหรือข้อเสนอทางการค้า เป็น
ลำดั บ ถั ด ไป โดยพิ จ ารณาจากเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแล้ ว นำ
คะแนนที่ได้ในแต่ละประเด็นมาคำนวณหาคะแนนรวมจากการ
ถ่วงน้ำหนักเช่นเดียวกันกับการประเมินคุณสมบัติด้านเทคนิคซึ่ง
ผู้เป็นเจ้าของโครงการอาจจะไม่ทำการประเมินคุณสมบัติเ ชิง
ธุรกิจหรือข้อเสนอทางการค้าก็ได้หากผลการประเมินคุณสมบัติ
ด้านเทคนิคจากผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ทำการประเมิน
จัดลำดับ รายชื่อ ผู้เข้า ร่ว มประมูลจากผลการประเมินการให้
คะแนนคุณสมบัติด้านเทคนิคและลำดับผลการประเมินการให้
คะแนนคุณสมบัติด้านราคา ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ชนะ
การคัดเลือก อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอาจไม่ได้รับการ
พิจ ารณาเลือกให้เป็นผู้ชนะเสมอไปหากราคาที่เสนอเกินกว่า
งบประมาณหรือเกินกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ เจ้าของโครงการอาจ
ทำการต่อรองราคาโดยเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงในลำดับต้นๆ
สองหรือสามราย หรืออาจทำการเปิดประมูลครั้งใหม่ (Re-bid)
เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมที่สุด

2.2.5 ขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือก (Award of project)
เมื่อได้ชื่อบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติทั้งสองด้านและได้
ทำการเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ชัดเจนจนกระทั่งได้ข้อตกลงที่
เป็นที่น่าพอใจแล้ว เจ้าของโครงการจะออกจดหมายแสดงวัตถุประสงค์ที่จะ
เป็นคู่สัญญา (Letter of intent) ให้กับบริษัทที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ชนะการ
ประมูลเพื่อให้บริษั ทได้เริ่มดำเนินงานเอกสารและทำการสั่งซื้อเครื่อ งจักร
และวั สดุ ให้ส อดคล้ อ งกับ แผนงานที ่ ได้ ว างไว้ เนื ่ อ งจากจดหมายแสดง
วัตถุประสงค์ที่จะเป็นคู่สัญญาไม่ใช่เอกสารสัญญาตามกฎหมายแต่ในธุรกิจ
ก่อสร้างนิยมใช้เอกสารนี้ในการแจ้งความจำนงประกาศผลให้กับผู้ชนะการ
คัดเลือ ก เนื่อ งจากขั้นตอนการร่า งสัญ ญาฉบับ ทางการตามกฎหมายนั้น
จะต้องใช้เวลานานซึ่งอาจส่งผลกระทบเกิดความล่าช้าแก่โครงการได้
จากกระบวนการการคัดเลือกผู้รับเหมาในงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะ
ก๊าซน้ำมันดังที่กล่าวมาสามารถแสดงในรูปของแผนภาพดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุด
เจาะก๊าซน้ำมัน

3. การดำเนินงานวิจัย
3.1 การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการในรูปแบบการจ้างงาน
จากองค์กรภายนอก ประกอบด้วยหลัก การใช้แหล่งทรัพยากรภายนอก
หลักการบริหารงานก่อสร้าง และเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมา
3.2 การจัดทำแบบสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อ เสนอแนะของผู้ มีป ระสบการณ์ก ารทำงานในกระบวนการคัด เลื อ ก
ผู้รับเหมา เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่เข้าใจรายละเอียดและขั้นตอน
การตัดสินใจเลือกใช้ผู้รับเหมาทั้ง ด้านนโยบายในการทำงาน การวางแผน
โครงการ ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มบุคคล

CEM43-4

503

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ที่ทำการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจาก 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท
ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน 5 บริษัท และ
บริษัทผู้ประกอบกิจการผลิตก๊าซน้ำมันอีก 1 บริษัท โดยทำการสัมภาษณ์
ทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อ เป็นการรวบรวมข้อ มูลการประเมินคุณสมบัติการ
คัดเลือกผู้รับเหมาและเพื่อให้ได้ข ้อมูลที่สอดคล้อ งกับวัตถุป ระสงค์ ข อง
งานวิจัย โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 1) การ
สัมภาษณ์ครั้งที่ 1: เป็นการสัมภาษณ์เพื่อทำการศึกษาแนวทางการตัดสินใจ
เลือกใช้ผู้รับเหมาจากบริษัทผู้ ประกอบการรับเหมาก่อสร้างแท่นขุ ดเจาะ
ก๊าซน้ำมัน โดยทำการสัมภาษณ์ประเด็นที่สำคัญ 3 ประเด็นได้แก่ สาเหตุ
และปัจ จัย ในการเลือกใช้ผู้รับ เหมา หลัก การและขั้นตอนการคัดเลือก
ผู้รับเหมา และหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณสมบัติการคัดเลือกผู้รับเหมา
2) การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2: เป็นการสัมภาษณ์เพื่อทบทวนขั้นตอนและวิธีการ
ตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมา รวมถึงการแสดงความคิดเห็นข้ อเสนอแนะใน
กระบวนการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้ องกับแนว
ทางการปฏิบัติงานจริงอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำ
การสัมภาษณ์เป็น 2 ประเด็น ประกอบด้ว ย การทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมา และการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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4. ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์บ ริษ ัทหรือ องค์ก รที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ย วข้องกับ
โครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันทั้ง 6 องค์กร สามารถรวบรวมและ
นำเสนอรายละเอียดแยกตามประเด็นต่าง ๆดังต่อไปนี้
4.1 ปัจ จัย ที่มีผลต่อ การตัดสินใจในการคัดเลือ กผู้รับ เหมาสำหรับ
โครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาสามารถแบ่งออกเป็น 2
ปัจ จัย หลัก ได้แ ก่ ปัจ จัย ด้า นคุณสมบัติด้า นเทคนิคและคุณสมบัติด้าน
ข้อเสนอทางธุรกิจหรือข้อเสนอราคา สำหรับคุณสมบัติด้านเทคนิค และ
ข้อเสนอทางธุรกิจหรือข้อเสนอทางการค้า สามารถจำแนกออกเป็นปัจจัย
หลักและปัจจัยย่อยได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 ปัจจัยคุณสมบัติด้านเทคนิคสำหรับคัดเลือกผูร้ ับเหมาในโครงการ
ก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน
ปัจจัยหลัก
1. คุณสมบัติ
ทั่วไป

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำในรูปแบบการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
จากบริษ ัท ที่ มี ส ถานภาพเป็น ผู้ ร ับ เหมาและมีโ ครงสร้า งศัก ยภาพการ
ดำเนินงานด้า นการออกแบบงานวิศวกรรม งานจัดซื้อ จัดจ้า งและงาน
ประกอบติดตั้ง จำนวน 5 บริษ ัท และบริษ ัทที่มีสถานภาพเป็นเจ้าของ
โครงการอีก 1 บริษัท ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์มาจากกลุ่มบุคคลผ่ายวิศวกรรม
ผ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายนำเสนองาน และฝ่ายวางแผน จำนวนทั้งสิ้น 6 คน
ซึ่งทุกคนมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณสมบัติการคัดเลือกผู้รับเหมา
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ขี้นไปในโครงการก่อสร้าง
แท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน
3.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยต่าง ๆที่น่าจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาในโครงการ
ก่อสร้างแท่นจุดเจาะก๊าซน้ำมันจะถูกรวบรวมไว้ในแบบสอบถามเพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ประเมินด้วยการเลือกหัวข้อปัจจัยที่คิดว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจคัดเลือ กผู้รับ เหมา และนำมาแบ่งกลุ่มตามคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคและคุณสมบัติด้านธุรกิจและข้อเสนอทางการค้า ผู้ให้สัมภาษณ์ต้อง
จัดลำดับความสำคัญก่อนและหลัง ของปัจจัยที่มีความสำคัญหรือมีผลต่อ
การตัดสินใจมากที่สุดจะถูกประเมินอยู่ในเกณฑ์ลำดับที่ 1 เรียงลำดับไปถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดที่ถูก ระบุไว้ในแบบสอบถาม เพื่อ
นำไปสู่การประเมินเกณฑ์ถ่วงน้ำหนักและการให้คะแนนในแต่ละปัจจัย เพื่อ
นำไปพั ฒ นาและนำเสนอแบบประเมิ นคั ด เลื อ กผู ้ ร ับ เหมาในโครงการ
ก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันต่อไป
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2.เทคนิคการ
ดำเนินงาน

3. การ
วางแผน
โครงการ

4. ศักยภาพ
ทางการเงิน

5. สมรรถนะ
และ
ประสิทธิภาพ
ในการ
ดำเนินงาน

ปัจจัยย่อย
1.1 ประวัติการทำงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน
1.2 การมีองค์กรและคู่มือในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบ
ควบคุมคุณภาพ
1.3 การมีเอกสารรับรองการผ่านการอนุมัติจากองค์กรผู้มีใบอนุญาต
ในด้านการบริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
1.4 การมีองค์กรและคู่มือในการบริหารจัดการและดูแลควบคุมด้าน
ความปลอดภัยและขีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.5 การมีเอกสารรับรองการผ่านอนุมัติจากองค์กรผู้มีใบอนุญาตใน
ด้านการบริหารจัดการและดูแลควบคุมด้านความปลอดภัยและชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อม
2.1 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดการออกแบบทางเทคนิค
2.2 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการด้าน
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
2.3 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย
2.4 ประวัติและประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน
2.5 ประสบการณ์ของบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ
3.1 กำหนดการส่งมอบโครงการ
3.2 แผนการปฏิบัติงานของโครงการ
3.3 แผนขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน
3.4 แผนการจัดเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์และกำลังพล
3.5 ความสามารถในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
4.1 ทุนจดทะเบียน
4.2 ทุนที่ชำระแล้ว
4.3 ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี
4.4 รายรับจากการประกอบอาชีพต่อปี
4.5 กำไรขั้นต้นต่อปี
5.1 ปริมาณภาระงานและศักยภาพในการรับงาน
5.2 การบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการ
ผลิต
5.3 จำนวนโครงการในลักษณะที่คล้ายกันที่ได้ดำเนินการในรอบ 3 ปี
5.4 มูลค่าโครงการในลักษณะที่คล้ายกันในรอบ 3 ปี
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ตารางที่ 2 ปัจจัยคุณสมบัติด้านข้อเสนอทางธุรกิจหรือข้อเสนอทางการค้าสำหรับ
คัดเลือกผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน
6. ด้านข้อเสนอทาง
ธุรกิจหรือข้อเสนอ
ทางการค้า

6.1 ราคาที่นำเสนอ
6.2 กรอบหรือขอบเขตการทำงาน
6.3 เงื่อนไขการชำระเงิน
6.4 การรับประกันผลงาน
6.5 เงื่อนไขและข้อกำหนดที่จำเป็นต่าง ๆ
6.6 ระยะเวลาที่ข้อเสนอโครงการมีผลบังคับใช้

4.2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติด้านเทคนิคและข้อเสนอ
ทางการค้า
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 องค์กร ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติด้านเทคนิคและข้อเสนอทางการ
ค้าดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านคุณสมบัติทั่วไป
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน
50 คะแนน 100 คะแนน
1.คุณสมบัติทั่วไป
1.1ประวัติการทำงานและ
0 โครงการ
1-5
> 5 โครงการ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่มี
โครงการ
ลักษณะใกล้เคียงกัน
1.2 การมีองค์กรและคู่มือในการ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบ
ควบคุมคุณภาพ

ไม่มี

มี แต่ต้อง
ปรับปรุง

มี โดยไม่ต้อง
ปรับปรุง

1.3 การมีเอกสารรับรองการผ่านอนุมัติ
จากองค์กรผู้มีใบอนุญาตในด้านการ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบ
ควบคุมคุณภาพ

ไม่มี

มี แต่ต้อง
ปรับปรุง

มี โดยไม่ต้อง
ปรับปรุง

1.4 การมีองค์กรและคู่มือในการ
บริหารจัดการและดูแลควบคุมด้าน
ความปลอดภัยและชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

ไม่มี

มี แต่ต้อง
ปรับปรุง

มี โดยไม่ต้อง
ปรับปรุง

1.5 การมีเอกสารรับรองการผ่านอนุมัติ
จากองค์กรผู้มีใบอนุญาตในด้านการ
บริหารจัดการและดูแลควบคุมด้าน
ความปลอดภัยและชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

ไม่มี

มี แต่ต้อง
ปรับปรุง

มี โดยไม่ต้อง
ปรับปรุง

ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านเทคนิคการ
ดำเนินงาน
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
50 คะแนน 100 คะแนน
คะแนน
2.คุณสมบัติด้านการดำเนินงาน
2.1 ความสอดคล้องตามเงื่อนไข
ไม่ผ่าน ผ่าน โดยการ
>5
ข้อกำหนดการออกแบบทางเทคนิค
เปลี่ยนแปลง
โครงการ
เงื่อนไขบาง
ประเด็น
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ตารางที่ 4(ต่อ) เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านการดำเนินงาน
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน
50 คะแนน 100 คะแนน
2.2 ความสอดคล้องตามเงื่อนไข
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ
ปรับปรุง
ด้านการควบคุมและการประกัน
คุณภาพ
2.3 ความสอดคล้องตามเงื่อนไข
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานด้าน
ปรับปรุง
ความปลอดภัย
2.4 ประวัติและประสบการณ์ตรง
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
ตามลักษณะงาน
ปรับปรุง
2.5 ประสบการณ์ของบุคลากรใน
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
ตำแหน่งที่สำคัญ
ปรับปรุง
ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านการวางแผน
โครงการ
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน
50 คะแนน 100 คะแนน
3. คุณสมบัติด้านการวางแผน
โครงการ
3.1 กำหนดการส่งมอบโครงการ
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
ปรับปรุง
3.2 แผนการปฏิบัติงานของ
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
โครงการ
ปรับปรุง
3.3 แผนขั้นตอนและเทคนิคการ
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
ปฏิบัติงาน
ปรับปรุง
3.4 แผนการจัดเตรียมเครื่องจักร
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
อุปกรณ์และกำลังพล
ปรับปรุง
3.5 ความสามารถในการจัดซื้อ-จัด
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
จ้าง
ปรับปรุง
ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน
50 คะแนน 100 คะแนน
4. คุณสมบัติด้านสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
4.1 ปริมาณภาระงานและศักยภาพ
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
ในการรับงาน
ปรับปรุง
4.2 การบริหารจัดการเครื่องจักร
ไม่ผ่าน
ผ่าน แต่ต้อง
ผ่าน
และอุปกรณ์ต่าง ๆที่สนับสนุนการ
ปรับปรุง
ผลิต
4.3 จำนวนโครงการในลักษณะที่
0 โครงการ
1-5
> 5 โครงการ
คล้ายกันที่ได้ดำเนินการในรอบ 3 ปี
โครงการ
4.4 มูลค่าของโครงการในลักษณะที่ ต่ำกว่า 100 101-1000
มากกว่า
คล้ายกันในรอบ 3 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
1000 ล้าน
บาท
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ตารางที่ 7 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านศักยภาพทางด้าน
การเงิน
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน 50 คะแนน 100 คะแนน
5. คุณสมบัติด้านศักยภาพทางด้าน
การเงิน
5.1 ทุนจดทะเบียน
ต่ำกว่า 10 11-50 ล้าน มากกว่า 50
ล้านบาท บาท
ล้านบาท
5.2 ทุนที่ชำระแล้ว
ยังไม่ชำระ
ชำระ
ชำระทั้งหมด
บางส่วน
5.3 ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี
ต่ำกว่า 100 101-500
มากกว่า
ล้านบาท
ล้านบาท
500 ล้าน
บาท
5.4 รายรับจากการประกอบอาชีพ
ต่ำกว่า 10 11-25 ล้าน มากกว่า 25
ต่อปี
ล้านบาท บาท
ล้านบาท
5.5 กำไรขั้นต้นต่อปี
ต่ำกว่า 5 6-25 ล้าน มากกว่า 25
ล้านบาท นบาท
ล้านบาท

ตามลำดับ โดยค่าถ่วงน้ำหนักที่ใช้ประเมิ นคุณสมบัติด้านเทคนิคได้แสดงไว้
ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 8 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติด้านข้อเสนอทางธุรกิจหรือข้อเสนอ
ทางการค้า
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน
50 คะแนน 100 คะแนน
6. ข้อเสนอทางธุรกิจหรือ
ข้อเสนอทางการค้า
6.1 ราคาที่นำเสนอ
เกิน
ต่อรองได้
ต่ำกว่า
งบประมา
งบประมาณ
ณ
6.2 กรอบหรือขอบเขตการ
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ทำงาน
สอดคล้อง
โดยการ
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข
6.3 เงื่อนไขการชำระเงิน
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
6.4 การรับประกันผลงาน
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
6.5 เงื่อนไขและข้อกำหนดที่
ไม่
สอดคล้อง
จำเป็นต่าง ๆ
สอดคล้อง
6.6 ระยะเวลาที่ข้อเสนอโครงการ
ไม่
สอดคล้อง
มีผลบังคับใช้
สอดคล้อง

ค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับประเมินคุณสมบัติทางธุรกิจและข้อเสนอราคา
โดยส่วนใหญ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลถ่วงน้ำหนักสอดคล้องกัน โดยให้
ความสำคั ญ ที ่ ค ุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า นราคาที ่ น ำเสนอเป็ น อั น ดั บ แรกและให้
ความสำคัญด้านกรอบหรือขอบเขตการทำงานเป็นลำดับที่สอง ความสำคัญ
ด้านเงื่อนไขการรับประกันผลงานเป็นลำดับที่สาม ในขณะที่เงื่อนไขการ
ชำระเงิน เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆและระยะเวลาการสิ้นสุดของข้อเสนอ
โครงการมีการให้ความสำคัญใกล้เคียงกัน โดยค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้จากการ
สัมภาษณ์จาก 6 องค์กรแสดงไว้ดังตารางที่ 10

4.3 ค่าถ่วงน้ำหนัก
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ทั้ง 6 องค์กร พบว่าทั้ง 6 องค์กรได้ให้ขอ้ มูล
สอดคล้อ งกัน โดยให้น้ำหนักความสำคัญด้านคุณสมบัติทางเทคนิคเป็น
อันดับแรกและให้น้ำหนักความสำคัญด้านอื่นๆเป็นอันดับรองลงมา และเมื่อ
นำค่า ตัว เลขถ่ว งน้ำ หนัก ที่ ไ ด้จ ากการสั มภาษณ์ ในแต่ละประเด็น มาหา
ค่า เฉลี่ย พบว่า ค่า เฉลี่ย คุณสมบัติ ด้า นเทคนิคการดำเนินงานมีค่า สูงสุด
คุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า นการวางแผนโครงการเป็ น ลำดั บ ที ่ ส อง คุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า น
สมรรถนะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นลำดับที่สาม คุณสมบัติ
ทั่ว ไปเป็นลำดับ ที่สี่ แ ละคุณสมบัติศัก ยภาพด้า นการเงิ นเป็นลำดับ ที่ ห้ า

ตารางที่ 9 ค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับประเมินคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ได้จากการสัมภาษณ์
องค์กรที่ให้สัมภาษณ์ลำดับที่
น้ำหนัก
คุณสมบัติ
เฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
1. ทั่วไป
15% 15% 10% 15% 20% 15% 15.00
2. ด้านเทคนิค
40% 35% 40% 30% 35% 35% 35.83
การดำเนินงาน
3. ด้านการ
15% 20% 20% 25% 15% 20% 19.17
วางแผนโครงการ
4. ด้าน
15% 15% 15% 15% 15% 20% 15.83
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน
5. ด้านศักยภาพ 15% 15% 15% 15% 15% 10% 14.17
ด้านการเงิน

ตารางที่ 10 ค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับประเมินคุณสมบัติทางธุรกิจและข้อเสนอราคา
องค์กรที่ให้สัมภาษณ์ลำดับที่
คุณสมบัติ
1
2
3
4
5
6
1. ราคาที่
40% 30% 40% 40% 40% 50%
นำเสนอ
2. กรอบหรือ
20% 30% 25% 25% 30% 20%
ขอบเขตการ
ทำงาน
3. เงื่อนไขการ
5%
10% 5%
5%
5%
5%
ชำระเงิน
4. เงื่อนไขการ
20% 15% 20% 20% 15% 15%
รับประกัน
ผลงาน
5. เงื่อนไขและ
10% 10% 5%
5%
5%
5%
ข้อกำหนดต่างๆ
6. ระยะเวลา
5%
5%
5%
5%
5%
5%
การสิ้นสุดของ
ข้อเสนอ
โครงการ
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4.4 การใช้ ง านเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ้ ป ระกวดราคาจาก
ผลการวิจัย
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการนำไปใช้งานของเกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินคุณสมบัติการคัดเลือกจากการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำเกณฑ์การ
ให้คะแนนการประเมินคุณสมบัติการคัดเลือกทดลองใช้กับกระบวนการ
คัดเลือกผู้รับเหมาจำนวน 3 ราย เพื่อทำการออกแบบและผลิตถังแรงดันสูง
สำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันโครงการหนึ่ง ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการในอดีตที่ได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาและได้
รายชื่อผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลเป็นที่ชัดเจนแล้ว โดยทำการประเมิน
คุณสมบัติทางเทคนิคและคุณสมบัติด้านข้อเสนอทางธุรกิจหรือข้อเสนอทาง
การค้าของผู้เข้าร่วมการประมูลและให้คะแนนในแต่ละประเด็นตามเกณฑ์
การให้คะแนนตามตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 8 โดยผลการประเมินและคะแนน
ที่ได้ในแต่ละปัจจัยของทั้ง 3 บริษัท แสดงไว้ดังตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 16
ตารางที่ 11 การประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านคุณสมบัติทั่วไปสำหรับโครงการ
ออกแบบและผลิตถังแรงดันสูงจากผู้ยื่นซองประกวด 3 ราย
ปัจจัยในการประเมิน
บริษัท ก
1.คุณสมบัติทั่วไป
1.1ประวัติการทำงานและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องในโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง
กัน
1.2 การมีองค์กรและคู่มือในการบริหาร
จัดการและควบคุมดูแลระบบควบคุม
คุณภาพ
1.3 การมีเอกสารรับรองการผ่านอนุมัติ
จากองค์กรผู้มีใบอนุญาตในด้านการ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบ
ควบคุมคุณภาพ
1.4 การมีองค์กรและคู่มือในการบริหาร
จัดการและดูแลควบคุมด้านความ
ปลอดภัยและชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.5 การมีเอกสารรับรองการผ่านอนุมัติ
จากองค์กรผู้มีใบอนุญาตในด้านการ
บริหารจัดการและดูแลควบคุมด้านความ
ปลอดภัยและชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
คะแนนรวม

เกณฑ์การให้คะแนน
บริษัท ข
บริษัท ค

คะแนนเต็ม 500 คะแนน (100%)
100
50
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

500 (100%)

450
(90%)

500
(100%)

ตารางที่ 12 การประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านการดำเนินงานสำหรับโครงการ
ออกแบบและผลิตถังแรงดันสูงจากผู้ยื่นซองประกวด 3 ราย
ปัจจัยในการประเมิน
2.คุณสมบัติด้านการดำเนินงาน
2.1 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขข้อกำหนด
การออกแบบทางเทคนิค
2.2 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขข้อกำหนด
ด้านการบริหารจัดการด้านการควบคุมและ
การประกันคุณภาพ
2.3 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขข้อกำหนด
ด้านการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

เกณฑ์การให้คะแนน
บริษัท ก
บริษัท ข
บริษัท ค
คะแนนเต็ม 500 คะแนน (100%)
100
50
100
100

100

100

50

50

50
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ตารางที่ 12 (ต่อ) การประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านการดำเนินงานสำหรับโครงการ
ออกแบบและผลิตถังแรงดันสูงจากผู้ยื่นซองประกวด 3 ราย
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
บริษัท ก
บริษัท ข
บริษัท ค
2.4 ประวัติและประสบการณ์ตรงตาม
100
100
100
ลักษณะงาน
2.5 ประสบการณ์ของบุคลากรใน
100
100
100
ตำแหน่งที่สำคัญ
คะแนนรวม
450
400
400
(90%)
(80%)
(80%)
ตารางที่ 13 การประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านการวางแผนโครงการสำหรับโครงการ
ออกแบบและผลิตถังแรงดันสูงจากผู้ยื่นซองประกวด 3 ราย
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
บริษัท ก
บริษัท ข
บริษัท ค
3. คุณสมบัติด้านการวางแผน
คะแนนเต็ม 500 คะแนน (100%)
โครงการ
3.1 กำหนดการส่งมอบโครงการ
100
100
100
3.2 แผนการปฏิบัติงานของโครงการ
100
100
100
3.3 แผนขั้นตอนและเทคนิคการ
100
100
100
ปฏิบัติงาน
3.4 แผนการจัดเตรียมเครื่องจักร
100
100
100
อุปกรณ์และกำลังพล
3.5 ความสามารถในการจัดซื้อ-จัด
100
100
100
จ้าง
คะแนนรวม
500
500
500
(100%)
(100%)
(100%)
ตารางที่ 14 การประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานสำหรับโครงการออกแบบและผลิตถังแรงดันสูงจากผู้ยื่นซองประกวด 3 ราย
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
บริษัท ก
บริษัท ข
บริษัท ค
4. คุณสมบัติด้านสมรรถนะและ
คะแนนเต็ม 400 คะแนน (100%)
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
4.1 ปริมาณภาระงานแลศักยภาพใน
100
100
100
การรับงาน
4.2 การบริหารจัดการเครื่องจักรและ
100
100
100
อุปกรณ์ต่าง ๆที่สนับสนุนการผลิต
4.3 จำนวนโครงการในลักษณะที่
50
50
100
คล้ายกันที่ได้ดำเนินการในรอบ 3 ปี
4.4 มูลค่าของโครงการในลักษณะที่
0
0
0
คล้ายกันในรอบ 3 ปี
คะแนนรวม
250
250
300
(62.5%)
(62.5%)
(75%)
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ตารางที่ 15 การประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคด้านศักยภาพทางการเงินสำหรับโครงการ
ออกแบบและผลิตถังแรงดันสูงจากผู้ยื่นซองประกวด 3 ราย
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
บริษัท ก
บริษัท ข
บริษัท ค
5. คุณสมบัติด้านศักยภาพทางด้าน
คะแนนเต็ม 500 คะแนน (100%)
การเงิน
5.1 ทุนจดทะเบียน
0
0
0
5.2 ทุนที่ชำระแล้ว
0
0
0
5.3 ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี
50
50
50
5.4 รายรับจากการประกอบอาชีพ
100
100
100
ต่อปี
5.5 กำไรขั้นต้นต่อปี
50
50
50
คะแนนรวม
200
200
200
(40%)
(40%)
(40%)
ตารางที่ 16 การประเมินคุณสมบัติด้านข้อเสนอทางธุรกิจหรือข้อเสนอราคาสำหรับ
โครงการออกแบบและผลิตถังแรงดันสูงจากผู้ยื่นซองประกวด 3 ราย
ปัจจัยในการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
บริษัท ก
บริษัท ข
บริษัท ค
6. ข้อเสนอทางธุรกิจหรือ
คะแนนเต็ม 600 คะแนน (100%)
ข้อเสนอทางการค้า
6.1 ราคาที่นำเสนอ
100
50
50
6.2 กรอบหรือขอบเขตการ
100
50
50
ทำงาน
6.3 เงื่อนไขการชำระเงิน
100
100
100
6.4 การรับประกันผลงาน
100
100
0
6.5 เงื่อนไขและข้อกำหนดที่
100
100
100
จำเป็นต่าง ๆ
6.6 ระยะเวลาที่ข้อเสนอ
100
100
100
โครงการมีผลบังคับใช้
คะแนนรวม
600
500
400
(100%)
(83.33%)
(66.67%)
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ตารางที่ 17 การให้คะแนนจากการถ่วงน้ำหนักคุณสมบัติทางเทคนิคในการคัดเลือก
ผู้รับเหมาสำหรับโครงการออกแบบและก่อสร้างถังแรงดันสูง
บริษัท ก

บริษัท ข

บริษัท ค

คุณสมบัติในการ
ประเมิน

ค่ า ถ่ ว ง
น้ำหนัก

%
คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

%
คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

%
คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

1. คุณสมบัติ
ทั่วไป

15.00

100%

15

90%

13.50

100%

13.5

2. คุณสมบัติทาง
เทคนิคการ
ดำเนินงาน

35.83

90%

32.25

80%

28.66

80%

28.66

3. คุณสมบัติ
ด้านการวางแผน
โครงการ

19.17

100%

19.17

100%

19.17

100%

19.17

4. คุณสมบัติ
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน

15.83

62. 5
%

9.89

62.5%

9.89

75%

11.87

5. คุณสมบัติ
ศักยภาพทาง
การเงิน

14.17

40%

5.67

40%

5.67

40%

5.67

คะแนนรวม

100

81.98

76.89

78.87

ตารางที่ 18 การให้คะแนนจากการถ่วงน้ำหนักคุณสมบัติด้านข้อเสนอทางธุรกิจในการ
คัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการออกแบบและก่อสร้างถังแรงดันสูง

จากผลการให้คะแนนทั้งทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางการค้าของทั้ง 3
บริษัทตามตารางที่ 11 ถึง ตารางที่ 16 นี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาคะแนน
รวมโดยนำไปคูณกับค่าถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์
โดยแยกเป็นการหาคะแนนรวมจากการถ่วงน้ำ หนักของคุณสมบัติด้าน
เทคนิค (ตารางที่ 9) ซึ่งจะแสดงไว้ในตารางที่ 17 และการหาคะแนนรวม
จากการถ่วงน้ำหนักของคุณสมบัติด้านข้อเสนอทางการค้าหรือข้อเสนอ
ราคา (ตารางที่ 10) ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 18
จากการให้คะแนนด้วยการถ่วงน้ำหนักคุณสมบัติด้านเทคนิค ผลปรากฏ
ว่า “บริษ ัท ก” ได้คะแนนจากการประเมินคุณสมบัติด้า นเทคนิคและ
คุณสมบัติด้านธุ รกิจ หรือข้อเสนอราคาสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
คัดเลือกที่ได้จากกระบวนการคัดเลือกจริงซึ่ง “บริษัท ก” เป็นบริษัทที่ชนะ
การประมูล

CEM43-9

บริษัท ก

บริษัท ข

บริษัท ค

คุณสมบัติในการ
ประเมิน

ค่ า ถ่ ว ง
น้ำหนัก

%
คะแนน

1. ราคาที่นำเสนอ

40.00

100

40

50

20

50

20

2. กรอบหรือ
ขอบเขตการ
ทำงาน

25.00

100

25

50

12.50

50

12.5

3. เงื่อนไขการ
ชำระเงิน

5.83

100

5.83

100

5.83

100

5.83

4. การรับประกัน
ผลงาน

17.50

100

17.50

100

17.50

0

5. เงื่อนไขและ
ข้อกำหนดที่
จำเป็นต่างๆ

6.67

100

6.67

100

6.67

100

6.67

6. ระยะเวลา
สิ้นสุดของข้อเสนอ
โครงการ

5.00

100

5.00

100

5.00

100

5.00

คะแนนรวม
เทคนิค

100

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

100

%
คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

%
คะแนน

67.50

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

0

50
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4.5 เปรียบเทียบการประเมินคุณสมบัตแิ ละเกณฑ์การให้คะแนนระหว่าง
โครงการก่อสร้างแท่นจุดเจาะก๊าซน้ำมันและโครงการก่อสร้างอาคาร
สูง
จากการศึกษาคุณสมบัติที่ใช้สำหรับประเมินคัดเลือกผู้รับเหมาในงาน
ก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันที่ได้รวบรวมจากการให้สัมภาษณ์ เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่ใช้ ประเมินการคัดเลือกผู้รับเหมาในโครงการ
ก่อสร้างอาคารสูง [1] พบว่าการประเมินคุณสมบัติของผู้รับเหมาสำหรับ
โครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำ มันมีการใช้คุณสมบัติหลากหลาย
ประเด็นมาประกอบการประเมินเพื่อคัดเลือก ซึ่งคุณสมบัติบางประเด็นอาจ
แตกต่างจากโครงการก่อสร้างอาคารสูง เช่น การคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับ
งานก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันจะให้น้ำหนักความสำคัญกับคุณสมบัติ
ทางเทคนิคเป็นอันดับแรก ในขณะที่การคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับอาคารสูง
จะให้น้ำหนักความสำคัญกับคุณสมบัติทั่วไปอันได้แก่ ผลงานอาคารที่เคย
ทำ จำนวนบุคลากรในงานก่อ สร้า ง เป็นต้น ซึ่งความแตกต่า งระหว่า ง
คุณสมบัติการประเมินการคัดเลือกผู้รับเหมาระหว่างสองโครงการได้แสดง
ไว้ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ความแตกต่างในการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาในงานก่อสร้าง
อาคารสูงกับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน
คุณสมบัติ
ปัจจัยที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในงานอาคารสูง
1. คุณสมบัติทั่วไป
- ไม่มีการพิจารณาการมีองค์กรและคู่มือในการ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบควบคุม
คุณภาพ
- ไม่มีการพิจารณาการมีองค์กรและคู่มือในการ
บริหารจัดการและดูแลควบคุมด้านความ
ปลอดภัยและชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. คุณสมบัติด้านเทคนิค
- ไม่มีการพิจารณาความสอดคล้องตามเงื่อนไข
ข้อกำหนดการออกแบบ การบริหารจัดการ
ด้านการควบคุมและการประกันคุณภาพ และ
การปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย
3. คุณสมบัติด้านการวางแผน
- ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติด้านการวางแผน
โครงการ
โครงการเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการ
คัดเลือกผู้รับเหมา
4. คุณสมบัติสมรรถนะและ
- ไม่มีการพิจารณาภาระงานและศักยภาพใน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การรับงาน
- ไม่มีการพิจารณาปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
5. คุณสมบัติศักยภาพทางการเงิน - มีการพิจารณาคุณสมบัติย่อยเหมือนกัน

ซึ่งจากตารางที่ 19 ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า งานก่อสร้างแท่นขุดเจาะ
ก๊าซน้ำมันนั้นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอย่าง
มากและในแต่ละขั้นตอนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในงานก่อสร้างน้อยที่สุด เพราะเมื่อเกิดความ
เสีย หายขึ้ นจะส่งกระทบต่อ ระยะเวลาที่จะเปิดดำเนินงาน ต้นทุนและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่า คุณสมบัติในแง่
การบริหารจัดการ การวางแผนโครงการ การควบคุมและประกันคุณภาพ
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และด้านความปลอดภัย และด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็น
ที่ถูกให้ความสำคัญมากกว่างานก่อสร้างอาคารสูง

5. สรุปและวิเคราะห์ ผล
โครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันเป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่า
สูงและต้องใช้เทคโนโลยีรวมถึงเงินทุนที่สูงมาก การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา
ที่จะเข้ามาดำเนินงานก่อสร้างจำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งในด้านกำลังคน
เงินทุนและเทคโนโลยี ดังนั้นกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับเหมาในธุรกิจนี้
จึงไม่ได้พิจารณาที่ผู้เสนอราคาก่อสร้างต่ำที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูลเพียง
อย่ า งเดี ย ว แต่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า นเทคนิ ค ของผู ้ ร ั บ เหมา
ประกอบด้ว ย จากการศึก ษาพบว่า การประเมินคุณสมบัติเพื่อ คัดเลือก
ผู ้ ร ั บ เหมาในโครงการก่ อ สร้ า งแท่ น ขุ ด เจาะก๊ า ซน้ ำ มั น จะให้ น ้ ำ หนั ก
ความสำคัญที่คุณสมบัติทางเทคนิคในการดำเนินงาน คุณสมบัติด้านการ
วางแผนงานและคุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า นสมรรถนะและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดำเนินงานเป็นอันดับต้นๆ แล้วจึงจะพิจารณาราคาที่นำเสนอเป็นลำดับ
ถัดไป
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การศึกษาปัญหาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการใช้แบบจำลองสารสนเทศ (BIM)
ในการการออกแบบและถอดปริมาณวัสดุสำหรับงานติดตั้งผนังประกอบอาคาร
A study of process to use 3D model (BIM)
for design and take off quantities material of complementary wall
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาถึ ง แนวทางการใช้ แ บบจำลอง
สารสนเทศ(BIM) ในการออกแบบและถอดปริมาณวัสดุ ผนังกรอบอาคาร
สำหรับอาคารสูง 3 ประเภท ได้แก่ 1. ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ 2.ผนังม่าน
กระจก และ 3. อลูมิเนียมคอมโพสิท โดยมีขั้นตอนการศึกษาถึงระดับความ
ต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างผนังประกอบอาคาร ได้แก่
ฝ่ายผู้รับเหมา ฝ่ายเจ้าของผลิตภัณฑ์ผละผู้ติดตั้ง และจัดทำแบบจำลอง
สารสนเทศ ซึ่งการขึ้นแบบจำลองของผู้วิจัยนั้นจะใช้โปรแกรม Revit 2019
ซึ่งในแต่ละผนังประกอบอาคารแต่ละชนิด ที่ผู้วิจัยได้เขียนขึ้นจะมีด้วยกัน 2
ระดับที่ใช้ในการทำงานได้จริง แล้วทำการรายงานผล/ปัญหาที่พบในการ
สร้างแบบจำลองสารสนเทศสำหรับผนังกรอบอาคารแต่ละประเภท
คำสำคัญ : แบบจำลองสารสนเทศ , ผนังประกอบอาคาร
This research is a study of guidelines for using the
Information Model (BIM) in designing and removing material
quantities. Building frame walls for high-rise buildings in 3
categories which are 1. precast concrete wall 2. Glass curtain
wall and 3. Aluminum composite The process of studying the
level of needs of the relevant parties for the construction of the
wall consists of the contractor department. The product owner
department and the installer And make an information model
The model of the researcher will use the Revit 2019 program, in
which each wall consists of each type of building. The researcher
has written. There are 2 levels that can be used to actually work.
Then report the results / problems found in the construction of
the information model for each type of frame wall
Key words : complementary walls , modeling

การออกแบบอาคารสูงในปัจจุบันนิยมใช้คือการผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
ผนังม่ายกระจกหรือผนังผลิตสำเร็จจากโรงงานแบบอื่น แทนการก่ออิฐฉาบ
ปูนมากขึ้น โดยเฉพาะในการก่อสร้างอาคารสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ผนังพรี
คาสคอนกรีต (Precast concrete) ผนังม่านกระจก (Curtain wall) เพื่อ
เป็นการลดระยะเวลาการก่อสร้างลงและสร้างความหลากหลายในการ
ออกแบบความสวยงามของผนัง กรอบอาคารอีกด้วย จำเป็นต้องใช้แบบ
ก่ อ สร้ า งที่ ม ีค วามละเอี ย ด มี ค วามชั ดเจนและถูก ต้ อ ง งานวิ จั ยนี้จ ึงมี
เป้าหมายเพื่อนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ซึ่งเป็นแบบจำลอง
อาคาร 3 มิติที่ช่วยให้ผู้ออกแบบเห็นภาพเสมือนจริงของอาคารและชิ้นส่วน
ของอาคารแต่ละชิ้นและสามารถสื่อสารการก่อสร้า งได้อย่างชัดเจนมา
ประยุกต์ ใช้ในการออกแบบผนังกรอบอาคาร อันเป็นการลดข้อผิดพลาด
และความเสียหายในการทำงานติดตั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การสื่อสาร
ก่อ การก่อ สร้างเป็นไปในทิศทางเดีย วเพื่อ ลดข้อผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ BIM เพื่อออกแบบ
กรอบอาคารรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบรับความต้องการรายละเอียดของแบบใน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆโดยมีรูปแบบผนังกรอบอาคารที่อยู่ในขอบเขต
งานวิจัยนี้คือ
- ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast concrete)
- ผนังม่านกระจก (Curtain wall)
- ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium composite)

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและความหมายของ BIM (Building Information Modeling)
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ซอฟต์แ วร์ที่เป็นรากฐานของการพัฒนากระบวนการออกแบบบน
คอมพิวเตอร์ ในลักษณะของการบันทึกฐานข้อมูล (Information) ต่างๆที่
เกี่ย วข้อ งลงโดยจากมุม 2 มิติเข้า ไปในวัตถุ 3 มิติแ ทน และการสร้า ง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปนั้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องนั้ นมาใช้สำหรับวิเคราะห์ผลงานออกแบบได้ BIM ยังสามารถ
แสดงผลมุมมองอาคาร ในลักษณะต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น
มุมมอง 2 มิติ เช่น พื้น ฝ้าเพดาน รูปด้าน รูปตัด หรือในมุมมอง 3 มิติ
ได้แก่ Isometric และ ทัศนียภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำเสนอ
ออกมาในรูปของตารางรายการข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อวัสดุ รายการ ปริมาณ
เป็นพื้นที่ และความยาว จากแบบจำลองได้ด้วย และเนื่องจาก BIM เป็น
การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในส่วนกลาง ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
อาคารในแบบจำลอง ก็จ ะมีก ารส่งผลไปยัง ข้อ มูลกลางอีก ด้ว ย ทำให้
สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง Real Time นอกจากนี้ BIM ยัง
มีการสร้างความสัมพันธ์ด้านตัวแปร ระหว่างองค์ประกอบในแบบจำลอง
อาคาร ทำให้สามารถปรับ เปลี่ย นระยะขนาดต่า งๆ ของงานให้สะดวก
รวดเร็วขึ้น [5]
ระดับขั้นในการพัฒนาแบบ (Level of Development หรือ LOD)
Level of Development หรือ LOD คือการกำหนดรายละเอียดของ
องค์ประกอบอาคาร รวมทั้งข้อมูลประกอบให้สอดคล้องกับการทำงาน ใน
กระบวนขั้นตอนต่างๆ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะกำหนดเป็นตัวเลข เช่น
LOD 100,LOD 200 เป็นต้น หรือ จะกำหนดขั้นตอนในการทำงาน เช่น
แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual design), ขั้นตอนพัฒนาแบบ
(Design development)[5] ขึ้นอยู่ก ับการนำ BIM ไปใช้ในงานลัก ษณะ
รูป แบบใด เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจและสื่อสารตรงกันในทุกฝ่าย ในการ
ทำงานด้วย BIM โดยเฉพาะการสร้างแบบจำลอง และการบันทึกข้อมูล บน
แบบจำลองนั้น โดยอ้างอิงกระบวนการขั้นตอนของการทำงาน และกำหนด
LOD ออกมาเป็ น ระดั บ ขั ้ น ต่ า งๆ โดยการกำหนด LOD นั ้ น จะมี ท ั ้ ง ใน
ลั ก ษณะของ LOD ในแบบ Level of Detail ที ่ จ ะหมายถึ ง ระดั บ ความ
ละเอียดของสิ่งที่จะใส่เข้ากับแบบจำลอง และ LOD ในแบบ Level of Development คือระดับความละเอียดในการสร้างแบบจำลอง (Output) โดย
มีกระบวนการตั้งแต่แนวคิดการออกแบบและทำแบบร่าง (Conceptual &
Schematic Design) ไปจนถึงทำแบบก่อสร้าง (Construction Draw-ing)
เป็นต้น
ในการกำหนดระดั บ ขั ้ น ในการพั ฒ นา (Level of Development :
LOD) จึงสามารถสรุปแยกส่วนประกอบของรูปแบบที่นำไปใช้ในระบบ BIM
ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
1. ข้อมูลกราฟิก (Graphics) ซึ่งหมายถึงแบบจำลองที่เป็น 3 มิติ
และ 2 มิติ
2. ข้ อ มู ล ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ก ราฟิ ก (Non-Graphics) ซึ ่ ง หมายถึ ง ข้ อ มู ล
รายละเอียดต่างๆที่ประกอบบนแบบจำลอง
ขั้นตอนการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ทั่วไปจะมี
ขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบและทำแบบร่าง (Conceptual &
Schematic Design)
2. ขั้นตอนการพัฒนาแบบ (Design Development)
3. ขั้นตอนการจัดทำแบบก่อสร้าง (Constriction Documents)
- ขั้นตอนการจำทำแบบเพื่อทำงานจริงในสถานที่ก่อสร้าง (Shop
Drawing)
- ขั้นตอนการจัดทำแบบก่อสร้างจริง ตามที่ก่อสร้างไปแล้ว (Asbuilt Drawing)
ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการออกแบบเพื่อให้เห้น
ลักษณะขั้นตอนในการพัฒนาแบบได้อย่างชัดเจน
ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ BIM ในหลายๆด้านซึ่งยกตัวอย่าง
มาดังนี้ [5]
กนกวรรณ เรืองปิ่น [1] ศึกษาการนำสารสนเทศจากแบบจำลอง BIM
ไปใช้ในการดูแลบริหารจัดการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต่างประเทศได้มีการจัดทำ
แนวทางและคู่มือเพื่อช่วยในการนำ BIM มาใช้ในโครงการ สำหรับประเทศ
ไทย BIM ยังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ จึงมีแต่เพียงแนวทางที่จัดทำขึ้นโดย
สมาคมสถาปนิกสยามเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาพัฒนาจากมุมมองของสถาปนิกที่
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบจำลองเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมถึงการนำ BIM มาใช้
ในโครงการก่อสร้าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการนำ
BIM มาใช้ในกระบวนการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยนำเสนอผ่านกรอบ
ในการนำ BIM ไปใช้ (BIM implementation framework) โดยอาศัยองค์
ความรู้และข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างซึ่งมีการนำ BIM มาใช้ จำนวน 25
ท่าน ใน 13 องค์กร ผลลัพธ์เบื้องต้นได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการใช้ BIM ในโครงการ
ก่อสร้าง หลังจากปรับแก้ตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้
ในกรณี ศ ึ ก ษาโครงการก่ อ สร้ า งเพื ่อ ตรวจสอบว่ า แนวทางที ่พ ัฒนาขึ้ น
สามารถนำไปใช้ได้
คฑาวุฒิ ลิ้มพงษธร [2] ศึกษาและทดสอบความถึงพอใจแก่ลูกค้าโดย
การเขียนแบบจำลองสามมิติเพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้ างให้น้อยลง
เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันตามแผนและเป็นการลดต้นทุนในการ
ก่อสร้าง มีการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการเขียนแบบ
ก่อสร้างร้านค้าปลีกนี้โดยขึ้นเป็นโมเดล 3 มิติเพื่อจำลองอาคารที่เสมือนจริง
ขึ้นมา เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน
ณัฐรตี ล้านคำ [3] ศึกษาการทำงานของเทคโนโลยี BIM โดยการใช้
โปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งหลัก การคือ การสร้า งแบบจำลอง โดย
สร้างในลักษณะรูปแปลนพื้นแต่รูปด้านและรูป 3 มิติ จะเป็นไปตามแปลน
พื้นโดยอัตโนมัติ พร้อมกับในแบบจำลองนั้น ซึ่งจะมีข้อมูลของวัสดุรวมอยู่
ด้วย ซึ่งการทำงานทั้งหมดนั้น มีส่วนช่วยการเขียนแบบมีความสะดวกมาก
ขึ้น และสามารถใช้ในการถอดปริมาณวัสดุให้ถูกต้องมากขึ้น
ธนิต อภิวรกุลพัฒน์ [4] ทำการศึกษาถึงสภาวะปัจจุบันกับการจำลอง
สารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) เข้ า มามี
บทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมก่อ สร้า ง เนื่องจาก BIM เป็นเทคโนโลยีที่
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สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างโดยสร้างแบบจำลองอาคารก่อนการ
สร้างจริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ วิศวกรรม และการก่อสร้า ง
(Architecture Engineering and Construction, AEC) ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้ BIM สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แ ก่ ประโยชน์ที่
สามารถวั ด ค่ า ได้ และ ประโยชน์ ท ี ่ ไ ม่ ส ามารถวั ด ค่ า ได้ การประเมิ น
ประโยชน์ที่ได้รั บ จากการใช้ BIM ในองค์ก รมัก จะยุ่ งยากและซับ ซ้ อ น
นอกจากนั้นยังได้นำแนวคิดการประเมินองค์ก รแบบสมดุล (Balanced
Scorecard, BSC) มาเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองการประเมินนี้ ใน
แบบจำลองที่เสนอ CPI ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน
มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต ผลลัพธ์เบื้องต้นได้จากการตอบแบบสอบถามเชิงลึก
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ตัวชี้วัดในการดำเนินงาน (Key Performance
Indicator, KPI) ที่ใช้สำหรับในการประเมินสมรรถนะการใช้ BIM ในองค์กร
AEC จำนวน 30 ตัว ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงกับองค์กร
กรณีศึกษาเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบการประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้
ในขั้นตอนนี้ คือ CPIs ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะการใช้ BIM สำหรับ
องค์กรจำนวน 25 CPIs เช่น การเปลี่ยนแปลงของแบบก่อสร้าง ความพึง
พอใจและการรักษาลูกค้า ความสามารถในการเตือ นและการเฝ้าระวัง
ปัญหาที่เกิดจากสิ่งก่อสร้าง และความสามารถต่อการใช้เครื่องมือ BIM ช่วย
ในการนำเสนอลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น
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รูปที่ 1 อาคารกรณีศกึ ษาผนังประกอบอาคารพรีคาสท์คอนกรีต

รูปที่ 2 อาคารกรณีศกึ ษาผนังประกอบอาคารผนังม่านกระจก

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาพหุ ก รณี โ ดยจั ด ทำกรณี ศ ึ ก ษาจำนวน 3
กรณีศึก ษาแยกตามประเภทกรอบอาคาร ในแต่ละกรณีศึกษาผู้วิจัยได้
ดำเนินการเก็บข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คื อฝ่ายผู้รับเหมา
หลักและฝ่ายผู้ผลิตของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรับผิดชอบติดตั้งด้วย จากนั้น
จึงดำเนินการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายและจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารพร้อม
กับบันทึกระยะเวลาเพิ่อประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละ
ระดับรายละเอียดของการพัฒนาแบบ
ผู้วิจัยได้เลือกอาคารจำนวน 3 อาคารมาเป็นกรณีศึกษาตัวซึ่งตัวแทน
อาคารที ่ ม ี ผ นั ง กรอบอาคาร 3 รู ป แบบ คื อ 1.ผนั ง พรี ค าสท์ ค อนกรีต
(Precast Wall) 2.ผนังม่านกระจก (Curtain Wall) 3.ผนังอลูมิเนีย มคอม
โพสิต (Aluminium Composite) ดังแสดงในรูปที่ 1,2 และ 3 ตามลำดับ
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เพื่อใช้ประกอบลักษณะ
อาคารและถอดปริมาณ
โดยขึน้ รูปแบบจาลอง
สามมิตใิ นลักษณะมีชอ่ ง
เปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ส่วนช่วยในการ นาเสนอ
แนวทางการถอดปริมาณ
ผนังประกอบอาคารต่อ
เจ้าของงานหรือคอนเซ้า

-ใช้ในการประกอบการ
ตรวจสอบลักษณะอาคาร
ความถูกต้องของ
องค์ประกอบอาคารตรงกับ
ในแบบ2มิตแิ ละรับรอง
แบบสามารถใช้อา้ งอิงใน
การทางานจริงได้

-ใช้ในการดู
องค์ประกอบภาพรวม
ของอาคารลักษณะ
อาคาร ว่าเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ
แบบ 2 มิตหิ รือไม่

ตารางที่ 1 ความต้องการแบบก่อสร้างสาหรับการก่อสร้าง ผนังประกอบอาคารคอนกรีตสาเร็จรูป
บริษทั
บริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก
ฝ่ ายก่อสร้าง(หน้า
หน่วยงาน
ฝ่ ายประมาณราคา
ฝ่ ายตรวจสอบรับรองแบบ
งาน)
ลักษณะการ
ถอดปริมาณ/สอบราคา
ตรวจสอบความถูก
รับรองแบบ
ทางาน
วัสดุ
ต้องในการทางาน
รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ - ตรวจสอบไฟล์ทไ่ี ด้รบั
-ใช้ในการตรวจสอบ
ในการระบุวสั ดุและถอด เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ าย
รายละเอียด ตาแหน่ง
ปริมาณ
ก่อสร้างหน้างาน
จานวนแผ่นและ
ส่วนช่วยในการ - ตรวจสอบ รูปด้าน รูปตัด วางแผนแนวทางการ
นาเสนอแนวทางการ
แปลนพืน้ ทีใ่ ช้ในการคิด
ติดตัง้ ทางานต่อไป
แบบ 2 มิติ
ถอดปริมาณผนัง
ราคาตรงกับ แบบจากทาง
ประกอบอาคารต่อ
หน้างาน
เจ้าของงานหรือคอนเซ้า

เพื่อใช้ประกอบลักษณะ
อาคารและถอดปริมาณ
โดยขึน้ รูปแบบจาลองสาม
มิตใิ นลักษณะมีช่องเปิ ด
ตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ใช้ในการ นาเสนอแนวทาง
การถอดปริมาณผนัง
ประกอบอาคารรวมถึงแนว
ทางการก่อสร้างต่อฝ่ ายที่
ทาการติดตัง้ และ
ผูร้ บั เหมาหลัก

รูปด้าน แปลนพืน้ เพือ่ ใช้
ในการระบุวสั ดุและถอด
ปริมาณ
- ใช้ในการกาหนดราคา
วัสดุ ค่าแรง ในการติดตัง้
ทางาน เพื่อเสนอราคา
ก่อสร้าง

ถอดปริมาณ/เสนอราคา

ฝ่ ายประมาณราคา
วางแผนการทางาน/เขียน Shop
drawing
ใช้ไฟล์แบบก่อสร้าง
ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาใช้ในการวางแผนการ
ก่อสร้าง
ใช้ในการตรวจสอบรายละเอียด
ตาแหน่ง จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
- ใช้ในการประกอบและเขียน shop
drawing รายละเอียด ตาแหน่ง ระยะ
การติดตัง้ เป็ นต้น เพื่อใช้ในการการ
ทางานทีห่ น้างานและนาเสนอต่อ ฝ่ าย
หน้างานก่อสร้าง ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป
เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
ภาพรวม อาคารโดยขึน้ รูปแบบจาลอง
สามมิตใิ นลักษณะมีชอ่ งเปิ ดตาม
ขนาดทีร่ ะบุไว้ ซึง่ จะมีการมีการลง
รายละเอียด ถึงลักษณะในการติดตัง้
ตาแหน่ง วัสดุ ทีจ่ าเป็ นเพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการนาเสนอ และการก่อสร้างจริง
ต่อไป

ฝ่ ายติดตัง้

บริษทั เจ้าของผลิตภัณท์ผนังหล่อสาเร็จรูป
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5. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลความต้องการรายละเอียดของแบบในแต่ละหน่วยงานไว้ โดยเป็นการแสดงความต้องการในการใช้งานแบบก่อสร้างใน
แต่ละฝ่าย ของผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ผนังม่านกระจก และอลูมิเนียมคอมโพสท ดังแสดงในตาราง 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ
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แบบ 2 มิติ

หน่วยงาน
ลักษณะการ
ทางาน
- ตรวจสอบไฟล์ทไ่ี ด้รบั
เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ าย
ก่อสร้างหน้างาน
- ตรวจสอบ รูปด้าน รูปตัด
แปลนพืน้ ทีใ่ ช้ในการคิด
ราคาตรงกับ แบบจากทาง
หน้างาน

รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ในการ
ระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
- ส่วนใช้เพื่อประกอบการขอราคา
วัสดุโดยส่งไฟล์ แบบก่อสร้าง 2
มิติ ให้แก่รา้ นค้าเพื่อให้คดิ
ปริมาณและ เสนอราคาวัสดุแก่
ผูร้ บั เหมาหลัก

-ใช้ในการประกอบการ
ตรวจสอบลักษณะอาคาร
ความถูกต้องของ
องค์ประกอบอาคารตรงกับ
ในแบบ 2 มิติ และรับรอง
แบบสามารถใช้อา้ งอิงใน
การทางานจริงได้

รับรองแบบ

ถอดปริมาณ/สอบราคาวัสดุ

เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมี
ช่องเปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ส่วนช่วยในการ นาเสนอแนวทาง
การถอดปริมาณผนังประกอบ
อาคารต่อเจ้าของงานหรือคอน
เซ้า

ฝ่ ายตรวจสอบรับรองแบบ

ฝ่ ายประมาณราคา

ฝ่ ายก่อสร้าง(หน้างาน)
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทางาน

- ใช้ในการดูองค์ประกอบ
ภาพรวมของอาคาร
ลักษณะอาคาร ว่าเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับแบบ
2 มิตหิ รือไม่

-ใช้ในการตรวจสอบ
รายละเอียด
ตาแหน่ง
จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
ต่อไป

ตารางที่ 2 ความต้องการแบบก่อสร้างสาหรับการก่อสร้าง ผนังประกอบอาคารม่านกระจก
บริษทั
บริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก

เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมี
ช่องเปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ใช้ในการ นาเสนอแนวทางการ
ถอดปริมาณผนังประกอบอาคาร
รวมถึงแนวทางการก่อสร้างต่อ
ฝ่ ายทีท่ าการติดตัง้ และ ผูร้ บั เหมา
หลัก

รูปด้าน แปลนพืน้ เพือ่ ใช้ในการ
ระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
ใช้ในการกาหนดราคาวัสดุ
ค่าแรง ในการติดตัง้ ทางาน เพื่อ
เสนอราคาก่อสร้าง
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ใช้ในการประกอบและเขียน shop
draw-ing รายละเอียด ตาแหน่ง
ระยะการติดตัง้ เป็ นต้น เพือ่ ใช้ใน
การการทางานทีห่ น้างาน
และ
นาเสนอต่อ ฝ่ ายหน้างานก่อสร้าง
ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป

ใช้ไฟล์แบบก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาใช้ในการวางแผนการ
ก่อสร้าง
ใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียด
ตาแหน่ง จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
- ใช้ในการประกอบและเขียน shop
drawing รายละเอียด ตาแหน่ง
ระยะการติดตัง้ เป็ นต้น เพือ่ ใช้ใน
การการทางานทีห่ น้างานและ
นาเสนอต่อ ฝ่ ายหน้างานก่อสร้าง
ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป

บริษทั เจ้าของผลิตภัณท์ผนังประกอบอาคารม่านกระจก
ฝ่ ายประมาณราคา
ฝ่ ายติดตัง้
วางแผนการทางาน/เขียน Shop
ถอดปริมาณ/เสนอราคา
drawing
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แบบ 3 มิติ

แบบ 2 มิติ

หน่วยงาน
ลักษณะการ
ทางาน

เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมี
ช่องเปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ส่วนช่วยในการ
นาเสนอ
แนวทางการถอดปริมาณผนัง
ประกอบอาคารต่อเจ้าของงาน
หรือคอนเซ้า

-ใช้ในการประกอบการ
- ใช้ในการดูองค์ประกอบ
ตรวจสอบลักษณะอาคาร ความ ภาพรวมของอาคารลักษณะ
ถูกต้องขององค์ประกอบอาคาร อาคาร ว่าเป็ นไปในทิศทาง
ตรงกับในแบบ 2 มิติ และ เดียวกันกับแบบ 2 มิตหิ รือไม่
รับรองแบบสามารถใช้อา้ งอิงใน
การทางานจริงได้

ฝ่ ายตรวจสอบรับรองแบบ

ฝ่ ายก่อสร้าง(หน้างาน)
ตรวจสอบความถูกต้องใน
ถอดปริมาณ/สอบราคาวัสดุ
รับรองแบบ
การทางาน
รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ในการ - ตรวจสอบไฟล์ทไ่ี ด้รบั เพื่อส่ง -ใช้ในการตรวจสอบ
ระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
ต่อไปยังฝ่ ายก่อสร้างหน้างาน รายละเอียด ตาแหน่ง จานวน
-ส่วนใช้เพื่อประกอบการขอ
- ตรวจสอบ รูปด้าน รูปตัด แผ่นและวางแผนแนว
ราคาวัสดุโดย ส่งไฟล์ แบบ แปลนพืน้ ทีใ่ ช้ในการคิดราคา ทางการติดตัง้ ทางานต่อไป
ก่อสร้าง 2 มิติ ให้แก่รา้ นค้า ตรงกับ แบบจากทางหน้างาน
เพื่อให้คดิ ปริมาณและ เสนอ
ราคาวัสดุแก่ผรู้ บั เหมาหลัก

ฝ่ ายประมาณราคา

ตารางที่ 3 ความต้องการแบบก่อสร้างสาหรับการก่อสร้าง ผนังประกอบอลูมเิ นียมคอมโพสิท
บริษทั
บริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก

บริษทั เจ้าของผลิตภัณท์ผนังประกอบอลูมเิ นียมคอมโพสิท
ฝ่ ายประมาณราคา
ฝ่ ายติดตัง้
วางแผนการทางาน/เขียน Shop
ถอดปริมาณ/เสนอราคา
drawing
รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ใน ใช้ไฟล์แบบก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั การ
การระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
รับรองมาใช้ในการวางแผนการ
- ใช้ในการกาหนดราคาวัสดุ ก่อสร้าง
ค่าแรง ในการติดตัง้ ทางาน ใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียด
เพื่อเสนอราคาก่อสร้าง
ตาแหน่ง จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
- ใช้ในการประกอบและเขียน shop
drawing รายละเอียด ตาแหน่ง
ระยะการติดตัง้ เป็ นต้น เพือ่ ใช้ใน
การการทางานทีห่ น้างานและ
นาเสนอต่อ ฝ่ ายหน้างานก่อสร้าง
ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป
เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
ภาพรวม อาคารโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิติ ส่วนช่วยใน แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมีช่อง
การ นาเสนอแนวทางการถอด เปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้ ซึง่ จะมีการ
ปริมาณผนังม่านกระจกต่อ
มีการลงรายละเอียด ถึงลักษณะใน
เจ้าของงานหรือคอนเซ้า
การติดตัง้ ตาแหน่ง วัสดุ ทีจ่ าเป็ น
- ใช้ในการ นาเสนอแนวทาง เพื่อใช้เป็ นแนวทางการนาเสนอ
การถอดปริมาณผนังประกอบ และการก่อสร้างจริงต่อไป
อาคารรวมถึงแนวทางการ
ก่อสร้างต่อ ฝ่ ายทีท่ าการติดตัง้
และ ผูร้ บั เหมาหลัก
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• การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ
ผู้วิจัยได้จัดทำ ระดับของการพัฒนา(Level of development) ใน
ขั้นตอนของการเขียนรายละเอียดผนังประกอบไว้ 2 ส่วนได้กัน ซึ่งทำการ
เปรีย บเทียบความละเอียดของแบบจำลองสารสนเทศซึ่งสำหรับฝ่าย
ประมาณราคาการขึ้นแบจำลองอลูมิเนียมคอมโพสิท นั้นจะสร้างด้วย
Object โมเดล โดยคิดที่ผิววัสดุเท่านั้น และฝ่ายติดตั้งหน้างานที่ต้องการ
ความละเอียดในการทำงานสูงโดยมีการใส่รายละเอียดรูปร่างแผ่นตาม
ลักษณะจริงและตำแหน่งยึดสกรูแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทดังที่แสดงใน
รูปที่ 4 และ 5
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•

ระยะเวลาในการพัฒาแบบ
ผู้วิจัยได้ทำการวัดปริมาณงานเทียบกับระยะเวลาออกมาจากการขึ้น
รูปแบบจำลองสามมิติเพื่อใช้ในการศึกษาถึงการจัดการเวลาและการ
ทำงานจริงดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานของ ผนังประกอบอาคาร ทั้ง
3 ชนิดโดยผู้วจิ ัย
ผนังคอนกรีต
หล่อสำเร็จ

ผนังม่าน
กระจก

อลูมิเนียม
คอมโพสิท

ปริมาณงานระดับฝ่ายประมาณ
ราคา (ตร.ม.)

5,584.00

469.27

1,390.27

ระยะเวลาการทำงาน (ชั่วโมง)

24.00

0.75

2.30

ปริมาณเพิมเติมเพื่อฝ่ายติดตั้งหน้า
งาน (ตร.ม. ต่อ ชั่วโมง)

232.67

1,042.83

604.47

ปริมาณงานรวม

5,934.00

1,058.00

1,586.96

ปริมาณงานที่ได้ (ตร.ม. ต่อ ชั่วโมง)

204.62

783.70

253.46

ชนิดผนังประกอบอาคาร

ผลในการวิ จ ั ย นี ้ จ ะชี ้ ไ ด้ เ ห็น ได้ ว ่า การทำงานที ่ ใ ช้ ก ารขึ้ น
แบบจำลอง ผนังประกอบอาคารทั้ง 3 ประเภทนั้น ผนังประกอบอาคารที่
ใช้เวลามากที่สุดจะเป็นผนังประกอบอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จเนื่องจาก
ต้องมีการใสรายละเอียดในตัวแบบจำลองที่มีรายะลเอียดมากกว่าผนัง
ประกอบอาคารชนิดอื่นจึงส่งผลให้ระยะเวลาในการทำงานจริงที่ใช้
แบบจำลองสารสนเทศนั้นนานกว่าผนังประกอบอาคารชนิดอื่น

รูปที่ 4 แบบจำลองสารสนเทศอลูมิเนียมคอมโพสิทสำหรับฝ่ายประมาณราคา

6. สรุปผลการศึกษา

รูปที่ 5 แบบจำลองสารสนเทศอลูมิเนียมคอมโพสิทสำหรับฝ่ายติดตั้งหน้างาน

จะเห็ น ได้ ว ่ า ระดั บ การพั ฒ นาแบบ ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ท ำการเขี ย นรู ป
แบบจำลองสามมิติขึ้นมานั้นได้ทำการแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ใน
หมวดของ ฝ่ายประมาณราคา และ ฝ่ายติดตั้งหน้างาน โดยแบบแต่ละ
ระดับนั้นจะมีความสำคัญกับ ฝ่ายแต่ละฝ่ายต่า งกันดังนี้ ซึ่ง การถอด
ประมาณราคาและตรวจสอบแบบนั้นจะจัดทำขึ้นมาในลักษณะภาพรวม
ของวัสดุและทำการใส่ช่องเปิดโดยอ้างอิงจากแบบ 2 มิติในการทำงาน
เพื่อให้ทราบลักษณะผนังประกอบอาคารภาพรวมสำหรับการวางแผน
งานก่ อ สร้ า งและใช้ ในการถอดปริม าณวั สดุ โ ดยอาศั ย เพี ย งลัก ษณะ
ภาพรวมของแบบจำลองเพื่อดูองค์ประกอบและปริมาณ ซึ่งความละเอียด
ของการพัฒนาแบบจะต่างกับแบบเพื่อใช้ติดตั้งจริง สำหรับฝ่ายผู้ผลิตผู้
ติดตั้งที่ มีรายละเอีย ดในแบบจำลองที่ สู งเพื ่อ ใช้ใ นการควบคุ ม การ
ก่อสร้างหน้างาน และวางแผนในการก่อสร้างจริง

สำหรับการเขียนแบบด้วย BIM ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นที่นิยมมาก
สำหรับวงการก่อสร้างเนื่องจากระบบการทำงานที่เป็นสำหรับองค์กร
ขนาดใหญ่และมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนสะดวกแต่นัก เนื่องจาก
ขั้นตอนการทำงานที ่ต ้อ งใช้ ความชำนาญและเข้า ใจในตัว โปรแกรม
ยกตั ว อย่ า งกรณี ก าร เริ ่ ม การใส่ ร ายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยลงไปในรู ป
แบบจำลองนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างลักษณะ family ใหม่ขึ้นมา
และวางตำแหน่งให้ได้ตามพื้นที่ของการทำงาน ซึ่งถึงแม้ว่าการสร้า ง
ลักษณะโมเดลขึ้นมานั้นจะใช้ระยะเวลาในการสร้างเริ่มต้นที่นาน เมื่อใช้
งานลักษณะในครั้งต่อไปสามารถก็จะสามารถวางลักษณะโมเดลเดิมได้
ในทันทีซึ่ง ปัจจัยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผนังประกอบอาคารที่ทำมี
ความสลับซ้อนมากแค่ไหน ลักษณะผนังมีความเหมือนหรือคล้ายแผ่น
ประกอบอาคารเดิมมากน้อยเพียงใด หากเป็นลักษณะแผ่นประกอบ
อาคารที่เหมือนเดิมก็จะสามารถใช้คำสั่งในการ copy และ paste ลงไป
ได้แต่หากลักษณะของผนัง หรือ ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปก็มีความจำเป็นที่
จะต้องเขียนและสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่ซึ่งรวมถึง ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นที่
จะส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลมากตามขึ้นไปด้วยซึ่งยิ่งมีปริมาณข้อมูล
มากขึ้นเท่าไรระยะเวลาในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่าง
กรณีผนังประกอบอาคาร หล่อคอนกรีตสำเร็จที่มีลักษณะการติดตั้งแผ่น
เพรท ตำแหน่งเดิมช่องเปิดคล้ายคลึงเดิม พื้นที่ปริมาณงานที่ได้น้อยลง
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ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ลดลงเพียง 30 ตารางเมตร แตกต่างกับ
อลูมิเนียมคอมโพสิท ที่การถอดปริมาณปริมาณแต่เดิมไม่มีการสร้างโครง
เหล็กหรือความซับซ้อนมาก แต่สำหรับฝ่ายติดตั้งที่ต้องการรายละเอียด
สูงและประกอบกับลักษณะแผ่นมีความซับซ้อนจึงส่งผลให้ปริมาณพื้นที่
ต่อชั่วโมงที่ได้แตกต่างกันถึง 351.01 ตารางเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น
ระดับรายละเอียดในการพัฒนาแบบ
ผู้วิจัยได้ทำการจัดทำ ระดับการพัฒนาแบบขึ้นมากับรูปแบบผนังทั้ง
3 ประเภท โดยศึกษาถึงการนำไปใช้งานจริงกับฝ่ายแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้าง ซึ่งได้ทำระดับการพัฒนาแบบ (Level of devlopment)
ในระดับ As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งในแต่ละประเภท คือผนัง
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปดังที่แสดงiรูปที่ 6 ผนังม่านกระจกดังรูปที่ 7 และ
อลูมิเนียมคอมโพสิทดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิท

จากกรณีศึก ษาโดยผู้ว ิจ ัย ได้ทำการขึ้นรูป แบบจำลองสามมิติใน
ลักษณะของ shop drawing เพื่อการนำไปใช้งานจริงของฝ่ายผู้ติดตั้ง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดในด้านการทำงานที่จะนำไปใช้กับหน้า
งานได้ชัดเจน ระยะเวลาในการทำขึ้นรูปแบบจำลองสามมิติที่ต้องใช้เวลา
มากกว่าการเขียนแบบด้วยระบบ 2 มิติ หลายเท่าแล้วยังรวมไปถึงการ
นำไปใช้ตรวจสอบระยะการติดตั้งจริงจึงไม่เป็นที่นิยมหรือไม่มีเทคโนโลยี
ที่รองรับมากพอสำหรับการทำงานจริง

รูปที่ 6 As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งงานผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ

สำหรับผู้วิจัยการทำงานด้วย BIM เหมาะนั้นเหมาะสมกับวงการ
ก่อสร้าง ซึ่งด้วยปัจจุบันตัวผู้วิจัยทำงานในส่วนของผู้รับเหมาหลักและใช้
แบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ช่วยในการประมาณราคาเป็นหลักซึ่งเห็น
ว่าสามารถช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งในด้านการการใช้เพือ่
ช่วยในการถอดปริมาณหรือช่วยในการนำเสนอแบบจำลองแก่ผู้เจ้าของ
งานได้ดี อย่างไรก็ตามสำหรับทางด้านการเขียนรายละเอียด เพื่อการ
ผลิตและติดตั้งจริงนั้น ผู้วิจัยมองว่าในประเทศไทยมีฝ่ายและหน่วยงานที่
สามารถใช้ BIM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้น้อยอันมีผลมาจากความ
พร้อมของบริษัทด้านบุคลากรที่จะสามารถใช้งานแบบจำลองสารสนเทศ
ได้จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาและจัดการอมรมเพื่อเพิ่มศั กยภาพบุคลากร
ของบริษัทในการใช้ BIM ช่วยในการก่อสร้างต่อไป

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 7 As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งงานผนังม่านกระจก

[1] กนกวรรณ เรื อ งปิ่ น (2558). บู ร ณาการแนวคิ ด การจำลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) กั บ กระบวนการออกแบบอาคาร.
วิทยานิพ นธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
[2] คฑาวุฒิ ลิ้มพงษธร (2560). การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียน
แบบสองมิติและวิธีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM) มาใช้ในการ
เขี ย นแบบก่ อ สร้ า งร้ า นค้ า ปลี ก ในประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ์
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วิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิต . สาขาการจัด การงานวิ ศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยสยาม
[3] ณัฐรตี ล้านคำ. (2556). การประยุกต์ใช้ Building Information
Modeling (BIM) ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง. วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมและการบริหารการ
ก่ อ สร้ า ง. ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[4] ธนิต อภิวรกุลพัฒน์ (2560). แบบจำลองเพื่อประเมินสมรรถนะ
สำหรั บ องค์ ก รซึ ่ ง ใช้ ก ารสร้ า งแบบจำลองสารสนเทศอาคาร.
วิทยานิพ นธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
[5] สถาบั น สถาปนิ ก สยาม. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรม
ราชูป ถัมภ์. (2558) แนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร สำหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) พิมพ์ครั้ง
ที่ 1.กรุงเทพมหานคร : บริษัท พลัสเพรส จำกัด.
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การประเมินมูลค่าเวลาในการขนส่งสินค้าเกษตร
Value of Time Assessment for Transportation of Agricultural Product
ณัฐปคัลภ์ อินสมตัว1 ผศ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม

บทคัดย่อ
สินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะเวลา
และอุณหภูมิ เป็นสินค้า ที่ มีความอ่อ นไหวต่อ ระยะเวลาของการขนส่ง
ระยะเวลาที ่ น านเกิ น ไปนำมาซึ ่ ง ทำความเสี ย หายแก่ ผ ลผลิ ต ได้
การวิเคราะห์หามูลค่า เวลาของการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้า เกษตร
ยังมีอยู่จำกัด งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบของการประเมินมูลค่าเวลา
ในการขนส่งสินค้าเกษตร โดยทำการศึกษาบนพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์
เพื่อนำมาพัฒนาแบบจำลองโลจิสติกส์ (Logistic Model) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรภาคกลาง การศึกษามูลค่าเวลาของการขนส่ง
สิ น ค้ า เกษตรในงานวิ จ ั ย นี้ ใช้ ร ู ป แบบของการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยสร้ า ง
แบบสอบถามที่จำลองสถานการณ์ทางเลือกขึ้นมา ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ตัวแปรหลักๆ ที่มีความสำคัญในกระบวนการขนส่งสินค้า ประกอบไปด้วย
3 ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขนส่งสินค้าแทบทุก ประเภท คือ
ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง ระยะเวลาของการขนส่ง และความเสียหายจาก
การขนส่ ง แบบสำรวจข้ อ มู ล จะถู ก สร้ า ง โดยนำค่ า ระดั บ ของตั ว แปร
(Levels) แต่ละตัวมาออกแบบและสร้างสถานการณ์ทางเลือกตามรูปแบบ
วิธี State Preference (SP) เพื่อให้ผู้ขนส่งสินค้าพิจารณาเลือกทางเลือก
ที่เกิดอรรถประโยชน์สูงที่สุด จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์หามูลค่าเวลาของ
การขนส่งสินค้าเกษตร และวิเคราะห์ลำดับ ความสำคัญของตัวแปรที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การขนส่ ง เพื ่ อ สะท้ อ นถึ ง ปั จ จั ย หลั ก ที ่ ผ ู ้ ข นส่ ง สิ น ค้ า ใช้
ในการตัดสินใจของกระบวนการขนส่งสินค้า ซึ่งผลงานวิจ ัย นี้ได้เสนอ
แนวคิดในการประยุกต์ ใช้ผลลัพธ์ของมูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้าเกษตร
(VOT for Agricultural Product) ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิร่วมกับมูลค่าเวลา
ของการเดินทาง (VOT for Travel) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการประเมินผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงและนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ ในอนาคตต่อไป
คำสำคัญ: มูลค่าเวลาการขนส่งสินค้า, การขนส่งสินค้าเกษตร, ค่าใช้จ่ายผู้ใช้
ทาง, แบบจำลองโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Abstract
The quality of agricultural products is changed during
transportation due to its sensitivity to travel time and

temperature. Increasing in expected travel time as well as being
kept under unfavourable temperature conditions while
travelling can cause significant damage to the quality of the
product. However, the research on the analysis of the value of
time for transportation of agricultural products is still limited.
This research was conducted to develop the method for
evaluating the value of time assessment for agricultural products
transportation. In this research, the Logistic Model on the basis
of utility theory has been developed using samples based in the
agricultural industrial area in the Central Thailand. The data used
in this research were collected through a robust questionnaire
that simulates various situations which address the main
variables. The researcher found that there were 3 variables that
were significant in decision making of product transportation.
They were cost of transportation, travel time of transportation and
damage of products during transportation. In the analysis process,
the survey forms were created by using levels of each variable to
design and create an alternative situation in accordance to the
State Preference (SP) model. Then, the highest profit alternatives
were selected by interviewed carriers and the time value of
transportation of agricultural products were analyzed. After that,
the influenced variables on transportation were prioritized to
reflect the main factors used for decision making decision of the
carriers in the transportation process. This research presents the
concept of application of values of time for agricultural product,
which are secondary data and the values of time for travel,
which are secondary data for evaluation of economic benefits
of highway network construction projects.
Keywords: Value of Time of Transportation, Agricultural
Transportation, Road User Cost, Logistics Models, Engineering
Economics
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1. บทนำ

สินค้าเกษตร ดังนั้นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการขนส่งสินค้า
เกษตรในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตรภาคกลางจึงมีความน่าสนใจและ
ปัจจุบันความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
อาจนำมาใช้ เ ป็ น แนวทางในการวางแผนการพั ฒ นาระบบขนส่ ง และ
มากจากปัจจัยต่างๆ เช่น การขยายเขตอุตสาหกรรม การเพิ่มจำนวนของ
คมนาคมสำหรับการรับมือกับความเจริญของประเทศได้
ประชากร เป็นต้นซึ่งแต่ละปีมีการเพิ่มขึ้ นของประชากรและที่อยู่อ าศัย
จำนวนมากผนวกกับความเจริญทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความต้องการการ 2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เดินทางและการขนส่งเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสภาวะที่เร่งรีบจะเห็นได้ว่าการ
2.1 ทบทวนวรรณกรรม
เดินทางในปัจจุบันนั้นจะต้องแข่งขันกับเวลา เนื่องจากเวลามีความสำคัญ
2.1.1 ทฤษฎีการขนส่ง
ต่อ ชีว ิตประจำวันซึ่งถ้าหากบุคคลใช้เ วลาในการเดินทางดังกล่าวไปเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคม
คำว่ า [1] “การขนส่ ง (Transportation)” ความหมายโดยรวม
ได้นับว่ามูลค่าเวลาของการเดินทางยิ่งมากขึ้น โดยมูลค่าเวลา (Value of หมายถึ ง การเคลื ่ อ นย้ า ยคน (People) สิ น ค้ า (Goods) หรื อ บริ ก าร
Time, VOT) คือ มูลค่าที่สูญเสียไปกับการเดินทาง (มูลค่าที่เทียบเท่ากับ (Services) จากตำแหน่ ง หนึ ่ ง ไปยั ง อี ก ตำแหน่ ง หนึ ่ ง และก่ อ ให้ เ กิ ด
จำนวนเงิน) ทั่วไปนั้นแต่ละบุคคลจะมีมูลค่าเวลาไม่เท่ากัน เช่น คนทำงาน อรรถประโยชน์ที่ได้จากการขนส่งใน 2 ด้านคือ อรรถประโยชน์ด้านเวลา
จะมีมูลค่าเวลาสูงกว่านักเรียน/นักศึกษานักธุรกิจย่อมมีมูลค่าเวลาสูงกว่า (Time Utility) แ ละ อ รรถ ป ระ โ ย ชน์ ด ้ า นสถ านที ่ ( Place Utility)
พ่อบ้าน/แม่บ้าน เป็นต้น และถ้าหากมองในมุมการขนส่งของสินค้า และ ซึ่งอรรถประโยชน์ทั้งสองด้านนี้จะก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่รับ
อุตสาหกรรมแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมหรือการขนส่งสินค้าที่มีความ สินค้าตามต้องการโดยรูปแบบทางเลือกของการขนส่งแบ่งออกเป็น ทางบก
เสียหายหรือเน่าเสียง่าย เช่น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีข้อจำกัด ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ และทางท่อ โดยประเทศไทยใช้การขนส่งทางบก
ด้านเวลาก็จะมีมูลค่าเวลาสูง เช่นกัน
เนื่องจากคุณลักษณะที่เรียกว่าบริการถึงที่หรือ Door-to-door Service
จากงานวิจัยที่ผ่านมาการวิเคราะห์มูลค่าเวลา (Value of Time, VOT) หรื อ การนำสิ น ค้ า ไปส่ ง ได้ ถ ึ ง บ้ า นทั ้ ง ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภคได้ ร ั บ ความ
เพื่อประเมินการตัดสินใจในการลงทุนนั้นจะพิจารณามูลค่าเวลาที่ได้จากการ สะดวกสบายมากกว่ารูปแบบการขนส่งอื่นๆ
วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะเน้นพิจารณาจาก
2.1.2 การสร้างแบบสอบถาม
คนทำงานโดยเก็บข้อมูลคือ ทำงานกี่ชั่วโมงต่อวัน รายได้เท่าใด เดินทางจาก
แบบสอบถาม [2] เป็นรูปแบบของคำถามเป็นชุดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้
ไหนไปไหน และระยะเวลาการเดินทางเท่าใด เป็นต้น แต่ในความเป็นจริง
แล้วนั้นการเดินทางมิได้มีแต่บุคคลเดินทางไปทำงานหรือทำกิจต่างๆ เพียง อย่ า งมีหลักเกณฑ์และเป็ นระบบ เพื่อใช้ว ัดสิ ่ งที่ผ ู้ว ิจ ัยต้ องการจะวั ดจาก
อย่างเดียวแต่ยังต้องรวมไปถึงสินค้าต่างๆ ที่ต้องถูกขนส่งหรือเคลื่อนย้าย กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน
ด้วย ดังนั้นถ้าจะศึกษามูลค่าเวลาที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั้นควรที่จะต้อง และการคาดคะเนเหตุ การณ์ ในอนาคต โดยการเก็ บข้ อมู ลปฐมภู มิ จะใช้
นำมู ล ค่ า เวลาที ่ ไ ด้ จ ากการขนส่ ง สิ น ค้ า ต่ า งๆ ร่ ว มพิ จ ารณาด้ ว ย และ การสำรวจไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว อีเมล์ และโทรศัพท์
นอกจากนี้การพิจ ารณามูลค่าเวลาควรจะต้องวิเคราะห์ในเชิงโครงข่าย จำเป็นจะต้องใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บ ข้อมูล การสร้าง
เนื่องจากปัจจุบันจะวิเคราะห์เป็นช่วงความยาวของถนนในโครงการก่อสร้าง แบบสอบถามที่ดีจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และควรคำนึงถึง
ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนถึงมูลค่าของเวลาที่แท้จริงในพื้นที่โครงข่ายการขนส่งได้ ประเด็นต่างๆ ที่เราต้องการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่า งในพื้นที่ เช่น ข้อมูล
ดังนั้นการวิเคราะห์แบบทั้งโครงข่ายการขนส่งจึงเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ส่ ว นบุ ค คล ข้ อ มู ล ด้ า นความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ และข้ อ มู ล ที ่ ต ้ อ งกา รตาม
ที่สะท้อนผลลัพธ์ได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงข่ายการขนส่ งที่สำคัญ วัตถุประสงค์ของงาน ทั้งนี้แบบสอบถามจะต้องมีลักษณะที่เข้าใจง่ายและไม่
ของประเทศแล้ว นั ้น การตั ด สิน ใจลงทุน และพั ฒ นาโครงข่ า ยทางหลวง ยาวจนเกินไปผู้ตอบสามารถใช้เวลาตอบน้อยที่สุด สำหรับ รูป แบบของ
เป็ น สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบเนื ่ อ งจากงบประมาณ คำถามในแบบสอบถามนั้นจะประกอบไปด้วยคำถามชนิดต่า งๆ ที่ผู้วิจั ย
ต้องการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีหลายรูปแบบเช่น เลือกทางเลือกใด
ในการก่อสร้างมีจำกัด
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์หามูลค่าเวลาในการขนส่งสินค้าจึงมีความสำคัญ ทางเลือกหนึ่ง เลือกได้หลายคำตอบ และเลือกตอบเป็นลำดับที่ เป็นต้น
ไม่น้อยไปกว่ามูลค่าเวลาที่ได้จากการเดินทาง แต่ทั้งนี้มูลค่าเวลาแต่ละพื้นที่
2.1.3 เทคนิค Stated Preference (SP)
จะมีค่าที่ไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับผู้ขนส่งหรือผู้เดินทางว่ามีความพึงพอใจ
การสร้า งแบบสอบถามแบบโดยใช้เทคนิค Stated Preference (SP)
ที ่ จ ะจ่ า ย (Trade off Ratio) เท่ า ใดเมื ่ อ ระยะเวลาของการเดินทางหรือ
การขนส่งมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเนื่องจากพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย techniques [3] เป็นวิธีที่ได้รั บการคิดค้นพัฒนาเพื่อใช้ในการวิจ ัย ตลาด
ตั ้ ง อยู ่ ใ นจุ ดยุ ท ธศาสตร์ท ี ่ด ี ที ่ สุ ด ของการเพาะปลู ก และทำการเกษตร ของสินค้าค้าอุปโภคและบริโภคมาก่อนและต่อมาในปลายทศวรรษ 1970 ได้
และยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรที่ สำคัญของประเทศมีพื้นที่ ถูกนํามาประยุกต์ใช้โดยนักวางแผนด้านคมนาคมขนส่งอย่างแพร่หลาย โดย
การเพาะปลูกเป็นจำนวนมากและมีตลาดทางการเกษตรหลายแห่ง รวมทั้ง วิธีการสํารวจข้อมูลด้วยวิธี SP เป็นการศึกษาความคิดเห็นและการตัดสินใจ
ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ ของกลุ่มเป้าหมาย ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาศัยการสร้างสถานการณ์สมมติ
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ที่จะเกิดการผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ขึ้นมาเพื่อ อรรถประโยชน์ของทางเลือก i มีค่ามากกว่าอรรถประโยชน์ของทางเลือกอื่น
สอบถามถึงมูลค่าความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay: WTP) หรือเรียกว่า ดังสมการที่ (4)
Uin ≥ Ujn, j  Cn
ค่า Trade off Ratio ต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งเมื่อ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
(4)
คุณลักษณะของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทางเลือกจะทําให้ผบู้ ริโภคมีความเต็ม
จากรูปแบบฟังก์ชั่นดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของ
ใจที่จะจ่ายสําหรับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะนั้นเท่าใด โดยมีการวิเคราะห์ ผูเ้ ดินทางคนที่ n ที่จะเลือกรูปแบบการเดินทาง i ได้ดงั สมการที่ (5)
ดังสมการที่ (1)
WTP =

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ของคุณลักษณะ(ตัวแปร)
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ของตัวแปรราคา

(1)

2.1.4 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่เกีย่ วข้องกับการขนส่ง
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ กล่าวไว้ว่าบุคคลจะเลือกบริโภคหรือเลือกสิ่งที่
ตนเองต้องการสิ่งๆนั้นจะต้องให้อรรถประโยชน์สูงสุด (Maximum Utility) เช่น
พอใจในสิ่งนั้นมากที่สุด สิ่งนั้นมีราคาถูกที่สุด เป็นต้น สามารถนำมาประยุกต์
ใช้กับการเดินทางและขนส่งได้โดนมีสมมุติฐานว่า ผู้เดินทางหรือผู้ขนส่ง
จะเลือกรูปแบบของการเดินทางหรือขนส่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือ
อรรถประโยชน์สูงสุดเพียงทางเลือกเดียวในการเลือ กแต่ละครั้ง (Discrete
choice) กล่าวคือผู้เดินทางหรือผู้ขนส่งจะเลือกเดินทางหรือขนส่งที่ก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์มากที่สุด ซึ่งการเลือกจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การขนส่ง การตรวจสอบความพึงพอใจสามารถตรวจสอบได้จากฟังก์ชัน
ความพึงพอใจ (Utility function) ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนความพึงพอใจ
ที่สามารถวัดได้ (Systematic components) และส่วนที่เป็นความไม่แน่นอน
(Random components) ฟั ง ก์ ช ั น ของอรรถประโยชน์ ส ามารถแสดง
ดังสมการที่ (2)
Uin = Vin + εin

(2)

P(i) =

(5)

𝑒 𝑈𝑖
𝑈
𝑒 𝑈𝑖 + 𝑒 𝑗

แบบจำลองการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะตัดสินใจเลือก
รูปแบบการเดินทางตามสมการที่ (5) หากว่าทางเลือกของบุคคลมี 2 ทางเลือก
คือ i และ j จะเรียกว่า Binary Logit Model สาเหตุที่เราใช้แบบจําลอง
โลจิตทวินาม ซึ่งเป็นแบบจําลองที่พัฒนาจากทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบสุ่ม
(Random Utility Theory) ก็เนื่องมาจากในความเป็นจริง พฤติกรรมการเลือก
วิธีการเดินทางมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัวเอง ดังนั้นแม้ว่าค่าอรรถประโยชน์
ของทางเลือกหนึ่งจะสูงกว่าอีกทางเลือกหนึ่ง ทางเลือกที่มีค่าอรรถประโยชน์
ตํ่ากว่าก็อาจถูกเลือกใช้ก็ได้ ดั งนั้นเราจึงแสดงแนวโน้มที่จะเลือกทางเลือก
หนึ่งในรูปของความน่าจะเป็น โดยทางเลือกใดที่มีค่าอรรถประโยชน์สู งกว่า
ก็ย่อมที่จะมีความน่าจะเป็นที่จะถู กเลือกสูงกว่าด้วย การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยโดยทั่วไปได้ กําหนดให้ตั วแปรตามเป็นตัวแปรต่อเนื่อง หรือเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ แต่ในบางกรณีตัวแปรตามก็เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ เช่น
เลือกซื้อหรือไม่ จะจ่ายหรือไม่ เป็นต้น ตัวแปรตามในลักษณะนี้จะมีค่าเพียง
2 ค่าหรือที่เรียกว่า Binary choice โดยจะมีค่า 0 และ 1 เท่านั้น
โดยทั่วไปการเดินทางหรือการขนส่ง ถ้ามี 2 รูปแบบการเดินทางหรือ
การขนส่งจะเรียกแบบจำลองนี้ว่า Binary logistic model

โดยที่ Uin คือ อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของคนที่ n
ที่มผี ลต่อทางเลือก i
Vin คือ ส่วนของอรรถประโยชน์ที่บุคคล n รับรู้และวัดได้
εin คือ ส่วนของอรรถประโยชน์ที่ไม่แน่นอน
ส่วนของอรรถประโยชน์ที่วัดได้ Vin ส่วนใหญ่จะกำหนดให้เป็นฟังก์ชัน
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ ตัวแปรที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของ
รูปแบบการเดินทางหรือการขนส่งที่พิจารณาเช่น ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง
เวลาในการขนส่งเป็นต้น ดังสมการที่ (3)

รูปที่ 1 รูปแบบการเดินทางหรือการขนส่งแบบ Binary logistic model

วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ส ำหรับแบบจำลองโลจิตมีอยู่หลายวิธี
แต่ว ิธ ีที่ผู้เชี่ ย วชาญแนะนำเป็นวิธ ีทางสถิติ คือ Maximum Likelihood
เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก การวิเคราะห์สามารถทําได้ง่ายและใช้กั นอย่าง
Vin = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑥𝑘
(3)
แพร่ ห ลายที ่ สุ ด ซึ่ ง หลั ก การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธ ี Maximum Likelihood
โดยที่ 𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 ,…, 𝛽𝑛 คือ พารามิเตอร์หรือค่าคงที่ที่ได้จากการ คือ ถ้าจํานวนประชากรทั้งหมดของผู้เดินทางมีจํานวน N คน และในบรรดา
ประชากรคนที่ n ตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางใดๆ จะทําให้ความน่าจะเป็น
สร้างแบบจำลอง
X1, X2 ,…,Xk
คือ ตัวแปรที่เกีย่ วข้องกับอรรถประโยชน์ ของประชากรทั้งหมดที่เลือกรูปแบบการเดินทาง i มีค่าเท่ากับสมการที่ (6)
ซึ่ ง สมการนี้ จ ะถู ก เรี ย กว่ า ฟั ง ก์ ชั น ของความเป็ น ไปได้ (Likelihood
ในทางเลือก i ของบุคคล n
กำหนดให้เซท Cn เป็นเซทของทางเลือกที่เป็นไปได้ของแต่ละบุ คคล Function)
และกำหนดให้ j เป็นจำนวนทางเลือกทั้ งหมดที่เป็นไปได้ของบุคคล n จาก
𝑦𝑖𝑚
L = ∏𝑁
(6)
𝑚=1 ∏𝑖∈𝐶𝑛 𝑃𝑛 𝑖
ทฤษฎี อรรถประโยชน์ จะได้ ว ่ าบุ ค คล n เลื อกทางเลื อก i ก็ ต ่ อเมื ่ อ ค่ า
โดยที่ 
คือ ผลคูณอันดับ (Product Operator) เช่น 1,2,3
TRL01-3
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L
P(i)
Yim
Cn

คือ ฟังก์ชันของความเป็นไปได้
คื อ ความน่ า จะเป็น ที่ ผ ู้ เ ดิ นทางคนที่ n จะเลือ ก
ทางเลือก i
คือ มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อผุ้เดินทางคนที่ n เลือก
ทางเลือก i ที่เหลือมีค่าเท่ากับ 0
คื อ โหมดทางเลื อ กทั ้ ง หมดที ่ ผ ู ้ เ ดิ น ทางคนที ่ n
พิจารณา

2.1.5 ทฤษฎีมูลค่าเวลา
Lisco [4] ได้กล่าวว่าการหามูลค่าของเวลาการขนส่งสินค้า (Value of
Time in Freight Transport) จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การขนส่ ง สิ น ค้ า และปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า มากที ่ สุ ด
คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า วิธีการหามูลค่าเวลาของการ
ขนส่ งสิ น ค้ า หรื อ การเดิ น ทางสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ต ามรู ป แบบวิธ ีก าร
โดยแบ่งออกเป็น 4 วิธีการดังนี้
1. การหามูลค่าเวลาจากอัตรารายได้และค่าใช้จ่าย
2. การหามูลค่าเวลาจากความสัมพันธ์ระหว่างการประหยัดเวลาของ
การขนส่งสินค้ากับการใช้ประโยชน์ของรถบรรทุกสินค้า
3. การหามูลค่าเวลาจากมูลค่าการขนส่งสินค้า
4. การหามูลค่าเวลาจากการเลือกทางเลือกในการขนส่ง
จากการศึกษาของ Jong และ Gommer สามารถสรุปวิธีการหามูลค่าเวลา
ของการขนส่งสินค้าดังแสดงในรูปที่ 2 การหามูลค่าเวลาการขนส่งสินค้า
ได้จากรูปแบบการเลือกทางเลือกของการขนส่งสินค้า ซึ่งจะนำมาสร้า ง
แบบจำลองของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ และประยุกต์ใช้แนวคิดของการหา
มูลค่าเวลาของการขนส่ง โดยนำค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเวลาในการ
ขนส่งหารด้วยสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ได้จากค่าใช้จ่ายของการขนส่ง
(Trade off Ratio) คูณกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
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ในเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือในการวัดค่านโยบาย โดยทำการทดลอง
Stated Preference (SP Pilot) 5 ครั้ง โดยวิธีทำคือ ทำการแบ่งส่วนโหมด
ทางการขนส่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ คือ การขนส่งโดยทางถนน ทางรถไฟ และ
ทางนํ้า โดยผู้ตอบจะเป็น ผู้อำนวยการหรือเจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ
เป็นการถามทางเลือกระหว่างทางเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทาง คือ ราคา ค่า ใช้จ่าย เวลาการเดินทาง ร้อ ยละเวลาการถึง
จุดหมายปลายทาง ที่ไม่ตรงเวลา ความน่า จะเป็นของความเสีย หายที่
เกิดขึ้นและความถี่ในการขนส่งแล้วนำผลที่ สัมภาษณ์มาประมาณค่า ตาม
รูปแบบจำลองโลจิต (Logit Model)
ยศจิรา ว่อ งวิทย์ [6] ศึก ษาหารูป แบบจำลองของการขนส่งสินค้ า
ในนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และอุตสาหกรรม
โรจนะ เข้า สู่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล และภาคตะวันออก เพื่อ
วิเคราะห์มูลค่าเวลาในการขนส่งสินค้าโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์และ
แบบจำลองโลจิตสำหรับ การวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเลือ กเพียงสอง
ทางเลือ ก ตัว แปรที่ใช้พ ิจ ารณาตัดสินใจทางเลือ กคือ ค่า ใช้จ ่า ยในการ
ขนส่งสินค้า เวลาในการเดินทาง ร้อยละของการขนส่งสินค้าไม่ตรงเวลา
และความเสียหายโดยการ ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแต่ละตัวแปรด้วย
วิ ธ ี ก ารผลรวมของความน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด ( Maximum Likelihood
Method)
วีรยา เลี่ยมเงิน [7] พัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ประเภทโลจิต ประกอบด้วยฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ของรูปแบบการเดินทาง
ซึ่งเป็นการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง 2 รูปแบบ คือ รถยนต์ส่วนตัว
และรถโดยสารสาธารณะ โดยสำรวจรูปแบบการเดินทางจากกลุ่มตัวอย่าง
ของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยสร้างแบบจำลองโดยใช้ตัวแปรที่ใช้
อธิบายพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง คือ ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทาง และผู้วิจัยได้สร้างสถานการณ์จำลองขึ้น 9 สถานการณ์ เพื่อ
นำมาหามูลค่าเวลาของการเดินทาง
ศุภกร สุทธิพันธ์ [8] พัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ระหว่า งรถยนต์ส่วนบุคคล (รถยนต์แ ละจักรยานยนต์) และรถโดยสาร
สาธารณะ โดยสร้างแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางแบบโลจิต 2
ทางเลือก ให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตอบ
แบบสอบถามเพื่อ พิจารณาถึงปัจจัยหลักที่ผู้เดิ นทางให้ความสำคัญ ต่อ
ทางเลือกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย

รูปที่ 2 วิธกี ารประมาณมูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้า

2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
Jong, G.C.D. and Gommers [5] ทำการศึกษาการประมาณค่าของ
เวลาในการขนส่งสินค้าในปี 1998 เพื่อที่จะพิจารณาถึงเหตุของความคุ้มค่า

ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อหามูลค่าเวลาของโครงข่ายการขนส่งสินค้า
เกษตร โดยวิธีการเลือกรูปแบบการขนส่งจะพิจารณาจาก 2 ทางเลือก ได้แก่
รถยนต์ส่วนตัว (รถกระบะบรรทุก) กับรถบรรทุก (รถ 6 ล้อ / รถ 10 ล้อ)
ซึ่งผู้ว ิจ ัย ได้ลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลการขนส่งสินค้าเกษตรและนำข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่มาสร้างเป็นแบบจำลองเพื่อนำมาหามูลค่าเวลา
ของการขนส่งโดยขั้นตอนการดำเนินการของผู้วิจัยสรุปเป็นผังขั้นตอนการ
ดำเนินงานวิจัยดังแสดงในรูปที่ 3
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ขนส่งและสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ดี แต่ในกรณีของผักใบต่างๆ และผลไม้
จะต่างจากพืชไร่เนื่องจากมีความทนต่อสภาวะการขนส่งและสภาพดิน ฟ้า
อากาศ ได้น้อย จึงนำมาซึ่งความเสียหายของผลผลิตได้ง่ าย ผู้วิจัยจึงเลือก
ที่จะศึกษารูปแบบการขนส่งของผลผลิตการเกษตรจำพวกพืชผักต่างๆ และ
ผลไม้ เนื่องจากมีผลลัพธ์ผลกระทบของผลผลิตที่เกิดจากรูปแบบการขนส่ง
ซึ่งจะสามารถสะท้อนได้ถึงมูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้าด้วย ผู้วิจัยได้ลง
พื้นที่ศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรดังกล่าวในพื้นที่โครงข่ายภาคกลาง

•
•
•

พบว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการขนส่งจะขนส่งสินค้าเกษตรเข้ามาที่ตลาด
กลางสิ นค้ า การเกษตรและจะดำเนิ นการขนย้า ยสิ นค้ า เพื่ อ ขนส่ ง ไปยัง
จุดหมายปลายทางต่อไป ซึ่งการขนส่งสินค้าจะใช้ยานพาหนะขนส่งหลักๆ
2 ประเภท ได้แก่ 1.รถกระบะบรรทุก 2. รถบรรทุก 6 ล้อ

รูปที่ 3 ผังการดำเนินงานวิจัย

3.1 การศึกษาบริบทสภาพพื้นที่ของโครงข่าย

รูปที่ 5 รถกระบะและรถบรรทุก 6 ล้อที่ใช้ขนส่งสินค้า

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้าเกษตร
จากโครงข่ายการขนส่งดังกล่าวผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ตลาดกลางขายส่งสินค้า
ในรูปแบบโครงข่าย ซึ่งพื้นที่ที่จะทำการวิเคราะห์เป็นพื้นที่โครงข่ายที่ตั้งอยู่ใน
ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งโครงข่ายที่ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ประกอบไปด้วย เกษตร หรือเรียกว่าตลาดกลางค้าผักและผลไม้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสำคัญใน
ส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่จังหวัดต่างๆ ดังนี้ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี การรวบรวมสินค้าเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งที่ผู้ประกอบการขนส่งจะเดินทาง
มาส่งสินค้าเพื่อกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกสอบถามข้อมูล
อยุธยา และกรุงเทพมหานคร โดยแผนที่ของโครงข่ายแสดงดังรูปที่ 4
ทั่วไปของการขนส่งสินค้าและแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง
ได้ตอบแบบสอบถาม โดยพื้นที่ที่สำรวจประกอบไปด้วยตลาดกลางค้าส่งผัก
และผลไม้ 2 แห่ง คือ ตลาดปฐมมงคลและตลาดศรีเมือง ซึ่งเป็นตลาดกลาง
ค้าขายผักและผลไม้ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
3.2 การสำรวจข้อมูล

รูปที่ 4 โครงข่ายจำลองของการขนส่งภาคกลาง

โดยจังหวัดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
สามารถเพาะปลู ก ผลผลิ ต ทางการเกษตรได้ ต ลอดทั ้ ง ปี ท ำให้ โ ครงข่า ย
ดังกล่าวสร้างมูลค่าของการขนส่งสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี สินค้าเกษตรที่มี
การเพาะปลูกในพื้นที่ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพืชไร่และพืชสวน โดยพืชไร่
ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวเจ้า และสัปปะรด ส่วนพืชสวนได้แก่
พืชผักต่างๆ และผลไม้ ซึ่งส่วนมากการขนส่งสินค้าในโครงข่ายดังกล่าวจะใช้
เวลาขนส่งสินค้าอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ้าพืชที่ใช้ขนส่งเป็นพืชไร่ก็จะไม่ได้
เกิดปัญหาอะไรเท่าไรนัก เนื่องจากสินค้ามีความคงทนต่อ สภาวะในกา ร

3.2.1 กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากรที่เข้ามาขนส่ง ด้วยวิธีการเลือกจาก
ประชากร โดยที่สมาชิกทุกตัวของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ซึ่งการ
เลือ กตัว อย่า งด้ว ยวิธ ีสุ่ม สามารถหาจำนวนตัว อย่า งได้จ ากสมการ (7)
(Yamane, 1973) [9]

TRL01-5

n=

โดยที่

𝑁
1 + 𝑁𝑒 2

(6)

n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้
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ซึ่งจากการสอบถามกลุ่มผู้ขนส่งในพื้นที่พบว่ามีจำนวนประมาณ 100 - 150 ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระตามความพึงพอใจ
ราย/วัน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจากการสำรวจประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น ของตนซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ของทางเลือก
95% จะได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 100 รายต่อพื้นที่สำรวจ
แบบสอบถามส่วนที่ 1
ส่วนแรกจะเป็นลักษณะทั่วไปของบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดส่งสินค้า เช่น
ตารางที่ 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพืน้ ที่สำรวจ
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ชื่อบริษัท สินค้าที่จัดส่ง และข้อมูลรายละเอียด
ลำดับที่
รายการพื้นที่ตลาดกลาง
จำนวน
ประกอบการขนส่งสินค้า
(แห่ง)
ค้าผักและผลไม้
(คน)
แบบสอบถามส่วนที่ 2
1
ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม
100
ส่วนที่สองจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของปัจจัยที่
2
ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
100
สำคัญในการพิจารณา และการตัดสินใจในการเลือกใช้ทางเลือกในการขนส่ง
สินค้าตามสถานการณ์ทางเลือกที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นวิธีการ
3.2.2 การกำหนดตัวแปรและค่าระดับของตัวแปร
สำรวจด้ว ยวิธี State Preference โดยกลุ่มเป้า หมายคือ ผู้ป ระกอบการ
ผู้วิจัยได้ศึกษาและคัดเลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ ขนส่งในเขตพื้นที่โครงข่ายการขนส่งที่ทำการศึกษา
ขนส่งสินค้าได้แก่ ระยะเวลาในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และความ
แบบสอบถามส่วนที่ 3
เสีย หายของสินค้า ในการขนส่ ง งานศึก ษาวิจ ัย นี้จ ะใช้ รูป แบบของการ
ส่วนที่สามจะเป็นข้อคำถามที่สอบถามเพื่อต้องการที่จะทราบข้อคิดเห็น
พิจารณาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้น แบบเลือกคู่สถานการณ์ ของผู้ขนส่งสินค้าว่ามีความพึงพอใจในระดับใดต่อการประหยัดเวลาในการ
ทางเลือกไปพร้อมๆกัน (Binary Logit Model) โดยมีการเปรียบเทียบตัวแปร ขนส่งสินค้า ในมิติข องความเชื่อมั่นที่ว่า การประหยัดเวลาของการขนส่ง
ต่างๆ พร้อมกับค่าระดับของแต่ละตัวแปรแล้วเลือกทางเลือกโดยมีหลัก คือ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการขนส่งสินค้า
ผูเ้ ลือกจะเลือกทางเลือกที่ตนพิจารณาแล้วว่าเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด
ตัวแปรระยะเวลาของการขนส่ง มีค่าระดับ 3 ระดับ ตัวแปรค่าใช้จ ่าย
โดยการประเมินทั้งจากการสอบถามจากผู้ประกอบการขนส่งและข้อมูล ในการขนส่งสินค้ามีค่าระดับ 3 ระดับ และตัวแปรความเสียหายของผลผลิต
ทุติยภูมิด้านการขนส่งสินค้า สามารถกำหนดค่าระดับของตัวแปรได้ออกเป็น จากการขนส่งมี 3 ระดับ ดังนั้นจะสามารถออกแบบเพื่อผสมผสานค่าระดับ
3 ระดับ ดังต่อไปนี้
ของตัวแปรต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ (Full Factorial Design) ได้ทั้งหมด 27
1. ระยะเวลาของการขนส่งสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ค่าระดับ คือ เท่าเดิม , สถานการณ์ (3x3x3) จากนั ้ น จะใช้ ว ิ ธ ี ก าร Orthogonal Design
น้อยลง30นาที (25%) และมากขึ้น30นาที (25%) โดยกำหนดมาจากการ เพื่อคัดเลือกจำนวนสถานการณ์ให้น้อยลงจนเหลือ 9 สถานการณ์และจัดทำ
พิจารณาระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางในพื้นที่
สถานการณ์ทางเลือก เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบแบบสอบถาม
2. ค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ค่าระดับ คือ เท่าเดิม ,
น้อยลง 20% และมากขึ้น 20% โดยการกำหนดค่าตัวแปรว่าน้อยกว่าหรือ ตารางที่ 3 ตัวอย่างสถานการณ์ทางเลือกในแบบสอบถามส่วนที่ 2
สถานการณ์
ความ
รถ
เวลา
ค่าใช้จ่าย
เลือก
มากกว่าร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายปกตินั้น กำหนดมาจากข้อมูลการขนส่งใน
ที่
เสียหาย
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 20
ลดลง
ลดลง
รถกระบะ
3. ความเสียหายของสินค้าในการขนส่งสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ค่าระดับ
25%
20%
1
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คือไม่เสียหาย เสียหายไม่เกินร้อยละ 10 และเสียหายเกินร้อยละ 10
รถบรรทุก
<10%
ตารางที่ 2 จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพืน้ ที่สำรวจ
ค่าระดับ

รถกระบะ

ตัวแปรที่ต้องพิจารณา
Time

Cost

Damage

0

ลดลง25%

ลดลง20%

ไม่มีความเสียหาย

1

เท่าเดิม

เท่าเดิม

เสียหายไม่เกิน 10%

2

เพิ่มขึ้น25%

เพิ่มขึ้น20%

2
รถบรรทุก
รถกระบะ
3

เสียหายมากกว่า 10%

รถบรรทุก

3.3 สร้างแบบสอบถาม

รถกระบะ

25%
ลดลง
25%
เพิ่มขึ้น
25%
ลดลง
25%
เพิ่มขึ้น
25%

เท่าเดิม

20%

เท่าเดิม

<10%

เท่าเดิม

-

เพิ่มขึ้น
20%
ลดลง
20%
ลดลง
20%
เพิ่มขึ้น
20%

>10%
>10%
<10%

แบบสอบถามเป็นรูป แบบของชุดคำถาม ที่ได้ถ ูก รวบรวมไว้อ ย่างมี
4
รถบรรทุก เท่าเดิม
หลักเกณฑ์ และเป็นระบบเพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวิเคราะห์จากกลุ่ม
ตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมาย โดยชุดคำถามจะใช้เทคนิคของการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธ ี ว ั ด ความพึ ง พอใจทางตรง (State Preference 3.4 การสร้างแบบจำลองและหามูลค่าเวลาของการขนส่ง
Method: SP) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจข้อมูลภายใต้สถานการณ์ที่ถูกสมมุติขึ้นมา
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เมื่อดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยจะเริ่มดำเนินการ
ลงข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการสำรวจลงในโปรแกรมวิ เ คราะห์ ส ถิ ต ิ ( SPSS)
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำลองในการหามูลค่าเวลาของการขนส่ง
สินค้าเกษตร โดยมูลค่าเวลาของการขนส่งหาได้จากสมการที่ (7)

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรีย งลำดับ ความสำคัญ ของทั้ง 3 ตัว แปรข้า งต้น
ผลจากการสำรวจพบว่าผู้ขนส่งสินค้าให้ความสำคัญกับ ตัวแปรค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งเป็นลำดับ แรก รองลงมาคือ ตัว แปรเวลาที่ใช้ในการขนส่ง
และในลำดับสุดท้ายคือ ตัวแปรความเสียหายของการขนส่งสินค้า

(7)

ลา ดั บ ค ว า ม สา คั ญ ข อ ง ตั ว แ ป ร ศึ ก ษ า

22

65
24
3

ลาดับความสาคัญ
ค่าใช้จ่าย
ความเสียหาย

รูปที่ 9 การจัดลำดับความสำคัญของตัวแปรของผูข้ นส่งในตลาดศรีเมือง

อื่นๆ

4.3 มูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้า

รูปที่ 6 จำนวนสัดส่วนรถที่ใช้ขนส่งสินค้าในตลาดปฐมมงคล

จากการลงพื้นที่เก็บ ข้อ มูลทั้ง 2 แห่ง ได้นำข้อ มูลทั้งหมดจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ขนส่งจำนวนทั้งสิ้น 200 คน หรือคิดเป็นจำนวนสถานการณ์
ทั้งสิ้น 3,600 สถานการณ์ ป้อนเข้าสู่โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS
เพื่อวิเคราะห์หาสมการอรรถประโยชน์ (Utility Function) โดยใช้รูปแบบ
การวิเคราะห์ Binary Logistic Regression ได้ผลลัพธ์ดังสมการที่ (8)

ประเภทรถที่ใช้ขนส่ง ณ ตลาดศรีเมือง
จังหวัด ราชบุรี

รถกระบะ

60

11

14

2

เวลา

รถบรรทุก 6 ล้อ

21

29

50

60
26

จานวนผู้ขนส่ง

1

รถกระบะ

8

6

ลา ดั บ ค ว า ม สา คั ญ ข อ ง ตั ว แ ป ร ศึ ก ษ า

ประเภทรถที่ใช้ขนส่ง ณ ตลาดปฐมมงคล
จังหวัด นครปฐม

66

3

ลาดับความสาคัญ
ค่าใช้จ่าย
ความเสียหาย

รูปที่ 8 การจัดลำดับความสำคัญของตัวแปรของผูข้ นส่งในตลาดปฐมมงคล

ผลการสำรวจที่ได้ลงพื้นที่ตลาดกลางขนส่งสินค้าเกษตรทั้ง 2 แห่ง
พบว่าผู้ขนส่งสินค้าเกษตรส่วนมากเลือกใช้ รถกระบะในการบรรทุกสินค้า
และรองลงมาจะเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ โดยมีจำนวนรถที่ผู้ขนส่งทั้ง 2 แห่งใช้
ในการขนส่งสินค้าแสดงดังรูปภาพที่ 6 และ7

32

2

เวลา

4.1 ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตร

25

26

40
1

4. ผลการศึกษา

9

38

10

𝛽𝑡 /𝛽𝑐

34

= มูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้า (บาท/ชั่วโมง)
= Trade off Ratio ของผู้ขนส่งสินค้า
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = ตัวประกอบของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
Cost Factor ก็คือ การวิเคราะห์ค่า ใช้จ่ายของการขนส่ง โดยทั่วไป
โครงสร้ า งของค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขนส่ ง จะประกอบไปด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ
ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Costs) และค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Costs)

จานวนผู้ขนส่ง

โดยที่ VOT

56

68

VOT (บาท/ชั่วโมง) = 𝛽𝑡 /𝛽𝑐 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
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รถบรรทุก 6 ล้อ
อื่นๆ

𝑈รวม = 1.517 + 1.745Type - 0.829Time
- 1.038Cost - 0.483Damage

รูปที่ 7 จำนวนสัดส่วนรถที่ใช้ขนส่งสินค้าในตลาดศรีเมือง

(8)

และเมื่อพิจารณาฟังก์ชันอรรถประโยชน์ตามประเภทของรถที่ใช้ขนส่ง
สินค้าจะได้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ตามสมการที่ (9) และ (10)

4.2 ความสำคัญของตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาขนส่งสินค้าเกษตร
ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษาแล้วว่าเป็นตัวแปรสำคัญของการขนส่ง โดยเลือก
ตัวแปรศึกษา 3 ตัวได้แก่ เวลาในการขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง
และความเสี ย หายจากการขนส่ ง ซึ ่ ง ในแบบสอบถามส่ ว นที ่ 2

TRL01-7

𝑈กระบะ = 4.352 - 1.098Time - 1.292Cost
- 0.895Damage

(9)
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𝑈รถบรรทุก 6 ล้อ = 1.049 - 0.758Time - 0.969Cost
- 0.154Damage

(10)
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(12)

𝑉𝑂𝑇รวม = 0.6 𝑉𝑂𝑇เดินทาง + 0.4 𝑉𝑂𝑇ขนส่ ง

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการก่อสร้างจะใช้ค่าของมูลค่าเวลา
(VOT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง (Road User Cost, RUC)
ที่นำมาวิเคราะห์ด้านผลประโยชน์ ของเวลาในการเดินทางที่ลดลงเมื่อมีการ
ก่อ สร้า งโครงการ ปกติจ ะพิจารณาเป็นรายสายทาง แต่ในงานวิจัยนี้จะ
พิจารณาในแบบโครงข่ายเพื่อจะได้ทราบถึงมูลค่าเวลาของโครงข่ายในพื้นที่
ที่ได้ทำการศึก ษาโดยใช้ปริมาณการจราจรจะใช้ข้อ มูลการศึกษาปริมาณ
การจราจรของโครงข่ายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่
– กาญจนบุรี ( M81) เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่า งเมืองที่กำลัง
ดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง มี เ ส้ น ทางเชื่ อ มต่อ กรุง เทพมหานครกั บ จัง หวัด ฝั่ง
ภาคตะวันตก เพื่ออำนวยความสะดวกของการเดินทางและขนส่งสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว และปลอดภัย ปริมาณการเดินทางในโครงข่า ย
(OD Demand) สำคัญๆ แสดงดังตารางที่ 4 และ สมมุติการเดินทางในกรณี
ที ่ ม ี ก ารเดิ น ทางจากจั ง หวั ด ฝั ่ ง ภาคตะวั น ตกและภาคกลางเข้ า สู่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงคู่ OD ของการเดินทางได้ดังตารางที่ 5

จากสมการที่ (8) จุดสมดุลความพอใจ (Trade off Ratio) ของผู้ขนส่ง
สินค้าซึ่งคือ ค่าที่แสดงถึงจำนวนเงินที่ผู้ขนส่งยอมจ่ายออกไปเพื่อแลกกับ
การประหยัดเวลาในการขนส่ง โดยหาจากสัมประสิทธิ์หน้า ตัวแปรเวลา
ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ( 𝛽𝑡 ) หารด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ ์ ห น้ า ตั ว แปรค่ า ใช้ จ ่ า ย
ของการขนส่ง (𝛽𝑐 ) มีค่าเท่ากับ 0.80 ดังนั้นมูลค่าเวลา (VOT) ของการขนส่ง
สินค้าจะหาได้จากค่า 0.80 * ตัวประกอบค่าใช้จ่าย (Cost Factor) โดยตัวประกอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหามูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้า เป็นการคิดค่าใช้จา่ ย
จากรถทุกประเภทที่ใช้ในการขนส่งได้แก่ รถกระบะและรถบรรทุก 6 ล้อ
โดยปรับหน่วยให้เป็นฐานเดียวกันคือ ค่าใช้จ่ายบาท/ชั่วโมง ซึ่งหามาจาก
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้รถขนส่งแต่ละประเภท
ผู้ว ิจ ัย ได้เก็บ ข้อ มูลทั้งทางปฐมภูมิแ ละทุติย ภูมิข องพื้นที่ก ารขนส่ง
และนำมาคำนวณตามหลักของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามกิจกรรม ได้ค่าตัว
ประกอบค่ า ใช้ จ ่ า ย (Cost Factor) ของรถทุ ก ประเภทที ่ ใ ช้ ข นส่ ง สินค้า
มีค่าเท่ากั บ 703 บาทต่อชั่วโมง ดังนั้นมูลค่า เวลา (VOT) ของการขนส่ง ตารางที่ 4 จำนวนในโครงข่ายในพื้นที่ศึกษา
สินค้าเกษตรในพื้นที่ศึกษา มีค่าเท่ากับ 562.40 บาทต่อชั่วโมง (0.80 * 703)
Zone
หรือประมาณ 562 บาทต่อชั่วโมง และจากการศึกษาจะพบว่ามูลค่าเวลาที่
พนมทวน
ได้จากการขนส่งสินค้าโดยทั่วไปมักจะมีค่าสูงกว่ามูลค่าเวลาในการเดินทางด้วย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
อยุธยา
นนทบุรี
ปิ่นเกล้า
บางแค
นครปฐม
ราชบุรี
เมืองกาญจนบุรี

4.4 แนวทางในการประยุกต์ใช้มูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้า

Node
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Origin
(Pcu/day)

มูลค่าของเวลาโดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่มูลค่า
เวลาของการเดินทางและมูลค่าเวลาของการขนส่ง ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ก็จะใช้
รูปแบบของการวิเคราะห์ที่ต่างกัน ค่าที่ได้ก็มักจะมีค่าที่ไม่เท่ากันตามไปด้วย
ส่วนมากมูลค่าเวลาของการขนส่งจะมีค่าสูงกว่ามูลค่าเวลาของการเดินทาง
เกื อ บเท่ า ตัว หรื อ มากกว่า มาก แต่ ด ้ ว ยสัด ส่ ว นของการเดิ น ทางในถนน ตารางที่ 5 จำนวนการเดินทางของคู่ OD สมมุติในพืน้ ทีโ่ ครงข่ายที่ศึกษา
Destination (Pcu/day)
O-D
ทางหลวงมีปริมาณของรถที่ใช้เดินทางมากกว่ารถที่ใช้ขนส่ง สินค้า จึงทำให้
Demand
E
F
G
มูลค่าเวลาที่พบเห็นส่วนมากมักจะเป็น มูลค่าเวลาในการเดินทาง และมูลค่า
A
7,892
2,659
1,265
เวลาในการเดินทางมีวิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายโดยนำค่ารายได้เฉลี่ยของผู้
B
134
1,231
1,145
เดินทางหารด้วยชั่วโมงในการทำงานเฉลี่ย แต่การหามูลค่าเวลาในลักษณะนี้
C
3,652
3,245
ค่าที่ได้อาจจะไม่เหมาะสมนัก ผู้วิจัยจึ งหาแนวทางเพื่อให้ได้มูลค่าเวลาที่
I
7,792
7,652
8,201
J
10,452
8,055
9,520
สะท้อนถึงพื้นที่มากที่สุดโดยคิดจากสัดส่วนการเดินทาง ซึ่งมีรูปแบบของ
การหามูลค่าเวลารวมดังสมการที่ (11)
𝑉𝑂𝑇รวม = 𝐴 ∗ 𝑉𝑂𝑇เดินทาง + 𝐵 ∗ 𝑉𝑂𝑇ขนส่ง

(11)

จากสมการ (11) ค่า A คือ สัดส่วนรถที่เดินทางทั่วไป และค่า B คือ
สัดส่วนรถที่ใช้ขนส่งสินค้า ทั้งนี้จากข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้วิจัยค้นคว้าพบว่า A
มีค่าประมาณ 60% ส่วน B มีค่าประมาณ 40% โดยใช้ข้อมูลปริมาณจราจร
บนถนนสายหลั ก ทั ่ ว ประเทศปี 2 562 จากสำนั ก อำนวยความปลอดภัย
กรมทางหลวง [10] ดังนั้นสมการมูลค่าเวลารวมที่แท้จริงในพื้นที่จะเป็นไป
ตามสมการที่ (12)
TRL01-8
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จากพื้นที่โครงข่ายศึกษาดังกล่าวเมื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ( M81) แนวสายทางดังกล่าว
มีจุดมีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนน
รัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และ
ไปบรรจบกั บ ทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุ รี - อ.พนมทวน)

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ดังแสดงตามรูปภาพที่ 10
รูปที่ 10 แนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ในโครงข่ายพื้นที่ศึกษา

จากข้อมูลทุติยภูมิจะทราบปริมาณความต้องการเดินทางของโครงข่าย
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง (OD Demand) การวิเคราะห์ป ริมาณ
การเดินทางที่เกิดขึ้นในเส้นทางต่างๆ ภายในโครงข่ายจะใช้แบบจำลองการ
แจกแจงการเดินทาง (Trip Assignment Model) ด้ว ยหลักของวิธีสมดุล
ของผู ้ เ ดิ น ทาง (User Equilibrium) ซึ ่ ง เป็ น เทคนิ ค วิ ธ ี ท ี ่ ท ำให้ เ วลาการ
เดินทางบนเส้นทางต่างๆ อยู่ในสภาพสมดุล ซึ่งมีรูปแบบดังสมการที่ (13)
𝑋𝑎

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑𝑎 ∫0 𝑡𝑎 (𝑋𝑎) 𝑑𝑥

โดยที่

(13)

Z

คือ ระยะเวลาเดินทางรวมทุกเส้นทางภายในโครงข่าย
Xa คือ ปริมาณการเดินทางสมดุล บน Link a
𝑡𝑎 คือ ระยะเวลาในการเดินทาง บน Link a

เมื่อนำปริมาณการเดินทางตามคู่ OD ข้างต้นเข้าสู่การวิเคราะห์การแจก
แจงการเดินทางเพื่อหาค่าระยะเวลาการเดินทางรวมในโครงข่ายที่น้อยที่สุด
(Min Z) พบว่าในกรณีที่ไม่มีมอเตอร์เวย์ มีค่าเท่ากับ 89,108 คัน*ชั่วโมง/
วัน ส่วนในกรณีมีมอเตอร์เวย์ มีค่าเท่ากับ 89,068 คัน*ชั่วโมง/วัน และเมื่อ
พิจารณาในรูปแบบโครงข่ายสามารถหามูลค่าเวลาของโครงข่ายได้จ าก
สมการที่ (14)
VOT of Network = 𝑉𝑂𝑇รวม x Min(Z) (Pcu-hr)

(14)

ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของมูลค่าเวลาในการเดินทางจากสำนักนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) [11] ได้ 𝑉𝑂𝑇เดินทาง = 103 บาทต่อชั่วโมง
(ฐานปี 2560) และมูลค่าเวลาของการขนส่งจากการวิจัยได้ 𝑉𝑂𝑇ขนส่ง = 562
บาทต่อชั่วโมง ดังนั้นจากสมการที่ (12) จะได้ 𝑉𝑂𝑇รวม = 287 บาทต่อชั่วโมง
จากพื้นที่โครงข่ายศึกษาเมื่อคำนวณตามสมการที่ (14) จะได้มูลค่า
เวลาของโครงข่ายศึกษาได้เท่ากับ 287 บาท/ชั่วโมง และเมื่อวิเคราะห์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ถึ ง ผลประโยชน์ ด ้ า นเวลาในการก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เศษระหว่ างเมือง
สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ( M81) ทำให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ ผู้เดินทาง
และผู้ขนส่งประหยัดได้ถึง 11,510 บาท/วัน

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การดำเนินงานวิจัยเพื่อหามูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้าเกษตรครั้งนี้
ทำให้ทราบถึงรูปแบบของการขนส่งสินค้าเกษตร พบว่าส่วนมากผู้ขนส่ง
จะใช้รถกระบะบรรทุกในการขนส่งสินค้ามากกว่ารถบรรทุก 6 ล้อ ถึงแม้ว่า
รถบรรทุก 6 ล้อ จะสามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า แต่รถกระบะมีข้อ
ได้เปรียบกว่า เช่น เวลาวิ่งรถกล่าวคือไม่ติดเวลาวิ่งเมื่อต้องเดินทางเข้ามา
ขนส่งในเขตเมือง ความคล่องตัวขณะขนส่งสินค้า หากไม่ใช้รถสามารถขาย
ต่อได้ไวกว่า และเมื่อตีรถเปล่ากลับราคาต้นทุน ถูกกว่า การศึกษาถึงตัวแปร
สำคัญของการขนส่งที่ผู้ขนส่งใช้ในการพิจารณาได้แก่ ตัวแปรเวลาขนส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และตัวแปรความเสียหายของการขนส่งสินค้า พบว่า
ผู้ขนส่งให้ความสำคัญกับตัวแปรค่าใช้จ่ายมากที่สุด รองมาคือตัวแปรเวลา
ในการขนส่ง และตัวแปรความเสียหายของการขนส่งเป็นลำดับสุดท้าย
การวิ เ คราะห์ ม ู ล ค่ า เวลาของการขนส่ ง สิ น ค้ า เกษตรในงานวิ จ ั ย นี้
ใช้รูป แบบการวิเคราะห์แ บบจำลองโดยใช้ Binary Logistic Regression
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ตรงกับพฤติกรรมของมนุษย์ กล่าวคือ การเลือกการขนส่ง
โดยทั่วๆ ไปก็มักจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงตัดสินใจว่า
จะเลือกหรือไม่เลือก ซึ่งมูลค่าเวลาในแต่ละพื้นที่ก็จะมีค่าแตกต่างกันตาม
สภาพปัจจัยของบุคคลหรือบริบทของพื้นที่ จากพื้นที่ที่ทำการศึกษาพบว่า
ผู ้ ข นส่ ง มี ค ่ า ความพึ ง พอใจที ่ จ ะจ่ า ยเพื ่ อ แลกกั บ การประหยั ดเวลา
ในการขนส่งเท่ากับ 0.8 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสิ น ค้า
กล่าวคือ มูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ศึกษามีค่าเท่ากับ
562 บาท/ชั่วโมง
ในการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อหามูลค่าเวลาแบบโครงข่ายการขนส่ง
สินค้าในพื้นที่ สามารถนำค่าของมูลค่าเวลาที่ได้จากการขนส่งรวมกับมูลค่า
เวลาของการเดินทาง จึงจะได้ค่าของมูลค่าที่มีความถูกต้องมากขึ้นและนำมา
ปรับเทียบกับสัดส่วนปริมาณรถในท้อ งถนน ซึ่งสามารถหาข้อ มูลได้ จ าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงต่างๆ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมการขนส่งทางบก และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เป็นต้น จากการวิเคราะห์มูลค่าเวลาของโครงข่ายพบว่ามีค่า มูลค่าเวลาของ
โครงข่ายเท่ากับ 287 บาทต่อชั่วโมง โดยค่ามูลค่าเวลาของโครงข่ายนี้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างที่มีการปรับปรุงโครงข่าย
ในการเดินทางหรือการขนส่งสินค้าได้ตามตัวอย่างการิเคราะห์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม
ประเภทของขนส่ งสิ นค้ า ที ่ ใช้ ในการขนส่ ง แล้ วมี ผลกระทบต่ อ เวลานั้ น
มีหลากหลายเช่น สินค้าเกษตร สินค้าพวกวัสดุก่อสร้าง สินค้าพวกปิโตรเลียม
และสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน แต่สินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อเวลามาก
ที่สุดก็คือสินค้าเกษตร ในงานวิจัยนี้จึงพิจารณาแค่เพียงสินค้าเกษตรเนื่องจาก
ภาคกลางนับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรกรรม
เนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด งานศึกษาวิจัยจึงเป็นเพียงแค่
การศึกษามูลค่าเวลาสินค้าเกษตร จำพวกพืชผักและผลไม้มาสร้างแบบจำลอง
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แนวทางการวิจ ัยในอนาคต ผู้ว ิจ ัยอาจนำสินค้าชนิดอื่นๆ มาวิเคราะห์หรื อ [9] Taro Yamane (1973 ). Statistics: An Introductory Analysis.
เพิ่มเติมตัวแปรที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในแบบจำลอง
3rdEd. New York. Harper and Row Publications.
[10] สำนัก อำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง. (2562). การจราจร
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://bhs.doh.go.th/download/traffic
[14 เมษายน 2563]
[11] สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2560). ข้อมูลมูลค่า
เ ว ล า ใ น ก า ร เ ด ิ น ท า ง ( VOT) ( อ อ น ไ ล น ์ ) . แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า :
กิตติกรรมประกาศ
http://mistran.otp.go.th/mis/Interview_HIVOT.aspx
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ขนส่งสินค้าทุกท่านในพื้นที่ตลาดกลาง
[6 มีนาคม 2563]
ค้าผักและผลไม้ได้แก่ ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม และตลาดศรีเมื อง
จังหวัดราชบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิจัยที่ให้ค ำแนะนำ
ตลอดการทำงานเป็นอย่างดี
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความสว่างของแสงไฟถนนของ
หลอดไฟประเภท high-pressure sodium(HPS) ในสภาวะการใช้งานจริง
The study of factors affecting the brightness of the road lights of High-pressure sodium
(HPS) in actual use conditions
นายภัทรพล สีดอกบวบ
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
MR.PATTARAPON SEDOKBUAB; E-mail address: s_pattarapon@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ทางด้ า นแสงสว่ า งของหลอดโซเดี ย มความดั น ไอสู ง High Pressure
Sodium (HPS) ในสภาวะใช้งานจริง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวง โดยมีการศึกษาตัวแปรที่สำคัญ คือ ค่าความสว่างของแสงไฟถนน
(Lux), ระยะห่างระหว่างเสาไฟ, ช่วงเวลาต่างๆ ในเวลากลางคืน, อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ ในลักษณะพื้นที่สภาพมีหมอกอากาศและ
ลักษณะพื้นที่สภาพอากาศปกติ เป็นพื้นที่ ในเมือง และเป็นพื้นที่นอกเมือง
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 2 ลักษณะพื้นที่สภาพอากาศ ช่วงเวลาที่มีค่า
ความสว่างของแสงไฟถนนมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. และ
ช่วงเวลาที่มีค่าความสว่างของแสงไฟถนนน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 01.00 –
02.00 น. ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสว่างของแสงไฟถนนของหลอด
HPS ด้วยวิธีการทางสถิติ พบว่า ตัวแปรระยะห่างระหว่างเสาไฟกับตัวแปร
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ตัวแปรดังกล่าวทั้ง 2 ตัวแปร มีอิทธิพลที่ส่งผล
กระทบต่อค่าความสว่างของแสงไฟถนนทำให้ลดประสิทธิภาพลงได้ และผล
การวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการในการออกแบบค่าความสว่างของแสงไฟถนน
ได้สมการที่เหมาะสมคือ ค่า Lux = 37.56 – 0.189ระยะห่างระหว่างเสา –
0.373อุณหภูมิ – 0.193ความชื้นสัมพันธ์
คำสำคัญ: ค่าความสว่าง, หลอดโซเดียมความดันไอสูง, อุณหภูมิ, ความชื้น
สัมพันธ์

Abstract
The objective of this study to study the factors that affect the
lighting of high-pressure sodium lamp (HPS) in actual use
conditions in the area of responsibility of the Department of
Highways The study of important parameters is the brightness of
the road lights (Lux), the distance between the light pole, various
time periods At night, the temperature and humidity relative to
the air In the area of foggy weather and normal weather Is an

urban area And is an area outside the city the results of the
study showed that both types of areas, weather conditions The
period with the most brightness of the street lighting is between
18.00 - 19.00 hrs. And the time with the least road light
brightness is between 01.00 - 02.00 hrs. The factors that affect
the brightness of the road light of HPS lamps with statistical
methods found that the distance between the pole and the
relative humidity in the air. Both of these variables have an
influence on the brightness of the road lighting, resulting in
reduced efficiency. And the analysis results to create an
equation to design the brightness of street lights Get the
appropriate equation, Lux = 37.56 - 0.189distance between
columns - 0.373Temperature - 0.193relative humidity
Keywords: Illuminance, High-pressure sodium lamp,
Temperature, relative humidity

1. คำนำ
ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนหรือทางหลวงมีไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ขับขี่ในเวลากลางคืน โดยช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็น หรือรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ชัดเจนเทียบเท่ากับในเวลากลางวัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมการบังคับทิศทางและความเร็วของยานพาหนะ และช่วยให้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาเลือกเส้นทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ความต้องการ
ไฟฟ้าแสงสว่ างของทางหลวงในแต่ละบริเวณจะแตกต่า งกันออกไป ตาม
ลักษณะทางกายภาพของทางหลวง สภาพการจราจร และข้อมูลข่าวสารที่ผู้
ขับขี่ต้องการรับรู้ในการขับขี่ เช่น ในบางบริเวณอาจต้องการไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงเพื่อมองเห็นแนวเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลักษณะทางเรขาคณิตของทาง
หลวง หรือบางบริเวณอาจจำเป็นต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถมองเห็นคน
เดินเท้าข้างทางด้วย ถนนทางหลวงในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้หลอดไฟประเภท
high-pressure sodium(HPS) ที่มีอุณหภูมิสีต่ำ และประกอบด้วย อุณหภูมิ
สีเหลืองเป็นหลัก หลอดไฟประเภทนี้ให้การมองเห็นชัดเจน และเป็นหลอดที่

TRL02-1

530

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ใช้มาเป็นเวลานาน รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่มีข้อเสียคือมี
ค่าความถูกต้องของสีต่ำ
จากเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อค่าความสว่างของแสงไฟถนน และเพื่อพัฒนาความเหมาะสมและ
ลดผลกระทบของแสงไฟถนนในบริเ วณพื ้ น ที ่ ถ นนในประเทศไทย โดย
พิ จ ารณาถึง ลั ก ษณะประเภทถนน ความกว้า งของผิว จราจร อุ ณ หภูมิ
สภาพแวดล้อมตามช่วงเวลาของวัน หรือความชื้นในอากาศ ตามลักษณะ
กายภาพของทางหลวง อีกทั้งในปัจจุบัน มาตรฐานที่มีนั้นยังขาดปัจจัยที่
สำคัญดังที่กล่าวมาของความสว่างกับการมองเห็นอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็น
โอกาสดีในการศึกษา แนวทางที่จะส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยบนท้อง
ถนนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นของกรมทางหลวงและเป็นประโยชน์ในการ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ นการพั ฒ นาด้ า นการส่ อ งสว่ า งของไฟถนนเพื่ อ
ประสิทธิภาพการขับขี่และสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต

2. ทฤษฎี หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
คือ การช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่ใน ช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้
การมองเห็นเส้นทางและวัตถุข้างทางที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้
ทาง สามารถหลบหลีกหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และช่วยลดโอกาสในการ
เกิดอุบัติเหตุ การออกแบบเพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างนั้น ผู้ออกแบบต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงของผู้ใช้ทาง การติดตั้ง ไฟฟ้า
แสงสว่างที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ควรคำนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และความปลอดภัย ต่อผู้ใช้ทาง จากการศึกษา[2] โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
- เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่ว งเวลากลางคื น และลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ ทางหลวง
- เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางหลวง
- เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการมองเห็นแก่ผู้ใช้ทางหลวง
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ของแสงในช่วงท้ายของอายุการใช้งาน รวมถึงหลอด HPS ยังเป็นแสงไฟ
แบบรอบทิศทาง ทำให้สูญเสียประสิทธิภาพของแสงไปบางส่วน และเสีย
พลังงานประมาณ 15% ไปเป็นพลังงานความร้อน อีกทั้งเป็นหลอดแก้วที่
เปราะและไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือเกิดการ
ระเบิดได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงมาก โดยหลอด HPS ของ
กรมทางหลวงในปัจจุบันใช้หลอด HPS ขนาด 250w ซึ่งมีค่าความสว่าง =
1 . 8 7 cd/m2 Uo (Overall uniformity) = 0.4 1 Ul (Longitudinal
uniformity) = 0.51 ค่า Disability Glare (TI) = 18 และมีค่า Uo มากกว่า
0.4 ตามที่มาตรฐานกรมทางหลวงกำหนด
2.3 ดวงโคม HPS 250w รุ่น HS.3.250C
ดวงโคม High pressure sodium รุ่น HS.3.250C ที่ พ บได้ทั่ ว ไปตาม
สายทางของกรมทางหลวงซึ่ง สามารถรองรับ กำลังไฟ 250 W โคมไฟฟ้า
ประกอบด้วยส่วนของตัวโคม อุปกรณ์สะท้อนแสง และอุปกรณ์หักเหแสง
(ฝาครอบ) - ตัวโคมไฟฟ้าจะต้องทำด้วยโลหะผสมที่เบาและทนต่อการผุ
กร่อน สีที่ใช้จะต้องเป็นแบบอบเคลือบ ออกสีเทา - อุปกรณ์สะท้อนแสง
จะต้องเป็นแบบชุบเงาและทำมาจากอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการอโนไดซ์
(Anodize) - อุปกรณ์หักเหแสง (ฝาครอบ) หากทำมาจากอะคริลิคโปร่งใส
จะต้องไม่มัวเนื่องจากการเปลี่ยนสี ภายใน 5 ปีแรกของการใช้งาน - โคม
ไฟฟ้า จะต้อ งมี ป ะเก็น (Gasket) ที่ฝาครอบ ที่คอ และจุดอื่นๆ สำหรับ
ป้องกันแมลงเข้า ซึ่ง จะต้องเป็นวัสดุที่ใช้งานได้นานและเป็นแบบทนความ
ร้อน

รูปที่ 2 ดวงโคม HPS 250w รุน่ HS.3.250C

2.2 หลอด HPS (High Pressure Sodium)

คือ หลอดที่ทำงานโดยสร้างประจุไฟฟ้าจากการระเหยธาตุโซเดียมใน ตารางที่ 1 คุณสมบัติหลอดไฟพร้อมดวงโคม HPS 250w รุ่น HS.3.250C
เหล็ก มีอุณหภูมิสีของแสงประมาณ 2200-2400K

รูปที่ 1 หลอดไฟ HPS(High Pressure Sodium)

ข้อดี - เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหลอด LED มี
อายุการใช้งานที่นานพอสมควรประมาณ 24,000 ชั่วโมง มีราคาไม่สูงมาก
ข้อเสีย - มีช่วงอุณหภูมิของแสงที่แคบมาก ส่วนใหญ่จะเป็นแสงสีเหลือง
ซึ่งเหมาะกับการใช้แค่ในงานไฟถนน และมีค่า CRI ที่ต่ำมากอยู่ที่ประมาณ
25 นอกจากนี้ต้องใช้เวลาในการ warm up รวมถึงทำให้เกิดการติด ๆ ดับ ๆ
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2.4 เสา (Pole) และ ฐานเสา (Pole Base)
ข้อ กำหนดการติดตั้งเสาทั่วไปเสาที่ใช้ สำหรับ งานไฟฟ้าแสงสว่าง มี
ข้อกำหนดโดยทั่วไปดังนี้ ตัวเสาควรทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless
Steel) เป็นรูปเรียวกลวงยึดติดกับฐาน โคนเสาควรจะต้องมีช่องปิดเปิดได้
ขนาดพอเหมาะที่จะบำรุงรักษา ฝาที่ปิดเปิดจะต้องมีระบบล๊อค เป็นรูปแบบ
เดียวกันทุกเสา ความสูงของดวงโคมจะต้องไม่ต่ำกว่า 7.5 เมตร และไม่เกิน
กว่า 12 เมตร (โดยทั่ว ไปจะใช้ความสูง ของดวงโคมที่ 9 และ 12 เมตร
ขึ้นอยู่กับกำลังความส่องสว่างและลักษณะพื้นที่ ใช้งาน) ส่วนของเสาที่อยู่
เหนือพื้นดินจะต้องตั้งตรง ไม่เอียงออกจากแนวตรงเกิน 2.1 มม.ต่อเมตร
วัสดุที่ใช้ ทำเสาไฟฟ้า และกิ่งโคมบนทางหลวงจะต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางวิศวกรรม
2.5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการมองเห็นประกอบด้วย
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HPS และ LED ซึ่งพิจารณาแล้วว่าวิธีการทดสอบในสภาวะการใช้งานจริง ใน
การควบคุมการเปิด-ปิดไฟถนนและการใช้พลังงาน เพื่อประสิทธิภาพและ
ความสะดวกในการตั้งค่าความส่องสว่างและอุณหภูมิสี โดยมีการจำลองค่า
ความสว่างก่อนการติดตั้งจริง ขั้นตอนการทดสอบจริงได้มีการใช้อุปกรณ์
Imaging luminance measuring devices (ILMD) ที ่ เ ป็ น Photometer
Imaging Light Technique ในการวั ด ค่ า ความสว่ า งตามมาตรฐาน
EN13201 ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถวัดและวิเคราะห์ค่าความสว่างบนถนนได้
ละเอียด รวดเร็วและแม่นยำเพื่อควบคุมคุณภาพของการทดลองว่า สภาพ
ความสว่างเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ พบว่ามีตัวแปรสภาพแวดล้อม ทำให้
ความสามารถการมองเห็นวัตถุชัดน้อยลง ระดับความสว่างของแสงไฟถนนมี
การลดระดับลงตามช่วงเวลาที่มืดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาควรคำนึงถึงบริบท
ของเมือง สภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
ตารางที่ 2 ผลรวมคะแนนในแต่ละด้านและคะแนนรวมของสภาวะแสงต่าง ๆ เมือ่
ความสว่างลดลง[3]

- ขนาดและระยะทาง ขนาดที่มองเห็นจะขึ้นกับ Visual Angle ซึ่งเมื่อ
ระยะทางเข้ามาใกล้มากขึ้น Visual Angle ก็จะกว้างขึ้นทำให้มองเห็นวัตถุ
ใหญ่ขึ้น
- ความส่องสว่าง Illuminance หมายถึง การวัดปริมาณแสงที่ตกลงบน
บริเวณพื้นผิวที่กำหนดมีหน่วยเป็น lux
- ความสว่า ง Luminance เป็นการวั ดเชิงแสง (Photometric) เพื่อ
บอกความเข้มของความเข้มส่องสว่าง (density of luminous intensity)
ในทิศทางที่กำหนด โดยจะระบุปริมาณแสงที่ผ่านเปล่งออกมาจากสิ่งนั้น
และตกกระทบในมุมตันที่เกิดจากระนาบของรูม่านตา หรือการสะท้อนแสง
จากพื้นผิวราบที่กระจายแสง โดยมีความหมายว่าตาของเราที่มองดูพ ื้นผิว
จากมุมหนึ่ง ๆ นั้น รับรู้ถึงกำลังความสว่างได้มากเท่าใด มีหน่วยเป็น cd/m2 2.7 ข้อกำหนดการคำนวณระยะห่างระหว่างช่วงเสา
- Glare แสงบาดตา (Glare) คือ มลภาวะทางแสงที่เกิดจากทิศทางของ
การกำหนดระยะห่า งของเสาที่อ ยู่ต ิดกัน ฝั่งเดีย วกัน โดยทั่ว ไปแล้ ว
แสงไฟที่ส่องสว่างส่องเข้ามาในดวงตาโดยตรง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ผู้ออกแบบจะต้องกำหนดชนิดและ กำลังส่องสว่างของหลอดไฟที่ใช้งาน
มองเห็นของมนุษย์ลดลง และอาจทำให้เกิ ดอาการบาดเจ็บจากการหดตัว
ความสว่างตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และความสูงดวงโคมแต่ ละ
ของกล้ามเนื้อที่ควบคุมม่านตาชั่วคราว ทำให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการคำนวณระยะห่างระหว่างดวง
การมองเห็นในเวลากลางคืน
โคม โดยมีสูตรคำนวณ (Minnesota, 2006) ดังนี้
2.6 จากการศึกษาการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสีและความสว่างของ
LL x CU x MF
S= E x W
(1)
แสงไฟถนนต่อการขับขี่บนทางหลวง
จากการศึกษา[3] ของสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทาง การศึกษา
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสีและความสว่างของแสงไฟถนนต่อการขับ
ขี ่ บ นทางหลวง พบแนวทางในการศึก ษาพั ฒนาความเหมาะสมและลด
ผลกระทบของแสงไฟถนน ในบริเวณพื้นที่ถนนในประเทศไทยโดยพิจารณา
ถึงอุณหภูมิสี (CCT) และความสว่าง (Luminance) ของแสงตามลักษณะ
กายภาพของทางหลวง อีกทั้งในปัจจุบัน มาตรฐานที่มีนั้นยังขาดปัจจัยที่
สำคัญในหลายๆด้านของอุณหภูมิสีของความสว่างกับการมองเห็น สำหรับ
หลอดไฟอาทิเช่น หลอด HPS และ LED เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีในการศึกษา
แนวทางที ่ จ ะส่ ง เสริ ม การจั ด การความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นของกรมทางหลวงและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์
ความรู้ในการพัฒนาด้านการส่องสว่างของไฟถนน เพื่อประสิทธิภาพการขับ
ขี่และสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต ซึ่งจาการศึกษาคุณสมบัติของหลอดไฟ

โดยที่
LL = กำลังแสงสว่างค่าเริ่มต้นที่ส่งออกจากหลอดไฟ (ลูเมน)
E = ความสว่าง หน่วยเป็น Lux (ลักซ์)
CU = ปัจจัยการใช้ประโยชน์แสง
MF = ปัจจัยการบำรุงรักษา (MF = LLD x LDD x EF)
W = ความกว้างของถนน (เมตร)
ปัจจัยการใช้ประโยชน์แสง (CU) เป็นอัตราส่วนระหว่างกำลังแสงสว่างที่
ตกถึงพื้นถนนต่อกำลังแสงสว่างที่ ออกมาจากดวงโคม ค่าปัจจัยการใช้
ประโยชน์แ สงสามารถอ่า นได้จ ากกราฟสัมประสิทธิ์ก ารใช้ป ระโยชน์
(Utilization Curve) ที่ได้จากบริษัทผู้ผลิตดวงโคมดังรูปที่ 3 โดยปัจจัย
ร่วมที่ใช้พิจารณาค่าการใช้ประโยชน์ คือ
- ความสูงของดวงโคม
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- ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคม
- ระยะถนนตามแนวขวางที่มีการส่องสว่างจากการกระจายแสง
- มุมเงยของการติดตั้งดวงโคม
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2.8 ชนิดของการกระจายแสง
การกระจายแสงมีอยู่ 2 รูปแบบดังนี้
- การกระจายแสงระนาบดิ่ง (Vertical Light Distribution)
- การกระจายแสงด้านข้าง (Later Light Distribution)
2.8.1 การกระจายแสงระนาบดิ่ง (Vertical Light Distribution)
การกระจายแสงลักษณะนี้ จะพิจารณาระยะจากดวงโคมในทิศทางที่
ขนานไปกับ แนวความยาวของถนน มี ความสำคัญ คื อ เพื่อ ให้ทราบถึ ง
ความสามารถของดวงโคมแต่ละดวง ให้ กำลังส่องสว่างครอบคลุมเนื้อที่ได้
ไกลไปเป็นกี่ช่วงของความสูงตามแนวยาวของถนน (TRL) โดยสามารถแบ่ง
ได้ตามพิสัยการกระจายแสงที่ ระยะแตกต่างกันดังตารางที่ 3 และรูปที่ 5
แสดงตัวอย่างกราฟการอ่านค่ารูปแบบของการกระจาย แสงระนาบดิ่ง
ตารางที่ 3 รูปแบบการกระจายแสงระนาบดิ่งและพืน้ ที่ครอบคุลมกำลังส่องสว่าง
สูงสุด (Illinois, 2010)

รูปที่ 3 ตัวอย่างกราฟสัมประสิทธิก์ ารใช้ประโยชน์ (Utilization Curve)
(Illinois, 2010)

ปัจจัยการบำรุงรักษา (MF) เป็นค่าที่พิจารณาจากปัจจัยความสูญเสีย
แสง (Light Loss Factor) โดยได้จาก การลดลงของความสว่างที่ตกกระทบ
ผิวทางเมื่อใช้งานนานขึ้นเทียบกับค่าความสว่างเริ่มต้นเมื่อติดตั้ง ซึ่ง ปัจจัยที่
มีผลต่อค่าการบำรุงรักษา คือ
- ค่า ความเสื่อ มสภาพของหลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation
Factor (LLD)) หลอดไฟที่ใช้งาน ยาวนานขึ้น ค่าฟลักซ์แสงสว่า งจะลดลง
จนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งาน
- ค่าความสกปรกของดวงโคม (Luminaire Dirt Depreciation Factor
(LDD)) มักเกิดจากการที่มี ฝุ่นละอองมาติดบริเวณควงโคม ทำให้คุณภาพ
ของการกระจายแสงลดน้อยลงดังรูปที่ 4
- ค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Equipment Factor (EF)) เช่น ดวง
โคม ระบบแรงดั น ไฟฟ้ า โดยทั ่ ว ไปจะสามารถใช้ ง านได้ 95% ของ
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

รูปแบบการกระจายแสง
ระนาบดิ่ง
แบบพิสัยสั้น (Short
Distribution)
แบบพิสัยปานกลาง
(Medium Distribution)
แบบพิสัยยาว (Long
Distribution)

กำลังส่องสว่างสูงสุด (Maximum Candlepower)
จะครอบคลุมพื้นที่เมื่อแสงตกกระทบผิวทาง
ที่ระยะระหว่าง 1.00 และ 2.25 ของความสูงเสาดวง
โคม (MH)
ที่ระยะระหว่าง 2.25 และ 3.75 ของความสูงเสาดวง
โคม(MH)
ที่ระยะระหว่าง 3.75 และ 6.00 ของความสูงเสาดวง
โคม(MH)

รูปที่ 5 ตัวอย่างกราฟแสดงค่ารูปแบบของการกระจายแสงระนาบดิ่ง
(ศ.ดร.ประโมทย์ อุณห์ไวทยะและคณะ)

รูปที่ 4 ตัวอย่างกราฟค่าความสกปรกของดวงโคม (Luminaire Dirt
Depreciation Factor) (Illinois, 2010)

2.8.2 การกระจายแสงด้านข้าง (Later Light Distribution)
รูปแบบของการกระจายแสงด้านข้างได้แบ่งตามประเภท ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึกษาค่าความส่องสว่างของไฟฟ้าแสงสว่างของหลอด HPS ตาม
ลักษณะพื้นที่สภาพมีหมอกอากาศกับลักษณะพื้นที่สภาพอากาศปกติ
3.2 เพื่อศึกษาความส่องสว่างของหลอด HPS ตามช่วงเวลาต่างๆ และ
ปัจจัยที่ส่งผลอาทิเช่น ระยะห่างระหว่างเสาไฟ อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อม และความความชื้นในอากาศ ในสภาวะการใช้งานจริง
3.3 เพื่อสร้างสมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบค่าความ
ส่องสว่างของแสงไฟถนน

4. วิธีดำเนินการศึกษา
4.1 รวบรวมข้อมูลคัดเลือกแปลงทดสอบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทำการ
ทดสอบดังนี้
o เป็นแปลงที่ก่อสร้างการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างอายุประกันสัญญา
o เป็นพื้นที่ในเมือง และหรือนอกเมือง โดยเป็นถนนประเภทเดียวกัน
เช่นมีความกว้างผิวจราจรเท่ากัน มีรูปแบบการติดตั้งเสาไฟแบบ
เดียวกันและเป็นแบบกิ่งเดียวหรือกิ่งคู่ เป็นต้น
o คัดเลือกพื้นที่ที่มี ลักษณะพื้นที่สภาพมีหมอกอากาศกับลัก ษณะ
พื้นที่สภาพอากาศปกติ
o ทำการคัดเลือกแปลงทดสอบในพื้นที่ความรับผิดชอบกรมทางหลวง

2.9 การควบคุมการกระจายแสง (Control of Distribution)

การควบคุมการกระจาย จะส่งผลดีต่อการลดปัญหาแสงจ้า (Glare)
และมลภาวะทางแสง เพื่อไม่ให้รบกวน ผู้ขับขี่เมื่อขับเข้ามาในระยะใกล้กับ
แหล่งกำเนิดแสง รูปแบบการกระจายแสงที่เหมาะสมกับการใช้งานกับ ไฟฟ้า
แสงสว่า งบนทางหลวงมีด ้ว ยกั น 2 รูป แบบ คือ แบบ Cutoff และแบบ 4.2 งานคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
Semi-Cutoff ดังรูปที่ 6 โดยมีคุณสมบัติการกระจายแสงดังนี้
4.2.1 งานศึก ษานี้ได้คัดเลือกพื้นที่ ที่มีลักษณะพื้นที่สภาพมีหมอก
อากาศจากประวัติข้อมูลทางหลวงดังนี้
➢ พื้นที่ในเมือง 3 แปลงทดสอบ พื้นที่นอกเมือง 3 แปลงทดสอบ
ตามลำดับ มีเสาไฟรวมทั้งหมด 120 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสา
ไฟอยู่ในช่วง 32 – 46 เมตร ประกอบด้วย
o ทางหลวงหมายเลข107 ตอน หัวโท – ล้องอ้อ ระหว่าง กม.
137+000 - 138+000 RT.
รูปที่ 6 การกระจายแสงแบบ Cut off และแบบ Semi-Cut off (Illuminating
o ทางหลวงหมายเลข107 ตอน หัวโท – ล้องอ้อ ระหว่าง กม.
Engineering Society)
123+400 - 125+475 RT.
o ทางหลวงหมายเลข107 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง
2.10 มาตรฐานความสว่างของไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
กม.170+000 - 171+000 RT.
มาตรฐานความสว่างของไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงจะแบ่งตาม
o ทางหลวงหมายเลข1095 ตอน หนองโค้ ง - กิ ่ ว คอหมา
ประเภทของทางหลวง และสภาพพื้นที่บริเวณที่ติดตั้ง แสดงตามตารางที่ 5
ระหว่าง กม.37+000 - 38+000 RT.
o ทางหลวงหมายเลข1095 ตอน หนองโค้ ง – กิ ่ ว คอหมา
ตารางที่ 5 ค่าต่ำสุดของความสว่างเฉลี่ยในแนวราบ (หน่วย: ลักซ์)
ระหว่าง กม.30+000 - 32+000 LT.
(Lumen/meter2) (กรมทางหลวง, 2554)
o ทางหลวงหมายเลข1001 ตอน บ้านโป่ง – พร้าว ระหว่าง
ประเภทถนน
พื้นที่ในเมือง
พื้นที่ชานเมือง
พื้นที่นอกเมือง
ทางหลวงพิเศษ
21.5
15.0
10.75
กม.61+000 - 62+000 RT.
ทางแยก
ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายรอง
ถนนท้องถิ่น

21.5
21.5
13.0
9.7

21.5
13.0
9.7
6.5

15.0
9.7
6.5
2.1

4.2.2 งานศึกษานี้ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะพื้นที่มีสภาพอากาศปกติ
จากประวัติข้อมูลทางหลวงดังนี้
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➢

พื้นที่ในเมือง 3 แปลงทดสอบ พื้นที่นอกเมือง 2 แปลงทดสอบ
ตามลำดับ มีเสาไฟรวมทั้งหมด 100 ต้น มีระยะห่างระหว่างเสา
ไฟอยู่ในช่วง 26 – 45 เมตร ประกอบด้วย
o ทางหลวงหมายเลข1113 ตอน เมืองเก่า -ดอนโก ระหว่าง
กม.1+210 - 3+065 LT.
o ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ ด ใน – วั ง ไม้ ข อน
ระหว่าง กม.8+010 – 8+750 LT.
o ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้ า นสวน – ตาลเตี้ ย
ระหว่าง กม.0+075 – 0+995 LT.
o ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ ด ใน - วั ง ไม้ ข อน
รูปที่ 7 ขัน้ ตอนขณะการเก็บข้อมูลสำรวจภาคสนาม
ระหว่าง กม.25+518 - 26+023 LT. /RT.
o ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุ ย ประดู ่ - คลองโพธิ์ 4.4 วิเคราะห์ผล
ระหว่าง กม..56+590 – 57+975 LT. /RT.
o วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อม กับค่าความ
ส่องสว่างของแสงไฟถนน ตามช่วงเวลาของพื้นที่ในเมืองและนอก
4.3 ทำการทดสอบภาคสนามโดยทำการเก็บข้อมูล ดังนี้
เมือง
o เก็บข้อมูลค่าความส่องสว่างของไฟฟ้าแสงสว่างของหลอด HPS
o วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ กับค่า
o เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยแบ่งเวลาการ
ความส่องสว่างของแสงไฟถนน ตามช่วงเวลา ของพื้นที่ในเมืองและ
ทดสอบใน 1 แปลงทดสอบดังนี้
นอกเมือง
➢ ช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น.
o วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างเสากับค่าความ
➢ ช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น.
ส่องสว่างของแสงไฟถนน ตามช่วงเวลา ของพื้นที่ในเมืองและนอก
➢ ช่วงเวลา 23.00 – 24.00 น.
เมือง
➢ ช่วงเวลา 01.00 – 02.00 น.เป็นต้น
o สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบค่าความส่องสว่าง
(หมายเหตุ : อ้างอิงจากรายงานการศึกษา[3] และข้อมูลสถิติ การ
ของแสงไฟถนน
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแต่ละของวัน จากกรมอุตุฯ)
o สรุปผลและข้อเสนอแนะ
o เก็บข้อมูลพื้นที่บริเวณทำการทดสอบเช่น เป็นพื้นที่ในเมืองหรือ
นอกเมือง รูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเป็นแบบกิ่งเดียว 5. ผลการศึกษา
หรือกิ่งคู่เป็นต้น
การศึกษานี้เป็นลักษณะการศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนาม
เป็นการมุ่งเน้นการนำข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่า
ความส่องสว่างของแสงไฟถนนและในช่วงเวลาต่างๆในเวลากลางคืน ที่ส่งผล
ต่ อ ค่ า ความสว่ า ง (Lux) ของแสงไฟถนน และสร้ า งแบบจำลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ เ พื ่ อ ใช้ ใ นการออกแบบค่ า ความส่ อ งสว่ า งของแสงไฟถนน
หลอดไฟประเภท high-pressure sodium (HPS) โดยได้ลงสำรวจไฟฟ้ า
แสงสว่างที่มีอายุการใช้งานไม่เกิ น 2 ปี ในลักษณะพื้นที่ในเมือง หรือนอก
เมือง ประเภทถนนสายหลักหรือสายรอง โดยผลการศึกษามีดังนี้

รูปที่ 6 ชุดเครื่องวัดค่าความส่องสว่างของแสงไฟ (Lux) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
ในสภาพแวดล้อมและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

5.1 ผลการศึกษาในลักษณะพื้นที่สภาพมีหมอกอากาศ เป็นพื้นที่ในเมือง
และหรือเป็นพื้นที่นอกเมือง รายละเอียดดังนี้
5.1.1 ผลการทดสอบค่า ความส่อ งสว่า ง (Lux) ของแสงไฟถนนตาม
ช่วงเวลาต่างๆในเวลากลางคืนของแสงไฟแต่ละต้น
พบว่าช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนน
เฉลี่ย 17.60 Lux ซึ่งช่ ว งเวลาดังกล่าวมีค่า ความส่องสว่างมากที่สุดของ
ช่วงเวลาทั้งหมดที่ทำการศึกษา ช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น. มีค่าความส่อง
สว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 10.00 Lux ช่วงเวลา 23.00 – 24.00 น. มีค่า
ความส่อ งสว่า งของแสงไฟถนนเฉลี่ย 9.77 Lux และช่ว งเวลา 01.00 –
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02.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 8.85 Lux ตามลำดับ ซึ่ง
พบว่าช่วง 01.00 – 02.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดของช่วงเวลาต่างๆ ที่ทำการทดสอบ ดัง ผลการทดสอบค่าLux ของแสง
ไฟถนนแต่ละต้นรูปที่ 8
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สมมุติฐานคือ ความชื้นสัมพัทธ์สภาพแวดล้อมไม่ส่งผลต่อค่าLux หรือส่งผล
แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งกระทำ
ร่วมกันและในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ค่า Lux ของแสงไฟ
ถนนลดประสิทธิภาพลงได้แต่ต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์และการกระจายตัวระหว่างความชืน้ สัมพัทธ์สภาพแวดล้อม
กับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนนทุกช่วงเวลาทั้งหมด

รูปที่ 8 ค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนตามช่วงเวลาต่างๆของแสงไฟแต่ละต้น

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างเสาไฟกับค่า
ความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนน
พบว่าเส้นแนวโน้นมีทิศทางที่ชันลง แสดงว่าระหว่างระยะห่างระหว่างเสา
ไฟเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าLux ของแสงไฟถนนลดประสิทธิภาพลงดังรูปที่ 11

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อม
บริเวณดังกล่าวกับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนนพบว่า
ผลการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มกราฟ รูปที่ 9 มีทิศทางที่ชันลง แต่มีการ
กระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างมาก มีลักษณะการกระจายตัวเป็นลักษณะ
Nonlinear Regression สมมุติฐานคือ อุณหภูมิไม่ส่งผลต่อ ค่า Lux หรือ
ส่งผลแต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่ง
กระทำร่วมกันและในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ค่า Lux ของ
แสงไฟถนนลดประสิทธิภาพลงได้แต่ต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบ
รูปที่ 11 ความสัมพันธ์และการกระจายตัวระหว่างระยะห่างระหว่างเสาไฟกับค่า
ความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนนทุกช่วงเวลาทั้งหมด

5.2 ผลการศึกษาในลักษณะพื้นที่ มีสภาพอากาศปกติ เป็นพื้นที่ในเมือ ง
และหรือเป็นพื้นที่นอกเมือง รายละเอียดดังนี้
5.2.1 ผลการทดสอบค่า ความส่อ งสว่า ง (Lux) ของแสงไฟถนนตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ในเวลากลางคืนของแสงไฟแต่ละต้น
พบว่าช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนน
เฉลี่ย 11.03 Lux ซึ่งช่ว งเวลาดังกล่ าวมีค่า ความส่องสว่างมากที่สุดของ
รูปที่ 9 ทิศทางความสัมพันธ์และการกระจายตัวระหว่างอุณหภูมิ สภาพแวดล้อม ช่วงเวลาทั้งหมดที่ทำการศึกษา ช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น. มีค่าความส่อง
กับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนน ของแสงไฟถนนทุกช่วงเวลาทั้งหมด
สว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 10.38Lux ช่วงเวลา 23.00 – 24.00 น. มีค่า
ความส่อ งสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 10.35Lux และช่ว งเวลา 01.00 –
5.1.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความชื ้ น สั ม พั ท ธ์
02.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 10.32Lux ตามลำดับ ซึ่ง
สภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวกับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟ
พบว่าช่วง 01.00 – 02.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ยน้อย
ถนน
ที่สุดของช่วงเวลาต่างๆ ที่ทำการทดสอบ ดังผลการทดสอบค่าLux ของแสง
พบว่า เส้นแนวโน้นมีทิศทางที่ชันลง แต่มีก ารกระจายตัวของข้อมูล
ไฟถนนแต่ละต้นรูปที่ 12
ค่อนข้างมาก มีลักษณะการกระจายตัวเป็นลักษณะ Nonlinear Regression
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์และการกระจายตัวระหว่างความชืน้ สัมพัทธ์สภาพแวดล้อม
กับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนนทุกช่วงเวลาทั้งหมด

รูปที่ 12 ค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนตามช่วงเวลาต่างๆของแสงไฟแต่ละต้น

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อม
บริเวณดังกล่าวกับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนนพบว่า
ผลการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มกราฟ รูปที่ 13 มีทิศทางที่ชันขึ้น แต่มีการ
กระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างมาก มีลักษณะการกระจายตัวเป็นลักษณะ
Nonlinear Regression สมมุติฐานคือ อุณหภูมิไม่ส่งผลต่อ ค่า Lux หรือ
ส่งผลแต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่ง
กระทำร่วมกันและในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ค่า Lux ของ
แสงไฟถนนเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้แต่ต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบ

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อมกับค่า
ความส่องสว่าง (Lux), การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์
สภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวกับค่าความส่องสว่าง (Lux) และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างเสาไฟกับค่า ความส่องสว่าง (Lux)
ของแสงไฟถนน พบว่ามีการกระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างมาก มีลักษณะ
การกระจายตัวเป็นลักษณะ Nonlinear Regression คือ มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรตาม
ส่วนตัวแปรอื่นๆ เป็นตัวแปรอิสระ กล่าวคือ มีตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าความส่อง
สว่างของแสงไฟถนนมากกว่า 1 ตัวแปร ซึ่งกระทำพร้อมกันและในเวลา
เดีย วกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้อ งใช้ว ิธ ีก ารวิเคราะห์ Multiple Regression
Analysis เพื่อวิเคราะห์ถึงตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อค่าความส่องสว่าง คือมี
ค่าSig.(1-tailed) ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
ค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนน
5.2.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างเสาไฟ
กับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนน
พบว่า เส้นแนวโน้นมีทิศทางที่ชันลง แสดงว่าระหว่างระยะห่างระหว่าง
เสาไฟเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าLux ของแสงไฟถนนลดประสิทธิภาพลงดังรูปที่
15

รูปที่13 ทิศทางความสัมพันธ์และการกระจายตัวระหว่างอุณหภูมิ สภาพแวดล้อม
กับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนน ของแสงไฟถนนทุกช่วงเวลาทั้งหมด

5.2.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความชื ้ น สั ม พั ท ธ์
สภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวกับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟ
ถนน
รูปที่ 15 ความสัมพันธ์และการกระจายตัวระหว่างระยะห่างระหว่างเสาไฟกับค่า
พบว่า เส้นแนวโน้นมีทิศทางที่ชันลง แต่มีก ารกระจายตัวของข้อมูล
ความส่องสว่าง (Lux) ของแสงไฟถนนทุกช่วงเวลาทั้งหมด
ค่อนข้างมาก มีลักษณะการกระจายตัวเป็นลักษณะ Nonlinear Regression
สมมุติฐานคือ ความชื้นสัมพัทธ์สภาพแวดล้อมไม่ส่งผลต่อค่าLux หรือส่งผล 5.3 ผลการวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสถิติของแต่ละตัว
แปรที่ส่งผลกระทบต่อค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนตามลักษณะ
แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งกระทำ
พื้นที่สภาพมีหมอกอากาศและลักษณะพื้นที่สภาพอากาศปกติ
ร่วมกันและในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ค่า Lux ของแสงไฟ
ถนนลดประสิทธิภาพลงได้แต่ต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบดังรูปที่ 14
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จากตารางที่ 6 จำนวนข้อมูลวิเคราะห์ ตามลักษณะพื้นที่สภาพมีหมอก
อากาศมีข ้อ มูลทั้งหมดจำนวน 480 ข้อ มูล จำนวนข้อ มูลวิเคราะห์ตาม
ลักษณะพื้นที่สภาพมีสภาพอากาศปกติมีข้อมูลทั้งหมดจำนวน 400 ข้อมูล
จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ รวมกันทั้งหมดมีจำนวน 880 ข้อมูล ผล
การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น พบว่า มีค่าLux เฉลี่ยอยู่ในช่วง 11.52 Lux
และระยะห่างระหว่างเสาไฟ อยู่ในช่วง 26 - 46 ม. มีค่าเฉลี่ย 36.64 เมตร
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม อยู่ในช่วง 13.6 – 33.9 c° มีค่าเฉลี่ย 23.22 c° และ
ชื้นสัมพัทธ์สภาพแวดล้อม อยู่ในช่วง 27.3 – 87.2 % มีค่าเฉลี่ย 56.41 %
ตารางที่ 6 สรุปผลการเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ และระยะห่างเสาไฟ
ค่าlux
Mean
11.09
N
880.00
Std. Deviation 6.73
Median
10.00
Grouped Median 9.97
Minimum
1.10
Maximum
52.10
Range
51.00
First
18.80
Last
34.00
Variance
45.31

ระยะห่างระหว่างเสา
36.64
880.00
3.39
36.00
35.97
26.00
46.00
20.00
26.00
46.00
11.46

อุณหภูมิ
23.22
880.00
6.09
24.20
24.23
13.60
33.90
20.30
26.70
20.80
37.09

ความชื้นสัมพัทธ์
56.41
880.00
15.90
53.30
53.31
27.30
87.20
59.90
46.10
61.00
252.90

ค่าlux

1.000

ระยะห่างระหว่างเสา
Pearson
Correlation อุณหภูมิ

-.111

1.000

.094

-.036

.052

.094

1.000

-.875

ความชื้นสัมพัทธ์
ค่าlux
ระยะห่างระหว่างเสา
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์
ค่าlux

-.156
.
.001
.062
.000
880

-.036
.001
.
.003
.142
880

-.875
.062
.003
.
.000
880

1.000
.000
.142
.000
.
880

ระยะห่างระหว่างเสา

880

880

880

880

อุณหภูมิ

880

880

880

880

ความชื้นสัมพัทธ์

880

880

880

880

Sig.
(1-tailed)

N

c°

ดังตารางที่ 8 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรที่มีอิทธิพลพบว่า ได้
รูปแบบ Model มา 1 รูปแบบ ซึ่ง Model ที่เหมาะสมที่สุด ในการสร้า ง
สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบค่า ความส่องสว่างของ
แสงไฟถนน คือ
ค่าLux = 37.56 – 0.189ระยะห่างระหว่างเสา – 0.373อุณหภูมิ
– 0.193ความชื้นสัมพันธ์

Model

ตารางที่ 7 Correlations
ระยะห่าง
ระหว่างเสา
-.111

5.4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี Backward เพื่อสร้างสมการ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบค่าความส่องสว่างของแสง
ไฟถนน

(2)

ตารางที่ 8 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบค่าความส่องสว่างของแสง
ไฟถนน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ Multiple
Regression Analysis พบว่า ตัวแปรระยะห่างระหว่างเสามีค่า Sig เท่ากับ
0.001 อุณหภูมิสภาพแวดล้อมมีค่า Sig เท่ากับ 0.062 และความชื้นสัมพัทธ์
ในอากาศมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งตัวแปรระยะห่างระหว่างเสากับตัวแปร
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ตัวแปรดังกล่าวทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าผลการวิเคราะห์
ทางสถิติตัว แปรดังกล่า วมี ผลกระทบกับ ค่า Lux ของแสงไฟถนนอย่า งมี
นัยสำคัญ ดังผลในตารางที่ 7
ค่าlux
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ความชื้น
สัมพัทธ์
.052 -.156

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error Beta
37.555
3.828

(Constant)
ระยะห่าง
-.189
.066
ระหว่างเสา
1
อุณหภูมิ
-.373
.075
ความชื้น
-.193
.029
สัมพัทธ์
a. Dependent Variable: ค่าlux

t

Sig.

9.810

.000

-.095

-2.889

.004

-.338

-4.951

.000

-.455

-6.703

.000

6. สรุปผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาความส่ อ งสว่ า งของแสงไฟถนนของหลอด HPS ตาม
ลัก ษณะพื้นที่ ป ระเภทเดีย วกันคือ มีลัก ษณะประเภทถนนและลัก ษณะ
กายภาพรูปแบบเดียวกัน พบว่าลักษณะพื้นที่มีสภาพหมอกอากาศช่วงเวลา
18.00 – 19.00 น. มีค่าความส่องสว่างเฉลี่ย 17.60 lux ช่วงเวลา 21.00 –
22.00 น. มีค่า ความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 10.00 Lux ช่วงเวลา
23.00 – 24.00 น.มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 9.77 Lux และ
ช่วงเวลา 01.00 – 02.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 8.85
Lux และลักษณะพื้นที่สภาพอากาศปกติ พบว่าช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น.
มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 11.03 Lux ช่วงเวลา 21.00 –
22.00 น. มีค่า ความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 10.38Lux ช่วงเวลา
23.00 – 24.00 น. มีค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนนเฉลี่ย 10.35Lux และ
ช่ว งเวลา 01.00 – 02.00 น. มีค่า ความส่อ งสว่า งของแสงไฟถนนเฉลี่ย
10.32 Lux ซึ่งพบว่า ทั้งลักษณะทั้ง 2 พื้นที่ ช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น.
เป็นช่วงเวลาที่มีค่า ความส่องสว่างของแสงไฟถนนมากที่สุด และช่วงเวลา
01.00 – 02.00 น.เป็นช่วงเวลาที่มีค่า ความส่องสว่างของแสงไฟถนนน้อย
ที่สุด ซึ่งช่วงเวลาสำหรับการตรวจรับงานควรกระทำ ณ. ช่วงเวลาที่มีค่า
ความส่องสว่ างน้อยที่สุดเพื่อประสิทธิภาพของแสงไฟถนนและทัศนวิ สัย
สำหรับการขับขี่ในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัย
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบความส่องสว่างของแสงไฟถนนของ
หลอด HPS ด้วยวิธีการทางสถิติ พบว่า ตัวแปรระยะห่างระหว่างเสามีค่า Sig
เท่ากับ 0.001 อุณหภูมิสภาพแวดล้อมมีค่า Sig เท่ากับ 0.062 และความชื้น
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สัมพัทธ์ในอากาศมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งตัวแปรระยะห่างระหว่างเสากับ [3] โครงการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสีและความสว่างของแสงไฟ
ตัวแปรความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ตัวแปรดังกล่าวทั้ง 2 ตัวแปร มีอิทธิพลที่
ถนนต่อการขับขี่บนทางหลวง.สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทาง
ส่งผลกระทบต่อค่า ความส่องสว่างของแสงไฟถนนทำให้ลดประสิทธิภาพลง
หลวง, สิงหาคม 2562.
ได้
[4] แนวทางการปฏิบัติด้านประสิทธิผลทางพลังงานของโคมไฟถนน,
ผลการศึก ษาในการสร้า งสมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สภาวิศวกรรม, กุมภาพันธ์ 2554.
ออกแบบค่าความส่องสว่างของแสงไฟถนน พบว่า ได้สมการที่เหมาะสมและ [5] สัณฐิติ อยู่มาก และ อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล (2560). การศึกษาและ
มีตัวแปรที่สมเหตุผลที่ใช้ในการออกแบบค่า ความส่องสว่างของแสงไฟถนน
วิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างไฟถนนสำหรับการใช้งานบนพื้นผิว ที่มี
มา 1 รูปแบบ ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ดังนี้คือ ค่าLux = 37.56
คุณลักษณะแตกต่างกัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
– 0.189ระยะห่างระหว่างเสา – 0.373อุณหภูมิ – 0.193ความชื้นสัมพันธ์
โรฒ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, หน้า 137- 149
[6] สัณฐิติ อยู่มาก และ อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล (2560). การศึกษาและ
7. ข้อเสนอแนะ
วิเคราะห์คุณลักษณะทางแสงของหลอดไดโอดเปล่งแสง ในระบบทาง
7.1 การศึกษานี้เป็นการศึกษานำร่องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนา
หลวง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 7, ฉบับที่
ความเหมาะสมและลดผลกระทบของแสงไฟถนนในบริเ วณพื้นที่ถนน
14, หน้า 40- 52
ในประเทศไทยโดยพิจารณาถึง ตัวแปรที่ส่งต่อค่า ความส่องสว่างของ [7] CIE. (1979). Road Lighting for Wet Conditions. Publication
แสงไฟถนน ตามลักษณะกายภาพและสภาพแวดล้อมในบริเวณของ
No. 47.
ทางหลวง อีกทั้งในปัจจุบัน มาตรฐานที่มีนั้นยังขาดปัจจัยที่สำคัญใน [8] CIE/PIARC. (1984). Road surfaces and lighting. Joint technical
ด้านต่างๆของความส่องสว่างของแสงไฟถนน สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่
report No. 066.
เช่น หลอด LED เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีในการศึกษา แนวทางที่จะ
ส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ของกรมทางหลวงและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาด้านการส่องสว่างของไฟถนนเพื่อประสิทธิภาพการขับขี่และ
สภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต
7.2 เนื่องจากหลอดไฟHPS ไม่สามารถลดหรือเพิ่มความส่องสว่างของแสง
ไฟถนนเหมือ นกับ หลอดไฟLED และตามมาตรฐานของกรมทางได้
กำหนดระยะห่างของเสาไฟอยู่ระหว่าง 30-45 เมตร งานศึกษานี้จึงมี
การศึกษานำร่องและเป็นแนวทางให้กับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ให้กับหลอดไฟHPS และหลอดไฟLED ต่อไป
7.3 งานศึ ก ษานี ้ เ ป็ น แนวทางเบื ้ อ งต้ น รองรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี
Photometer Imaging Light Technique ในการวั ด ค่ า ความส่ อ ง
สว่างตามมาตรฐาน EN13201 ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถวัดและวิเคราะห์
ค่าความส่องสว่างบนถนนได้ละเอียด

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษานี้แล้วเสร็จลุล่วงเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ
และความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
กรมทางหลวง กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เอกสารอ้างอิง
[1] ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง.
กรมทางหลวง, กันยายน 2554.
[2] คู่มือแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความปลอดภัย.สำนัก
อำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2554
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การพัฒนาและต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบท
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
Sustainable Development and Extension of Rural Road Networks
for Interprovincial Connection
อิชย์ ศิริประเสริฐ1,* และ ไกวัลย์ โรจนานุกูล2
1,2

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
*E-mail address: deadload@hotmail.com

บทคัดย่อ
ร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ได้กำหนดความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวงชนบท ให้ก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงข่ายถนนสายรองที่สำคัญให้
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นต้อง
นิ ย ามคำจำกั ด ความ และจำแนกประเภทของถนนสายรองที ่ ส ำคั ญ
ตลอดจนพัฒนาต่อเติมโครงข่ายถนนสายรองที่สำคัญให้สอดคล้องกับสาระ
ที่ก ำหนดไว้ในร่า งแผนดังกล่า ว โดยให้สำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4
(เพชรบุรี) เป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5
จังหวัด ซึ่งปรากฏผลว่า ถนนสายรองที่สำคัญที่กรมทางหลวงชนบทต้อง
รับผิดชอบ คือ ถนนสายรองที่แบ่งประเภทตามยุทธศาสตร์ของกรมทาง
หลวงชนบทและพื้นที่ โดยต้องใช้วิศวกรรมขั้นสูงในการดำเนินงานและมี
มาตรฐานการออกแบบถนนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน โดยจำแนกถนน
สายรองที่สำคัญเป็น 7 ประเภท ตามยุทธศาสตร์ และเชื่อมต่อโครงข่ายถนน
สายรองที่สำคัญ ได้ถนนทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว่างจังหวัด จำนวน 6
เส้นทาง ระยะทางรวม 1,217.375 กิโลเมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวอย่างใน
การจัดทำโครงข่ายถนนสายรองที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างจังหวัดในภาพรวม
ของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนสามารถกำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
ออกแบบถนนทางหลวงชนบท ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของถนน
แต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามนัยความรับผิดชอบ ในอนาคต

collectors for interprovincial connection in compliance with the draft of
the third action plan. The Office of Rural Roads 4 (Phetchaburi) is
assigned to carry out this task as a pilot program within the area of five
provinces. The results represent that major collectors, which will be
responsible by the Department of Rural Roads, are collector roads,
classified into seven different types of roads according to the strategy of
organization and area, and required for advanced engineering principles
and different design standards for different types of roads. The major
collectors can be divided into seven types of roads depending on the
strategy of organization and area. The development and extension
of the major collector network result in six rural roads for
interprovincial connection with the total distance of 1,217.375
kilometers. These consequences can be used as an example to
develop the major collector network for interprovincial
connection for the Department of Rural Roads as a whole. The
results can also be utilized to determine the criteria of rural road
design according to the function of each type of roads in order
to increase the efficiency of rural road design in the future.
Keywords: major collector, advanced engineering principles, design
standard

คำสำคัญ: ถนนสายรองที่สำคัญ, วิศวกรรมขั้นสูง, มาตรฐานการออกแบบ

1. บทนำ

Abstract

ปัจจุบัน ถนนในประเทศไทย มีระยะทางรวมประมาณ 701,847.120
กิโลเมตร ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรม
ทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซึ่งได้แก่
เทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ว นจั งหวัด และองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล)
ดังแสดงในตารางที่ 1 [1] ในขณะที่กรมทางหลวงดูแลรับผิดชอบทางหลวง
หรื อ ถนนสายหลั ก (Arterials) และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ดู แ ล
รับผิดชอบทางหลวงท้องถิ่นหรือ ถนนสายย่อย (Local Roads) กรมทาง
หลวงชนบทจึงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการก่อสร้าง และบำรุงรักษา

The draft of the third action plan for decentralization process to
local government organization specifies that the Department of Rural
Roads is responsible for constructing and maintaining major collectors
for interprovincial connection. The Department of Rural Roads is
therefore required to identify the definition of major collectors and their
classification, together with the development and extension of major

TRL03-1

540

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

โครงข่ายถนนทางหลวงชนบท หรือถนนสายรอง (Collectors) และสะพาน
ในสายทาง ในประเทศไทย โดยมีถนนสายรองที่ดูแลรับผิดชอบ จำนวน
3,280 สายทาง ระยะทางรวม 48,031.391 กิโลเมตร [2]
ตารางที่ 1 ข้อมูลระยะทางถนนในประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะทางถนน (กิโลเมตร)

กรมทางหลวง

51,849.750

กรมทางหลวงชนบท

48,031.390

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

597,667.000

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

224.600

กรุงเทพมหานคร

4,074.380

รวม

701,847.120
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2.1.1 ถนนสายหลัก (Arterials)
ถนนสายหลั ก คื อ ถนนสายยาวๆ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ เ ส้ น ทางในการ
เดิ น ทางระหว่ า งเมื อ ง โดยที่ มี ค วามเร็ ว หรื อ ความคล่ อ งตั ว ในการ
เดินทางสูง จึ งมีป ริมาณการจราจรสูงกว่า ถนนประเภทอื่ น โดยสรุป คือ
ถนนแกนหลัก เชื่อ มระหว่า งจั งหวัด
2.1.2 ถนนสายรอง (Collectors)
ถนนสายรอง คื อ ถนนที่ ทำหน้ า ที่ รับ รถจากถนนสายหลั ก แล้ ว ส่ง
เข้ า สู่ถ นนสายย่อย เพื่อ ส่งเข้ า สู่ห มู่บ้ าน ชุมชน หรือ จุ ดหมายปลายทาง
ต่ อ ไป หรื อ รวมรถจากถนนสายย่ อ ยเพื่ อ ส่ ง เข้ า สู่ ถ นนสายหลั ก ต่ อ ไป
โดยการให้ บ ริ ก ารของถนนจะให้ ค วามสำคั ญ กั บ ทั้ ง ความคล่ อ งตั ว ใน
การเดินทางและการเข้ าถึ งพื้นที่ เท่า ๆ กัน จึ งมีป ริมาณการจราจรน้อย
กว่ า ถนนสายหลั ก แต่ ม ากกว่า ถนนสายย่ อ ย โดยสรุ ป คื อ ถนนภายใน
จั งหวัดเชื่อ มระหว่า งอำเภอหรือ ตำบล

อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น ถนนในหลายสายทางที่ ดู แ ลรั บ ผิดชอบ
โดยหน่วยงานทั้ง สามดัง กล่า วข้า งต้น ไม่ มี ค วามแตกต่า งกัน เนื่อ งจาก
ถนนดั ง กล่า วมีก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพไปตามกาลเวลา ทำให้ป ระเภท
ของถนนเปลี่ย นแปลงไป หรื อ มี ข้อ จำกัด ด้า นเวลาในการถ่ า ยโอนถนน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารกำหนดขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอดี ต ประกอบกับ ร่ า งแผนปฏิบั ติ ก ารกำหนด
ขั้ นตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ น ฉบั บ ที่ 3
ได้ ก ำหนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานราชการที่ ดู แ ล
รั บ ผิ ด ชอบถนนในประเทศไทย ใหม่ โดย กรมทางหลวงชนบท
รับ ผิดชอบพัฒนาดำเนินการก่อ สร้า ง บู รณะ และบำรุงรัก ษาทางหลวง
ชนบท โครงข่ า ยสายรองที่สำคัญ และให้ มีโ ครงสร้า งสมบูรณ์ เชื่อ มโยง
กั บ ทางหลวงพิ เ ศษ หรื อ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หรื อ ทางหลวงสั ม ปทาน
หรื อ ทางหลวงชนบท หรื อ ทางหลวงท้ อ งถิ่ น และเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ภูมิภ าคสู่จั งหวัด หรือ จั งหวัดสู่จั งหวัด
ดั ง นั้ น กรมทางหลวงชนบทจึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง การ
จำแนกประเภทของถนนและพัฒนาต่อ เติมโครงข่า ยทางหลวงชนบทให้
สอดคล้ อ งกั บ สาระที่ ก ำหนดไว้ ใ นร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารกำหนดขั้ น ตอน
การกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบั บ ที่ 3 โดย
สำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุ รี ) ที่ รั บ ผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด
(ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพชรบุ รี ราชบุ รี สมุ ท รสงคราม และสมุ ท รสาคร)
ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานนำร่ อ ง ในการดำเนิ น การ
ดังกล่า ว

2.1.3 ถนนสายย่อย (Local Roads)
ถนนสายย่อย คือ ถนนสายสั้นๆ ที่ให้บริการผู้ใช้เส้นทางในการเดิน
ทางเข้าสู่ชุมชน หรือหมู่บ้าน โดยที่มีความคล่องตัวในการเดินทางน้อย จึงมี
ปริมาณการจราจรน้อยกว่าถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยทำหน้าที่รับ
รถจากถนนสายรอง เพื่อส่งเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน หรือจุดหมายปลายทาง
โดยสรุปคือ ถนนภายในตำบลเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน [3]
2.2 ถนนสายรอง
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย สามารถจำแนกประเภท
ย่อ ยออกได้อีก ตามปัจ จัยที่ใช้ในการพิจ ารณา โดย Federal Highway
Administration (FHWA) ได้แบ่งประเภทถนนย่อยออกไปอีก ดังแสดงใน
รูปที่ 1 [4] โดยถนนสายรอง แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.2.1 Major Collectors (ถนนสายรองหลักหรือถนนสายรองที่สำคัญ)
ถนนสายรองที่สำคัญ คือ ถนนภายในจังหวัดที่เชื่อมระหว่างอำเภอ
หรือตำบล เส้นที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนสายหลัก และ/หรือถนนสาย
รอง สนับสนุนหรือเข้าสู่จุดหมายปลายทางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ
2.2.2 Minor Collectors (ถนนสายรองทั่วไป)
ถนนสายรองทั่ว ไป คื อ ถนนภายในจัง หวั ดที่ เ ชื่ อ มระหว่า งอำเภอ
หรือ ตำบล ทั่ว ไป ในพื้นที่ท้องถิ่ นหรือพื้นที่ชนบท ซึ่งเชื่อ มระหว่างถนน
สายรอง และ/หรือ ถนนสายย่อ ย [4]

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การจำแนกประเภทถนน
American Association of State Highway and Transportation
Officials (AASHTO) ได้ จ ำแนกถนนออกเป็ น 3 ประเภทหลั ก โดย
พิจ ารณาจากการเคลื่อนที่ของรถและการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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จะเป็นสาเหตุหลักในการจำแนกประเภทของถนนดังกล่าว เช่น ความกว้าง
ถนน โครงสร้างชั้นทาง และประเภทของผิวจราจร เป็นต้น
2.3.3 ความสำคัญของถนนหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/พื้นที่
ถนนแต่ ล ะสายทางในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี ห น้ า ที่ ห รื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
แตกต่ า งกั น และเมื ่ อ หน่ ว ยงานเจ้ า ของถนนกำหนดยุ ท ธศาสตร์
แผนงานสำหรับถนนที่แตกต่างกัน รวมถึ งพื้นที่ (จั งหวัด ) มีก ารกำหนด
ยุทธศาสตร์ภ าค/กลุ่มจั งหวัด/จั งหวัด เพื่อ ให้ ความสำคัญ ในการพัฒนา
แต่ ล ะพื ้ น ที ่ ถนนแต่ ล ะสายทางจึ ง มี ค วามสำคั ญ แตกต่ า งไปตาม
ยุ ท ธศาสตร์ข องหน่ว ยงานและยุทธศาสตร์ พื้น ที่ ดั ง นั้น ถนนแต่ละสาย
ทางจะจำแนกได้ตามความสำคัญ หรือ ยุทธศาสตร์ข องหน่วยงาน/พื้นที่
เช่ น ถนนเข้ า สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และถนนสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรม เป็ น
ต้น [3,4,5]

รูปที่ 1 การจำแนกประเภทถนนในภาพรวม โดย FHWA

AASHTO และ FHWA ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับถนนสายรอง
ทั้ง 2 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 2 [3,4]
ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับถนนสายรองที่สำคัญและถนนสายรองทัว่ ไป
หลักเกณฑ์

ถนนสายรองที่สำคัญ

ถนนสายรองทั่วไป

ปริมาณการจราจรในชนบท
(Average Annual Daily Traffic: AADT)

300 – 2,600

150 – 1,110

ปริมาณการจราจรในเมือง (AADT)

5,000 – 15,000

1,100 – 6,300

ความกว้างช่องจราจร (เมตร)

3.0 – 3.6

3.0 – 3.3

ความกว้างไหล่ทาง (เมตร)

0 – 1.80

0 – 1.20

ระยะห่างของทางแยก (เมตร)

90 - 200

90 - 200

ค่าเฉลี่ยการเดินทาง (กิโลเมตร)

8 - 16

< 11

ความเร็วในการเดินทาง (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

40 - 90

40 - 55

จำนวนประชากรในชนบท (คน)

1,500 – 10,000

< 1,500

จำนวนประชากรในเมือง (คน)

< 5,000

3. พื้นที่ดำเนินการ
สำนั ก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุ รี ) ได้ รั บ มอบหมายให้ เป็ น
หน่ ว ยงานนำร่อ งในการปรับ ปรุง การจำแนกประเภทของถนนสายรอง
ที่ ส ำคั ญ และพั ฒ นาต่ อ เติ ม โครงข่ า ยทางหลวงชนบท ถนนสายรองที่
สำคั ญ ให้ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่า งจั ง หวัด โดยสำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4
(เพชรบุ ร ี ) มี พ ื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ 5 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จั ง หวัด เพชรบุ รี จั ง หวัดราชบุ รี จั งหวั ดสมุทรสงคราม
และจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี โ ครงข่ า ยทางหลวงชนบทที่ ดู แ ล
รับ ผิดชอบ จำนวน 186 สายทาง ระยะทางรวม ประมาณ 2,385.099
กิ โ ลเมตร ดั ง แสดงในตารางที่ 3 [2] และรู ป ที่ 2 (เส้ น สี แ ดงและสี
เหลื อ ง คื อ ทางหลวง และเส้ น สี น้ ำ เงิ น คื อ ทางหลวงชนบท ) ดั ง นั้ น
สำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุ รี ) จึ งใช้ถ นนโครงข่ ายทางหลวง
ชนบทในพื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด ดั ง กล่ า ว ในการดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง การ
จำแนกประเภทของถนนสายรองที่ส ำคั ญ และพั ฒนาต่อ เติ มโครงข่ า ย
ทางหลวงชนบท ให้ เชื่อ มต่อ ระหว่า งจั งหวัด

2.3 หลักการจำแนกถนน
AASHTO และ FHWA ได้ระบุห ลักการที่สำคัญเกี่ยวกับการจำแนก
ประเภทถนนไว้ 3 ข้อ ได้แก่
2.3.1 การใช้ที่ดิน (Land Use) หรือการวางผังเมือง
นโยบายการพั ฒ นาพื้ น ที่ จ ะเป็ น ตั ว กำหนดหน้ า ที่ ลั ก ษณะการใช้
งาน หรือ ประเภทของถนนแต่ละสายทางในพื้นที่นั้น ๆ เช่น ถนนที่ผ่า น
พื้ น ที่ ชุ ม ชน หรื อ ตั ว เมื อ ง จะมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ถนนผั ง เมื อ งที่ ป ระชาชนใช้
เดิ น ทา งในตั ว เมื อ ง ในข ณะ ที ่ ถ นนในพื ้ น ที ่ เ กษตรกรรมหรื อ
อุ ต สาหกรรมจะมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ถนนโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง ผลผลิ ต
ทางการเกษตรหรือ สินค้า ต่า งๆ
2.3.2 มาตรฐานการออกแบบ (Design Standards)
การจำแนกถนนแต่ละประเภท จะต้อ งมีมาตรฐานการออกแบบที่
แตกต่างกันสำหรับถนนแต่ละประเภท เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของถนนที่
จำแนกประเภทออกไป ซึ่งความจำเป็นในการออกแบบถนนที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3 ข้อมูลโครงข่ายทางหลวงชนบทของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี
จังหวัด

จำนวนสายทาง

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ประจวบคีรีขันธ์

39

645.111

เพชรบุรี

32

495.030

ราชบุรี

48

706.268

สมุทรสงคราม

23

178.579

สมุทรสาคร

44

360.111

รวม

186

2,385.099

4. การดำเนินการ
การปรับปรุงการจำแนกประเภทของถนนสายรองที่สำคัญ และพัฒนา
ต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบท ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี ให้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด เพื่อรองรับร่างแผนปฏิบัติ
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การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ฉบับที่ 3 มีขั้นตอนหลักในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
4.1 การนิยามคำจำกัดความถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ
ร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของกรม
ทางหลวงชนบท ให้พัฒนาดำเนินการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทาง
หลวงชนบทที่เป็นโครงข่ายสายรองที่สำคัญ เท่า นั้น ในขั้นตอนนี้ กรม
ทางหลวงชนบทจึงต้องดำเนินการนิยามคำจำกัดความของถนนทางหลวง
ชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ เพื่อให้สามารถจำแนกถนนทางหลวง
ชนบทที่กรมทางหลวงชนบทต้องรับผิดชอบดูแล ตามนัยของร่างแผนปฏิบัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 3 โดยในการนิยามคำจำกัดความดังกล่าว สำนักงานทางหลวงชนบท
ที่ 4 (เพชรบุร)ี จะพิจารณาความหมายของถนนสายรองที่สำคัญ ซึ่งกำหนด
โดย FHWA ร่ ว มกั บ ปัจ จั ย ที่ ใ ช้ใ นการจำแนกถนน โดย AASHTO และ
FHWA (อันได้แก่ การใช้ที่ดิน มาตรฐานการออกแบบ และความสำคัญของ
ถนนหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/พื้นที่)
4.2 การจำแนกประเภทของถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ
เมื่อนิยามคำจำกัดความของถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่
สำคัญแล้ว สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) จะดำเนินการจำแนก
ถนนทางหลวงชนบทที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน
186 สายทาง ตามคำจำกัดความดังกล่าว เพื่อหาถนนทางหลวงชนบทที่
เป็นถนนสายรองที่สำคัญ ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสำนักงานทาง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

หลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี โดยใช้หลักเกณฑ์และ/หรือปัจจัยในการกำหนด
ประเภทถนนสายรองที่สำคัญ ที่รวบรวมมาจากต่างประเทศและในประเทศ
ในการจำแนกประเภทของถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ
ผลลัพธ์ในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ ทำให้ทราบว่าถนนทางหลวง
ชนบทที่สำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุ รี ) ดูแ ลรับ ผิดชอบ ใน
ปัจจุบัน เป็นถนนสายรองที่สำคัญตามคำจำกัดความ จำนวนกี่สายทาง และ
จำแนกออกเป็นถนนสายรองที่สำคัญกี่ประเภท ตามหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่
ใช้ในการกำหนด
4.3 การพัฒนาและต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
เมื่อจำแนกประเภทถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ
แล้ว สำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) ต้อ งดำเนินการต่อ เติม
โครงข่า ยถนนสายรองที่สำคัญ ดังกล่าว ในพื้นที่ 5 จังหวัด ให้เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด เพื่อรองรับร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ ที่ 3 โดยจะมีถนนทางหลวง
ชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญบางส่วนที่สามารถต่อเติมหรือเชื่อมต่อให้
เชื่อมระหว่างจังหวัดได้ ในขณะที่ถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่
สำคัญ ส่วนที่เหลือ จะไม่มีความเหมาะสมที่จะต่อเติมให้เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัด เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ แล้วนำถนนทางหลวงชนบที่เป็น
ถนนสายรองที่สำคัญ ที่เชื่อมระหว่างจังหวัด และถนนทางหลวงชนบทที่
เป็นถนนสายรองที่สำคัญ ที่ไม่เชื่อมระหว่างจังหวัด มาเชื่อมต่อกัน เป็นโครงข่าย
ทางหลวงชนบทถนนสายรองที ่ สำคั ญ ของสำนั กงานทางหลวงชนบทที ่ 4
(เพชรบุรี) ในภาพรวม เพื่อจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทใหม่ ต่อไป
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รูปที่ 2 โครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ 5 จั ง หวัด ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
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5. ผลการดำเนินการ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้ดำเนินการปรับปรุงการ
จำแนกประเภทของถนนสายรองที่สำคัญ และพัฒนาต่อเติมโครงข่ายทาง
หลวงชนบท ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ให้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด แล้ว มีผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
5.1 คำจำกัดความของถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้นิยามคำจำกัดความของ
ถนนสายรองที่สำคัญ และถนนสายรองทั่วไป โดยพิจารณาความหมายของ
ถนนสายรองที่สำคัญ ซึ่งกำหนดโดย FHWA ร่ว มกับ ปัจ จัย ที่ใช้ในการ
จำแนกถนน โดย AASHTO และ FHWA (อันได้แก่ การใช้ที่ดิน มาตรฐาน
การออกแบบ และความสำคัญของถนนหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/
พื้นที่) ดังต่อไปนี้
5.1.1 ถนนสายรองที่สำคัญ (Major Collectors)
ถนนสายรองที ่ส ำคั ญ คื อ ถนนสายรองเชิ ง ยุท ธศาสตร์ (ที ่ ร องรับ
ยุทธศาสตร์ข องหน่ว ยงาน/พื้นที่ ) ที่มีมาตรฐานการออกแบบเฉพาะซึ่ง
สอดคล้องกับความหมายของถนนทางหลวงชนบทที่กรมทางหลวงชนบทได้
จ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยไว้ อันได้แก่ ถนนเชิงยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้วิศวกรรม
ขั้นสูงในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
5.1.2 ถนนสายรองทั่วไป (Minor Collectors)
ถนนสายรองทั่วไป คือ ถนนสายรองอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นถนนสายรองที่สำคัญ
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า คำจำกัดความของถนนสายรองที่สำคัญที่กรมทาง
หลวงชนบทจะรับผิดชอบดูแลปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามร่าง
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 คือ ถนนสายรองที่แบ่งประเภทตามยุทธศาสตร์ของ
กรมทางหลวงชนบทและพื ้ น ที ่ โดยต้ อ งใช้ ว ิ ศ วกรรมขั ้ น สู ง ในการ
ดำเนินงานและมีมาตรฐานการออกแบบถนนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
5.2 การจำแนกประเภทถนนสายรองที่สำคัญ
เมื่อนำยุทธศาสตร์ของของกรมทางหลวงชนบท มาพิจารณาร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
ภาค ที่เกี่ยวข้องกับ 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี แล้ว สามารถสรุปยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
กับถนนทางหลวงชนบท ได้ 7 ด้าน และนำมาใช้ในการจำแนกถนนสายรอง
ที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว
ถนนสนับสนุนเกษตรกรรม
ถนนสนับสนุนอุตสาหกรรม
ถนนสนับสนุนระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ถนนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมือง
ถนนสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
ถนนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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ทั ้ งนี้ โดยใช้ ป ั จจั ยที ่ รวบรวมมาจากแหล่ งข้ อมู ลภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทของถนนสายรองที่สำคัญแต่ละ
ประเภท ซึ่งรายละเอียดของปัจจัยดังกล่าวปรากฏในตารางที่ 4 [6,7,8] สำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) นำปัจจัยนั้นมาใช้ในการจำแนกประเภทถนนทาง
หลวงชนบทในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งปรากฏผลว่า มีถนนทางหลวง
ชนบท จำนวน 182 สายทาง ระยะทางรวม 2,372.271 กิโลเมตร หรือร้อยละ
99.46 เป็นถนนสายรองที่สำคัญ และมีถนนทางหลวงชนบท จำนวน 4 สายทาง
ระยะทางรวม 12.828 กิ โลเมตร หรื อร้ อยละ 0.54 เป็ นถนนสายรองทั่วไป
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ใช้ในการจำแนกประเภทของถนนสายรองที่สำคัญ
ประเภทถนน

ปัจจัย

จำนวนนักท่องเที่ยว
ต่อปี
ขนาดพื้นที่
เกษตรกรรมและ
ถนนสนับสนุนเกษตรกรรม
รายได้จากผลผลิต
ทางการเกษตร
การจ้างงาน ขนาด
ถนนสนับสนุนอุตสาหกรรม
และพื้นที่
อุตสาหกรรม
จำนวนผู้โดยสาร
จำนวนเที่ยวการ
ถนนสนับสนุนระบบการขนส่ง
ขนส่ง และ/หรือ
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ปริมาณสินค้าที่
ขนส่ง
จำนวนประชากรใน
ถนนสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สถานที่สำคัญในตัว
การจราจรในเมือง
เมือง
ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว

ปริมาณการจราจร

การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว

ปริมาณการจราจร

การเข้าถึงพื้นที่
เกษตรกรรม

ปริมาณการจราจร

การเข้าถึงพื้นที่
อุตสาหกรรม

การเข้าถึง
จุดเชื่อมต่อกับ
ปริมาณการจราจร
การขนส่งรูปแบบ
อื่นๆ

การเข้าถึงพื้นที่ตัว
ปริมาณการจราจร เมือง หรือสถานที่
สำคัญในตัวเมือง
การเข้าถึงนิคม
อุตสาหกรรมใน
ถนนสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจ
ขนาดนิคม
ปริมาณการจราจร พื้นที่และการ
พิเศษและการค้าชายแดน อุตสาหกรรมในพื้นที่
เชื่อมต่อกับ
ชายแดน
การเข้าถึง
ถนนสนับสนุนโครงการอัน
โครงการอัน
ปริมาณการจราจร
เนื่องมาจากพระราชดำริ
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

ตารางที่ 5 ผลการจำแนกประเภทถนนทางหลวงชนบทตามประเภทของถนนสาย
รองที่สำคัญ และถนนสายรองทั่วไป
ประเภทถนน

จำนวนสายทาง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ร้อยละ
ของระยะทาง

ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว

64

1,031.907

43.26

ถนนสนับสนุนเกษตรกรรม

70

851.162

35.69

ถนนสนับสนุนอุตสาหกรรม

30

285.508

11.97

ถนนสนับสนุนระบบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ

2

19.530

0.82
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ถนนสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การจราจรในเมือง
ถนนสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษและการค้าชายแดน
ถนนสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

6

51.144

2.14

2

38.345

1.61

8

94.675

3.97

ถนนสายรองที่สำคัญ

182

2372.271

99.46

ถนนสายรองทั่วไป

4

12.828

0.54

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

5.3.1 ทางหลวงชนบทสายหลักเส้นทางที่ 1
ถนนเส้นทางริเวียร่า เชื่อมระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 426.730 กิโลเมตร
5.3.2 ทางหลวงชนบทสายหลักเส้นทางที่ 2
ถนนเส้นทาง กจ.4004 เชื่อมระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 379.394 กิโลเมตร

จากข้ อ มู ล การจำแนกประเภทของถนนทางหลวงชนบทในพื ้ น ที่
รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) สะท้อนให้เห็นว่า
ถนนสายรองที่สำคัญส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นถนนสนับสนุนการท่องเที่ยวและ
ถนนสนับสนุนเกษตรกรรม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนหรือ
กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ในพื้นที่
รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทาง
หลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

5.3.3 ทางหลวงชนบทสายหลักเส้นทางที่ 3
ถนนเส้นทางวังมะนาว-ด่านชายแดนห้วยน้ำขาว เชื่อมระหว่างจังหวัดราชบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี และชายแดนประเทศพม่า ระยะทางรวม 137.850 กิโลเมตร

5.3 การพัฒนาและต่อเติมโครงข่ายถนนสายรองที่สำคัญให้เชือ่ มระหว่างจังหวัด

5.3.5 ทางหลวงชนบทสายหลักเส้นทางที่ 5
ถนนเส้นทางพุทธมณฑล-หนองตากยา เชื่อมระหว่างจังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 74.790 กิโลเมตร

เมื่ อ จำแนกประเภทถนนทางหลวงชนบทที่ เ ป็ น ถนนสายรองที่
สำคั ญ แล้ ว สำนั ก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุ รี ) ดำเนิ น การต่ อ
เติ ม โครงข่ า ยถนนสายรองที่ ส ำคั ญ ในพื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด ให้ เ ชื่ อ มต่ อ
ระหว่า งจั งหวัด โดยการกำหนดถนนสายรองที่สำคัญ ที่เป็ นแกนหลักใน
แต่ละหวัด ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 สายทาง ได้ แล้ว ดำเนินการเชื่อมต่อ
ถนนสายรองที่ ส ำคั ญ ที่ เ ป็ น แกนหลั ก ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ดั ง กล่ า ว เข้ า กั บ
ถนนสายรองสายอื่ น เพื่ อ ให้ เกิ ดความเชื่อ มโยงระหว่า งถนนสายรองที่
สำคัญที่เป็ นแกนหลักในแต่ละจั งหวัดโดยรอบ รวมถึ งเชื่อ มต่อชายแดน
ระหว่ า งประเทศ ตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ โดยเริ่ ม จากจั ง หวั ดที่
เป็ นศูนย์ก ลางของถนนโครงข่ า ยทางหลวงชนบทในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ 5
จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด เพชรบุ รี แล้ ว ดำเนิ น การเชื่ อ มต่ อ ถนนสายรองที่
สำคั ญที่เป็นแกนหลัก ในจั ง หวัดเพชรบุ รี กับ ถนนสายรองที่สำคัญ ที่เป็ น
แกนหลัก ในจั ง หวั ดโดยรอบ อั น ได้ แ ก่ จั ง หวัด ประจวบคีรี ขั น ธ์ จั งหวัด
ราชบุ ร ี จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ตลอดจน
เชื่อ มต่อ ถนนแกนหลัก ดังกล่าวในพื้นที่ 5 จั งหวัดกับ ถนนแกนหลักของ
จั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ร อบพื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด และชายแดนระหว่ า งประเทศ
ด้ ว ย โดยถนนสายรองที่ ส ำคั ญ ที่ เ ป็ น ถนนแกนหลั ก ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า ง
จั ง หวั ด หรื อ ระหว่ า งประเทศ เรี ย กว่ า “ทางหลวงชนบทสายหลั ก ”
(เส้ น สี ม่ ว ง) และถนนสายรองที่ ส ำคั ญ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ถนนแกนหลั ก เชื่ อ ม
ระหว่า งจั ง หวัด หรื อ ระหว่า งประเทศ เรี ย กว่า “ทางหลวงชนบทสาย
ประกอบ” (เส้ น สี น้ ำ เงิ น ) ในส่ ว นของถนนทางหลวงชนบทที่ ไ ม่ เ ข้ า
หลั ก เกณฑ์ถ นนสายรองที่สำคัญ เรี ย กว่า “ถนนสายรองทั่ว ไป” (เส้น
สีฟ้า ) ดังแสดงในรูป ที่ 3
การเชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายรองที่สำคัญในพื้นที่ 5 จังหวัด ทำให้ได้ทาง
หลวงชนบทสายหลักหรือทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว่างจังหวัดในพื้นที่
จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,217.375 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.3.4 ทางหลวงชนบทสายหลักเส้นทางที่ 4
ถนนเส้ น ทางคลองมะเดื่ อ -ด้ า นมะขามเตี ้ ย เชื ่ อ มระหว่ า งจังหวัด
นครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 176.791 กิโลเมตร

5.3.6 ทางหลวงชนบทสายหลักเส้นทางที่ 6
ถนนเส้นทางสาคร-ปลายนา เชื่อ มระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดนครปฐม ระยะทางรวม 21.820 กิโลเมตร
การเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงชนบทถนนสายรองที่สำคัญให้ เชื่อ ม
ระหว่า งจังหวัด ทำให้สำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) มีถ นน
ทางหลวงชนบทที่ไม่เชื่อมระหว่างจังหวัด หรือที่เรียกว่าทางหลวงชนบท
สายประกอบ จำนวน 160 สายทาง ระยะทางรวม 1,753.506 กิโลเมตร
และมี ถ นนสายรองทั่ ว ไปหรื อ ถนนที่ ไ ม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ถ นนสายรองที่
สำคัญ จำนวน 4 สายทาง ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียง 3 สายทาง ระยะทาง
รวม 8.622 กิโ ลเมตร เพราะถนนสายรองทั่วไป จำนวน 1 สายทาง ได้
เปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงชนบทสายหลักแล้ว ดังแสดงในตาราง
ที่ 6
ตารางที่ 6 ข้อมูลระยะทางถนนทางหลวงชนบททีเ่ ชือ่ มระหว่างจังหวัดในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
ประเภทถนน

จำนวนเส้นทาง/สายทาง

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ทางหลวงชนบทสายหลัก

6 เส้นทาง

1,217.375

ทางหลวงชนบทสายประกอบ

160 สายทาง

1,753.506

ถนนสายรองทั่วไป

3 สายทาง

8.622

การเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงชนบท ให้เชื่อมระหว่างจังหวัด ในพื้นที่
5 จั ง หวั ด ภายใต้ ค วามรับ ผิด ชอบของสำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4
(เพชรบุรี ) ดังกล่า ว สามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับสำนักงานทางหลวง
ชนบทอื่นๆ ในการจำแนกประเภทถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรอง
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ที่สำคัญ และเชื่ อมต่อโครงข่ายทางหลวงชนบทถนนสายรองที่สำคัญ ให้
เชื่อมระหว่างจังหวัด เพื่อจัดทำโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดในภาพรวม ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั ้น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ฉบับที่ 3
คำจำกัดความของถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ
และการเชื่อ มต่อ โครงข่า ยทางหลวงชนบท ให้ เ ชื่ อ มระหว่า งจั งหวัด ที่
ได้ รั บ จากการดำเนิ น การของสำนั ก งานทางลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุ รี )
สามารถนำใช้ ใ นการกำหนดความแตกต่ า งของถนนที่ ก รมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ ะต้ อ งดู แ ล
รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ำหนดโดยร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารกำหนดขั้ น ตอนการ
กระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบั บ ที่ 3 ได้ อ ย่ า ง
ชั ด เจน ตลอดจนสามารถใช้ ใ นการกำหนดหน่ ว ยงานที ่ จ ะดู แ ล
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รั บ ผิดชอบถนนที่มีการเปลี่ย นแปลงสภาพ ประเภท หรือ การใช้งานไป
ตามกาลเวลา ได้อ ย่า งเหมาะสมและถู ก ต้อ ง
นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบทสามารถนำการกำหนดและจำแนก
ประเภทของถนนสายรองที่สำคัญ ตามยุทธศาสตร์ที่แ ตกต่า งกัน มาใช้
ประกอบการกำหนดหลั ก เกณฑ์ใ นการออกแบบถนนทางหลวงชนบท
ประเภทต่างๆ และหน่วยงานของกรมทางหลวงชนบทสามารถออกแบบ
ถนนทางหลวงชนบทได้อย่างเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ หรือลักษณะการใช้
งาน หรือวัตถุประสงค์ของถนนประเภทนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการกำหนดแนวทางการออกแบบถนนดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับลักษณะการใช้งานของถนนในแต่ละประเภท ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับ
การออกแบบและการก่อสร้างถนนในโครงข่ายทางหลวงชนบท และช่วยลด
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทได้
อย่างมีนัยสำคัญยิ่งขึ้น
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รูปที่ 3 โครงข่ายถนนสายรองทีส่ ำคัญเชื่อมระหว่างจังหวัดในพืน้ ที่ 5 จังหวัด ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

6. บทสรุป
สำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ได้
ดำเนินการจำแนกประเภทของถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่
สำคัญ และพัฒนาต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบทถนนสายรองที่สำคัญ ให้
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด เพื่อรองรับร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 โดยกำหนดคำ
จำกัดความของถนนสายรองที่สำคัญ ที่ก รมทางหลวงชนบทจะต้อ งดู แ ล
รับผิดชอบตามขอบเขตความรับผิดชอบ และจำแนกถนนทางหลวงชนบท
ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ออกเป็นถนนสายรองที่สำคัญ 7 ประเภท ที่
แตกต่างกัน ตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบทและพื้นที่ รวมถึง
เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทที่เป็นถนนสายรองที่สำคัญ ให้เชื่อมระหว่าง
จังหวัด ซึ่งการดำเนินการปรากฏผลว่า ถนนสายรองที่สำคัญที่กรมทาง
หลวงชนบทจะต้องดูแลรับผิดชอบ คือ ถนนสายรองที่แบ่งประเภทตาม
ยุทธศาสตร์ข องหน่วยงานและพื้นที่ โดยต้อ งใช้ว ิศวกรรมขั้นสูงในการ
ดำเนินงานและมีมาตรฐานการออกแบบถนนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
ซึ่งถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ 5 จังหวัด ภายใต้ความรับผิดชอบของ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) จำนวน 186 สายทาง ระยะทาง
รวม 2,385.099 กิโ ลเมตร ส่ว นใหญ่เป็น ถนนสายรองที่สำคัญ ประเภท
สนับสนุนการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และการเชื่อมต่อถนนสายรองที่
สำคัญในพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าว ทำให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4
(เพชรบุรี) มีถนนทางหลวงชนบทสายหลัก ซึ่งเป็น ถนนสายรองที่สำคัญที่
เป็นถนนแกนหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศ จำนวน 6
เส้นทาง ระยะทางรวม 1,217.375 กิโ ลเมตร โดยกรมทางหลวงชนบท
สามารถนำผลการดำเนินการของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ไปใช้เป็นตัวอย่างในการจำแนกประเภทถนนและเชื่อมต่อโครงข่ายทาง
หลวงชนบทถนนสายรองที่สำคัญของหน่วยงานอื่นในภูมิภาค เพื่อพัฒนา
และต่อ เติมโครงข่ายทางหลวงชนบทถนนสายรองที่สำคัญของกรมทาง
หลวงชนบทในภาพรวม ตามนัยของร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ฉบับ ที่ 3 ตลอดจน
สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบถนนทางหลวงชนบทประเภท
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน หรือวัตถุประสงค์ของถนนแต่ละ
ประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและการก่อสร้างถนนทาง
หลวงชนบท และลดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน
ทางหลวงชนบท ในอนาคต

ภายในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี มา ณ
ที่นี้ด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะกายภาพของทาง
หลวงตามรู ป แบบถนน ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ บ นถนน และสร้ า ง
แบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทางหลวง หากมีการเลือกชนิด
ของลักษณะกายภาพของทางหลวงตามรูปแบบถนนที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง
ลั ก ษณะกายภาพของทางหลวงตามรูป แบบถนนไว้ 4 รู ป แบบ และตั้ ง
สมมุติฐานตัวแปรที่อาจมีผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนถนนตามลักษณะ
ทางกายภาพของถนนที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 36 ปัจจัย จากการศึกษา
พบว่า รูปแบบที่1 ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบยก มีปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุถึง 18 ปัจจัย รูปแบบที่2 คือ ลักษณะทางหลวง
แบบประเภทเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัตเิ หตุ
ถึง 18 ปัจจัย รูปแบบที่3 คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบ
เกาะสี มี ป ัจ จั ย ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบ ัติเหตุถ ึง 6 ปัจ จัย และรูป แบบที่4
ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุถึง 5 ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทาง
หลวง และผลการวิเคราะห์ ตัวแปรที่ส่งผล ซึ่งได้แบบจำลองที่มีตัวแปรที่
เหมาะสมที่สุด เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทาง
หลวง พบว่า รูปแบบที่1 ได้แบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทาง
หลวงคือ จำนวนอุบัติเหตุ(Y) = - 6.273 + 0.317สัดส่วนรถบรรทุกหนัก –
1.062จำนวนทางแยกในช่วงถนนที่สำรวจ +1.627มีการใช้ประโยชน์ พื้นที่
ของสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ - 0.026สัดส่วนรถจักรยานยนต์ +
0.458ความลาดชันของถนนที่สำรวจ + 0.508ความกว้างของเกาะกลาง
รูป แบบที่2 ได้แ บบจำลองคาดการณ์ก ารเกิดอุบ ัติเหตุข องทางหลวงคือ
จำนวนอุบัติเหตุ(Y) = 2.168 + 0.621ความกว้างของเกาะกลาง – 0.063
สัดส่ว นของยอดยานที่ใช้ความเร็ว เกินความเร็ว จำกัด – 0.054สัดส่ว น
รถจักรยานยนต์ รูปแบบที่3 ได้แบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของ
ทางหลวงคือ จำนวนอุบ ัติเหตุ (Y) = 0.385 +1.264การใช้ ห รือ ไม่มีก าร
ประโยชน์พื้นที่ของสถานีคมนาคมและขนส่ง + 0.507เป็นลักษณะของพื้นที่
ในเมือง + 0.104ความกว้างของเกาะกลาง – 0.12สัดส่วนรถบรรทุกหนัก
และรูปแบบที่4 ได้แบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทางหลวงคือ

จำนวนอุบัติเหตุ(Y) = 0.773 + 2.623ระยะห่างระหว่างช่องจราจรด้านขวา
กับเกาะกลาง ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษานี้
คำสำคัญ: เกาะกลางแบบยก, เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง, เกาะกลางแบบ
เกาะสี, เกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น

Abstract
The objective of this study To study the physical factors of
the highway according to the road pattern That affects road
accidents And create a model to predict highway accidents If the
type of physical characteristics of the highway is chosen
according to different road formats By dividing the physical
characteristics of the highway according to the road format into
4 types. And hypothesize variables that may affect the number
of road accidents according to the physical characteristics of the
road that may result in accidents 36 factors. From the study, it is
found that, type 1, highways, medium islands. There are 18
factors that affect the accident. The second form is the type of
highway with a middle island type with a grooved type. There are
18 factors that affect the accident. The 3rd type is highway type,
middle island type, color island type. There are 6 factors affecting
the accident. And the 4th pattern Characteristics of highways in
the form of railways or barricades. There are 5 factors that affect
the accident causing an accident on the highway. And results of
variable analysis. Which has the model that has the most suitable
variable to create a model to predict the occurrence of highway
accidents. It was found that, model 1, the model for predicting
highway accident is Number of accidents (Y) = - 6.273 + 0.317
Proportion of heavy trucks - 1.062 Number of intersections in the
surveyed road range +1.627 Land use for government buildings
and institutions - 0.026 Motorcycle proportion + 0.458 Slope of
surveyed road + 0.508 Width of central island. The second
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model, the model for predicting highway accidents, is Number of
accidents (Y) = 2.168 + 0.621 The width of the central island 0.063 Proportion of motor vehicles exceeding the speed limit 0.054 Proportion of motorcycles. The third form, the model for
predicting highway accident is Number of accidents (Y) = 0.385
+1.264 Uses or unprofitable areas of transportation and
transportation stations + 0.507 is characteristic of urban areas +
0.104 Central island width - 0.12 Proportion of heavy trucks. And
the 4th pattern Yes, the model for predicting highway accidents
is Number of accidents (Y) = 0.773 + 2.623 the distance between
the right lane and the central island. Which is the most suitable
model for this study
Keywords: Raised Median, Depressed Median, Painted Median,
Barrier Median

1. คำนำ
นโยบายหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาล คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่กำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 –
2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยให้ทุกหน่ วยงานบูรณา
การการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
โดยมีเป้าหมาย คือ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้มีอัตราต่ำกว่า
10 คนต่อประชาการหนึ่งแสนคน ภายในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่องค์การ
สหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการตามกรอบปฏิญ ญา
มอสโก (The 2009 Moscow Declaration on Road Safety) โดยใน
ปฏิญญามอสโกประกอบด้วยเสาหลัก 5 ข้อ ได้แก่ 1. มาตรการด้านการ
บริ ห ารจัด การ 2. มาตรการด้ า นถนนและการสั ญ จรอย่ า งปลอดภัย 3.
มาตรการด้ า นยานพาหนะปลอดภั ย 4. มาตรการผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนอย่า ง
ปลอดภัย 5. มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ซึ่งมาตรการด้านถนน
และการสัญจรอย่างปลอดภัยเป็นมาตรการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ทางหลวง
วิธีหนึ่งในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ก็คือ การปรับปรุงถนนให้มี
ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ผู้ขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ คนขั บ รถที ่ ม ี ส ภาพไม่ พ ร้ อ มในการขั บ รถ เช่ น ดื่ ม
แอลกอฮอล์ ง่วง เป็นต้น สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการดังกล่าว จึงได้พิจารณาจัดทำการศึกษา
ลักษณะกายภาพพื้นที่ของทางหลวงตามรูปแบบถนน เพื่อสร้างแบบจำลอง
คาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทั้งจำนวน
ครั้งของอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ ชนิดของยานพาหนะที่
ประสบอุบัติเหตุ ลักษณะรูปแบบพื้นที่ของทางหลวงที่ใช้อยู่ของกรมทาง
หลวง เช่น จำนวนช่องจราจร ลักษณะของเส้นทาง ประเภทเกาะกลางถนน
ฯลฯ โดยจะดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณการจราจรต่ อ วั น ปริ ม าณ
รถบรรทุกหนัก ลักษณะพื้นที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุและปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ
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แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบจำลองในการทำนายอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล พิจารณาสำหรับผู้ออกแบบในการเลือกลักษณะ
กายภาพพื้นที่ของทางหลวงให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่บนสภาพ
พื้นที่และสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

2. ทฤษฎี หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
2.1 ลักษณะทางกายภาพของถนน (Physical Characteristics of the
Roads)
การออกแบบและลักษณะทางกายภาพของถนน จากการศึกษา [1] [2]
[3] เป็ น ข้ อ จำกั ด บนพื ้ นฐานความปลอดภั ย ของการใช้ ค วามเร็ ว อย่า ง
ปลอดภัย โดยคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
(1) ลัก ษณะทางเลขาคณิตของถนน ไหล่ทาง ความชัน ความโค้ง
และระยะมองเห็น
(2) การพัฒนาของพื้นที่ข้างถนน และสภาพแวดล้อม
(3) การจอดรถ และกิจกรรมของคนเดินเท้า
(4) จำนวนทางแยก
(5) พื้นที่ นอกเมือง ย่านที่พักอาศัย พื้นที่เขตเมือง เป็นต้น
โค้งราบ และโค้งดิ่ง อาจเป็นตัวกำหนดความเร็วจำกัดเพียงระยะทาง
สั้นๆ เท่านั้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนความเร็วจำกัดขณะเข้าโค้งนั้น ควร
ติดตั้งป้ายแนะนำความเร็วที่เหมาะสมใหม่แก่ผู้ใช้ทาง
ผลกระทบอันเนื่องมาจาก ความกว้างของถนน สภาพผิวทาง ชนิดและ
ความกว้างของไหล่ทาง จำนวนความถี่ของทางแยก และการพัฒนาพื้นที่ข้าง
ถนน ที่มีผลต่อการใช้ความเร็วนั้น ไม่สามารถทำการวัดค่าออกมาได้อย่าง
ง่าย ดังนั้นการประยุกต์หลักการทั่วไป ความเร็วที่ เหมาะสมสำหรับปัจจัย
เหล่านี้สามารถถูกสำรวจ ผ่านการสำรวจความเร็วของรถที่ใช้ถนนลักษณะ
ดังกล่าว
2.2 การจราจร (Traffic)
จำนวนรถบนถนน ซึ่งรวมไปถึง การเชื่อม การตัดผ่ าน การเลี้ยว และ
การจอดรถข้างทางสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ความเร็วได้
ความเร็วจำกัด หรือป้ายจำกัดความเร็ว ควรขึ้นกับสภาวะการไหลแบบ
อิสระของการจราจร นอกเวลาเร่งด่วน ของวันทำงาน เนื่องจากภายใต้การ
ติดขัดของจราจร ผู้ขับขี่จะปรับความเร็วลดลงให้สัมพันธ์กับสภาพการจราจร
การกำหนดความเร็วจำกัดให้ต่ำตามสภาวะรถที่ติดขัดอย่างไม่จำเป็น อาจ
ส่งผลให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่และเป็นการยากในการบังคับใช้กฎหมาย
2.3 การมองเห็นและสภาพอากาศ (Weather and Visibility)
ป้ายความเร็วจำกัดที่กำหนดขึ้นนั้น จะเหมาะสมภายใต้สภาพอากาศที่ดี
มีผิวจราจรที่แห้ง อาจมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงความเร็วจำกัด เมื่อ
อยู่ภายในสภาวะอากาศและการมองเห็นที่ลดลง
2.4 ผู้ใช้ทางอื่นๆ (Other Roadway Users)
บ่อยครั้งที่คนเดินเท้าเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทาง
แยกที่มีระยะมองเห็นจำกัด และบริเวณพื้นที่ที่มีการเดินข้ามถนนที่ไม่มที าง
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แยกสั ญญาณไฟควบคุม จำนวนผู ้ใ ช้จ ัก รยาน และขนาดไหล่ท าง หรื อ
ช่องทางจักรยาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจั ยที่สำคัญ พื้นที่ที่มีจำนวนผู้ปั่นจักรยาน
และคนเดินเท้ามาก คนขับรถย่อมต้องปรับความเร็วเพื่อให้พร้อมกับการ
เคลื่อนที่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เกิดขึ้น ซึ่งความเร็วนี้สามารถถูกวัดได้จาก
การสำรวจความเร็ว
2.5 ความเร็วใช้งานของรถ (Vehicle Operating Speed)
จากการศึกษา [1] ผู้ขับขี่ปรับความเร็วของตนให้สอดคล้องกับสภาพที่
ปรากฏของถนน การวิเคราะห์และทำให้ทราบถึงการที่ผู้ขับขี่ ตอบสนองต่อ
ปัจจัยด้านต่างๆ มากน้อยอย่างไร สะท้อนออกมาเป็นความเร็วที่ใช้ขับขี่
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(2)

(3)

สำหรับรถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ขณะที่ลากจูงรถ
พ่ว งรถยนต์บ รรทุก ที่มีน้ำ หนัก รถรวมทั้งน้ำ หนัก บรรทุกเกิน
1,200 ก ิ โ ลก รั ม ห รื อ รถ ย นต์ ส า มล้ อ ให ้ ข ั บ ในเข ต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมง
ละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไมเกินชั่วโมงละ 60
กิโลเมตร
สำหรับ รถยนต์อ ื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) หรือ
รถจักรยานยนต์ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา
หรือเขตเทศบาล ไมเกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร หรือนอกเขต
ดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร

2.5.1 พระราชบัญญัติทางหลวง
2.6 ปัจจัยด้านการจราจรและสภาพแวดล้อม ที่มีผลในการพิจารณาค่า
พระราชบัญญัติทางหลวง จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดอัตราความเร็ว
ความเร็วจำกัด ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง
ของยานพาหนะในเขตทางหลวงทั้ง 5 ประเภททางหลวง อันได้แก่ ทางหลวง
รายละเอียดต่อไปนี้จากการศึกษา[1] เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการจราจร
พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิ่น และทาง
และสภาพแวดล้อม ที่จะมีผลกับการวิเคราะห์หรือกำหนดค่าความเร็วจำกัด
หลวงสัมปทาน ดังนี้
2.6.1 การพัฒนาพื้นที่ขา้ งทาง (Roadside Development)
(1) อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง
การพัฒนาพื้นที่ข้างทางนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการ
(ก) รถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ ให้ ใ ช้ ค วามเร็ ว ไม่ เ กิ น 90 พิจ ารณาติดตั้ง เขตควบคุม ความเร็ว ซึ่งถ้า การควบคุม ความเร็ว ให้ ต่ ำ
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จนเกินไปโดยไม่สอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่ดินสองข้าง
(ข) รถยนต์ ข ณะที่ ลากจูง รถพ่ ว ง หรื อ รถยนต์ส ามล้ อ ให้ใช้ ทาง จะส่งผลให้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ส่งผลให้มีระดับจำนวนผู้ที่ยอมทำ
ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตามต่ำจนเกินไป
(ค) รถบรรทุก ที่มีน้ำ หนัก รวมทั้ งน้ำ หนัก บรรทุก เกิ น 1,200
การพัฒนาพื้นที่ข้างทางสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อกำหนดความเร็วจำกัด
กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถบรรทุก ที่เหมาะสม ได้ดังต่อไปนี้
คนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(1) มีสิ่งปลูกสร้างเต็ม (Fully Built-Up) มีที่พักอาศัย การพัฒนา
ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ด้านการค้าขาย หรืออุตสาหกรรม ตลอดแนวสองข้างทางถนน
(2) อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
อย่างน้อยร้อยละ 90 การพัฒนานั้นรวมไปถึง โรงเรียน ร้านค้า
และ หมายเลข 9
สนามเด็กเล่น เป็นต้น ความเร็วจำกัดที่เหมาะสม คือ 60 กม./
(ก) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200
ชม. แต่ 70 กม./ชม. หรือ 80 กม./ชม. อาจมีความเหมาะสม บน
กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100
ถนนสายหลัก ในเขตเมื อง (Urban Major Arterial) ที่ได้มีการ
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ปรับปรุงรูปแบบหน้าตัดถนน (Improved Cross Section) หรือ
(ข) รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (ก) รวมทั้งรถบรรทุก
ได้มีการลดระดับการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Access)
หรื อ รถยนต์ ข ณะที ่ ล ากจูง รถพ่ ว งให้ ใ ช้ค วามเร็ว ไม่เ กิน 80
(2) มีสิ่งปลูกสร้างบางส่วน (Partially Built-Up) มีที่พักอาศัย การ
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พัฒนาด้านการค้าขาย หรือ อุตสาหกรรม ตลอดแนวสองข้างทาง
(ค) รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (ก) หรือ (ข) ให้ใช้
ถนนร้อ ยละ 25 - 90 ลัก ษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของเขตชาน
เมือ ง หรือ บริเวณชุมชนเมือ งในเขตชนบท ความเร็ว จำกัดที่
2.5.2 พระราชบัญญัติจราจรทางบก
เหมาะสม คือ 80 กม./ชม. แต่ 60 กม./ชม. หรือ 70 กม./ชม.
พระราชบัญญัติจราจรทางบก จะนำมาใช้ในการกำหนดอัตราความเร็ว
อาจมีความเหมาะสม ถ้ามีจำนวนรถ หรือ กิจกรรมคนเดินเท้า
ของยานพาหนะในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองพัทยา
จำนวนมาก
ดังนี้
(3) มีสิ่งปลูกสร้างเล็กน้อย (Sparsely Built-Up) เหมือนกับกรณีมี
(1) สำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200
สิ ่ ง ปลู ก สร้ า งบางส่ ว น แต่ ก ารพั ฒ นาด้ า นการค้ า ขาย หรื อ
กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรม ตลอดแนวสองข้างทางถนนน้อยกว่าร้อยละ 25
เขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร
เช่น เป็นรูปแบบของหมู่บ้านเล็กๆ ในเขตชนบท ความเร็วจำกัด
หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร
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ที ่ เ หมาะสม คื อ 80 กม./ชม. แต่ 90 กม./ชม. อาจมี ค วาม
เหมาะสมเมื่อมีจำนวนรถ หรือ กิจกรรมคนเดินเท้าจำนวนน้อย
(4) พื้นที่การเกษตร (Farmland) มีจำนวนบ้านเรือน ไม่มากกว่า 20
หลังคาเรือนต่อกิโลเมตร (นับรวม
2 ข้างทาง) โดยทั่วไป
ควรมีที่ตั้งอยู่ห่างจากถนนพอสมควร และไม่มีการพัฒ นาอื่นๆ
ความเร็วจำกัด
ที่เหมาะสม คือ 100 กม./ชม.
(5) พื้นที่ไม่มีการพัฒนา (Undeveloped) ไม่มีการพัฒนาใดๆ ทั้ง
สองข้า งทาง ยกเว้นอาจมีบ้านพักเดี่ยวๆบ้า ง ที่ห ่างจากถนน
พอสมควร มีจุดเชื่อมต่อกับถนน (Access Points) น้อยกว่า 5
จุด ต่อกิโลเมตร ความเร็วจำกัดที่เหมาะสม คือ 100 กม./ชม.
หรือ 110 กม./ชม. สำหรับ Rural Expressway ความเร็วจำกัด
ที่เหมาะสมอยู่ที่ 110 กม./ชม.
ค่ า ความเร็ ว จำกั ด พื ้ น ฐานที ่ แ นะนำสำหรั บ เขตควบคุ ม ความเร็ ว
พิจารณาตามกลุ่มการพัฒนาพื้นที่ข้างทางนี้ ใช้สำหรับถนนที่ไม่มีการแบ่ง
ทิศทางการจราจร (Undivided Road) ที่มีความกว้างของช่องจราจรอย่าง
น้ อ ย 3 เมตร ไหล่ ท าง 0.8 เมตรหรื อ กว้ า งกว่ า และมี ป ริ ม าณจราจร
พอสมควร ในกรณีที่มีการพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งของเขตทาง และมี
การเคลื่อนที่ข้า มถนนเพีย งเล็ก น้อย การกำหนดความเร็วจำกัดสามารถ
กำหนดให้สูงขึ้นมากกว่า ถนนที่มีการพัฒนาทั้ ง 2 ข้า งทาง นอกจากนั้น
Offset Speed Zone อาจเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในกรณีเช่นนี้ได้
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(a) มีทางคู่ขนาน
(b) ไหล่ทาง หรือ ช่องจอดรถ มีระยะเพียงพอที่สามารถแยก
การจราจรที่เคลื่อนที่และกิจกรรมข้างทางที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การใช้พัฒนาพื้นที่ข้างทาง
กรณี เ ช่ น นี ้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ก ั บ ถนนที ่ ไ ม่ ม ี ก ารแบ่ ง ทิ ศ ทาง
การจราจร ที่มีการจำกัดการพัฒนาพื้นที่ข้างทางเพียงด้านเดียว
(3) ทางแยก (Intersection)
ด้วยเหตุผลของการมีทางแยกเท่านั้น จะไม่เพียงพอในการลด
ความเร็วจำกัดลง การเพิ่มระยะมองเห็น การออกแบบทางแยก และระบบ
การเตือน เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการเพิ่มความปลอดภัย
ณ บริเวณทางแยกนั้นๆ
(4) ตำแหน่งอันตรายบนถนน (Road Hazards)
ความเร็วจำกัดไม่ควรมีการลดลงเนื่องจากอุปสรรคหรืออันตราย
บนถนน เช่น ทางแยก ทางรถไฟ ทางโค้ง เป็นต้น อุปสรรคเหล่านี้ควรมีการ
ปรับปรุงหรือติดตั้งป้ายเตือนหรือป้ายบังคับที่เหมาะสม
2.7 รายละเอียดและลักษณะทางกายภาพของทางหลวง
จากการศึกษา[2] [3]ในหัว ข้อนี้ เป็นการอธิบ ายถึงรายละเอียดและ
ลักษณะทางกายภาพ ดังนี้

2.7.1 ถนน 2 ช่องจราจร
เป็นถนนที่มีการสวนทิศทางและไม่มีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งแยกกระแส
2.6.2 ลักษณะถนน (Road Characteristics)
จราจร ซึ่งมีทั้งส่วนที่อยู่ในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบท โดยถนน
(1) แนวเส้นทาง (Alignment)
เขตกำหนดความเร็ว (Speed Zone) ไม่ควรที่จะใช้เพีย งเพื่อ 2 ช่องจราจรที่อยู่ในเขตเมืองนั้น
ควบคุมความเร็วบริเวณที่แนวเส้นทางที่ออกแบบต่ำกว่ามาตรฐาน ในกรณี
2.7.2 ถนน 4 ช่องจราจร
เช่นนี้โดยทั่วไปในทางปฏิบัติแนะนำว่าความเร็วควรถูกควบคุมโดยการใช้
เป็นถนน 4 ช่องจราจรที่มีการสวนทิศทางและมีเกาะกลางเป็น
การเตื อ นแนวเส้ น ทาง (Alignment Warning) และการใช้ ป ้ า ยแนะนำ ตัวแบ่งแยกกระแสจราจร ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เกาะกลางแบบ
ความเร็ว มากกว่าที่จะมีการกำหนดให้เป็นเขตควบคุมความเร็ว
ยก เกาะกลางแบบกำแพงกั้น เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง และเกาะกลาง
อย่างไรก็ตาม กรณีที่จำเป็นต้องใช้การกำหนดเขตควบคุมความเร็วด้วย แบบใช้ตีเส้น ซึ่งมีทั้งส่วนที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท
เหตุผลอื่นๆ บนช่วงถนนที่มีแนวเส้นทางที่ไม่ดีนักเป็นระยะทางยาวในระยะ
2.7.3 ถนน 6 ช่องจราจร
หนึ่ง มีลำดับ ขั้นตอนที่ต้อ งมีการพิจ ารณาให้แ น่ใจว่า ความเร็ว จำกัดที่
เป็นถนน 6 ช่องจราจรที่มีการสวนทิ ศทางและมีเกาะกลางเป็น
กำหนดใช้ต้องไม่มีค่าสูงกว่าความเร็วที่ถูกกำหนดในการวิ่งผ่านแนวเส้นทาง
ตัวแบ่งแยกกระแสจราจร ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เกาะกลางแบบ
ที่เดิมที่กำหนดไว้ นอกจากนั้น การบอกการเปลี่ยนความเร็วควรอยู่นอกเขต
ยก เกาะกลางแบบกำแพงกั้น เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง และเกาะกลาง
พื้นที่ดังกล่าว
แบบใช้ตีเส้น ซึ่งมีทั้งส่วนที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท
ในทางตรงข้าม กรณีที่จะต้องการเพิ่มความเร็วที่ถูกกำหนดโดย การ
2.7.4 ถนน 8 ช่องจราจร
พัฒนาพื้นที่ข้างทางจะมีความเหมาะในกรณี ดังต่อไปนี้
เป็นถนน 8 ช่องจราจรที่มีการสวนทิศทางและมีเกาะกลางเป็น
(a) มาตรฐานแนวเส้นทางสูง (High Alignment Standard)
ตัวแบ่งแยกกระแสจราจร ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เกาะกลางแบบ
(b) มีระยะมองเห็นที่เพียงพอในการใช้ความเร็วที่สูงขึ้น
ยก เกาะกลางแบบกำแพงกั้น เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง และเกาะกลาง
(c) มีจำนวนคนข้ามถนนจำนวนน้อย
แบบใช้ตีเส้น ซึ่งมีทั้งส่วนที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท
(2) การเชื่อมต่อถนน (Road Access)
ในกรณีที่มีระยะมองเห็นทางเข้าและออก ของจุดเชื่อมต่อถนน
2.7.5 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ได้อย่างชัดเจนแล้ว การกำหนดความเร็วให้สูงขึ้นกว่าจากการพิจารณาการ
เป็นถนนที่มีช่องจราจรบนเส้นทางหลักในแต่ละทิศทางจำนวน 4 ช่อง
พัฒนาพื้นที่ข ้า งทางเพียงอย่างเดีย ว สามารถทำได้บ นถนนที่มีการแบ่ง สามารถตอบสนองการเดินทางของผู้ใช้ทางที่ต้องการความเร่งด่วน โดยใน
ทิศทางการจราจร ที่มี
ปัจจุบันอนุญาตให้มีความเร็วจำกัดสูงที่สุดอยู่ที่ 120 กม./ชม. ทางหลวง
TRL04-4

553

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

พิเศษมีทางคู่ขนานอยู่บริเวณด้านข้าง แต่ถูกควบคุมการเข้าถึงตลอดเส้นทาง
และมีเกาะกลางแบบกำแพงกั้น เป็นตัวแบ่งแยกทิศทางของกระแสจราจร
2.8 สถิติอุบัติเหตุจำแนกตามช่องจราจร
จำนวนอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นบนทางหลวง จำแนกตามจำนวนช่อง
จราจร โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี จากสำนักอำนวยความปลอดภัย
กรมทางหลวง เพื่อ สรุป สถานการณ์อ ุบ ัติเหตุทางถนนของประเทศ จาก
รายงานสรุปอุบัติเหตุทางถนนของกรมทางหลวง จำแนกตามจำนวนช่อง
รูปที่ 2 หน้าจอโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจากเครื่องเก็บข้อมูลการจราจร
จราจร พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ถนนที่มี 4 ช่องจราจร มี
จำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บสูงที่ สุด รองลงมาเป็นถนนที่มี 2 4.4 ทำการกำหนดตัวแปร (ตัวแปรมี 2 ลักษณะ คือ ตัวแปรเชิงปริมาณ
ช่องจราจร 8 ช่องจราจรและ 6 ช่องจราจรตามลำดับ
และตัวแปรเชิงกลุ่มลักษณะ 0 กับ 1) ปัจจัยที่อาจมีผลต่อจำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุบนถนนตามลักษณะทางกายภาพของถนนที่อาจส่งผลให้
3. วัตถุประสงค์
เกิดอุบัติเหตุ โดยกำหนดรายละเอียดความหมายของตัวแปรต่างๆ ดังนี้
3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะกายภาพของทางหลวงตามรูปแบบถนน ที่มี
Y = จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง/3ปี)
ผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
X1 = ข้อมูลปริมาณจราจรจากค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวันตลอดปี
3.2 เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (คัน/วัน)
4. วิธีดำเนินการศึกษา
X2 = สัดส่วนรถบรรทุกหนักจากค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวันตลอดปี
(AADT) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (เปอร์เซ็นต์)
4.1 ศึ ก ษาเอกสาร และงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ ใช้ ใ นการกำหนด
X3 = สัดส่วนรถจักรยานยนต์จากค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวันตลอดปี
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
(AADT) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (เปอร์เซ็นต์)
4.2 ทำการคัดเลือกสายทางที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไปโดย
X4 = ความเร็วของยานพาหนะที่ร้อยละ 85 เปอร์เซ็นไทล์ (กม./ชม.)
สายทางที่ได้รับคัดเลือกควรเป็นสายทางที่มีการใช้ ลักษณะกายภาพ
X5 = ความเร็วจำกัดของถนนที่สำรวจ (กม./ชม.)
หลายรูปแบบในเส้นเดียวกัน เพื่อให้สามารถศึกษาเปรี ยบเทียบความ
X6 = สัดส่วนของยอดยานที่ใช้ความเร็วเกินความเร็วจำกัด (เปอร์เซ็นต์)
รุนแรงของอุบัติเหตุได้ โดยแบ่งลักษณะกายภาพของทางหลวงตาม
X7 = จำนวนทางข้ามต่อความยาวถนนที่สำรวจ (จุด/กม.)
รูปแบบถนนไว้ 4 รูปแบบ คือ
X8 = จำนวนคนข้ามถนน (คน/วัน)
o รูปแบบที่1 ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบยก
X9 = จำนวนช่องจราจรหลักรวม 2 ทิศทาง (ช่อง)
o รูปแบบที่2 ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบกดเป็น
X10 = ความกว้างเฉลี่ยของช่องจราจร (เมตร)
ร่อง
X11= จำนวนช่องจราจรพิเศษสำหรับการเลี้ยว (ช่อง)
o รูปแบบที่3 ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบเกาะสี
X12 = ระยะห่างระหว่างช่องจราจรด้านขวากับเกาะกลาง (เมตร)
o รูปแบบที่4 ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางถนนแบบ
X13 = ความกว้างของไหล่ทาง (เมตร)
เป็นราวหรือกำแพงกั้น
X14 = ลักษณะของเส้นทางที่เป็นทางตรง (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น)
4.3 ทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ชุดตรวจวัดความเร็วเป็นแบบชนิดที่ใช้คลื่น
X15 = ลักษณะของเส้นทางที่มีทางโค้ง (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น)
ความถี่ไมโครเวฟ (Microwave) ตรงตำแหน่งที่สามารถจัดเก็บข้อมูล
X16 =สัดส่วนทางโค้งต่อความยาวถนนที่สำรวจ (เปอร์เซ็นต์)
ได้เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2
X17 = ความลาดชันของถนนที่สำรวจ (เปอร์เซ็นต์)
X18 = ไม่มีทางแยกในช่วงถนนที่สำรวจ (0 = ไม่มี, 1 = มี)
X19 = จำนวนสามแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร (0 = ไม่ม,ี 1 = มี)
X20 = จำนวนสามแยกมีสัญญาณไฟจราจร (0 = ไม่มี, 1 = มี)
X21 = จำนวนทางแยกตั้งแต่สี่แยกขึ้นไปที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (0
= ไม่มี, 1 = มี)
X22 = จำนวนทางแยกตั ้ ง แต่ ส ี ่ แ ยกขึ ้ น ไปที ่ ม ี ส ั ญ ญาณไฟจราจร
(0 = ไม่มี, 1 = มี)
รูปที่ 1 การติดตั้งเซ็นเซอร์ชดุ ตรวจวัดความเร็วเป็นแบบชนิดที่ใช้คลื่นความถี่
X23 = จำนวนทางแยกต่อความยาวถนนที่สำรวจ (จุด/กม.)
ไมโครเวฟ (Microwave)
X24 = จำนวนสะพานลอยต่อความยาวถนนที่สำรวจ (0 = ไม่มี, 1 = มี)
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X25 = ลักษณะของพื้นที่ในเมือง (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น)
X26 = ลักษณะของพื้นที่นอกเมือง (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น)
X27 = การใช้ประโยชน์พื้นที่เมืองและย่านการค้า (0 = ไม่เป็น , 1 =
เป็น)
X28 = การใช้ประโยชน์พื้นที่ หมู่บ้านและที่พักอาศัย (0 = ไม่เป็น, 1 =
เป็น)
X29 = การใช้ประโยชน์พื้นที่ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ (0 = ไม่
เป็น, 1 = เป็น)
X30 = การใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีคมนาคมและขนส่ง (0 = ไม่เป็น, 1 =
เป็น)
X31 = การใช้ประโยชน์พื้นที่ ย่านอุตสาหกรรม (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น)
X32 = การใช้ประโยชน์พื้นที่ เกษตรกรรม (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น)
X33 = การใช้ประโยชน์พื้นที่ อื่นๆ (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น)
X34 = ความกว้างของเกาะกลาง (เมตร)
X35 = จำนวนจุดกลับรถต่อความยาวถนนที่สำรวจ (จุด/กม.)
X36 = จำนวนทางเชื่อมต่อความยาวถนนที่สำรวจ (จุด/กม.)
4.5 ทำการสำรวจพื้นทีภ่ าคสนาม เพือ่ เก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ลง
ในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสำรวจภาคสนาม ดังรูปที่ 3
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การวิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทาง
หลวงได้
ผลการวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหพันธ์ (Correlations) วิเคราะห์ตัว
แปรที่อาจมีผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงลักษณะรูปแบบที่ 2
คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง จำนวนทาง
หลวง 100 จุดเก็บข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่มีค่า Sig. ระดับน้อยกว่า 0.05 ที่
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ ตัวแปร X2, X3, X4, X5, X7,
X8, X9, X10, X13, X17, X21, X22, X25, X26, X28, X30, X34 และตั ว แปรX36
แสดงว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุบนทางหลวงได้
ผลการวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหพันธ์ (Correlations) วิเคราะห์ตัว
แปรที่อาจมีผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงลักษณะรูปแบบที่ 3
คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบเกาะสี จำนวนทางหลวง
217 จุดเก็บข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่มีค่า Sig. ระดับน้อยกว่า 0.05 ที่ส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ ตัวแปรX10, X25, X26, X30, X32 และ
ตัวแปรX34 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงได้
ผลการวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหพันธ์ (Correlations) วิเคราะห์ตัว
แปรที่อาจมีผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงลักษณะรูปแบบที่ 4
คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพง
กั้น จำนวนทางหลวง 65 จุดเก็บข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่มีค่า Sig. ระดับน้อย
กว่า 0.05 ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ ตัวแปรX1, X9,
X12, X21 และตัวแปรX35 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรดังกล่าว
เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงได้
5.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะกายภาพพื้นที่ของทางหลวงตามรูปแบบถนน
เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการคัดเลือกตัวแปรที่
อาจส่งผลและมีนัยสำคัญต่อเกิดอุบัติเหตุ ตามรูปแบบถนนทั้ง 4 รูปแบบ
พบว่า

รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสำรวจภาคสนาม

4.6 ทำการวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปรที่อาจมีผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบน
ทางหลวง ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics
4.7 งานพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยลักษณะกายภาพของทางหลวงตามรูปแบบถนน
ทั้ง 4 รูปแบบ ที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
ผลการวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหพันธ์ (Correlations) วิเคราะห์ตัว
แปรที่อาจมีผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงลักษณะรูปแบบที่1
คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบยก จำนวนทางหลวง 103
จุดเก็บข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่มีค่า Sig. ระดับน้อยกว่า 0.05 ที่ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ ตัวแปรX1, X2, X3, X9, X10, X12, X14,
X15, X16, X18, X19, X22, X23, X26, X29, X30, X34 และตัวแปรX36 แสดงว่าผล

ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองที่ส่งผลต่อจำนวนการเกิด
อุ บ ั ต ิ เ หตุ บ นทางหลวงลั ก ษณะรู ป แบบที่ 1 คื อ ลั ก ษณะทางหลวงแบบ
ประเภทเกาะกลางแบบยก จำนวนทางหลวง 103 จุดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีทาง
สถิติการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ในที่นี้ได้ใช้วิธีเลือกตัว
แปรโดยวิ ธ ี Stepwise Elimination พบว่ า ได้ Model ที ่ เ หมาะสมมา 6
รูปแบบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Model Summary
Model R

TRL04-6

1
2
3
4
5
6

R Adjusted Std. Error
Change Statistics
Square R Square of the R Square F df1 df2
Estimate Change Change
.664a .441
.435
2.187 .441 74.064 1 94
.726b .527
.516
2.023 .086 16.867 1 93
.754c .569
.555
1.942 .042 8.966 1 92
.784d .615
.598
1.845 .046 10.873 1 91
.802e .644
.624
1.784 .029 7.311 1 90
.829f .687
.666
1.682 .043 12.237 1 89

Sig. F
Change
.000
.000
.004
.001
.008
.001
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ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองที่ส่งผลต่อจำนวนการเกิด
อุ บ ั ต ิ เ หตุ บ นทางหลวงลั ก ษณะรู ป แบบที่ 2 คื อ ลั ก ษณะทางหลวงแบบ
ประเภทเกาะกลางแบบกดเป็นร่อ ง จำนวนทางหลวง 100 จุดเก็บข้อ มูล
ด้วยวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ในที่นี้ได้ใช้
วิธีเลือกตัวแปรโดยวิธี Stepwise Elimination พบว่าได้ Model ที่เหมาะสม
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การ มา 3 รูปแบบ ดังตารางที่ 3
เกิดอุบัติเหตุซึ่งพบว่า Model รูปแบบที่ 6 ตัวแปรในการสร้างสมการทุกตัว ตารางที่ 3 Model Summary
มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และผลการวิเคราะห์ R2 มีค่าสูงกว่า Model ทุก Model R R Adjusted Std. Error Change Statistics
รู ป แบบ ซึ ่ ง เป็ น แบบจำลองที ่ เ หมาะสมที ่ ส ุ ด ในการสร้ า งแบบจำลอง
Square R Square of the R Square F
df1 df2 Sig. F
Estimate Change Change
Change
คาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ บนทางหลวงลักษณะรูปแบบที่1 คือ ลักษณะ
a .423 .418
1
.651
2.693
.423
71.977
1
98
.000
ทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบยก ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสมการ
b
2
.712 .507 .497
2.503 .084
16.447 1 97 .000
ได้ดังนี้ คือ
c
a. Predictors: (Constant), X2
b. Predictors: (Constant), X2, X18
c. Predictors: (Constant), X2, X18, X29
d. Predictors: (Constant), X2, X18, X29, X3
e. Predictors: (Constant), X2, X18, X29, X3, X17
f. Predictors: (Constant), X2, X18, X29, X3, X17, X34

Y = - 6.273 + 0.317X2 – 1.062X18 +1.627X29
- 0.026X3 +0.458X17 + 0.508X34

(1)

ตารางที่ 2 Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Std.
Model
B
Error
1 (Constant) -5.551
.846
X2
.380
.044
2 (Constant) -4.149
.853
X2
.374
.041
X18
-1.848
.450
3 (Constant) -4.181
.819
X2
.349
.040
X18
-1.732
.434
X29
1.314
.439
4 (Constant) -3.205
.833
X2
.323
.039
X18
-1.374
.426
X29
1.772
.440
X3
-.043
.013
5 (Constant) -4.582
.953
X2
.379
.043
X18
-1.137
.421
X29
1.787
.425
X3
-.043
.013
X17
.316
.117
6 (Constant) -6.273
1.020
X2
.317
.044
X18
-1.062
.398
X29
1.627
.404
X3
-.026
.013
X17
.458
.118
X34
.508
.145
a. Dependent Variable :Y

Standardized
Coefficients
Beta
.664
.653
-.293
.610
-.275
.211
.564
-.218
.284
-.234
.662
-.180
.286
-.231
.199
.553
-.169
.261
-.141
.289
.291

t
-6.564
8.606
-4.862
9.150
-4.107
-5.104
8.705
-3.995
2.994
-3.848
8.297
-3.225
4.031
-3.297
-4.808
8.822
-2.700
4.202
-3.368
2.704
-6.148
7.148
-2.670
4.031
-2.032
3.900
3.498

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.004
.000
.000
.002
.000
.001
.000
.000
.008
.000
.001
.008
.000
.000
.009
.000
.045
.000
.001

3
.734 .539 .525
2.433 .032
6.661 1 96 .011
a. Predictors: (Constant), X34
b. Predictors: (Constant), X34, X6
c. Predictors: (Constant), X34, X6, X3
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิด
อุบัติเหตุซึ่งพบว่า Model รูปแบบที่ 3 ตัวแปรในการสร้างสมการทุกตัวมีค่า Sig. น้อยกว่า
0.05 และผลการวิเคราะห์ R2 มีค่าสูงกว่า Model ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่
เหมาะสมที่สุดในการสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ บนทางหลวงลักษณะ
รูปแบบที่2 คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง ซึ่งสามารถเขียน
ในรูปแบบสมการได้ดังนี้ คือ

Y = 2.168 + 0.621X34 – 0.063X6 – 0.054X3

(2)

ตารางที่ 4 Coefficientsa

Model
1 (Constant)

2

3

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
-1.651
.589

Standardize
d
Coefficients
Beta

X34
(Constant)
X34
X6

.642
.372
.699
-.057

.076
.740
.072
.014

.651

(Constant)
X34
X6

2.168
.621
-.063

1.001
.076
.014

.630
-.323

X3

-.054

.021

-.200

.709
-.295

t
2.804
8.484
.503
9.749
4.055
2.166
8.166
4.515
2.581

Sig.
.006
.000
.616
.000
.000
.033
.000
.000
.011

a. Dependent Variable :Y

ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองทีส่ ่งผลต่อจำนวนการเกิด
อุบ ัติเหตุบ นทางหลวงลัก ษณะรูป แบบที่ 3 คือ ลัก ษณะทางหลวงแบบ
ประเภทเกาะกลางแบบเกาะสี จำนวนทางหลวง 217 จุดเก็บข้อมูล ด้วยวิธี
ทางสถิติการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ในที่นี้ได้ใช้วิธีเลือก
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ตัวแปรโดยวิธี Stepwise Elimination พบว่าได้ Model ที่เหมาะสมมา 4
รูปแบบ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 Model Summary
Model R
R Adjusted Std.
Change Statistics
Square R Square Error of R
F df1 df2 Sig. F
the Square Change
Change
Estimate Change
1
.207a .043 .038 .711 .043 9.623 1 215 .002
2
.286b .082 .073 .698 .039 9.038 1 214 .003
3
.315c .099 .087 .693 .018 4.178 1 213 .042
4
.348d .121 .105 .686 .022 5.299 1 212 .022
a. Predictors: (Constant), X30
b. Predictors: (Constant), X30, X25
c. Predictors: (Constant), X30, X25, X34
d. Predictors: (Constant), X30, X25, X34, X2
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ประเภทเกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น จำนวนทางหลวง 65
จุ ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธ ี ท างสถิ ต ิ ก ารวิ เ คราะห์ Multiple Regression
Analysis ในที่นี้ได้ใช้วิธีเลือกตัวแปรโดยวิธี Stepwise Elimination พบว่า
ได้ Model ที่เหมาะสมมา 1 รูปแบบ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 Model Summary
Mode R R Adjusted Std.
Change Statistics
l
Squar R Square Error of R
F df1 df2 Sig. F
e
the Square Change
Change
Estimat Change
e
a
1
.334 .111 .097 3.448 .111 7.893 1 63 .007
a. Predictors: (Constant), X12

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุพบว่า ได้ Model มา 1 รูปแบบ ซึ่งตัวแปรในการสร้างสมการ
ทุกตัวมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในการ
สร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ บนทางหลวงลักษณะรูปแบบที่
4 คือ ลัก ษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางถนนแบบเป็ นราวหรื อ
กำแพงกั้น ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ดังนี้ คือ

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองคาดการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุซึ่งพบว่า Model รูปแบบที่ 4 ตัวแปรในการสร้างสมการทุกตัว
มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และผลการวิเคราะห์ R2 มีค่าสูงกว่า Model ทุก
รู ป แบบ ซึ ่ ง เป็ น แบบจำลองที ่ เ หมาะสมที ่ ส ุ ด ในการสร้ า งแบบจำลอง
คาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ บนทางหลวงลักษณะรูปแบบที่ 3 คือ ลักษณะ
Y = 0.773 + 2.623X12
ทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบเกาะสี ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบ
ตารางที่ 8 Coefficientsa
สมการได้ดังนี้ คือ
Y = 0.385 +1.264X30 + 0.507X25 + 0.104X34 – 0.12X2

(3)

ตารางที่ 6 Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Std.
Model
B
Error
1 (Constant) .433
.049
X30
1.567 .505
2 (Constant) .392
.050
X30
1.608 .496
X25
.546
.181
3 (Constant) .225
.095
X30
1.354 .508
X25
.491
.182
X34
.081
.040
4 (Constant) .385
.117
X30
1.264 .505
X25
.507
.180
X34
.104
.040
X2
-.012 .005
a. Dependent Variable :Y

Standardized
Coefficients
Beta
.207
.212
.197
.179
.177
.138
.167
.183
.178
-.153

t
8.917
3.102
7.918
3.240
3.006
2.360
2.665
2.699
2.044
3.284
2.505
2.810
2.573
-2.302

Sig.
.000
.002
.000
.001
.003
.019
.008
.008
.042
.001
.013
.005
.011
.022

ผลการวิเคราะห์ตัวแปร เพื่อสร้างแบบจำลองทีส่ ่งผลต่อจำนวนการเกิด
อุบ ัติเหตุบ นทางหลวงลัก ษณะรู ป แบบที่ 4 คือ ลัก ษณะทางหลวงแบบ

Unstandardized
Coefficients
Std.
Model
B
Error
1 (Constant)
.773
1.013
X12
2.623
.934
a. Dependent Variable :Y

(4)

Standardize
d
Coefficients
Beta
.334

t
.763
2.809

Sig.
.449
.007

6. สรุปผลการศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โดยใช้ ส ั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หพ ั น ธ์
(Correlations) วิเคราะห์ตัวแปรที่ มีผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนทาง
หลวงลักษณะรูปแบบที่1 คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบ
ยก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุถึง 18 ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
อุ บ ัติเหตุ บ นทางหลวง ซึ่งจะประกอบด้ว ย ปริมาณจราจรจากค่า เฉลี่ ย
ปริมาณจราจรรายวันตลอดปี (คัน/วัน), สัดส่วนรถบรรทุกหนัก , สัดส่ว น
รถจักรยานยนต์จากค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวันตลอดปี (คัน/วัน), จำนวน
ช่องจราจรหลักรวม 2 ทิศทาง (ช่อง), ความกว้างเฉลี่ยของช่องจราจร(เมตร),
ระยะห่างระหว่างช่องจราจรด้านขวากับเกาะกลาง (offset) (เมตร), ลักษณะ
ของเส้นทางที่เป็นทางตรง, ลักษณะของเส้นทางที่เป็นทางโค้ง , สัดส่วนทาง
โค้งต่อความยาวถนนที่สำรวจ (เปอร์เซ็นต์), ไม่ ม ี ท างแยกในช่ ว งถนนที่
สำรวจ, จำนวนสามแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร(จุด/กม.), จำนวนทางแยก
ตั้งแต่สี่แยกขึ้นไปที่มีสัญญาณไฟจราจร (จุด/กม.), จำนวนทางแยกต่อความ
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ยาวถนนที่สำรวจ (จุด/กม.), ลักษณะของพื้นที่นอกเมือง, การใช้ประโยชน์
พื ้ น ที ่ สถานที ่ ร าชการและสถาบั นต่ า งๆ, การใช้ ป ระโยชน์ พ ื ้ นที่สถานี
คมนาคมและขนส่ง, ความกว้า งของเกาะกลาง (เมตร) และจำนวนทาง
เชื่อมต่อความยาวถนนที่สำรวจ (จุด/กม.) ผลการวิเคราะห์ทางหลวงลักษณะ
รูปแบบที่2 คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุถึง 18 ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุบนทางหลวง ซึ่งจะประกอบด้วย สัดส่วนรถบรรทุกหนัก , สัดส่วน
รถจักรยานยนต์,ความเร็วของยานพาหนะที่ร้อยละ 85 เปอร์เซ็นไทล์ (กม./
ชม.), ความเร็วจำกัดของถนนที่สำรวจ (กม./ชม.), จำนวนทางข้ามต่อความ
ยาวถนนที่สำรวจ (จุด/กม.), จำนวนคนข้ามถนน (คน/วัน), จำนวนช่อง
จราจรหลักรวม 2 ทิศทาง (ช่อง), ความกว้างเฉลี่ยของช่องจราจร (เมตร),
ความกว้างของไหล่ทาง (เมตร), ความลาดชันของถนนที่สำรวจ (เปอร์เซ็นต์),
จำนวนทางแยกตั้งแต่สี่แยกขึ้นไปที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (จุด/กม.), จำนวน
ทางแยกตั้งแต่สี่แยกขึ้นไปที่มีสัญญาณไฟจราจร (จุด/กม.), ลักษณะของพื้นที่
ในเมือง, ลักษณะของพื้นที่นอกเมือง, การใช้ประโยชน์พื้นที่หมู่บ้านและที่พกั
อาศัย,การใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีคมนาคมและขนส่ง , ความกว้างของเกาะ
กลาง (เมตร) และจำนวนทางเชื่อมต่อความยาวถนนที่ สำรวจ (จุด/กม.) ผล
การวิเคราะห์ทางหลวงลัก ษณะรู ป แบบที่ 3 คือ ลัก ษณะทางหลวงแบบ
ประเภทเกาะกลางแบบเกาะสี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุมี
สาเหตุถึง 6 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ซึ่งจะประกอบด้วย
ความกว้างเฉลี่ยของช่องจราจร (เมตร), ลักษณะของพื้นที่ในเมือง, ลักษณะ
ของพื้นที่นอกเมือง, การใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีคมนาคมและขนส่ง, การใช้
ประโยชน์พื้นที่ เกษตรกรรม และความกว้างของเกาะกลาง (เมตร) ผลการ
วิเคราะห์ทางหลวงลักษณะรูปแบบที่ 4 คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภท
เกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบ ัติเหตุมีสาเหตุถ ึง 5 ปัจ จัย ที่ก ่อ ให้เกิดอุบ ัติเหตุบ นทางหลวง ซึ่งจะ
ประกอบด้วย ปริมาณจราจรจากค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวันตลอดปี(คัน/
วัน), จำนวนช่องจราจรหลักรวม 2 ทิศทาง (ช่อง), ระยะห่างระหว่างช่อง
จราจรด้านขวากับเกาะกลาง (offset) (เมตร), จำนวนทางแยกตั้งแต่สี่แยก
ขึ้นไปที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (จุด/กม.) และจำนวนจุดกลับรถต่อความยาว
ถนนที่สำรวจ (จุด/กม.)
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลซึ่งได้แบบจำลองที่มีตัวแปรที่เหมาะสม
มากที่สุดด้วยวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ใน
ที ่ น ี ้ ไ ด้ ใ ช้ ว ิ ธ ี เ ลื อ กตั ว แปรโดยวิ ธ ี Stepwise Elimination เพื ่ อ สร้ า ง
แบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทางหลวง พบว่า แบบจำลองที่
เหมาะสมที่สุดของรูปแบบที่1 คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลาง
แบบยก ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของ
ทางหลวง ได้ดังนี้คือ Y = - 6.273 + 0.317X2 – 1.062X18 +1.627X29 0.026X3 + 0.458X17 + 0.508X34 แบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดของรูปแบบ
ที่ 2 คื อ ลั ก ษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลางแบบกดเป็ นร่ อ ง ซึ่ ง
สามารถเขียนในรูปแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทางหลวง ได้
ดั ง นี ้ ค ื อ Y = 2.168 + 0.621X34 – 0.063X6 – 0.054X3 แบบจำลองที่
เหมาะสมที่สุดของรูปแบบที่3 คือ ลักษณะทางหลวงแบบประเภทเกาะกลาง
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แบบเกาะสี ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
ของทางหลวง ได้ดังนี้คือ Y = 0.385 +1.264X30 + 0.507X25 + 0.104X34
– 0.12X2 และแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดของรูปแบบที่ 4 คือ ลักษณะทาง
หลวงแบบประเภทเกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น ซึ่งสามารถ
เขียนในรูปแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทางหลวง ได้ดังนี้คือ Y
= 0.773 + 2.623X12 ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษานี้

7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการสร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุของทางหลวง
ของเกาะกลางประเภทต่างๆ พบว่า แบบจำลองสำหรับเกาะสีและแบบเป็น
ราวหรื อ กำแพงกั ้น มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั ่ น ต่ำ หรื อ ค่ า R-Squared น้อ ย
เนื่องจากเกาะกลางประเภทนี้ มีลักษณะการเกิดอุบัติเหตุลักษณะกระจายตัว
ตลอดช่ ว งถนน ส่ ง ผลทำให้ ข ้ อ มู ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ น ้ อ ยจึ ง ทำให้ ผ ลการ
วิเคราะห์แบบจำลองของเกาะกลางถนนแบบเกาะสี มีค่า R-Squared ระดับ
ต่ำ ดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองอาจไม่แสดงผลที่
ชัดเจนเพียงพอ
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การศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่าความฝืดของผิวทาง และการศึกษาสมการการ
เสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง
The study of the equation of the relationship between the roughness value and skid
resistance of the pavement and the study of the equation for the deterioration of the skid
resistance in actual use conditions
นายภัทรพล สีดอกบวบ
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
MR.PATTARAPON SEDOKBUAB; E-mail address: s_pattarapon@hotmail.com
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Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และสร้างสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่าความฝืดของผิวทาง และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทาง เพื่อสร้างสมการการ
เสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทางในสภาวะการใช้งานจริง โดยทำการศึกษา
บนผิวทางชนิด AC 60-70 และ ผิวทางชนิด Para Slurry Seal ที่ อายุ 2-3
ปี โดยตัวที่ทำการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 กลุ่มคุณลักษณะ
สภาพผิ ว ทาง ส่ ว นกลุ ่ ม ที ่ 2 กลุ ่ ม แรงที ่ ก ระทำต่ อ สภาพผิ ว ทาง ซึ ่ ง ผล
การศึกษาพบว่า ค่าความขรุขระของผิวทางมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ค่อนข้าง
สัมพันธ์กันมากกับค่าความฝืดของผิวทางทั้งผิวทางชนิด AC 60-70 และ ผิว
ทางชนิด Para Slurry Seal ซึ่งสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระ
กับค่าความฝืดของผิวทางชนิด AC 60-70 คือ y = 1.0413x – 0.0098 และ
ของผิวทางชนิด Para Slurry Seal คือ y = 0.9475x – 0.0775 และผลการ
วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหพันธ์ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่า
ความฝืดของผิวทาง พบว่า ตัวแปรอุณหภูมิผิวทาง, อายุผิวทาง(ปี), ปริมาณ
รถสะสม และรถบรรทุกสะสม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่าความ
ฝืดของผิวทางชนิด AC60-70 และของผิวทางชนิด Para Slurry Seal อย่าง
มี น ั ย สำคั ญ และด้ ว ยวิ ธ ี ท างสถิ ต ิ ก ารวิ เ คราะห์ Multiple Regression
Analysis พบว่ารูปแบบของสมการที่เหมาะสมสำหรับ การศึกษาสมการการ
เสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง ของผิวทางชนิด
AC 60-70 คือ ค่าความฝืดของผิวทางชนิด AC 60-70 = 0.89 – 0.028อายุ
ผิวทาง(ปี) + 2.473x10-8ปริมาณรถสะสม – 1.1x10-7รถบรรทุกสะสม และ
ของผิวทางชนิด Para Slurry Seal คือ ค่าความฝืดของผิวทางชนิด Para
Slurry Seal = 1.036 – 0.085อายุผิวทาง(ปี) – 6.863x10-9 ปริมาณรถ
สะสม – 8.432x10-8 รถบรรทุกสะสม

The objective of this study In order to study the relationship
and create the relation equation between roughness and surface
roughness And study the factors that affect the deterioration,
stiffness of the pavement To create equations for deterioration
of the surface stiffness in actual usage conditions The study was
conducted on AC 60-70 and Para Slurry Seal pavements aged 23 years. The study was divided into 2 groups. By group 1, the
group of surface characteristics, while group 2, the forces acting
on the surface Which the study found that The roughness of the
road surface tends to be in a direction which is quite relevant to
the surface roughness of both the road surface AC 60-70 and Para
Slurry Seal road surface. Which is the relation equation between
roughness and the skid resistance of the pavement of the AC 6070 type is y = 1.0413x - 0.0098 and of the Para Slurry Seal type
is y = 0.9475x - 0.0775. And the analysis using the federation
coefficient of factors affecting the deterioration of the surface
pavement found that the surface temperature, pavement age
(years), cumulative vehicle volume and truck volume. It is a factor
that significantly affects the deterioration of the surface friction
of AC60-70 and Para Slurry Seal surfaces and with statistical
methods, Multiple Regression Analysis found that the form of the
equation is suitable for the study of the equation for the
deterioration of the surface friction In actual use conditions The
pavement type AC 60-70 is the viscosity of the pavement type
AC 60-70 = 0.89 - 0.028pavement age (years) + 2.473x10-8
cumulative vehicle volume - 1.1x10-7cumulative truck And the
Para Slurry Seal type is the friction of the Para Slurry Seal type =

คำสำคัญ: ความฝืดของผิวทาง, ค่าความขรุขระของผิวทาง
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1.036 - 0.085the age of the pavement (years) - 6.863x10- ขรุขระของถนนอาจทำให้ล้อยานพาหนะเกิดอาการกระเด้งเมื่อขับผ่า นซึ่ง
9cumulative vehicle volume - 8.432x10-8 collector truck
ส่งผลให้ความเสียดทานระหว่างล้อและผิวถนนลดลงร่องล้อที่เกิดขึ้นบนผิว
Keywords: skid resistance of the pavement, Roughness value of ถนนโดยเฉพาะเมื่อมีน้ำขังมีส่วนทำให้ค่าความเสียดทานระหว่างล้อและผิว
ถนนลดลง
the pavement

1. คำนำ
กรมทางหลวง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการก่ อ สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาถนน
โครงข่า ยหลัก ของประเทศเป็นระยะทางกว่า 65,000 กิโ ลเมตร (2 ช่อง
จราจรไป - กลั บ ) ทั ้ ง นี้ ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง การยกระดั บ มาตรฐานความ
ปลอดภัยของโครงข่ายถนนภายใต้การรับผิดชอบของกรมทางหลวง เพื่อให้
ผู้ใช้ทางสามารถใช้ถนนและสัญจรได้อย่างปลอดภัย โดยแนวทางหนึ่งที่จะ
รักษาและยกระดับความปลอดภัยในท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การ
รักษาค่าความฝืดของผิวทาง (Skid Resistance) ซึ่งเป็นตัวแปรหลักตัวหนึ่ง
ในการประเมินสภาพความปลอดภัยของถนนให้อยู่เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถ้าผิว
ทางที่มีค่าความฝืดของผิวทาง ไม่พอเพียงและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ย่อม
ส่งผลให้ถนนเกิดความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากถนนลื่นหรือสภาพถนนที่มีค่าความฝืดของผิวทางต่ำ
การศึกษานี้เป็นวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของผลการทดสอบค่า ความ
ขรุขระ(Roughness value) ของผิวทางจากการทดสอบด้วยเครื่องมือ Sand
Patch เพื่อประเมินค่าความลึกผิวเฉลี่ย (Mean Texture Depth ; MTD)
จากการศึ ก ษา [1] [2] และค่ า ความฝื ด (f หรื อ µ) ของผิ ว ทางที ่ ได้จ าก
เครื่อ งมือ Skid (ASFT T – 10) นั้น เพื่อ ศึก ษาและสามารถสร้า งสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่าความฝืดของผิวทาง เพื่อเป็นการ
เปรี ย บเที ย บเครื่ อ งมื อ ทดสอบที ่ม ี ล ั ก ษณะแตกต่ า งกั นหลายด้ า น เช่ น
ลักษณะการทดสอบ การทดสอบแบบเคลื่อนที่ และการทดสอบแบบจุด เพื่อ
เป็นการสอบเทียบเครื่องมือ และเป็นการนำเทคนิคการหาค่าความฝืดโดย
การใช้อุปกรณ์เครื่อ งมือ ทดสอบราคาต่ำอย่างการทดสอบด้วยเครื่อ งมือ
Sand Patch มาใช้หาค่าความฝืดได้โดย ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ Skid
(ASFT T–10) ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงได้ และจากงานศึกษาอื่นๆที่ผ่านมาได้มี
การกล่าวว่าค่าความขรุขระหรือค่าความหยาบของผิวทางย่อมส่งผลต่อ ค่า
ความฝืดของผิวทางด้วย และเพื่อให้ถนนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น งานศึกษา
นี้ยังได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทาง
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืดของผิว ทางกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเสื่อมสภาพในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องและสร้างสมการการเสื่อมสภาพ
ความฝืดของผิว ทาง เพื่อเป็นการคาดการณ์การใช้งานของผิว ทางจากค่า
ความฝื ด ทำให้ ส ามารถวางแผนเพื ่ อ กำหนดการบำรุ ง รั ก ษาผิ ว ทางใน
โครงข่ายถนนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

2. ทฤษฎี หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพความฝืดสำคัญ 4 ปัจจัย ดังนี้
2.1.1 คุณลักษณะของพื้นผิวทาง (Pavement Characteristics)
เช่นความหยาบละเอียด (Texture), ความขรุขระ (Roughness),ร่องล้อ
(Rutting) ความหยาบละเอียดของพื้นผิวถนนส่งผลให้ความฝืดดีขึ้นความ

2.2.2 คุณลักษณะของล้อยาง (Tire Characteristics)
ตัวอย่างเช่นชนิดของยาง(Tire Type), ดอกยาง (Tire Tread), ลมยาง
(Inflation Pressure) การออกแบบล้อยางโดยทั่วไปจะเลือกออกแบบให้ล้อ
ยางมีคุณลักษณะที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างในด้านความทนทานต่อการ
สึกหรอหรือด้านความฝืดล้อยางที่ถูกออกแบบให้มีเนื้อยางแข็งจะมีความ
ทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าล้อยางที่ถูกออกแบบให้มีเนื้อยางอ่อน แต่
หากในสภาพผิวถนนที่เปี ยกและใช้ความเร็วสูง เนื้อยางแข็งจะมีความฝืดที่
ดีกว่าล้อยางที่มีดอกยางที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและสภาพดีสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของค่าความฝืดได้และช่วยรีดน้ำในขณะแล่นบนถนนเปียก
ได้ดีลมยางที่มากหรือน้อยเกินไปมีผลให้ค่าความฝืด
2.2.3 คุณลักษณะของการใช้รถ (Vehicle Operational
Characteristics)
ตัวอย่างเช่นความเร็ว (Speed), อาการล้อลื่น (Tire Slip), น้ำหนักรถ
(Axle Load), ชนิดของรถ (Type of Vehicle) ความเร็ว ของยานพาหนะ
เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความฝืดความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การรีดน้ำบนถนนที่
เปียกลดลงส่งผลให้สภาพเปียกของถนนมีผลต่อการเบรกยานพาหนะเมื่อทำ
การเบรกความเร็วของล้อจะลดลง ถ้าความเร็วของล้อรถลดลงด้วยอัตราที่สูง
กว่าความเร็วของรถล้อยางจะมีอาการลื่น ระบบ Anti-lockbrake system
(ABS) ถูกออกแบบเพื่อช่วยสร้างสมดุลความเร็วช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการลื่น
ไถลความเสียดทานระหว่างล้อและพื้นถนน
2.2.4 สภาพแวดล้อมอื่นๆ (Environmental Factors)
เช่ น สภาพเปี ย ก (Wetness), สิ ่ ง เปรอะเปื ้ อ น (Contamination),
อุณหภูมิ (Temperature), ฤดูกาล (Seasonal variation) ถนนที่มีสภาพ
เปียกหรือมีสิ่งเปรอะเปื้อนเช่นโคลนน้ำมันบนผิวถนนจะลดประสิทธิภาพ
ความฝืดอุณหภูมิของถนนที่สูงขึ้นจะทำให้ล้อยางสูญเสียสภาพง่าย ทำให้ค่า
ความฝืดลดลงได้ รวมถึงฤดูแห้งแล้งที่ยาวนานส่งผลให้เกิดฝุ่นผงขนาดเล็ก
ปกคลุมผิวถนนทำให้เกิดความฝืดลดลง ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก
น้ำจะทำการชะล้างฝุ่นตะกอนขนาดเล็กออกไปจากผิวถนนส่งผลทำให้ความ
ฝืดเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อค่าความขรุขระเฉลี่ยของผิวทาง และความ
ฝืดของผิวทาง ( สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, 2559)
ค่าความฝืดของผิวทางคือ แรงต้านทานบริเวณผิวสัมผัสระหว่างล้อและ
ผิวทาง หรือแรงต้านไม่ให้ล้อลื่นไถลไปบนผิวทางแรงต้านทานนี้จะเกิดขึ้น
เมื่อยางรถยนต์หมุนหรือไถลไปตามพื้นผิวของถนนแรงต้านทานนี้สามารถหา
ได้จาก
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 =
ค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดของผิวทาง
F =
แรงฝืดในแนวสัมผัส
FW =
น้ำหนักรถยนต์ที่กระทำกับล้อในแนวดิ่ง
แรงฝืดผิวทางได้รับผลจากสององค์ประกอบหลักนั้น คือ แรง Adhesion
และ Hysteresis แม้ว่ามีส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีผลต่อแรงฝืดผิวทาง เช่น ผิว
ยางล้อรถ แต่ส่วนประกอบอื่นนั้นไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับแรง Adhesion
และ Hysteresis ดังนั้นแรงฝืดผิว ทางสามารถคิดได้จ ากผลรวมของแรง
Adhesion และ Hysteresis
แรง Adhesion เป็นแรงฝืดที่เกิดจากการเชื่อมหรือหน่วงจากวัสดุขนาด
เล็ก กับ ยางยานพาหนะโดยค่า ของแรง Adhesion จะแปรผันตรงกับแรง
เฉือนและขนาดพื้นที่ที่สัมผัส ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นกับลักษณะพื้นผิวละเอียด
(Micro-Texture)
แรง Hysteresis เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของแรงฝื ด ซึ ่ ง เกิ ด จากการ
สูญเสียพลังงานเนื่องจากการเปลี่ยนรูปร่างของยางยานพาหนะ เมื่อยางบีบ
อั ด กั บ พื ้ น ผิ ว ทาง การกระจายความเครี ย ดทำให้ เ กิ ด การเปลี ่ ย น
รูปพลังงาน ซึ่งพลังงานนี้จะถูกเก็บไว้ภายในยาง พลังงานส่วนหนึ่งจะทำ
หน้าที่เป็นแรงฝืดเพื่อช่วยหยุดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในขณะที่ส่วนอื่นๆ
จะสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อน ซึ่งแรง Hysteresis จะขึ้นกับลักษณะ
พื้นผิวหยาบ (Macro-Texture)
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ค่าความขรุขระของผิวหน้าของผิวทางจากการทดสอบ Sand
patch เป็นวิธีที่ใช้หาความลึกของผิวทางโดยใช้ทรายที่ทราบขนาดในการ
ทำการทดสอบ ถนนพื ้ น ผิ ว แบบแอสฟั ล ต์ ค อนกรี ต โดยวั ด ค่ า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของทรายที่ทดสอบทั้ง 4 ค่าเพื่อนำไปเฉลี่ยหาค่าความ
ขรุขระของพื้นผิว ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นวิธีท่ไี ม่
ความคาดเคลื่อ นค่อ นข้างน้อ ย แต่ ข้ อ จำกัดตรงที่ต้อ งทดสอบในที่แห้ง
เท่านั้น การทดสอบประกอบด้วย 6 จุดซึ่งจะกำหนดจุดเป็นตัวอักษร A, B,
C, D, E, และ F โดย 3 จุดทางด้านซ้ายเป็นบริเวณร่องล้อซ้ายที่มีการกดทับ
จากล้อรถยนต์มาก ส่วน 3 จุดด้านขวามือ เป็นช่วงร่องล้อขวาที่มีการกดทับ
น้อยข้อมูลที่ได้ จะนำไปคำนวณความขรุขระของผิวทาง จากสมการดังนี้
D=

MTD =

4 V
2

πD

(3)

(4)

สำหรับRigid Pavement
MTD =

(2)

𝐹 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝐻

d1 + d 2 + d 3 + d 3
4

63660
2
2D

(5)

สำหรับFlexible Pavement
MTD =

Adhesion

63660
2
D

(6)

โดย
d1, d2, d3, d4 คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง mm
D
คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลาง
V
คือ ปริมาตรกระบอกตวง
MTD คือ ค่าเฉลี่ยความขรุขระของพื้นผิวหรือค่าความลึกผิว
เฉลี่ย

Hysteresis

รูปที่1 แรงฝืดประกอบด้วยแรง Adhesion และแรง Hysteresis (NCHRP, 2006)

การทดสอบค่าความฝืดของผิวจราจร

ตารางที่1 ตารางพิจารณาค่าเฉลีย่ ความหยาบของผิวจราจรจาก Sand Patch

โดยทั่วไปค่าความฝืดที่ได้จากการสำรวจด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันจะ
ค่าเฉลี่ยความขรุขระของผิวจราจร
จำแนกความขรุขระของผิวจราจร
ทำให้ได้ค่าความฝืดที่ต่างกันไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลค่าความ
MTD ; mm.
ฝืดมาจากข้อจำกัดด้านเครื่องมือ (ลีลาประภาภรณ์, ศิริยงค์ et al. 2012)
< 0.25
ละเอียด
ซึ่งเครื่องมือที่กรมทางหลวงใช้มีลักษณะการวัดแบบต่อเนื่อง ซึ่งค่าที่ได้อาจมี
0.25- 0.50
ปานกลาง
> 0.50
หยาบ
ความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง รวมทั้งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดของ
ASTM จึงทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ของความฝืดที่วัดได้จากเครื่องมือ ที่มา : สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
แบบที่แปรผันตามความเร็วและแบบที่ไม่แปรผันตามความเร็ว เครื่องมือ
ทดสอบของกรมทางหลวงมีการสำรวจความฝืดได้จากวิธีการ 2 ประเภท คือ
ค่าความขรุขระของผิวหน้าของผิวทางจากการทดสอบ Sand patch และค่า
ความฝืดจากเครื่องมือ Skid (ASFT T – 10) เป็นต้น
รูปที่ 2 ชุดเครื่องมือทดสอบ Sand Patch

2.3.1 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
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การทดสอบค่าความฝืดของผิวจราจร ( สำนักวิจยั และพัฒนางานทาง
กรมทางหลวง, 2554)
ค่าความฝืดแบบต่อเนื่อง Skid (ASFT-T-10) ประเภท Fixed Slip เป็น
การทดสอบความฝืดผิวทาง โดยวิธีวัดความฝืดระหว่างผิวทางถนนกับล้อยาง
ของรถทดสอบ ที่มีลักษณะเป็นรถทดสอบพ่วง 2 ล้อ และล้อทดสอบ 1 ล้อ
ติดตั้งอยู่กับเพลา แสดงดังรูปที่ 3 และมีกลไกที่ใช้ต้านทานการเคลื่อนที่โดย
เกีย ร์ และระบบโซ่เชื่อ มกับเพลาล้อ ขับ เคลื่อ นทำให้เกิดการหน่วงที่ล้อ
ทดสอบ กำหนดน้ำหนักที่กระทำลงบนล้อทดสอบในแนวตั้ง เพื่อสามารถ
คำนวณแรงที่กดลงบนพื้นผิวทาง อันเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อความเสียดทานที่
จะทดสอบได้ ในการทดสอบจะทดสอบด้ว ยล้ อ ในสภาพพื้ น ผิ ว เปีย กที่
ความเร็วคงที่ ด้วยการวัดแรงลื่นไถล สำหรับการทดสอบผิวทางในสภาพ
เปียกน้ำจะถูกเก็บสะสมไว้ที่ถังน้ำ ซึ่งอยู่บนรถลากต่อท่อกับวาล์วควบคุม
หัวฉีดน้ำที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของล้อทดสอบ เพื่อปล่อยน้ำที่บริเวณล้อ
ทดสอบ ควบคุมโดยชุดปั๊มที่ติดตั้งอยู่ในชุดรถทดสอบ เพื่อให้ได้ความหนา
ของฟิล์มน้ำตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ เมื่อเริ่มการวิ่ง ตัวรถทดสอบจะทด
รอบของล้อยางรถทดสอบให้ต่ำกว่ารอบที่รถลากขณะวิ่ง จึงเป็นการจำลอง
การห้ามล้อแบบไม่ ล็อกล้อ (Anti-Brake System)ทำให้สามารถทดสอบ
ความเสียดทานตามยาวในลักษณะต่อเนื่องได้ (Continuous Longitudinal
Friction)

รูปที่ 3 เครื่องมือ Skid (ASFT T – 10)
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แบบจำลองสำหรับความฝืดของผิวจราจร
ความฝืดของผิวจราจร (Skid resistance) คือความเสียดทานระหว่าง
ยางละผิวจราจรในสภาวะเปียก Mayer (Mayer, 1934) พบว่าความฝืดของ
ผิวจราจรจะมีค่าลดลงตามความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างยางกับผิวจราจร(Slip
speed) ที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในสมการที่ 7 (Penn State Model, (Leu and
Henry, 1983))

 = o e

−

S
Sp

(7)

เมื่อ  o คือ ค่า ตัดแกนความเสียดทานที่ความเร็วเท่า กับศูนย์ Sคือ
ความเร็ว Spคือค่าคงที่เกี่ยวกับความเร็ว โดยมีค่าเท่ากับ PNG/100 เมื่อ
PNGคือการเปลี่ยนแปลงความเสียดทานต่อความเร็วหารด้วยความเสียดทาน
(ร้อ ยละ) ซึ่งค่า Spเป็นค่า ที่มีความสัมพันธ์ก ับ สภาพพื้นผิวจราจรระดับ
macro IPARC Model (PIARC, 1995)ได้นำเอา Penn State Model มาใช้
แต่ใช้ค่าความเสียดทานตัดแกนที่ความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (F60)
ซึ่งแสดงดังสมการที่ 8
FS = F 60e

60 − S
Sp

(8)

เมื่อ FS คือค่าความเสียดทานที่ความเร็ว S ใดๆ จากสมการดังกล่าวจะ
พบว่าผิวจราจรสองแห่งที่มีค่าความเสียดทานที่ความเร็วค่าหนึ่งเท่า กัน
สามารถมีค่าความเสียดทานที่ความเร็วอื่นๆแตกต่างกันได้ ดังนั้นการระบุ
ความฝืดของผิวจราจรที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่งเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการประเมินความฝืดของผิวจราจรได้
ในปี 1992 มีการทดสอบในเบลเยี่ยม และสเปน เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งผิ ว จราจร (texture) กั บ ความฝื ดของผิว จราจร และเสนอเป็ น
แบบจำลองที่เรียกว่า International Friction Index (IFI) การทดสอบการ
ทำโดยการวัดความฝืดของผิวจราจรที่ความเร็ว 30 60 และ 90 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยในทุกๆการทดสอบจะมีการทดสอบซ้ำ สองครั้ง และมีการวัด
สภาพผิวจราจรทุกอย่างที่สภาวะผิวแห้งก่อนที่จะมีการให้น้ำบนผิวจราจร
เพื่อทำการวัดความฝืด รวมทั้งทำการวัดพื้นผิวจราจรระดับ ทั้งก่อนและหลัง
การวัดความฝืดของผิวจราจร และพบว่าหลังการวัดความฝืดของผิวจราจร
พื้นผิวจราจรระดับ micro ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะทางสถิติ

- หลักการทำงานของเครื่องมือทดสอบวัดค่าความฝืด ASFT รุ่น T – 10
เป็นเครื่องทดสอบหาค่าความฝืดของผิวจราจร เช่น ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
เป็นต้น โดยมีลักษณะของเครื่องมือทดสอบจะเป็นแบบลากพ่วง จะมีการ
ควบคุมหรือสั่งการจากภายในตัวรถได้
- หลักการทดสอบคือการทดสอบบนผิวที่เปียก โดยใช้การหมุนของล้อ
ทดสอบที่มีค่า % Slip ที่ 13 % และวัดค่า Torque ที่เกิดขึ้นของชุ ด ล้อ
ทดสอบ เพื่อนำไปประมวลค่า Friction สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน
ISO 8349
การเปลี่ยนแปลงความฝืดของผิวจราจร
- ยางที่ใช้ในการทดสอบนั้ นมีอ ยู่ 2 ลัก ษณะ คือ แบบผิว เรีย บตาม
ข้อกำหนด ASTM 1551 และแบบที่ยางมีดอกตามข้อกำหนด Pattened
การศึกษาความฝืดของผิวจราจรมีการศึกษาครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934
T49 (สว.ใช้ตาม ASTM 1551) ในการทดสอบโดยจะใช้อัตราความเร็วที่ 30 โดย Moyer (Moyer, 1937)Zube et al. (Zube et al, 1968) พบว่ า ค่ า
– 90 km/h (65)
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวจราจร จะมีค่าลดลงเล็กน้อยหลังจากมีฝน
ตกในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังไม่พบการลดลงของความฝืดผิวจราจรอย่าง
ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับพึงระวัง (Investigatory Level) และระดับปรับปรุงแก้ไข
มีนัยยะภายใต้สภาวะจราจรหนาแน่น และพบว่าอัตราการสึกกร่อนจากการ
(Intervention Level)
µ (T10)
ขัดสีของผิวจราจรมีค่าน้อย อย่างไรก็ตามจะพบการลดลงของความฝืดผิว
เกณฑ์ระดับ
0.43
ค่าระดับพึงระวัง (Investigatory Level)
จราจรอย่างมากในช่วง 100 วันแรก หลังจากการเปิดใช้เส้นทางจราจร ในปี
0.29
ค่าระดับปรับปรุงแก้ไข (Intervention Level)
ค . ศ . 1 9 7 2 Szatkowski et al. (Szatkowski et al., 1972) พ บ ว ่ า มี
ที่มา : สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของปริมาณจราจร กับคุณลักษณะการ
TRL05-4
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ลื ่ น ไถลของผิ ว จราจรแบบเปี ย ก และสรุ ป ปั จ จั ย 3 ประการที ่ ม ี ผ ลต่ อ
คุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า นความฝื ด ของผิ ว จราจร ไก้ แ ก่ 1) microtexture ได้ แ ก่
ส่วนประกอบของมวลรวม และค่าต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวม 2)
macrotexture ได้ แ ก่ การระบายน้ ำ และการสลายตัว ของพลั ง งาน 3)
สภาพจราจร และปัจ จัย อื่นๆ ได้แ ก่ ความหนาแน่นของปริมาณจราจร
อุณหภูมิ สภาพของเส้นทางจราจร เป็นต้น ในงานวิจัยเดียวกันนี้ยังพบว่า
การลดลงของความฝืดผิวจราจร จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องภายในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่งปี และหลังจากนั้นความฝืดของผิวจราจรจะมีค่าค่อนข้างคงที่
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้อธิบายสาเหตุที่ความฝืดของผิวจราจรมีค่าคงที่ไว้ว่า
เกิดจาก อิทธิพลของปัจจัยสองประการกล่าวคือ การขัดสีระหว่างผิวจราจร
และล้อทำให้ผิวจราจรเสียคุณสมบัติระดับ microtexture ไป แต่ขณะเดียว
การสึกกร่อนของ macrotexture เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่นๆ
จะก่อเกิดการผุพังในมวลรวมที่พื้นผิวจราจร ซึ่งเป็นการฟื้นฟูคุณสมบัติระดับ
microtexture จึงทำให้ความฝืดของผิวจราจรมีค่าคงที่ เมื่อ พิจ ารณาถึง
ระดับการขัดสี พบว่ารถที่มีน้ำหนักบรรทุกมากจะก่อให้เกิดการขัดสีมากตาม
ไปด้ ว ย ในการศึ ก ษาของSzatkowski et al. (Szatkowski et al., 1972)
อั ต ราส่ ว นของรถบรรทุ ก กั บ รถยนต์ ส ่ว นบุ คคลในถนนเส้ นหนึ ่ง จะมีค่า
แตกต่า งกันตามช่วงถนน และเลนของถนน และการศึก ษาของงานวิจัย
หลายๆงานพบว่าค่าความฝืดของผิวจราจรมีความสัมพันธ์กับจำนวนของ
รถบรรทุก มากกว่าจำนวนรถยนต์ทั้งหมด
จากผลการศึก ษาที่ผ่า นมาพบว่า การลดลงของความฝืดผิว จราจรมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยหลายประการ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยไหนที่
ประสบความสำเร็จในการสร้างสมการทำนายการลดลงของความฝืดได้
แม่นยำตามสภาพการจราจรจริง ทั้งนี้เนื่องจากต้องอาศัยการเก็บข้อ มูล
จำนวนมาก และใช้เวลานาน นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกัน ส่งผลให้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นแห่งหนึ่งไม่สามารถนำไปใช้ใน
พื ้ น ที ่ อ ี ก แห่ ง ได้ อย่ า งไรตามหากสามารถสร้ า งแบบจำลองที ่ ป ระเทศ
เหมาะสมกั บ สภาพภู มิ อ ากาศแบบประเทศไทยก็ จ ะทำให้ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังช่วย
ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย
พื้นผิวจราจร
ขนาดของผิวจราจร (Pavement texture) ที่มีผลต่อความฝืดของผิว
จราจรได้แก่พื้นผิวจราจรระดับ micro (microtexture) ซึ่งมีขนาดตั้ งแต่
1µm ถึง 0.5 mm และพื้นผิวจราจรระดับ macro (macrotexture) ซึ่งมี
ขนาดตั้งแต่ 0.5 mm ถึง 50 mm. การศึกษาของประเทศในแถบยุโรป (Roe
et al., 1998) พบว่าการเพิ่มพื้นผิวจราจรระดับ macro จะช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุทั้งในสภาวะพื้นผิวเปียก หรือพื้นผิวแห้ง
พื้นผิวจราจรคือลักษณะของผิวทางที่กำหนดปฏิสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง
ยางรถยนต์กับพื้นถนน ได้แก่ ความฝืด เสียงรบกวน (noise) การต้านการ
พลิก คว่ำ (rolling resistance) การกระเซ็นของน้ำบนผิวจราจร (splash
and spray) ฯลฯ พื้นผิวจราจรสามารถแยกได้เป็นสามขนาด ได้แก่ พื้นผิว
จ รา จ รระ ดั บ micro (microtexture) พ ื ้ น ผิ ว จ รา จ รระ ดั บ macro
(macrotexture) และพื้นผิวจราจรระดับ mega (megatexture) หากวัดใน
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สเกลที ่ ใ หญ่ ก ว่ า ระดั บ megatexture จะเป็ น ความขรุ ข ระ หรื อ ความ
ราบเรียบของผิวจราจร
ในงานประชุ ม World Road Congress ครั ้ ง ที ่ 18 IPARC ได้ เ สนอ
นิยามช่วงขนาดสำหรับพื้นผิวจราจรต่างๆ รวมทั้งช่วงขนาดพื้นผิวจราจรที่มี
อิทธิพลต่อปฏิสัมพันธ์แบบต่างๆระหว่างยางรถยนต์กับพื้นถนน ซึ่งจะพบว่า
ผิวจราจรที่ออกแบบให้มีความฝืดสูง จะมาพร้อมกับเสียงรบกวน การสึกหรอ
ของยาง และการกระเซ็นของน้ำบนผิวจราจรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.4.1 พื้นผิวจราจรระดับ micro
พื้นผิว จราจรระดับ micro เป็นฟังก์ชั่นกับพื้นผิวของมวลรวมหยาบ
ดังนั้นคุณสมบัติของมวลรวมหยาบ ได้แก่รูปร่าง พื้นผิว (texture) แร่ธาตุ
ประกอบ ความแข็ ง (hardness) ความทนทานต่ อ การขั ด สี (polish
resistance) และความทนทานต่ อ การสึ ก กร่ อ น (abrasion resistance)
เป็นคุณสมบัติที่ต้องพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านๆมาหลายชิ้น
เช่น Henry and Dahir (1979) พบว่าคุณลักษณะของพื้นผิวของชั้นผิวทาง
ขึ้นกับคุณสมบัติของมวลรวมเช่น ความทนทานต่อการสึกกร่อน (wearing
resistance)Abdul – Marak et al (1996) พบว่าคุณลักษณะของมวลรวม
หยาบเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพื้นผิวของชั้นผิวทาง
เนื่องจากการวัดพื้นผิวจราจรระดับ micro โดยตรงไม่สามารถทำได้
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้การหาตัวแทนของค่าพื้นผิวจราจรระดับ micro และ
เนื่องจากการวัดความฝืดของผิวจราจรในสภาพเปียกที่ความเร็วต่ำ จะเป็น
การวัดค่าที่แสดงคุณสมบัติของพื้นผิวจราจรระดับ micro การศึกษาของ
Pennsylvania State University (Henry and Leu, 1978) พบว่าค่า ใน
สมการที่ 7 กับค่าพื้นผิวจราจรระดับ micro มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
และพบว่าค่าที่อ่านได้จาก BPT กับ ก็มีความสัมพันธ์กันในระดับสู งดังนั้น
ค่าที่อ่านได้จาก BPT สามารถใช้เป็นตัวแทนค่าพื้นผิวจราจรระดับ micro ได้
และยังพบว่าค่าที่วัดได้จาก DF (ค่า DFT)ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กับค่าที่อ่านได้จาก BPT มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
2.4.2 พื้นผิวจราจรระดับ macro
พื้นผิวจราจรระดับ macro เป็นฟังก์ชั่นของการเรียงตัว การคละขนาด
ของมวลรวมที่พื้นผิวของชั้นผิวทาง การวัดพื้นผิวจราจรระดับ macro โดย
วิธีแผ่ทราย (sand patch) เป็นวิธีการวัดพื้นผิวจราจรระดับ macro ที่เป็น
พื้นฐานและเป็นที่ยอมรับทำได้โดยนำทราย Ottawa ซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์
50 และค้างตะกรงเบอร์ 100 มาใช้ในการทดสอบ การทดสอบสามารถทำได้
โดยน้ำทรายที่ปริมาตรกำหนดมาแผ่ออกเป็นวงกลมจนว่าจะไม่สามารถแผ่
ออกไปได้แล้ว จากนั้นให้หาพื้นที่ของทรายที่แผ่ออก แล้วนำไปคำนวณค่า
Mean Texture Depth (MTD) โดยมีค่า เท่า กับ ปริมาตรหารด้ว ยพื้นที ่ ที่
ทรายแผ่ออกไป รูปที่ 2.4 แสดงอุปกรณ์พร้อมทั้งวิธีทดสอบ Sand patch
สำหรับมาตรฐานการทดสอบของ ASTM ปัจจุบันนะนำให้ใช้ลูกแก้วขนาด
เล็กแทนการใช้ทราย Ottawa เนื่องจากลูกแล้วมีขนาด และรูปร่างสม่ำเสมอ
กว่ า นอกจากวิ ธ ี Sand patch แล้ ว ยั ง มี ก ารใช้ จ ารบี (Grease Patch)
(Trafford et al., 1968….) รวมทั้งการวัดพื้นผิวจราจรระดับ macro ด้วย
การใช้เลเซอร์ (Circular Track Meter, CT Meter)
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่าความฝืด
ของผิวทาง สภาวะการใช้งานจริง
เพื่อศึกษาสมการการเสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการ
ใช้งานจริง

4. วิธีดำเนินการศึกษา
ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง เพื่อใช้ในการกำหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
ทำการทดสอบภาคสนามจากแปลงทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบทั้ง 2
ประเภท ดังนี้

รูปที่ 4 ตัวอย่างตำแหน่งการทดสอบด้วยชุดเครือ่ งมือทดสอบ Sand Patch

ค่าความขรุขระของผิวทางจากการทดสอบด้วยเครื่องมือทอสอบ Sand
Patch เพื่อประเมินค่าความลึกผิวเฉลี่ย (MTD) และค่าความฝืด (f หรือ µ)
จากเครื ่ อ งมื อ Skid (ASFT T-10) โดยทำการทดสอบด้ ว ยชุ ด เครื ่ อ งมือ
รูปที่ 5 ตัวอย่างตำแหน่งทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบ Skid (ASFT T-10)
ทดสอบ Sand Patch จำนวนอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง (ตำแหน่งละ 3 จุด)
และทดสอบด้ว ยเครื่อ งมือ ทดสอบ Skid (ASFT T-10) ทดสอบทุก ระยะ
ทำการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสร้างสมการความสัมพันธ์
ประมาณ 200 เมตร (อ้างอิงการศึกษาที่ [2] ,[3] ,[4]) บริเวณร่องล้อซ้าย ระหว่างค่าความขรุขระกับค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง
ของแต่ละสายทางที่ได้รับคัดเลือก ในตำแหน่งเดียวกัน ทั้ง 2 เครื่องมือ โดย
ของค่าจากการทดสอบที่ได้จากการทดสอบเครื่องมือทั้ง 2 ประเภท ซึ่ง
การกำหนดชุดข้อมูลดังนี้
ได้ ท ำการสำรวจข้ อ มู ล ภาคสนามจากแปลงทดสอบ ทดสอบทุ ก ระยะ
o ชนิดของผิวทาง
ประมาณ 100 เมตร (อ้างอิงการศึกษาที่ [2] ,[3] ,[4]) โดยครอบคลุมกลุ่ม
- ผิวทางชนิดเกรด Asphalt Concrete (AC 60-70)
ของแต่ละชนิดผิวทางดังนี้
- ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
➢ ผิวทางชนิด Asphalt Concrete (AC 60-70)
o อายุผิวทาง (หลังหมดประกันผลงาน)
➢ ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
- อายุผิว 2 ปี
➢ อายุผิวทาง (หลังหมดประกันผลงาน)
ประกอบด้วยแปลงทดสอบ ดังนี้
- อายุผิวทางตั้งแต่ 2-3 ปี
ผิวทางชนิดเกรด Asphalt Concrete (AC 60-70) 2 แปลงทดสอบ
ประกอบด้วยแปลงทดสอบ ดังนี้
➢ ทางหลวงหมายเลข 366 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี่ ระหว่าง ผิวทางชนิดเกรด Asphalt Concrete (AC 60-70) 4 แปลงทดสอบ
กม. 0+065 – กม.2+500 LT. AADT 10,356 คั น /วั น อายุผิว เริ่มต้นติดตามผลการทดสอบ 2 ปี
รถบรรทุก 3,999 คัน/วัน
➢ ทางหลวงหมายเลข 366 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี่ ระหว่าง
➢ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง –
กม. 0+065 – กม.2+500 RT./LT. AADT 10,356 คัน/วัน
แยกพัฒนานิคม ระหว่า งกม.7+000 – กม.11+000LT.
รถบรรทุก 3,999 คัน/วัน
AADT 15,865 คัน/วัน รถบรรทุก 5,668 คัน/วัน
➢ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง –
ผิวทางชนิด Para Slurry Seal 2 แปลงทดสอบ
แยกพัฒนานิคม ระหว่างกม.7+000 – กม.11+000 RT./LT.
➢ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพัฒนานิคม – วังม่วง
AADT 15,865 คัน/วัน รถบรรทุก 5,668 คัน/วัน
ระหว่างกม.36+050 – 40+000 LT. AADT 8,540 คัน/วัน
อายุผิว เริ่มต้นติดตามผลการทดสอบ 3 ปี
รถบรรทุก 3,756 คัน/วัน
➢ ทางหลวงหมายเลข 366 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี่ ระหว่าง
➢ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกท่าช้าง – วิเศษชัยชาญ
กม. 0+065 – กม.2+500 RT./LT. AADT 10,356 คัน/วัน
ระหว่างกม. 60+980 – 63+500 LT. AADT 11,215 คัน/
รถบรรทุก 3,999 คัน/วัน
วัน รถบรรทุก 2,283 คัน/วัน
➢ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้า งตนเอง –
แยกพัฒนานิคม ระหว่างกม.7+000 – กม.11+000 RT./LT.
AADT 15,865 คัน/วัน รถบรรทุก 5,668 คัน/วัน
ผิวทางชนิด Para Slurry Seal 4 แปลงทดสอบ
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อายุผิวเริ่มต้นติดตามผลการทดสอบ 2 ปี
➢ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพัฒนานิคม – วังม่วง
ระหว่างกม.36+050 – 40+000 RT./LT AADT 8,540 คัน/
วัน รถบรรทุก 3,756 คัน/วัน
➢ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกท่าช้าง – วิเศษชัยชาญ
ระหว่า งกม. 60+980 – 63+500 RT./LT AADT 11,215
คัน/วัน รถบรรทุก 2,283 คัน/วัน
อายุผิวเริ่มต้นติดตามผลการทดสอบ 3 ปี
➢ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพั ฒ นานิ ค ม – วั ง ม่ ว ง
ระหว่างกม.36+050 – 40+000 RT./LT AADT 8,540 คัน/วัน
รถบรรทุก 3,756 คัน/วัน
➢ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกท่า ช้าง – วิเศษชัยชาญ
ระหว่างกม. 60+980 – 63+500 RT./LT AADT 11,215 คัน/
วัน รถบรรทุก 2,283 คัน/วัน
การทดสอบจะเลือ กช่อ งจราจรซ้า ยเนื่อ งจากด้ว ยช่อ งจราจรซ้ายมี
ปริมาณการจราจรของรถบรรทุกหนักมากกว่าช่องจราจรอื่น และตามปกติ
รถส่วนใหญ่จะขับชิดเลนซ้ายมากกว่าดังนั้นการทดสอบจะเลือกช่องจราจร
ซ้ายเป็นแปลงทดสอบ แล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลของผิวทางทั้ง 2 ชนิด
โดยทำการวิเคราะห์สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระของผิวทาง
จากการชุดเครื่องมือทดสอบ Sand Patch เพื่อประเมินค่าความลึกผิวเฉลี่ย
(MTD) และค่าความฝืด (f หรือ µ) จากเครื่องมือ Skid (ASFT T-10)
ทำการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เสื่อมสภาพกับค่าความฝืดของผิวทาง
โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่ ที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพต่อค่าความฝืด
โดยการใช้เครื่องมือทดสอบ Skid (ASFT – 10) เป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลความ
ฝื ด ของแต่ ล ะชนิ ด ผิ ว ทาง เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
เสื่อมสภาพค่าความฝืดโดยการศึกษานี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มที่ 1 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล กลุ่มคุณลักษณะสภาพผิวทาง ส่วน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มแรงที่กระทำต่อสภาพผิวทาง ซึ่งจะถูกนำมาศึกษาประกอบใน
เรื่องการทำวิจัยโดยรายละเอียดของตัวแปรต่างๆจะกล่าวถึงตัวแปรที่สำคัญ
ได้ดังนี้
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สร้างสมการพยากรณ์การเสื่อมสภาพความฝืดผิว ทาง เพื่อคาดการณ์
การใช้งานของผิวทางนั้นๆ
การศึ ก ษานี ้ ไ ด้ แ บ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น 2 กลุ ่ ม โดยกลุ ่ ม ที ่ 1 เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล กลุ่มคุณลักษณะสภาพผิวทาง ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
แรงที่กระทำต่อสภาพผิว ทางและตัวแปรอีกประเภทคือตัวแปรเชิงปริมาณ
เป็นตัวแปรที่สามารถวัดค่าได้ในที่นี้คือ ปัจจัยด้านเวลา, ปัจจัยด้านจราจร
ตลอดอายุผิวทาง, ปัจจัยด้านจำนวนรถบรรทุกโดยรายละเอียดของตัวแปร
ต่างๆจะกล่าวถึงตัวแปรที่สำคัญได้ดังนี้
อายุผิวทาง (ปี) = อายุผิวจราจรที่เปิดการใช้งาน
AADT x 365 x ปี = ปริมาณการจราจรตลอดอายุผิวทาง
ปริมาณรถบรรทุกตลอดอายุผิวทาง=จำนวนรถบรรทุกทีวิ่งตลอดอายุที่
เปิดใช้

5. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การทดสอบค่า MTD จาก
Sand Patch และค่า f จาก Skid (ASFT T-10) บนผิวทางชนิด AC
60-70 อายุผวิ ประมาณ 2 ปี
จากการทดสอบด้วยวิธี Simple Linear Regression Analysis ทดสอบ
ทุกระยะประมาณ 200 เมตร มีจำนวนข้อมูล 90 ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์
พบว่า ค่า MTD มีแนวโน้มไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับค่า f จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของผิว ทางชนิด AC 60-70 ได้ค่า MTD เฉลี่ย เท่ากับ 0.54
mm. และค่า f เฉลี่ยเท่ากับ 0.56 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.73 มีค่าที่ค่อนข้าง
สัมพันธ์กันมาก ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า MTD จาก Sand Patch และค่า f จาก Skid
(ASFT T-10) ของผิวทางชนิด AC 60-70

กลุ่มที่ 1 กลุ่มลักษณะสภาพผิวจราจรประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จึงได้ สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า
➢ ผิวทางชนิด Asphalt Concrete (AC 60-70)
ความขรุขระ (MTD) กับค่าความฝืด f ของผิวทางชนิด AC 60-70 คือ
➢ ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
กลุ่มที่ 2 กลุ่มแรงกระทำต่อสภาพผิวจราจรประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้
𝑦 = 1.0413𝑥 − 0.0098
(9)
➢ ปัจจัยด้านเวลา คือ อายุผิวทาง
เมื่อ y คือ ค่าความฝืด f จากเครื่องมือ Skid (ASFT T-10)
➢ ปัจจัยด้านปริมาณจราจรตลอดอายุผิวทางคือ AADT x 365
X คื อ ค่ า ความขรุ ข ระ (MTD) ของผิ ว ทางจากการเครื ่ อ งมื อ
วัน x จำนวนปี
Sand Patch
➢ ปัจจัยด้านจำนวนรถบรรทุก คือ ปริมาณรถบรรทุกตลอด
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การทดสอบค่า MTD จาก
อายุผิวทาง
Sand Patch และค่า f จาก Skid (ASFT T-10) บนผิวทางชนิด Para
Slurry Seal อายุผวิ ประมาณ 2 ปี
TRL05-7
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จากการทดสอบด้วยวิธี Simple Linear Regression Analysis ทดสอบ ตารางที่ 4 Correlations ของผิวทางชนิด AC60-70
ค่า f อุณหภูมิ อายุผิวทาง ปริมาณรถ
ทุกระยะประมาณ 200 เมตร มีจำนวนข้อมูล 90 ข้อมูล หาความสัมพันธ์
ผิวทาง
(ปี)
สะสม
พบว่า ค่า MTD มีแนวโน้มไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับค่า f จากการวิเคราะห์
ค่า f
1.000 -.769
-.732
-.910
ความสัมพันธ์ของผิวทางชนิด Para Slurry Seal ได้ค่า MTD เฉลี่ยเท่ากับ
อุณหภูมิผิวทาง -.769 1.000
.880
.636
0.39 mm. และค่า f เฉลี่ยเท่ากับ 0.49 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.83 มีค่าที่ Pearson
อายุผิวทาง(ปี)
-.732 .880
1.000
.552
Correlation
ค่อนข้างสัมพันธ์กันมาก ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า MTD จาก Sand Patch และค่า f จาก Skid
(ASFT T-10) ของผิวทางชนิด Para Slurry Seal

รถบรรทุก
สะสม
-.930
.664
.590

ปริมาณรถสะสม -.910

.636

.552

1.000

.997

รถบรรทุกสะสม -.930
ค่า f
.
อุณหภูมิผิวทาง .000
Sig.
(1อายุผิวทาง(ปี)
.000
tailed)
ปริมาณรถสะสม .000
รถบรรทุกสะสม .000
ค่า f
168

.664
.000
.
.000
.000
.000
168

.590
.000
.000
.
.000
.000
168

.997
.000
.000
.000
.
.000
168

1.000
.000
.000
.000
.000
.
168

N

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จึงได้ สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความขรุขระ (MTD) กับค่าความฝืด fของผิวทาง ชนิด Para Slurry Seal

อุณหภูมิผิวทาง

168

168

168

168

168

อายุผิวทาง(ปี)

168

168

168

168

168

ปริมาณรถสะสม

168

168

168

168

168

รถบรรทุกสะสม

168

168

168

168

168

5.3.2 จากการสำรวจและประเมินสภาพความฝืดของผิวทาง Para
Slurry Seal กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสือ่ มสภาพ ผลของข้อมูล
เมื่อ y คือ ค่าความฝืด f จากเครื่องมือ Skid (ASFT T-10)
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้น
X คื อ ค่ า ความขรุ ข ระ (MTD) ของผิ ว ทางจากการเครื ่ อ งมื อ
พบว่า ค่า f ของผิวทาง Para Slurry Sealช่วงอายุผิวทาง 2 – 3 ปี มี
Sand Patch
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.52 ดังตารางที่ 5
𝑦 = 0.947𝑥 − 0.0775

(10)

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพ
ค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง
5.3.1 จากการสำรวจและประเมินสภาพความฝืดของผิวทางชนิด AC
60–70 กับปัจจัยส่งผลต่อการเสื่อมสภาพทดสอบทุกระยะ
ประมาณ 100 เมตร จำนวนข้อมูล 168 ข้อมูล ผลของข้อมูลที่
ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้น
พบว่า ค่า f ของผิวทางชนิด AC 60 – 70 ช่วงอายุผิวทาง 2 – 3 ปี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการเก็บข้อมูล ผิวทางชนิด AC 60-70

Mean
N

ค่า f ผิว อุณหภูมิ ผิว อายุผิว ปริมาณรถ รถบรรทุก
AC60-70
ทาง
ทาง (ปี) สะสม (คัน) สะสม (คัน)
0.63
31.93
2.5 11,963,559.37 4,410,291.19
168
168
168
168
168

ตารางที่ 5 สรุปผลการเก็บข้อมูล ผิวทางชนิด Para Slurry Seal
ค่า f ผิวPara อุณหภูมิ อายุผิว ปริมาณรถ
Slurry Seal ผิวทาง ทาง (ปี) สะสม (คัน)
0.52
31.1
2.5
9,061,581
168
168
168
168

Mean
N

รถบรรทุก
สะสม (คัน)
2,820,766
168

ผลการวิ เคราะห์ โ ดยใช้ สั มประสิท ธิ์ ส หพัน ธ์ (Correlations) พบว่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพผิวทางชนิด Para Slurry
Seal จะเห็ น ได้ ว ่ า ตั ว แปรพยากรณ์ ท ุ ก ตั ว มี ค ่ า Sig. เท่ า กั บ 0.000 มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรดังกล่าวเป็น ปัจจัยส่งผลต่อการเสื่อมสภาพ
ค่าความฝืดของผิวทางชนิด Para Slurry Seal อย่างมีนัยสำคัญ ดังผลใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 Correlations ของผิวทางชนิด Para Slurry Seal
ค่า f อุณหภูมิ อายุผิวทาง ปริมาณรถ รถบรรทุก
ผิวทาง
(ปี)
สะสม
สะสม
-.825
-.832
-.737
-.892

ผลการวิ เคราะห์ โ ดยใช้ สั มประสิท ธิ์ ส หพัน ธ์ (Correlations) พบว่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพผิวทางชนิด AC 60-70
ค่า f
1.000
จะเห็นได้ว่าตัวแปรพยากรณ์ทุกตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 มีความสัมพันธ์
อุณหภูมิผิวทาง -.825
Pearson
กับ ตัว แปรตามอย่า งมีน ัย สำคัญ ที่ ระดับ น้อ ยกว่า 0.05 แสดงว่า ผลการ
อายุผิวทาง(ปี)
-.832
Correlation
ปริมาณรถสะสม -.737
วิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรดังกล่าวเป็นปัจจัยส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่าความ
รถบรรทุกสะสม -.892
ฝืดของผิวทางชนิด AC60-70 อย่างมีนัยสำคัญ ดังผลในตารางที่ 4
ค่า f

TRL05-8

.

1.000

.998

.807

.632

.998

1.000

.809

.643

.807

.809

1.000

.553

.632
.000

.643
.000

.553
.000

1.000
.000
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อุณหภูมิผิวทาง
Sig.
(1-อายุผิวทาง(ปี)
tailed)
ปริมาณรถสะสม
รถบรรทุกสะสม
ค่า f

.000
.000
.000
.000
168

.
.000
.000
.000
168

.000
.
.000
.000
168

.000
.000
.
.000
168

.000
.000
.000
.
168

อุณหภูมิผิวทาง

168

168

168

168

168

อายุผิวทาง(ปี)

168

168

168

168

168

ปริมาณรถสะสม

168

168

168

168

168

รถบรรทุกสะสม

168

168

168

168

168

N
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ปริมาณรถสะสม 2.500E-008 .000
1.525
รถบรรทุกสะสม -1.100E-007 .000
-2.316
(Constant)
.890
.008
อายุผิวทาง(ปี)
-.028
.004
-.199
2
ปริมาณรถสะสม 2.473E-008 .000
1.509
รถบรรทุกสะสม -1.100E-007 .000
-2.317
a. Dependent Variable: ค่าความฝืดผิวทางชนิด AC 60-70

5.140
-7.565
117.696
-6.502
5.060
-7.526

.000
.000
.000
.000
.000
.000

4.4.2 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่าความฝืดของ
ผิวทางชนิด Para Slurry Seal ด้วยวิธที างสถิติการวิเคราะห์
Multiple Regression Analysis ในที่นี้ได้ใช้วิธีเลือกตัวแปร
โดยวิธี Backward Elimination พบว่าได้ Model ที่เหมาะสม
มา 2 รูปแบบ ดังตารางที่ 9

ผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการการเสือ่ มสภาพค่าความฝืดของผิวทาง
ในสภาวะการใช้งานจริง

ด้วยการคัดเลือกตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพและมีนัยสำคัญต่อค่า
ตารางที่ 9 Model Summary
ความฝืดของผิวทาง พบว่า
5.4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่าความฝืดของ
ผิวทางชนิด AC60-70 ด้วยวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ Multiple
Regression Analysis ในที่นี้ได้ใช้วิธีเลือกตัวแปรโดยวิธี
Backward Elimination พบว่าได้ Model ที่เหมาะสมมา 2
รูปแบบ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 Model Summary
Model R

R Adjusted Std. Error
Change Statistics
Square R Square of the R Square F df1 df2 Sig.F
Estimate Change Change
Change
a
1 .964 .930 .928 .01913 .930 538.393 4 163 .000
2 .964b .928 .927 .01923 -.001 2.716 1 163 .101
a. Predictors: (Constant), รถบรรทุกสะสม, ปริมาณรถสะสม, อุณหภูมิผิวทาง, อายุผิว
ทาง(ปี)
b. Predictors: (Constant), รถบรรทุกสะสม, ปริมาณรถสะสม, อายุผิวทาง(ปี)

Model R

R Adjusted Std. Error
Change Statistics
Square R Square of the R Square F df1 df2 Sig. F
Estimate Change Change
Change
1 .957a .915 .913 .03635 .915 441.244 4 163 .000
2 .957b .915 .914 .03624 .000
.027 1 163 .869
a. Predictors: (Constant), รถบรรทุกสะสม, ปริมาณรถสะสม, อุณหภูมิผิวทาง, อายุผิว
ทาง(ปี)
b. Predictors: (Constant), รถบรรทุกสะสม, ปริมาณรถสะสม, อายุผิวทาง(ปี)

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเพื่อสร้างสมการการเสื่อมสภาพค่า
ความฝืดของผิว ทางชนิด Para Slurry Seal ในสภาวะการใช้งานจริง ซึ่ง
พบว่าModel รูปแบบที่ 2 ตัวแปรในการสร้างสมการทุกตัวมีค่า Sig. น้อย
กว่า 0.05 ซึ่งเป็นสมการที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสมการการเสื่อมสภาพ
ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ดังนี้ คือ
ค่าความฝืดของผิวทางชนิด Para Slurry Seal = 1.036 – 0.085อายุผิวทาง
(ปี) – 6.863x10-9 ปริมาณรถสะสม – 8.432x10-8 รถบรรทุกสะสม

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเพื่อสร้างสมการการเสื่อมสภาพค่า ตารางที่ 10 Coefficientsa
Unstandardized Standardize
ความฝืดของผิว ทางชนิด AC 60-70 ในสภาวะการใช้งานจริง ซึ่งพบว่า Model
Coefficients
d
Model รูปแบบที่ 2 ตัวแปรในการสร้างสมการทุกตัวมีค่า Sig. น้อยกว่า
Coefficients
0.05 ซึ่งเป็นสมการที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสมการการเสื่อมสภาพ ซึ่ง
B
Std.
Beta
สามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ดังนี้ คือ
Error
ค่าความฝืดของผิวทางชนิด AC 60-70 = 0.89 – 0.028อายุผิวทาง(ปี)
+2.473x10-8 ปริมาณรถสะสม – 1.1x10-7 รถบรรทุกสะสม
(10)
ตารางที่ 8 Coefficientsa
Model

Unstandardized
Coefficients
B

1

(Constant)
อุณหภูมิผิวทาง
อายุผิวทาง(ปี)

.931
-.002
-.020

Standardize t
d
Coefficients
Std.
Beta
Error
.026
36.079
.001
-.078
-1.648
.007
-.140
-2.967

Sig.

.000
.101
.003

t

(Constant)
1.056
.126
8.405
อุณหภูมิผิวทาง
-.002
.011
-.055
-.166
1 อายุผิวทาง(ปี)
-.071
.082
-.290
-.866
ปริมาณรถสะสม -6.855E-009 .000
-.125
-3.213
รถบรรทุกสะสม -8.444E-008 .000
-.602
-19.884
(Constant)
1.036
.014
72.649
อายุผิวทาง(ปี)
-.085
.010
-.345
-8.199
2
ปริมาณรถสะสม -6.863E-009 .000
-.125
-3.227
รถบรรทุกสะสม -8.432E-008 .000
-.601
-20.222
a. Dependent Variable: ค่าความฝืดผิวทางชนิด Para Slurry Seal
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Sig.

.000
.869
.388
.002
.000
.000
.000
.002
.000
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6. สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยวิธ ี Simple Linear Regression
Analysis หาความสัมพันธ์ ระหว่างการทดสอบค่าความขรุขระ และค่าความ
ฝืดของผิวทางชนิด AC 60-70 และผิวทางชนิด Para Slurry Seal พบว่า ค่า
ความขรุขระของผิวทางมีแนวโน้มไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับค่าความฝืดของ
ผิวทาง ของผิวทางทั้งสองชนิด ซึ่งมีค่า R2 ที่ระดับค่อนข้างสัมพันธ์กนั มาก
และมีการกระจายตัวอยูใ่ นรูปเชิงเส้น และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จึง
ได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขรุขระกับค่าความฝืดของผิวทาง
ชนิด AC 60-70 คือ y = 1.0413x – 0.0098 และ ผิวทางชนิด Para Slurry
Seal คือ y = 0.9475x – 0.0775 เมือ y คือ ค่าความฝืดของผิวทาง และX
คือ ค่าความขรุขระผิวทาง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพ
ค่าความฝืดของผิวทาง ในสภาวะการใช้งานจริง โดยใช้สัมประสิทธิ์สหพันธ์
(Correlations) ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพผิวทาง
ชนิ ด AC 60-70 และผิ ว ทางชนิ ด Para Slurry Seal จะพบว่ า ตั ว แปร
อุณหภูมิผิวทาง, อายุผิวทาง(ปี),ปริมาณรถสะสม, รถบรรทุกสะสม ตัวแปร
พยากรณ์ทุกตัวมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่าง
มีนัยสำคัญที่ระดับน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์ทางสถิติตวั แปร
ดังกล่าวเป็นปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทางทั้ง 2
ชนิดอย่างแน่นอน
ผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการการเสื่อมสภาพค่าความฝืดของผิวทาง
ชนิด AC 60-70 และผิวทางชนิด Para Slurry Seal ในสภาวะการใช้งาน
จริง ด้วยวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ในที่นี้
ได้ใช้วิธีเลือกตัวแปรโดยวิธี Backward Elimination พบว่า ตัวแปรพยากรณ์
ของทั้ง 2 ชนิดผิวทาง ที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 คือตัวแปรอายุผิวทาง(ปี),
ตัวแปรปริมาณรถสะสม และตัวแปรรถบรรทุกสะสม เป็นตัวแปรที่มีความ
เหมาะสมในการสร้างสมการการเสื่อมสภาพความฝืดของผิวทางมากที่สุด
ของผิวทางทั้ง 2 ชนิด ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสมการของผิวทางได้ดังนี้
คือ ค่าความฝืดของผิวทางชนิด AC 60-70 = 0.89 – 0.028อายุผิวทาง(ปี)+
2.473x10-8 ปริมาณรถสะสม – 1.1x10-7 รถบรรทุกสะสม และค่าความฝืด
ของผิ ว ทางชนิ ด Para Slurry Seal = 1.036 – 0.085อายุผ ิ ว ทาง(ปี) –
6.863x10-9 ปริมาณรถสะสม – 8.432x10-8 รถบรรทุกสะสม

7. ข้อเสนอแนะ
1) ในการศึกษานี้เป็นการศึกษานำร่อง เพื่อศึกษาระยะหลังหมดประกัน
สัญญา เพื่อศึกษาดูค่าสภาพผิวทางอันเนื่องจากค่าความขรุขระและค่าความ
ฝืดของผิวทาง สำหรับในอนาคตเมื่อมีผลการเก็บข้อค่าความขรุขระเฉลี่ยของ
ผิวทางจากเครื่องมือ High-speed Laser Texture Measurement กับข้อ
มูลค่าความฝืดของผิวทาง ที่มากเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทผิว ทาง
ก็จะนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงผลการวิเคราะห์ค่าความขรุขระกับค่าความ
ฝืดของผิวทางต่อไป เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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2) วิธีการตรวจสอบสภาพความฝืดของผิวถนนที่นำเสนอจะแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและชนิดผิวทางของถนน
ประเภทต่างๆ จากข้อจำกัดด้านเครื่องมือ อาจส่งผลให้ค่าความฝืดมีความ
ความคลาดเคลื่อนสูง ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจริง ผู้ดำเนินการควร
ศึกษาถึงข้อจำกัดของเครื่องมือเพื่อให้สามารถเลือกเครื่องมือได้เหมาะสมกับ
ชนิดของผิวทางมากที่สุด และให้ผลค่าความฝืดที่มีความคลาดเคลื่อนน้อย
ที่สุด
3) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ ของปริมาณจราจรสะสมผิว
ทางชนิดAC 60- 70 พบว่ามีค่าเป็นบวกเท่ากับ 2.473E-008 ส่วนผิวทาง
ชนิด Para Slurry Seal พบว่ามีค่าเป็นลบเท่ากับ -6.863E-009 เนื่องจาก
ผิวทางชนิดAC 60-70 เมื่อมีการใช้งานอันเนื่องการปริมาณการจราจรไปซัก
ระยะหนึ่งตัวยางแอสฟัลต์ที่เคลือบวัสดุมวลรวมจะลดบางลง การเคลือบตัว
วัสดุมวลรวมทำให้เกิดค่าความฝืด ของผิวทางจากการขัดสีกั บตัววัสดุเอง
โดยตรงจากการศึกษา [4] ซึ่งก็เป็นไปตามการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่า
ความต้านทางการลื่นไถลของผิวทางในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นอัตรา
การส่งผลเสียที่จะส่งผลทำให้วัสดุมวลรวมเสียคุณสมบัติไปที่ในระยะยาว
ส่วนผิวทางชนิด Para Slurry Seal ตัววัสดุมวลรวมที่ใช้จะประกอบดัวยหิน
ฝุ่นและขนาดหินโตสุดเพียงแค่ 3/8 นิ้ว ซึ่งไม่ไม่มีขนาดคละแบบผิวทางชนิด
AC 60-70 ซึ่งจากการใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดการหลุดล่อนของหินได้ทำ
ให้ค่าความฝืดฝืดทางลดอันเนื่องจากปริมาณจราจร

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษานี้แล้วเสร็จลุล่วงเนื่องจากได้รั บความอนุเคราะห์งบประมาณ
และความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
กรมทางหลวง กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่าง
สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่
Service Time Evaluation for Terminal Screening at Chiang Mai International Airport During
Normal and New Normal Condition
มาริษา1 คีรีมาศทอง1,* ปรีดา2 พิชยาพันธ์2 และ นพดล3 กรประเสริฐ3
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
*author; E-mail address: marisa_kee@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
จุดตรวจค้นอาคารผู้โ ดยสารภายในประเทศเป็นจุ ดคอขวดในการ
เดินทางสัญจร เนื่องด้วยท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยมีข้อจำกัดของพื้นที่
ภายในอาคารผู้โ ดยสาร จึงไม่สามารถติดตั้งเครื่อ ง X-Ray สัมภาระได้
ภายหลังจากการเช็คอิน ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำเป็นต้องติดตั้ง
เครื่อง X-Ray ไว้ที่ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมิ น ระยะเวลาการใช้ บ ริ ก ารของจุ ด ตรวจค้ น อาคารผู ้ โ ดยสาร
ภายในประเทศ ของท่า อากาศยานนานาชาติเ ชีย งใหม่ โดยอาศั ย การ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองการจราจรจุลภาคในการประเมิน ระยะเวลาการใช้
บริการของผู้โดยสารเมื่อ พฤติกรรมของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไป จากลักษณะ
ความเร็วในการเดินของช่วงสถานการณ์ปกติ และช่วงสถานการณ์ปกติใหม่
(New normal) ซึ ่ ง เป็ น ค่ า พารามิ เ ตอร์ ท ี ่ ม ี ค วามสำคั ญ ที ่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ระยะเวลาในการใช้บริการ โดยงานวิจัยได้นำค่าความเร็วในการเดินของ
ผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลง มาพัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค โดย
แบ่งเป็น 2 เงื่อนไข คือ ความเร็วในเดินของผู้โดยสารในสถานการณ์ปกติ
และความเร็ ว ในการเดิ น ของผู ้ โ ดยสารในสถานการณ์ ป กติ ใ หม่ (New
normal) หลังจากนั้นวิเคราะห์ ประเมินระยะเวลาในการใช้บริการ และ
ระยะเวลาในการคอย ผลการศึกษาจากแบบจำลองพบว่าระยะเวลาใน
แถวคอยเฉลี่ยของผู้โดยสารทั้งหมด และระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ย
ของผู้โดยสารทั้งหมด เพิ่มขึ้น
คำสำคัญ: ความเร็วในการเดิน, ระยะเวลาในการใช้บริการ, ระยะเวลา
ในการคอย

Abstract
The Domestic Terminal Screening Point is a bottleneck point
of the passenger traveling route. Due to the space limitation in
Chiang Mai International Airport, the X-Ray luggage cannot be
installed after check-in. The objective of this study is to evaluate
the service time of Domestic Terminal Screening in Chiang Mai
International Airport by microscopic traffic simulation. The key
factor of this study is the walking speed of the passenger, in

normal and new normal situations, which affect to service time.
There are two indicators in this study such as service time and
time in queue. In conclusion, the changing behavior of passenger
affect on service time and time in queue.
Keywords: walking speed, service time, time in queue

1. บทนำ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของการเดินทางของผู้โดยสารได้อย่าง
เพี ย งพอ เพื ่ อ ลดความล่ า ช้ า ในการเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสาร เนื ่ อ งจาก
สถานการณ์ โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ย่อมเกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของ
ผู้บริโภค “New Normal” หรือความปกติแบบใหม่ในสังคมไทย ในส่วนท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยมี
การจัดระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร และให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่
ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารทุกช่องทาง โดยงานวิจัยนี้ประเมินระยะเวลาการ
ให้บริการและเปรียบเทียบสถานการณ์ช่วงปกติและ สถานการณ์ช่วงปกติ
ใหม่ (New normal) ลักษณะของพฤติกรรมของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไป จาก
ลักษณะความเร็วในการเดิน ในช่วงสถานการณ์ปกติใหม่ (New normal)
ซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญที่จะส่งผลต่อระยะเวลาการใช้บริการ
พื ้ น ที ่ ศ ึ ก ษาในงานวิ จ ั ย นี ้ บ ริ เ วณภายในท่ า อากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ บริเวณอาคารผู้โดยสารฝั่งผู้โดยสารในประเทศ ที่จุดตรวจค้น
ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร (Terminal Screening) ทางเข้า 4 และทางเข้า 5
โดยอาศัยการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ข องบริการจุดตรวจค้นด้วย
โปรแกรม PTV Viswalk โดยทางเข้า 4 การใช้บริการจุดตรวจค้นทางเข้า
อาคารผู้โดยสารมีรูปแบบหน่วยบริการเดียว มีแถวคอยแถวเดียว (Single
Channel, single phase) และทางเข้า 5 การใช้บริการจุดตรวจค้นทางเข้า
อาคารผู้โดยสาร มีรูปแบบหน่วยบริการหลายช่องแบบขนานมีผู้ให้บริการ
มากกว่าหนึ่ง มีแถวคอยแถวเดียว (Multi-channel, single phase)

TRL06-1

569

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

2.2 ทฤษฎีของคนเดินเท้า

พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้าจากพฤติกรรมการเดินของคน
งานวิ จ ั ย นี ้ไ ด้ แ บ่ ง ทฤษฎีท ี ่เ กี่ ย วข้ อ งออกเป็ น 2 ส่ ว นได้ แ ก่ ทฤษฎี
เดิ น จะช่ ว ยให้ ม องเห็ น ภาพระดั บ จุ ล ภาค(Microscopic pedestrian
แถวคอย และทฤษฎีพฤติกรรมการเดินของคนเดินเท้า
simulation) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและออกแบบในการจัดวางสิ่ง
2.1 ทฤษฎีแถวคอย (Queuing)
อำนวยความสะดวกหรือสิ่งกีดขวาง เนื่องจากสามารถตรวจสอบสภาพระบบ
แถวคอยเกิ ด จาก ปริ ม าณผู ้ โ ดยสารมี ค ่ า มากกว่ า การให้ บ ริ ก าร จราจรที่มีความซับซ้อนในบริเวณที่ต้องการทำการประเมินตามช่วงเวลาที่
องค์ประกอบพื้นฐานประกอบด้วยผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารและผู้ให้บริการ ต้องการ สามารถจำลองลักษณะการเดินทางและสามารถจำลองลักษณะจำ
เมื่อผู้ใช้บริการมาถึงและไม่ได้รับการให้บริการทันที ผู้ที่มารับบริการจะต้อง เฉพาะของคนเดินเท้าแต่ละประเภทมีความเร็วที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุ
รอรับบริการ เมื่อผู้มารับบริการได้รับบริการจนเสร็จแล้ว จึงออกจากระบบ เพศ ลักษณะของสัมภาระ
แถวคอย
ปัจ จุบ ันแบบจำลองการจราจรระดับ จุลภาคมีห ลายโปรแกรมที ่ ถู ก
นำมาใช้ในการศึกษากรณีต่าง ๆ เช่น PTV Vissim, Legion for Aimsun
เป็นต้น ในส่วนการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำแบบจำลองมาใช้ในการประเมิน
ระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสาร (Terminal
Screening) โดยแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคที่นำมาประยุกต์ใช้ใน
รูปที่ 1 ระบบแถวคอย
การศึกษาคือ โปรแกรม “PTV Viswalk”
2.1.1 จำนวนช่องบริการ
2.3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม PTV Viswalk ในการจำลองสภาพ
ช่องบริการเดียวและชนิดเดียว (Single Channel, single phase)
การจราจรระดับจุลภาค
โปรแกรม PTV Viswalk เป็นซอฟต์แวร์แบบจำลองระดับจุลภาคที่ถูก
พัฒนาเพื่อใช้จำลองพฤติกรรมสำหรับคนเดินเท้า สามารถจำลองลักษณะ
รูปที่ 2 (ก) ช่องบริการเดียวและชนิดเดียว
การเดินเท้าที่ให้ความสมจริงและมีการประเมินระยะเวลาการใช้ บริก าร
ช่องให้บริการ X ช่องทาง และห่างแบบขนานโดยบริการอย่างเดียว (Multi- รวมถึงการแสดงผลแบบจำลองการเดินทางออกมาในรูป 2 และ 3 มิติ และ
channel, single phase)
สามารถนำผลไปบูรณาการร่วมกับ PTV Vissim เพื่อจำลองการจราจรทั้งใน
ด้านการขนส่งและการเดินเท้าไปพร้อมกัน
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
จากงานวิจัยของ Alexander G. de Barros and Tomber (2007) [1]
ได้ประเมินประสิทธิภาพของทางเลือกที่สามารถลดระยะเวลาในการจุดตรวจ
รูปที่ 2 (ข) ช่องให้บริการ X ช่องทาง และห่างแบบขนานโดยบริการอย่างเดียว
ค้น โดยวิเคราะห์ความล่า ช้า ด้ว ยแบบจำลอง Simulation model โดย
ช่องให้บริการแบบอนุกรม และบริการหลายอย่าง (Single channel, Multi จำลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete event) ในวิเคราะห์ความล่าช้าใน
การให้บริการจุดตรวจค้นผู้โ ดยสาร โดยใช้โ ปรแกรม Arena กรณีศึกษา
phase)
สนามบิน Seattle tacoma international airport ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากนโยบายการเพิ่มมาตรการของการรักษาความปลอดภัยส่งผลกระทบต่อ
จุดตรวจค้นผู้โดยสาร โดยที่แต่ละช่องจุดตรวจค้นสามารถของรับผู้โดยสาร
รูปที่ 2 (ค) ช่องให้บริการแบบอนุกรม และบริการหลายอย่าง
ได้ 600 คนต่อชั่วโมง หลังจากเพิ่มมาตรฐานรักษาความปลอดภัยแต่ละช่อง
ช่องให้บริการหลายช่องทางแบบขนานและอนุกรม และบริการหลากหลาย ตรวจค้นสามารถของรับผู้โดยได้ 120 คนต่อชั่วโมง จากเหตุการณ์การโจมตี
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Unpredictable Attack) เหตุการณ์ 9/11 เมื่อปี
อย่าง (Multi channel, Multi phase)
2544 ทางท่าอากาศยานไทยก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ลูกเรือผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และสาธารณชนที่มาใช้บริการ จึงเพิ่ม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง (ท่าอากาศยาน
ไทย, 2561)
งานศึก ษาวิจัยนี้ได้ศึกษางานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับการประเมินทฤษฎี
รูปที่ 2 (ง) ช่องให้บริการหลายช่องทางแบบขนานและอนุกรม และบริการ
แถวคอยโดยแบบจำลอง เช่ น งานวิ จ ั ย ของ Diane Wilson (2006) [3]
หลากหลายอย่าง
ศึกษาจุดตรวจค้นของสนามบินโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอย เพื่อจำลอง
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สถานการณ์ข องแผนนโยบายใหม่ก ่อ นนำไปใช้จริงของจุดตรวจค้นและ การเดินของผู้โดยสารในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่ (New
ประเมินระยะเวลาการใช้บริการ เวลาในการรอ ความยาวแถวคอย งานวิจัย normal)
ของ Guizzi, Murino, & Romano (2009) [4] ใช้ โ ปรแกรม Rockwell
(1) ความเร็วในการเดินของผู้โดยสาร ช่วงเวลาปกติ
Arena เพื่อหาจำนวนผู้โดยสารที่รออยู่และระยะเวลาในการรอคิว ในช่วง
ความหนาแน่นของผู้โดยสาร กับต้นทุนการทำงานที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในบริการให้เพียงพอต่อความต้องการ
แบบจำลองการเดิ น ทาง โปรแกรม PTV Viswalk ซึ ่ ง มี ก ารใช้ ง าน
แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นแบบจำลองคนเดินเพื่อประเมินค่าประสิทธิภ าพ
ของปั จ จั ย ต่ า ง ๆ อาทิ งานวิ จ ั ย ของ Sony Sulaksono Wibowo and
Fadilah (2018) [5] งานวิจัยการสร้างแบบจำลองในการจัดคิวแถวคอยโดย
ใช้ Microsimulation โดยโปรแกรม PTV Viswalk ซึ่งการสร้างแบบจำลอง
การเข้าแถวใช้บริการเคาน์เตอร์เช็คอิน กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติ
Lombok Praya เพื่อคาดการณ์จำนวนเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารในอนาคต
รูปที่ 4 การกระจายของความเร็วของผู้โดยสารในสถานการณ์ปกติ
ประมาณ 20 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำและคุ้มค่า
และงานวิจัยของ วเรศรา วีระวัฒน์ และทักษพร ทองบุญเพียร (2561) [6]
(2) ค่ า ความเร็ ว ในการเดิ น ของผู้ โ ดยสาร ช่ ว งเวลาปกติใ หม่ (New
ศึ ก ษาผลกระทบจากการเดิ น ทางเชื ่ อ มต่ อ ด้ ว ยระบบขนส่ ง เสริ ม ด้ ว ย Normal)
แบบจำลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม PTV Vissim/Viswalk เพื่อให้เห็น
ถึงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ใน
การเลือกเดินทางด้วย รถโดยสารปรับอากาศและรถไฟชานเมืองเส้นทางการ
เดินรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูน (สายสีม่วง) – บางซื่อ (สายสีน้าเงิน)

3. ขั้นตอนการดำเนินวิจัย
3.1 การกำหนดขอบเขตการศึกษา
สำหรับงานวิจัยนี้ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ 2 ส่วนคือ 1.ค่าความเร็วในการ
เดินของผู้โดยสาร ช่วงปกติ(ก่อนช่วง Covid-19) 2.ค่าความเร็วในการเดิน
รูปที่ 5 การกระจายของความเร็วของผู้โดยสารในสถานการณ์ปกติใหม่
ของผู ้ โ ดยสาร ช่ ว งปกติ ใ หม่ (New normal) โดยแบ่ ง ช่ ว งเป็ น 10
สถานการณ์ ดัชนีที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยระยะเวลาในการใช้บริการ
และระยะเวลาในการคอยในการใช้บริการเฉลี่ย ตามปริมาณผู้โดยสารราย ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่าง ความเร็วในการเดินของผู้โดยสาร ช่วงเวลา
ชั่วโมงที่ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 และ 500 คน/ชั่วโมง ปกติและค่าความเร็วในการเดินของผู้โดยสารช่วงเวลาปกติใหม่ (New Normal)

รูปที่ 3 แบบแปลนก่อสร้างภายในอาคารผู้โดยสาร (Auto CAD)

ค่าเฉลี่ย

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ช่วงเวลาปกติ

0.89

0.77

ช่วงเวลาปกติใหม่

1.00

0.22

t

p

-3.14*

0.002

จากตารางที่ 1 พบว่าความเร็วในการเดินของผู้โดยสาร ช่วงเวลาปกติ
กับค่าความเร็วในการเดินของผู้โดยสารช่วงเวลาปกติใหม่ (New Normal)
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และพบว่าค่าความเร็วในการ
เดินของผู้โดยสาร ช่วงเวลาปกติใหม่ (New Normal)

3.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
โดยในการสำรวจลักษณะทางกายภาพของจุดตรวจค้นทางเข้าอาคาร
ข้ อ มู ล ที ่ ใ นการสำรวจข้ อ มภาคสนาม คื อ ลั ก ษณะทางกายภาพ ผู ้ โ ดยสาร (Terminal Screening) บริ เ วณประตู 4-5 โดยใช้ แ บบแปลน
พฤติกรรมของผู้โดยสาร การเข้ามาใช้บริการของผู้โดยสาร และความเร็วใน
3.2 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม
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ก่ อ สร้ า งภายในอาคารผู ้ โ ดยสาร (Auto CAD) ประกอบในการพั ฒ นา ผู้โดยสารเริ่มหยิบถาดวางสัมภาระหรือเริ่มวางสัมภาระลงที่จุด X-Ray จนถึง
แบบจำลอง ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 8
สิ้นสุด กระบวนการคือ เดินออกจากเจ้า หน้า ที่ หน่ว ยในการสำรวจเป็น
หน่วย วินาที โดยแบ่งกระบวนการเป็นแต่ละขั้นตอน ได้แก่
(1) ขั้นตอนจัดเตรียมสัมภาระวางถาด

รูปที่ 6 จุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสาร (Terminal Screening)

การสำรวจอุปสรรคในการเดินทาง สิ่งหลักที่ต้องสำรวจเก็บข้อมูล คือ
เสา ผนังกั้น กำแพง รวมทั้งพื้นที่หวงห้ามเดินเข้าไปจนผ่านกระบวนการต่าง
ๆ โดยสำรวจลักษณะ ความกว้าง ความหนา ความสูง และตำแหน่งที่ตั้งของ
รูปที่ 9 การกระจายของเวลาที่ผู้โดยสารใช้การจัดเตรียมสัมภาระวางถาด
เครื่องX-Ray เครื่องตรวจจับโลหะ (Walk Through Metal detector) และ
(2) ขั้นตอนผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ (Walk Through Metal detector)
เครื่องตรวจแบบ Full body scanner
3.2.2 พฤติกรรมของผู้โดยสาร
ลัก ษณะการเข้า แถวคอยรอใช้จ ุดตรวจค้นทางเข้า อาคารผู้โ ดยสาร
(Terminal Screening) โดยสำรวจจำนวนแถวคอยที ่ ร อใช้ บ ริ ก ารหรื อ
รูปแบบของแถวคอย ความยาวของแถว การเลือกเข้าแถวคอยของผู้โดยสาร

รูปที่ 10 การกระจายของเวลาที่ผู้โดยสารผ่านเครือ่ งตรวจจับโลหะ

(3) ขั ้ น ตอนตรวจค้ น ส่ ว นบุ ค คล ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจแบบ Full body
scanner

รูปที่ 7 กระบวนการผ่านจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
(Terminal Screening) ทางเข้า4

รูปที่ 8 กระบวนการผ่านจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
(Terminal Screening) ทางเข้า5

การสำรวจเวลาในการใช้บริการของผู้โดยสาร เป็นการสำรวจเวลาใน
การใช้ บ ริ ก ารจุ ด ตรวจสั ม ภาระ ซึ ่ ง สำรวจตั ้ ง แต่ เ วลาเริ ่ มใช้ บ ริ ก ารคือ
TRL06-4

รูปที่ 11 การกระจายของเวลาที่ผู้โดยสารใช้เวลาตรวจค้นส่วนบุคคลด้วย
เจ้าหน้าที่ตรวจ

572

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

(4) ขั้นตอนรับกระเป๋าและสัมภาระจากถาด

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

4.2 การกำหนดพฤติกรรมของผู้โดยสารในแบบจำลอง
ตารางที่ 2 การกำหนดตัวแปรในแบบจำลอง
การกำหนดตัวแปร
ในแบบจำลอง
Time
Distributions
Queuing

Pedestrian routes

รูปที่ 12 การกระจายของเวลาที่ผู้โดยสารใช้รับกระเป๋าและสัมภาระจากถาด

4. การพัฒนาแบบจำลอง
การดำเนินการของการให้บริการจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสารนำ
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อพัฒนาแบบจำลองการใช้
บริการจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสารโดยโปรแกรม PTV Viswalk มี
การพัฒนาแบบจำลองโดยนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ดังนี้

Walking Behavior

Walking Speed

4.1 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพในแบบจำลอง
ลักษณะทางกายภาพในการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของผู้โดยสาร
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ Areas / Pedestrian Areas (พื้นที่ทางเดิน
ของผู้โดยสาร) นำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพื้นที่การเดินของคนเดินเท้า
บริเวณจุดตรวจค้น เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างแบบจำลองการเดิน
ของผู้โดยสาร และ Obstacles (อุปสรรค) เป็นสิ่งกีดขวางในการเดินและ
พื้นที่หวงห้าม โดยแบบจำลองนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอุปสรรคกีด
ขวางการเดินของผู้โดยสาร

คำนิยาม
ระยะเวลาที่ผู้โดยสารใช้บริการจุดตรวจค้น
ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
กำหนดลักษณะการเข้าแถวคอยของพื้นที่
คอยเพื่อใช้บริการ เพื่อให้ใกล้เคียงสภาพ
ความเป็นจริง โดยนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจพื้นที่จัดรูปแบบแถวคอย
สัดส่วนในการใช้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจ
ค้นร่างกาย นำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
สั ด ส่ ว นของผู ้ โ ดยสาร ในการเลื อ กใช้ จุ ด
บริการเจ้าหน้ าที ่ ตรวจค้นร่า งกายและไม่
ต้องตรวจค้นร่างกาย เพื่อจำลองการเลือ ก
เส้นทางของผู้โดยสาร
คุณลักษณะการเดินของผู้โดยสารมีผ ลต่ อ
Social force model ของพฤติ ก รรมของ
คนผู้โดยสาร
ความเร็ ว ของการเดิ น ของผู ้ โ ดยสาร
ความเร็วของการเดินของผู้โดยสารของช่วง
ปกติ และช่วงปกติใหม่ (New Normal)

แสดงค่า
ในหน่วย
วินาที
-

เปอร์เซ็นต์

-

เมตร/
วินาที

4.3 ประเมินระยะเวลาในการใช้บริการ
การประเมิน ระยะเวลาในการบริการของจุดตรวจค้นทางเข้าอาคาร
ผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยประเมิน
ค่าที่ได้จากการประมวลผลแบบจำลองการจราจรสำหรับคนเดิน เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับใช้ได้ภายในท่าอากาศยาน
โดยดัชนีที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ระยะเวลาในแถวคอยและ
ระยะเวลาในการใช้บริการ เพื่อทราบระยะเวลาในการใช้บริการของจุดตรวจ
ค้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินด้วยแบบจำลองสามารถเป็น 2 ส่วน
4.3.1 ระยะเวลาในแถวคอย
คือระยะเวลาเฉลี่ยของผู้โดยสารทั้งหมดในรอรับบริการบริเวณหน้า
ทางเข้า ก่อนเข้ารับริการ แสดงค่าในหน่วย วินาที

รูปที่ 13 แบบจำลองการจราจรจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

4.3.2 ระยะเวลาในการใช้บริการ
คือ ระยะเวลาเฉลี ่ย ของผู ้โ ดยสารทั้ งหมดที่ ใ ช้ บ ริก ารจุ ดตรวจค้ น
ทางเข้าผู้โดยสาร ตั้งแต่กระบวนการวางถาดสัมภาระ จนถึงรับสัมภาระ
เสร็จ กระบวนการออกจากระบบ แสดงค่าในหน่วย วินาที

5. ผลการศึกษา
ข้อมูลที่แสดงผลจากการพัฒนาแบบจำลองคนเดินโดยโปรแกรม PTV
Viswalk สามารถแสดงผลข้ อ มูลแบบจำลองการใช้ บ ริก ารจุด ตรวจค้ น
ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ทางเข้าที่ 4 และทางเข้า 5 ดังนี้

TRL06-5

573

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ตารางที่ 3 สรุประยะเวลาในการรอใช้บริการเฉลีย่ ทางเข้า 4

5.1 ระยะเวลาในแถวคอย
จากผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการคอยในการใช้บริการเฉลี่ย ของ
แบบจำลองสถานการณ์ปกติ และแบบจำลองสถานการณ์ปกติใหม่ (New
Normal) โดยระยะเวลาในการคอยในแถวการบริการจุดตรวจค้นทางเข้า
อาคารผู้โดยสาร ทางเข้าที่ 4 และทางเข้า 5 ของแบบจำลองสถานการณ์
ปกติใหม่ (New Normal) ใช้ระยะเวลาในการรอคอยที่นานกว่าแบบจำลอง
สถานการณ์ปกติ
จากจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสารทางเข้าที่ 4 ใช้ระยะเวลาใน
แถวคอยเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 0.69% - 17.18% ดังตารางที่ 3
จากจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสารทางเข้าที่ 5 ใช้ระยะเวลาใน
แถวคอยเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 0.21% - 69.80% ดังตาราง 4

ปริมาณ
ผู้โดยสาร
ต่อชั่วโมง
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

ระยะเวลาในการรอใช้บริการเฉลี่ย
ของจุดตรวจค้นผู้โดยสาร ทางเข้า4 (วินาที)
ช่วงปกติใหม่
ช่วงปกติ
(New normal)
1.96
2.17
5.84
6.03
7.94
8.43
9.78
11.46
12.74
13.34
13.06
13.15
18.31
19.11
25.13
26.16
30.1
31.11
56.78
61.42

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
10.71
3.25
6.17
17.18
4.71
0.69
4.37
4.10
3.36
8.17

ตารางที่ 4 สรุประยะเวลาในการรอใช้บริการเฉลีย่ ทางเข้า 5
ปริมาณ
ผู้โดยสาร
ต่อชั่วโมง
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

รูปที่ 14 เปรียบเทียบระยะเวลาในการรอใช้บริการโดยเฉลี่ย ทางเข้า 4

ระยะเวลาในการรอใช้บริการเฉลี่ย
ของจุดตรวจค้นผู้โดยสาร ทางเข้า5 (วินาที)
ช่วงปกติใหม่
ช่วงปกติ
(New normal)
2.2
2.6
2.15
2.55
2.22
2.53
2.64
2.76
3.04
3.37
4.07
4.43
4.68
4.69
8.84
10.41
11.01
14.97
19.47
33.06

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
18.18
18.60
13.96
4.55
10.86
8.85
0.21
17.76
35.97
69.80

5.2 ระยะเวลาในการใช้บริการ

รูปที่ 15 เปรียบเทียบระยะเวลาในการรอใช้บริการโดยเฉลี่ย ทางเข้า 5

จากผลการเปรี ย บเที ย บระยะเวลาในการใช้ บ ริ ก ารทั ้ ง หมด ของ
แบบจำลองสถานการณ์ปกติ และแบบจำลองสถานการณ์ปกติใหม่ (New
Normal) โดยเวลาที่ใช้ ก ารบริก ารจุด ตรวจค้ นทางเข้า อาคารผู ้โ ดยสาร
ทางเข้าที่ 4 และทางเข้า 5 ของแบบจำลองสถานการณ์ปกติใหม่ (New
Normal) ใช้เวลาเพิ่มขึ้นกว่าแบบจำลองสถานการณ์ปกติ
จากจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสารทางเข้าที่ 4 ใช้ระยะเวลาในการ
ใช้บริการเวลาเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 1.44% - 5.08% ดังตารางที่ 5
จากจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารผู้โดยสารทางเข้าที่ 5 ใช้ระยะเวลาในการ
ใช้บริการเวลาเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 5.56% - 7.08% ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ย ของจุดตรวจค้นผูโ้ ดยสาร ทางเข้า5
ปริมาณ
ผู้โดยสาร
ต่อชั่วโมง
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

รูปที่ 16 เปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ย ของจุดตรวจค้นผู้โดยสาร
ทางเข้า 4

ระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ย ของจุดตรวจค้น
ผู้โดยสาร ทางเข้า5 (วินาที)
ช่วงปกติใหม่
ช่วงปกติ
(New normal)
58.5
61.75
59.35
63
60.15
64
62.33
66.5
64.56
69.13
67.1
70.28
69.45
71.5
72.01
74.2
74.22
76.55
110.31
113.88

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
5.56
6.15
6.40
6.69
7.08
4.74
2.95
3.04
3.14
3.24

6. สรุปผลการวิจัย

รูปที่ 17 เปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ย ของจุดตรวจค้นผู้โดยสาร
ทางเข้า 5
ตารางที่ 5 ระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ย ของจุดตรวจค้นผูโ้ ดยสาร ทางเข้า4
ปริมาณ
ผู้โดยสาร
ต่อชั่วโมง
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

ระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ย ของจุดตรวจค้น
ผู้โดยสาร ทางเข้า4 (วินาที)
ช่วงปกติใหม่
ช่วงปกติ
(New normal)
58.86
59.71
64.91
66.72
70
71.89
73.42
75.33
75.32
77.25
74.72
76.85
81.99
84.48
83.05
86
95.02
99.08
117.34
123.3

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
1.44
2.79
2.70
2.60
2.56
2.85
3.04
3.55
4.27
5.08

งานวิจัยนี้ประเมินระยะเวลาการให้บริการและเปรียบเทียบสถานการณ์
ช่ ว งปกติ แ ละ สถานการณ์ ช ่ ว งปกติ ใ หม่ (New normal) ลั ก ษณะของ
พฤติกรรมของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไป จากลักษณะความเร็วในการเดิน ในช่วง
สถานการณ์ปกติใหม่ (New normal) ซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญ
ที่จะส่งผลต่อระยะเวลาการใช้บริการ พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้บริเวณภายใน
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บริเวณอาคารผู้โดยสารฝั่งผู้โดยสารใน
ประเทศ ที่จ ุดตรวจค้นทางเข้า อาคารผู้โ ดยสาร (Terminal Screening)
ทางเข้า 4 และทางเข้า 5 โดยอาศัยการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ของ
บริการจุดตรวจค้นด้วยโปรแกรม PTV Viswalk
จากการพัฒนาแบบจำลองการเดินทางของผู้โดยสารจุดตรวจค้นทางเข้า
ผู้โดยสาร และผลการศึกษาจากการสำรวจข้อมูลภาคสนามพบว่า ความเร็ว
ในการเดินของผู้โดยสารในช่วงเวลาปกติ น้อยกว่าความเร็วในการเดินของ
ผู้โดยสารช่วงเวลาปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติโดย
ค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ 25% Significant level และจาก
สมมติฐานของ Social distancing ที่ให้รักษาระยะห่างกันในแถวคอย ใน
แบบจำลอง ซึ่งผลที่ได้จากแบบจำลองพบว่า
(1) เมื ่ อ ปริม าณผู ้โ ดยสารเพิ่ มขึ ้น จากแบบจำลองสถานการณ์ ทั้ ง
สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่ (New normal) ระยะเวลาใน
แถวคอยเฉลี่ยของผู้โดยสารทั้งหมด และระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ยของ
ผู้โดยสารทั้งหมด เพิ่มขึ้น
(2) ที่จ ำนวนผู้โ ดยสารเท่า กัน ระหว่า ง 50-500 คนต่อ ชั่ว โมง จาก
แบบจำลองสถานการณ์ป กติ และสถานการณ์ป กติใหม่ (New normal)
ระยะเวลาในแถวคอยเฉลี่ยของผู้โดยสารทั้งหมด และระยะเวลาในการใช้
บริการเฉลี่ยของผู้โดยสารทั้งหมด สูงกว่าสำหรับสถานการณ์ปกติใหม่ (New
normal) ทั้งทางเข้า 4 (Single Channel, single phase) และทางเข้า 5
(Multi-channel, single phase)
(2.1) ระยะเวลาในแถวคอยเฉลี่ยของผู้โดยสารทั้งหมด
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ทางเข้า 4 โดยมีค่าความแตกต่างกัน 0.69% - 17.18% และทางเข้า 5
โดยมีค่าความแตกต่างกัน 0.21% - 69.80%
(2.2) ระยะเวลาในการใช้บริการเฉลี่ยของผู้โดยสารทั้งหมด
ทางเข้า 4 โดยมีค่าความแตกต่างกัน 1.44% - 5.08% และทางเข้า 5
โดยมีค่าความแตกต่างกัน 2.95% - 7.08%
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บทคัดย่อ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ กอปรกับ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศไทยกำลังเผชิญ วิกฤติปัญหา
ความแออัดและการจัดการโลจิสติกส์ โรงพยาบาลจากปริมาณผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บ ริก ารสุข ภาพที่เพิ่มสูงขึ้ นอย่า งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ ระดั บ การ
ให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล งานวิจัยนี้จึง มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทาง
บรรเทาปั ญ หาโลจิ ส ติ ก ส์ โรงพยาบาล มุ่ งเน้ น การสั ญ จรภายในอาคาร
โรงพยาบาลด้วยลิฟต์โดยสาร โดยได้พัฒนาแบบจำลองการจราจรของลิฟต์
โดยสารด้ ว ยโปรแกรม ARENA ภายใต้ ท ฤษฎี แ ถวคอยและการจํ า ลอง
สถานการณ์ อาศัยข้อมูลสำรวจผู้ใช้บริการลิฟต์โดยสารจำนวน 6 ตัว ของ
อาคารศรีพัฒน์ ขนาด 15 ชั้น ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จั งหวัด เชี ย งใหม่ ผลการวิเคราะห์ เปรีย บเทีย บแบบจำลองรูป แบบการ
ให้บริการ 3 รูปแบบ คือ แบบอิสระให้ลิฟต์จอดได้ทุกชั้น แบบแบ่งตามชั้น
เลขคู่และเลขคี่ และแบบแบ่งตามระดับความสูงของชั้น พบว่า การจัดสรร
ลิฟต์แบบแบ่งตามระดับความสูงชั้น เป็นรูปแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพการให
บริก ารดีที่สุด โดยรองรับ ผู้ใช้บ ริก ารในระบบได้สูงถึ ง 338 คน/นาที ใช้
ระยะเวลาในแถวคอยเฉลี่ยน้อยที่สุด (1.85 นาที) และระยะเวลาในระบบ
เฉลี่ยน้อยที่สุด (5.94 นาที)
คำสำคัญ: ลิฟ ต์โดยสาร, โลจิสติกส์โรงพยาบาล, การจําลองสถานการณ์ ,
การวิเคราะห์การจราจรของลิฟต์, ทฤษฎีแถวคอย

Abstract
Under an inevitable aging population structure embraced
with a successfully implemented Universal Health Coverage
(UHC) system, Thailand is currently one of the few developing
countries experiencing a rapidly growing number of patients
and health service users. Hospital overcrowding has now
become a common scenario that makes hospitals, especially

the public ones, encounter with various logistical problems.
This research therefore aims to find a way to alleviate of the
hospital logistical problems, in-building flows of people. In this
study, passenger elevator traffic model was developed using
the ARENA program under the queue theory and simulation, of
which the models are developed based on the travel and
activity data collected from passengers of 6 elevators in the
15-storey Sriphat Building, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital,
Chiang Mai. The results of the comparative analysis of the
three-service model The results of the comparative analysis of
the three service model are independent models, can be lifted
on all floors, classified by even - odd numbers model and
divided according to the level of the floor, found that the
allocation of elevators divided by level of the floor Is the
format that provides the best service efficiency The system can
support up to 338 users, using the least average queue time
(1.85 minutes) and the least average system time (5.94
minutes).
Keywords: Passenger Elevator, Hospital Logistics, Simulation,
Elevator Traffic Analysis, Queuing Theory

1. คำนำ
ปัญหาสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
โรงพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสุขภาพ แต่ในสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ด้ ว ยการดำเนิ น โครงการหลัก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า [1] การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ [2] ส่งผลให้ปริมาณผู้ป่ วย
และผู้มาใช้บริการสุขภาพของประเทศไทยมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้ เกิด
การให้บริการสุขภาพที่ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการ
รัก ษาพยาบาลผู้ป่ ว ยจึ งถื อ เป็ นเป้ า หมายสำคัญ ที่ไทยและประชาคมโลก
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ตระหนั ก ทั้ ง การลดความแออั ด ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ลดค่ า ใช้ จ่ า ย เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ า งรวดเร็ ว การขนส่ ง ภายใน
โรงพยาบาลนับ เป็ นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ต่อ คุณภาพการให้ บ ริการสุข ภาพเป็ น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้ป่ วย บุ คลากรทางการแพทย์ หรือวัสดุ
อุปกรณ์ ล้วนมีความสำคัญ ต่อกระบวนการรักษาทั้งสิ้น ดังนั้นการบริหาร
จัดการสภาพการไหลของจราจรภายในโรงพยาบาลย่อมสามารถส่งเสริมการ
ให้บริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
อาคารศรีพัฒน์ขนาด 15 ชั้น ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
มีผู้มารับบริการรักษาจำนวนมากในแต่ ละวัน ทำให้เกิดปัญหาความแออัด
จากการมาใช้บริการสุขภาพ ในขณะที่การขนส่งลิฟต์ภายในอาคารศรีพัฒน์มี
จำนวนที่ ให้ บ ริก ารได้ 6 ตัว ซึ่งเป็ น การขนส่ งหลั ก ความสามารถในการ
ให้บริการขนส่งมีอยู่อย่างจํากัดในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาการรอคอยการใช้
ลิฟต์ ซึ่งพบมากที่สุดในช่วงเวลา 07:00 น. – 11:00 น. โดยเกิดแถวคอยการ
รอใช้บริการลิฟต์บริเวณชั้น 1 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพล่าช้า
ตามลำดับ เป็นปัญหาต่อคุณภาพการให้บริการสุขภาพและปัญหาดังกล่าวมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากผู้มาใช้บริการจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
จากปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการรอลิฟต์ กรณีศึกษาอาคารศรีพัฒน์
ทางผู้จัดทำจึงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการศึกษาหา
แนวทางในการปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาแบบจำลองแนวทางการ
ดำเนินงานโดยใช้โปรแกรม ARENA จำลองรูปแบบสถานการณ์ เพื่อจัดการ
จราจรของลิฟต์โดยสาร 3 รูปแบบ คือ การจัดสรรการจราจรลิฟต์โดยสาร
แบบอิสระซึ่งลิฟต์สามารถจอดได้ทุกชั้น การจัดสรรลิฟต์แบบแบ่งตามชั้น
เลขคู่และชั้นเลขคี่ และการจัดสรรลิฟต์แบบแบ่งตามชั้นระดับความสูง โดย
มีการเปรียบเทียบผลการทดลองในแบบจำลองเสมือนจริงที่สร้างขึ้นเพื่อ
คัดเลือกรูป แบบการจัดสรรลิฟ ต์ที่สามารถช่ว ยเพิ่ มประสิทธิภ าพการให
บริการได้ดีที่สุด

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory)
แถวคอยเกิดขึ้นเมื่อความต้องการรับบริการมีมากกว่าความสามารถใน
การให้บริการ ดังแสดงในรูปที่ 1 ทฤษฎีแถวคอยจึงเป็นทฤษฎีที่เข้ามาช่วย
ในการวางแผนและตัดสินใจว่าจะให้บริการ ณ ระดับใดจึงจะเหมาะสมและ
ดีที่สุดสำหรับหน่วยรับบริการและหน่ว ยบริการ ตัวแบบเชิงปริมาณที่ใช้
วิเคราะห์ปัญหาแถวคอยนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบแถวคอย
ที่กำลังทำการศึกษา โดยระบบแถวคอยทุกระบบจะมีโครงสร้างเหมือนกัน
3 ส่วนคือ ผู้รับบริการ รูปแบบของระบบบริการ และหน่วยให้บริการ [3]
ผู้เข้ามารับ
บริการ

แถวคอย
หน่วยให้บริการ

…

ออกจากระบบ

ประชาชน
ระบบแถวคอย

รูปที่ 1 ระบบแถวคอย
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2.1.1 ลักษณะของผู้รับบริการ
จำนวนประชากร (population) คือจำนวนผู้มารับบริการภายในระบบ
กรณีที่มีผู้เข้ามารับบริการจำนวนมากจะเรียกว่าไม่จำกัด แต่หากเป็นระบบ
แถวคอยที่มีผู้รับบริการน้อยจะเรียกว่าจำกัด โดยในงานวิจยั นี้ผู้เข้ามารับ
บริการเป็นแบบไม่จำกัด
มี 2 ลักษณะการเข้ามารับบริการการ คือ เข้ามารับบริการคืออัตรา
คงที่ ผู้รับบริการเคลื่อนที่เข้ามารับบริการในอัตราคงที่สม่ำเสมอ และการ
เข้ามารับบริการในแบบสุ่ม ผู้รับบริการเคลื่อนที่เข้ามารับบริการไม่แน่นอน
ไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าและผู้รับบริการมีความเป็นอิสระต่อ
กัน ซึ่งสามารถแก้ปญ
ั หาโดยการใช้ค่าเฉลี่ยการเข้ามารับบริการ ทั้งนี้ต้อง
ศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็นการเข้ามารับบริการว่าเป็นแบบใดในโดย
งานวิจัยนี้มกี ารเข้ามารับบริการในแบบสุ่ม แจกแจงแบบเอ็กซ์โพแนลเชียล
(Exponantial)
2.1.2 ลักษณะของระบบแถวคอย
ระบบแถวคอยแบบหลายช่องทาง – ขั้นตอนเดียว (multiplechannel-single-phase system) คือแถวคอยที่มีหลายหน่วยบริการและ
ขั้นตอนการบริการเดียว และระเบียบการให้บริการเป็นแบบFirst Come
First Serve (FCFS) ผูร้ ับบริการที่มาถึงก่อนจะได้รับบริการก่อน
2.1.3 ลักษณะของหน่วยบริการ
มี 2 ลักษณะลักษณะของหน่วยบริการ ได้แก่ อัตราการให้บริการแบบ
คงที่ คือ ระยะเวลาที่ให้บริการลูกค้าใช้เวลาเท่ากันเสมอทุก ๆ ครั้ง และ
อัตราการให้บริการแบบสุ่ม คือ การให้บริการลูกค้าโดยใช้เวลามากน้อย
แตกต่างกันซึ่งสามารถแก้ปัญหาโดยการใช้ค่าเฉลี่ยการให้บริการโดย
งานวิจัยนี้มีลกั ษณะอัตราการให้บริการแบบสุ่ม
2.1.4 ตัวแบบแถวคอย
ในการอธิบายแถวคอยให้กระชับและเข้าใจง่าย มีการใช้ตัวอักษรและ
ตัวเลขคั่นด้วยสัญ ลักษณ์ “/” ซึ่งตัวแบบเบื้อ งต้นที่อธิบ ายในบทความนี้
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักที่ต้องมีอยู่ในทุกตัวแบบแถวคอย คือ A/B/s
ตำแหน่ง A คือ การแจกแจงอัตราการมารับบริการ
ตำแหน่ง B คือ การแจกแจงอัตราการให้บริการ
ตำแหน่ง s คือ จำนวนหน่วยของผู้ให้บริการ
โดย A และ B สามารถแทนด้ว ยอั ก ษรอย่า งใดอย่ า งหนึ่ ง ได้ แ ก่ M
หมายถึง การแจกแจงแบบปังซง (Poisson) กรณีที่แทนค่าจำนวนต่อหน่วย
เวลา หรื อ การแจกแจงแบบเอ็ ก ซ์ โพแนลเชี ย ล (Exponantial) กรณี ที่
ข้อมูลเป็นเวลาแทนด้วย D หมายถึงค่าคงที่และแทนด้วย G หมายถึงการ
แจกแจงโดยทั่วไป ซึ่งการวิเคราะห์ตัวแบบแถวคอยพื้นฐานมี 4 ตัวแบบคือ
M/M/1, M/M/S, M/G/1 และ M/D/1 โดยงานวิจั ยนี้ใช้ ตัวแบบ M/M/S
ซึ่งมีลักษณะหน่วยให้บริการคือลิฟต์มากกว่า 1 บริการขั้นตอนเดียวคือการ
โดยสารลิฟต์ มีเวลาให้บริการเป็นแบบสุ่มแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล
2.2

ทฤษฎีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ น กระบวนการจำลอง
(Model) ของระบ บทำงานจริ ง (Real system) แล้ ว ดำเนิ น การใช้
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โปรแกรมนั้นเพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริงภายใต้ข้อกำหนด
ต่าง ๆ ที่วางไว้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานระบบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่
ได้จากการทดลองก่อนนำไปใช้ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป [4]
ปัจจุบันการจำลองแบบปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยม
อย่ า งมาก ทั้ ง การออกแบบและพั ฒ นาระบบงาน ซึ่ งในงานวิ จั ย ครั้ งนี้
เลือกใช้โปรแกรม Arena มาใช้ในการจำลองสถานการณ์ เนื่องจากเป็ น
เครื่องมือตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่ หลายสำหรับสร้างแบบจำลองและ
ดำเนินการทดลองไปกับ ตัวแบบจำลองโดยตัว แบบจำลองจะถู ก ทดสอบ
ความคิ ด ในคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของระบบ และนำไปสู่
แนวทางในการวิ เคราะห์ ป รับ ปรุงระบบให้ มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้ น ตัว
โปรแกรมสามารถวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ได้เช่น ระบบแถวคอยของ
กระบวนการผลิต ทำให้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล มี ค วามสมบู รณ์ ม ากยิ่ งขึ้ น
นอกจากนี้โปรแกรม Arena ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงของ
ระบบไว้บนจอคอมพิวเตอร์ได้ ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ถูกสร้างใน
โปรแกรม Arena สามารถแสดงอยู่ในภาพเคลื่อนไหวได้ เช่น ผู้ใช้บริ การ
เครื่อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ ลำเลีย ง โดยแต่ ละรูป สามารถแสดงสถานภาพของ
ทรัพยากรได้ด้วย เช่น ว่างงาน ทำงาน หยุดงาน เป็นต้น ทำให้ระบบจำลอง
สถานการณ์นั้นเข้าใจได้มากขึ้น

การตัดสินใจเลือกนโยบายลิฟต์ควรเลือกตามลักษณะผู้ใช้ บริการและชนิด
ของอาคารที่ใช้ลิฟต์นั้น ๆ
Ahmad et al. [8] บทความนี้ มุ่ งเน้ น ไปที่ ก ารสร้า งแบบจำลองและ
ทดสอบนโยบายการพัฒนาประสิท ธิภาพการให้บริการลิฟ ต์ เพื่อให้ระบบ
ลิฟต์มีป ระสิทธิภาพและแก้ไขข้อจำกัด โดยใช้โปรแกรม Witness จำลอง
สถานการณ์ที่สามารถแสดงผลภาพออกมาเป็น 3 มิติและมีการเคลื่อนไหว
ง่ายต่อการเห็นการมีปฏิสัมพันธ์กันของระบบ แล้วทดสอบนโยบายการเรียก
ลิฟต์สองแบบ โดยอ้างอิงถึงลิฟต์หนึ่งตัวที่ให้บริการอาคารสำนักงานห้าชั้น
นโยบายการเรีย กลิ ฟ ต์ทั้งคู่ถู ก จำลองและเปรีย บเทีย บผลลัพ ธ์กันเพื่อ หา
นโยบายที่แก้ปัญหาดีที่สุด
Cortés et al. [9] เสนอแบบจำลองลิฟต์โดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
เพื่อ ควบคุมกลุ่มลิฟ ต์ในอาคาร แล้ ว ถูก นำมาเปรีย บเทีย บกับ อั ลกอริธึม
ควบคุมสากลในงานอุตสาหกรรมและการสร้างแบบจำลองสถานการณ์โดย
ใช้โปรแกรม Arena ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น ผลลัพธ์การเปรียบเทียบ
ระยะเวลารอคอยโดยใช้ขั้ นตอนวิธีเชิงพันธุก รรมพบว่ามีป ระสิทธิภ าพดี
มากกว่าอัลกอริทึมสองแบบดั้งเดิม
จากการศึกษาการสร้างแบบจำลองลิฟต์โดยใช้วิธีที่หลากหลายดังแสดง
ในเอกสารงานวิจัยข้างต้น ผู้จัดทำเลือกใช้โปรแกรม Arena ในการจำลอง
สถานการณ์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีความ
2.3
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
เรียบง่าย สะดวกในการสร้างแบบจำลองแต่สามารถจำลองสถานการณ์ที่
นลินา องคสิงห [5] ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ใน ซั บ ซ้ อ นได้ สามารถสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวเสมื อ นจริ ง ของระบบไว้ บ น
การออกแบบการจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้ จอคอมพิวเตอร์
เช่า ด้วยโปรแกรม Vissual Basic โดยแยกโซน (Zone) ลิฟต์ตามความเร็ว 3. การสำรวจและพัฒนาแบบจำลอง
ลิฟ ต์ซึ่งแบ่ งช่วงอาคารออกเป็ น 3 โซน คือ Low Zone, Medium Zone
วิธีก ารดำเนิ น งานวิจั ย ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอนได้แ ก่ (1) การระบุ
และ High Zone เพื่อ ให้ระยะเวลารอคอยไม่เกิน 35 วินาที ตัวโปรแกรม
สามารถกำหนดจำนวนและขนาดลิ ฟ ต์ในแต่ละกลุ่มโซนภายในอาคารให้ ปั ญ หาและวั ต ถุ ป ระสงค์ งานวิ จั ย (2) สำรวจรวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม
เหมาะสมแล้วแสดงผลการประมวลออกมาเป็นระยะเวลารอคอยลิฟต์ เพื่อ (3) การพัฒนาแบบจำลองด้วยโปรแกรม ARENA (4) ตรวจสอบความถูก
ช่วยสร้างแนวคิดหรือทางเลือกให้ผู้ออกแบบอาคารสามารถนำไปใช้จัด กลุ่ม ต้องของตัวแบบจำลอง (Verified) (5) การออกแบบรูปแบบการจราจรลิฟต์
โดยสาร (6) การประเมินผล โดยมีการอธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้
ลิฟต์ในแต่ละโซนก่อนการก่อสร้างจริง
Al-Sharif et al. [6] ได้วิเคราะห์ ความยาวของแถวคอยและเวลารอ
3.1 การระบุปัญหาและวัตถุประสงค์งานวิจยั
เฉลี่ย สำหรับ ระบบการจราจรในลิฟ ต์โดยใช้ท ฤษฎีแ ถวคอย แบบจำลอง
การระบุ ปั ญ หางานวิ จั ย เริ่ม จากการสำรวจสภาพปั ญ หาและระบุ
สถานการณ์ ส ำหรั บ ระบบการจราจรลิ ฟ ต์ ถู ก สร้ า งขึ้ น โดยใช้ โ ปรแกรม
วัตถุประสงค์ในการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลิฟต์ และ
SimEvents ภายใน Simulink เพื่อค้นหาเวลารอของผู้รับบริการโดยเฉลี่ย
กำหนดขอบเขตการศึกษา พบปัญหาความล่าช้าจากการให้บริการลิฟต์อัน
และความยาวแถวคอยของผู้รับบริก ารเฉลี่ย สำหรับระยะเวลาการจำลอง
เนื่องมาจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเวลา 07:00 น. – 11:00
900 วินาที
น. พบว่าเป็ นช่วงเวลาการใช้บริก ารลิฟ ต์ขาขึ้นมากที่สุด โดยลิฟต์ที่มีอยู่
Horejsi et al. [7] สร้า งแบบจำลองโดยโปรแกรม Arena ของลิ ฟ ต์
ให้ บริก ารได้ต่ำกว่าผู้ มาใช้บ ริก าร ส่งผลให้ เกิดแถวคอยบริเวณหน้าลิฟ ต์
จำนวน 1 ตัวภายในอาคารสำนักงานแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร 4 ชั้น
ความแออัดในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังขึ้นไป
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการให้บริการลิฟต์แล้วเสนอนโยบายเพื่อลด
ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สามารถขึ้นไปบนอาคารได้ ส่งผลให้การให้บริการสุขภาพ
เวลารอคอยลิฟต์โดยเฉลี่ย และเวลาเฉลี่ยของระบบ โดยมี 3 นโยบายหลัก
เกิ ด ความล่ า ช้ า เพื่ อ ให้ ก ารให้ บ ริ ก ารลิ ฟ ต์ ที่ มี ในปั จ จุ บั น สามารถเพิ่ ม
คือ การกำหนดให้ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นลงตลอดเวลา การกำหนดให้ลิฟต์จอดที่
ประสิทธิภาพการขนส่งมากยิ่งขึ้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อหา
ชั้นสี่เมื่อไม่มีการเรียกลิฟต์ และการกำหนดให้ลิฟต์จอดที่ชั้นหนึ่งเมื่อไม่มีการ
แนวทางจัดสรรลิฟต์ให้ได้ระยะเวลาการรอคอยลิฟต์และความยาวแถวคอย
เรียกลิฟต์ ซึ่งผลลัพธ์ของนโยบายที่สามให้ค่ าเวลาที่ดีที่สุด แล้วเสนอต่อว่า
ที่น้อยที่สุด
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3.2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
3.2.1 ลักษณะทางกายภาพของลิฟต์
จากการสำรวจประกอบด้วย (1) ความจุของลิฟต์ (2) จำนวนลิฟต์
3.2.2 ข้อมูลการจราจรผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วย (1) ปริมาณผู้เข้ามาใช้บริการ (2) ระยะเวลาในแถวคอย
ที่จุดให้บริการบริเวณหน้าลิฟต์ หรือโถงทางเข้าบริเวณชั้น 1 (3) เวลาที่ใช้
ในการรอรับบริการ (4) อัตราส่วนการเดินทางจากชั้น 1 ไปยังแต่ละชั้น
3.3 การพัฒนาแบบจำลองด้วยโปรแกรม ARENA
สำหรับ การวิเคราะห์รูป แบบการจราจรลิฟ ต์ ภายในอาคารศรีพัฒน์
ศูนย์ศรีพั ฒ น์ การพัฒ นาแบบจำลองจะใช้แ บบจำลองการจราจรระดั บ
จุลภาค โดยใช้โปรแกรม Arena ในการวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำ
ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมา สร้างเป็นสถานการณ์เสมือนจริง โดยการสร้าง
แบบจำลองการใช้ บ ริก ารลิฟ ต์ จะต้อ งนำเข้ า ข้ อ มูลที่ ได้ จ ากการสำรวจ
ภายในอาคารศรีพัฒน์ ซึ่งข้อมูลนำเข้ามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลนำเข้าโปรแกรม
ลักษณะข้อมูล

รายการ

ข้อมูลนำเข้า

หน่วย

ลักษณะทาง
กายภาพของ
ลิฟต์

จำนวนลิฟต์

6

ตัว

ความจุลิฟต์

8

คน

ข้อมูล
การจราจร
ผู้ใช้บริการ

ปริมาณผู้เข้ามาใช้บริการ

Expo (0.8)

นาที

ระยะเวลาในแถวคอยเฉลี่ย

4.7

นาที

เวลาที่ใช้รอรับบริการ

Triangular

นาที

(0.5, 3, 9)
อัตราส่วนการเดินทางไปชั้น

7.14

%
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จากการเก็บข้อมูลด้วยกล้องวงจรปิดพบว่า จำนวนผู้โดยสารไปยังชั้น
ต่าง ๆ มีปริมาณใกล้เคียงกัน และบางชั้นมีปริมาณเท่ากัน เนื่องจากอาคาร
ศรีพัฒน์ได้วางผังของหน่วยงานให้บริการโดยคำนึงถึงปริมาณผู้ใช้บริการให้
มีการกระจายตัวเท่า ๆ กัน ในแต่ละชั้นของอาคาร งานวิจัยนี้จึงกำหนดให้
อัตราส่วนการเดินทางไปชั้นต่าง ๆ เท่ากันทุกชั้น
3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบจำลอง (Verified)
ในขั้ น ตอนนี้จ ะทำการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบจำลองทาง
คอมพิวเตอร์โดยทำการทดสอบกลไกการไหลของ Entity โดยในงานวิจัยนี้
คือผู้ใช้บริการลิฟต์ ว่าโปรแกรมที่สร้างนั้นสามารถทำงานได้หรือไม่
3.5 การออกแบบรูปแบบการจราจรลิฟต์โดยสาร
3.5.1 การจราจรลิฟต์แบบอิสระ
เป็นรูปแบบของการจราจรลิฟต์แบบดั้งเดิมก่อนที่หน่วยอาคารสถานที่
และซ่อมบำรุง ศูนย์ศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะกำหนด
นโยบายมาแก้ปัญหา โดยเป็นลักษณะการจราจรของลิฟต์ทั่วไป ที่ผู้โดยสาร
สามารถลงจากลิฟต์ได้ทุกชั้น
3.5.2 การจราจรลิฟต์แบบแบ่งตามชั้นเลขคู่และชั้นเลขคี่
ในสถานการณ์ ปั จ จุบั นทางหน่วยอาคารสถานที่แ ละซ่อ มบำรุงศูนย์
ศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แก้ปัญหาความล่าช้าของการ
ให้ บ ริการลิฟ ต์เบื้อ งต้นโดยกำหนดเป็ นนโยบายให้ลิฟ ต์จ อดชั้นคู่ในลิฟ ต์
หมายเลข 1 และ 2 กำหนดให้ลิฟต์จอดทุกชั้นในลิฟต์ หมายเลข 3 และ 4
กำหนดให้ลิฟต์จอดชั้นคี่ในลิฟต์หมายเลข 5 และ 6 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
แต่ยังคงพบปัญหาความล่าช้าอยู่
3.5.3 การจราจรลิฟต์แบบแบ่งตามระดับความสูง

ต่าง ๆ
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รูป แบบการจราจรดั ง กล่ า วแบ่ งชั้ น ภายในอาคารเป็ น 3 โซน โดย
กำหนดให้ชั้น 2 – 6 เป็นโซนที่มีระดับความสูงต่ำ ชั้น 7 – 11 เป็นโซนที่มี
ระดับความสูงปานกลาง และชั้น 12 – 15 เป็ นโซนที่มีระดับ ความสูงสูง
และกำหนดให้ลิฟต์รับผิดชอบโซนละ 2 ตัว

4. ผลการทดลอง

3.6 การประเมินผล
ข้อมูลที่ได้จากการแบบจำลองการจราจรสำหรับคนเดินด้วยโปรแกรม
Arena สามารถแสดงผลข้อมูลออกมาเป็นการประเมินการให้บริการระบบ
การให้บริการลิฟต์ผ่านทางตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้ใช้บริการในระบบ
ระยะเวลารอคอยการใช้บริการ ระยะเวลาที่ใช้บริการทั้งหมด และสามารถ
แสดงผลประสิทธิภ าพของแบบจำลองทางเลือ กของนโยบายต่า ง ๆ มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการว่ารูปแบบทางเลือกใดมี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

จำลองการจราจรของลิฟต์โดยสารอีก 2 รูปแบบ คือ การจราจรลิฟต์
แบบแบ่งตามชั้นเลขคู่และชั้นเลขคี่และการจราจรลิฟต์แบบแบ่งตามระดับ
ความสูง จะแตกต่างกันเพียงรายละเอียดใน Decide เท่านั้น คือการเพิ่ม
จำนวนการตัดสินใจไปยังลิฟต์ ๆ ตามรูปแบบการจัดสรร ดังรูปที่ 3-4

แบบจำลองสถานการณ์แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม
ARENA สร้ า งแบบจำลองโดยใช้ Module และ Object ได้ แ ก่ Create,
Process, Assign, Decide, Count และ Dispose ดังรูปที่2

รูปที่ 2 การจราจรลิฟต์แบบอิสระ
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รูปที่ 3 การจราจรลิฟต์แบบแบ่งตามชั้นเลขคู่และชัน้ เลขคี่

รูปที่ 4 การจราจรลิฟต์แบบแบ่งตามระดับความสูง
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จากผลการสร้างแบบจำลองการจราจรลิฟ ต์จากทั้ง 3 รูป แบบนำมา
เปรียบเทีย บกัน ตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย ได้แ ก่ เวลาเฉลี่ย ที่อยู่ใน
แถวคอย (Average Queue Time) เวลาเฉลี่ ย ที่ ผู้ ใช้ บ ริก ารอยู่ในระบบ
(Average System Time) จำนวนผู้ ใช้ บ ริ ก ารในระบบ (State output)
แสดงดังตารางที่1
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งานวิจัยในอนาคตควรพัฒนาแบบจำลองการจราจรลิฟต์ด้วยวิธีอื่น ๆ
เช่น ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจราจรลิฟต์โดยสารอื่น ๆ กับรูปแบบที่จำลอง
โดยโปรแกรม Arena

กิตติกรรมประกาศ
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม ARENA

ทางเลือก
อิสระ

จำนวน
ผู้ใช้บริการใน
ระบบ
(คน)
296

ระยะเวลาใน
แถวคอยเฉลี่ย
(นาที)

ระยะเวลาใน
ระบบเฉลี่ย
(นาที)

4.53

9.36

314

2.48

7.10

338

1.85

5.94

ชั้นเลขคู่และชั้น
เลขคี่
ระดับความสูง

ขอขอบพระคุณ คุณ พชร ประภานิชกุล หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
และซ่อมบำรุง และบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่านในศูนย์ศรีพัฒน์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชีย งใหม่ ที่ มีส่วนสนับ สนุ นอนุเคราะห์ ข้ อ มูลต่า งจนทำให้
การศึ ก ษานี้ ส ำเร็ จ ไปได้ ด้ ว ยดี แ ละขอขอบคุ ณ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
วิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน (Excellence Center in
Infrastructure Technology and Transportation Engineering)
(ExCITE) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์เก็บข้อมูล
ของงานวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
5. สรุปผลการทดลอง
ระบบแถวคอยการใช้บริการลิฟต์โดยสารโรงพยาบาลกรณีศึกษา โดย
มุ่งเน้นการเพิ่ มประสิทธิภ าพของการให้ บ ริก ารได้รับ การศึก ษาในวิจั ยนี้
เนื่องจากปัญหาการรอใช้บริการเป็นเวลานานจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
อย่า งต่อ เนื่อ งบทความนี้จึ งเสนอแนวคิดการปรับ ปรุงประสิทธิภ าพการ
ให้บริการผ่านการแสดงผลจากแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงที่สร้างขึ้น
โดยงานวิจั ย นี้ได้นำเสนอ 3 รูป แบบการจราจรลิฟ ต์โดยสาร พบว่า
การจราจรลิฟต์แบบแบ่งตามระดับความสูง ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพการ
ใหบริการได้ดีที่สุดคือ สามารถรองรับผู้ใช้บริการในระบบได้มากที่สุด (338
คน) โดยมีระยะเวลาในแถวคอยเฉลี่ยน้อยที่สุด (1.85 นาที) และระยะเวลา
ในระบบเฉลี่ยน้อยที่สุด (5.94 นาที) รูปแบบการจราจรของลิฟต์โดยสารที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามลำดับ คือ การจราจรลิฟต์แบบแบ่ง
ตามชั้นเลขคู่และชั้นเลขคี่ การจราจรลิฟต์แบบอิสระ ตามลำดับ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวและข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของงานวิจัยครั้งนี้ สามารถ
นำไปใช้คาดการณ์ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นและดึงดูดรวมของแต่ ละชั้น และ
คาดการณ์รูปแบบการกระจายตัวของปริมาณจราจรไปยังแต่ละชั้น ทำให้
สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้เพื่อ ส่งเสริมระดับการ
ให้บริการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ก ารสรุ ป ผลข้ า งต้ น เป็ น เพี ย งการนำเสนอแนวทางการ
ปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารลิฟ ต์ ที่ ได้ จ ากการจำลองสถานการณ์ ใน
คอมพิว เตอร์เท่านั้น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บ ริการ
ลิฟต์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจโดย
การพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การวิเคราะห์ต้นทุน เป็นต้น นำไปสู่แผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ลิฟต์ที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

[1] ชาฮีดา วิริยาทร, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ , กัญจนา ติษยาธิคม, วลัย
พร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท และ
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (2560). การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ในสถานพยาบาลประเภทต่าง ๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558. วิจัย
ระบบสาธารณสุข, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 , หน้า 155-169.
[2] มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ไ ทย (2560). รายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, หน้า 5-7.
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การวิเคราะห์จุดจอดแล้วจรด้วยปัญหาพี-ฮับ ภายใต้ข้อจำกัดความจุ
P-hub problem for park and ride facility location with congestion
ปิยธิดา นิยมสำรวจ1* ทรงยศ กิจธรรมเกษร2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
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บทคัดย่อ
ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและพบได้มากในพื้นที่เขตเมือง
ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการนิยมใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง
ภายใต้ความจุของถนนที่มีอย่า งจำกัดจึงมีการผลัก ดันให้มีการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนน การสร้างจุดจอดแล้วจร
(Park and Ride) เป็ น วิ ธ ี ห นึ ่ ง ที ่ ท ำให้ ผ ู ้ เ ดิ น ทางหั น มาใช้ ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะ เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างยานพาหนะส่วนบุคคลและ
ระบบขนส่งสาธารณะ การคัดเลือกตำแหน่งจุดจอดแล้วจรจึงมีความสำคัญ
อย่า งยิ่งที่ต้องพิจ ารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติก รรมการเดินทางและ
ความสามารถในการให้ บ ริก ารของจุ ดจอดแล้ว จรในพื ้น ที ่ท ี่จ ะทำการ
คัดเลือก โดยการศึกษานี้พัฒนาแบบจำลองพี-ฮับบนพื้นฐานแบบจำลองพหุ
นามโลจิต (Multinomial Logit) เพื่อ คัดเลือกตำแหน่งจุดจอดแล้วจรที่
สามารถดึงดูดจำนวนผู้ใช้สูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและความจุ
ของจุดจอดแล้วจร เทคนิค special ordered sets of Type 2 (SOS2) ได้
นำมาปรับใช้เพื่อเปลี่ย นสมการข้อ จำกัดแบบไม่เป็นเชิงเส้นตรง (Nonlinear) ให้ เ ป็ น สมการข้ อ จำกั ด แบบเชิ ง เส้ น (Linear) ซึ ่ ง ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่า แบบจำลองดังกล่าวที่เป็นโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบ
ผสม (Mixed Integer Linear Programming (MILP)) ให้ผลลัพธ์สอดคล้อง
กับพฤติกรรมตามพหุนามโลจิต ภายใต้ข้อจำกัดเชิงกายภาพของพื้นที่ใน
การสร้างจุดจอดแล้วจร
คำสำคัญ: จุดจอดแล้วจร, แบบจำลองพี-ฮับ, พหุนามโลจิต, โปรแกรมเชิง
เส้นจำนวนเต็มแบบผสม

Abstract
Traffic congestion is a major problem in urban areas. This
problem is usually occurred from the number of private vehicles
in a limited road capacity. One good solution to deal with this
problem is to encourage travelers to use public transportation
system. Park and ride facility supports such encouragement.
Therefore, the site selection of park and ride facility is an
important factor. This study provides a p-hub problem for park

and ride facility location. A classical p-hub problem is integrated
with the Multinomial Logit (MNL) model to consider the travel
choice behavior under the optimal facility location. Specifically,
the Special Ordered Sets of Type 2 (SOS2) is used to consider
the congestion effect. The result shows that the proposed Mixed
Integer Linear Programming (MILP) conform with Multinomial
logit within the constraints.
Keywords: Park and Ride, p-Hub Model, Multinomial Logit,
Mixed Integer Linear Programming

1. บทนำ
จุดจอดแล้วจร (park and ride) เป็นจุดที่ผู้เดินทางใช้สำหรับเปลี่ยน
การเดินทางจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
โดยแนวความคิดอย่างง่ายของจุดจอดแล้วจรคือ ผู้เดินทางจะเดินทางจาก
จุดต้นทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลแล้วนำมาจอดไว้ที่จ ุดจอดแล้ว จร
จากนั้นผู้เดินทางจะเปลี่ยนการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น
ขนส่งระบบราง ระบบขนส่งทางอากาศ เป็นต้น การคัดเลือกตำแหน่งจุด
จอดแล้วจรจึงมีความสำคัญอย่า งยิ่งที่ต้อ งพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่า ง
พฤติกรรมการเดินทางของผู้เดินทางและความสามารถในการให้บริการของ
จุดจอดแล้วจรในพื้นที่ที่จะทำการคัดเลือก การคัดเลือกตำแหน่งจุดจอด
แล้ ว จรสามารถทำได้ ห ลายวิ ธ ี ด ้ ว ยกั น Bolger และคณะ (1992) ได้
ทำการศึกษาการวางแผนและออกแบบจุดจอดแล้วจรสำหรับระบบขนส่ง
รางเบาที่เมืองคาลการี โดยจุดจอดแล้วจรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ
ระบบขนส่งรางเบาที่เมืองคาลการี ซึ่งตามเส้นทางของระบบขนส่งรางเบา
29 กิโลเมตรมีการใช้จุดจอดแล้วจรสำหรับการจอดแบบระยะยาว (longterm parking) มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และ 2 ใน 3 ของสถานีเปลี่ยนถ่าย
ผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะรางเบามีการใช้จ ุดจอดแล้วจร 100
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเพื่อที่จะหาความต้องการในการใช้จุดจอดแล้วจรของ
ระบบขนส่งรางเบาที่เมืองคาลการี โดย Bolger และคณะ ได้พัฒนาวิธีการ
โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในสถานีในเขตพื ้นที่
อิทธิพลที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางเพื่อมาที่ระบบขนส่ง
สาธารณะรางเบา โดยจะมีการหาเขตพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อการใช้จุดจอดแล้ว
จรเพื่อใช้สำหรับประมาณค่าความต้องการในการใช้จุดจอดแล้วจร จากนั้น
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จะเริ่มทำกระบวนการในการพยากรณ์ความต้องการในการใช้จุดจอดแล้ว
จร 5 ขั้นตอน [1] Wang และคณะ (2004) ได้ทำการตรวจสอบหาตำแหน่ง
ที่เหมาะสมและราคาของจุดจอดแล้วจรในเมืองที่อยู่ตามเส้นทางคมนาคม
โดยลักษณะของเมืองที่ศึกษาจะมีบ้านพักอาศัยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
จากใจกลางเมืองไปยังแถบชานเมือ ง และการเดินทางทั้งหมดเป็นการ
เดินทางจากบ้านพักอาศัยเพื่อเข้าไปยังใจกลางเมือง จึงมีการใช้แบบจำลอง
User Equilibrium ในการเลือกรูปแบบในการเดินทางสำหรับก่อน-หลังมี
การใช้จุดจอดแล้วจร จากนั้นจะนำมาทำการ Optimization โดยจะทำการ
หากำไรสู ง สุ ด (maximize profit) หาค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางต่ ำ สุ ด
(minimize social cost) ของตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจร และการเก็บค่า
จอดรถ จากนั้นจะนำมาเปรียบเทียบกัน [2] Farhan และ Murray (2008)
มีการมุ่งเน้นถึงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรอยู่
3 สิ่งหลัก ได้แก่ ศักยภาพในการรองรับความต้องการต้องมากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ ตำแหน่ งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรต้องอยู่ใกล้กับถนนสายหลักที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ และการเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในบริบทของระบบ
เดิมที่มีอ ยู่ จึงได้มีก ารใช้แ บบจำลองการเพิ่มประสิทธิภ าพเชิงพื้นที่ที่
หลากหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ ( Multi-objective spatial optimization
model) สำหรับ การพิจารณาหาตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรที่สามารถ
พิจารณา 3 สิ่งหลักได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการเลือกตำแหน่งสิ่งอำนวย
ความสะดวกอยู่ในบริบทของระบบเดิมที่มีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบ
ขนส่งสาธารณะ [3] Felipe Aros-Vera และคณะ (2013) ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับวิธีพี-ฮับ (P-Hub) สำหรับปัญหาการหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม
สำหรับจุดจอดแล้วจร ซึ่งเป็นวิธีการสำหรับใช้หาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมที
สุ ด ของจุ ด จอดแล้ ว จร โดยได้ เ สนอให้ ใ ช้ ก ารผสมผสานสมการทาง
คณิตศาสตร์เชิงเส้นและแบบจำลองพหุนามโลจิต (Multinomial Logit
Model) ในการหาตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรโดยใช้การทำ maximized
และมีการจำลองให้จุดจอดแล้วจรมีลักษณะเป็น hubs และให้ผู้เดินทาง
สามารถเดินทางได้โดยใช้จุดจอดแล้วจรหรือใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วน
บุคคลเพียงอย่างเดียวเพื่อ ไปยังจุดหมายปลายทาง [4] Ziqi Song และ
คณะ (2017) ได้นำเสนอการบู รณาการกรอบการวางแผนเพื่อ การหา
ตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจุของจุดจอด
แล้วจรพร้อมกับเพิ่มความถี่ของการใช้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ ซึ่ง
พฤติกรรมการเลือกเส้นทางของผู้ใช้จุดจอดแล้วจรจะถูกพิจารณาอย่าง
ช ั ด เ จ น แ ล ะ ม ี ก า ร ใ ช ้ แ บ บ จ ำ ล อ ง link-based multimodal user
equilibrium ในการพิจารณา โดยตำแหน่งที่ตั้งและความจุที่เหมาะสมของ
จุดจอดแล้วจรและปัญหาการออกแบบด้านบริการของการขนส่งสาธารณะ
ถูกทำให้อยู่ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ (mathematical program with
complementarity constraints ;MPCC) และขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา
ขึ้นอยู่กับวิธี active-set ที่ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบที่เหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่างการคำนวณถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการ
ออกแบบที่เหมาะสมทำให้ผู้โดยสาร[5] Jose Holguin-Veras (2012) ได้
พัฒนาสมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้การวิเคราะห์เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ตั้งที่
เหมาะสมที่ และประมาณศักยภาพของพื้นที่ที่มีอิทธิพลของจุดจอดแล้วจร
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โดยสมการทางคณิตศาสตร์จะขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่า ผู้เดินทางจะใช้จุด
จอดแล้วจรก็ต่อเมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะน้อยกว่า
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล [6]
โดยการศึกษานี้พั ฒนาแบบจำลองพี -ฮับ บนพื้นฐานแบบจำลองพหุ
นามโลจิต (Multinomial Logit) เพื่อ คัดเลือกตำแหน่งจุดจอดแล้วจรที่
สามารถดึงดูดจำนวนผู้ใช้สูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและความจุ
ของจุดจอดแล้วจร เทคนิค special ordered sets of Type 2 (SOS2) ได้
นำมาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนสมการข้อจำกัดแบบ Non-linear ให้เป็นสมการ
ข้อจำกัดแบบ Linear ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า แบบจำลองดังกล่าวที่
เป็น Mixed Integer Linear Programming (MILP) ให้ผลลัพธ์สอดคล้อง
กับพฤติกรรมตามพหุนามโลจิต ภายใต้ข้อจำกัดเชิงกายภาพของพื้นที่ ใน
การสร้างจุดจอดแล้วจร

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษานี้เป็นการพัฒนาแบบจำลองพี -ฮับบนพื้นฐานแบบจำลองพหุ
นามโลจิต เพื่อคัดเลือกตำแหน่งจุดจอดแล้วจรที่สามารถดึงดูดผู้ใช้ให้ได้
สู ง สุ ด ภายใต้ ข ้ อ จำกั ด ด้ า นงบประมาณและความจุ โดยจะมี ท ฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แบบจำลองพหุนามโลจิต (Multinomial Logit Model, MNL)
แบบจำลองพหุนามโลจิตเป็นแบบจำลองที่ใช้จำลองพฤติกรรมของผู้
เดินทางที่มีโอกาสเลือกทางเลือกในการทาง โดยทางเลือกนั้นอาจมีมากกว่า
สองทางเลือก ซึ่งแบบจำลองพหุนามโลจิตนี้จะแสดงออกมาในรู ปแบบของ
ความน่าจะเป็นของโอกาสในการเลือกทางเลือกที่ขึ้นอยู่กับอรรถประโยชน์
สูงสุดที่ผู้เดินทางพึงพอใจ ซึ่งเป็นแนวคิดของหลักการของทฤษฎี Random
Utility Maximization สามารถแสดงในรูปแบบสมการได้ดังนี้
U ijk = − gijk +  ijk

(1)

โดยที่
คือระยะเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อเดินทางจากจุด
ต้นทาง i ไปยังจุดปลายทาง j ด้วยการเลือกใช้ทางเลือก k

คือ ความอ่อ นไหวต่อ การรับ รู้ข ้อ มูลทางเลือ กของผู ้เ ดิ น ทาง
(Sensitivity)
 ijk คือ Random Error Term หรือ คุณลักษณะของเส้นทาง k ที่ไม่
สามารถวัดค่าได้ เมื่อเดินทางจากจุดต้นทาง I ไปจุดปลายทาง j
โดยแบบจำลองพหุนามโลจิตนี้มาจากสมมติฐานใน Random Error
Term ของฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ในสมการที่ (1) ซึ่งมีการกระจายแบบ
Identically and Independently Gumbel Distribution สมการความ
น่าจะเป็นของโอกาสในการเลือกทางเลือกสามารถแสดงได้ดังนี้ [7]
gijk

pijk =

TRL08-2

e

− gijk

(2)

e

− gijl

lK ij
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คุ ณ สมบั ต ิ ข องแบบจำลอ งพห ุ น ามโ ลจิ ต ที ่ ส ำคั ญ คื อ
Independence from Irrelevant Alternatives (IIA) ซึ ่ ง คุ ณ สมบั ต ิ น ี ้ ไ ด้
กล่าวไว้ว่า “สัดส่วนของความน่าจะเป็นของสองทางเลือกใดๆจะต้องเป็น
อิสระจากชุดทางเลือกอื่นๆ” จากคุณสมบัติข้างต้นนี้สามารถแสดงได้ใน
รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังสมการที่ (3)
e
pijk

− gijk

− gijl

lK ij

=

pijl

e

e

− gijl

=

e

− gijl

e

− gijk

e

− gijl
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lK ij

2.2 ปัญหาพี-ฮับ (P-Hub Problem)
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โครงข่ายทั้งหมด สมการที่ (6) หมายถึงความน่าจะเป็นของผู้ที่มาใช้จุดจอด
แล้วจร k จะต้องมีค่ามากกว่า 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 สมการที่ (7)
หมายถึงความน่าจะเป็นของผู้ที่เดินทางจากจุดต้นทาง I ไปยังจุดปลายทาง j
ด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล c เมื่อรวมกับความน่าจะเป็นของผู้ที่เดินทาง
จากจุดต้นทาง I ไปยังจุดปลายทาง j ด้ว ยการใช้จ ุดจอดแล้ว จร k แล้ว
จะต้องมีค่าเท่ากับ 1 สมการที่ (8) เป็นสมการเปรียบเทียบหาความน่า จะ
เป็นที่มากที่สุดตามคุณสมบัติของแบบจำลองพหุนามโลจิด (IIA Property)
สมการที่ (9) เป็นตัว แปรที่ใช้ตัดสินใจ (Decision Variable) ซึ่งเป็นตัวแปร
แบบไบนารีมีค่าได้เพียงสองค่า คือ 0 และ 1 โดยจะมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อไม่มี
การสร้างจุดจอดแล้วจร ณ ตำแหน่งที่มีอิทธิพลในการทำจุดจอดแล้วจรนั้นๆ
และจะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อมีการสร้างจุดจอดแล้วจร ณ ตำแหน่งที่มีอิทธิ พล
ในการทำจุดจอดแล้วจร
อย่า งไรก็ตามการเดินทางโดยรถยนต์ส ่ว นบุ คคลมัก ประสบปั ญ หา
การจราจรติดขัด เนื่องจากความจุของระบบคมนาคมที่จำกัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเดินทางเข้าสู่พื้นที่เขตเมือง การพิจารณาเวลาหรือค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางในภาวการณ์ดังกล่าวจึงมีความจำเป็น ซึ่งในการศึกษานี้จะมีการ
ใช้ฟังก์ชั่นที่สามารถคำนวณเวลาการเดินทางโดยจะนำเสนอในหัวข้อถัดไป

ปัญหาพี-ฮับบนพื้นฐานแบบจำลองพหุนามโลจิตเป็นการหาตำแหน่ง
ที่ตั้งจุดจอดแล้วจรโดยใช้การผสมผสานระหว่างสมการทางคณิตศาสตร์เชิง
เส้นและแบบจำลองพหุนามโลจิต โดยเป็นการพิจารณาเส้นทางที่เป็นไปได้
ทุกเส้นทางในโครงข่าย และใช้ข้อมูลนำเข้า 2 อย่าง ได้แก่ 1) จำนวนความ
ต้องการในการเดินทางจากทุกจุดต้นทางไปยังทุกจุดปลายทาง 2) จำนวนจุด
จอดแล้วจรที่ต้องการสร้าง สามารถแสดงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ได้ 2.3 The Bureau of Public Roads (BPR) function
ดังนี้[4]
Bureau of Public Roads function เป็นฟังก์ชั่นสำหรับใช้พิจารณา
(4) เวลาในการเดินทางบน Link โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการไหลแบบอิสระและ
P : Max z =  hij pijk
i, j ,k
ความสามารถของถนนในการรองรั บ ความจุ ซึ ่ ง สมการจะแสดง
S .t.
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเดินทางบน Link ความจุของถนน และ
(5)
x
=
p
k
ปริมาณการจราจรในแต่ละ Link ดังนี้ [8]
k

pijk  xk

pijc +

p

ijk

=1

i , j , k

(6)

i, j

(7)

k
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e

− gijk
− gijl

e
xk  0,1

pijl + (1 − xl ) k , l  K  a | k  l
k
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v  
ta = ta0  1 +   a  

 Ca  


โดยที่
คือเวลาในการเดินทางบน Link a
t a0 คือเวลาที่ใช้ในการเดินทางแบบอิสระ หรือ เวลาในการเดินทาง
เมื่อบนถนนไม่มียานพาหนะคันอื่นบนถนน (Free Flow Travel
Time) บน Link a
va คือการไหลของยานพาหนะบนถนน (Link Flow)
C a คือความจุของถนนบน Link a
 ,  คือค่าคงที่
ta

(9)

โดยที่
คือความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางเลือกการเดินทางจากจุดต้นทาง i
ไปยังจุดปลายทาง j ด้วยการใช้จุดจอดแล้วจร k
hij คื อ ความต้ อ งการในการเดิ น ทางจากจุ ด ต้ น ทาง i ไปยั ง จุ ด
ปลายทาง j
xk คือตัวแปรสถานที่ตั้งจุดจอดแล้วจร k ซึ่งเป็นตัวแปรตัดสินใจ
(Decision Variable)
p จำนวนจุดจอดแล้วจรที่ต้องการสร้างในโครงข่าย
ปัญหาพี-ฮับนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้วิธีการ optimization บนพื้นฐาน
ของแบบจำลองพหุ น ามโลจิ ต โดยมี ส มการวั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective
function) สมการที่ (4) แสดงผลรวมของผู้เดินทางที่มากที่สุดที่ใช้จ ุดจอด
แล้วจร สมการวัตถุประสงค์นี้จะขึ้นอยู่กับสมการข้อจำกัดที่กำหนดไว้ดัง
สมการที่ (5)-(9) ซึ่งสมการที่ (5) หมายถึง จำนวนจุดจอดแล้วจรที่มีใน

(10)

pijk

3. แบบจำลองสมการทางคณิตศาสตร์ (Model
Formulation)
การศึกษานี้พัฒนาแบบจำลองพี -ฮับบนพื้นฐานแบบจำลองพหุนามโล
จิตเพื่อคัดเลือกตำแหน่งจุดจอดแล้วจรที่สามารถดึงดูดจำนวนผู้ใช้สูงสุด
ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและความจุของจุดจอดแล้วจร จึงมีการเพิ่ม
สมการข้อ จำกัดที่เป็นสมการ The Bureau of Public Roads function
ลงในแบบจำลองพี-ฮับ สามารถแสดงสมการทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้
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 q

Max Z =

ij

i

S .t.

x

pijc +

(11)

pijk

k

(12)

=p

k

k

j

p

(13)

=1

ijk

k

f r = pijr qij
va =

 f
i

ijr  ija , r

(14)

a

(15)

i , j , k

(16)

i , j , c

(17)

i , j , r

(18)

j

t 

gijk =

i, j , r  K  {c}

a ija

+  (1 − xk )

a

gijc =

t 

a ija

a

pijr =

(

exp − gijr



lK {c}

(

)

exp − gijl



 va  

ta =
1+  
 

Ca  



xk  0,1

ta0

)

a

(19)

k

(20)

โดยที่
คือค่าการไหลของยานพาหนะบนเส้นทาง r (Route flow)
va คือค่าการไหลของยานพาหนะบนถนน a (Link flow)
gijr คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากจุดต้นทาง i ไปยังจุดปลายทาง j
บนเส้นทาง r
t a คือเวลาที่ใช้ในการเดินทาง (Travel Time) บนถนน a
t a0 คือเวลาที่ยานพาหนะใช้ในการเคลื่อนที่บนถนน a อย่างอิสระ
C a คือความจุดของถนน a
 คือค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 0.15
 คือค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 4
 ija ,r คือค่าที่แสดงให้ทราบว่าผู้เดินทาง เดินทางจากจุดต้นทาง i ไปยัง
จุดปลายทาง j ด้วยเส้นทาง r ซึ่งจะประกอบไปด้วยถนน a โดย
หากเส้นทาง r ผ่านถนน a ใดๆแล้ว  ija ,r จะมีค่าเท่ากับ 1
จากแบบจำลองข้ า งต้ น สมการที ่ (11) เป็ น สมการวั ต ถุ ป ระสงค์
(Objective function) แสดงการหาจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่มีการใช้จุดจอดแล้ว
จร k ภายใต้สมการข้อจำกัด (12-18) โดยสมการที่ (12) หมายถึงจำนวนจุด
จอดแล้วจรที่ต้องการให้สร้างในโครงข่าย สมการที่ (13) หมายถึงผลรวม
ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางเลือกเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลกับความ
น่าจะเป็นที่ผู้เดินทางเลือกเดินทางด้วยการใช้จุดจอดแล้วจรต้องมีค่าเท่ากับ
1 สมการที่ (14) เป็นการหาการไหลของยานพาหนะบนเส้นทาง r (Route
flow) สมการที่ (15) เป็นการหาการไหลของยานพาหนะบนถนน a (Link
flow) สมการที่ (16) เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ ใช้หาค่าใช้จ่า ยในการเดินทาง
(Route Cost) จากจุดต้นทาง i ไปยังจุดปลายทาง j โดยการใช้เส้นทางที่
ผ่านจุดจอดแล้วจร k สมการที่ (17) ก็เป็นฟังก์ชั่นสำหรับหาค่าใช้จ่ายในการ
fr
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เดิ น ทางจากจุ ด ต้ น ทาง i ไปยั ง จุ ด ปลายทาง j โดยการเดิ น ทางด้ ว ย
ยานพาหนะส่วนบุคคล c สมการที่ (18) เป็นการหาความน่า จะเป็นที่ผู้
เดินทางจะเดินทางจากจุดต้นทาง i ไปยังจุดปลายทาง j ด้วยการเลือกใช้
เส้นทาง r ซึ่งเป็นการหาค่าความน่าจะเป็นด้วยการใช้แบบจำลองพหุนามโล
จิต สมการที่ (19) เป็นสมการ BPR function ที่ใช้ในการพิจารณาเวลาที่ใช้
ในการเดินทางของยานพาหนะบนถนน การไหลของยานพาหนะบนถนน
และความจุของถนน โดย  มีค่าเท่ากับ 0.15 และ  มีค่าเท่ากับ 4 และ
สมการที่ (20) เป็นตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจว่าตำแหน่งที่เหมาะสมในการ
สร้า งจุดแล้ว จรจุดไหนเหมาะสมที่สุด โดยหากมีค่า เท่า กับ 1 หมายถึ ง
ตำแหน่งที่คัดเลือกมีความเหมาะสมในการสร้างจุดจอดแล้วจร และหากมีค่า
เท่ากับ 0 หมายถึงตำแหน่งที่คัดเลือกไม่เหมาะสมในการสร้างจุดจอดแล้วจร
จะเห็นว่าสมการข้อจำกัดที่ (18) และ (19) ยังเป็นสมการแบบไม่เป็น
เชิงเส้นตรง (Non-linear) จึงต้องมีการ Linearization ให้เป็นสมการเชิง
เส้นตรง (Linear) ดังนี้
จากสมการที่ (18) กำหนดให้
Tijr = exp(− gijr )

i, j , r  K  {c}

(21)

จะได้สมการที่ (22)
pijr =

Tijr



i, j , r  K  {c}
Tijl

(22)

lK {c}

จากนั้นทำการ Linearization สมการที่ (21) และ (22) อีกครั้ง โดยนำ
logarithm ใส่เข้าทั้งสองข้างของสมการจะได้
ln Tijr = − gijr
ln pijr = ln Tijr − ln



Tijl

i, j , r  K  {c}

(23)

i, j , r  K  {c}

(24)

lK {c}

และจากสมการที่ (19) ตัวแปร ( va )4 เป็นตัวแปรที่ทำสมการเป็ น
สมการไม่เป็นเชิงเส้นตรง จึงทำการกำหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่คือ K va และ
กำหนดให้
K va = ( va )

(25)

4

และนำ logarithm ใส่เข้าทั้งสองข้างของสมการ (25) จะได้สมการที่ (26)
และสามารถเขียนสมการที่ (19) ใหม่ได้เป็นสมการที่ (27)
ln K va = 4 ( ln va )
ta = ta0 +

0.15ta0
(Ca )4

Kva

(26)
a

(27)

จากนั้นสมการที่ (23) (24) และ (26) ที่ยังติด logarithm term อยู่จะ
ใช้วิธี Piecewise linearization ในการทำให้เป็นสมการเชิงเส้นตรงโดยใช้
เทคนิค special ordered sets of Type 2 (SOS2) [9][10]
การใช้เทคนิค SOS2 ในการเปลี่ยน logarithm term ให้เป็นสมการ
เ ช ิ ง เ ส ้ น ต ร ง ไ ด ้ โ ด ย ก ำ ห น ด ใ ห ้ lva = ln va , lKva = ln K va ,
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lTijr = ln Tijr , l



Tijl

= ln

lK {c }



Tijl

lK {c}



แ ล ะ l pijr = ln pijr

ดังนั้นสามารถเขียนสมการที่ (23) (24) และ (26) ใหม่ได้ ดังนี้
lTijr = − gijr
l pijr = lTijr − l



Tijl

i, j , r  K  {c}

(28)

i, j , r  K  {c}

(29)

a

(30)

l pijr

lK {c }

( )

lKv = 4 lva
a

และเปลี่ยนส่วนที่เป็น logarithm term โดยเพิ่มสมการเงื่อนไขเชิง
เส้นตรง ดังนี้



va =
van vna

n

lva =
ln van vna

n
lva 
 n = 1
va

n

 SOS 2 : v1 , v2 ,..., vn
a
a
a






a

lKv

a





n n
 pijr =
pijr
 pijr

n

n n
l pijr =
ln pijr
 pijr

n

  pn = 1
ijr
 n

 SOS 2 : 1pijr ,  p2ijr ,...,  pnijr






Special ordered sets of Type 2 ซึ่งหมายถึงจะมีตัวแปรที่มีค่าไม่ใช่ศูนย์
เพียง 2 ตัวเท่านั้นจากจำนวน n ตัว และตัวแปร 2 ตัวนั้นต้องอยู่ติดกัน จึง
ต้องกำหนดสมการข้อจำกัดเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มทำให้ an เป็นไปตามเงื่อนไข
คือ

(31)

vn  Yvn
a
 a
 Yvn = 2
a

vna  n
Y n  0,1
 va
Y n + Y n +1 = 2
va
 va

a

(36)

Kn v

Kn  YKn
va
 va
 Yn = 2
K va

n

YKn  0,1
 va
Y n + Y n +1 = 2
K va
 Kva

a

(37)

Tnijr

Tn  YTn
ijr
 ijr
 Yn = 2
Tijr

 n
YTn  0,1
 ijr
Y n + Y n +1 = 2
Tijr
 Tijr

i, j , r  K  {c}

(38)

i, j , l  K  {c}

(39)

(32)
a



lTijr

Tijr =
Tijrn Tnijr

n

lTijr =
ln Tijrn Tnijr

n

 Tn = 1
 n ijr

 SOS 2 : T1ijr , T2ijr ,..., Tnijr






Tijl
l

(33)




 Tijl =
 Tijl n   n T

  ijl
 l
n  l
 l




ln  Tijl n   n T
lTijl =

  ijl i, j , l  K  {c} (34)
 l
n
 l
 l

n
 Tijl = 1
 n l

1
2
n
 SOS 2 : Tijl ,  Tijl ,...,  Tijl
l
l
l




l

i, j , r  K  {c}

(35)

l



a

i, j , r  K  {c}

เนื ่ อ งจ า ก vna , Kn va , Tnijr ,  n Tijl ,  pnijr เป ็ น ตั ว แ ป ร




 Kv =
K vna Kn v
a
 a
n

lKv =
ln K vna Kn v
a
 a
n

 Kn = 1
va
 n

 SOS 2 : K1 v , K2 v ,..., Kn v
a
a
a
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Tijl
l



 n
Yn T
Tijl
 ijl
 
l
l

n
 Y T =2
ijl
 n 
l
 n
Y Tijl  0,1
 l
 n
n +1
Y Tijl + Y Tijl = 2
 l
l
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 pn  Ypn
ijr
 ijr
 Yn = 2
pijr

n

Ypn  0,1
 ijr
Y n + Y n +1 = 2
pijr
 pijr
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4. ตัวอย่าง

จากแบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมในส่วนที่ 3 ได้
นำมาประยุกต์ใช้กับโครงข่ายจำลองที่ประกอบไปด้วย โหนด 9 โหนด เป็น
จุดต้นทาง 1 จุด และจุดปลายทาง 1 จุด และ ถนนย่อยสำหรับรถยนต์สว่ น
บุคคล (Link) 12 เส้น และสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ 2 เส้น โดยมีจุดที่
สามารถสร้างเป็นจุดจอดแล้วจรได้ 2 จุด คือ ที่โหนดที่ 4 และ 5 ดังแสดงใน
จะได้แบบจำลองใหม่ซึ่งเป็น แบบจำลองที่เป็นโปรแกรมเชิงเส้นจำนวน
รูปที่ 1 จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด 1 จุด
เต็มแบบผสม (Mixed Integer Linear Programming (MILP)) โดยมี
สำหรับใช้สร้างจุดจอดแล้วจร โดยการศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์ 2 แบบ
สมการวัตถุประสงค์ คือ สมการที่ (11)
แบบที่ 1 คือการวิเคราะห์โดยการเปลี่ยนค่าความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูล
สมการข้อจำกัด คือ สมการที่ (12)-(17), (20) และ (27)-(40)
ทางเลือกของผู้เดินทาง (Sensitivity, Ɵ) และแบบที่ 2 คือการวิเคราะห์โดย
จากสมการที่ (31) ตัวแปร van เป็นค่าคงที่ที่ต้องนำเข้า (input) เพื่อใช้ การเปลี่ย นแปลงค่า ความจุ ข องเส้นทางที ่ เป็ น เส้น ทางของระบบขนส่ ง
ในการคำนวณ ซึ่งมาจากการประมาณค่า จำนวน n ค่า โดยให้ คำตอบที่ สาธารณะ (Capacity)
เป็นไปได้อยู่ในช่วงของค่าที่ประมาณขึ้นมาซึ่งพิจารณาจากค่าความจุของ
ถนน เช่น ถ้า n เป็น 10 และค่า ความจุของถนนสูงสุดไม่เกิน 100 คัน/
ชั่วโมง ค่า van จะประมาณได้ ดังนี้
 pnijr

i, j , r  K  {c}

(40)

ตารางที่ 1 ค่า van
n

van

1

0

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

รูปที่ 1 โครงข่ายจำลอง

4.1 การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรโดยการพิจารณาค่าความ
อ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูลทางเลือกของผู้เดินทาง

เป็นการวิเคราะห์ หาตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรโดยการพิจารณาค่า
ความอ่อ นไหวต่อ การรับ รู้ข ้อมูลของผู้เดินทางทั้งหมด 3 ค่า คือ เมื่อ ผู้
ตัว แปร Kvna , Tijrn ,  Tijl n และ pijrn จากสมการที่ (32)-(35)
เดินทางมีความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อ มูลทางเลือกต่ำ คือมีค่าเท่ากับ 0.01
l
ตามลำดับ ก็เป็นค่าคงที่ที่ต้องนำเข้าเพื่อใช้ในการคำนวณเช่นเดียวกับตัว ผู้เดินทางมีความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูลทางเลือกเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.1
และเมื่อผู้เดินทางมีความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูลทางเลือก เท่ากับ 1 โดย
แปร van จึงต้องมีการการประมาณค่าเช่นเดียวกัน
การพิจารณาทั้ง 3 ครั้งนี้จะทำภายใต้ความจุของถนนสำหรับรถยนต์เท่ากับ
n
ตารางที่ 2 การประมาณค่าของตัวแปร K vna , Tijrn ,  Tijl n และ pijr
คือ 50 หน่ว ยและความจุของเส้นทางย่อยสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ
l
เท่ากับ 100 หน่วย และมีความเร็วอิสระเท่ากับ 10 หน่วย/วินาที
ตัวแปร
พิจารณา
ผลจากการวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสร้างจุดจอดแล้วจรเมื่อ
4
K vna
K vna = ( van )
ค่าความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูลทางเลือกเปลี่ยนไป คือ จากโครงข่าย
n
T
exp(
g
)
=
−

Tijr
จำลอง (รูปที่ 1) จุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสร้างจุดจอดแล้วจรคือ โหนดที่
ijr
ijr
ซึ่งเมื่อค่าความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงก็ยังคงได้ตำแหน่งที่
l Tijl = l exp(− gijl ) 5เหมาะสมเหมื
l Tijl n
อนกันทั้ง 3 ครั้ง และเมื่อ พิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่ผู้
n
n
เดินทางจะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะพบว่า เมื่อค่าความอ่อนไหว
0  pijr  1
pijr
ต่อการรับรู้ข้อมูลต่ำ ค่าความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเลือกเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะก็จะต่ำด้วย และเมื่อค่าความอ่อนไหวต่อการรั บ รู้
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ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ค่าความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเลือกเดินทางด้วยระบบ (Multinomial Logti) ถูก นำมาปรับ ใช้เพื่อ แสดงพฤติก รรมการคัด เลื อ ก
ขนส่งสาธารณะก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม ดังแสดงในตารางที่ 3
เส้นทางการเดินทางบนโครงข่ายการขนส่ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การเดินทางโดย
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสร้างจุดจอดแล้วจรเมือ่ ค่า ยานพาหนะส่วนบุคคลและการเดินทางโดยใช้จุดจอดแล้วจร และพิจารณา
ความจุของระบบการคมนาคมขนส่ง ซึ่งทำให้เกิดสมการแบบ Non-linear
ความอ่อนไหวต่อการรับรูข้ ้อมูลทางเลือกเปลี่ยนไป
ดังนั้นจึงได้มีการนำเทคนิค special ordered set of Type 2 (SOS2) เพื่อ
ค่าความน่าจะเป็นใน
ค่าความอ่อนไหวต่อ
การเดินทางด้วย
ปรับปรุงแบบจำลองดังกล่าวให้เป็นโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสม
โหนดที่ 4
โหนดที่ 5
ระบบขนส่ง
การรับรูข้ อ้ มูล
(Mixed Integer Linear Programming (MILP)) ที่ ลดความยุ่งยากในการ
สาธารณะ
วิเคราะห์ และจากการนำแบบจำลองมาประยุกต์ใช้กับ โครงข่า ยจำลอง
0.01
0
1
0.266
ข้างต้นจึงพบว่าแบบจำลองที่พัฒนาสามารถวิเคราะห์หาตำแหน่งที่เหมาะสม
0.1
0
1
0.424
สำหรับ การสร้า งจุดจอดแล้ว จรได้ โดยการศึก ษาในอนาคตเป็นการนำ
1
0
1
0.988
แบบจำลองดังกล่าวไปวิเคราะห์โครงข่ายขนาดใหญ่
4.2 การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรโดยการพิจารณาที่ความจุของ
กิตติกรรมประกาศ
เส้นทางย่อยของเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ
เป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งจุดจอดแล้วจรเมื่อความจุของเส้นทาง
ย่อยของเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ มีความจุเป็น 50 100 และ 150
หน่วย โดยการศึกษานี้จะพิจารณาภายใต้ค่าความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูล
ของผู้เดินทางเดียวกัน คือ มีค่าเท่ากับ 0.1
ผลจากการวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสร้างจุดจอดแล้วจรเมื่อ
ค่าความจุของเส้นทางย่อยสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ เส้นทางย่อยที่ 13
และเส้นทางย่อยที่ 14 เท่ากับ 50 หน่วย ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสร้าง
จุดจอดแล้วจร คือ โหนดที่ 5 และเมื่อความจุของเส้นทางย่อยที่ 13 และ
เส้นทางย่อยที่ 14 เปลี่ยนเป็น 100 และ 150 หน่วยตามลำดับตำแหน่ง
สำหรับสร้างจุดจอดแล้วจรที่เหมาะสมยังคงเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ความจุ
50 หน่วย คือ โหนดที่ 5 และเมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางจะพบว่า ค่า ความน่า จะเป็นที่ผู้
เดินทางจะเดินทางด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีค่าประมาณ 0.4 ทั้ง 3
ความจุ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสร้างจุดจอดแล้วจรเมือ่ ค่า
ความจุของเส้นทางย่อย (Link) สำหรับระบบขนส่งสาธารณะเปลีย่ นไป
ความจุของเส้นทาง
ย่อยที่ 13 และ 14

โหนดที่ 4

โหนดที่ 5

ค่าความน่าจะเป็นใน
การเดินทางด้วย
ระบบขนส่ง
สาธารณะ

50

0

1

0.407

100

0

1

0.424

150

0

1

0.425

จากการวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสร้างจุดจอดแล้วจรทั้ง 2
วิ ธ ี ข ้ า งต้ น พบว่ า แบบจำลองโปรแกรมเชิ ง เส้ น จำนวนเต็ ม แบบผสมที่
พัฒนาขึ้นมาสามารถวิเคราะห์หาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างจุด
จอดแล้วจรได้

5. สรุปผล
การศึกษานี้พัฒนาแบบจำลองสำหรับการคัดเลือกตำแหน่งจุดจอดแล้ว
จรที ่ ส ามารถดึ ง ดู ด การใช้ บ ริ ก ารสู ง สุ ด แบบจำลองพหุ น ามโลจิ ต

ผู้เขียนขอพระขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับทุนผู้ช่วยวิจัยไว้สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้
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ทัศนคติของนักเรียนต่อการใช้งานทางข้ามบริเวณโรงเรียน
Student Attitudes toward Crosswalk Usages in School Zones
ณัฐสัญญ์ ปัญญาวิสุทธิชัย1 *, เกษม ชูจารุกุล2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
เขตบริเวณโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้เดินเท้าจำนวนมากโดยเฉพาะ
นักเรียน การข้ามถนนในบริเวณโรงเรียนที่มีจำนวนมากนำมาซึ่งโอกาสใน
การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการข้ามถนน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ปัจ จัย สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ทัศนคติในการข้า มถนนและต้อ งการลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในอนาคต โดยได้รวบรวมทัศนคติข อง
นักเรียนต่อการใช้งานทางข้ามบริเวณโรงเรียน ด้วยการใช้แบบสอบถาม
ข้อ มูลทัศนคติในการข้ามถนนและประสบการณ์ในการข้า มถนนบริเวณ
โรงเรียน นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยในการ
ข้ามถนนภายใต้สถานการณ์สมมติ โดยพิจารณาองค์ประกอบ 4 ปัจจัยได้แก่
สัญญาณไฟคนข้ามถนน สัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ ทางแยกและสิ่งกีดขวาง
บริ เ วณทางข้ า ม ผลการศึ ก ษาจากรวบรวมข้ อ มู ล นั ก เรี ย นโดยการใช้
แบบสอบถามเป็นจำนวน 430 ชุด พบว่า เพศหญิงจะมีทัศนคติต่อการข้าม
ถนนที่ดีก ว่า ได้รับ ประสบการณ์ใ นการข้า มถนนที่แ ย่ก ว่า สำหรับ การ
วิเคราะห์สถานการณ์จำลองพบว่า สัญญาณไฟคนข้ามถนนเป็นองค์ประกอบ
ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการข้ามถนนมากที่สุด สถานการณ์ที่ทาง
ข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้ามถนนจะมีคะแนนสูงกว่าทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณไฟ
เฉลี่ย 2.14 คะแนน นอกจากนี้ยังพบว่าทางข้ามที่มีทางแยกและสิ่งกีดขวาง
ร่วมกัน จะมีความปลอดภัยในการข้ามถนนต่ำกว่าทางข้ามอื่น
คำสำคัญ: ทัศนคติ, ทางข้าม, พื้นที่บริเวณโรงเรียน

Abstract
School zones are the area that many pedestrians, especially
young students, are presented. Crossing the road in the school
zones increase the chance of accidents during road crossing. This
research investigates students' attitudes toward crosswalk usage
in school zones by using questionnaire survey, aiming at attitude
toward crosswalk usage and experience in crossing roads in the
school zone. In addition, safety attitudes toward road crossing in
a scenario are examined through a set of hypothetical scenarios
based on 4 components, including pedestrian traffic light,
crosswalk marking, intersection, and obstruction around a

crosswalk. Results from 430 respondents indicate that female
students have better attitudes toward road crossing, and worse
experience of road crossing in a school zone, comparing to male
counterparts. The experimental design results reveal that
pedestrians feel most secure to cross in a crosswalk with
pedestrian traffic light, which has a 2.14 higher score points,
comparing with those pedestrians without traffic light. Besides, it
is found that crossings at nearby intersection and with obstacles
together have a significantly higher risk to cross.
Keywords: Attitudes, Crosswalk, School zones

1. ที่มาและความสำคัญ
1.1

ที่มาและความสำคัญของงานวิจยั

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง มีการ
เดินทางภายในเมืองกันอย่างคับคั่ง ด้วยปริมาณยานพาหนะจำนวนมากบน
ท้ อ งถนนอาจส่ ง ผลต่ อ ความเสี ่ ย งในการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ ใ นการเดิ นทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางม้าลายที่คนเดินเท้าจำเป็นต้องใช้การตัดสินใจ
ในการข้า มถนน สถิติคดีอ ุบ ัติเหตุจ ากการจราจรทางบกของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจำแนกตามประเภทผู้ใช้ทาง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ ,
2016) ตั้ งแต่ปี พ .ศ. 2552-2559 พบว่า เกิดอุบัติเหตุกับ คนเดินเท้าทั่ว
ประเทศเฉลี่ยปีละ 2,267 ครั้ง เฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้นมีอุบัติเหตุเกิด
ขึ้นกับคนเดินเท้าถึง 884 ครั้งต่อปี โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากคนเดินเท้านั้น
มากเป็นอันดับที่สามรองมาจากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สถิตินี้ชี้ให้เห็น
ว่าการเดินทางด้วยการเดินจำเป็นต้องมีการปรับปรุงนโยบายเพื่อความ
ปลอดภัยของคนเดินเท้า
พื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ควรให้ความสำคัญกับการใช้
งานข้า มเป็นอย่า งมาก เนื่อ งทางม้า ลายบริ เวณโดยรอบโรงเรีย นจะมี
นักเรียนเป็นผู้ใช้งานจำนวนมาก ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน
ทางข้ามในประเทศไทย (สุบิน ชาญพิทยานุกูลกิจ, 2016) พบว่ากลุ่มวัยรุ่น
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในการใช้งานทางข้าม
ด้วยปัจจัยในเรื่องของประสบการณ์ในการข้ามถนน และความสามารถใน
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การตัดสินใจที่ยังไม่ดี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องหา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติการข้ามถนนในกลุ่มเด็กนักเรียน
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาทัศนคติในการข้ามถนนของกลุ่ม

นักเรียน และปัจจัยที่ส่งผลกระทบทัศนคติในการข้ามถนนบริเวณโรงเรียน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียน ผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลทัศนคติต่อการ
ข้ามถนน ประสบการณ์ในการข้ามถนน และทัศนคติต่อการข้ามถนนภายใต้
สถานการณ์จำลอง โดยมุ่งหวังที่จะทราบถึงปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบ
ต่อทัศนคติในการข้ามถนน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงทางข้าม
ในเชิงนโยบายและเป็นแนวในการที่จะสร้างทางข้ามใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต
1.2
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สัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่
สัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่มีหน้าที่ในการแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นตำแหน่งของ
ทางม้าลายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น Hakkert และคณะ (2002) ได้ทำการ
วิจัยเกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ โดยทำการเก็บข้อมูลพฤติของคนข้าม
ถนนและผู ้ ข ั บ ขี ่ รถยนต์ ทั ้ง ก่อ นและหลั ง ติด ตั้ ง สัญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ นผู้ข ับ ขี่
ผลการวิจัยพบว่าหลังติดสัญญาณเตือน ผู้ขับขี่รถยนต์มีแนวโน้มที่จะหยุดรถ
เพื่อให้ผู้คนเดินเท้าข้ามถนนเพิ่มมากขึ้นทั้งคนเดินเท้าที่อยู่ริมถนนและอยู่

ตรงกลางของถนน และลดจำนวนของคนเดินเท้าที่ข้ามถนนนอกทางข้าม
ในงานวิจัยสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ มีลักษณะเป็นแถบสีแดงบนพื้นของถนน
ทำหน้าที่ในการเพิ่มความเด่นชัดทางม้าลาย และเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่
รถยนต์ทราบว่ามีทางม้าลายอยู่ข้างหน้า แสดงดังรูปที่ 1

งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

รูปที่ 1 ตัวอย่างสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ในงานวิจัย

สำหรับการเก็บข้อมูลในส่วนแรกจะเก็บข้อมูลของคนใช้งานทางข้าม
จริง โดยจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ เพศ
และความถี่ในการใช้ทางข้าม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้วิเคราะห์ ทัศนคติของ
การข้ามถนน การศึกษาด้านพฤติกรรมของการใช้งานทางเท้าและทางข้าม
ของประเทศกรีซ (Papadimitriou และคณะ, 2017) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลทัศนคติต่อการเดินบนทางเท้าและการข้ามถนน
ใช้การวิเคราะห์ตัวแปร Principal Component Analysis (PCA) เพื่อจัด
กลุ่มของคำถามในแบบสอบถาม จากนั้นจึงใช้วิธีการจัดกลุ่มคนเดินเท้าด้วย
วิธี Cluster Analysis โดยผลการวิจัยพบว่าคนเดินเท้าจะสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทัศนคติดีและมีแรงจูงใจ กับ กลุ่มทัศนคติไม่ดีและไม่
มีแรงจูงใจ สำหรับปัจจัยของพื้นที่บริเวณทางข้ามที่ส่งผลกระทบต่อการ
ข้ า มถนนของคนเดิ น เท้ า ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมและสรุ ป 4
องค์ประกอบหลัก ที่ส่งผลดังนี้
สัญญาณไฟคนข้ามถนน
สัญญาณไฟคนข้ามถนนมีแนวโน้มที่คนเดินเท้าจะพึงพอใจในการข้าม
ถนน แต่ในงานวิจัยบางชิ้นก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป สุบิน ชาญพิทยานุกลู
กิจ (2016) ได้ศึกษาเรื่อ งพฤติกรรมการข้ามถนนบนทางข้า มที่ลัก ษณะ
แตกต่างกัน เก็บข้อมูลโดยใช้กล้องวิดิโอ ผลการวิจัยพบว่าทางข้ามประเภท
ปุ่มกดสัญญาณไฟเป็นทางข้ามที่มีแนวโน้มที่คนข้ามถนนจะฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟมากที่สุด เพราะไม่ต้องการรอสัญญาณไฟ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Tiwari และคณะ (2007) ซึ่งเก็บข้อมูลพฤติกรรมการข้ามถนนโดยใช้กล้อง
วิดิโอ ผลการวิจัยพบว่า คนเดินเท้ามีโอกาสที่จะข้า มถนนโดยการฝ่า ฝืน
สัญญาณไฟเพิ่มขึ้นเมื่อต้องรอสัญญาณไฟนานขึ้น

ทางแยก
ทางแยกเป็นทางข้ามที่ คนเดินเท้ามีความยากลำบากในการข้ามถนน
เนื่องทางแยกเป็นพื้นที่ที่รถยนต์สามารถวิ่งเข้ามาได้มากกว่า 1 ทาง คือวิ่ง
เข้ามาทางตรงและเลี้ยวเข้ามาตามทางแยก Roudsari และคณะ (2006)
พบว่าสัดส่วนของคนข้ามถนนเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า มาทางตรง
เลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้ายคิ ดเป็นร้อยละ 48, 32 และ 10 ตามลำดับ โดยคน
ข้ า มถนนมัก จะถู ก รถชนจากทางด้ า นซ้า ยของคนข้า มมาก นอกจากนี้
งานวิจัยของ Hamaoka และคณะ (2013) พบว่าคนข้ามถนนจะหันหน้า
เมื่อมองรถมากขึ้นในบริเวณก่อนข้ามถนนและบริเวณจัดขัดแย้งระหว่างคน
ข้ามถนนกับรถยนต์ ยังพบว่าร้อยละ 70 ของผู้ ข้ามถนนรู้สึกว่าการเข้ามา
ของรถยนต์ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย
สิ่งกีดข้ามบริเวณทางข้าม
สิ่งกีดขวางบริเวณทางข้ามจะบดบงทัศนวิสัยของคนเดินเท้าที่ต้องการ
จะข้ามถนน ทำให้คนเดินเท้าเกิดความยากลำบากมากขึ้นในการสังเกตุ
รถยนต์ ท ี ่ ก ำลั ง วิ ่ ง เข้ า มาในทางข้ า ม Mayr และคณะ (2003) ศึ ก ษา
ผลกระทบจากอุบ ัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ คนเดินเท้ากลุ่มเด็กในออสเตรเลีย
การศึกษานี้พบว่าทัศนวิสัยที่ไม่ชัดเจนในบริเวณโดยรอบทางข้ามส่ งผล
กระทบอย่างยิ่งต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากงานวิจัยพบว่าอุบัติเหตุร้อยละ
45.7 พบว่าคนเดินเท้ามองไม่เหตุรถเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางบังอยู่ และร้อย
ละ 39.2 พบว่ า คนขั บ รถมองไม่ เ ห็ นคนเดิ น เท้ า เนื ่ อ งจากสิ ่ ง กีด ขวาง
เช่นเดียวกับ ซึ่งการศึกษานี้มีผลลัพธ์สอดคล้อ งกับการศึกษาด้านความ
ปลอดภั ย ในฝรั ่ ง เศส Brenac และ Clabaux (2005) พบว่ า รถโดยสาร
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ประจำทางมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนถนนโดยทางอ้อม กล่าวคือรถ
โดยสารประจำทางทำให้เกิดการบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ซึ่งก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุกับคนข้ามถนนคิดเป็นร้อยละ 55 ของอุบัติเหตุทั้งหมด ตัวอย่างสิ่ง
กีดขวางบริเวณทางข้ามแสดงดังรูปที่ 2
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ผู้ว ิจ ัยได้เก็บข้อ มูลในช่วงเย็น (15:00 – 18:00 น.) เนื่อ งจากเป็นเวลาที่
โรงเรียนเลิก จะมีปริมาณนักเรียนเป็นจำนวนมากในการเก็บแบบสอบถาม
บริเวณโดยรอบโรงเรียน
1. ทัศนคติและประสบการณ์ในการข้ามถนน

รูปที่ 2 ตัวอย่างสิ่งกีดขวางบริเวณทางข้ามในงานวิจัย

2. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
2.1

ขอบเขตงานวิจยั

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการข้าม
ถนน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนมัธยม ดังนั้นพื้นที่สำหรับเก็บ
ข้อมูลจะอยู่ที่ทางข้ามบริเวณโดยรอบโรงเรียนที่แตกต่างกัน 4 โรงเรียน บน
ถนนเจริญกรุงในเขตยานนาวาถึงบางรัก ดังรูปที่ 3 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของคนข้ามถนน ดังต่อไปนี้
1) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนขนาดใหญ่พิเศษ มี
จำนวนนัก เรีย น 3,094 คน โรงเรีย นตั้งอยู่บ นถนนเจริญ กรุง มีป ริมาณ
การจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็น (16:00 - 19:00 น.) ประมาณ 3,973 คันต่อ
วัน ช่อง ตำแหน่งของทางข้ามตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน องค์ประกอบ
ของทางข้ามบริเวณโรงเรียนคือสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่เพียงอย่างเดียว
2) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วนขนาดใหญ่ จำนวน
นักเรียน 1,823 คน โรงเรียนตั้งอยู่ภายในซอยเจริญกรุง 57 บนถนนเจริญ
กรุง มีปริมาณการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็น (16:00 - 19:00 น.) ประมาณ
3,973 คันต่อวัน โดยตำแหน่งของทางข้ามจะอยูบ่ ริเวณหน้าปากซอยซึ่งเป็น
ทางแยกที่มีรถเลี้ยว องค์ประกอบของทางข้ามที่มีคือสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่
3) โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่
บนถนนเจริญกรุง มีปริมาณการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็น (16:00 - 19:00
น.) ประมาณ 3,973 คันต่อวัน ซึ่งมีจำนวนช่องการจราจรทั้งหมด 4 ช่อง
ตำแหน่งของทางข้ามตั้งอยู่บ ริเวณใกล้เคียงโรงเรียน โดยทางข้ามนี้เป็นทาง
ข้ามที่ไม่มีทั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนและสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่
4) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนขนาดใหญ่
ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง มีปริมาณการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็น (16:00 19:00 น.) ประมาณ 3,973 คันต่อวัน ซึ่งมีจำนวนช่องการจราจรทั้งหมด 4
ช่อง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
จึงใช้ทางข้ามร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
รูปที่ 3 ตำแหน่งของพืน้ ที่เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลของคนใช้งานทางข้ามจริง โดยจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำ
แบบสอบถามประกอบด้วย อายุ เพศ และระดับการศึกษา จากนั้นจึงถาม
คำถามเรื่องทัศนคติการข้ามถนนและประสบการณ์ในการข้ามถนน โดยการ
ให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน โดย 1 คะแนนคือเห็นด้วยน้อยที่สุด และ
5 คะแนนคือเห็นด้วยมากที่สุด สำหรับคำถามเป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 คำถามสำหรับทัศนติในการข้ามถนนและประสบการณ์การข้ามถนน
ทัศนคติในการข้ามถนน
การคุยโทรศัพท์หรือเล่นโทรศัพท์ขณะข้ามถนนเป็นเรื่องปกติ
A1
เราสามารถข้ามถนนตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการ
A2
การข้ามถนนนอกทางม้าลายเป็นเรือ่ งปกติ
A3
เราสามารถข้ามถนนนอกทางม้าลาย เพือ่ ประหยัดเวลาได้
A4
แม้จะมีทางม้าลายอยู่ใกล้ ฉันก็ข้ามถนนนอกทางม้าลายอยู่ดี
A5
การข้
ามถนนบนทางม้าลายขณะสัญญาณไฟยังเป็นสีเขียวไม่ใช่เรื่องผิด
A6
ฉันรู้สกึ เสียเวลาที่ต้องรอสัญญาณไฟคนข้ามถนน
A7
ฉันข้ามถนนตัดหน้ารถ เพราะคิดว่ารถต้องหยุดให้ฉัน
A8
ฉันคิดว่าคนขับรถไม่มีความระมัดระวังคนข้ามถนน
A9
เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคนข้ามถนน ฉันคิดว่าฝ่ายที่ผิดคือคนขับรถเสมอ
A10
ประสบการณ์การข้ามถนน
ฉันใช้เวลานานในการรอเพื่อข้ามถนน
E1
รถยนต์ไม่หยุดให้ฉันข้ามถนน
E2
ฉันเกือบถูกรถชนขณะกำลังเดินข้ามถนน
E3
ฉันติดอยูต่ รงกลางถนนระหว่างการเดินข้ามถนน
E4
รถยนต์ไม่หยุดให้ฉัน แม้สญ
ั ญาณไฟคนข้ามถนนจะเป็นสีเขียว
E5
ฉันมีปัญหากับรถทีเ่ ลี้ยวเข้ามา เมื่อข้ามถนนบริเวณทางแยก
E6
สิ่งกีดขวางตรงทางข้าม ทำให้ฉันมองไม่เห็นรถยนต์ขณะข้ามถนน
E7
ฉันจำเป็นต้องวิ่งข้ามถนน เพราะรถยนต์วิ่งเร็วเกินไป
E8

2. ทัศนคติในการข้ามถนนสำหรับสถานการณ์จำลอง
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทัศนคติในการข้ามถนนของนักเรียนต่อทางข้ามที่มี
การสำรวจข้อมูล ดำเนินการด้วยแบบสอบถามเพื่อศึกษาทัศนคติของ
องค์ป ระกอบแตกต่า งกัน โดยสร้า งสถานการณ์สมมุติ ด้ว ยวิธ ีก าร Full
การใช้ทางข้ามและลักษณะทางข้ามที่มีปัจจัยส่งผลต่อการข้ามถนนได้ดีที่สุด
2.2

การสำรวจข้อมูล
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Factorial design คือการสร้างสถานการณ์ให้ครบในทุกๆเงื่ อนไข จำนวน
สถานการณ์ ท ั ้ ง หมดที ่ ต ้ อ งมี ค ่ า เท่ า กั บ 2 k โดยค่ า k คื อ จำนวนของ
องค์ประกอบ ในงานวิจัยชิ้นนี้มี ปัจจัยทั้งหมด 4 ตัวแปรคือ สัญญาณไฟคน
ข้ามถนน สัญลักษณ์เตือนผู้ชับขี่ ทางแยกบริเวณทางข้าม และสิ่ งกีดขวาง
บริเวณทางข้าม ดังนั้นจะมีสถานการณ์สมมุติทั้งหมด 2 4 = 16 สถานการณ์
โดยค่า 1 คือมีองค์ประกอบนั้นอยู่ในสถานการณ์ ดังแสดงในตารางที่ 2
จากสถานการณ์จำลองทั้งหมด ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4
ชุด ชุดละ 4 คำถาม โดยผู้ทำแบบสอบถามให้คะแนนความปลอดภัยในการ
ข้า มถนนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวระหว่าง 1 ถึง 10 คะแนน โดย 1
คะแนนคือรู้สึกกับอันตรายที่ต้องทางข้ามนี้มากที่สุด และ 10 คะแนนคือ
รู้สึกปลอดภัยที่จะข้ามทางข้ามนี้มากที่สุด ดัวแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2

จากการเก็บสำรวจด้วยแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 430 ชุด เป็นข้อมูล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี โดยเป็นนักเรียน
ชายร้อยละ 48 และนักเรียนหญิงร้อยละ 52 เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัด
สุทธิว รารามร้อ ยละ 30 โรงเรีย นสตรี ศ รี สุ ริโ ยทัย ร้อ ยละ 40 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญร้อยละ 18 และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร้อยละ 12 ตารางที่ 3
แสดงสัดส่วนของคำตอบที่ผู้ทำแบบสอบถามเลือกตอบในแต่ละคำถาม
ตารางที่ 3 ร้อยละของคำตอบทีผ่ ู้ทำแบบสอบถามเลือกในแต่ละคำถาม
ร้อยละการเลือกตอบคำถาม
คำถาม
1

สถานการณ์

สัญญลักษณ์
เตือนผู้ขับขี่

ทาง
แยก

สิ่งกีดขวาง
บริเวณทาง
ข้าม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1

0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1

0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1

รูปที่ 4 ตัวอย่างสถานการณ์สมมุติ

3. ผลการวิจัย
3.1

ทัศนคติและประสบการณ์การข้ามถนน

2

3

4

5

SD

1.135
1.131

ทัศนคติในการข้ามถนน
A1
A2
A3
A4

ตารางที่ 2 ตัวแปรของแต่ละสถานการณ์
สัญญาณไฟ
คนข้ามถนน
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A5
A6
A7
A8
A9
A10

52.3
49.1
34.9
31.6
58.8
59.1

22.3
27.7
27.2
29.1
20.2
17.4

14.4
12.6
17.4
21.4
11.4
10.9

7.0
5.8
10.5
9.1
4.0
6.3

4.0
4.9
10.0
8.8
5.6
6.3

42.3
60.0
26.5
45.6

23.3
18.8
25.1
25.6

16.7
12.3
23.0
19.3

9.5
5.3
11.6
3.3

8.1
3.5
13.7
6.3

1.316
1.253
1.145
1.220
1.294
1.087
1.351
1.160

ประสบการณ์การข้ามถนน
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

9.1

23.5

31.4

18.1

17.9

9.8
23.3
12.8
15.1
15.1
15.3

17.4
23.5
23.3
25.8
21.4
25.3

29.8
27.2
31.4
22.6
29.5
23.7

20.9
16.0
18.6
19.8
18.8
22.8

22.1
10.0
14.0
16.7
15.1
12.8

14.7

19.8

24.9

19.8

20.9

1.217
1.257
1.269
1.220
1.316
1.270
1.266
1.343

จากตารางที่ 3 สังเกตได้ว่า ในส่วนของคำถามด้านทัศนคติในการข้าม
ถนน ผู้ทำแบบสอบส่วนใหญ่จะเลือกตอบ 1 คะแนนซึ่งหมายถึงเห็นด้วยกับ
ข้อความน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี
ต่อการข้ามถนนและรับรู้ว่าพฤติกรรมใดไม่ควรที่จะพึงกระทำสำหรับการ
ข้ามถนน ในขณะที่คำถามส่วนของประสบการณ์ในการข้ามถนนกับพบว่า
ประสบการ์ในการข้ามถนนของผู้ทำแบบสอบถามกลับมีการกระจายตัว
ค่อนข้างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้เราจะมีทัศนคติ ที่ดีและรับรู้ถึงการ
กระทำที่ไม่ถูกต้องในการข้ามถนน ก็ยังมีโอกาสพบเหตุการณ์ที่สร้างความ
ยากลำบากในการข้ามถนนได้เช่นกัน
เมื่อนำข้อมูลด้านทัศนคติในการข้ามและประสบการณ์การข้ามถนนมา
หาเฉลี่ ยแล้วนำมาจำแนกผลลัพ ธ์ตามตัวแปรด้านสังคมอาทิ เพศ ระดับ
การศึกษา และสถานศึกษา ผลทีไ่ ด้รับแสดงดังในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ของทัศนคติและประสบการณ์การข้ามถนนเทียบกับตัวแปรอื่น
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Attitude
Mean
เพศ
ระดับ
การศึกษา

โรงเรียน

Experience
Mean

2.2

SD
0.99

2.9

SD
0.95

1.9

0.65

3.1

0.92

ม.1

2.0

0.98

2.6

1.05

ม.2

ชาย
หญิง

2.1

0.92

3.0

0.94

ม.3

2.1

0.68

3.1

0.87

ม.4

2.1

0.91

3.0

0.93

ม.5

2.1

0.67

3.3

0.87

ม.6

2.0

0.75

3.1

0.86

วัดสุทธิวราราม

2.2

0.97

2.8

0.98

สตรีศรีสุริโยทัย

2.0

0.67

3.2

0.92

อัสสัมชัญ

2.3

1.01

2.9

0.90

อัสสัมชัญคอนแวนต์

1.8

0.53

3.0

0.92

จากตารางที่ 4 พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติในการข้ามถนน
ที่สูงกว่า นั่นหมายถึงเพศชายมีทัศนคติที่แย่กว่าในการข้ามถนน ผลลัพธ์นี้
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย หลายๆชิ้นที่แ สดงให้เห็นว่าเพศชายเป็นกลุ่มที่มี
แนวโน้มที่จะกระทำความผิดในการข้ามถนนสูงกว่าเพศหญิง สำหรับด้าน
ประสบการณ์ในการข้ามถนน พบว่าเพศหญิงที่จะพบเจอประสบการณ์ที่ไม่ดี
มากกว่า ผู้วิจัยคาดคะเนว่าผลลัพธ์เป็นเช่นนี้เนื่องจากเพศหญิงเป็นกลุ่มที่มี
ความสามารถในการตัดสินใจแบบเฉียบพลันได้ช้ากว่ากลุ่มเพศชาย ซึ่งการ
ข้ามถนนเองก็จำเป็นต้องใช้ทักษะนี้เช่นกัน
สำหรับตัวแปรด้านระดับการศึกษาพบว่าในด้านทัศนคติในการข้ามถนน
ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ด้าน
ประสบการณ์ในการข้ามถนนกลับพบว่า กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 มีประสบการณ์ในการข้ามถนนที่ดีกว่าในระดับชั้นอื่นๆ เพราะว่ากลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เองนั้นยังมีประสบการณ์ในการข้ามถนนน้อย
กว่ากลุ่มอื่นจากการที่เพิ่งจะย้ายจากโรงเรียนประถมมาโรงเรียนมัธยม การ
พบประสบการณ์ในการข้ามถนนที่ไม่ดีย่อมน้อยกว่าในระดับชั้นอื่น ๆ
ตัว แปรด้านสถานศึกษาพบว่า โรงเรียนวัดสุทธิวรารามและโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ ที ่ เ ป็ น โรงเรี ย นชายล้ ว น มี ท ั ศ นคติ ใ นการข้ า มถนนและ
ประสบการณ์การข้ามถนนที่แย่กว่าโรงเรียนหญิงล้วนอย่าง โรงเรียนสตรีศรี
สุริโยทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรด้านเพศที่
ได้อ ธิบ ายไว้ข ้า งต้น สิ่งที่น่า สั งเกตคือ โรงเรีย นอั สสัม ชัญ และโรงเรี ย น
อัสสัมชัญคอนแวนต์แม้ว่าทั้งสองโรงเรียนนี้จะอยู่ติดกันและมีการข้ามถนน
ในพื้นที่เดียวกัน แต่ประสบการณ์ในการข้ามถนนของทั้งสองโรงเรียนก็ยงั มี
ความแตกต่างกัน

3.2

ทัศนคติในการข้ามถนนสำหรับสถานการณ์จำลอง
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ผลลัพธ์ของการสำรวจแบบสอบถามทั้งหมด 430 ชุด จากสถานการณ์
จำลองทั้งหมด 16 สถานการณ์ ผู้วิจัย ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ชุด
โดยประกอบด้วยสถานการณ์จำลองชุดละ 4 สถานการณ์ ดังนั้นข้อมูลการ
ข้ามถนนที่เก็บได้จะประกอบด้วย 1,720 ข้อมูล ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้ง 4 ตัว

แปรหลักในสถานการณ์จำลองเป็นไปตามรูปที่ 5
รูปที่ 5 กราฟค่าเฉลีย่ คะแนนของตัวแปรในสถานการณ์

จากรูปที่ 5 จะพบได้ว่าตัวแปรที่มีผลกระทบหลักสูงสุด (Main effect)
คือตัวแปรสัญญาณไฟคนข้ามถนน โดยทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้ามถนน
จะมีคะแนนสูงกว่าทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณไฟเฉลี่ย 2.14 คะแนน และตัว
แปรที่มีผลกระทบหลักน้อยที่สุดคือ ทางแยก โดยทางข้ามที่อยู่บนทางแยก
จะมีคะแนนต่ำกว่าทางข้ามที่ไม่มีทางแยกเฉลี่ย 0.61 คะแนน นอกจากนี้
สังเกตได้ว่าตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงบวกอย่าง สัญญาณไฟคนข้ามถนนและ
สัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ ส่งผลกระทบต่อคะแนนความปลอดภัยสูงมากเมื่อ
เทียบกับตัวแปรที่ส่งผลกระทบเชิงลบอย่าง ทางแยกและสิ่งกีดขวางบริเวณ
ทางข้าม ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนเดินเท้าส่วนมากรับรู้ถึงองค์ประกอบที่ส่งเสริม
ด้านความปลอดภัยในการข้ามถนน แต่ไม่ได้รับรู้ถึงอันตรายต่อทางข้ามที่มี
องค์ประกอบในการเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อทราบถึงผลกระทบหลักของตัวแปรแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือ
ผลกระทบร่วม (Interaction effect) ของตัวแปรแต่ละตัว ผลลัพธ์จากการ
วิเคราะห์ผลกระทบร่วมแยกตามแต่ละตัวแปรเป็นไปดังต่อไปนี้
1) สัญญาณไฟคนข้ามถนน
ผลกระทบร่วมของสัญญาณไฟคนข้ามถนนแสดงดังรูปที่ 6 โดยแสดง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความปลอดภัยของสัญญาไฟคนข้ามถนนกับตัวแปรอื่น
กราฟแต่ละเส้นแสดงถึงคะแนนเฉลี่ยของสถานการณ์จำลองโดยมีสัญญาณ
ไฟคนข้ามถนนกับตัวแปรอื่นรวมอยู่ด้วย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตัว
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แปรสัญญาณไฟคนข้ า มถนนไม่ได้มีผลกระทบร่ว มกับตัว แปรอื่นอย่างมี
นัยสำคัญ

รูปที่ 6 ผลกระทบร่วมของสัญญาณไฟคนข้ามถนนเทียบกับตัวแปรอืน่

2) สัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่
ผลกระทบร่วมของตัวแปรสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ แสดงดังรูปที่ 7 โดย
แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความปลอดภัยสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่กับตัวแปรอื่น
ผลการวิ เ คราะห์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แปรสั ญ ญาณไฟคนข้ า มถนน ไม่ มี
ผลกระทบร่วมกับตัวแปรอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

ได้จากกราฟที่มีความชันที่เปลี่ยนกันเมื่อมีตัวแปรทั้งสองมารวมกัน แสดงให้
เห็นว่า คนเดิน เท้ารู้สึกอันตรายมากขึ้นเป็นพิเศษเมื่อต้องพบสถานการณ์
จำลองที่มีสองตัวแปรนี้อยู่รวมกัน ส่วนผลกระทบร่วมของคู่ตัวแปรอื่นๆ
ไม่ได้ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการข้ามถนนอย่างมีนัยสำคัญ

รูปที่ 7 ผลกระทบร่วมของสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่เทียบกับตัวแปรอื่น

3) ทางแยก
ผลกระทบร่วมของตัวแปรทางแยกแสดงดังรูปที่ 8 โดยแสดงค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความปลอดภัยของทางแยกกับตัวแปรอื่น ผลการวิเคราะห์แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรทางแยกมีผลกระทบร่วมกับตัวแปรสิ่งกีดขวางบริเวณทาง
ข้าม กล่าวคือสถานการณ์จำลองที่ทางแยกและสิ่งกีดขวางบริเวณอยู่ด้วยกัน
จะส่งผลให้คะแนนความปลอดภัยลดลงเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากความ
ชันในกราฟสีเขียวที่มีความชันมากกว่ากราฟสีฟ้า
รูปที่ 8 ผลกระทบร่วมของทางแยกเทียบกับตัวแปรอืน่

4) สิ่งกีดขวางบริเวณทางข้าม
ผลกระทบร่วมของตัวแปรสิ่งกีดขวางบริเวณทางข้ามแสดงดังรูปที่ 9
โดยแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความปลอดภัยกับตัวแปรอื่น ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสิ่งกีดขวางบริเวณทางข้ามมีผลกระทบร่วมกับตัวแปร 4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ทางแยก เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อของตัวแปรทางแยก
4.1
สรุปผลการทดลอง
รูปที่ 9 ผลกระทบร่วมของสิ่งกีดขวางบริเวณทางข้ามเทียบกับตัวแปรอื่น

ผลจากการศึกษาพบว่าตัวแปรเพศเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติในการ
จากการวิเคราะห์ผลกระทบร่วมของตัวแปรพบว่า ตัวแปรทางแยกและ ข้ามถนน ประสบการณ์การข้ามถนน และความปลอดภัยในการข้ามถนนใน
สิ่งกีดขวางบริเวณทางข้ามมีผลกระทบร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็น สถานการณ์จำลองอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเพศหญิงจะมีทัศนคติต่อการข้าม
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ถนนที่ดีกว่า พบประสบการณ์ในการข้ามถนนที่แย่กว่า และให้คะแนนความ
ปลอดภัยในสถานการณ์จำลองโดยรวมต่ำกว่าเพศชาย ซึ่งผลการศึกษานี้
ชี้ให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นกลุ่มที่มีความยากลำบากในการข้ามถนน ถึงแม้ว่าจะ
มีทัศนคติในการข้ามถนนที่ดีกว่าเพศชาย แต่ก็ยังพบประสบการณ์ข้ามถนน
ที่แย่กว่ากลุ่มเพศชาย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นไปได้ทั้งเรื่องความสามารถใน
การตัดสินใจเฉียบพลันที่ด้อยกว่าเพศชาย หรือในอีกมุมมองหนึ่งคือในด้าน
ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่เคารพกฏจราจรในขณะที่คนเดินเท้าข้ามถนนบนทาง
ม้าลายอย่างถูกต้อง
ในด้านของระดับการศึกษาไม่ได้พบว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้ นนั้นส่งผล
ต่ อ ตั ว แปรต้ น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทั ้ ง ในด้ า นทั ศ นคติ ใ นการข้ า มถนน
ประสบการณ์ ก ารข้ า มถนนและความปลอดภั ย ในการข้ า มถนนบน
สถานการณ์จำลอง แสดงให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยใน
การข้ามถนนนั้นขึ้นอยู่ตามปัจเจกบุคคล รวมไปถึงการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก
ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนตัวแปรด้านของสถานศึกษาพบว่าผลที่ได้นั้นมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกับตัวแปรเพศ เนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่ศึกษานั้นเป็นโรงเรียนชาย
ล้วนและหญิงล้วนเหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างกันคือการเป็นโรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชน ซึ่งสถานะการเป็นโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนนั้นไม่ได้ส่งผลให้เกิดผล
ลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เหตุผลเป็นเช่นเดียวกับตัวแปรด้านระดับ
การศึกษาคือ ความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยในการข้ามถนนขึ้นอยู่
กับปัจเจกบุคคลและการปลูกฝังของแต่ละครอบครัว
สำหรับองค์ประกอบของทางข้ามในสถานการณ์จำลองผลจากการวิจัย
พบว่ า ในด้ า นผลกระทบหลั ก ของตั ว แปรสั ญ ญาณไฟคนข้ า มถนนเป็ น
องค์ ป ระกอบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการข้ามถนนมากที่สุด
สถานการณ์ที่ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟคนข้ามถนนจะมีคะแนนสูงกว่าทางข้าม
ที่ไม่มีสัญญาณไฟเฉลี่ย 2.14 คะแนน สิ่งที่น่าสนใจคือองค์ประกอบเชิงลบที่
มีคะแนนสูงสุด อย่างสิ่งกีดขวางบริเวณทางข้ามกลับมีคะแนนเฉลี่ยเพีย ง
0.65 คะแนน ส่ ว นนี ้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ ่ ม คนเดิ น เท้ า ส่ ว นมากรั บ รู ้ ถึ ง
องค์ป ระกอบที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ในการข้ามถนน แต่มีรับ รู้ถึง
อันตรายต่อทางข้ามที่มีองค์ประกอบในการเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ในด้านของผลกระทบร่วมพบว่าตัวแปรทางแยกและสิ่งกีดขวางบริเวณ
ทางข้ามขับขี่มีผลกระทบร่วมกัน โดยทางข้ามที่มีทางแยกและสิ่งกีดขวาง
บริเวณทางข้ามอยู่ร่วมกันส่งผลให้คนเดินเท้ารู้สึกอันตรายมากขึ้นเป็นพิเศษ
สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ของผลกระทบหลักที่แสดงให้เห็นว่าคนเดินเท้า
นั้นมีก ารรับรู้องค์ป ระกอบที่ส่งผลเสียต่อ การข้ามถนนได้ไม่ดีนัก การมี
องค์ประกอบด้านลบ 2 อย่างทำให้คนเดินเท้าตระหนักถึงความเสี่ยงได้ดีมาก
ขึ้นจากผลลัพธ์ของผลกระทบร่วม
การวิเคราะห์ทัศนคติในการข้ามถนนในสถานการณ์จำลองทำให้ทราบ
ว่า กลุ่มคนเดินเท้าเองนั้นมีการรับรู้ถึงองค์ประกอบที่เพิ่มความปลอดภัยใน
การข้ามถนน เช่น สัญญาณไฟคนข้ามถนนและสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่เป็น
อย่างดี แต่ในด้านขององค์ประกอบที่เพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุกลับมีการ
รับรู้ที่ไม่ดีนัก นอกเสียจากจะมีเหตุการณ์ที่มีองค์ประกอบด้านลบอยู่รวมกัน
ทั้งสองอย่าง ดังนั้นนอกเสียจากการปรับปรุงทางข้ามบริเวณโรงเรีย นให้มี
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ความปลอดภัย ต่อ การใช้งานแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การให้ความรู้ด้า นความ
ปลอดภัยในการข้ามถนนต่อนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตระหนัก
รับรู้ถึงอันตรายของการข้ามถนนบนทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน
4.2

ข้อเสนอแนะในการศึกษา

เนื่องด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ยังมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน ประการแรก พื้นที่
ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนและชายล้วน
เพียงเท่านั้น ซึ่งขาดข้อมูลของโรงเรียนสหศึกษาเข้ามาประกอบในงานวิจัย
ผู้วิจัยเสนอให้ขยายขอบเขตของพื้นที่ศึกษาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
กลุ ่ ม ข้ อ มู ล นอกจากนี ้ ก ารขยายขอบเขตของการศึ ก ษาเป็ น ระดั บ
มหาวิทยาลัย เองก็เป็นสิ่งน่า น่า สนใจ เนื่อ งจากมหาวิทยาลัย เองก็เ ป็ น
สถานศึกษาย่อมมีการใช้งานทางข้ามบริเวณโดยรอบเป็นจำนวนมากด้วย
เช่นกัน
ประการต่ อ มา การศึ ก ษาด้ า นทั ศ นคติ ต ่ อ การใช้ ง านทางข้ า มใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้น เป็นการใช้สถานการณ์จำลองในการศึกษาและ
เก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ว ิ จ ั ย มี ข ้ อ เสนอแนะในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากทางข้ า มที ่ มี
องค์ประกอบนั้นบนสถานการณ์จริงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันของ
ทั้งสองแบบ พร้อ มทั้ง นำสถิติอุ บ ัต ิเหตุก ั บ คนเดิน เท้า เข้า มาต่อ ยอดใน
งานวิจัยสำหรับผู้ต้องการนำไปศึกษาเพิ่มเติม
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การประเมินผลมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ อโศก 4
Evaluation of Mitigation for Increasing Efficiency of Toll Plaza:
A Case Study of Asoke 3 and Asoke 4 Toll Plaza
จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง1,* พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม2 ดวงกมล ชูสิงห์3 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร4
1,2,4
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กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สาขาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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บทคัดย่อ
ปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
เช้ า และเย็ น ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด มาตรการแก้ ไขปั ญ หา
การจราจรติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษให้
มีความสามารถในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น สามารถทำได้โดยการพัฒนาจาก
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ปรับเปลี่ยนเป็ นระบบเก็บ ค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณียกเลิกไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) และการ
เพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษสำหรับ
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) แต่การเพิ่มพนักงานเก็บและ
ทอนเงินจำเป็นต้องทราบว่าควรเพิ่มจำนวนเท่าไรจึงเหมาะสม การศึกษานี้
จึงประเมินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด่านฯ อโศก 3 และ อโศก 4 โดยการ
พั ฒ นาแบบจำลองสภาพจราจรระดั บ จุ ล ภาค AIMSUN เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรต่างๆ ของแต่ละมาตรการ
พบว่า มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่อง MTC จำนวน
10 คนต่อช่องทางร่วมกับมาตรการยกเลิกการใช้ไม้กั้น NSL สามารถนำไป
ประยุ ก ต์ ใช้ สำหรับ ด่ า นฯ อโศก 3 ในชั่ว โมงเร่งด่ ว นเย็น ทำให้ ป ริมาณ
จราจรบริเวณหน้ า ด่ า นฯ เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 0.52% และมาตรการเพิ่ ม
พนักงานเก็บ และทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่อ ง MTC จำนวน 5 คนต่อช่องทาง
ร่วมกับมาตรการยกเลิกการใช้ไม้กั้น NSL สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ
ด่านฯ อโศก 4 ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า ทำให้ปริมาณจราจรบริเวณหน้าด่านฯ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 12.73% ภายหลังนำมาตรการไปดำเนินงานบริเวณด่านฯ
อโศก 3 และ อโศก 4 พบว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพบริเวณหน้าด่านฯ ก็
ต่อเมื่อเป็นช่วงที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น
คำสำคัญ: การประเมินผลกระทบการจราจร, ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ,
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค

Abstract

Expressway traffic demand tends to be rapidly increased
especially during morning and evening rush hour. The main
solution is to reduce traffic congestion, especially in front of
toll plaza, in order to improve toll plaza capacity. These can
be done by developing existing electronic toll collection
system (ETC) into electronic toll collection system without
barrier (Nonstop lane; NSL) and increasing the number of toll
collection staff in front of toll booth for manual toll collection
system (MTC). However, it is necessary to know the proper
number that should be added in order to apply such method.
Therefore, this study evaluates the efficiency of Asoke 3 and
Asoke 4 toll plaza. The microscopic simulation model of
AIMSUN had been developed to analyze traffic evaluation and
efficiency of various scenarios. The results indicated that
adding 10 toll collection staff per toll booth accompanied with
nonstop lane can be applied for Asoke 3 toll plaza during
evening rush hour, as it improves toll plaza flow by 0.52%.
While adding 5 toll collection staff per toll booth accompanied
with nonstop lane can be applied for Asoke 4 toll plaza during
morning rush hour, as it improves toll plaza flow by 12.73%.
Afterward, these measures were applied. It was found that the
efficiency of toll plaza is increased on the condition that toll
plaza has heavy traffic volume.
Keywords: Traffic evaluation, Toll plaza, Traffic micro
simulation

1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
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ปัจจุบันปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่าย
ทางพิเศษโดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษ ทำให้ บริเวณ
หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษมีสภาพการจราจรอยู่ในสภาพหนาแน่นจนไป
ถึ งแออั ดเพื่ อ รอชำระค่า ผ่ า นทางพิ เศษ จากปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งได้ มี ก าร
กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้า
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การรณรงค์การเตรียมเงิน
ให้พอดี การเพิ่มพนักงานอำนวยการจราจรเพื่อช่วยจัดการจราจรและจัด
ระเบียบรถก่อนเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ การ
จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) และ
การให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC)
อีกทั้ง กทพ. ได้รับ ดำเนินงานตามแนวนโยบายกระทรวงคมนาคม (คค.)
เรื่อ งแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่า
ผ่านทางพิเศษ ให้ดำเนินการทดสอบการแก้ไขปัญหาจราจรในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory modeling) ตามหลักการทางวิศวกรรม และทำการทดสอบ
ในภาคสนามพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ จากนั้นประมวลผล
และปรับ แผนการปฏิบั ติเพื่อ ขยายผลนำไปสู่ก ารปฏิบั ติจ ริง โดยทำการ
พัฒ นาจากระบบเก็บ ค่ าผ่า นทางพิ เศษอั ตโนมัติ (ETC) ปรับ เปลี่ย นเป็ น
ระบบเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณี ยกเลิก ไม้กั้น (Nonstop Lane;
NSL) และการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษสำหรับระบบเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) แต่การเพิ่ม
พนัก งานเก็บ และทอนเงินจำเป็ น ต้ อ งทราบว่า ควรเพิ่ ม จำนวนเท่ า ไรจึ ง
เหมาะสม จึงทำการประเมินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด่านฯ อโศก 3 และ
อโศก 4 โดยการพั ฒ นาแบบจำลองสภาพจราจรระดับ จุลภาค AIMSUN
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรต่างๆ ของแต่
ละมาตรการ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการพิจารณามาตรการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติจริง
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคของการระบาย
การจราจร บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ อโศก 4 ทางพิเศษ
ศรีรัช
2. เพื่ อ ประเมิ น ผลมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบริ เ วณด่ า นเก็ บ
ค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ อโศก 4 ทางพิเศษศรีรัช ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบเก็บค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ [1]
ประเทศไต้ ห วั น เริ่ม ใช้ ระบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางแบบยกเลิ ก ไม้ กั้ น หรื อ
Single Lane Free Flow (SLFF) ในปี 2006 – 2012 โดยเก็บค่าผ่านทาง
แบบอัตราคงที่ (Flat rate) จนถึงช่วงปี 2012 – 2014 เป็นช่วงการโอนถ่าย
ข้อมูลระหว่างแบบ Infrared Dedicated Short Range Communication
(IR DSRC) on-board-unit (OBU) ไป เป็ น แ บ บ Radio Frequency
Identification (RFID tag) และนำช่องเก็บค่าผ่านทางออกเพื่อ เปลี่ยนเป็น
ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-lane Free Flow (MLFF) ตั้งแต่ปี 2014
จนถึ งปั จจุ บั น โดยเก็บ ค่า ผ่า นทางแบบตามระยะทาง (Distance based)
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ของ
ประเทศไต้หวัน

ในปี 1969 ประเทศเกาหลีเริ่มใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและ
ตั๋วต่อมาได้พัฒนาสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ มีเครื่องชำระค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติและระบบออกตั๋วอัตโนมัติ และมีการใช้บัตร Smart Card ในปี
2004 พร้อ มเริ่ม ใช้ ระบบเก็บ ค่า ผ่ า นทางแบบยกเลิ ก ไม้ กั้น หรือ Single
Lane Free Flow (SLFF) ที่ สามารถใช้ ค วามเร็ ว ได้ เ พิ่ มขึ้ น เป็ น 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง รองรับปริมาณจราจรได้ 1,100 คัน/ชั่วโมง/ช่องทาง โดย
ใ ช้ ร ะ บ บ Infrared Dedicated Short Range Communication ( IR
DSRC) และ Radio Frequency Identification (RFID tag) และพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-lane Free Flow
(MLFF) ที่ สามารถใช้ค วามเร็ว ได้ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 50 - 80 กิ โลเมตร/ชั่ ว โมง
รองรับปริมาณจราจรได้ถึง 1,500 คัน/ชั่วโมง/ช่องทาง ในปี 2015 จนถึ ง
ปัจจุบัน ที่มีผู้ใช้ทางในระบบอัตโนมัติ 80% แสดงดังรูปที่ 2

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
โดยใช้ โปรแกรม AIMSUN เพื่ อ จำลองสภาพการจราจรบริ เวณด่ า นเก็ บ
ค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ อโศก 4 ทางพิเศษศรีรัช เพื่อ ประเมินผล
กระทบการจราจรจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพรูปแบบต่าง ๆ ในด้าน
ปริมาณจราจรบริเวณหน้าด่านฯ ที่ระบายได้

รูปที่ 2 การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีระบบเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ของ
ประเทศเกาหลี

ประเทศญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการเปิดใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ
ตั้ ง แต่ ปี 2001 โดยที่ มี ผู้ ใช้ ท างในระบบอั ต โนมั ติ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
TRL10-2
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จนกระทั่งในปี 2018 มีสัดส่วนผู้ใช้ทางในระบบอัตโนมัติสูงถึง 91.2% ด้วย
การใช้มาตรการดึงดูดผู้ใช้ทาง อาทิเช่น การให้ส่วนลดค่าผ่านทางผู้ใช้ทางใน
ระบบอัตโนมัติในช่วงกลางคืน ช่วงวันหยุด การเก็บ ค่าผ่านทางผู้ใช้ทางใน
ระบบอัตโนมัติแบบตามระยะทาง และระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ
ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันยังคงใช้ทั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ
แบบมี ไม้กั้นและแบบยกเลิก ไม้กั้น หรือ Single Lane Free Flow (SLFF)
แสดงดังรูปที่ 3
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AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for
Urban and Non-Urban Networks) เป็ น โปรแกรมสำหรั บ การจำลอง
สภาพการจราจรที่ถู กพัฒนาขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 โดยได้รับ การพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการจำลองสภาพ จราจร ระดั บ กึ่ ง จุ ล ภ าค
(Mesoscopic simulator) และระดั บ จุ ลภาค (Microscopic simulator)
การจำลองคนเดิน เท้า (Pedestrian simulator) ที่มี พื้น ฐานแบบจำลอง
ความต้อ งการเดิน ทาง (Travel demand modelling) ที่ ครอบคลุม การ
เกิ ด การเดิ น ทาง (Trip generation) การกระจายการเดิ น ทาง (Trip
distribution) และการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Modal split) รวมไปถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลจราจรต่างๆ ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายหน่วยงาน
ทั่วโลกสำหรับ การศึกษาวิเคราะห์ ท างด้านวิศวกรรมจราจร การจำลอง
สภาพการจราจร การวางแผนการขนส่ง และการศึ ก ษาอพยพฉุ ก เฉิ น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับมลภาวะ และการวิเคราะห์สภาพจราจรติดขัดในพื้นที่
เมือง [3]
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

รูปที่ 3 ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัตขิ องประเทศญี่ปุ่น

2.2 การจำลองสภาพจราจร
การจำลองสภาพจราจรเป็ น การจำลองลั ก ษณะสภาพการจราจร
ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง บนถนนหนึ่ ง ๆ หรื อ ทำการประยุ ก ต์ จ ำลองสถานการณ์
ที่สมมุติขึ้น ทำให้สามารถศึกษาผลกระทบต่อการจราจรเมื่อเกิดอุบัติการณ์
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถสมมุติให้เกิดขึ้นจริงได้ในภาคสนาม ทำให้มองเห็นสภาพ
จราจรและปัญหาจราจรโดยรวมได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินทางเลือก
ซึ่ ง สามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ การพั ฒ นา
แบบจำลองด้ า นจราจรสามารถจำแนกได้ 3 ระดั บ คื อ ระดั บ มหภาค
(Macroscopic) ระดั บ กึ่ ง จุ ล ภ าค (Mesoscopic) และระดั บ จุ ล ภ าค
(Microscopic) ขึ้ น อยู่ กั บ เป้ า หมายของการนำไปใช้ ง าน ที่ มี รู ป แบบ
ค่อนข้างหลากหลาย
การจำลอ งสภ าพ จ ราจรระดั บ จุ ล ภ าค (Microscopic) มั ก ใช้
แบบจำลองการเคลื่อ นที่ ตามกัน ของยวดยาน (Car-Following Model)
แบบจำลองการเปลี่ย นช่องจราจร (Lane-Changing Model) และระยะ
ระหว่างรถที่ย อมรับ ได้ (Gap Acceptance) เป็ นหลัก การพื้นฐานในการ
จำลองการเคลื่อนที่ข องยวดยานแต่ละคัน โดยการขั บขี่ ของยวดยานคัน
หน้าที่มีการเพิ่มความเร็ว ลดความเร็ว และหยุดรถจะมีผลต่อการขับขี่ของ
ยวดยานที่ขับตามมา ในปัจจุบันมีการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับ
จุลภาคให้เลือกใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่ละแบบจำลองมีสมรรถนะใน
การจำลองเหตุการณ์ได้แ ตกต่างกัน ซึ่งโปรแกรมที่นิย มใช้งานกัน ได้แ ก่
AIMSUN, VISSIM, CORSIM, PARAMICS แ ละ โป รแ ก รม อื่ น ๆ ซึ่ ง มี
สมรรถนะในการใช้งานที่แตกต่างกัน [2]
2.3 โปรแกรมจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค AIMSUN

Lueanpech, P. et al. [4] ได้ป ระเมินประสิทธิภาพของระบบเก็บ ค่า
ผ่านทางพิ เศษแบบ Single lane free flows (SLFF) โดยการพั ฒ นาการ
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค VISSIM ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสาธุ
ประดิษฐ์ 1 บนทางพิเศษเฉลิมหานคร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากความล่าช้า (Delay) และความยาวแถวคอยหน้า
ด่า นฯ (Queue length) พบว่า ระบบเก็บ ค่ า ผ่า นทางพิ เศษแบบ Single
lane free flows (SLFF) สามารถลดความล่าช้าและความยาวแถวคอยหน้า
ด่านฯ ช่วยเพิ่มระดับการให้บริการ (Level of service) ของด่านฯ ได้
Poon, N. และ Dia, H. [5] ได้ประเมินประสิทธิภาพของการเก็บค่าผ่าน
ทางบริ เ วณสะพานเกตเวย์ เมื อ งบริ ส เบน รั ฐ ควี น สแลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ที่มีปริมาณจราจรใกล้เต็มความจุ โดยการพัฒนาแบบจำลอง
สภาพจราจรระดับจุลภาค AIMSUN เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเก็บ
ค่าผ่านทางในสถานการณ์ต่างๆ พบว่า การใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
ช่วยเพิ่มอัตราการไหลทำให้ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบดีขึ้น โดยการ
ปรับเปลี่ยนจากระบบปกติเป็นระบบอัตโนมัติจำนวน 4 ช่องจราจร สามารถ
รองรับปริมาณจราจรที่คาดการณ์ได้

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษาและการสำรวจข้อมูล
การศึกษานี้พิจารณาเลือกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ อโศก
4 ในพื้นที่เส้นทางพิเศษศรีรัช (รูปที่ 4) ซึ่งทั้งสองด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
เป็นด่านฯ ที่มีปริมาณจราจรของผู้ใช้บริการสูง ส่งผลให้ บริเวณหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 และ อโศก 4 มีสภาพการจราจรอยู่ในสภาพ
หนาแน่น ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสนใจในการแก้ไขปัญหา
ความหนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งรายละเอียดของทั้ง
2 แห่ง สามารถอธิบายได้ดังนี้
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3.1.1 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่อยู่
ระหว่างทางพิเศษที่อยู่ใจกลางเมืองบนทางพิเศษศรีรัชทิศทางขาออกเมือง
มีขนาด 9 ช่องจราจร ซึ่งประกอบด้วยช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด
(MTC) จำนวน 6 ช่องจราจร และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ
(ETC) จำนวน 3 ช่องจราจร
3.1.2 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่อยู่
ระหว่างทางพิเศษที่อยู่ใจกลางเมืองบนทางพิเศษศรีรัชเช่นเดียวกันกับด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 แต่มีทิศทางขาเข้าเมือง มีขนาด 9 ช่องจราจร
ซึ่งประกอบด้วยช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) จำนวน 5 ช่อง
จราจร (ไม่รวมช่องทางพิเศษ) และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ
(ETC) จำนวน 4 ช่องจราจร
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ของด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษ อโศก 3 และ อโศก 4 โดยรายละเอี ย ด
ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค ประกอบด้วย
• การนำเข้าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อโศก 3 และ อโศก 4 ทางพิเศษศรีรัชจาก Google Earth
• สร้างแบบจำลองสภาพจราจรที่มีลักษณะกายภาพใกล้เคียงกับสภาพ
ในปัจจุบัน
• สร้างแบบจำลองการให้บริการสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงิน
สด (MTC) และแบบอัตโนมัติ (ETC) ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
• กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแบบจำลองสภาพ
จราจร เช่ น ปริ ม าณจราจร ประเภทยานพาหนะ และมาตรการ
ควบคุมการจราจร เป็นต้น
• ทำการปรั บ เที ย บแบบจำลองโดยใช้ เกณฑ์ ส ำหรั บ การปรั บ เที ย บ
แบ บจำลองของ DMRB หรื อ Design Manual for Roads and
Bridges โดยการคำนวณค่า GEH [6]
3.3 การกำหนดรูปแบบมาตรการ
กำหนดรูปแบบมาตรการจัดการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอโศก 3 และ อโศก 4 โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษเพื่อหารูปแบบมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายปริมาณ
จราจรในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

รูปที่ 4 ตำแหน่งของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ใช้ศึกษา

ในการสำรวจข้ อมูลทำการเฉพาะปริมาณจราจรช่องเก็ บ ค่าผ่านทาง
พิเศษแบบเงินสด และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ บริเวณหน้า
ด่านของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ศึกษาเท่านั้น ซึ่งทำการสำรวจในวันทำ
การ โดยการสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 1 ชั่วโมง กล่าวคือ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เวลา 07:00 ถึ ง
08:00 น. และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเย็น เวลา
17:00 ถึง 18:00 น. เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน

3.2 การพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค
การศึกษานี้ทำการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุ ลภาคด้ว ย
โปรแกรม AIMSUN 8.1.4 เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและวิ เ คราะห์
ผลกระทบด้านจราจรต่าง ๆ ของแต่ละมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ

• สภาพจราจรปัจจุบัน (Base case) ที่ยังไม่มีการดำเนินการมาตรการใด
ๆ กล่าวคือ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 ประกอบด้วยช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) จำนวน 6 ช่องจราจร และช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน 3 ช่องจราจร และด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 ประกอบด้วยช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงิน
สด (MTC) จำนวน 5 ช่ องจราจร และช่ องเก็ บค่ าผ่ านทางพิ เศษแบบ
อัตโนมัติ (ETC) จำนวน 4 ช่องจราจร
• กรณีที่ 1 มาตรการการเพิ่มพนักงานจัดเก็บและทอนเงินสดก่อนเข้า
สู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด
จำนวน 3 5 และ 10 คนต่อช่องทาง ซึ่งในการพัฒนาแบบจำลองจะ
จำกัดการเข้าและออกช่องทางแบบ Metering โดยกำหนดเงื่อนไข
ตัวแปรอัตราการไหล (Flow) ผ่านแต่ละช่องทางเป็น Platoon แบบ
3 5 และ 10 คัน
• กรณี ที่ 2 มาตรการการปรั บ เปลี่ ย นระบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษ
อัตโนมัติ (ETC) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณียกเลิก
ไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) ซึ่งในการพัฒนาแบบจำลองจะจำกัด
การเข้าและออกช่องทางแบบ Metering โดยกำหนดยกเลิก barrier
• กรณีที่ 3 การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มาใช้ร่วมกัน

4. ผลการศึกษา
4.1 สภาพจราจรในพื้นที่ศึกษา
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สภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 (ทิศทางขา เป็นเกณฑ์ปรับเทียบจากการคำนวณค่า GEH โดยสูตรการคำนวณค่า GEH
ออกเมือ ง) ที่มีช่อ งเก็บ ค่าผ่านทางจำนวน 9 ช่อ งจราจร มีปริมาณจราจร มีดงั นี้ [6]
2
ที่ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางในแต่ละช่องเก็บค่าผ่านทางในช่วงเวลาเร่งด่วน
2 ( M −C )
GEH =
M +C
เย็น ดังนี้
ตารางที่ 1 ปริมาณจราจรในแต่ละช่องเก็บค่าผ่านทางด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อโศก 3
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ช่องที่ 1 ระบบ MTC
ช่องที่ 2 ระบบ MTC
ช่องที่ 3 ระบบ MTC
ช่องที่ 4 ระบบ MTC
ช่องที่ 5 ระบบ MTC
ช่องที่ 6 ระบบ MTC
ช่องที่ 7 ระบบ ETC
ช่องที่ 8 ระบบ ETC
ช่องที่ 9 ระบบ ETC

เมื่อ M = ค่าจากการประมาณของแบบจำลอง
C = ค่าจากการสำรวจสภาพจราจรจริง
โดยค่า GEH ที่มีค่าน้อยกว่า 5 จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งการปรับเทียบ
ปริมาณจราจรเฉลี่ยของช่องเก็บค่าผ่านทางในด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก
3 และ อโศก 4 ได้ดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คันต่อชั่วโมง)
389
435
441
414
416
422
631
678
722

ตารางที่ 3 การปรับเทียบปริมาณจราจรด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ช่องที่ 1 ระบบ MTC
ช่องที่ 2 ระบบ MTC
ช่องที่ 3 ระบบ MTC
ช่องที่ 4 ระบบ MTC
ช่องที่ 5 ระบบ MTC
ช่องที่ 6 ระบบ MTC
ช่องที่ 7 ระบบ ETC
ช่องที่ 8 ระบบ ETC
ช่องที่ 9 ระบบ ETC

สภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 (ทิศทางขาเข้า
เมือง) ที่มีช่องเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 ช่องจราจร มีปริมาณจราจรที่ผ่าน
ด่านเก็บค่าผ่านทางในแต่ละช่องเก็บค่าผ่านทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ดังนี้
ตารางที่ 2 ปริมาณจราจรในแต่ละช่องเก็บค่าผ่านทางด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อโศก 4
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ช่องที่ 1 ระบบ MTC
ช่องที่ 2 ระบบ MTC
ช่องที่ 3 ระบบ MTC
ช่องที่ 4 ระบบ MTC
ช่องที่ 5 ระบบ MTC
ช่องที่ 6 ระบบ ETC
ช่องที่ 7 ระบบ ETC
ช่องที่ 8 ระบบ ETC
ช่องที่ 9 ระบบ ETC

ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คันต่อชั่วโมง)
จากสภาพจราจรจริง จากแบบจำลอง
389
342
435
364
441
391
414
364
416
398
422
349
631
586
678
583
722
699

GEH (<5)
2.46
3.55
2.45
2.54
0.89
3.72
1.82
3.78
0.86

ตารางที่ 4 การปรับเทียบปริมาณจราจรด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4

ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คันต่อชั่วโมง)
418
466
471
409
411
725
714
769
776

ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ช่องที่ 1 ระบบ MTC
ช่องที่ 2 ระบบ MTC
ช่องที่ 3 ระบบ MTC
ช่องที่ 4 ระบบ MTC
ช่องที่ 5 ระบบ MTC
ช่องที่ 6 ระบบ ETC
ช่องที่ 7 ระบบ ETC
ช่องที่ 8 ระบบ ETC
ช่องที่ 9 ระบบ ETC

ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คันต่อชั่วโมง)
จากสภาพจราจรจริง จากแบบจำลอง
418
394
466
433
471
436
409
412
411
409
725
649
714
699
769
727
776
749

GEH (<5)
1.17
1.54
1.63
0.17
0.10
2.89
0.58
1.54
0.98

จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณจราจรบริเวณหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้งอโศก 3 และ อโศก 4 ในช่องระบบเก็บค่าผ่านทาง
จากตารางที่ 3 และ 4 พบว่า ปริมาณจราจรเฉลี่ยของช่องเก็บค่าผ่าน
พิเศษแบบเงินสด (MTC) เกินความสามารถในการให้บริการของระบบ (400
คันต่อชั่วโมง) และส่วนช่องระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษทั้ ง 9 ช่องจราจร มีค่า GEH น้อยกว่า 5 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่า
นั้ น ใกล้เคี ย งความสามารถในการให้ บ ริก ารของระบบแล้ ว (800 คั น ต่ อ แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวแทน
ของสภาพจราจรจริงในพื้นที่ศึกษาได้
ชั่วโมง) ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณหน้าด่านฯ
4.2 การปรับเทียบแบบจำลองสภาพจราจร
การสร้างแบบจำลองสภาพจราจรแบบจุลภาคจำเป็นต้องดำเนินการ
ปรับเทียบแบบจำลองให้มีความเสมือนกับสภาพจราจรจริงมากที่สุด โดยจะ
ดำเนิ น การสอบเที ย บแบบจำลองกับ ข้ อ มู ลปริม าณจราจรที่ ได้จ ากการ
สำรวจภาคสนาม การปรับเทียบแบบจำลองใช้เกณฑ์สำหรับการปรับเทียบ
แบบจำลองของ DMRB หรือ Design Manual for Roads and Bridges

4.3 แบบจำลองกรณีที่ 1 มาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินสด
ก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ
เงินสด จำนวน 3 5 และ 10 คนต่อช่องทาง
4.3.1 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3
ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการพั ฒ นาแบบจำลองกรณี ที่ 1 มาตรการการเพิ่ ม
พนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษแบบเงินสด จำนวน 3 5 และ 10 คนต่อช่องทาง ดังรูปที่ 5
และผลการศึกษาแบบจำลองกรณีที่ 1 มาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและ
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ทอนเงินสดก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตารางที่ 7 ผลลัพธ์จากแบบจำลองกรณีที่ 1 (มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บและทอน
เงินก่อนเข้าสูช่ ่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 10 คนต่อช่องทาง) ด่านฯ อโศก 3
แบบเงินสด จำนวน 3 5 และ 10 คนต่อช่องทาง ตามลำดับ ได้ผลดังนี้
รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

รูปที่ 5 แบบจำลองกรณีที่ 1 มาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อน
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3

ผลการศึ ก ษากรณี ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษแบบเงิน สด (MTC) ใช้
มาตรการเพิ่ ม พนั ก งานเก็ บ และทอนเงิน ก่ อ นเข้ า สู่ ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
จำนวน 3 คนต่อช่องทาง รวมทั้งหมด 6 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
ระบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (ETC) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด 3 ช่องทาง
พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 0.34 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์จากแบบจำลองกรณีที่ 1 (มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บและทอน
เงินก่อนเข้าสูช่ ่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 3 คนต่อช่องทาง) ด่านฯ อโศก 3
รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,208
2,222
1,868
1,868
4,076
4,090

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
0.63
0.00
0.34

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,208
2,223
1,868
1,868
4,076
4,089

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
0.68
0.00
0.37

ดังนั้นมาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด จำนวน 3 5 และ 10
คนต่อช่องทาง พบว่ามาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด จำนวน 10
คนต่อช่องทาง เป็นมาตรการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอโศก 3 ได้ดี แต่ทั้งนี้การนำมาตรการนี้ไปใช้จริงควรพิจารณาความ
เหมาะสมของลัก ษณะทางกายภาพของด่านฯ และรายจ่ ายที่เกิดขึ้ นจาก
มาตรการที่ใช้ นอกจากการพิจารณาเฉพาะปริมาณจราจร (อัตราการไหล) ที่
เพิ่มขึ้นแล้ว
4.3.2 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4
ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการพั ฒ นาแบบจำลองกรณี ที่ 1 มาตรการการเพิ่ ม
พนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษแบบเงินสด จำนวน 3 5 และ 10 คนต่อช่องทาง ดังรูปที่ 6
และผลการศึกษาแบบจำลองกรณีที่ 1 มาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและ
ทอนเงินสดก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
แบบเงินสด จำนวน 3 5 และ 10 คนต่อช่องทาง ตามลำดับ ได้ผลดังนี้

ผลการศึ ก ษากรณี ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษแบบเงิน สด (MTC) ใช้
มาตรการเพิ่ ม พนั ก งานเก็ บ และทอนเงิน ก่ อ นเข้ า สู่ ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
จำนวน 5 คนต่อช่องทาง รวมทั้งหมด 6 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
ระบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (ETC) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด 3 ช่องทาง
พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 0.32 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลลัพธ์จากแบบจำลองกรณีที่ 1 (มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บและทอน
เงินก่อนเข้าสูช่ ่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 5 คนต่อช่องทาง) ด่านฯ อโศก 3

รูปที่ 6 แบบจำลองกรณีที่ 1 มาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อน
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4

ผลการศึ ก ษากรณี ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษแบบเงิน สด (MTC) ใช้
มาตรการเพิ่ ม พนั ก งานเก็ บ และทอนเงิน ก่ อ นเข้ า สู่ ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
จำนวน 3 คนต่อช่องทาง รวมทั้งหมด 5 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
แบบเงินสด (MTC)
ระบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (ETC) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด 4 ช่องทาง
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม
พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้เพิ่มขึ้น
ผลการศึ ก ษากรณี ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษแบบเงิน สด (MTC) ใช้ จากเดิมร้อยละ 8.25 ดังตารางที่ 8
มาตรการเพิ่ ม พนั ก งานเก็ บ และทอนเงิน ก่ อ นเข้ า สู่ ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
ตารางที่ 8 ผลลัพธ์จากแบบจำลองกรณีที่ 1 (มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บและทอน
จำนวน 10 คนต่อช่องทาง รวมทั้งหมด 6 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
เงินก่อนเข้าสูช่ ่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 3 คนต่อช่องทาง) ด่านฯ อโศก 4
ระบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (ETC) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด 3 ช่องทาง
ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง) ร้อยละการ
รูปแบบ
พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้เพิ่มขึ้น
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง เปลี่ยนแปลง
จากเดิมร้อยละ 0.37 ดังตารางที่ 7
แบบเงินสด (MTC)
2,084
2,401
15.21
รูปแบบ

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,208
2,221
1,868
1,868
4,076
4,089

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
0.59
0.00
0.32
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แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

2,824
4,908

2,912
5,313
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5 และ 10 คนต่อช่องทางจึงส่งผลให้ด่านฯ อโศก 4 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณจราจรที่ดีกว่าด่านฯ อโศก 3

3.12
8.25

ผลการศึ ก ษากรณี ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษแบบเงิน สด (MTC) ใช้
มาตรการเพิ่ ม พนั ก งานเก็ บ และทอนเงิน ก่ อ นเข้ า สู่ ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง 4.4 แบบจำลองกรณีที่ 2 มาตรการการปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติ (ETC) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณี
จำนวน 5 คนต่อช่องทาง รวมทั้งหมด 5 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
ยกเลิกไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL)
ระบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (ETC) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด 4 ช่องทาง
พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้เพิ่มขึ้น
การปรับเปลี่ ยนระบบเก็บ ค่าผ่านทางพิ เศษอั ตโนมั ติ (ETC) โดยการ
จากเดิมร้อยละ 8.29 ดังตารางที่ 9
ยกเลิกไม้กั้นทุกช่องจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC)
ตารางที่ 9 ผลลัพธ์จากแบบจำลองกรณีที่ 1 (มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บและทอน ได้ผลดังนี้
เงินก่อนเข้าสูช่ ่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 5 คนต่อช่องทาง) ด่านฯ อโศก 4
รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,084
2,403
2,824
2,912
4,908
5,315

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
15.31
3.12
8.29

4.4.1 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3
ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการพั ฒ นาแบบจำลองกรณี ที่ 2 มาตรการการ
ปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) จำนวน 3 ช่องเป็ น
ระบบเก็ บ ค่าผ่ านทางพิ เศษอั ตโนมั ติ กรณี ยกเลิก ไม้ กั้น (Nonstop Lane;
NSL) ดังรูปที่ 8 และผลการศึกษาดังตารางที่ 11

ผลการศึ ก ษากรณี ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษแบบเงิน สด (MTC) ใช้
มาตรการเพิ่ ม พนั ก งานเก็ บ และทอนเงิน ก่ อ นเข้ า สู่ ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
จำนวน 10 คนต่อช่องทาง รวมทั้งหมด 6 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
ระบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (ETC) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด 3 ช่องทาง
พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้ เพิ่มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 8.03 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลลัพธ์จากแบบจำลองกรณีที่ 1 (มาตรการเพิม่ พนักงานเก็บและ
ทอนเงินก่อนเข้าสู่ชอ่ งเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 10 คนต่อช่องทาง) ด่านฯ อโศก 4
รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,084
2,390
2,824
2,912
4,908
5,302

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
14.68
3.12
8.03

ดังนั้นมาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด จำนวน 3 5 และ 10
คนต่อช่องทาง พบว่ามาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด จำนวน 5
คนต่อช่องทาง เป็นมาตรการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอโศก 4 ได้ดี แต่ทั้งนี้การนำมาตรการนี้ไปใช้จริงควรพิจารณาความ
เหมาะสมของลัก ษณะทางกายภาพของด่านฯ และรายจ่ ายที่เกิดขึ้ นจาก
มาตรการที่ใช้ นอกจากการพิจารณาเฉพาะปริมาณจราจร (อัตราการไหล) ที่
เพิ่มขึ้น
ซึ่งผลการศึกษาการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด จำนวน 3 5 และ 10
คนต่อช่อ งทางของด่า นฯ อโศก 3 และ ด่า นฯ อโศก 4 จะเห็ น ว่า ด่านฯ
อโศก 4 มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจราจรของระบบ MTC จากเดิมมาก
เนื่องด้วยสภาพจราจรปัจจุบันของระบบ MTC ที่นำเข้าแบบจำลองของด่านฯ
อโศก 4 มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อช่องทางที่หนาแน่นกว่าปริมาณจราจรเฉลี่ย
ต่อช่องทางของด่านฯ อโศก 3 การเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินฯ จำนวน 3

รูปที่ 8 แบบจำลองกรณีที่ 2 มาตรการการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณียกเลิกไม้กั้น (NSL) ด่านฯ อโศก 3
ตารางที่ 11 ผลจากแบบจำลองกรณีที่ 2 มาตรการการปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัตกิ รณียกเลิก
ไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) ด่านฯ อโศก 3
รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,208
2,208
1,868
1,874
4,076
4,082

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
0.00
0.32
0.15

ผลการศึกษาพบว่า การยกเลิกการใช้ไม้กั้นในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติ โดยการแบ่งสัดส่วนช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเป็นช่องเก็บค่า
ผ่านทางระบบเงินสด (MTC) ทั้งหมด 6 ช่องทาง และช่องเก็ บค่าผ่านทาง
ระบบแบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (ETC) เปลี่ยนเป็ นการยกเลิกไม้กั้น (NSL)
ทั้งหมด 3 ช่องทาง พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของ
ทั้งระบบได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.15
4.4.2 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4
ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการพั ฒ นาแบบจำลองกรณี ที่ 2 มาตรการการ
ปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) จำนวน 4 ช่องเป็ น
ระบบเก็ บ ค่าผ่ านทางพิ เศษอั ตโนมั ติ กรณี ยกเลิก ไม้ กั้น (Nonstop Lane;
NSL) ดังรูปที่ 9 และผลการศึกษาดังตารางที่ 12

TRL10-7

607

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

รูปที่ 9 แบบจำลองกรณีที่ 2 มาตรการการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณียกเลิกไม้กั้น (NSL) ด่านฯ อโศก 4
ตารางที่ 12 ผลจากแบบจำลองกรณีที่ 2 มาตรการการปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัตกิ รณียกเลิก
ไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) ด่านฯ อโศก 4
รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,084
2,093
2,824
2,876
4,908
4,969

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
0.43
1.84
1.24

ผลการศึกษาพบว่า การยกเลิกการใช้ไม้กั้นในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติ โดยการแบ่งสัดส่วนช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเป็นช่องเก็บค่า
ผ่านทางระบบเงินสด (MTC) ทั้งหมด 5 ช่องทาง และช่องเก็บ ค่าผ่านทาง
ระบบแบบอั ตโนมัติ แบบมีไม้กั้น (ETC) เปลี่ยนเป็นการยกเลิกไม้กั้น (NSL)
ทั้งหมด 4 ช่องทาง พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้ง
ระบบได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.24
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รูปที่ 10 แบบจำลองกรณีที่ 3 การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2
มาใช้ร่วมกัน ด่านฯ อโศก 3
ตารางที่ 13 ผลจากแบบจำลองกรณีที่ 3 การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่
2 มาใช้ร่วมกัน ด่านฯ อโศก 3
รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,208
2,223
1,868
1,874
4,076
4,097

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
0.68
0.32
0.52

ผลการศึกษา พบว่า การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มาใช้
ร่ว มกัน โดยการแบ่ งสัดส่ว นช่อ งเก็บ ค่า ผ่านทางเป็ นช่อ งเก็บ ค่า ผ่านทาง
ระบบเงินสด (MTC) เปลี่ยนเป็นการใช้มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บ และทอน
เงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงิน
สด จำนวน 10 คนต่อช่องทาง ทั้งหมด 6 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
ระบบอั ต โนมั ติ แ บบมี ไม้ กั้ น (ETC) เปลี่ ย นเป็ น การยกเลิ ก การใช้ ไม้ กั้ น
ทั้งหมด 3 ช่องทาง พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของ
ทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.52

4.5 แบบจำลองกรณีที่ 3 การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มาใช้
ร่วมกัน

4.5.2 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองกรณีที่ 3 โดยการนำมาตรการ
การนำมาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่า การเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่อง
ผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดและการปรับเปลี่ยน เก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) จำนวน 5 คนต่อช่องทาง และการ
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) โดยการยกเลิกไม้กั้นทุกช่องจราจร ปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) โดยการยกเลิกไม้กั้น
ทุกช่อ งจราจรของระบบเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ดังรูป ที่ 11
ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) มาใช้ร่วมกัน ได้ผลดังนี้
และผลการศึกษาดังตารางที่ 14
4.5.1 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองกรณีที่ 3 โดยการนำมาตรการ
การเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่อง
เก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) จำนวน 10 คนต่อช่องทาง และการ
ปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) โดยการยกเลิกไม้กั้น
ทุกช่อ งจราจรของระบบเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ดังรูป ที่ 10
และผลการศึกษาดังตารางที่ 13
รูปที่ 11 แบบจำลองกรณีที่ 3 การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2
มาใช้ร่วมกัน ด่านฯ อโศก 4
ตารางที่ 14 ผลจากแบบจำลองกรณีที่ 3 การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่
2 มาใช้ร่วมกัน ด่านฯ อโศก 4
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ผลการศึกษา พบว่า การนำมาตรการในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มาใช้
ร่ว มกัน โดยการแบ่ งสัดส่ว นช่อ งเก็บ ค่า ผ่านทางเป็ นช่อ งเก็บ ค่า ผ่านทาง
ระบบเงินสด (MTC) เปลี่ยนเป็นการใช้มาตรการเพิ่มพนักงานเก็บและทอน
เงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงิน
สด จำนวน 5 คนต่อช่องทาง ทั้งหมด 5 ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง
ระบบอั ต โนมั ติ แ บบมี ไม้ กั้ น (ETC) เปลี่ ย นเป็ น การยกเลิ ก การใช้ ไม้ กั้ น
ทั้งหมด 4 ช่องทาง พบว่าสามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของ
ทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.73
หากพิ จ ารณาผลการนำมาตรการในกรณี ที่ 1 และ กรณี ที่ 2 มาใช้
ร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบผลของด่านฯ อโศก 3 และ ด่านฯ อโศก 4 จะเห็น
ว่า ด่ า นฯ อโศก 3 มี อั ต ราปริม าณจราจรผ่ า นช่ อ งทางของระบบ MTC
เปลี่ยนแปลงเท่ากับกรณี พนักงานเก็บและทอนเงิน ฯ จำนวน 10 คนเพียง
อย่างเดียว และในส่วนของระบบ ETC เปลี่ยนแปลงเท่ากับกรณียกเลิกไม้กั้น
(Nonstop Lane; NSL) อย่างเดียว ในส่วนของด่านฯ อโศก 4 มีอัตราปริมาณ
จราจรผ่านช่องทางของระบบ MTC เปลี่ยนแปลงเท่ากับกรณี พนักงานเก็ บ
และทอนเงินฯ จำนวน 5 คนเพียงอย่างเดียว แต่ระบบ ETC เปลี่ยนแปลง
มากกว่ากรณียกเลิกไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
ในการพัฒนาแบบจำลองนั้นได้จำกัดให้ รถที่ใช้ระบบ MTC และรถที่ใช้ระบบ
ETC สามารถใช้ได้เพียงระบบเดียวไม่สามารถใช้ข้ามระบบกันได้ ซึ่งปริมาณ
จราจรในด่านฯ อโศก 4 มี ปริมาณหนาแน่นมากกว่าด่านฯ อโศก 3 เมื่อ นำ
มาตรการในกรณี ที่ 1 และ กรณี ที่ 2 มาใช้ร่ ว มกั น ทำให้ ด่ า นฯ อโศก 4
สามารถระบายปริมาณจราจรได้มากขึ้น ปริมาณจราจรที่ติดขัดตรงคอขวด
(บริเวณก่อนถึงระยะผายของด่านฯ) ของรถที่ใช้ระบบ ETC ก็สามารถเข้า
ด่านฯ อโศก 4 ได้มากขึ้นไม่ถูกกีดขวางจากรถที่ใช้ระบบ MTC

และ 10 คน ในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดทั้ง 5 ช่องทาง สามารถ
เพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
8.25 8.29 และ 8.03 ตามลำดับ ในส่วนของมาตรการการปรับเปลี่ยนระบบ
เก็บ ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) จำนวน 3 ช่องทางเป็นระบบเก็บ ค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณียกเลิกไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) สามารถ
เพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
1.24 และการนำมาตรการในกรณี ที่ 1 และ กรณี ที่ 2 มาใช้ร่ว มกัน นั้ น
สามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 12.73
ดังนั้น เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะปริม าณจราจร (อั ต ราการไหล) ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
เท่านั้น มาตรการการเพิ่มพนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ช่องเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) จำนวน 10 คนต่อช่องทางร่วมกับมาตรการ
ระบบเก็ บ ค่า ผ่านทางพิ เศษอั ตโนมั ติก รณี ย กเลิก ไม้กั้น (Nonstop Lane;
NSL) สามารถนำไปใช้ สำหรับ ด่านฯ อโศก 3 ในชั่วโมงเร่งด่วนเย็น ทำให้
ปริมาณจราจรผ่านช่องทางบริเวณหน้าด่านฯ ของทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 0.52 และมาตรการเพิ่มพนัก งานเก็บ และทอนเงินก่อนเข้า สู่ช่อ ง
MTC จำนวน 5 คนต่อช่องทางร่วมกับมาตรการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติกรณียกเลิกไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) สามารถนำไปใช้สำหรับ
ด่านฯ อโศก 4 ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า ทำให้ปริมาณจราจรผ่านช่องทางบริเวณ
หน้าด่านฯ ของทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.73
ภายหลังนำมาตรการไปดำเนินงานบริเวณด่านฯ อโศก 3 และ อโศก 4
พบว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณหน้าด่านฯ ก็ต่อเมื่อเป็นช่วงที่มีปริมาณ
จราจรหนาแน่น อย่างไรก็ตามการนำมาตรการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติกรณียกเลิกไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) มาใช้งานจริงแล้วนั้นพบ
ประเด็นผู้ใช้ทางฝ่าด่านฯ ดังนั้นควรมีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยเตรียมการจัดการกับรถฝ่าด่านฯ ด้วยการใช้ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน
อัตโนมัติและการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเพื่อรับรองใช้งานระบบเก็บค่า
ผ่านทางในอนาคต

5. สรุปผล

กิตติกรรมประกาศ

สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 3 นั้น การนำมาตรการการเพิ่ม
พนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 5
และ 10 คน ในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดทั้ง 6 ช่องทาง สามารถ
เพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้ งระบบได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
0.34 0.32 และ 0.37 ตามลำดับ ในส่วนของมาตรการการปรับเปลี่ยนระบบ
เก็บ ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) จำนวน 3 ช่องทางเป็นระบบเก็บ ค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติกรณียกเลิกไม้กั้น (Nonstop Lane; NSL) สามารถ
เพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
0.15 และการนำมาตรการในกรณี ที่ 1 และ กรณี ที่ 2 มาใช้ร่ว มกัน นั้ น
สามารถเพิ่มอัตราปริมาณจราจรผ่านช่องทางของทั้งระบบได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 0.52
สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 นั้ นการนำมาตรการการเพิ่ม
พนักงานเก็บและทอนเงินก่อนเข้าสู่ ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 5

ขอขอบคุ ณ พนั ก งานและลู ก จ้ า งการทางพิ เศษแห่ ง ประเทศไทย
ทุกท่าน ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

รูปแบบ
แบบเงินสด (MTC)
แบบอัตโนมัติ (ETC)
รวม

ปริมาณจราจรรวมทุกช่องทาง (คันต่อชั่วโมง)
สภาพจราจรปัจจุบัน ผลจากแบบจำลอง
2,084
2,403
2,824
3,130
4,908
5,533

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
15.31
10.84
12.73
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การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์
ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค
Evaluation of Traffic Congestion Mitigation at Atnarong Interchange
using Microscopic Simulation Model
พรรณทิพา พันธ์ยมิ้ 1,* จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง2 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร3
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บทคัดย่อ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้ บริการทางพิเศษเฉลิมมหา
นครเป็ น ทางพิ เ ศษที่ ช่ ว ยให้ ก ารเดิ น ทางจากภู มิ ภ าคต่ า งๆ เข้ า สู่
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ได้สะดวกและรวดเร็ว และทางพิเศษฉลองรัช เป็นทาง
พิเศษที่ สามารถเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางแยกต่าง
ระดับอาจณรงค์ โดยการเดินทางขาเข้าเมืองจากทางพิเศษฉลองรัช และ
ทางพิเศษเฉลิมมหานครเพื่อมุ่งหน้าท่าเรือ กระแสจราจรจะเข้ามารวมกัน
บริ เวณทางแยกต่ า งระดั บ อาจณรงค์ ประมาณ 8,700 เที่ ย วต่ อ ชั่ ว โมง
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า โดยมีลักษณะเป็นเนินไต่ระดับจากระดับ
ดินเพื่อขึ้นสู่ทางยกระดั บซึ่งเป็นจุดคอขวดทำให้เกิดการจราจรติดขัดเป็น
ช่วงชะลอความเร็วยาวสะสมบนทางพิเศษเฉลิมมหานครเป็นระยะทางกว่า
3.15 กิโลเมตร จึงพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค AIMSUN
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรต่างๆ ของแต่
ละมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ผลการวิเคราะห์พบว่า
มาตรการปรับเปลี่ยนแนวช่องจราจรช่วยบรรเทาปัญ หาการจราจรติดขั ด
ด้วยการประเมินทั้ง ในด้านความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด ความเร็ว
เฉลี่ย เวลาเฉลี่ยการเดินทาง และปริมาณจราจรที่ระบายได้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดสำหรับบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์
คำสำคัญ : การประเมินผลกระทบการจราจร, ทางพิเศษเฉลิมมหานคร,
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค

Abstract
The Expressway Authority of Thailand (EXAT) has been
operating Chalerm Mahanakorn Expressway and Chalongrat
Expressway. While the first one supports travelers from
different regions into the central business district, the other has
a connecting road to Chalerm Mahanakorn at Atnarong
interchange. The arrivals from both expressways are heading to
Bangkok Port (Taruea). The traffic stream will merge at

Atnarong interchange, with approximately 8,700 vehicle per
hour during morning rush hour, and the road climbs up from
ground level to elevated level which is the bottleneck, causing
about a 3.15 km. long queue stranded on Chalerm Mahanakorn
Expressway. Therefore, the microscopic simulation model of
AIMSUN had been developed to analyze traffic evaluation and
efficiency of various scenarios to mitigate traffic congestion.
The results indicated that the restriping case is the most
effective case for traffic congestion mitigation in regard to
maximum queue length, average speed, average travel time
and traffic flow at Atnarong interchange.
Keywords: Traffic evaluation, Chalerm Mahanakorn Expressway,
Traffic micro simulation

1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้บริการทางพิเศษเฉลิมมหา
นคร เป็ น ทางพิ เ ศษที่ ช่ ว ยให้ ก ารเดิ น ทางจากภู มิ ภ าคต่ า งๆ เข้ า สู่
ใจกลางกรุงเทพมหานครได้สะดวกและรวดเร็ว และทางพิเศษฉลองรัช เป็น
ทางพิเศษที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครไปทางทิศเหนือบริเวณวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั นออก ทางพิเศษทั้ง 2 สายทาง
เชื่อมต่อกันบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ โดยการเดินทางขาเข้าเมือง
จากทางพิ เศษฉลองรั ช และทางพิ เศษเฉลิ มมหานครเพื่ อ มุ่ ง หน้ า ท่ า เรื อ
กระแสจราจรจะเข้ ามารวมกันบริเวณทางแยกต่า งระดับ อาจณรงค์ ที่ มี
ลักษณะเป็นเนินไต่ระดับจากระดับดินเพื่อขึ้นสู่ทางยกระดับเป็นจุดคอขวด
ที่มี ช่ อ งจราจรลดลงจาก 5 ช่อ งจราจร เป็ น 3 ช่ อ งจราจรและไหล่ ท าง
ด้านซ้าย ทำให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นช่วงชะลอความเร็วยาวสะสมบน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร กทพ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยการ
จัดแนวช่องจราจรปรับเปลี่ยนไหล่ทางบริเวณเนินไต่ระดับขึ้นสู่ทางยกระดับ
เป็นช่องจราจรสำหรับเดินทางได้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ ภายใต้ข้อจำกัดของ
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เขตทาง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณจราจรที่มีความต้องการเดินทางผ่าน
บริเวณนี้ สู งสุด ประมาณ 8,700 เที่ ย วต่ อ ชั่ ว โมง โดยเฉพาะในช่ ว งเวลา
เร่งด่วนเช้า การศึกษานี้จึงประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในมาตรการ
อื่นๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแนวช่องจราจร การเพิ่มความกว้างช่องจราจร
การใช้ม าตรการเส้ นทึ บ จั ด การจราจร และการเปิ ด ช่อ งจราจรสวนทาง
(Reversible Lane) เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด โดยการ
พั ฒ นาแบบจำลองสภาพจราจรระดั บ จุ ล ภาค AIMSUN เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรต่างๆ ของแต่ละมาตรการ
เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคของการระบาย
การจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์
2. เพื่อประเมินผลแนวทางการระบายการจราจรบริเวณทางแยกต่าง
ระดับอาจณรงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาแบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
โดยใช้โปรแกรม AIMSUN เพื่อจำลองสภาพการจราจรบริเวณทางแยกต่าง
ระดั บ อาจณรงค์ ทางพิ เศษเฉลิ ม มหานคร เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบ
การจราจรจากการจัดการจราจรรูปแบบต่างๆ ในด้านความยาวช่วงชะลอ
ความเร็วสูงสุด ความเร็วเฉลี่ย เวลาเฉลี่ยการเดินทาง และปริมาณจราจรที่
ระบายได้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง หรือ การปรับปรุงเชิงปฏิบัติการที่
สามารถทำให้เกิดอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนที่สูงได้เช่นกันด้วยกลยุทธ์
การปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจรแบบราคาประหยัด ดังนี้
• การปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาณไฟจราจร (Signal retiming) ได้ แ ก่ การ
ปรับปรุงรอบระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสม การประสาน
สัญญาณไฟจราจรระหว่างทางแยก
• การปรับ ปรุ งแนวช่ อ งจราจร (Restriping) โดยการปรับ ปรุ ง ช่ อ ง
จราจรเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางพิ เศษ (Auxiliary lanes) หรือ ช่ อ งจราจร
สำหรั บ เพิ่ ม – ลดความเร็ ว ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม ความจุ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงใช้ในการปรับปรุงตำแหน่งที่กระแสจราจรตัด
กั น หรื อ ทางโค้ ง หั ก ศอกเนื่ อ งจากการชะลอความเร็ ว หรื อ การ
ปรับเปลี่ยนไหล่ทางบางส่วนเป็นช่องจราจรสำหรับเดินทางได้
• การติดตั้งป้ายจราจรเตือน (Signs and signals) เพื่อการจัดการและ
จำกัดการเคลื่อนที่ของยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
• การปรั บ ปรุ งทางขึ้ น – ทางลง (Ramp or Driveway Modification)
ได้แก่ การปิดทางขึ้น – ทางลง การเปลี่ยนตำแหน่งทางขึ้น – ทางลง การ
ควบคุมการเข้า – ออก (Ramp metering) หรือการรวมทางขึ้น – ทาง
ลงในบริเวณที่มีปริมาณจราจรต่ำ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขการจราจรติดขัดบริเวณ
คอขวดสามารถทำได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ ขอบเขต
งาน และวัตถุประสงค์ของงาน ได้แก่ การจัดทำโครงร่างแผนงาน การสำรวจ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ การออกแบบคำนวณ และการจัดทำแบบจำลองสภาพ
จราจร โดยในการศึ ก ษานี้เลือ กใช้ก ารจั ดทำแบบจำลองสภาพจราจรมา
วิเคราะห์ประเมินผลแนวทางการระบายการจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับ
อาจณรงค์ ที่ มี ปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด แบบคอขวด เนื่ อ งจากสามารถ
วิเคราะห์ระบบโครงข่ายทางพิเศษที่มีความซับซ้อนและกำหนดกลยุทธ์ เชิง
ปฏิบัติการได้
2.2 การจำลองสภาพจราจร

2.1 การจราจรติดขัดบริเวณคอขวด (Bottleneck congestion)
อ้างอิงจากรายงานของ Federal Highway Administration (FHWAHOP-09-042) ปี 2010 [1] กล่าวว่าการจราจรติดขัดบริเวณคอขวดสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลา โดยเป็นจุดที่มีอัตราการไหลเข้ามากกว่าอัตราการ
ไหลออกที่มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้
• ตำแหน่ งที่ ต้ องตั ดสิ นใจ (Decision Points) ได้ แก่ ทางขึ้ น – ทางลง
ตำแหน่งที่กระแสจราจรรวมเข้าด้วยกัน (Merge areas) ตำแหน่งที่
กระแสจราจรตัดกัน (Weave areas) จุดที่ช่องจราจรลดลง (Lane
drops) บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทาง และสัญญาณไฟจราจร
• ข้ อ จำกั ด ทางภายภาพ (Physical constraints) ได้ แ ก่ ทางโค้ ง
อุโมงค์ใต้ดิน ทางยกระดับ โครงสร้างถนนที่ถูกจำกัดให้แคบ บริเวณ
ที่ไม่มีไหล่ทาง
แนวทางการแก้ไขการจราจรติดขัดบริเวณคอขวดสามารถทำได้โดยการ
ปรับปรุงลักษณะทางเรขาคณิตของถนนหรือ การก่อสร้างโครงสร้างใหม่ แต่

การจำลองสภาพจราจรเป็ น การจำลองลั ก ษณะสภาพการจราจร
ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง บนถนนหนึ่ ง ๆ หรื อ ทำการประยุ ก ต์ จ ำลองสถานการณ์
ที่สมมุติขึ้น ทำให้สามารถศึกษาผลกระทบต่อการจราจรเมื่อเกิดอุบัติการณ์
ต่างๆ ที่ไม่สามารถสมมุติให้เกิดขึ้นจริงได้ในภาคสนาม ทำให้ มองเห็นสภาพ
จราจรและปัญหาจราจรโดยรวมได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินทางเลือก
ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ การพัฒนาแบบจำลอง
ด้านจราจรสามารถจำแนกได้ 3 ระดับ คือ ระดับมหภาค (Macroscopic)
ระดับกึ่งจุลภาค (Mesoscopic) และระดับจุลภาค (Microscopic) ขึ้นอยู่
กับเป้าหมายของการนำไปใช้งาน ที่มีรูปแบบค่อนข้างหลากหลาย
การจำลอ งสภ าพ จ ราจรระดั บ จุ ล ภ าค (Microscopic) มั ก ใช้
แบบจำลองการเคลื่อ นที่ ตามกัน ของยวดยาน (Car-Following Model)
แบบจำลองการเปลี่ย นช่องจราจร (Lane-Changing Model) และระยะ
ระหว่างรถที่ย อมรับ ได้ (Gap Acceptance) เป็ นหลัก การพื้นฐานในการ
จำลองการเคลื่อนที่ข องยวดยานแต่ละคัน โดยการขั บขี่ ของยวดยานคัน
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หน้าที่มีการเพิ่มความเร็ว ลดความเร็ว และหยุดรถจะมีผลต่อการขับขี่ของ
ยวดยานที่ขับตามมา ในปัจจุบันมีการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับ
จุลภาคให้เลือกใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่ละแบบจำลองมีสมรรถนะใน
การจำลองเหตุการณ์ได้แ ตกต่างกัน ซึ่งโปรแกรมที่นิย มใช้งานกัน ได้แ ก่
AIMSUN, VISSIM, CORSIM, PARAMICS แ ละ โป รแ ก รม อื่ น ๆ ซึ่ ง มี
สมรรถนะในการใช้งานที่แตกต่างกัน [2]
2.3 โปรแกรมจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค AIMSUN
AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for
Urban and Non-Urban Networks) เป็ น โปรแกรมสำหรั บ การจำลอง
สภาพการจราจรที่ถู กพัฒนาขึ้ นตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1997 โดยได้รับ การพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการจำลองสภาพ จราจร ระดั บ กึ่ ง จุ ล ภ าค
(Mesoscopic simulator) และระดั บ จุ ลภาค (Microscopic simulator)
การจำลองคนเดิน เท้า (Pedestrian simulator) ที่มี พื้น ฐานแบบจำลอง
ความต้อ งการเดิน ทาง (Travel demand modelling) ที่ ครอบคลุม การ
เกิ ด การเดิ น ทาง (Trip generation) การกระจายการเดิ น ทาง (Trip
distribution) และการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Modal split) รวมไปถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลจราจรต่างๆ ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายหน่วยงาน
ทั่วโลกสำหรับ การศึกษาวิเคราะห์ ทางด้านวิศวกรรมจราจร การจำลอง
สภาพการจราจร การวางแผนการขนส่ง และการศึ ก ษาอพยพฉุ ก เฉิ น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับมลภาวะ และการวิเคราะห์สภาพจราจรติดขัดในพื้นที่
เมือง [3]
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การจัดการด้านจราจร (เช่น กำหนดเดินรถทางเดียว, ควบคุมโดยสัญญาณ
ไฟจราจร, ปรับ เปลี่ยนให้ รถเดินทางไปเส้นทางอื่ น) การก่อสร้างทางต่า ง
ระดับแบบยกข้าม (Flyover) การจัดช่องจราจรเฉพาะสำหรับรถประจำทาง
โดยการพั ฒ นาแบบจำลองสภาพจราจรระดั บ จุ ล ภาคเพื่ อ ประเมิ น
ประสิท ธิ ภ าพและวิเคราะห์ ผ ลกระทบด้ า นจราจรต่ า งๆ ในด้ า นปริม าณ
จราจร ความเร็วเฉลี่ย ประสิทธิภาพโครงข่ายรวม ประสิทธิภาพของแต่ละ
ช่ว งถนน ความล่า ช้า เวลาในการเดิ น ทาง และดั ช นี ค วามติ ด ขั ด พบว่ า
ทางเลือกการจัดการด้านจราจรช่วยเพิ่มความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายในด้านความล่าช้า เวลาในการเดินทาง และ
ความหนาแน่นให้ ดีขึ้ น ทางเลือกการย้ายป้ ายจอดรถประจำทางส่งผลให้
การจราจรติดขัดบรรเทาลงแต่ไม่สามารถย้ายป้ายจอดรถประจำทางได้ใน
บางจุดเนื่องจากลักษณะทางกายภาพ ทางเลือกการก่อสร้างทางต่างระดับ
แบบยกข้ามช่วยปรับปรุงให้ความเร็วเฉลี่ยและเวลาในการเดินทางดีขึ้น และ
ทางเลือกการจัดช่องจราจรเฉพาะสำหรับรถประจำทางส่งผลให้ ความเร็ว
เฉลี่ยในการเดินทางลดลง ในขณะที่ความหนาแน่นของโครงข่ายและเวลาใน
การเดินทางลดลงในทุกช่วงถนน เป็นทางเลือกที่มีการเคลื่อนที่ของรถดีกว่า
ทางเลือกอื่น

Poon, N. และ Dia, H. [5] ทำการประเมินประสิทธิภาพของการเก็บ
ค่าผ่านทางบริเวณสะพานเกตเวย์ เมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลี ย ที่ มี ป ริ ม าณจราจรใกล้ เต็ ม ความจุ จึ งทำการประเมิ น เพื่ อ
ปรับปรุงความจุของรูปแบบด่านเก็บค่าผ่านทางในปัจจุบัน โดยการพัฒนา
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค AIMSUN เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของการเก็บค่าผ่านทางในสถานการณ์ต่างๆ จากความล่าช้าและเวลาในการ
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
เดินทาง รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ระบบการเก็บ ค่าผ่านทาง
Federal Highway Administration [1] ทำการวิ เคราะห์ ก ารจราจร อั ต โนมั ติ พบว่ า การใช้ ร ะบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางอั ต โนมั ติ จ ะช่ ว ยให้
ติ ด ขั ด แบบคอขวดบริ เ วณ ทางแยกต่ า งระดั บ SR 65/I-80 ในเมื อ ง ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบดีขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนจากระบบปกติ
แซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีปริมาณจราจรสูง เป็นระบบอัตโนมัติจำนวน 4 ช่องจราจร สามารถรองรับปริมาณจราจรที่
และการเชื่อ มต่อ ระหว่า งทางตะวันออกไปยั งทางเหนือ ของเมื อ งยังไม่มี คาดการณ์ในปี 2011 ได้ทั้งหมด
ประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลกระทบให้การจราจรติดขัดยาวกว่า 4.5 ไมล์ จึง 3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ทำการประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาในหลากหลายทางเลือก ได้แก่ การจัด
ช่องจราจรพิเศษ HOV (High Occupancy Vehicle Lanes) การปรับ ปรุง 3.1 พื้นที่ศึกษาและข้อมูลสภาพจราจร
ลักษณะทางเรขาคณิตของถนน และการก่อ สร้างโครงสร้างใหม่อย่างเช่น
การศึ ก ษานี้ พิ จ ารณาเลื อ กบริ เวณทางแยกต่ า งระดั บ อาจณรงค์
ทางต่ า งระดั บ แบบยกข้ า ม (Flyover) โดยการพั ฒ นาแบบจำลองสภาพ เนื่อ งจากเป็ น จุดเชื่อ มต่อ การเดินทางระหว่างทางพิเศษฉลองรัช และทาง
จราจรระดับจุลภาคเพื่อประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผลกระทบด้าน พิเศษเฉลิมมหานคร ในทิศทางขาเข้าเมืองมุ่งหน้าท่าเรือ กระแสจราจรจาก
จราจรต่ า งๆ พบว่ า ทางเลื อ กในการจั ด ช่ อ งจราจรพิ เ ศษ HOV ทั้ ง ทั้ง 2 สายทางจะเข้ามารวมกันบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ แล้วเข้า
สองทิศทางควบคู่กับการก่อสร้างทางต่างระดับแบบยกข้าม (Flyover) ใน สู่ช่วงทางพิเศษที่มีลักษณะเป็นเนินไต่ระดับจากระดับดิน ขึ้นสู่ทางยกระดับ
ทิศทางตะวันออกไปยังทางเหนือ ช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดแบบคอขวด เป็นจุดคอขวดที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
บริเวณทางแยกต่างระดับได้ดีที่สุด สามารถรองรับปริมาณจราจรได้สูงสุด รายละเอียดพื้นที่ศึกษา แสดงดังรูปที่ 1
ประมาณ 83,000 – 84,000 คันในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ตามลำดับ
รวมถึงสามารถรองรับปริมาณจราจรคาดการณ์ในอนาคตได้ถึงปี 2040
Rao, A.M. และ Rao, K.R. [4] ทำการประเมิ นแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
การจราจรติ ด ขั ด บริ เ วณวงแหวนรอบใน เมื อ งเดลี ประ เทศอิ น เดี ย
จึงทำการประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในหลากหลายทางเลือก ได้แก่
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ปรับปรุงลักษณะทางเรขาคณิตของถนนภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของลักษณะ
ทางกายภาพและเขตทาง สามารถกำหนดรูปแบบสถานการณ์ ได้ดังนี้
• สภาพจราจรปั จจุ บั น (Base case) ที่ ยั งไม่ มี การดำเนิ นการปรับปรุ ง
แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 สภาพจราจรปัจจุบนั (Base case)

รูปที่ 1 ตำแหน่งจุดคอขวดบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์

การศึ ก ษานี้ เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ปริ ม าณจราจรเฉลี่ ย วั น ทำการในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางแก้ไขสภาพจราจรบริเวณ
ทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ และปรับเทียบความถูกต้องของแบบจำลอง
สภาพจราจร โดยทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณจราจร สัดส่วนประเภทรถ
ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด และความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

• กรณี ที่ 1 ปรับ เปลี่ย นแนวช่อ งจราจร (Restriping case) โดยการ
ปรับ เปลี่ย นการวางแนวคอนกรีตเกาะกลางขยายเพิ่ม พื้น ที่ไปใน
ทิ ศ ทางฝั่ งขาออกมุ่ งหน้ า บางนา เพื่ อ เพิ่ ม ความกว้ า งช่ อ งจราจร
บริเวณคอขวดขึ้ น เนิ น เป็ น 4 ช่ อ งจราจรใหญ่ ช่ อ งละ 3.5 เมตร
แสดงดังรูปที่ 3

3.2 การพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค
การศึกษานี้ทำการพั ฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุ ลภาคด้ว ย
โปรแกรม AIMSUN 8.1.4 เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบการจราจรจากการ
กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในด้านความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด ความเร็ว
เฉลี่ย และเวลาเฉลี่ ยในการเดิ นทาง โดยรายละเอี ย ดขั้ นตอนการพั ฒ นา
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค ประกอบด้วย

รูปที่ 3 กรณีที่ 1 ปรับเปลีย่ นแนวช่องจราจร (Restriping case)

• กรณีที่ 2 การตีเส้นทึบจัดการจราจร (Solid line case) ดำเนินการ
ตีเส้น ทึบ เพื่ อ จั ด การจราจรบั งคั บ ทิ ศ ทางไม่ให้ เกิดการตั ดกระแส
จราจรในบริเวณทางร่วม – ทางแยก แสดงดังรูปที่ 4

• การนำเข้าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณทางแยกต่างระดับอาจ
ณรงค์ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จาก Google Earth
• สร้างแบบจำลองสภาพจราจรที่มีลักษณะกายภาพ ได้แก่ โครงข่าย
ทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ให้ใกล้เคียงกับสภาพในปัจจุบัน
• กำหนดตัวแปรข้อมูลสภาพจราจรต่าง ๆ ที่สำคัญ สำหรับการพัฒนา
แบบจำลองสภาพจราจร เช่น ปริมาณจราจร ประเภทยานพาหนะ
การกำหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง และมาตรการควบคุมการจราจร
• ทำการปรั บ เที ย บแบบจำลองโดยใช้ เกณฑ์ ส ำหรั บ การปรั บ เที ย บ
แบ บจำลองของ DMRB หรื อ Design Manual for Roads and
Bridges โดยการคำนวณค่า GEH [6]
3.3 การกำหนดรูปแบบสถานการณ์
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งรูปแบบการปรับปรุงเชิง
ปฏิบัติการด้วยหลักการทางวิศวกรรมจราจรแบบราคาประหยัด และการ
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สภาพจราจรบริ เ วณ ทางแยกต่ า งระดั บ อาจณ รงค์ ทางพิ เ ศษ
เฉลิ ม มหานคร เกิ ด จากกระแสจราจรสะสมที่ ต้ อ งการเดิ น ทางเพื่ อ
มุ่ ง หน้ า ท่ า เรื อ โดยเริ่ ม จากปริ ม าณจราจรที่ เข้ า ด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางฯ
บางนา ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ บางจาก ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ สุขุมวิท 62 ด่าน
เก็บค่าผ่านทางฯ อาจณรงค์ 3 และปริมาณจราจรที่มาจากทางพิเศษฉลองรัช
(ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ อาจณรงค์ 1) ที่มีการจราจรหนาแน่น ในช่วงเร่งด่วน
เช้าตั้งแต่เวลา 7.00 น. โดยมีการจราจรหนาแน่นที่สุดในช่วงเวลา 10.00 น.
ปริมาณจราจรเข้า – ออกสูงสุดบริเวณพื้นที่ศึกษา แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณจราจรเข้า – ออกบริเวณพื้นที่ศกึ ษา
ปริมาณจราจร (คันต่อชั่วโมง)

จุดทางเข้า – ออก
บริเวณพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 4 กรณีที่ 2 การตีเส้นทึบจัดการจราจร (Solid line case)

• กรณี ที่ 3 การเปิ ด ช่ อ งจราจรสวนทาง (Reversible lane case)
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายปริมาณจราจร
แสดงดังรูปที่ 5

เข้า

ออก

ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ บางนา

4,900

-

ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ บางจาก

1,600

-

ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ สุขุมวิท 62

1,300

-

ทางแยกเชื่อมต่อไปทางพิเศษฉลองรัช

-

600

ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ อาจณรงค์ 3

160

-

ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ อาจณรงค์ 1

1,350

-

รวม

9,310

600

แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณจราจรต้องการเดินทางผ่านบริเวณคอขวดสูงสุด
ประมาณ 8,700 คันต่อชั่วโมง ทำให้ เกิ ดการจราจรติดขัดตั้งแต่บริเวณคอ
ขวด ทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ เป็นช่วงชะลอความเร็วยาวสะสมทั้ง 2
สายทาง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์จากกล้อง CCTV บน
ทางพิเศษ พบว่า ทางพิเศษเฉลิมมหานครมีช่วงชะลอความเร็วยาวถึงบริเวณ
หลังด่านเก็บค่าผ่านทางฯ บางนา ระยะทางสูงสุด 3.15 กิโลเมตร และทาง
พิเศษฉลองรัชมีช่วงชะลอความเร็วยาวเลยบริเวณ Ramp ทางแยกไปบางนา
– ท่าเรือ ระยะทางสูงสุด 1.61 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 6 และเก็บรวบรวม
ข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่าน
เก็บค่าผ่านทางฯ สุขุ มวิท 62 ถึ งบริเวณคอขวดในช่วงเวลา 10.00 น. โดย
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS Data Logger) แสดงดังรูปที่ 7
3.5

3.15

3
2.5
2

1.61
1.5

1

รูปที่ 5 กรณีที่ 3 การเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible lane case)

0.5
0
7.00

4. ผลการศึกษา
4.1 สภาพจราจรในพื้นที่ศึกษา

7.30

8.00

8.30

9.00

9.30

10.00

10.30

รูปที่ 6 ช่วงชะลอความเร็วเฉลี่ยบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์
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41.75

29.1
25.05

20.25
15.3

18.52

23.78

เฉลิมมหานคร

3150

3080

1.25

ฉลองรัช

1610

1500

2.79

17.99

12.74

ตารางที่ 3 การปรับเทียบความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

ช่วงทางพิเศษ

ก่อนด่านฯ สุขุมวิท 62

รูปที่ 7 ความเร็วเฉลีย่ ในการเดินทางในช่วงเวลา 10.00 น.

4.2 การปรับเทียบแบบจำลองสภาพจราจร

ทางร่วมรถมาจากด่านฯ สุขุมวิท
62

12.74

11.96

0.22

ก่อนทางแยกไปฉลองรัช

20.25

13.42

1.66

ทางร่วมรถมาจากฉลองรัช

18.52

14.87

0.89

ก่อนจุดคอขวดขึ้นเนิน

17.99

14.71

0.81

หลังจุดคอขวดขึ้นเนิน

25.05

28.89

0.74

การสร้า งแบบจำลองสภาพจราจรแบบจุ ลภาคสำหรับ สภาพจราจร
ปั จจุ บั น (Base case) แสดงดั งรู ป ที่ 8 จำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น การปรั บ เที ย บ
แบบจำลองให้มีความเสมือนกับสภาพจราจรจริงมากที่สุด การปรับเทียบ
แบบจำลองใช้ เกณฑ์ สำหรับ การปรับ เที ย บแบบจำลองของ DMRB หรื อ
Design Manual for Roads and Bridges เป็ นเกณฑ์ ปรับ เที ย บจากการ
คำนวณค่า GEH โดยสูตรการคำนวณค่า GEH มีดังนี้ [6]
GEH =

2 ( M −C )

2

M +C

เมื่อ M = ค่าจากการประมาณของแบบจำลอง
C = ค่าจากการสำรวจสภาพจราจรจริง
โดยค่า GEH ที่มีค่าน้อยกว่า 5 จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งการปรับเทียบ
ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด และความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง แสดงดัง
ตารางที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

ความเร็วเฉลี่ยการเดินทาง
ในแต่ละช่วง (กม./ชม.)
GEH (<5)
จากสภาพจราจร
จากแบบจำลอง
จริง
0.32
15.30
14.06

จากตารางที่ 2 และ 3 พบว่า ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด และ
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางมีค่า GEH น้อยกว่า 5 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
แบบจำลองที่พัฒ นาขึ้นมีความน่า เชื่อถื อ สามารถนำมาประยุก ต์ใช้เป็ น
ตัวแทนของสภาพจราจรจริงในพื้นที่ศึกษาได้
4.3 แบบจำลองกรณีที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวช่องจราจร (Restriping case)
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองกรณีที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวช่อง
จราจร (Restriping case) โดยการปรับเปลี่ยนการวางแนวคอนกรีตเกาะ
กลางขยายเพิ่มพื้นที่ไปในทิศทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางนาโดยการใช้ พื้นที่
ไหล่ทาง (จากเดิมมี 3 ช่องจราจรและไหล่ทางด้านซ้ายเหลือ เป็น 3 ช่อ ง
จราจร) เพื่อเพิ่มความกว้างช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าท่าเรือบริเวณคอขวด
ขึ้นเนินเป็น 4 ช่องจราจรใหญ่ ขนาดช่องละ 3.5 เมตร แสดงดังรูปที่ 9 และ
ตารางที่ 4

รูปที่ 8 แบบจำลองสภาพจราจรปัจจุบัน (Base case)
ตารางที่ 2 การปรับเทียบความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด
ทางพิเศษ

ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด (เมตร)
จากสภาพจราจรจริง

GEH (<5)

จากแบบจำลอง

TRL11-6
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รูปที่ 9 แบบจำลองกรณีที่ 1 ปรับเปลีย่ นแนวช่องจราจร (Restriping case)

รูปที่ 10 แบบจำลองกรณีที่ 2 การตีเส้นทึบจัดการจราจร (Solid line case)

ตารางที่ 4 ผลจากแบบจำลองกรณีที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวช่องจราจร
(Restriping case)

ตารางที่ 5 ผลจากแบบจำลองกรณีที่ 2 การตีเส้นทึบจัดการจราจร
(Solid line case)

ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร

ทางพิเศษ
ฉลองรัช

24.64

11.32

45.78

-

ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด (กม.)

1.34

0.52

เวลาเฉลี่ยการเดินทาง (นาที/กม.)

5.22

ปริมาณจราจรที่ระบายได้
บริเวณจุดคอขวด (คัน/ชม.)

8,581

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ความเร็วเฉลี่ยก่อนจุดคอขวด
ขึ้นเนิน (กม./ชม.)
ความเร็วเฉลี่ยหลังจุดคอขวด
ขึ้นเนิน (กม./ชม.)
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ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร

ทางพิเศษ
ฉลองรัช

15.57

5.52

31.91

-

ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด (กม.)

2.62

1.31

6.74

เวลาเฉลี่ยการเดินทาง (นาที/กม.)

12

14.53

-

ปริมาณจราจรที่ระบายได้
บริเวณจุดคอขวด (คัน/ชม.)

7,513

-

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ความเร็วเฉลี่ยก่อนจุดคอขวด
ขึ้นเนิน (กม./ชม.)
ความเร็วเฉลี่ยหลังจุดคอขวด
ขึ้นเนิน (กม./ชม.)

ผลการศึกษาพบว่า สภาพจราจรทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครและทาง
พิเศษฉลองรัชมีแนวโน้มความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความยาวช่วงชะลอความเร็ว
สูงสุดและเวลาเฉลี่ยในการเดินทางลดลง เนื่องจากปริมาณจราจรที่สามารถ
ระบายได้บริเวณจุดคอขวดเพิ่มขึ้นจาก 7,259 คันต่อชั่วโมง เป็น 8,581 คัน
ต่อชั่วโมง ช่วยให้สภาพการจราจรติดขัดบรรเทาลง
4.4 แบบจำลองกรณีที่ 2 การตีเส้นทึบจัดการจราจร (Solid line case)
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองกรณีที่ 2 การตีเส้นทึบจัดการ
จราจร (Solid line case) ทดลองมาตรการการตีเส้นทึบเพื่อจัดการจราจร
บังคับทิศทางไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในบริเวณทางร่วม – ทางแยก
ได้แก่ จุ ดทางร่วมรถมาจากด่านเก็บค่าผ่านทางฯ บางจาก จุ ดทางร่วมรถมา
จากด่านเก็บค่าผ่านทางฯ สุขุมวิท 62 ทางแยกเชื่อมต่อไปทางพิเศษฉลองรัช
และจุดทางร่วมรถมาจากทางพิเศษฉลองรัช แสดงดังรูปที่ 10 และตารางที่ 5

ผลการศึกษาพบว่า สภาพจราจรทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครและทาง
พิเศษฉลองรัชมีแนวโน้มความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความยาวช่วงชะลอความเร็ว
สูงสุดและเวลาเฉลี่ยในการเดินทางลดลง เนื่องจากปริมาณจราจรที่สามารถ
ระบายได้บริเวณจุดคอขวดเพิ่มขึ้นจาก 7,259 คันต่อชั่วโมง เป็น 7,513 คัน
ต่ อ ชั่ ว โมง ช่ ว ยให้ ส ภาพจราจรติ ด ขั ด บรรเทาลงแต่ น้ อ ยกว่ า กรณี ที่ 1
ปรับเปลี่ยนแนวช่องจราจร (Restriping case)
4.5 แบบจำลองกรณีที่ 3 การเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible lane
case)
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองกรณีที่ 3 การเปิดช่องจราจรสวน
ทาง (Reversible lane case) จำนวน 1 ช่ อ งจราจรในช่ วงเวลาเร่ งด่ ว น
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กม.16+600 (บริเวณก่อนจุดทางร่วมรถมาจากด่านเก็บค่า
ผ่านทางฯ บางจาก) ถึ งจุ ดสิ้นสุด กม.13+900 (บริเวณหลังจุ ดคอขวดขึ้ น
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เนิ น ) เป็ น ระยะทาง 2.7 กิ โลเมตร เพื่ อ เพิ่ มความสามารถในการระบาย
ปริมาณจราจร แสดงดังรูปที่ 11 และตารางที่ 6
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ผลการศึกษาพบว่า สภาพจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครมีแนวโน้ม
ความเร็วเฉลี่ยในช่วงก่อนจุดคอขวดขึ้นเนินไม่เปลี่ยนแปลง และช่วงหลังจุด
คอขวดขึ้ น เนิ น ลดลง เนื่อ งจากรถที่ เบี่ ย งกลั บ เข้ า สู่ช่ อ งจราจรปกติ ห ลั ง
สิ้นสุด Reversible lane ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุดและเวลาเฉลี่ย
ในการเดินทางลดลง เนื่องจากปริมาณจราจรที่สามารถระบายได้บริเวณจุด
คอขวดรวมกับช่อง Reversible lane เพิ่มขึ้นจาก 7,259 คันต่อชั่วโมง เป็น
7,410 คั น ต่ อ ชั่ ว โมง แต่ ส ภาพจราจรบนทางพิ เศษฉลองรั ช มี แ นวโน้ ม
ความเร็วเฉลี่ยลดลง ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุดและเวลาเฉลี่ยในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงสภาพจราจรในฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางนา
ที่ ถู ก ลดช่ อ งจราจรลง 1 ช่ องจราจร พบว่ าได้ รับผลกระทบอย่ างมากเกิ ด
การจราจรติ ด ขั ด บริ เวณจุ ด Reversible lane กม.13+900 การระบาย
ปริมาณจราจรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.39 และความเร็วเฉลี่ยลดลงร้อยละ 51
4.6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรกับสภาพ
จราจรปัจจุบัน

รูปที่ 11 แบบจำลองกรณีที่ 3 การเปิดช่องจราจรสวนทาง
(Reversible lane case)
ตารางที่ 6 ผลจากแบบจำลองกรณีที่ 3 การเปิดช่องจราจรสวนทาง
(Reversible lane case)
ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร

ทางพิเศษ
ฉลองรัช

14.07

2.7

14.26

-

ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด (กม.)

1.87

3.17

เวลาเฉลี่ยการเดินทาง (นาที/กม.)

10.58

30.35

ปริมาณจราจรที่ระบายได้
บริเวณจุดคอขวด (คัน/ชม.)

5,705

-

ปริมาณจราจร Reversible lane (คัน/ชม.)

1,705

-

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ความเร็วเฉลี่ยก่อนจุดคอขวดขึ้นเนิน
(กม./ชม.)
ความเร็วเฉลี่ยหลังจุดคอขวดขึ้นเนิน
(กม./ชม.)

การประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบการจราจรของแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจราจรมาตรการต่างๆ ในด้านความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด
ความเร็วเฉลี่ย เวลาเฉลี่ยการเดินทาง และปริมาณจราจรที่ระบายได้ ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรกรณีที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนว
ช่องจราจร (Restriping case) เป็นแนวทางที่ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขั ดได้มีป ระสิทธิภ าพมากที่สุด เนื่ องจากส่งผลให้ สภาพจราจรทั้งทาง
พิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัชมีแนวโน้มดีขึ้ น บนทางพิเศษ
เฉลิมมหานครความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุดมีแนวโน้มลดลงร้อยละ
56.49 ความเร็วเฉลี่ยก่อนจุดคอขวดขึ้นเนินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.55
ความเร็วเฉลี่ยหลังจุดคอขวดขึ้นเนินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.46 เวลา
เฉลี่ยการเดินทางมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 63 และปริมาณจราจรที่ระบายได้
บริเวณจุ ดคอขวดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.21 และทางพิเศษฉลองรัช
ความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุดมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 65.33 ความเร็ว
เฉลี่ยก่อนจุดคอขวดขึ้นเนินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 127.31 และเวลาเฉลี่ย
การเดินทางมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 58.24 โดยแสดงการเปรียบเทียบตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพระหว่างแนวทางการแก้ไขปั ญ หาจราจรมาตรการต่างๆ กั บ
สภาพจราจรปัจจุบัน (Base Case) ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรมาตรการต่างๆ กับสภาพจราจรปัจจุบัน (Base Case)

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
Base
Case
กรณีที่ 1

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ร้อยละเปรียบเทียบ
ทางพิเศษฉลองรัช

ความเร็วเฉลี่ย
ก่อนจุดคอขวด
ขึ้นเนิน
(กม./ชม.)
13.80
4.98
24.64
78.55%
11.32

ความเร็วเฉลี่ย
หลังจุดคอขวดขึ้น
เนิน
(กม./ชม.)
28.89
45.78
58.46%
TRL11-8

ความยาวช่วง
ชะลอความเร็ว
สูงสุด (กม.)

เวลาเฉลี่ยการ
เดินทาง
(นาที/กม.)

3.08
1.50
1.34
-56.49%
0.52

14.11
16.14
5.22
-63.00%
6.74

ปริมาณจราจรที่
ระบายได้บริเวณ
จุดคอขวด
(คัน/ชม.)
7,259
8,581
18.21%
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ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

ร้อยละเปรียบเทียบ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ร้อยละเปรียบเทียบ
ทางพิเศษฉลองรัช
ร้อยละเปรียบเทียบ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ร้อยละเปรียบเทียบ
ทางพิเศษฉลองรัช
ร้อยละเปรียบเทียบ

ความเร็วเฉลี่ย
ก่อนจุดคอขวด
ขึ้นเนิน
(กม./ชม.)
127.31%
15.57
12.83%
5.52
10.84%
14.07
1.96%
2.7
-45.78%

ความเร็วเฉลี่ย
หลังจุดคอขวดขึ้น
เนิน
(กม./ชม.)
31.91
10.45%
14.26
-50.64%
-

5. ผลการศึกษา
การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญ หาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยก
ต่า งระดับ อาจณรงค์ด้ ว ยการประยุก ต์ใช้ แ บบจำลองสภาพจราจรระดั บ
จุลภาค สามารถสรุปได้ว่า แนวทางแก้ไขปั ญหาการจราจรที่เหมาะสม คือ
กรณีที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวช่องจราจร (Restriping case) เนื่องจากสามารถ
บรรเทาปั ญ หาการจราจรติดขั ดด้วยการประเมินทั้ง ในด้า นความยาวช่ว ง
ชะลอความเร็วสูงสุด ความเร็วเฉลี่ย เวลาเฉลี่ยการเดินทาง และปริมาณ
จราจรที่ระบายได้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือ กรณีที่ 2 การตีเส้นทึบ
จัดการจราจร (Solid line case) ที่ช่วยบรรเทาปัญ หาการจราจรติดขัดได้
เช่นกัน แต่ช่วยให้สภาพจราจรติดขัดบรรเทาลงน้อยกว่ากรณีที่ 1 และพบว่า
แนวทางแก้ ไขปั ญ หาการ จราจรกรณี ที่ 3 การเปิ ด ช่ อ งจราจรสวนทาง
(Reversible lane case) ไม่ เหมาะสมกั บ บริเวณทางแยกต่ า งระดั บ อาจ
ณรงค์ เนื่องจากบริเวณนี้มีปริมาณจราจรสูงทั้งสองทิศทางขาเข้าและขาออก
ทำให้ การเปิ ดช่อ งจราจรสวนทางส่งผลกระทบให้ เกิดการจราจรติดขัดใน
ทิศทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางนาได้ ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญ หาการจราจร
ดังกล่าวอาจช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณทางแยกต่างระดับ
อาจณรงค์ให้ดียิ่งขึ้นได้

[2]

[3]
[4]

[5]

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ พนั ก งานและลู ก จ้ า งการทางพิ เศษแห่ ง ประเทศไทย
ทุกท่าน ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

[6]
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ความยาวช่วง
ชะลอความเร็ว
สูงสุด (กม.)

เวลาเฉลี่ยการ
เดินทาง
(นาที/กม.)

-65.33%
2.62
-14.94%
1.31
-12.67%
1.87
-39.29%
3.17
111.33%

-58.24%
12
-14.95%
14.53
-9.98%
10.58
-25.02%
30.35
88.04%

ปริมาณจราจรที่
ระบายได้บริเวณ
จุดคอขวด
(คัน/ชม.)
7,513
3.50%
7,410
2.08%
-
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การประเมินผลการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลองรัช
Evaluation of Reversible Lane on Inbound of Chalong Rat Expressway
เบญจวรรณ องอาจ1* และเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร2
1,2

กองวิจยั และพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
*Corresponding author; E-mail address: polyben46@hotmail.com, thepp9@hotmail.com

บทคัดย่อ
จากปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัชขาเข้าเมืองในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้บริการทางพิเศษ 1.9
ล้านเที่ยวต่อวัน จึงเกิดเป็นแถวคอยสะสมตั้งแต่ทางลงถนนพระราม 9 ยาว
ไปถึงถนนรามอินทรา แต่ในทางกลับกันมีปริมาณจราจรเบาบางในช่องขา
ออก กทพ. จึงได้ทำการเปิดช่องจราจรสวนทางช่วยระบายการจราจรฝั่งขา
เข้า ตั้งแต่ กม.12+100 ถึง กม.7+700 ด้วยมาตรการ Reversible Lane
เริ่มจากการศึกษาปริมาณการจราจร พบว่า รถฝั่งขาเข้ามีปริมาณ 7,849
คัน/ชม. ฝั่งขาออกมีปริมาณ 2,540 คัน/ชม. เป็นอัตราส่วน 76:24 ซึ่ง
เหมาะสมแก่การทำในทางทฤษฎี ตำแหน่งจุดเปิดทางออก ได้ขยับจาก กม.
7+700 ไปเป็นตำแหน่ง กม. 6+400 เพื่อให้เลยพ้นทางลงถนนพระราม 9
ซึ่งเป็นจุดที่การจราจรติดขัด เป็นไปตามหลักการของการเปิดช่องจราจร
สวนทางที่ให้พ้นช่วงติดขัดไป มีการปรับปรุงด้านกายภาพ ช่องเปิดเกาะ
กลางบริเวณ กม.12+100 และ กม. 6+400 ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ยาว
มากขึ้นจากเดิม 20 เมตร เป็น 35 เมตร ซึ่งเป็นความกว้างมากสุดเท่าที่จะ
ดำเนินการได้ โครงสร้า งจุดเปิดมีการก่อ สร้า งใหม่ให้ลื่น เปิด -ปิด เบา
กว่าเดิมเพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ มีการติดตั้งป้ายเตือนแขวนสูงแบบถาวรที่
ระยะ 500 และ 1,000 เมตร ด้านความปลอดภัยการจราจร ได้มีป้ายไฟ
ประจำช่องทางเพื่อเตือนผู้ใช้ทางในช่องขาออก พร้อมกับขึ้นข้อความเตือน
บนป้ายแสดงข้อความ (Variable Message Sign) และป้ายเตือนช่อ งทาง
(Matrix Sign) พร้อมออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง “การเดินรถ
แบบสวนทางบนทางพิเศษ” การจัดการจราจรได้จัดให้มีการวางกรวยยาง
ตลอดแนวเป็นระยะทางกว่า 6 กม. จัดรถคุ้มครองที่มีไฟวับวาบบริเวณจุด
เข้าจุดออกเพื่อให้สังเกตเห็นชัดเจน ได้เปิดใช้งานจริง ระหว่างเวลา 6.309.00 น. สรุปประเมินผลก่อนและหลังดำเนินการ 6.30 - 9.00 น. พบว่า
ระบายจราจรเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้น 10.8% ระยะเวลาการเดินทางลดลงจาก15.7
นาที เหลือ 13.3 นาทีในช่องทางหลักเหลือ 8.3 นาที ในช่องจราจรสวนทาง
คิดเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ 11.4 ล้านบาทต่อกิโลเมตรต่อปี หรือ
36 ล้านบาทต่อปี
คำสำคัญ: ช่องจราจรสวนทาง, ทางพิเศษฉลองรัช

Abstract
Due to traffic congestion on the Chalong Rat inbound
expressway during rush hour in the morning, EXAT has daily

average traffic volume of 1.9 million trips per day resulting in
vehicles accumulation along Rama 9 Road to Ramindra Road.
While the traffic was light in the opposite direction. EXAT started
using reversible lane to decrease congestion on the inbound
expressway from the Sta.12+100 to Sta.7+700. The problem
must be resolved with reversible lane. From reviewed and
researched the traffic volume to improved traffic operations.
The research, inbound expressway has a capacity of
approximately 7,849 vehicles per hour and 2,540 vehicles per
hour for outbound, 76:24 as ratio, which is suitable for
“Reversible Lane”, Its use is most applicable on multi-lane
roadways with a directional imbalance. EXAT moved the exit
from Sta.7+700 to Sta. 6+400 in order to pass beyond the Rama
9 Road which has high congestion. In accordance with the
principles of Reversible Lane to mitigate peak period congestion,
the barrier exiting has been improving from 20 meters to 35
meters which is the highest width that can be performed for
Sta.12+100 and Sta. 6+400. The structure of exiting was
constructed and redesigned to be slippery and easy to use
including road signs at kilometer markers 500 and kilometer
markers 1000. For the traffic safety, 6 road signs with variable
message sign and matrix sign was designed to be LED light
banner to warn the user in the outbound expressway then
announced in the Government Gazette for Reversible Lane on
the expressway. EXAT has lined the traffic cones along the road
for over 6 kilometers and vehicles with flashing lights at the
entry point for clear observation. This starts between 6.30 am to
9.00 am from the evaluation this method reduces the
congestion and increases the level of service by flow up 10.8%,
Travel time decreases from 15.7 min to 13.3 min. in mainline
and 8.3 min. in reversible lanes. Economic benefit 11.4 million
baht per kilometers per years or 36 million baht per year.
Keywords: Reversible Lane, Chalong Rat Expressway
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1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
จากปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัชขาเข้า เมืองใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้บริการทาง
พิเศษ 1.9 ล้านเที่ยวต่อวัน โดยทางพิเศษฉลองรัช ปี 2559 (เดือน ม.ค. ก.ค. 2559) 211,111 เที ่ ย ว/วั น โดยมี V/C Ratio เท่ า กั บ 0.78 และ
ปั จ จุ บ ั น มีป ริม าณจราจรเฉลี ่ย 248,811 คั น /วั น (ข้ อ มู ล ประจำเดือ น
สิงหาคม พ.ศ. 2562) และมีปริมาณรถหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าใน
ทิศทางขาเข้าเมืองจึงเกิดเป็นแถวคอยสะสมตั้งแต่ทางลงถนนพระราม 9
ยาวไปถึงถนนรามอินทรา แต่ในทางกลับกันมีปริมาณจราจรเบาบางในช่อง
ขาออก และได้ ม ี ก ารตรวจสอบสภาพการจราจรติ ด ขั ด ข้ อ มู ล สภาพ
การจราจรผ่าน EXAT Traffic พบว่ามีสภาพการจราจรติดขัด ในช่วงเวลา
06:25 -10:40 น.แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 จุดติดขัดบนโครงข่ายทางพิเศษ

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินผลก่อนและหลังการดำเนินการบนทางพิเศษฉลองรัช
2) เพื่อศึกษาผลกระทบการจราจรในทิศทางตรงกันข้าม
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลบนทางพิเศษฉลองรัชขาเข้าเมือ งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าพร้อมทั้งศึกษาผลกระทบการจราจรในทิศทางตรงกัน
ข้าม พบว่าขาเข้ามีปริมาณการจราจร 7,849 คัน/ชม. ฝั่งขาออก มีปริมาณ
2,540 คัน/ชม. เป็นอัตราส่วนมากกว่า 70:30 ซึ่งเหมาะสมแก่การทำในทาง
ทฤษฎี [1] หากมากว่า 60:40 และมีแนวโน้มจะเข้าใกล้ร้อยละ 80 ในช่วง
เวลาเร่งด่วน
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ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากแบบจำลองสภาพจราจรของเส้นสีเขียวและสี
แดง พบว่าหากมีแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรให้สภาพจราจรเปลี่ยนจาก
เส้นสีแดงกลายเป็นสีเขียวได้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางลงได้รวม
15,856 บาท/ชั่วโมง/กิโลเมตร/ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นมูลค่าประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะเท่ากับ 7,209 บาท/ชั่วโมง/กิโลเมตร/ช่อง
จราจร และเป็นมูลค่า ประหยัดระยะเวลาเดินทางเท่ากับ 8,647 บาท/
ชั่วโมง/กิโลเมตร/ช่องจราจร
2.2 การพัฒนา API เพือ่ สร้างฐานข้อมูลสภาพการจราจรและการพัฒนา
อัลกอริทึมสำหรับสรุปจุดติดขัดบนโครงข่ายทางพิเศษ
(อุดมโชค สุริยะจรัสแสง, 2562) [3] ได้ทำการพัฒนา API เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลสภาพการจราจร เพื่อใช้บริการประชาชนในการรายงานสภาพ
จราจร เพื่อให้เป็นข้อมูลการวางแผนการเดินทาง ลดปัญหาการจราจร
ติ ด ขั ด การมี ข ้ อ มูล สภาพการจราจรจากหลายแหล่ง สามารถช่ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าสามารถรายงานสภาพจราจรได้อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน (ธวัชชัย รักษาชาติ , 2563) [4] ได้ทำการพัฒนาอัลกอริทึม
สำหรับ สรุป จุดติดขัดบนโครงข่ายทางพิเศษโดยใช้การประมวลผลทาง
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดอันดับรวมถึงหาช่วงเวลาติดขัดของจุดนั้นๆ เมื่อ
ประมวลหาจุดติดขัดเป็นที่เรียบร้อยจึงนำจุดติดขัดนั้นมาแสดงออกเป็น
แผนที ่ ค วามร้ อ น (Heat Map) เพื ่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ จ ั ด การจราจรรวมถึ ง
ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาจราจรสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและนำข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำค่านี้มาเพื่อจัด
อันดับได้ทันที่เพียงการดึงข้อมูลออกมาแล้วทำการเรียงลำดับ (Sort) จาก
มากไปหาน้อยเพื่อหาจำนวนค่าการติดขัด 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท
การติดขัด เมื่อได้ 5 อันดับการติดขัดแล้วสามารถ นำเอา id ของจุดติดขัด
ไปหาช่วงเวลาของการติดขัดน้อยที่สุด ช่วงเวลาติดขัดมากที่สุด ช่วงเวลา
ติดขัดโดยเฉลี่ย และร้อยละการติดขัดของแต่ละจุดได้
2.3 ตัวชี้วัดที่ใช้กำหนดระดับการให้บริการของถนนแต่ละประเภท
โดยการพิจารณาตารางที่ 1 ประเภทของถนนสำหรับทางพิเศษจะ
พบว่าตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดระดับการให้บริการคือ ความหนาแน่น และ
ความเร็ว ซึ่งความหนาแน่น Density Range (pc/km/ln) นี้ สามารถหามา
จากความสัม พัน ธ์ ปริ ม าณจราจรชั ่ว โมงเร่ ง ด่ ว นสูง สุ ด (pc/h/ln) และ
ความเร็ว (km/h) [5]
ตารางที่ 1 ตัวชีว้ ัดที่ใช้กำหนดระดับการให้บริการของถนนแต่ละประเภท

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของถนน

2.1 การประเมินระบุตำแหน่งจุดติดขัดจากแผนที่รายงานสภาพการจราจร
(วิรภพ เมฆพฤกษาวงศ์, 2560) [2] ได้ทำการศึ กษาการระบุตำแหน่ง
จุดติดขัดของโครงข่ายทางพิเศษเป็นการนำข้อมูลจากการรายงานสภาพ
จราจรแบบทันกาล (Real-Time) ซึ่งเป็นการรายงานสดจากเจ้า หน้า ที่
ควบคุ ม จราจรที ่ ไ ม่ ม ี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ไว้ น ำมาพั ฒ นาต่ อ ยอดเก็ บ เข้ า
ฐานข้อมูลแล้วนำข้อมูลนั้นมาจัดอันดับและแสดงผลในรูปแบบเส้นสี สภาพ
จราจรอย่ า งง่ า ย (Schematic Map) พบว่ า การประเมิ น ผลประโยชน์
TRL12-2
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ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดจุดสำรวจข้อมูลจราจร

2.4 การเปิดช่องจราจรสวนทางช่วยระบายการจราจร (Reversible
Traffic Lanes) [6]

ประเภท

การกระจายของปริมาณการจราจรบนถนนเป็นตัวแปรหลักสำหรับการ
พิจ ารณาศัก ยภาพของการเปิ ดช่อ งจราจรสวนทางสำหรับ ช่ว ยระบาย
การจราจร ซึง่ การหาปริมาณจราจรนั้นควรนับจำนวนการจราจรในหลาย ๆ
ช่วงของพื้นที่ถนนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมหรือในกรณีที่
จำเป็นต้องรักษาความจุในทิศทางรองเพื่อเพิ่มความสามารถของทิศทางที่มี
การจราจรหนาแน่น และลดความแออัดโดยการยืมความจุ เลนที่ มี จ าก
ทิศทางอื่นมาช่วยลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือในกรณีมีเหตุการณ์
พิเศษหรือเมื่อมีการก่อสร้างหรือกิจกรรมการบำรุงรักษาอยู่บนท้องถนน

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 การสำรวจข้อมูลจราจร
ทำการสำรวจข้ อ มู ล จราจรก่ อ นและหลั ง ดำเนิ น การ ในช่ ว งเวลา
06:30 - 09:00 น. ก่อนวันเปิดทำการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และ
หลังเปิดทำการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยทำการสำรวจเป็นเวลา
5 วั น ทำการ (วั น จั น ทร์ ถ ึง วั นศุ ก ร์) จากอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด สภาพจราจร
(Traffic Sensor) ที่สามารถเก็บ ข้อ มูลปริมาณจราจร (Traffic Volume)
จำแนกตามประเภทยานพาหนะ (Vehicle Classification) แบบรายคันแยก
ตามช่อง นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจนับปริมาณจราจรเพิ่มเติมบนช่วงถนน
กม. 7+600A (Mid-Block Count) เพื่อหาปริมาณจราจรที่เข้าใช้ช่องทาง
พิเ ศษ 1 ช่อ งจราจร ในช่ว งเวลาเร่งด่ว นเช้า (06.30 - 09.00 น.) แบ่ ง
ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงโยธินพัฒนาถึงลาดพร้าว ช่วงลาดพร้าวถึงประชา
อุทิศ ช่วงประชาอุทิศถึงพระราม 9-2 และช่วงพระราม 9-2 ถึงพัฒนาการ
ดังแสดงดังรูปที่ 2

ช่วงถนน

วันสำรวจ

ช่วงเวลา

การสำรวจปริมาณจราจรบนช่วงถนน

MB1

MB2

7+600A

เร่งด่วนเช้า
(06.30 - 08.30 น.)
เร่งด่วนเช้า
(06.30 - 09.00 น.)

22 - 23 สิงหาคม
2561 (ช่วงทดลองเปิด)
และ 26 - 30
พฤศจิกายน 2561

13+505B

เร่งด่วนเช้า
(06.30 - 09.00 น.)

19 - 21 พฤศจิกายน
2561 และ 26 - 30
พฤศจิกายน 2561

3.2 ผลปริมาณจราจรที่เข้าใช้ช่องทางพิเศษวันทำการ
3.2.1 ร้อยละรถที่เข้าใช้ช่องทางพิเศษเฉลี่ย
พบว่า หลังเปิด ใช้ ช่อ งทางพิเ ศษ (Reversible Lane) บนทางพิเ ศษ
ฉลองรัช ทิศทางขาเข้าวันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เดือนพฤศจิกายน
2561 มี ป ริ ม าณจราจรที่ เ ข้ า ใช้ ช ่ อ งทางพิ เ ศษสู ง สุ ด 3,525 คั น ในวั น
พฤหัสบดี ช่วงเวลา 06.30 - 09.00 น. (1,625 คัน/ชม. ช่วงเวลา 07.30 08.30 น.) รองลงมา 3,411 คัน ในวันจันทร์ แสดงดังรูปที่ 3 โดยมีร้อยละ
รถที่เข้าใช้ช่องทางพิเศษสูงสุดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี และร้อยละรถที่
เข้าใช้ช่องทางพิเศษเฉลี่ย 5 วันทำการ เท่ากับ 21% แสดงดังรูปที่ 4
ปริมาณจราจรที่เข้าใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane)
วันทาการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) 06.30 - 09.00 น. เดือน
5,000
พฤศจิกายน 2561
3,525
3,411
3,124
2,833
2,789

0

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

รูปที่ 3 ปริมาณจราจรที่เข้าใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane)

30
20

ร้อยละของปริมาณจราจรที่เข้าใช้ช่องทางพิเศษ
(Reversible Lane)
23
23
21
21
19
19

10
0

รูปที่ 2 จุดสำรวจข้อมูลจราจร

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เฉลี่ย 5
วันทาการ

รูปที่ 4 ร้อยละรถทีเ่ ข้าใช้ชอ่ งทางพิเศษ
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3.2.1 ผลสภาพการจราจรบนเส้นทางก่อนและหลังเปิด
ทั้งนี้ก่อนการเปิดใช้อย่างเป็นทางการได้มีการทดลองเปิดช่องทาง
พิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2561 โดยมีรถที่เข้าใช้ช่องทางพิเศษ
ได้มากสุด 1,577 คัน/ชม. จากการเปิดช่องทางพิเศษอย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้ผลปริมาณจราจรที่สามารถระบายได้
ก่อนและหลังเฉลี่ยวันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เดือนพฤศจิกายน 2561
แสดงดังรูปที่ 5
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ลาดพร้าวถึงประชาอุทิศ ช่วงประชาอุทิศถึงพระราม 9-2 ช่วงพระราม 9-2
ถึงพัฒนาการ และช่วงโยธินพัฒนาถึงพัฒนาการ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยก่อนและหลัง (หน่วย: นาที)
ช่วงถนน
โยธินพัฒนา ลาดพร้าว
ลาดพร้าว - ประชา
อุทิศ
ประชาอุทิศ พระราม 9-2
พระราม 9-2 พัฒนาการ
โยธินพัฒนา พัฒนาการ

ปริมาณจราจรที่สามารถระบายได้ก่อนและหลังเฉลี่ย
วันทาการ
10.8
10,000
20.0
6,262 6,259 5,662 5,800
2.4
3,007
0.0
2,714
-0.1
0
-20.0
6:30 - 7:30 7:30 - 8:30 8:30 - 9:00

ก่อน (คัน)

หลัง (คัน)

เพิ่มขึ้น %

4.9

4.2

3.0

6.0

5.3

2.2

2.6

1.8

1.0

2.2

2.0

2.1

15.7

13.3

8.3

* สำรวจทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
** สำรวจทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

รูปที่ 5 ปริมาณจราจรที่สามารถระบายได้กอ่ นและหลังเฉลี่ยวันทำการ
(วันจันทร์ - วันศุกร์)

3.2.2 สภาพการจราจรติดขัดข้อมูลสภาพการจราจรผ่าน EXAT Traffic
หลังการดำเนินมาตรการ
จากการศึกษางานวิจัย กระบวนการหาจุดติดขัด [4] ได้มีการแยก
ประเภทของจุดติดขัดและนับจำนวนการเกิดซ้ำของจุดนั้น ๆ ตลอดทั้งวัน
ประมาณ 60 วันต่อ ไตรมาส เมื่อ ประมวลหาจุดติดขัดเป็นที่เรีย บร้ อ ย
พบช่วงเวลาติดขัดของแต่ละจุด 5 อันดับ โดยการติดขัดและช่วงเวลาของ
การติดขัด เรียงจากน้อยที่สุดช่วงเวลาติดขัดมากที่สุด ช่ว งเวลาติดขัดโดย
เฉลี่ย และร้อยละการติดขัดของแต่ละจุดจะพบว่าจุดติดขัดได้หายไป หลัง
การเปิดช่องจราจรสวนทางเพื่อช่วยระบายรถ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ช่วงเวลาติดขัดของแต่ละจุด [4]
ระยะเวลาติดขัด (นาที)

ก่อนเปิด*

ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ย
หลังเปิด
หลังเปิด
ช่องทาง
ช่องทางพิเศษ**
หลัก**

ลำดับ

ชื่อ

MAX

AVG

MIN

1

เพชรบุรี – สุขุมวิท

845

551

240

จำนวนครั้ง
ในการ
ติดขัด (%)
96.67

2

อโศก 2 - อโศก 3-4

590

287

145

96.67

3

สุขุมวิท - พระราม 4

550

220

110

95.00

4

รัชดาภิเษก - บางซื่อ

535

242

130

93.33

5

อโศก 2 - พหลโยธิน

435

114

75

58.00

จากตารางที่ 4 พบว่า จากการเปิดใช้ช่องทางพิเศษ ทำให้ระยะเวลาการ
เดินทางเฉลี่ยช่วงบริเวณโยธินพัฒนาถึงพัฒนาการดีขึ้น ทั้งการใช้ช่องทางหลัก
และช่องทางพิเศษ โดยใช้เวลาเฉลี่ยลดลงจาก 15.7 นาที เป็น 13.3 นาที และ
8.3 นาที ตามลำดับ หรือใช้เวลาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15 และ 47 ตามลำดับ
โดยเฉพาะการใช้ช่องทางพิเศษ
กทพ. มีการสำรวจความเร็วการเดินทางเฉลี่ยใช้ข้อมูลจาก อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS Data Logger) จากหัวเกาะทางขึ้นด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษโยธินพัฒนาถึงหัวเกาะทางลงถนนพัฒนาการ ระยะทาง
ประมาณ 9.3 กม. โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่ว ง ได้แ ก่ ช่ว งโยธินพัฒนาถึ ง
ลาดพร้าว ช่วงลาดพร้าวถึงประชาอุทิศ ช่วงประชาอุทิศถึงพระราม 9-2
ช่วงพระราม 9-2 ถึงพัฒนาการ และช่วงโยธินพัฒนาถึงพัฒนาการ ดังตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5 ความเร็วการเดินทางเฉลีย่ หลังเปิดอย่างต่อเนื่อง (หน่วย: กม./ชม.)

3.3 ระยะเวลาการเดินทางและความเร็วการเดินทางเฉลี่ยก่อนและหลัง
การสำรวจระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ย ใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์บ ันทึก
ข้อมูลการเดินทาง (GPS Data Logger) จากหัวเกาะทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษโยธินพัฒนาถึงหัวเกาะทางลงถนนพัฒนาการ ระยะทางประมาณ
9.3 กม. โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงโยธิ นพัฒนาถึงลาดพร้าว ช่วง
TRL12-4

ช่วงถนน

ก่อน
เปิด*

โยธินพัฒนา - ลาดพร้าว
ลาดพร้าว - ประชาอุทิศ
ประชาอุทิศ - พระราม 9-2
พระราม 9-2 - พัฒนาการ
โยธินพัฒนา- พัฒนาการ

28.16
29.00
32.31
73.64
35.54

ความเร็วการเดินทางเฉลี่ย
หลังเปิด
หลังเปิด
ช่องทาง
ช่องทาง
หลัก**
พิเศษ**
32.86
46.00
32.83
79.09
46.67
84.00
81.00
77.14
41.95
67.23

* สำรวจทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
** สำรวจทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
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จากตารางที่ 5 พบว่า จากการเปิดใช้ช่องทางพิเศษทำให้ความเร็วการ
เดินทางเฉลี่ยช่วงบริเวณโยธินพัฒนาถึงพัฒนาการดีขึ้น ทั้งการใช้ช่องทางหลัก
และช่องทางพิเศษ โดยใช้ความเร็วเฉลี่ยเพิ่ม เป็น 41.95 กม./ชม. และ 67.23
กม./ชม. หรือใช้ความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และ 89 ตามลำดับ
โดยเฉพาะการใช้ช่องทางพิเศษ
3.4 ผลกระทบการจราจรในทิศทางตรงกันข้ามและความหนาแน่น
(Density) ของช่วงถนนตลอดแนวเส้นทาง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

เฉลี่ ย 3 วันทำกำรก่อนเปิด
ช่วงถนน
6.30 - 7.00 7.00 - 7.30 7.30 - 8.00 8.00 - 8.30 8.30 - 9.00
โยธินพัฒนา - ลาดพร้าว
ลาดพร้าว - ประชาอุทิศ
ประชาอุทิศ - พระราม 9-2
พระราม 9-2 - พัฒนาการ
เฉลี่ ย 3 วันทำกำรหลั งเปิด
ช่วงถนน
6.30 - 7.00 7.00 - 7.30 7.30 - 8.00 8.00 - 8.30 8.30 - 9.00
โยธินพัฒนา - ลาดพร้าว
ลาดพร้าว - ประชาอุทิศ
ประชาอุทิศ - พระราม 9-2
พระราม 9-2 - พัฒนาการ

รูปที่ 7 เปรียบเทียบวันที่ทำการเปิดและปิดช่องจราจรสวนทาง
ในรูปแบบของระดับสภาพจราจรบนทางพิเศษในรูปแบบเส้นสี

รูปที่ 6 เปรียบเทียบวันที่ทำการปิดและเปิดช่องจราจรสวนทาง

ร ะ บ บ จ ร า จ ร อ ั จ ฉ ร ิ ย ะ ( Intelligent Transport System: ITS)
มีการติดตั้ง Sensor ซึ่งตรวจวัดสภาพการจราจรบนทางพิเศษได้ในเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ความเร็ว (Speed) อัตราการไหล (Flow Rate) และความ
หนาแน่นจราจร (Density) จากนั้นจึงแปลงค่าเหล่านี้เป็นสีที่สอดคล้องกับ
ความรู้สึกนำไปแสดงใน Mobile Application “EXAT Traffic” โดยแต่ละ
สีมีความหมายในเชิงปริมาณเพื่อ รายงานสภาพจราจร โดยมีเกณฑ์แ บ่ ง
ออกเป็ น 4 ระดั บ แสดงดั ง ตารางที ่ 6 และจากการตรวจสอบสภาพ
การจราจร เพื่อเปรียบเทียบวันที่ทำการปิดและเปิดช่องจราจรสวนทาง
พบว่า การจราจรในทิศทางฝั่งตรงข้ามช่วงที่ทำการเปิดสามารถใช้ความเร็ว
ได้เช่นเดียวกันกับขณะปิดใช้งานแสดงดังรูปที่ 6
ตารางที่ 6 ระดับสภาพจราจรบนทางพิเศษในรูปแบบเส้นสี
ระดับ

เส้นสี

1

เขียว

2

ส้ม

3

แดง

4

แดง
เข้ม

สภาพจ
ราร
คล่องตัว
เริ่ม
ชะลอตัว
หนาแน่
น
ติดขัดหยุด
ชั่วขณะ

Level
of
Service
A-C

Density
Range
(pc/km/ln)
0-16

Speed
Range
(km/h)
>70

D-E

>16-28

>40-70

F

>28

>15-40

F

>28

0-15

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพการจราจรบนเส้นทางก่อนและหลัง
ดำ เนิ น มาตรการ ( Before & After Analysis) ตลอ ดแ นว เส้ น ทาง
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงโยธินพัฒนาถึงลาดพร้าว ช่วงลาดพร้าวถึง
ประชาอุทิศ ช่ว งประชาอุทิศถึงพระราม 9-2 และช่ว งพระราม 9-2 ถึ ง
พัฒนาการ แสดงผลสภาพการจราจรบนเส้นทางก่อนและหลังเปิด (เฉลี่ย 3
วันทำการ) พบว่า ช่วงถนนโยธินถึงลาดพร้าว สภาพการจราจรดีขึ้นตั้ งแต่
ช่วงเวลา 07.30 - 09.00 น. เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม (การจราจรหนาแน่น
เคลื่อนที่ช้าเป็นเริ่มมีการไหลแบบชะลอตัว) ช่วงถนนลาดพร้าวถึงประชาอุทิศ
สภาพจราจรดีขึ้นจากสีส้มเป็นเขียว (การจราจรชะลอตัวเป็นคล่องตัว) ตั้งแต่
ช่วงเวลา 07.00 - 08.00 น. และเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวตั้งแต่ช่วงเวลา
08.00 - 09.00 น. (การจราจรหนาแน่นเคลื่อนที่ช้าเป็นการจราจรคล่องตัว)
ถนนประชาอุทิศถึงพระราม 9-2 เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียว (การจราจรชะลอ
ตัวเป็นคล่องตัว) ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00- 09.00 น. ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการปิดช่อง
จราจรสวนทาง ช่ ว งถนนพระราม 9-2 ถึ งพั ฒนาการสภาพการจราจร
เหมือนเดิมคงที่ทั้งก่อนและหลังแสดงดังรูปที่ 7
จากการประเมินผลก่อนและหลังดำเนินมาตรการทำให้ได้ข ้อสรุปว่า
การเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางเข้า
เมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า สามารถช่วยระบายการจราจรและอำนวยความ
สะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชในช่วงเวลาดังกล่าวได้
3.5 การประเมินผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ผลประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ป ระกอบด้ ว ยผลประโยชน์ ใ นด้า นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (บาท/pcu/กม.) โดยประเมินจากผลต่างระหว่า ง
มูลค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้รถในกรณี ก่อนและหลังเปิด โดยค่าใช้จ่ายใน
การใช้รถได้จากการนำค่าใช้จ่ายในการใช้รถคูณด้วยระยะทางการเดินทาง
รวมของระบบที่ผู้ใช้ถนนเดินทาง (Vehicle Kilometers Travelled; VKT:
pcu-กม./วั น ) ซึ ่ ง ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการใช้
ยานพาหนะ (Vehicle Operating Cost Saving; VOC Saving) แบ่งได้เป็น
2 ปัจจัยหลัก คือ
ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ ปัจจัยที่ไม่ขึ้นกับด้านราคา เช่น ลักษณะ
กายภาพของยานพาหนะและโครงข่ายถนน
ปัจ จัยด้านราคา ได้แ ก่ ปัจ จัยที่ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ทางราคา เช่น
ราคาน้ำมันเชื้อ เพลิงราคายานพาหนะ ค่าอะไหล่ และค่าแรงงานในการ
บำรุงรักษา เป็นต้น ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะนั้น จะทำ
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การคำนวณหาปริมาณทรัพยากรที่ถูกใช้หรืออัตราการสูญเสีย แล้วนำไปคูณ
กั บ ค่ า ใช้จ ่า ยต่ อ หน่ ว ยเพื่ อ หาค่า ใช้ จ่ า ยที ่เ กิด ขึ ้ นในหมวดต่า งๆ ได้แ ก่
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Cost) ค่ายางรถยนต์ (Tyre Cost) ค่าน้ำมันหล่อลืน่
(Lubricant Cost) ค่าใช้จ่ายพนักงานประจำรถและการอำนวยการ (Crew
Cost) ค่าอะไหล่ในการบำรุงรักษา (Maintenance Parts Cost) ค่าแรงงาน
ในการบำรุงรักษา (Maintenance Labour Cost)
การคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะตามตารางที่ 7 จะแยกตาม
ประเภทของยวดยาน ณ ความเร็ ว ที ่ แ ตกต่ า งกั น เพื ่ อ นำมาคำนวณ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การใช้ยวดยาน โดยในการศึกษานี้ มีการประยุกต์ใช้ ราคาต่อหน่วยเข้ ากับ
อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการใช้รถสำหรับยานพาหนะ
ตัวแทน ณ ความเร็วเฉลี่ยต่างๆ ณ ปี พ.ศ. 2555 ทีไ่ ด้ผลการคำนวณของแต่
ละหมวดในการใช้รถยนต์จากโปรแกรม HDM-4 [7] ส่วน Parameter ของ
ปัจ จัย ด้า นกายภาพ เป็นค่า ที่ต้อ งวิเ คราะห์มาจากข้อ มูล ทดสอบต่ า งๆ
จากการวิจ ัย เฉพาะทาง โดยได้ป ระยุก ต์ใช้ค่า ตามการศึก ษา Thailand
Pavement Management System (TPMS) -Thailand Road User
Model ของกรมทางหลวง พ.ศ. 2541 ซึ ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ห าค่ า
Parameter ของปัจจัยด้านกายภาพ รายละเอียดการปรับปรุงตัวแปรของ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับสภาพความ
เป็นจริงตามลักษณะภูมิประเทศ สภาพจราจร และชนิดของยานพาหนะ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถคำนวณ [7] ได้
ดังแสดงสมการที่ (1)
Benefitvoc saving =(vkt)ก่อน x (voc)ก่อน - (vkt)หลัง x (voc)หลัง
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ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการใช้รถสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท
ณ ปี พ.ศ. 2555 หน่วย: บาท/คัน-กิโลเมตร

(1)

โดยที่
Benefit (VOC Saving) = ผลประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้รถ (บาท)
VKT = ปริมาณรถ (คัน) ตามระยะทางการเดินทางรวมในพื้นที่ (pcu-กม.)
ทั้งนี้ก่อนการเปิดใช้จริงมีการทดลองและประเมินผลการเปิดเมื่อวันที่
22 และ23 สิงหาคม 2561 พบว่า ก่อนการเปิดเท่ากับ 1,761 คัน /ชม/กม. หลัง
การเปิดเท่ากับ 1,955 คัน /ชม/กม. ตลอดช่วงวลา 6.30-8.30 น. และดำเนินการเปิด
อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ เวลา 06.30 - 09.30 น. (เฉพาะวัน
ทำการ) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 พบว่า ก่อนการเปิดเท่ากับ 1,464
คัน /ชม/กม. หลังการเปิดเฉลี่ย 5 วัน ทำการ เท่ากับ 1,508 คัน /ชม/กม.
VOC = ค่า ใช้จ ่า ยในการใช้รถยนต์นั่งส่ว นบุคคล (บาท/คัน -กิโ ลเมตร)
ความเร็วเฉลี่ยก่อนเปิดเท่ากับ 13 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีค่า VOCunit เท่ากับ
14.37 บาท/คัน-กิโลเมตร และหลังการเปิดรถใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 34
กิโลเมตร/ชั่วโมง มีค่า VOCunit เท่ากับ 7.85 บาท/คัน-กิโลเมตร ตามลำดับ
โดยค่าใช้จ่ายของรถทั้ง 9 ประเภท แสดงดังตารางที่ 7
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ประเภทรถ
รถจักรยานยนต์ (MC)
รถยนต์นั่งส่วน
บุคคล
(PC)
รถบรรทุกขนาด
เล็ก
(LT)
รถบรรทุกขนาด
กลาง (MT)
รถบรรทุกขนาด
ใหญ่
(HT)
รถพ่วง
(TR)
รถโดยสารขนาด
เล็ก
(LB)
รถโดยสารขนาด
กลาง (MB)
รถโดยสารขนาด
ใหญ่
(HB)
ประเภทรถ
รถจักรยานยนต์
(MC)
รถยนต์นั่งส่วน
บุคคล
(PC)
รถบรรทุกขนาด
เล็ก
(LT)
รถบรรทุกขนาด
กลาง (MT)
รถบรรทุกขนาด
ใหญ่
(HT)
รถพ่วง
(TR)
รถโดยสารขนาด
ใหญ่
(LB)
รถโดยสารขนาด
กลาง (MB)

10

ความเร็ว (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
20
30
40
50

60

2.83

1.56

1.18

1.02

0.97

0.98

16.19

10.14

8.21

7.30

6.79

6.50

14.84

8.38

6.36

5.46

5.01

4.82

24.33

14.16

10.97

9.52

8.76

8.40

45.38

27.49

21.73

19.16

17.88

17.34

48.37

30.38

24.66

22.19

21.01

20.62

28.48

15.44

11.23

9.22

8.10

7.45

35.69

19.52

14.32

11.85

10.48

9.70

57.75

33.46

25.51

21.71

19.60

18.39

70

ความเร็ว (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
80
90
100
110

120

1.03

1.12

1.25

1.43

1.65

1.94

6.36

6.29

6.31

6.41

6.57

6.79

4.81

4.87

5.09

5.42

5.86

6.40

8.29

8.34

8.58

8.95

9.47

10.11

17.27

17.51

18.06

18.87

19.89

21.11

20.75

21.19

22.06

23.23

24.70

26.45

7.09

6.91

6.90

7.02

7.26

7.60

9.29

9.09

9.13

9.33

9.66

10.13
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ซึ่งงานวิจัยนี้จะใช้รถประเภท รถยนต์ส่วนบุคคล มาใช้ในการอ้างอิง ตารางที่ 9 มูลค่าเวลาเฉลี่ยต่อคันรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล-ชั่วโมง(บาท/pcu-ชม.) ปี
สำหรับ การหาผลประโยชน์ ทางด้า น เศรษฐศาสตร์ เนื ่อ งจากมีก ารเก็ บ พ.ศ. 2555
Vehicle
Weighted
ความเร็วจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS Data Logger) โดย
Composition
Vehicle.
VOT
ตารางที่นำมาใช้อ้างอิงนั้น ใช้มูลค่าและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยโดยอ้างอิงจากปี
PCU
Compositio (Bt./pcuพ.ศ. 2555 มาใช้ ใ นการคำนวณซึ ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล จากฝ่ า ยสถิ ต ิ ก ารขนส่ ง
รถ
Factor Vehicle
n (%) PCU
hour)
PCU
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก พบว่าจำนวนรถยนต์นั่งส่วน
(1)
Equivalent
(5)=(4)x
(%)
(3)=(1)x(2
(4)
มูลค่าเวลา
(2)
)
บุคคลที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 308,804
เฉลี่ยต่อคัน
คัน [7] และผลประโยชน์ในด้านการประหยัดเวลาในการเดินทางได้จากการ
รถจักรประเมินผลต่างระหว่างมูลค่าของเวลาในการเดินทางก่อนและหลัง โดยค่า
0.33
14.81
0.05
4.82%
6.84
ยานยนต์
เวลาในการใช้รถได้จากการนำค่าเวลาในการใช้รถคูณด้วยเวลารวมของ รถยนต์นั่ง
53.71
0.54
52.95%
115.91
ระบบผู้ใช้ถนนเดินทาง (Vehicle Hours Travelled; VHT) Value of Time ส่วนบุคคล 1.00
รถโดยสาร
Saving (VOT Saving) [7] ดังสมการที่ (2)
1.50
0.65
0.01
0.95%
7.20
VOT Saving = (VHTหลัง x VOTunit) – (VHTก่อนx VOTunit)

(2)

โดยที่
VOT Saving = ผลประโยชน์จากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (บาท)
VHT= ระยะเวลาในการเดินทาง (pcu-ชม.) โดยก่อนและหลังดำเนินการ
ระยะเวลาการเดิ นทางลดลงจาก 15.7 นาที เหลื อ 13.3 นาที ใน
ช่องทางหลักและเหลือ 8.3 นาที ในช่องจราจรสวนทาง หากคิดตลอดแนว
สายทาง ก่อนการเปิดใช้เวลาในการเดินทาง 93,696 นาที หลังการเปิดใช้
เวลาในการเดินทาง 70,226 นาทีประหยัดเวลาการเดินทาง 23,470 นาที /
ชั่วโมง (เมื่อเปิดใช้ 2.5 ชม. ทุกวัน ทำให้ประหยัดเวลา 58,675 นาที: วัน)
จากการใช้มูลค่าเวลาเฉลี่ยต่อคัน-ชั่วโมง ของรถยนต์ส่วนบุคคลมีมูลค่า
เวลาเฉลี่ย 218.90 บาทต่อคัน-ชั่วโมง (บาท/vehicle-ชม.) ตามตารางที่ 8
จำแนกตามประเภทของรถ นำไปคำนวณมูลค่าเวลาเฉลี่ยต่อคันรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล-ชั่วโมง (บาท /pcu-ชม.) โดยใช้ค่าตัวแปร PCU Factor ซึ่งมี
มูลค่าเวลา (VOTunit) ต่อคัน ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล-ชั่วโมง จะกำหนดให้
มีค่าเท่ากับ 115.91 บาท/ pcu-ชม. ราคา ณ ปี พ.ศ. 2555 ตามตารางที่
9 [7]
ตารางที่ 8 มูลค่าเวลาเฉลี่ยต่อคัน-ชั่วโมง (บาท/vehicle-ชม.)

รถ

รถจักรยานยนต์
รถยนต์นั่งส่วน
บุคคล
รถโดยสาร
ขนาดเล็ก
รถโดยสาร
ขนาดกลาง
รถโดยสาร
ขนาดใหญ่
รถบรรทุก
ขนาดเล็ก 4 ล้อ

มูลค่าเวลา
อื่นๆ
เพื่อ
(4)=
ธุรกิจ
(3)x25
(3)
%

มูลค่าเวลา
เฉลี่ยต่อคัน
(5)=(1)x((2)x
(3)+
(1-(2))x(4))

ผู้โดย
สาร
(1)

สัดส่วนการ
เดินทาง
เพื่อธุรกิจ
(2)

1.24

47.05%

190.02

47.50

141.96

1.74

54.75%

190.02

47.50

218.90

6.80

84.78%

125.19

31.30

754.14

12.85

89.22%

125.19

31.30

1,478.37

28.52

44.38%

125.19

31.30

2,081.07

1.62

36.62%

190.02

47.50

161.33

ขนาดเล็ก
รถโดยสาร
ขนาด
กลาง
รถโดยสาร
ขนาดใหญ่
รถบรรทุก
4 ล้อ
รถบรรทุก
6 ล้อ
รถบรรทุก
10 ล้อ
รถบรรทุก
พ่วงและ
กึ่งพ่วง

1.50

0.28

0.00

0.42%

6.19

2.10

1.03

0.02

2.14%

44.58

1.00

22.48

0.22

22.16%

35.76

2.10

2.01

0.04

4.17%

-

2.50

2.60

0.06

6.40%

-

2.50

2.43

0.06

5.98%

-

เมื่ อ แทนตัว แปรลงในสมการที่ (1) และ (2) จะเกิด ผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ Benefit (VOC Saving) รวม
เท่ากับ 9,975 บาท/ชั่วโมง/กิโลเมตร/ช่องจราจร และเป็นมูลค่าประหยัด
ระยะเวลาเดินทาง (VOT Saving) เท่ากับ 8,720 บาท/ชั่วโมง/กิโลเมตร/
ช่องจราจร

4. บทสรุป
จากการประเมินผลก่อนและหลังดำเนินมาตรการตลอดแนวเส้นทาง
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงโยธินพัฒนาถึงลาดพร้าว ช่วงลาดพร้าวถึง
ประชาอุทิศ ช่ว งประชาอุทิศถึงพระราม 9-2 และช่ว งพระราม 9-2 ถึ ง
พัฒนาการ ทำให้ได้ข้อสรุปว่า การเปิ ดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane)
บนทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางเข้าเมือง ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า สามารถช่วย
ระบายการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ
ฉลองรั ช ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วได้ ระหว่ า งเวลา 6.30 - 9.00 น.
สรุป ประเมินผลก่อนและหลังดำเนินการ 6.30 - 9.00 น. พบว่า ระบาย
จราจรเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้น 10.8% ระยะเวลาการเดินทางลดลงจาก 15.7 นาที
เหลือ 13.3 นาที ในช่องทางหลักและเหลือ 8.3 นาที ในช่องจราจรสวนทาง
การประเมิน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ
Benefit (VOC Saving) 9,975 บาท/ชั่วโมง/กิโลเมตร/ช่องจราจร และเป็น
มู ล ค่ า ประหยั ด ระยะเวลาเดิ นทาง (VOT Saving) เท่ า กั บ 8,720 บาท/
TRL12-7
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ชั่วโมง/กิโลเมตร/ช่องจราจร ทั้งนี้การดำเนินการใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงต่อวัน
โดยคิดวันทำการหนึ่ งปีเท่ากับ 248 วัน (ไม่รวมวันหยุด ) สามารถประเมิน
เป็นประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 11.4 ล้านบาทต่อกิโลเมตรต่อปี หรือ
36 ล้านบาทต่อปี โดยงานวิจัยนี้ใช้มูลค่าและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยโดยอ้างอิง
จากปี พ.ศ. 2555 มาใช้ในการคำนวณ และพบว่าการเปิด ช่องทางพิเศษ
(Reversible Lane) จะเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ต่อเมื่อการจราจรช่วงที่
เปิดนั้นมีความติดขัดหรือหยุดชั่วขณะระดับการให้บริการอยู่ในช่วงหนาแน่น
หรือติดขัด ความสามารถในการใช้ความเร็วลดลงเสมือนการจราจรหยุดนิ่ง
ในช่วงเวลาที่ทำการเปิด โดยมีสัดส่วนของปริมาณจราจรเป็นอัตราส่ว น
มากกว่า 70:30 และจำเป็นต้องมี กระบวนการบริหารจั ดการช่อ งจราจร
ตลอดแนวเส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผูใ้ ช้ทาง

กิตติกรรมประกาศ
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Abstract

1. Introduction

Although urban road traffic studies have been conducted
extensively in Bangkok, the survey of demand elasticity for
service levels such as travel time, fare, and frequency of the
urban rail transit has not been insufficiently carried out and
understood. Thus, it is impossible to estimate the number of
railway passengers accurately and set the service levels for the
urban railways currently being developed. Therefore, it is strongly
required to clarify the influence of service levels on railway
demand. For that purpose, we conducted a stated preference
survey along the Dark Red Line (DRL) that is scheduled to open
later this year. We estimated a discrete modal choice model and
examined the choice preference concerning fare, travel time, and
frequency. The survey was conducted in the vicinity of DRL
stations, namely Rangsit and Thammasat University stations.
Among the 243 samples collected, 174 are valid and completed.
A multinomial logit (MNL) model was estimated where the
likelihood-ratio and hit-ratio are satisfied. The results revealed
that shorter travel time and more comfortable access
transportation are significantly preferable. On the other hand,
variation in fare level did not have a significant effect on mode
choice.

Many cities in developing countries face severe traffic
problems due to traffic congestion resulting in significant delays,
substantial economic losses, and environmental degradation [12]. These problems are caused by unorganized urban growth,
high levels of suburbanization, rapid motorization, and low
quality of public transportation [3-5]. Therefore, the
improvement of public transport is expected to alleviate these
problems; however, it is not easy. In Bangkok, the development
of an urban railway system started in 1999. Due to urbanization
and rapidly increasing urban population, a master plan for urban
railway network has been proposed and revised from time to
time. Then, a draft revision of the M-MAP (Mass Rapid transit
Master Plan in the Bangkok Metropolitan Region) was proposed
in 2019; [6]. To efficiently update the master plan, it is necessary
to discuss the service level of the urban railway system based on
elasticity for the railway service such as fare, travel time,
frequency, etc.
However, so far, the railway system's service elasticities have
never been measured in the travel survey in Bangkok. This is
because the s h a r e o f u r b a n r a i l t r a n s p o r t in Bangkok is
significantly lower than in other modes [6]. As a result, it was
Keywords: Multinomial Logit Model, Dark Red Line (DRL), Service difficult to estimate the impact of railway service levels in the
demand forecasting process. This makes it very difficult to
Level, Urban Railway
accurately assess the diversion of demand from the other modes
of transport to the railway.
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The objective of this study is to examine the impacts of
service level for the preference of urban railway by estimating a
multinomial logit (MNL) model that includes service level of
urban railway based on stated preference (SP) survey data. The
case study is the Dark Red Line (DRL), which is being developed
in Bangkok according to its 'M-MAP' railway master plan, and the
first phase is expected to open in 2021. The train will be running
in the north-south direction, namely between Bang Sue and
Rangsit areas. It is likely that commuters and students in north
districts, including Thammasat University, will be using.
The remainder of the paper is organized as follows. The
literature review will be presented in Section 2. The SP survey
and MNL model will be described in Section 3. The estimation
results will be presented in Section 4 with some discussion and
application. The elasticity of service level will be presented in
Section 5. Finally, Section 6 concludes the paper.

2. Discrete Choice Analysis in Public
Transportation Studies
Many studies discussed the understanding of the traveler's
attitude and preference based on the SP survey. The impacts of
new public transportation systems in Southeast Asian Cities were
estimated by developing discrete choice models, e.g., Binary
logit, Multinomial logit and, Nested Logit model, based on the
collected survey data from conducting an SP survey; [7-11]. In
particular, some of the studies tried to understand each
parameter's influence, such as travel time, travel cost, etc., on
commuting trips; [12-16]. Moreover, some studies analyzed the
elasticity of travel time and travel costs concerning various
policies, such as reducing travel time and determining a fare
structure for the new transit system; [17-19]. Furthermore, some
studies evaluated scenarios: promotion of usage of new public
transit such as Park & Ride, determination of parking fee for
passenger car or motorcycle. These studies calculated the
change in a modal split when increasing or decreasing the travel
time and travel cost. They conducted a preliminary survey on
the rail and other modal choice behavior in Bangkok to forecast
the railway demand; [6,20-22].
It should be noted that the demand forecast in those studies
was done by a comprehensive model where the impact of
significant factors such as waiting time and transfer time was not
addressed. These studies employed a discrete choice model to
examine people's attitudes and preferences to use public
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transport and measured the effectiveness of policies. However, it
was not relevant to understand the service level and its elasticity
of the new public transportation (e.g., urban railway and Bus
Rapid Transit, etc.). Therefore, the present study focuses on
understanding people's preferences and behavior concerning
changing the service level. A multinomial logit model is
estimated based on the SP survey data. Besides, the elasticity of
railway preference to changing service levels such as travel time,
travel cost, waiting time, etc. will be presented.

3. The Case Study
3.1 SRT Dark Red Line (DRL)
Residents in the Rangsit area, including students and
commuters in Thammasat University district, are having difficulty
traveling from/to the city center due to traffic congestion and
delay, as shown in Table 1; [23-27]. They are traveling by
passenger cars, buses, or van up to Victory Monument station or
Mo chit station. They have to transfer into the other modes: BTS
Sukhumvit Line, MRT Blue Line, and local buses to reach their
destination, illustrated in Figure. 1. According to the M-MAP
railway master plan, the Dark Red Line (DRL) has been proposed,
currently under construction and scheduled to open in 2021
from Bang Sue to Rangsit, and extended its service to
Thammasart University in 2022. The railway is an elevated
structure built on the premises of the State Railway of Thailand.
Moreover, it is being considered to extend about 51 km to the
north of Thammasart University. DRL will hopefully not only help
daily commuters or students to access from/to the city center of
Bangkok but also allow travelers to connect to the Don Mueang
International Airport. In this study, the attributes of the presently
available travel mode choices between Asok and Thammasat
University and between Asok and Rangsit are shown in Table 1.
DRL is expected to save travel time, waiting time, and travel
costs.
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Table 1 Attributes of the present travel modes
(Source: BTS HP, MRT HP, Transit Bangkok HP)
Asok-Thammasat
Travel Time
(min)
Car
80
Transfer at Victory Bus+BTS
97
Van+BTS
63
Monument
Bus+Bus
94
Van+BTS
56
Transfer at Mo Chit
Bus+MRT
89
Van+MRT
51
Mode

Travel Cost
Waiting and
(THB)
Trasfer Time (min)
170
0
65
16
88
11
69
15
82
10
60
18
73
13

Asok-Rangsit
Car
Transfer at Victory Bus+BTS
Van+BTS
Monument
Bus+BTS
Van+BTS
Transfer at Mo Chit
Bus+MRT
Van+MRT

68
75
48
72
49
67
44

150
55
80
59
74
50
65

0
16
11
15
10
18
13
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3. Travel Time, travel cost, waiting time of Van and Van
transfer at Victory monument and Mochit to arrive the
Asok
4. Travel Time, travel cost, waiting time of the train, and
train transfer at Victory monument and Mochit to
reach the Asok
In addition to the SP questions, we also asked for the other
information, such as available alternative modes, the reason for
choosing the mode, fare information, and personal information.
These additional data were useful in the analysis of SP data and
explanation of the behavioral responses.
3.3 Stated Preference (SP) Survey
The SP survey was conducted during December 2019 and
January 2020 on a weekday by interviewing respondents at three
locations around the two envisaged stations (Klong Nueng Station
and Rangsit Station) and Thammasat University. The positions are
shown in Fig. 1. We selected and conducted this area and
weekday to examine the preference of commuters or students.
The respondents were asked to choose among four alternative
modes: Bus, Van, Passenger Car, and Train. In this study, we
assumed there is no modal change between the first and second
modes. Therefore, the travel choices are the passenger car, BusBus, Van-Van, and Train-Train in the SP experiment. Among the
250 samples, 174 samples of them are valid. Fig. 2 shows the
survey result of the Revealed Preference part. From this result,
half of the respondents chose train (MRT Blue Line) as a primary
mode of commuting and going to school.
3.4%

1.7%

20.7%
5.2%

Fig.1 The Study Area

50.0%

3.2 Questionnaire Design

12.1%
12.1%

This study employed a Stated Preference (SP) survey to
Car
Motorcycle
Bus
consider the attribute of DRL that influences the commuter's
Bus+Bike Taxi
Van + Train
Van+ Bike Taxi
modal choice decision. The characteristics of each mode include:
Taxi + Train
1. Travel Time, travel cost of a passenger car to reach
Fig.2 Modal Split from the Revealed Preference Survey
the Asok
Table 2 presents the distribution of individual and household
2. Travel Time, travel cost, waiting time of bus and bus monthly income, Occupation, Age, Gender for each traveler
transfer at Victory monument, and Mochit to reach the group. Most of the passenger car users have a high salary.
Asok
Moreover, 80% of the respondents are either students or
TRL13-3
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company officers reflected by their trip purposes of commuting
The parameters (Bijk) in Equation (2) can be estimated by the
or going to study place.
maximum likelihood method. Each estimated parameter may be
interpreted as an estimate of the weight of the corresponding
Table 2 Characteristics of the Respondents
attribute k n the utility function Vj of alternative j.
Characteristics
Monthly Individual
Income (Unit: THB)
10000 or less
10001-20000
20001-30000
30001-40000
Occupation
Student
Company
Freelance
Government
Retail business Owners
Age(Unit: Years old)
19-29
30-39
40-49
50-59
Sex
female
male

0.0%
2.9%
1.1%
0.0%

User Group
Passenger
Van
Train
Car
0.0%
1.7%
32.8%
0.6%
5.2%
27.6%
0.0%
4.6%
13.2%
0.0%
8.6%
1.7%

0.0%
1.7%
0.6%
1.7%
0.0%

0.0%
0.0%
0.6%
0.0%
0.0%

Bus

5.2%
5.7%
0.0%
4.0%
5.2%

43.1%
23.6%
2.3%
6.3%
0.0%

2.3%
1.2%
0.6%
0.0%

0.6%
0.0%
0.0%
0.0%

6.9%
10.3%
1.7%
1.2%

59.2%
14.4%
1.2%
0.6%

2.3%
1.7%

0.6%
0.0%

5.2%
14.9%

35.1%
40.2%

4. Multinomial Logit Model
The multinomial logit (MNL) model is commonly employed
in the analysis of choice behavior. It is based on the Random
Utility Theory; [22]. It expresses each mode probability (P) that
an individual i selects a specific alternative j as a function of the
utilities among M alternatives available in the choice set, as
expressed in Equation (1);
P ij =

e V ij

(1)

M

e

V ij

m =1

The deterministic part of the utility (V) of an alternative j is
related to relevant attributes (Xij) which represent the alternative
and individual variables (travel time, travel cost) as defined in
Equation (2);


k =1

In this analysis, four alternatives for transport mode are
motorcycle, van, passenger car and, bus. The utility functions of
van and bus consist of an alternative specific constant (ASC),
travel time, travel cost, and transit & waiting time. Note that
passenger car's utility does not include transportation and waiting
time, while the train's utility consists only of travel time, travel
cost, and waiting and transit time. They are expressed
mathematically, as shown in Eq. (3) to (5), respectively.
V Passenger Car = ASC Passenger Car + β c(Travel Cos t )

(3)

+ β t (Travel Time)
V Van, Bus = ASC Passenger Car +  c (Travel Cos t )

(4)

+  t (Travel Time)
+  wt (Waiting and Transit Time)

VTrain =  c (Travel Cost) + t (Travel Time)

(5)

+  wt (Waiting and Transit Time)

The ASC terms represent the effect that is not related to the
other attributes; however, they have a contribution to the
indirect utility amount. In this case, the sign for ASC is expected
to be negative because people are likely to prefer the train,
which provides the best services. Travel cost is in Baht where
travel time and waiting time are in minutes.
4.2 Estimation and Validation
The estimated parameters are evaluated by considering the
corresponding t-value under 90% and 95% confidence levels. For
the overall goodness of fit, likelihood-ratio is presented to assess
the power of the model with estimated coefficients concerning
the null model (where all coefficients are zero). For validation, a
hit-ratio is performed to determine how accurate the model can
predict the choice. In this study, we estimated the parameters
by using Programming language "R."
4.3 The Results

K

V ij =

4.1 Utility Functions

jk  ijk

(2)

In this paper, the two MNL models are presented. Model 1
exhibits the estimated coefficients for travel time, travel cost
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(70- 90 THB) in the current situation, DRL will be possibly used
by many commuters and students (87.3 to 98.1 percent). This
trend is similar for travel time. Moreover, in Figure 3 and Figure
4, the travel time reduction has more pronounced effects than
the train fare having on the number of train users.

Proportion of train user

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Train fare (THB)

Fig. 3 Choice Probability of Train Under Various of Train Fares

Table 3 Estimation Results

Model1

Model2

Variables
Coefficient(t-value) Coefficient(t-value)
ASC_Bus
-0.653(-0.786)
1.327(1.521)
ASC_Van
-3.986(-3.839)* -2.416(-3.507)**
ASC_Car
0.346(0.682)
1.484(1.832)*
Travel Cost
-0.004(-1.924)* -0.042(-2.242)**
Travel Time
-0.034(-2.989)** -0.061(-4.722)**
Waiting, Transfer Time
0.005(0.141)
Number of Observations
174
174
Likehood-Ratio
0.505
0.485
Hit-Ratio
75.30%
65.50%

* Significant at.10 and ** at .05 levels

5. The elasticity of the Dark Red Line
The multinomial logit (MNL) model presented in the previous
section is employed to understand the effectiveness of service
levels (travel time and travel cost) on the proportion of train
users when DRL opens. The elasticity to train's travel time and
the fare is shown in Fig. 3 (travel time) and Fig. 4 (fare),
respectively. It shows the percentage of train users at each range
of travel time and fare. To compare with the travel cost with the
current situation, If DRL fare is at the same level of travel cost

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Proportion of train user

(fare), and the corresponding ASCs. Model 2 additionally includes
the waiting and transfer time. The estimation results are shown
in Table 3, where the coefficients with the corresponding t-value
are shown. In Model 1, the ASCs of Bus and Car are not
statistically significant. The ASC of Passenger car only has a
positive sign, indicating that in general, the passenger car is
preferable than rail.
Rail, in contrast, the ASCs of Van and Bus have negative signs,
suggesting that they are inferior to Car and Rail. The travel time
is found to be statistically significant in both models.
Furthermore, in Model 2, the ASC of Bus and the Waiting and
Transfer time are not statistically significant. This result indicates
that transit time and waiting time do not influence the choice of
travel mode. One of the possible explanations is that rail
passengers have perceived the waiting and transfer time in the
total trip time. In terms of the goodness of fit, Model 1 and Model
2 are nearly similar, by considering hit-ratio and likelihood-ratio.
However, the significant power of the coefficients of Model 2 is
more reliable than Mode 1. Therefore, Model 2 will be used for
further analysis of elasticity in the next section.
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100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Travel time (Minutes)

Fig. 4 Choice Probability of Train Under Various Train Travel Times

6. Conclusions
This paper has presented an analysis to examine
respondents' preference towards DRL in Bangkok based on the
stated preference (SP) survey. Two Multinomial Logit (MNL)
model were presented. It is found that travel time is a more
critical factor than travel cost for the modal choice of commuting
or going to school. Moreover, the elasticity analysis of DRL has
shown that at the same service level as the current situation,
there is a possibility that people will choose the train to
commute and go to study places. It was revealed that railways'
service level (travel time and fare) has a significant influence on
demand. Besides, travel time was shown to be a more influential
factor than travel costs. However, this study has considered each
mode's service level in a representative manner where access to
each transport model is not explicitly represented, i.e., access to
station or bus stops. This point is left for further studies.
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การพัฒนาวิธีประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางยกระดับจากข้อมูลเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
Travel Time Estimation on Tollways Based on Bluetooth Scanner Data
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บทคัดย่อ
ข้ อ มู ล ระยะเวลาเดิ นทางเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ อย่ า งหนึ ่ ง ช่ว ยในการ
ตั ด สิ น ใจและวางแผนเลื อ กเส้ น ทางในการเดิ น ทางจากต้ น ทางไปยั ง
ปลายทาง ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสม และยังช่วย
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการคำนวณระยะเวลาเดินทางหลายวิธี เช่น
การคำนวณจากข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากอุ ป กรณ์ ท ี ่ ต ิ ด ตั ้ ง บนถนน (Roadside
Sensor) การคำนวณจากข้อมูล Automatic Vehicle Identification (AVI)
และการคำนวณจากข้อมูลสัญญาณบลูทูธ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาวิธีการประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางยกระดับ ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ
รวมทั้งรถยนต์มีแนวโน้มที่จะมีอุปกรณ์บลูทูธเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลที่ใช้คือ
ข้ อ มู ล MAC Address ของอุ ป กรณ์ ท ี ่ ต ิ ด ตั ้ ง ในยานพาหนะและ
โทรศัพ ท์มือ ถือ ของผู้ใช้ทาง ที่สามารถตรวจวัดได้จ ากเครื่อ งตรวจจั บ
สัญญาณบลูทูธ ที่ติดตั้งบนทางยกระดับอุตราภิมุข โดยผู้วิจัยได้พัฒนาการ
เก็บข้อมูล ขั้นตอนการกรองข้อมูล การคำนวณหาระยะเวลาเดินทาง และ
ทำการเปรียบเทียบความถูกต้องของระยะเวลาเดินทางที่ได้จากเครื่อง
ตรวจจับสัญญาณบลูทูธ และคำนวณหาสัดส่วนของปริมาณรถยนต์ที่ติด
อุปกรณ์บลูทูธ กับปริมาณจราจรจริงจากกล้องบันทึกวิด๊โอบนทางยกระดับ
จากผลการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล พบว่ า วิ ธ ี ก ารหาระยะเวลาเดิ น ทางที่
พัฒนาขึ้นจากการศึก ษานี ้สามารถนำไปประยุก ต์ ใช้ใ นการคำนวณหา
ระยะเวลาเดินทาง เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่พนักงานในการบริหาร
จัดการระบบจราจรได้
คำสำคัญ: การประมาณระยะเวลาเดินทาง, เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ,
ทางยกระดับ

Abstract
Travel time is one of the most important factors that help
traveler making decisions and choosing the appropriate route.
Furthermore, it also helps road authorities to manage traffic and
solve traffic problems efficiently. Therefore, travel time
information is necessary to be highly accurate and reliable. The
objective of this paper is to develop the method for estimating

travel time based on Bluetooth scanner data, which is a
relatively new technology that has recently implemented in
Thailand. MAC Addresses of entertainment devices and mobile
phones in vehicles were detected by the Bluetooth scanners
installed along the Don Mueang Tollway. The researchers have
developed the process of data collection, data filtering, and
travel time estimation. Moreover, we have compared Bluetooth
travel time accuracy with the actual travel time. Additionally,
the penetration rate calculated based on number of MAC
Addresses and traffic count collected from the video image
processing cameras. The results showed that travel time
estimated from the Bluetooth scanners can be used to inform
travelers and road authorities to manage traffic.
Keywords: travel time estimation, Bluetooth scanner, tollway

1. ที่มาและความสำคัญ
ข้อมูลระยะเวลาการเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการ
ตั ด สิ น ใจและวางแผนเลื อ กเส้ น ทางในการเดิ น ทางจากต้ น ทางไปยั ง
ปลายทาง การทราบระยะเวลาการเดินทาง จะทำให้สามารถเลือกเส้นทาง
ที่ใช้ระยะเวลาการเดินทางที่เหมาะสม หรือในสภาพจราจรที่ไม่ ติดขัดได้
และยั ง ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที ่ ใ นการประมวลผลบริ ห ารจั ด การ และควบคุ ม
การจราจรเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาจราจรติดขัด โดยใช้วิธีที่เหมาะสมและ
ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น ดังนั้นข้อมูลระยะเวลา
เดินทางที่มีควรมีความน่า เชื่อ ถือในระดับ นึง โดยวิธี ที่ใช้ ในคำนวณหา
ระยะเวลาเดินทางนั้น สามารถคำนวณหาระยะเวลาเดินทางทางอ้อมได้
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากจุดสังเกตที่ไม่ใช่ค่าระยะเวลาโดยตรง เช่น ค่าความเร็ว
ค่ า ปริ ม าณจราจร ค่ า ความหนาแน่ น ของจราจร ซึ ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ค่ า
ระยะเวลาเดินทางที่คำนวณได้ไม่แม่นยำมากนัก [14, 16, 18] เช่น Video
image processing, Loop detector และ Microwave sensors เป็นต้น
และการคำนวณหาระยะเวลาเดินทางได้โดยตรง จากจุดต้นทางไปยังจุด
ปลายทาง [2, 4, 6, 15, 18] เช่น การใช้รถทดสอบ ที่ต้องกำหนดจำนวน
กลุ่มตัวอย่างให้พอเพียงต่อการทดสอบ การคำนวณจากข้อมูล Automatic
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Vehicle Identification (AVI) ที่มีข้อจำกัดด้านการติดตั้งอุปกรณ์ และการ
คำนวณจากข้อมูลจากเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ ที่จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ เป็นต้น
ซึ่งในปัจจุบันมียานพาหนะที่มีการติดตั้งสัญญาณบลูทูธออกจำหน่าย
มากถึง 86% และผู้ใช้ทางที่พกพาอุปกรณ์อ ิเล็ก ทรอนิกส์ที่สามารถส่ง
สัญญาณบลูทูธได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น [9] ซึ่งส่งทำให้กลุ่มตัวอย่างยิ่งเพิ่มสูงขึ้น
อุปกรณ์ที่กล่าวถึงในงานวิจัยนี้ คือ เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ ที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลระยะเวลาเดินทางจริงบนทางยกระดับ ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำมาใช้
อย่างแพร่หลายมากนักในประเทศไทย โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ เป็ น
ข้อมูลจากโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบควบคุมจราจร
และระบบเฝ้าระวังบนทางยกระดับอุตราภิมุข ของบริษัททางยกระดับดอน
เมื อ ง จำกั ด (มหาชน) ซึ ่ ง ผู ้ ว ิจ ั ย ได้น ำมาใช้ใ นการประมาณระยะเวลา
เดินทางจริงบนทางยกระดับอุตราภิมุข โดยได้พัฒนาขั้นตอนที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คัดกรองข้อมูล เปรียบเทียบความถูกต้องข้อมูล และสรุปอภิปรายผล
ของผลลัพธ์ข้อมูลระยะเวลาเดินทางที่คำนวณได้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระยะเวลาเดินทาง (Travel Time)
“ระยะเวลาเดินทาง” คือ ระยะเวลาของเส้นทางระหว่างจุดที่สนใจ
สองจุด ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพจราจร สามารถช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้ทาง
และช่วยเจ้าหน้าที่ในการประเมินและวางแผนการจัดการจราจร [15]
2.2 วิธีการหาระยะเวลาเดินทาง (Travel Time Measurement)
วิธีในการหาระยะเวลาเดินทางสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่
การหาระยะเวลาเดินทางโดยตรง จะใช้อุปกรณ์ที่วัดค่าระยะเวลาเดินทาง
ในรูปแบบต่าง ๆ และการหาระยะเวลาเดินทางโดยอ้อม จะใช้การคำนวณ
จากตัวแปรอื่นที่วัดได้จากอุปกรณ์ เช่น ความเร็ว ระยะทาง อัตราการไหล
เป็นต้น สำหรับงานวิจัยนี้ได้ใช้การหาระยะเวลาเดินทางโดยตรง โดยใช้
อุปกรณ์เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
2.3 เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth Scanners)
2.3.1 การทำงานของเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
บลูทูธเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีไร้สายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระยะสั้นโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ UHF ในช่วง ISM Band ที่ความถี่ 2.4 2.495 GHz ซึ่งถูกคิดค้นโดยบริษัท Ericsson ในปี 1994 ในการตรวจจับ
สัญญาณบลูทูธ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณบลูทูธจะทำหน้าที่ค้นหาอุปกรณ์
ที่เปิดบลูทูธในนการตรวจจับ โดยเมื่ อพบอุปกรณ์ที่เปิดสัญญาณบลูทูธใน
รัศมีค้นหาประมาณ 100 เมตร จะบันทึก เลข Media Access Control
Address หรือ MAC Address ซึ่งเป็นเลขเฉพาะที่ใช้ในการระบุตัวตนของ
อุปกรณ์บลูทูธ พร้อมกับเวลาที่ตรวจจับได้
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เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธที่อยู่คนละจุดจะสามารถนำเวลาที่ตรวจพบ
ของทั้งสองจุด มาลบกันเพื่อหาเวลาเดินทางระหว่างจุดนั้นได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การหาระยะเวลาเดินทางจากเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ [6]

2.3.3 การตรวจจับอุปกรณ์บลูทูธ
งานวิจัยในอดีตได้คำนวณอัตราการตรวจจับของบลูทูธบนทางพิเศษอยู่
ที่ 0.2-70% ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% [9] และยังพบว่ายานพาหนะ 20
คันจะมีอย่างน้อย 1 คันที่เปิดสัญญาณบลูทูธ [17] ซึ่งความสามารถในการ
ตรวจจับของเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย [13]
เช่น ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ ความสูงและมุมองศสการติดตั้ง ความถี่การ
ค้นหา และจำนวนสัญญาณบลูทูธจากอุปกรณ์ในขณะนั้น เป็นต้น ในบาง
กรณี ท ี ่ อ ุ ป กรณ์ น ั ้ น อาจอยู ่ ใ นโหมดของ Discoverable จะไม่ ส ามารถ
ตรวจจับได้ [3] โดยข้อมูลที่เก็บได้ 3-5% ของจำนวนยานพาหนะทั้งหมดใน
ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงเพียงพอต่อการนำมาคำนวณหาระยะเวลาเดินทางและ
ความแปรปรวนของกระแสจราจรที่เกิดขึ้น [12]
2.4 เทคนิคการจัดการข้อมูลจากบลูทธู
2.4.1 การกรองข้อมูลที่ต้นทาง
การเก็บข้อมูลจะต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับการตรวจจับได้มากกว่า 1 ครั้ง
ในแต่ละจุด จึงมีวิธีในการกรองข้อมูลซ้ำกันจาก MAC Address ค่าเดียวกัน
ได้ แ ก่ ว ิ ธ ี First-first คื อ การใช้ ข ้ อ มู ล MAC Addressที ่ ต รวจจั บ ได้ จ าก
อุ ป กรณ์ ค รั ้ ง แรก [1, 6, 10] และวิ ธ ี Last-last คื อ การใช้ ข ้ อ มู ล MAC
Address จากการตรวจจับได้ครั้งสุดท้าย [11] และวิธีการตรวจจับตัวแรกที่
จุดต้นทาง คู่กับตัวสุดท้ายที่จุดปลายทาง แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2 เนื่องจาก
แต่ละวิธีจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ในงานวิจัยนี้จึงได้
เลือกใช้วิธี Last-last เนื่องจากอุปกรณ์จุดปลายทางติดตั้งอยู่ด้านหลังใกล้
กับทางออกหรือด่านเก็บเงิน และผู้วิจัยต้องการทราบระยะเวลาเดินทาง
ของยานพาหนะหลังจากผ่านด่านเก็บเงินแล้ว

2.3.2 การหาระยะเวลาเดินทางจากข้อมูลบลูทูธ
ใช้ห ลัก การจับ คู่ข องเลข MAC Address ที่บ ันทึก ไว้จ ากจุดสองจุด
พร้อมกับบันทึก Timestamp ซึ่งเมื่อพบ MAC Address เลขเดิมซ้ำกันจาก
TRL14-2
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2.4.2 การคัดกรองข้อมูลที่ผิดปกติ
การใช้อุปกรณ์บลูทูธในการเก็บข้อมูลยังมีข้อมูลที่ผิดพลาดในบางกรณี
ที่เกิดขึ้น คือ มีอุปกรณ์บลูทูธหลายตัวในยานพาหนะเดียวกัน หรือตรวจจับ
อุปกรณ์ได้ที่ต้นทาง แต่ไม่ตรวจจับที่ปลายทางหรือตรวจจับได้อีกครั้งในวัน
ถัดไป [6, 8] ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด ไม่สามารถ
นำมาใช้งานได้ทันที ต้องนำมาคัดกรองข้อมูลที่เป็นค่าผิดปกติออกก่อน
2.4.3 ตัวกรองคาลมาน (Kalman Filter)
ตัวกรองคาลมาน (Kalman Filter) เป็นเทคนิคการประมาณค่าแบบ
วนซ้ำที่ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้มีการนำวิธี
Kalman Filter ไปปรั บ ใช้ ใ นการประมาณระยะเวลาเดิ น ทาง [2, 5, 7]
หลักการคือการ Minimize ค่า Variance หรือ Covariance ของตัวแปร
สถานะ (State Variables) ตัวก่อนหน้า เพื่อให้ได้ค่าที่เรียกว่า Kalman
Gain และนำไปปรับใช้กับค่าตัวแปรสถานะตัวถัดไป โดยให้พิจารณาเป็นค่า
Weighting ระหว่างค่าที่คำนวณและค่าที่วัดได้ของตัวแปรนั้น ประกอบด้วย
แบบจำลองที่สร้า งขึ้น 2 ส่ว นคือ แบบจำลองระบบ (State Transition
Model) และแบบจำลองการวัด (Measurement Model) ดังสมการที่ (1)
และ (2) ตามลำดับเพื่อหาค่าประมาณของสถานะระบบที่ดีที่สุด
(1)
X k +1 = AX k + Buk + Gwk
(2)
Z k = CX k + nk
โดย X k คือ สภาวะของระบบ, u k คือ สัญญาณควบคุม, Z k คือ
ข้อมูลที่สามารถวัดได้; A, B, G และ C เป็น Constant Matrices ที่มี
ขนาดสอดคล้องกับเวกเตอร์ X k , uk และ Z k ; wk และ nk เป็นตัวแปร
สุ่ม (Random Variables) เรียกว่า Process Noise และ Measurement
Noise ตามลำดับ โดยมีคุณสมบัติเป็น white noises และไม่มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน (Uncorrelated)
Noise Covariance Matrices นิยามดังสมการที่ (3) และสมการที่ (4)
(3)
Q = E wk wkT 
T
(4)
R = E nk nk 
 แทน Expectation ของตัวแปรในเครื่องหมาย  , Q
โดยที่ E 
และ R เรียกว่า Process Noise Covariance Matrix และ
Measurement Noise Covariance Matrix ตามลำดับ
ค่าความผิดพลาด (Error) ของการประมาณค่าสภาวะระบบมีค่าดัง
สมการที่ (5)

ek = X k − X k

(5)

โดย X k คือค่าประมาณของสภาวะระบบ และ X k คือค่าจริงของ
สภาวะระบบ Error Covariance Matrix นิยามดังสมการที่ (6)
Pk = E ek ekT 

(6)
Error Covariance Matrix ณ เวลาที่
ดังสมาการที่ (7)

Xˆ −k +1 = AXˆ k− + Buk

(8)
สัญลักษณ์ − แทนปริมาณที่มีการประมาณค่า ก่อนมีข้อมูลการวัด
หลังการวัดข้อมูล Pk +1 และ X k +1 มีค่าดังสมการที่ (9) และสมการที่
(10) ตามลำดับ
Pk +1 = ( I − K k +1C ) Pk−+1
(9)
Xˆ k +1 = Xˆ k−+1 + K k +1 ( Z k +1 − CXˆ k−+1 )

(10)

โดย
(11)

K k +1 = Pk−+1C T (CPk−+1C T + R ) −1

Matrix K เรียกว่า Kalman Gain และปริมาณ ( Z k +1 − CXˆ ) เรียกว่า
Residual ซึ่งแทนปริมาณแตกต่างระหว่างค่าที่ประมาณได้ก่อนการวัด และ
ค่าที่วัดได้จริง ซึ่งแสดงขั้นตอนการทำงานของวิธีตัวกรองคาลมานดังรูปที่ 3
−
k +1

รูปที่ 3 ขั้นตอนการทำงานของวิธีตวั กรองคาลมานที่เวลา k ใด ๆ

ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นถึงการนำวิธีประมาณค่าแบบตัวกรองคาลมาน
มาใช้ประยุกต์ใช้กับการประมาณระยะเวลาเดินทางจากเครื่องตรวจจั บ
สัญญาณบลูทูธ
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
งานวิจัยในอดีตได้พัฒนาวิธีคัดกรองข้อมูลที่เก็บได้จากเครื่องตรวจจับ
สัญญาณบลูทูธขึ้นไว้หลายวิธี โดยผู้วิจัยได้ทำการสรุปขั้นตอนคัดกรองข้อมูล
จากงานวิจัยในอดีตไว้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยในอดีตทีเ่ กีย่ วข้องกับขั้นตอนวิธีคัดกรองข้อมูลจากเครื่อง
ตรวจจับสัญญาณบลูทูธ

k + 1 ก่อนมีข้อมูลการวัดมีค่า

(7)
และค่าประมาณของสภาวะระบบก่อนมีข้อมูลการวัดมีค่าสมการที่ (8)
Pk−+1 = APk AT + GQG T
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งานวิจัย
[1]
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ขอบเขต

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

Accuracy

Motorway, ประมาณ ประยุกต์ใช้ Kalman filter กับค่า
RMSE
Spain
ระยะเวลา
ทางสถิติที่ +/-3SD
= 1.17 min
เดินทางสำหรับ
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[6]

[7]

[8]

Origindestination
matrix
Freeway, คัดกรองข้อมูล
US
ความเร็วเทียบ
กับวิธีขับรถ
ทดสอบ

Motorway,
Korea

ประมาณ
ระยะเวลา
เดินทาง
Freeway, ประมาณสภาพ
German จราจรจาก
ข้อมูลบลูทูธ

2.6 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบจำลอง
1.

ใช้วิธี Moving
average ทุกช่วง
ระยะห่างเท่ากับ ±4
ตำแหน่งเพื่อหาค่า
ระยะเวลาเดินทาง
ทางสุดและต่ำสุดใน
แต่ละวัน
2. คัดกรองข้อมูลที่
มากกว่า 1.5เท่า SD
ทุก ๆ 5 นาทีออก
3. กรองจำนวนข้อมูลที่
น้อยกว่า 5% ของ
จำนวนรถทุก ๆ
ชั่วโมง
4. กรองค่าข้อมูลที่มีค่า
Coefficient of
variations (COVs)
มากกว่า 1 ออก
Kalman filter รวมกับการ
aggregate ข้อมูล ทุก ๆ 5 นาที

1.

2.
3.

[10]

Motorway,
US

ประมาณ
ระยะเวลา
เดินทาง
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1.

2.

3.

MAPE
= 6.9%

MAE =

1 n
 fi − fˆi
n i =1

(8)

f − fˆ
1
MAPE = 100  in= 1 i i
(9)
n
f
i
โดย f i คือระยะเวลาเดินทางจริง และ fˆi คือระยะเวลาเดินทางที่

คำนวณจากเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ

3. การอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย

MAPE
= 6.2%

กรองข้อมูล MAC ที่
คาดว่าอยู่ในรถคัน
เดียวกัน
กรอง v > 250 kph
และ v < 5 kph ออก
เปรียบเทียบข้อมูล
ตำแหน่งที่อยู่
ใกล้เคียง ± 1
ตำแหน่งและ
คำนวณหาค่า
factor ที่ดีที่สุดเพื่อ
กรองค่าที่ไม่ได้อยู่ใน
เกณฑ์ออก
กรองระยะเวลา
MAPE
เดินทางต่ำสุดที่น้อย = 6.7%
กว่าครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาเดินทาง
ช่วงจราจรอิสระออก
กรองระยะเวลา
เดินทางสูงสุดที่
มากกว่า 2 เท่าของ
ค่า SD ของ
ระยะเวลาเดินทาง
ทุก ๆ 30 นาทีออก
Kalman filter

**v = ความเร็ว (กิโลเมตร/ชั่วโมง), SD = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ดัชนีวัดประสิทธิภาพของการประมาณระยะเวลา
เดินทางเทียบกับระยะเวลาเดินทางจริง 2 ชนิด ดังนี้ Mean Absolute
Error (MAE) และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) แสดงใน
สมการที่ (8) และ (9) ตามลำดับ

ข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บจากอุปกรณ์เครื่องตรวจจับ
สัญญาณบลูทูธที่ติดตั้งบนทางยกระดับอุตราภิมุข ขาเข้าเมืองทิศทางมุ่งลง
ใต้ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ดังรูปที่ 3 โดยมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับ
สัญญาณบลูทูธที่ต้นทางและปลายทางรวม 2 จุดแสดงดังรูปที่ 4 โดยใช้
ข้ อ มู ล วั น ที ่ 18-27 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ น ระยะเวลา 10 วั น ซึ่ ง
เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธจะทำการจับคู่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่
เคลื่อนที่ผ่านจุดติดตั้ง โดยแสดงตัวอย่างและคำอธิบายข้อมูลที่เก็บได้จาก
อุป กรณ์ 6 คอลัมน์ ได้แ ก่ วันของสัป ดาห์ เดือ น วันที่ เวลาที่ตรวจจับ
อุปกรณ์ ปี และหมายเลข MAC Address ตามลำดับดังตารางที่ 2

รูปที่ 4 พื้นที่ทำการศึกษา

3.2 การจัดเตรียมข้อมูล (Pre-Processing)
3.2.1 การตรวจจับซ้ำ (Multiple Detection)
ขั้นตอนแรกในการจัดการกับข้อมูล คือการกรองข้อมูลที่ตรวจจับซ้ำกัน
มากกว่า 1 ครั้งออก โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี first-last คือการเลือก MAC
Address ที่เวลาตรวจจับได้ครั้งแรกที่ต้นทางและตัวสุดท้ายที่จุดปลายทาง
ในทุก ๆ 1 นาที เนื่องจากเลือกวิธีที่ใกล้ตำแหน่งกล้องที่นำมาใช้ตรวจสอบ
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ความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งหลังจากตัดค่าที่ซ้ำออกจะเหลือ MAC Address
ที่ใช้อยู่ประมาณ 3-6% จากการตรวจจับอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมด และทำการ
จัดระเบียบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อ นการจับคู่ MAC Address โดยทำการ
แปลงเวลา Timestamp ที ่ ต รวจจั บ ได้ เ ป็ น หน่ ว ยเวลา Unix Time ดั ง
ตารางที่ 3 เสียก่อนจึงทำการจับคู่
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3.3 การคัดกรองข้อมูลที่ผิดปกติ (Outlier Filtering)
ในการวิเคราะห์ข้อมูล จำเป็นที่จะต้องคัดกรองข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และข้อมูลที่ผิดพลาดออก ซึ่งขั้นตอนแรกจะเป็น
การคัดกรองค่าระยะเวลาเดินทางที่มากเกินไปออก เนื่องจากตรวจจับได้วัน
ถัดไป และค่าระยะเวลาเดินทางที่ติดลบเนื่องจากตรวจจับยานพาหนะอีกฝั่ง
ช่องจราจร โดยเลือกกรองเฉพาะค่าที่อยู่ในช่ว งความเร็วที่กำหนดแสดง
ตัวอย่างวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 04:00-18:00 ดังรูปที่ 6

รูปที่ 5 ตำแหน่งติดตั้งเครือ่ งตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
(ซ้าย) จุดต้นทาง (ขวา) จุดปลายทาง

ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลทีเ่ ก็บได้จากเครือ่ งตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
วัน
Fri
Fri
Fri
Fri

เดือน
Jan
Jan
Jan
Jan

วันที่
24
24
24
24

เวลาที่ตรวจจับได้
10:09:19
10:09:19
10:09:20
10:09:20

ปีค.ศ.
2020
2020
2020
2020

รูปที่ 6 ขัน้ ตอนการกรองข้อมูลความเร็วที่ผดิ ปกติ

MAC Address
58:6A:EF:92:98:1A
58:6A:EF:92:98:1A
63:20:2E:46:9E:65
63:20:2E:46:9E:65

จากกราฟจะเห็นว่าค่าความเร็วที่คัดกรองออกมีค่าความเร็ว ติดลบ
จำนวนมากประมาณ 50-60% ของปริมาณข้อ มูลทั้งหมด คาดว่ามาจาก
สาเหตุที่เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธทั้งสองตัวได้ตรวจจับข้อมูล MAC
Address บริเวณอีก ฝั่งจราจร ทำให้จ ุดปลายทางและจุดต้นทางที่นำมา
คำนวณหาระยะเวลาเดินทางสลับกันส่งผลให้มีค่าความเร็วติดลบ
ตารางที่ 3 ข้อมูลก่อนการจับคู่ MAC Address
ขั ้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การคั ด กรองอุ ป กรณ์ บ ลู ท ู ธ ที ่ ม ากกว่ า หนึ ่ ง เครื ่ อ งใน
MAC Address
Date
Timestamp
Unix Time
Detector
ยานพาหนะเดียวกัน เพราะการที่ยานพาหนะหนึ่งคันมีอุปกรณ์บลูทูธหลาย
74:42:6A:96:93:B2 2020-01-26 10:59:59
1580011199
BT1
เครื่องและนำมาคำนวณโดยไม่ทำการคัดกรองออกเสียก่อน อาจส่งผลทำให้
34:F2:68:BE:13:AE 2020-01-28 10:59:58
1580183998
BT1
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ผู้วิ จัยได้ทำการกรองข้อมูลค่า MAC Address ที่
47:EB:6D:38:52:4C 2020-01-25 10:59:57
1579924797
BT2
คาดว่าอยู่ในยานพาหนะเดียวออกจากสมมุติฐานว่า ถ้าเวลาที่ตรวจจับ MAC
**BT = เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
Address ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันได้ที่เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธต้นทาง
ห่า งกันไม่เกิน 1 วินาที กับ ตรวจจับ ได้ที่เครื่อ งตรวจจับ สัญญาณบลูทูธ
3.2.2 การจับคู่ (Matching)
ทำการจั บ คู ่ MAC Address หลั ง จากนั ้ น จึ ง นำค่ า Unix Time ของ ปลายทางห่างกันไม่เกิน 1 วินาทีด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยที่สุดที่คาดว่า
เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธทั้งสองตัวมาลบกัน จะได้ค่าระยะเวลาเดินทาง จะเป็นไปได้ จะสมมุติว่า MAC Address นั้นอยู่ในยานพาหนะเดียวกัน ดัง
รูปที่ 7 โดยแสดงลำดับขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลดัง
และจึงนำไปคำนวณหาความเร็วระหว่างจุดสองจุดต่อไปดังตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 4 คำนวณข้อมูลหลังการจับคู่ MAC Address
MAC Address

Unix Time
BT1

5D:29:F9:D9:CF:C4 1579799667
46:AF:4B:C6:CA:69 1579799700
44:02:A1:1C:69:83 1579799722

Unix Time
BT2
1579799571
1579799627
1579799644

Travel
Time
(sec)
96
73
78

Speed
(km/hr)
43.687
57.452
53.769

**Unix Time คือ มาตรฐานเวลาที่ถูกนับเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1970
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สัญญาณบลูทูธ เพื่อ ประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางพิเศษการเลือกคัด
กรองระยะเวลาเดินทางเฉพาะที่อยู่ นอกช่วง ±3 เท่าของส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของค่าระยะเวลาเดินทางที่ทำนายได้
จากวิธีตัวกรองคาลมานออก [2] เพื่อกำจัดค่าระยะเวลาเดินทางที่มีความ
แปรปรวนมาก ก่อนที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ขั้นต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 9
รูปที่ 7 ขัน้ ตอนการกรองข้อมูล MAC Address ในยานพาหนะเดียวกัน
ตารางที่ 5 ขั้นตอนการคัดกรองและข้อมูลที่เหลืออยู่
ขั้น
ตอน

การคัดกรอง

0

ข้อมูลแรกเริ่มที่ตรวจจับได้

1

จัดการข้อมูลแรกเริ่มที่ซ้ำกัน

อุปกรณ์
BT1
BT2
BT1
BT2

MAC
MAC
Address Address
ที่เหลืออยู่ ที่เหลืออยู่
(record)
(%)
23M
14M
508,060
893,840

2

จับคู่ MAC Address ที่เหมือนกัน

478,821

100%

3

คัดกรอง v < 5 kph, v > 200 kph ออก

170,694

35%

4

คัดกรอง MAC Address ที่คาดว่าจะอยู่ใน
ยานพาหนะเดียวกันออก

125,801

26%

**v = ความเร็ว (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

วิธีคัดกรอง MAC Address ในยานพาหนะเดียวกันขั้นตอนที่ 4 นั้นได้
กรองข้อมูลออกประมาณ 26% ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเฉลี่ยยานพาหนะ
ทุก ๆ 4 คัน จะมีอย่างน้อยหนึ่งคันที่มีอุปกรณ์บลูทูธ 2 อุปกรณ์แทนที่จะมี
เพีย ง 1 อุป กรณ์เท่านั้น และแสดงกราฟขั้นตอนคัดกรองจำนวน MAC
Address ที่อยู่ในยานพาหนะเดียวกันออก ตัวอย่างวันที่ 27 มกราคม 2563
เวลา 00:00-23:59 น. ดังรูปที่ 8

รูปที่ 9 การคัดกรองข้อมูลระยะเวลาเดินทางด้วยวิธีตัวกรองคาลมาน

จากการคัดกรองด้วยวิธีตัวกรองคาลมานเหลือข้อมูลคู่ MAC Address
86,889 คู่ซึ่งประมาณ 70% จากข้อมูลระยะเวลาเดินทางที่ผ่า นการคัด
กรองก่อนหน้า และจะสังเกตได้ว่าในช่วงเวลา 07:10 – 07:40 น. ในวันที่
27 มกราคม 2563 จะมีค่าความแปรปรวนของข้อมูลมากกว่าช่วงเวลาอื่น
ทำให้ช่ว งในการคัดกรองระยะเวลาอยู ่ใ นช่ว งกึ่ งกลาง ซึ่งอาจทำให้ ดู
เหมือนว่าไม่ได้คัดกรองข้อมูลในบริเวณที่เป็นค่าระยะเวลาเดินทางส่วนใหญ่
3.4 ผลลัพธ์ระยะเวลาเดินทาง (Output Travel Time)
หลังจากคัดกรองข้อมูล ผิดปกติออกทั้งหมดตามขั้นตอนที่กล่าวมา
ข้า งต้น ผู้ว ิจัย จึงเลือ กค่าที่ตำแหน่ง 50th percentile หรือ ค่ากลางของ
ข้อมูลทุก ๆ 1 นาที แสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 8 การคัดกรองจำนวน MAC Address ที่อยู่ในยานพาหนะเดียวกันออก

หลังจากการคัด กรองข้อ มูลออกตามขั้นตอนข้า งต้นพบว่า ยังมีค่า
ระยะเวลาเดินทางที่ผิดปกติและค่าความแปรปรวนมาก
ผู้ว ิจ ัย จึงได้เลือ กใช้ว ิธ ีตัว กรองคาลมานมาช่ว ยในการกรองข้ อ มู ล
ผิดปกติออก โดยงานวิจัยในอดีตได้มีขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลที่ +-3SD
ในกรณีก ารคัดกรองข้อมูลด้ว ยวิธีตัวกรองคาลมานจากเครื่องตรวจจับ

รูปที่ 10 ระยะเวลาเดินทางทุก ๆ 1 นาที

แผนภูมิแ สดงการแจกแจงสะสม (Probability Density Function)
แสดงการกระจายตัวของระยะเวลาเดินบนทางยกระดับอุตราภิมุข ระหว่าง
เครื่อ งตรวจจับสัญญาณบลูทูธสองจุด วันจันทร์ -ศุกร์ ช่ว งเวลา 06:00-
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08:00 ระยะเวลาเดิ น ทางต่ ำ สุ ด (Min) เท่ า กั บ 59 วิ น าที ค่ า มั ธ ยฐาน
(Median) เท่ า กั บ 87 วิ น าที ค่ า เฉลี ่ ย (Mean) เท่ า กั บ 114.7 วิ น าที
ค่าสูงสุด (Max) เท่ากับ 282.5 วินาที ช่วงเวลา 11:00-13:00 ระยะเวลา
เดิ น ทางต่ ำ สุ ด (Min) เท่ า กั บ 61 วิ น าที ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) เท่า กับ
84.25 วินาที ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 86.06 วินาทีค่าสูงสุด (Max) เท่ากับ
142 วิ น าที ช่ ว งเวลา 16:00-18:00 ระยะเวลาเดิ น ทางต่ ำ สุ ด (Min) 64
วินาที เท่ากับ ค่ามัธยฐาน (Median) เท่ากับ 86 วินาที ค่าเฉลี่ย (Mean)
เท่า กับ 87.25 วินาที ค่า สูงสุด (Max) เท่า กับ 141.50 วินาที ช่ว งเวลา
22:00-00:00 ระยะเวลาเดินทางต่ำสุด (Min) เท่ากับ 65 วินาที ค่ามัธยฐาน
(Median) เท่า กับ 88.50 วินาที ค่า เฉลี่ย (Mean) เท่า กับ 89.93 วินาที
ค่า สูงสุด (Max) เท่า กับ 139 วินาที ดังแสดงในรูป ที่ 11 และ รูป ที่ 12
ตามลำดับ
แผนภูมิแ สดงการแจกแจงสะสม (Probability Density Function)
แสดงการกระจายตัวของระยะเวลาเดินบนทางยกระดับอุตราภิมุข ระหว่าง
เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธสองจุด วันเสาร์ -อาทิตย์ ช่วงเวลา 06:0008:00 ระยะเวลาเดินทางต่ำ สุด (Min) เท่า กับ 58.5 วินาที ค่า มัธ ยฐาน
(Median) เท่ากับ 83 วินาที ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 84.6 วินาทีค่าสูงสุด
(Max) เท่ากับ 130 วินาที ช่วงเวลา 11:00-13:00 ระยะเวลาเดินทางต่ำสุด
(Min) เท่ า กั บ 66.50 วิ น าที ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) เท่ า กั บ 84 วิ น าที
ค่า เฉลี่ย (Mean) เท่า กับ 85.53 วินาที ค่า สูงสุด (Max) เท่า กับ 127.5
วินาที ช่วงเวลา 16:00-18:00 ระยะเวลาเดินทางต่ำสุด (Min) เท่ากับ 63
วินาที ค่ามัธยฐาน (Median) เท่ากับ 86 วินาที ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ
90.22 วินาที ค่าสูงสุด (Max) เท่ากับ 213 วินาที ช่วงเวลา 22:00-00:00
ระยะเวลาเดินทางต่ำสุด (Min) เท่ากับ 67 วินาที ค่ามัธยฐาน (Median)
89 วินาที เท่ากับ ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 91.4 วินาที ค่าสูงสุด (Max)
เ ท ่ า ก ั บ 131 ว ิ น า ท ี ด ั ง แ ส ด ง ใ น ร ู ป ท ี ่ 1 3 แ ล ะ
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รูปที่ 11 การกระจายตัวของระยะเวลาเดินทางวันจันทร์-วันศุกร์
(บน) เวลา 06:00-08:00 (ล่าง) เวลา 11:00-13:00

รูปที่ 12 การกระจายตัวของระยะเวลาเดินทางวันจันทร์-วันศุกร์
(บน) เวลา 16:00-18:00 (ล่าง) เวลา 22:00-00:00

รูปที่ 14
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เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธตรวจจับเฉพาะยานพาหนะส่วนหนึ่งของ
กระแสจราจรเท่านั้น ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณสัดส่วนจราจรที่เครื่องตรวจจับ
สัญญาณบลูทูธตรวจจับได้ โดยใช้ข้อมูลยานพาหนะจริงจากกล้องบันทึก
วิดีโอบนทางยกระดับดังรูปที่ 15 วันที่ 27 มกราคม 2563 ช่วงเวลาเร่งด่วน
เวลา 07:00-08:00 น. และนอกเวลาเร่งด่วนเวลา 12:00-13:00 น. เครื่อง
ตรวจจับสัญญาณบลูทูธสามารถตรวจจับยานพาหนะได้มากกว่า 40% ของ
กระแสจราจรทั้งหมดในเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วนดังตารางที่ 6

รูปที่ 13 การกระจายตัวของระยะเวลาเดินทางวันเสาร์-วันอาทิตย์
(บน) เวลา 06:00-08:00 (ล่าง) เวลา 11:00-13:00

จากผลลัพธ์ข้อมูลระยะเวลาเดินทางช่วงเวลา 06:00-08:00 วันจันทร์วันศุก ร์ จะมีค่าระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 114.7 วินาที
ในขณะที่ช่วงเวลาอื่น ๆ ของทั้งวันจันทร์ -วันศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ มี
ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเดินทางที่ใกล้เคียงกัน

รูปที่ 15 ภาพจากกล้องบันทึกวิดโิ อที่ติดตั้งบนทางยกระดับ

3.6 การเปรียบเทียบความถูกต้องของระยะเวลาเดินทาง
ผู้ว ิจ ัย ได้ทำการเก็บ ข้อ มูลจราจรจริงจากกล้อ งบันทึก วิดีโ อบนทาง
ยกระดับ ดอนเมือ ง (ยกเว้นรถยนต์ป ระเภทพิเ ศษ เช่น รถพยาบาล รถ
เจ้าหน้าที่บนทางพิเศษ เป็นต้น ) ที่วิ่งผ่านบริเวณกล้องสองตัวที่อยู่ใกล้เคียง
กับตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ วันที่ 27 มกราคม 2563
โดยตำแหน่งของกล้องบันทึกวิดิโอ และเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ มี
ความแตกต่างกันแสดงดังรูปที่ 16
ตารางที่ 6 สัดส่วนจราจรที่เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธตรวจจับได้
ช่วงเวลา
เร่งด่วน
7:00-7:15

จำนวนรถจากกล้อง
บันทึกวิดีโอ (คัน)
937

จำนวนรถจาก BT
(คัน)
651

สัดส่วนรถที่ BT
ตรวจจับได้
69%

7:15-7:30

700

434

62%

7:30-7:45

662

363

55%

7:45-8:00

593

329

55%

รวม

2892

1777

61%

จำนวนรถจาก BT
(คัน)
106

สัดส่วนรถที่ BT
ตรวจจับได้
45%

ช่วงนอกเวลา จำนวนรถจากกล้อง
เร่งด่วน
บันทึกวิดีโอ (คัน)
12:00-12:15
238

รูปที่ 14 การกระจายตัวของระยะเวลาเดินทางวันเสาร์-วันอาทิตย์
(บน) เวลา 16:00-18:00 (ล่าง) เวลา 22:00-00:00
3.5 สัดส่วนยานพาหนะที่ตรวจจับได้ (Sampling Rate)

12:15-12:30

271

151

56%

12:30-12:45

260

141

54%

12:45-13:00

300

136

45%

รวม

1069

534

50%

**BT = เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
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ข้อมูลของเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธของทั้งสองจุดมาคิดด้วยรวมเป็น
โดยเฉพาะจุดหลังด่านเก็บเงินที่ติดอุปกรณ์ที่ความสูง 8 เมตร อาจส่งผลให้
ระยะการเก็บข้อ มูลกว้างขึ้น หลังจากนั้นจึง นำค่าระยะเวลาเดินทางที่
ปรับแก้แล้วมาคำนวณหาค่าความถูกต้องดัง
ดั ช นี วั ด วิธีเลือก
ประสิทธิภาพ MAC Address
MAPE
(%)
MAE
(sec)

07:0008:00

12:0013:00

17:0018:00

21:0022:00

First-first

44.9

41.6

36.8

40.4

Last-last

22.3

26.6

27.4

30.3

First-last

21.1

24.4

22.3

23.5

First-first

84.9

42.3

45.1

48.1

Last-last

38.3

27.1

33.7

36.1

First-last

37.9

24.8

27.6

28.1

รูปที่ 16 ตำแหน่งกล้องบันทึกวิดโิ อและเครือ่ งตรวจจับสัญญาณบลูทูธ

โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาคือ ช่วงเร่งด่วนเช้าเวลา 07:00-08:00 น. ช่วง
กลางวั น เวลา 12:00-13:00 น. ช่ ว งเย็ น เวลา 17:00-18:00 น. และช่ ว ง
กลางคืนเวลา 21:00-22:00 น. โดยเก็บข้อมูลยานพาหนะช่วงเวลาละ 40
คันโดยเลือกเก็บทุก ๆ 15 นาที ๆ ละ 10 คัน ซึ่งให้เป็นตัวแทนของจราจรใน
แต่ละช่วงเวลาของวันที่ 27 มกราคม 2563 ได้ผลดังรูป ที่ 17 และแสดง
ระยะเวลาเดิ น ทางในแต่ ล ะวิ ธี ก ารจั บ คู ่ MAC Address ดั ง Error!
Reference source not found.
และทำการเปรียบเทียบความแม่นยำของระยะเวลาเดินทางด้วยค่า
MAPE และ MAE กั บ ระยะเวลาเดิ น ทางที ่ เ ก็ บ ได้ จ ากเครื ่ อ งตรวจจั บ
สัญญาณบลูทูธ แต่เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ
ระยะเวลาเดินทางก่อนนำมาเปรียบเทียบคือ
- ตำแหน่งการเก็บ ข้อ มูล ของกล้อ งบั นทึก วิ ดิโ อกั บ Bluetooth
Scanner ต่างกัน
- ไม่ทราบระยะการเก็บข้อมูลของ Bluetooth Scanner ที่ชัดเจน
- ความเร็วที่มีค่าไม่เท่ากันทั้งช่วงทาง เนื่องจากความเร็วที่ออกจาก
ด่านน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้ระยะเวลาเดินทางจากกล้องบันทึกวิดิ
โอมากกว่า Bluetooth Scanner
- ช่วงเร่งด่วนเช้า แถวคอยยาวถึงบริเวณกล้องที่จุดต้นทาง ส่งผลให้
ระยะเวลาเดิ น ทางที่ ก ล้ อ งบั น ทึ ก วิ ด ิ โ อมากกว่ า Bluetooth
Scanner
จากสาเหตุข้างต้น ส่งผลทำให้ค่าระยะเวลาเดินทางที่ได้จากกล้องบันทึก
วิดิโอ มีค่ามากกว่าเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธประมาณ 50%
ผู้วิจัยจึงทำการเลือกใช้วิธีเลือก MAC Address แบบ First-last เพื่อให้
ได้ระยะใกล้เคียงกับระยะของกล้องบันทึกวิดิโอมากที่สุด และลดระยะเวลา
เดินทางของกล้องโดยการเทียบระยะทางระหว่างจุดสังเกตกับเครื่องตรวจ
จับสัญญาณบลูทูธที่ลดระยะทางเหลือ 800 เมตร เนื่องจากนำระยะการเก็บ

รูปที่ 17 ระยะเวลาเดินทางวันที่ 27 มกราคม 2563 ในแต่ละวิธี

จากผลการเปรียบความถูกต้องของเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทธู ทั้ง
สามวิธีในวันที่ 27 มกราคม 2563 วิธี First-last จะคำนวณระยะเวลา
เดินทางได้มากกว่าวิธี First-first เฉลี่ยประมาณ 19.8% และวิธี Last-last
เฉลี่ยประมาณ 6.8% ตามลำดับและเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดินทางจริงจาก
กล้องบันทึกวิดีโอบนทางยกระดับ ขาเข้าบริเวณด่านดอนเมืองทุก 4
ช่วงเวลาวิธี First-first ค่า MAPE เฉลี่ยรวมเท่ากับ 40.93 % ค่า MAE เฉลี่ย
รวมเท่ากับ 55.1 วินาที ส่วนวิธี Last-last ค่า MAPE เฉลี่ยรวมทั้งวันเท่ากับ
26.65% ค่า MAE เฉลี่ยรวมทั้งวันเท่ากับ 33.8 วินาที และวิธี First-last ค่า
MAPE เฉลี่ยรวมทั้งวันเท่ากับ 22.83% ค่า MAE เฉลี่ยรวมทั้งวันเท่ากับ
29.6 วินาที
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแม่นยำของเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
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เป็นการนับด้วยตัวเอง อาจเกิดความคลาดเคลื่อนเรื่องของระยะทางได้
ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ

4. อภิปรายผลการศึกษา
วิธีการเลือก MAC Address แบบ First-first มีค่า MAPE มากกว่าวิธี
อื่น ซึ่งสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ที่จุดปลายทาง คือตำแหน่งของเครื่องตรวจจับ
สัญญาณบลูทูธที่จุดปลายทางติดตั้งอยู่ใกล้ด่าน และติดตั้งอยู่ที่ระดับความ
สูงที่มากพอสมควร ส่งผลให้ระยะเก็บข้อมูลมีการเก็บข้อมูลก่อนบริเวณที่รถ
จอดในด่านเก็บเงินโดยเฉพาะในช่วงเช้า ทำให้ระยะเวลาเดินทางที่คำนวณ
ได้น้อยกว่าวิธีอื่น ค่าความคลาดเคลื่อนจึงมีค่ามากเมื่อนำมาเทียบกับกล้อง
บันทึกวิดิโอ และวิธี First-last กับวิธี Last-last มีค่าความคลาดเคลื่อนที่
ใกล้เคียงกันถึงแม้ระยะห่างจากจุดสังเกตที่ต้นทางจะไม่เท่ากัน แต่ในช่วง
ชั่วโมงเร่งด่วนเช้าที่การจราจรติดขัดวิธีการเลือก MAC Address แบบ Firstlast จะให้ค่าระยะเวลาเดินทางที่ใกล้เคีย งกล้องบันทึกวิดีโอมากกว่า วิธี
Last-last เนื่องจากระยะทางระหว่างจุดสังเกตสองจุดที่มากกว่า และช่วง
เช้าเกิดแถวคอยยาวไปจนถึงกล้องที่จุดต้นทาง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่ทำให้
ค่าระยะเวลาเดินทางเมื่อเทียบกับ กล้องบันทึกวิดิโอมีความคลาดเคลื่อน
มากกว่าปกติ คือ ความเร็วที่ออกจากด่านไม่ใช่ความเร็วปกติ และช่วงเวลา
เร่งด่ว นเช้า เกิด แถวคอยขึ้นบริเวณหลังด่า นทำให้รถหยุดเป็นเวลานาน
พอสมควร ส่งผลให้ระยะเวลาเดินทางที่กล้องบันทึกวิดิโอมากกว่า เครื่อง
ตรวจจับสัญญาณบลูทูธมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จ ั ย นี ้เ พื่ อ พั ฒ นาขั ้ นตอนการหาระยะเวลา
เดินทางโดยใช้เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธที่ติดตั้งบนทางยกระดับ โดยใช้
ขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นใกล้เคียงกับงานวิจัยอื่น และใช้ตัวกรอง
คาลมานมาช่วยคัดกรองค่าที่ผิดปกติออก และใช้ข้อมูลจากกล้องบันทึก วิดิ
โอในการคำนวณหาระยะเวลาเดินทางจริงเพื่อวัดค่าความถูกต้องของเครื่อง
ตรวจจับสัญญาณบลูทูธ แสดงให้เห็นว่า วิธีการเลือก MAC Address แบบ
จับคู่ตัวแรกที่ต้นทางกับตัวสุดท้ายที่ป้ายทางมีค่าใกล้เคียงความจริงมาก
ที่สุดเพราะตำแหน่งกล้องที่ใช้ในการเปรียบเทียบอยู่ก่อนตำแหน่งของ
เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ และวิธีการเลือก MAC Address ที่ตรวจจับ
ได้ครั้งสุดท้า ยในการนำมาจับ คู่จ ะได้ค่า ระยะเวลาเดินทางที่ใกล้เคียง
ระยะเวลาเดินทางจริงรองลงมา ตามด้วยวิธีการเลือก MAC Address ที่
ตรวจจับได้ครั้งแรกได้ค่าความถูกต้องที่ต่ำที่สุด และจากงานวิจัยยังพบว่า
เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธตรวจจับยานพาหนะได้มากกว่า 40% ของ
กระแสจราจรทั้งในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
อย่างไรก็ตามในงานวิจ ัยนี้ ตำแหน่งที่ติดตั้งกล้อ งบันทึกวิดิโ อและ
เครื่อ งตรวจจับสัญญาณบลูทูธอยู่ในตำแหน่งที่ต่า งกัน ทำให้เกิดความ
คลาดเคลื ่ อ นจากหลายปั จ จั ย และเครื ่ อ งตรวจจั บ สั ญ ญาณบลู ทูธ จุ ด
ปลายทางได้ติดตั้งใกล้หลังด่านเก็บเงินมาก ทำให้ระยะเวลาเดินทางของทั้ง
เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธเมื่อ เทียบกับกล้องบันทึกวิดีโอเกิดความ
คลาดเคลื่อนมากกว่าปกติ และการคำนวณระยะเวลาจากกล้องบันทึกวิดีโอ

MAPE
(%)

วิธีเลือก
MAC Address
First-first

07:0008:00
44.9

12:0013:00
41.6

17:0018:00
36.8

21:0022:00
40.4

MAE
(sec)

Last-last

22.3

26.6

27.4

30.3

First-last

21.1

24.4

22.3

23.5

First-first

84.9

42.3

45.1

48.1

Last-last

38.3

27.1

33.7

36.1

First-last

37.9

24.8

27.6

28.1

และการปรับแก้ระยะเวลาเดินทางของเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธตาม
งานวิจัยนี้เป็นค่าที่คำนวณทางอ้อมซึ่งอาจจะไม่ใช่ค่าจริงจากอุปกรณ์ และ
ค่าความถูกต้องของทุกวิธ ีมีข้อจำกัดเฉพาะตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ตาม
งานวิจัยนี้เท่านั้น และจากการตรวจจับยานพาหนะพบว่าเครื่องตรวจจับ
สัญญาณบลูทูธไม่เหมาะกับการใช้เก็บข้อมูลจราจรแบบเฉพาะช่องจราจร
สุดท้ายผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาขั้นตอนในการ
ประมาณระยะเวลาเดินทางโดยใช้เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธในประเทศ
ไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณข้อมูลระยะเวลาเดินทางจากเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
และกล้องบันทึกวิดีโอที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จากโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้าง
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การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูล Mobile Probe กับ Fixed Sensor เพื่อรายงาน
สภาพจราจรบนทางพิเศษ กรณีศึกษา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์
Comparative Evaluation of Mobile Probeand Fixed Sensor for Traffic Report System
: A Case Study on Kanchanapisek Expressway (Bang Phli - Suksawat)
ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล1,*พรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร2 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร3
1,3กองวิจย
ั และพัฒนา 2กองวางแผนและปฏิบัติการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
*Corresponding author; E-mail address: siwat.exat@gmail.com

บทคัดย่อ

Abstract

การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้ ท ำการศึ ก ษาความ
เหมาะสมของการประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก Mobile Probe เพื่อการรายงาน
สภาพจราจรบนทางพิเศษ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำของ
การรายงานสภาพจราจรให้ กับผู้ใช้ทางพิเศษ และหาแนวทางในการลด
งบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรแบบติดตั้งบนทางที่
ต้อ งมีต้น ทุ นในการดำเนิ นการค่ อ นข้ างสูง การศึก ษานี้ ได้คั ดเลือ กพื้ น ที่
ศึ ก ษาบนทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี -สุ ข สวั ส ดิ์ ) ซึ่ ง มี โ ครงข่ า ย
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรแบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์จากการพัฒนาระบบ
จราจรอั จ ฉริย ะ (ITS) ระยะทางทั้งสิ้น 22.5 กิโลเมตร ในการวิเคราะห์
คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค (Microscopic
Simulation Model) ที่ พั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ยโป รแกรม AIMSUN 7.0 เป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สัดส่วนของข้อมูลสภาพจราจรประเภท Mobile
Probe ที่สามารถรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษที่ถูกต้อ งที่ระดับ 85
เปอร์เซ็นต์โดยปรับ เทีย บแบบจำลองด้วยข้ อ มูลจราจรที่ได้จ ากอุ ป กรณ์
ตรวจวัดสภาพจราจรแบบอัตโนมัติที่ติดตั้งบนทางพิเศษ โดยตัวแปรทางด้าน
จราจรที่ใช้ในพิจารณา ประกอบด้วยอัตราการไหลผ่านจุดอ้างอิงบนทางพิเศษ
(Flow Rate ; คั น/ชั่ วโมง) ความเร็ว เฉลี่ ย ของการจราจรที่ ผ่า นจุ ดอ้ า งอิ ง
(Average Speed ; กิโลเมตร/ชั่วโมง)ความหนาแน่นของการจราจรที่ผ่าน
จุดอ้างอิง (Density ; คัน/กิโลเมตร) จากผลการศึกษาพบว่า จำนวนข้อมูลที่
ได้จาก Mobile Probe เพียงแค่ 3-5 % ของจำนวนรถในระบบก็เพียงพอต่อ
การรายงานสภาพความเร็วบนทางที่ระดับ ความเชื่อ มั่น 85 เปอร์เซ็น ต์
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ ทำการศึกษาถึงข้อจำกัด ระหว่าง Mobile Probe
และอุปกรณ์ตรวจวัดจราจรที่ติดตั้งบนทางพิเศษในเชิงเปรียบเทียบการนำ
ข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมจราจร

The evaluation of Mobile Probe utilization for reporting
traffic conditions system on expressways was conducted by
focusing on the accuracy results of using probe to report traffic
conditions of expressway comparing with the fixed sensors
which were installed onsite and more costly than probe. The
Kanchanapisek Expressway (Bang Phli-Suksawat) with the total

คำสำคัญ: ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์), แบบจำลองสภาพ
จราจรระดับจุลภาค

length of 22.5 Km was selected to be a study area since all
essential traffic data for constructing and calibrating the
simulation model are available in this route due to prior
implementation of the fixed sensors network for EXAT ITS
corridor project. The Microscopic Simulation Model developed
by AIMSUN 7.0 program was employed to analyze and
evaluate the performance of Mobile Probe for reporting traffic
conditions. The Traffic Simulation Model was calibrated and
validated with 85 percent of accuracy by using traffic flow rate,
average speed, and traffic density measured onsite by the ITS
sensor network system. The traffic volumes at relevant toll
plaza were gathered from Revenue Audit Database and used
as input traffic parameter. The results show that only 3-5
percent of mobile probe data can be represented the average
vehicle speed of road users with 85 percent of accuracy.
Beside, others issues regarding the utilization of mobile probe
comparing with fixed sensors have been discussed on matter
of the transportation engineering basis.
Keywords: Mobile Probe, Kanchanapisek Expressway, Microscopic
Simulation Model,AIMSUN Program

TRL15-1

646

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

1. บทนำ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

นำร่อ งพั ฒ นาระบบจราจรอั จ ฉริ ย ะ (ITS) และการศึ ก ษานี้ พิ จ ารณาใช้
แบบ จำลองสภ าพจราจรระดั บ จุ ล ภาค (Microscopic Simulation

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
งานพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ คือ การพัฒนาระบบเก็บข้อมูล
จราจรแบบทันกาลและเป็นอัตโนมัติ ข้อมูลสภาพจราจรที่ถูกต้องจะทำให้
ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการประมวลผลมี ความถู ก ต้ อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ ดั งนั้ น การ
เลื อ กใช้ แ ละบำรุ งรัก ษาอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด สภาพจราจรที่ เหมาะสมจึ งมี
ความสำคัญต่อระบบจราจรอัจฉริยะอย่างยิ่ง ปัจจุบันงบประมาณในการ
ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรอยู่ในระดับสูงเนื่องจาก
เป็นอุป กรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรไม่สามารถผลิตได้ในประเทศเนื่องจาก
ต้องใช้เทคโนโลยีอะไหล่และซอร์ฟแวร์ควบคุมจากต่างประเทศอีกทั้งยังเป็น
ความลับทางธุรกิจของผู้ผลิตด้วย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบจราจร
อัจ ฉริย ะและการใช้งบประมาณอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) กองวิจัยและพัฒนา (กวพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะจึงมีแนวคิดในการศึกษาความ
เหมาะสมในการประยุก ต์ใช้ข้อมูลประเภท Probe Data เพื่อการพัฒนา
แบบจำลองด้านการจราจรที่มีป ระสิทธิภ าพ โดยเป็ นการประเมินความ
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพจราจรจาก Probe Data เพื่องาน
วิศวกรรมจราจรทางพิเศษ โดยพิจารณาประสิทธิภาพและความแม่นยำใน
การรายงานข้อมูลจราจร
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึก ษาทบทวนแนวคิดและผลการศึก ษาจากการประยุก ต์ ใช้
ข้อมูลสภาพจราจรประเภท Probe Data สำหรับการรายงานสภาพจราจร
บนทางพิเศษ
2. เพื่ อ วิเคราะห์ ห าสัดส่ว นของข้ อ มู ลสภาพจราจรประเภท Probe
Data ที่เหมาะสมสำหรับ ประยุก ต์ใช้ในการรายงานสภาพจราจรบนทาง
พิเศษ
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพจราจร
ประเภท Probe Data ในระบบจราจรอั จ ฉริ ย ะของการทางพิ เศษแห่ ง
ประเทศไทย
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในการประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพ
จราจรประเภท Probe Data ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล สภาพจราจรจาก Fixed
Sensor ในการรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้พิจารณาใช้โครงข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุข
สวัสดิ์) เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากโครงข่ายดังกล่าว เป็นสายทางหลักที่มีการ

Model) ด้ ว ยใช้ โ ปรแกรม AIMSUN เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบการรายงานผลสภาพจราจรที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพ
จราจรประเภท Fixed Sensor และจาก Probe Data

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1

โปรแกรมจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค AIMSUN

AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for
Urban and Non-Urban Networks) เป็ น โปรแกรมสำหรั บ การจำลอง
สภาพการจราจรที่ถู กพัฒนาขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 โดยได้รับ การพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการจำลองสภาพ จราจร ระดั บ กึ่ ง จุ ล ภ าค
(Mesoscopic simulator) และระดั บ จุ ล ภาค (Microscopicsimulator)
การจำลองคนเดิน เท้า (Pedestrian simulator) ที่มี พื้น ฐานแบบจำลอง
ความต้อ งการเดิน ทาง (Travel demand modelling) ที่ ครอบคลุม การ
เกิ ด การเดิ น ทาง (Tripgeneration) การกระจายการเดิ น ทาง (Trip
distribution) และการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Modal split) รวมไปถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลจราจรต่างๆ ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายหน่วยงาน
ทั่วโลกสำหรับ การศึกษาวิเคราะห์ ทางด้านวิศวกรรมจราจร การจำลอง
สภาพการจราจร การวางแผนการขนส่ง และการศึ ก ษาอพยพฉุ ก เฉิ น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับมลภาวะ และการวิเคราะห์สภาพจราจรติดขัดในพื้นที่
เมือง
2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
สำหรั บ การศึ ก ษาทบทวนทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
การศึกษานี้ได้ดำเนินการศึกษาทบทวนแนวคิดและผลการศึกษาจากการ
ประยุกต์ใช้ข้ อมูลสภาพจราจรประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรายงาน
สภาพจราจรบนโครงข่ายถนน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
Shi Q. et al [1] ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
สำหรับ การเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการจั ด การจราจรและความปลอดภั ย บน
โครงข่ายทางพิเศษในเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับความติดขัด
และความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ บ นโครงข่ า ยทางพิ เศษในเขตเมื อ ง
การศึกษานี้ได้ทำการประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพจราจรจากอุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพจราจรแบบไมโครเวฟ จำนวน 275 ชุด (ระยะห่างในการติดตั้งน้อย
กว่า 1 ไมล์) ที่ติดตั้งอยู่บ นทางพิเศษในเขตเมือ งออร์แ ลนโด ครอบคลุม
ระยะทาง 75 ไมล์ ซึ่ งมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล พารามิ เตอร์ ด้ า นจราจร (ความ
หนาแน่ น , อั ต ราการไหล, ความเร็ ว ) ทุ ก 1 นาที อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น
เครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ในการพิจารณา ผลการศึกษาพบว่าการประเมิน
ความแออัดของโครงข่ายทางพิเศษในแบบ Real Time จะช่วยสนับสนุน
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การวิเคราะห์ ด้ า นความปลอดภั ย โดยสามารถแสดงผลกระทบของการ

Time ได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการความปลอดภัยในการ

เปลี่ยนแปลงภายในกระแสจราจรที่เกิดขึ้นต่อโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

ขนส่ง ทั้งนี้ ได้นำเสนอศักยภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุน

Jenelius E. et al [2] พั ฒ นาแบบจำลองทางสถิ ติ ส ำหรั บ
ประมาณระยะเวลาการเดินทางบนโครงข่ ายถนนด้ว ยการใช้ข้ อ มูลการ

การจัดการจราจร โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จาก
เครือ ข่ายโทรศัพ ท์มือ ถือในการบริการจั ดการด้านความปลอดภัย ในการ

เดินทางของยานพาหนะที่ ได้จ าก GPS โดยที่รูป แบบการเดิน ทางจะถู ก
พิ จ ารณาแบ่ ง ตามช่ ว งถนนและความล่ า ช้ า ที่ เกิ ด ขึ้ น บริ เวณทางแยก

ขนส่ง

หลังจากนั้นจากพิจารณาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเดินทาง

บนทางพิเศษจากข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ได้จากโทรศัพท์มือถือ โดยพิจารณา

ในช่ ว งถนนที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า เฉลี่ ย ในการเคลื่ อ นที่ (Spatial
moving average) ทั้ ง นี้ แบบจำลองที่ พั ฒ นาจะทำหน้ า ที่ ป ระมาณ

ในกรณีที่มีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และนำเสนอ
เทคนิคในการจั ดกลุ่มของข้ อ มูลเพื่อ ให้ สามารถระบุ ได้ว่าเป็ นข้ อ มูลการ

ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ ที่ ส ำคั ญ ของโครงข่ ายถนน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย

เดิ น ทางที่ อ ยู่ ในยานพาหนะคั น เดี ย วกั น ด้ ว ยการพิ จ ารณาความเร็ ว

ความสั มพั น ธ์ข องการเคลื่อ นที่ ข องยานพาหนะในช่ว งที่ ก ลุ่ มตั ว อย่ างมี
ความถี่ต่ำ ดังนั้น พารามิเตอร์ภายในช่วงถนนที่ใช้อธิบายสภาพจราจรจึง

การจราจร การแบ่งแยกประเภทของยานพาหนะ และความหนาแน่นของ
การจราจร ผ่านการพัฒนาแบบจำลองที่มีความซับซ้อนครอบคลุมสภาพ

ประกอบด้วย การจำกัดความเร็ว ลักษณะของถนน ช่วงเวลา สภาพอากาศ

การจราจรและตำแหน่ งของโทรศัพ ท์มือ ถื อ ที่แ ตกต่า งกัน ผลการศึก ษา

เป็นต้น ผลจากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้ นที่และความเร็วที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนจัดการจราจร

สามารถสรุป ได้ว่า ความถู ก ต้อ งแม่ นยำของตำแหน่ งโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ น
ปัจจัยสำคัญ ในการประเมินสภาพจราจรโดยเฉพาะในกรณีที่ความถี่ของ

และคาดการณ์ เหตุ ก ารณ์ ในอนาคต ด้ ว ยการใช้ ค วามน่ า จะเป็ น สู งสุ ด

ข้อมูลเกิดขึ้นในตำแหน่งเดียวกัน

(Maximum Likelihood) เมื่อพิจารณานำมาประยุกต์ใช้เป็นกรณีศึกษาใน
พื้นที่โครงข่ายถนนภายในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งมีการเชื่อมโยง

Bar-Gera H. [6] ทำการประเมินประสิทธิภาพของข้อมูลสภาพ
จราจรที่ได้จากโทรศัพท์มือถือ (ความเร็วและเวลาในการเดินทาง) ด้วยการ

ข้อมูลสภาพอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยในการวิเคราะห์การเดินทาง พบว่ามี

ประยุก ต์ใช้ฐานข้ อ มูลจากผู้ให้ บ ริก ารเครือ ข่า ยสัญ ญาณโทรศัพ ท์ มือ ถื อ

ผลกระทบอย่า งมีนั ย สำคัญ ต่อ ระยะเวลาการเดิ นทางและตำแหน่ งของ
ยานพาหนะในช่วงถนน

การศึกษานี้ได้ทำการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนทางพิเศษที่มี
ปริมาณจราจรหนาแน่น ระยะทาง 14 กิโลเมตร ครอบคลุมตำแหน่งทาง

Jimenez-Meza A. et al [3] น ำ เส น อ แ น ว คิ ด ใน ก า ร

แยกต่างระดับ จำนวน 10 จุด ด้วยการเปรียบเทียบความเร็วของการจราจร

ประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในการประมาณค่าเวลาการเดินทาง ระยะทาง และ
ความเร็วในช่วงถนน สำหรับการคำนวณระดับการให้บริการและแสดงผล

และระยะเวลาการเดิ นทางที่ได้จ ากสัญ ญาณโทรศัพ ท์มือ ถื อ ด้ว ยการใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรแบบขดลวดเหนี่ยวนำและการใช้รถทดสอบ

สถานะของถนนด้วยแถบสีด้วยระดับการให้บริการ โดยผลจากกรณีศึกษา
ข้อมูลการติดตามยานพาหนะด้วยระบบ GPS จำนวน 1,012 ชุดข้อมูลใน

ซึ่งมีช่ว งเวลาในการรายงานผลทุก 5 นาที ผลการศึก ษาแสดงให้ เห็ นว่า
ข้ อ มู ล สภาพจราจรที่ ไ ด้ จ ากสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สามารถนำมา

กรุงปัก กิ่ง ประเทศจีน เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากแท็กซี่ภ ายในพื้นที่

ประยุกต์ใช้ในระบบรายงานสภาพจราจร การวางแผน และการประเมิน

ดังกล่าว พบว่าข้อมูลที่ได้จากการติดตามยานพาหนะด้วย GPS สามารถให้
ข้อมูลสภาพจราจรรายคันของยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้

ประสิทธิภาพแบบจำลองได้เป็นอย่างดี
Herrera J. et al [7] ทำการประเมินประสิทธิภ าพของข้ อมูล

ในการประมาณระดับ การให้ บ ริการของช่วงถนนต่างๆ ได้ด้ว ยการสร้า ง

สภาพจราจรที่ได้จากอุปกรณ์ GPS ที่ติดตัง้ บนโทรศัพท์มือถือ บนทางหลวง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะกับช่วงของระดับการ

สาย I-880 ระยะทาง 10 ไมล์ ภายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยการเก็บข้อมูล

ให้บริการ

การเดินทางในรูปแบบของความเร็วที่เกิดขึ้นจากสภาพการจราจรในแต่ละ

Gao H. et al [5] ศึกษาประสิทธิภาพของข้อมูลสภาพจราจร

Steenbruggen J. et al [4] ศึ ก ษาทบทวนการประยุ ก ต์ ใช้

ช่วงถนน ผลจากการศึกษาพบว่าข้อมูลสภาพจราจรที่ได้จากอุปกรณ์ GPS

ข้อมูลจากโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับการบริหารจัดการอุบัติการณ์ จาก
การทดลองใช้ในกรุงอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสามารถสรุปได้

ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้ในการรายงานสภาพ
จราจร ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถบริ ห ารจั ด การความเป็ น ส่ ว นตัว ของ

ว่าผลที่ตามมาจากการเกิดอุบัติเหตุด้านจราจรนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้

ผู้ใช้งานโทรศัพ ท์มือถื อ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ในการศึกษายังประสบ

เดินทางเท่านั้น แต่จ ะส่งผลกระทบไปสู่พื้นที่โดยรอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น
ด้วย หากสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบั ติเหตุในแบบ Real

ความสำเร็ จ ในการรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าจำนวนผู้ขับขี่ ที่ใช้โทรศัพท์
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เพี ย งแค่ 2-3 % ก็ เพี ย งพอต่ อ ความถู ก ต้อ งในการตรวจวั ด ความเร็ว ใน

ที่สามารถผลรายงานสภาพจราจรได้ใกล้เคียงกันกับสภาพจราจรที่ได้จาก

การจราจร

แบบจำลอง

พรณรงค์ และคณะ [8] ศึ ก ษาการประเมิ น ระยะห่ างในการ
ติดตั้งอุ ปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรบนทางพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการ

3.3 ขั้นตอนที่ 2 การจำลองสภาพจราจรบนทางพิเศษ

ประยุก ต์ใช้ในระบบจราจรอั จ ฉริย ะ (ITS) โดยพิ จารณาค่าร้อ ยละความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการรายงานสภาพจราจร (ปริมาณจราจร, ความเร็ว ,

ภายหลังจากที่ สามารถประมาณค่า สัดส่ว นของข้ อ มูล สภาพจราจร
ประเภท Probe Data แล้ ว นำแนวคิ ด ดั ง กล่ า วมาใช้ ใ นการพั ฒ นา

ความหนาแน่น และความยาวแถวคอย) และมูลค่าการลงทุนในการติดตั้ง

แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคบนโครงข่ายทางพิเศษ โดยการใช้
ข้อ มูลสภาพจราจรจากอุป กรณ์ ตรวจวัดสภาพจราจรที่ ติดตั้งอยู่บ นทาง

อุ ป กรณ์ (Installation Cost)ที่ เกิ ดขึ้ น ในช่ว งระยะห่ า งตั้ งแต่ 500 เมตร
1,000 เมตร 2,000 เมตร และกรณีไม่มีการติดตั้งเพิ่ม (ระยะ 5,000 เมตร)
ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพจราจรอยูในช่วงระยะ1,500 – 2,000 เมตร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความ
เหมาะสมในแง่ของประสิทธิภาพการรายงานผลข้อมูลสภาพจราจร (ค่าร้อย
ละความผิดพลาดไม่เกิน 15%) และงบประมาณที่เหมาะสมในการลงทุน

พิเศษในการสอบเทียบและปรับเทียบแบบจำลองหลังจากนั้นทดลองใช้ค่า
สัดส่วนของข้อมูลสภาพจราจรประเภท Probe Data ที่ได้ในการพิจารณา
เปรีย บเทียบสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับ การรายงานสภาพจราจรบนทาง
พิเศษต่อไปดังนั้น กรอบแนวคิดสำหรับการศึกษานี้สามารถแสดงไดดังผัง
การทำงานในรูปที่ 1

ติดตั้ง (อยู่ในช่วง10-20 ล้านบาท)

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภายหลั งจากการศึ ก ษาทบทวนแนวคิ ด และผลการศึ ก ษาจากการ
ประยุกต์ใช้ข้ อมูลสภาพจราจรประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรายงาน
สภาพจราจรบนโครงข่ายถนน สามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่ามีความเป็นไป
ได้ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพจราจรประเภท Probe Data สำหรับการ
รายงานสภาพจราจร อย่างไรก็ตามค่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้
อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของกระแส
จราจร ดังนั้น การศึกษานี้จึงได้พิจารณากำหนดกรอบแนวคิดที่เหมาะสม
สำหรับการประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพจราจรประเภท Probe Data สำหรับ
การรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ขั้นตอน
หลัก ประกอบด้วย
3.2 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบสมมุติฐาน
จากผลการศึ ก ษาของ Herrera J. et al [7] พบว่ า จำนวน
Probe Data จำนวนน้ อ ย (2-3%) ก็ เพี ย งพอต่ อ ความถู ก ต้ อ งในการ
ตรวจวัดความเร็วในการจราจร ซึ่งค่าสัดส่วนดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของกระแสจราจร ดังนั้น กรณีของ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดสำหรับการศึกษา

ทางพิเศษ กทพ. จึงได้พิจารณาทดสอบสมมุติฐานที่มีความสอดคล้องกับ
ลัก ษณะทางกายภาพและพฤติก รรมของกระแสจราจรบนทางพิ เศษใน
ปั จ จุบั น (ระยะห่ า งระหว่า งอุ ป กรณ์ ป ระมาณ 1,500 เมตร) โดยดำเนิ น
การศึกษาวิเคราะห์หาสัดส่วนของข้อมูลสภาพจราจรประเภท Probe Data

4. ผลการศึกษา
4.1 ลักษณะทางกายภาพของโครงข่ายทางพิเศษที่ใช้เป็นพื้นที่ศึกษา
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ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เดิมมีชื่อว่า “ทาง

ข้ อ มู ล ที่ น ำมาใช้ ในการสอบเที ย บแบบจำลองสภาพจราจร

พิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ”์ และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 ได้รับ

สำหรับการศึกษานี้ คือ ความเร็วกระแสจราจรบนทางพิเศษ อัตราการไหล

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อทางพิเศษว่า “ทางพิเศษกาญจนา
ภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)”

ของกระแสจราจรจราจร และความหนาแน่นของสภาพจราจร
ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองใช้ เกณฑ์ในการ

ทางพิ เศษกาญจนาภิ เษกเป็ นส่ว นหนึ่ งของการก่อ สร้า งทางหลวงวง ปรับเทียบ 2 เกณฑ์ ดังนี้
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) เป็นทางยกระดับ
1) ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ งค่ า สั ม บู ร ณ์ ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม
ขนาด 6 ช่องจราจร มีแนวสายทางต่อเชื่อมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนา คลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)
ภิเษกด้านใต้ ช่วงถนนพระรามที่ 2- ถนนสุขสวัสดิ์ เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์
Mean Absolute Percent Error (MAPE) =
บริเวณพระประแดงข้ า มแม่ น้ำ เจ้ า พระยาไปทางทิศ ตะวันออกผ่า นถนน
1 n
ค่าจริง −ค่าพยากรณ์i
สุขุ มวิท ถนนศรีนคริน ทร์ และถนนเทพารัก ษ์ ไปบรรจบกับ ทางหลวง
∑ | i
| × 100
n i=1
ค่าจริงi
หมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) บริเวณบางพลี ระยะทาง 22.5 กม. มี
การวัดความถู ก ต้อ งของการพยากรณ์ โดยใช้ค่าร้อ ยละความ
ทางแยกต่างระดับ 5 แห่ง แสดงดังรูปที่ 2
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย หรือ MAPE นั้นจะมีข้อได้เปรียบกว่าวิธี Mean
Absolute Error เนื่องจากเป็นการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
เทีย บกับ ค่าข้ อ มูลจริงจึงสามารถที่จ ะใช้ในการประเมินการพยากรณ์ ได้
เหมาะสมกว่า โดยค่า MAPE ยิ่งน้อย หมายถึงการพยากรณ์ยิ่งแม่นยำ
2) ค่า ทางสถิ ติ GEH เป็ น การเปรีย บเที ย บความ
ถู ก ต้ อ งของแบบจำลองตามที่ แ นะนำไว้ในเอกสารแนวทางการพั ฒ นา
แบบจำลองทางวิ ศ วกรรมจราจร ของรั ฐ บาลประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ แ ละ

รูปที่ 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
4.2

Design Manual for Roads and Bridges (DMRB) โดยค่ า GEH ไม่ ค วร

การปรับเทียบแบบจำลองสภาพจราจร

มากกว่าร้อยละ 10

การปรับ เที ย บแบบจำลองเป็ น กระบวนการที่ ท ำการเปลี่ย น
ค่ า ตั ว แปรบางตั ว ในแบบจำลองเพื่ อ ให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการประมวล
แบบจำลองมีค่าที่เสมือนกับ ค่าที่ได้จากการสำรวจ โดยแบบจำลองที่ถู ก

GEH = √
เมื่อ

เปรีย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ลสภาพการจราจรที่ ส ำรวจซึ่ งผลเปรี ย บเที ย บ จึ ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนการจราจรต่อไป

พิเศษใช้ Link แทนช่วงถนน และมี Centroid แทนจุดกําเนิดการเดินทาง
และดึงดูดการเดินทางระหว่างทางขึ้น – ลงต่าง ๆ ของทางพิเศษ โครงข่าย
ในแบบจำลองที่สร้างขึ้นจะมีคุณสมบัติพื้นฐานความยาว ความเร็วอิสระ

(MS,F,D +CS,F,D )

M คือ ข้อมูล (S,F,D) ที่ได้จากแบบจำลอง
C คือข้อมูล (S,F,D) ที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจจับสภาพ
จราจรบนทางพิเศษ (IDS Sensor)

จากเป้าประสงค์ของการศึกษา แบบจําลองสภาพจราจรตาม

แบบจำลองจะประกอบด้วยNode ซึ่งใช้แทนตำแหน่งทางขึ้น ทางลงทาง

2

2

พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้จะถูกนำมาประมวลผลและนำผลลัพธ์ที่ได้มา

ระดั บ จุ ล ภาค (Microscopic Simulation Model) จะมี ความเหมาะสม
มากที่สุดรวมทั้งพิจารณาสร้างแบบจำลองเฉพาะทางหลักเท่านั้น โดยใน

(MS,F,D − CS,F,D )

4.3 การวิเคราะห์สัดส่วนข้อมูลสภาพจราจรประเภท Probe Data ที่
เหมาะสม
การศึกษาสัดส่วนข้อมูลประเภท Probe Data ที่เหมาะสมต่อ
การรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก โดยทำการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการให้ข้อมูลจากแบบจำลองใน 4 รูปแบบดังนี้

ความจุของถนน ตามกายภาพของถนนจริง แบบจำลองครั้งนี้มุ่งเน้นการ
จำลองความเร็วเฉลี่ยบนทางพิเศษโดยเทียบกับข้อมูลจากอุปกรณ์ต รวจวัด

1) ความเร็ ว ของช่ ว งถนน (Model Section Speed) ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจำลองซึ่งถือเป็นความเร็วที่สอดคล้องกับสภาพจราจรจริง
(Ground Truth)

สภาพจราจรอัตโนมัติแบบ IDS ที่ติดตั้งบนสายทางทั้ง 12 จุด
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2) ค่าความเร็วที่ได้จาก Probe Car (Probe Speed) ในสัดส่วนมี
ปริมาณ Probe Car ต่อ ปริมาณ Car บนทางพิเศษแตกต่างกัน ที่ร้อ ยละ
0.5, 1, 2, 3, 5
3) ค่า ความเร็วที่ ได้ จ ากแบบจำลองในตำแหน่ งที่ ติด ตั้งอุ ป กรณ์
ตรวจวัดสภาพจราจร (Fixed Sensor Speed)
4) ค่ า เฉลี่ ย ความเร็ ว ที่ ได้ จ ากจากแบบจำลองที่ ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์
ตรวจวัดสภาพจราจรตำแหน่งต้นน้ำและปลายน้ำ (Average
Upstream and Downstream Fixed Sensor Speed)
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ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ความถูกต้องของการรายงานด้วย Fixed
Sensor ระยะห่าง 1.5 กิโลเมตรอยู่ระหว่างร้อยละ 95.9-97.4

5. บทสรุป
1) สัดส่วนข้อมูลจากProbe Data ให้ความแม่นยำเพียงพอต่อ
การประเมิ น ความเร็ว การเดิ น ทางบนทางพิ เศษกาญจนาภิ เษกที่ ค วาม
ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 85 เมื่อใช้ข้อมูลจาก Probe Data ที่มีสัดส่วนร้อย
ละ 0.5 ของปริมาณจราจร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถให้ความแม่นยำ

จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเร็วอ้างอิงของ

ได้ถึงร้อยละ 96.89ซึ่งอยู่ในระดับความแม่นยำใกล้เคียงกับ Fixed Sensor
2) เมื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของการรายงานระยะเวลาการ

ช่วงถนนในแบบจำลอง (Model Section Speed) กับค่าความเร็วที่ได้จาก

เดิ น ทางโดยใช้ข้ อ มู ล Probe Data กับ การใช้ ข้ อ มู ล จาก Fixed Sensor

อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Avg Fixed Sensor Speed) และค่า
ความเร็วจาก Probe Car Speed ที่มีสัดส่วนที่ทำการศึกษาสามารถสรุปได้

พบว่าจากการจำลองสภาพจราจร ข้อมูลจาก Fixed Sensor ที่ติดตั้งบน
ทางพิ เศษกาญจนภิเษกระยะห่ า ง 1.5 กิโลเมตรให้ ความแม่นยำในการ

ดังตารางที่ 1

รายงานความเร็วในการเดินทางได้น้อยกว่าการใช้ข้อมูลจาก Probe Data

ตารางที่ 1 สรุปผลความถูกต้องของการรายงานความเร็วบนทางพิเศษ
โดยมีสัดส่วนของข้อมูลสภาพจราจรประเภท Probe Data ที่แตกต่างกัน

เพียงร้อยละ 5 และเมื่อปริมาณข้อมูลของ Probe Data มีสัดส่วนเพิ่มมาก
ขึ้น ข้อมูลจาก Probe Data จะยิ่งให้ความแม่นยำในการรายงานความเร็ว

เทียบกับ ความถูกต้องของการรายงานความเร็วบนทางพิเศษจากอุปกรณ์

ของกระแสจราจรที่ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ตรวจวัดสภาพจราจร

3) ข้อมูลที่ได้จาก Probe Data เป็นค่าความเร็วและพิกัดของ
รถยนต์รายคัน ซึ่งเพียงพอต่อแอปพลิเคชันที่ใช้ตัวแปรประเภทความเร็ว

สัดส่วนของข้อมูล

ร้อยละของความ

ร้อยละของความ

สภาพจราจร

ถูกต้องของการ

ถูกต้องของการ

ประเภท Probe
Data

รายงานด้วย Probe
Data

รายงานด้วย Fixed
Sensor

ได้แก่ ระบบประมาณและคาดการณ์ระยะเวลาการเดิ นทางบนทางพิเศษ
และระบบประเมินและคาดการณ์สภาพจราจรบนทางพิเศษ อย่างไรก็ตาม
ไม่เพียงพอต่องานวิจัยและศึกษาพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการบนทาง

ร้อยละ 0.5

96.89

96.74

ร้อยละ 1

98.89

97.44

พิเศษแต่อย่างใด
4) อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรแบบ Microwave Radar และ

ร้อยละ 2

99.88

96.85

Image Processing ที่ติดตั้งบนทางพิเศษกาญนาภิเษก สามารถให้ข้ อมูลที่

ร้อยละ 3

99.71

96.98

ร้อยละ 5

99.79

95.97

จำเป็ น ต่ อ งานวิ ศ วกรรมจราจรเช่ น ความเร็ว (Speed) ปริม าณจราจร
(Flow) และความหนาแน่นของการจราจร (Density) อัตราการครอบครอง

จากผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนข้อมูล Probe Data ที่สามารถ

พื้น ที่ (Occupancy) การตรวจจั บ รถหยุด (Stop Vehicle) ระยะห่ างระ

รายงานข้อมูลความเร็วการเดินทางที่แม่นยำเพียงพอ (มากกว่าร้อยละ 85)

ห่ า งรถ (Headway) และการจำแนกประเภทรถ (Classification) ซึ่ ง
สามารถนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ

เมื่อมีข้อมูล Probe Data ที่ร้อยละ 0.5 ของปริมาณจราจรในแต่ละช่วง
ถนน โดยสามารถรายงานความเร็วในการเดินทางระดับความแม่นยำร้อย

และการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนทางพิเศษได้ในอนาคต
รวมทั้ง กทพ. ยังเป็นผู้ทำการจัดเก็บข้อมูลเองทั้งหมด

ละ 96.89

5) การให้ ข้อมูลจาก Mobile Probe ยังคงมีประเด็นเรื่องการ
เมื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของการรายงานระยะเวลาการเดินทาง
โดยใช้ข้อมูล Probe Data กับการใช้ข้อมูลจาก Fixed Sensor พบว่าจาก
การจำลองสภาพจราจร ข้อมูลจาก Fixed Sensor ระยะห่าง 1.5 กิโลเมตร
ให้ความแม่นยำในการรายงานความเร็วในการเดินทางได้ น้อยกว่าและเมื่อ
ปริมาณข้อ มูลของ Probe Data มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้ น ข้อมูลจาก Probe
Data จะยิ่งให้ ความแม่นยำในการรายงานความเร็ว ของกระแสจราจรที่

ละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่ง กทพ. ให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างยิ่ง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ พนั ก งานและลู ก จ้ า งการทางพิ เศษแห่ ง ประเทศไทย
ทุกท่าน ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ส่งผล
ต่อการขยายตัวทางด้านการค้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งเชิงพาณิชย์ และที่
อยู่อาศัย รวมถึงการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองที่เป็น
แหล่งดึงดูดกิจกรรมการเดินทาง ทำให้เกิดการจราจรที่แออัดบริเวณเขตเมือง
เชียงใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด จากการศึกษาที่ผ่านมา
นโยบายที่มีประสิทธิภาพที่ประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ อาทิ การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ในประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ
ในต่างพื้นที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ยานพาหนะส่วนใหญ่
และในหลายเมื อ งพบว่ า ไม่ สามารถดำเนิ นการได้ ในทางปฏิ บ ั ติ ดั งนั้ น
งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการ
จัดการ อุปสงค์การเดินทาง โดยการเสียค่าธรรมเนียมการใช้ถนนภายในพื้นที่
เมืองเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้รถจักรยานยนต์
และรถยนต์จำนวน 120 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการยอมรับมาตรการ
ด้ า นราคาการใช้ ถ นนในพื ้ นที ่ เมื อ งเชี ย งใหม่ ด ้ ว ยเทคนิ คการวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง สำรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยจะทำการ
สอบถามความคิดเห็นในการยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ถนนภายใน
บริเวณถนนวงหวนมหิดล สำหรับปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนโยบายด้าน
ราคา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความเชื่อ (Awareness of Consequences)
ปัจจัยด้านความรู้สึก (Anticipated Emotion) ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (Subjective Norm) และพฤติกรรมในอดีต (Past Behavior)
คำสำคัญ: วิเคราะห์ปัจจัย, การยอมรับ, มาตรการด้านราคา, โมเดลสมการ
โครงสร้าง, ที่จอดรถ, นโยบาย

Abstract
Socio–economic growth in Chiang Mai province can affect the
development of trade, land use, commerce and household. Also,
it can increase the number of trips to the Central Business District
(CBD) area and cause traffic congestion in the inner area of Chiang
Mai city. Previous studies present an effective policies such as toll

road, and Area Pricing in Singapore and London. However, the
implementation of those schemes seems to be difficult and
needed the acceptance of road users in other cities. Therefore,
this research aims to analyze factors influencing the acceptance
of Pricing Scheme in Chiang Mai province. Interviewed motorcycle
and private car users are collected by 120 examples randomly.
Then, various factors related to the Area Pricing Scheme are
analyzed using Exploratory Factor Analysis technique. The analysis
results indicate that the sets of variables such as awareness of
consequences, anticipated emotion, subjective norm and past
behavior can significant the acceptability of Area Pricing Scheme
in Chiang Mai.
Keywords: Factor Analysis, Acceptability, Road pricing, Structure
Equation Modeling, Parking, Policy

1. ความเป็นมาของปัญหา
การเจริญเติบโตทางด้า นเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดเชีย งใหม่
ส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในเชิง
พาณิชย์ และที่อ ยู่อ าศัย รวมถึง การเดินทางที ่เพิ่มขึ้นอย่า งมากเข้ า สู่
ศูนย์กลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไปทำงาน เรียน
หนังสือ ท่องเที่ยว เป็นต้น ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2560
จำนวนนักท่องเที่ยวในจั งหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.46 [1]
โดยการเดินทางส่ว นใหญ่จ ะอยู ่ภ ายในบริ เวณถนนวงแหวนมหิ ดล ซึ่ง
ลักษณะทางกายภาพของถนนวงแหวนรอบใน (ทางหลวงหมายเลข 11)
และถนนมหิดล (วงแหวนรอบ1) เป็นถนน 2 -4 ช่องจราจร มีทางแยก
จำนวนมาก จึงก่อให้เกิดการจราจรที่คับคั่งและติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน จากรายงานจากสถาบันพัฒนาระบบขนส่งอาเซียน [2]
พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการจราจรติดขัด เป็นลำดับที่ 2 (ปี 2560) เทียบกับ
หัวเมืองในภูมิภาคอื่น สร้างปัญหามลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง
โดยเป็นผลพวงจากการใช้ยานพาหนะส่ว นตัวในการเดินทางเป็นหลัก การ
เดิ น ทางในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ ำแนกตามจุ ด ปลายทาง (Trip Ends)
ประกอบด้วย การเดินทางระหว่างอำเภอ การเดินทางผ่านจังหวัดเชียงใหม่
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การเดินทางภายในเขตวงแหวนรอบกลาง การเดินทางในเขตวงแหวนมหิดล
การเดินทางระหว่างพื้นที่คูเมืองและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่ของความ
ต้องการเดินทางเกิดขึ้นบริเวณภายในถนนวงแหวนมหิดล และบริเวณวง
แหวนรอบกลาง [3]
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่ง
คือการควบคุมความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Management)
ต่อจากนี้ขอเรียกย่อ ๆ ว่า TDM โดยการกำหนดมาตรการควบคุมปริมาณ
จราจร งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยการยอมรับมาตรการด้านราคาการใช้ถนน
ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่เพื่อควบคุมจำนวนยานพาหนะ โดยมุ่งเน้นการ
ยอมรับมาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ และการจอดรถ เพื่อให้
ทราบทัศนคติการยอมรับด้านราคา การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ และที่
จอดรถ ของผู้เดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐได้ทราบแนวทาง
ที่เหมาะสม สำหรับมาตรการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาติดขัด และลดมลพิษที่
เกิดจากยานพาหนะในจังหวัดเชียงใหม่

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
Piriyawat, C., Narupiti, S., and Suthiranart, Y [4] ได้ ศึกษาเกี่ยวกั บ
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการควบคุมความต้องการการเดินทาง (TDM)
และตรวจสอบมาตรการ TDM โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เดินทางในเขตบางรัก
ถึงการยอมรับการใช้มาตรการของ TDM โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เดินทาง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทาง และทัศนคติเกี่ยวกับ
การยอมรับการใช้งานมาตรการ TDM จำนวน 20 มาตรการ โดยการสำรวจ
ด้วยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 1) ส่วนข้อมูลพื้นฐาน
และสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้
เป็นต้น 2) ข้อมูลด้านการเดินทาง เช่น จุดประสงค์ในการเดินทาง จุดเริ่มต้น
– สิ้นสุดการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง และเดินทางอย่างไร เป็นต้น
3) คำถามเชิงถามความเห็นของสาเหตุและแรงดึงดูดของการเลือกใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล 4) คำถามเชิงทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเดินทางจากรถยนต์
ส่วนบุคคลเป็นการขนส่งสาธารณะ หรือการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ 5)
คำถามสำรวจนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางเสียง และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อมาตรการ
TDM ในพื้นที่ศึกษา และ 6) คำถามเชิงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
TDM รวมถึงความคาดหวังจากมาตรการ TDM นั้น ๆ โดยมาตรการ TDM ใน
งานวิจัยนี้สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 มาตรการใหญ่ ได้แก่ 1. มาตรการด้าน
การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Sharing mode strategy) 2. มาตรการบั งคั บ
ไม่ให้จอดรถ (Parking restraint strategy) 3. มาตรการส่งเสริมรูปแบบการ
เดิ น ทางทา งเลื อก (Alternative mode enhancement strategy) 4.
มาตรการปรั บ ปรุ ง ระบบขนส่ ง สาธารณะ ( Public transportation
improvement strategy) 5. มาตรการการใช้ที่ดิน (Land use strategy) 6.
มาตรการควบคุมการจราจร (Traffic restraint strategy) 7. มาตรการแบบ
ยืดหยุ่นเวลา (Flex time strategy) และ 8. มาตรการด้านการเงิน (Financial
strategy) ทำทำการวิ เคราะห์ข ้อ มู ลด้ วยเทคนิคต่า งๆ ได้ แ ก่ วิ ธ ี Factor
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analysis, Discriminant analysis ผลของการวิเคราะห์พบว่ามาตรการด้าน
การเงิน (Financial strategy) ประกอบไปด้วย มาตรการเก็บเงินค่าเข้าพื้ นที่
(Area license scheme, ALS) และการเก็บธรรมเนียมค่าที่จอดรถ (Parking
tax) เป็นมาตรการควบคุมความต้องการการเดินทาง (TDM) ที่ได้รับการ
ยอมรับและสามารถนำมาปรับ ใช้จ ริ ง ส่วนมาตรการที่ได้ รับการยอมรั บ
รองลงมา คือ มาตรการปรับปรุงรูปแบบทางเลือก ประกอบด้วย ช่องทาง
พิเศษในการใช้รถประจำทาง (Exclusive bus lane) ปรับปรุงทางเดิน และ
ทางจักรยาน (Walking and bicycling enhancement) และมาตรการตั๋ ว
ร่วม (Intermodal fare ticket) เป็นต้น
Ison and Wall [5] ได้ทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบมาตรการการยอมรับ
(Acceptability) มาตรการการเก็บเงินค่ าที่จอดรถ (Parking price) ของผู้
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปทำงาน โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถานะภาพ
ทางเศรษฐกิ จ และสั งคม ข้ อ มู ลการเดิ นทาง เช่ น เวลาในการเดิ นทาง,
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าที่จอดรถ และกับทัศนคติต่อการเก็บเงินค่าที่จอด
รถ เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการทราบการจัดการกับเงินที่ได้
จากการเก็บเงินค่าที่จอดรถ (Revenue allocation) เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผล
ต่อการยอมรับมาตรการ
รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม [6] ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of Planned Behavior, TPB) ในการทำนายความตั้งใจใช้
รถประจำทางด่วนพิเศษของผู้คนในจังหวัดขอนแก่น โดยทำการสำรวจกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 618 คน ด้วยกรอบความคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน TPB
รวมถึงการวัดความตรง และความเชื่อในการควบคุมพฤติกรรม ผลการศึกษา
พบว่า ความตั้งใจในการใช้รถประจำทางด่วนพิเศษ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
การคล้อยตามกลุ่มอ้า งอิ ง (Subjective norm : SN) และการรับรู้ถ ึ งการ
ควบคุ มตั ว เองในการแสดงพฤติ ก รรม (Perceived Behavioral Control :
PBC) โดยปัจจัย TPB สามารถอธิบายความตั้งใจใช้รถประจำทางด่วนพิเศษ
BRT ได้กว่าร้อยละ 61 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถ BRT ได้แก่ การ
คล้อยตามอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง (SN) และการรับรู้ถึงการควบคุมตัวเองใน
การแสดงพฤติกรรม (PBC) โดยความตั้งใจในการใช้รถประจำทางด่วนพิเศษ
เกิดจากปัจจัยด้าน การให้บริ การระบบ BRT ที่ได้มาตรฐาน การจราจรที่
ติดขัดของจังหวัดขอนแก่นบนท้องถนน และความสะดวกในการเข้าถึงสถานี
ตามลำดับ
ธนากรณ์ ติยะบุตร [7] ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แบบแผน (TPB) เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ความตั ้ ง ใจของผู ้ ข ั บ ขี่
รถจั ก รยานยนต์ในการฝ่ าสั ญ ญาณไฟแดง งานวิ จ ั ยนี ้ทำการสำรวจกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 205 ตัวอย่าง ด้วยการทำแบบสอบถามเพื่อวัดปัจจัยแฝงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ผลการสำรวจพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนมาก
ไม่ได้ตั้งใจฝ่าไฟแดง และมีทัศนคติเชิงลบต่อพฤติกรรมการฝ่าไฟแดง ผู้คน
รอบข้างหรือกลุ่มอ้างอิง (SN) ไม่สนับสนุนให้ ขับขี่ฝ่าไฟแดง ซึ่งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการฝ่าสัญญาณไฟแดง ได้แก่ การรับรู้ถึงการควบคุม
ตัวเองในการแสดงพฤติกรรม (PBC) และพฤติกรรมในอดีต (Past Behavior)
อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ความเชื่อ 3 ด้าน ของปัจจัยแฝงตามทฤษฎีพฤติกรรม
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ตามแผน ได้แก่ 1. ผลที่ตามมาจากการฝ่าสัญญาณไฟ 2. กลุ่มอ้างอิงกลุ่มหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ขับขี่ที่มีเหตุอยากทำตาม และ 3. ปัจจัยภายนอก
เช่น สถานการณ์บางสถานการณ์ที่มีผลขัดขวาง/ส่งเสริมให้มีการฝ่าสัญญาณไฟ
Ruisong et al. [8] ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่จอดรถของผู้
ขับขี่ที่จอดรถตามขอบถนนและนอกขอบถนน โดยสัมภาษณ์ผู้สัญจรไป - มา
ทั้งที่เป็นผู้ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำสม่ำ เสมอ และผู้ใช้งานใหม่ และสร้า ง
แบบจำลอง Binary logistic regression โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการเลือกที่จอดรถยนต์ ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เช่น อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น 2. ปัจจัยด้านระดับ
การให้บริการของที่จอดรถ เช่น ค่าที่จอดรถ ระยะเวลาในการเดินจากจุด
จอดไปยังจุดปลายทาง และความปลอดภัยของที่จอดรถ ผลการศึกษาพบว่า
พฤติก รรมของผู้สัญจรที่ไม่คุ้นชินกับสถานที่จอดรถมีแนวโน้มการไม่ให้
ความสำคัญกับ ระยะทางการเดินจากจุดจอดไปยังจุดปลายทาง, ความ
ปลอดภัย และค่าที่จอดรถ ในขณะที่ผู้ที่ใช้บริการสม่ำเสมอจะให้ความสำคัญ
กับระยะทางจากจุดจอดถึงจุดปลายทาง ความปลอดภัย และค่าที่จอดรถ
Brooke [9] ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการหาที่
จอดรถบนขอบถนนในภู มิ ภ าคตะวั น ออกของประเทศอั ง กฤษ ด้ ว ย
แบบจำลองความถดถอยเชิงเส้นแบบผสมหลายระดับ (Multilevel mixed
effects linear regression models) โดยเก็บแบบสอบถามของผู้เดินทางที่
เลือกจอดรถยนต์ริมขอบถนนจำนวน 1,003 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
เพศ อายุ รายได้ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ค่าบริการ ความถี่ในการจอด
รถริมขอบทาง ระยะทางจากจุดจอดถึงจุดปลายทาง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
จากจุดจอดถึงจุดปลายทาง เวลาในการหาที่จอดในแต่ละครั้ง ทิศทางของ
กระแสจราจร ความกว้างของถนน ขนาดของช่องจอด และ ความยาวของ
ช่องจอด ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการหาที่จอดรถริมขอบทางขึ้นอยู่
กับปัจจัยความสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ ระยะทางจากจุดจอดถึงจุดปลายทาง
ระยะเวลาในการหาที ่ จ อด เวลาที ่ ใช้ ในการเดิ นทางจากจุ ดจอดถึ ง จุ ด
ปลายทาง ค่าบริการ และสภาพอากาศ ตามลำดับ
Van der Waerden [10] ได้ศึกษาแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่จอด
รถสำหรับ ทำนายผลกระทบเฉพาะพื้น ที ่ (Parking Analysis Model for
Prediction Effects in Local Area) ที่สามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกที่
จอดรถของผู้เดินทางได้ โดยทำการวิเคราะห์ในสถานที่จอดรถแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละพื้นที่ สำหรับการตัดสินใจในการเดินทางของผู้เดินทางตั้งแต่
ออกจากบ้าน จนถึงเวลาเสร็จธุระ แล้วออกจากพื้นที่จอดรถ โดยทำการ
สอบถามผู้อาศัยอยู่ในเมืองเวนด์โฮเวน (Veldhoven) และ เมือง ไอนด์โฮ
เวน (Eindhoven) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ปัจจัย
ในการตัดสินใจ ได้แก่ เพศ อายุ จุดประสงค์ในการเดินทาง จุดประสงค์ใน
การใช้ที่จอดรถ ระยะเวลาในการจอดรถในแต่ละครั้ง ลักษณะของพื้นที่จอด
รถ ความจุของพื้นที่จอดรถ ราคาที่จอดรถ ระยะทางจากจุดจอดรถไปถึงจุด
ปลายทาง ระยะเวลาในการเข้าถึงพื้นที่จอดรถ เป็นต้น ซึ่งผลการศึก ษา
ชี้ให้เห็นว่า ราคาที่จอดรถ เวลาในการจอดรถ และระยะทางจากจุดจอดไป
ถึงจุดปลายทาง มีผลสำคัญตามลำดับในการตัดสินใจของผู้เดินทางและผู้ใช้ที่
จอดรถในการเลือกจอดรถดังกล่าว
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Parkany, Gallagher, and Viveiros [11] ทำการศึก ษาความสำคัญ
ของทัศนคติที่มีต่อการเลือกรูปแบบในการเดินทาง โดยตรวจสอบปัจจัย
ด้านความตั้งใจ (Intention) แทนปัจจัยด้านความต้องการ (Desire) ของผู้
เดินทาง สำหรับปัจจัยที่นำมาอธิบายและตรวจสอบความตั้งใจของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive attitude)
ความรู้สึก (Affective attitude) และทัศนคติเชิงพฤติกรรม (Behavioral
attitude) โดยสร้างแบบจำลอง Discrete choice modeling มาวิเคราะห์
พฤติก รรมในการเลือกเดินทาง ผลการวิจ ัย พบว่า ข้อ มูลด้านทัศนคติมี
นัยสำคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้
ผลการวิจ ัย ยังบอกถึงการใช้ตัว แปรด้า นพฤติก รรม และทัศนคติข องผู้
เดินทางมาประกอบการอธิบายพฤติกรรมการเลือกเดินทางของผู้เดินทางว่า
สามารถอธิบายผลได้ดีกว่าการใช้ตัวแปรด้านทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจ
และความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และจัตุรงค์ อินทะนู [12] ได้ทำการศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของพฤติกรรมในอดีต ทัศนคติ บรรทัดฐานบุคคลเชิงสังคม และ
ความรู้สึกเชิงบวก ที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษาตำบล
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบทความนี้ได้ใช้ทฤษฎีของพฤติกรรมตามหา
เป้าหมาย (MGB) ในการอธิบายถึงพฤติกรรมของคนที่ใช้รถจักรยานของผู้
เดินทางในพื้นที่เมืองบางคล้า ฉะเชิงเทรา ได้ทำการสำรวจตัวอย่างจำนวน
500 ตัวอย่าง และทำการกรองแบบสอบถามทำให้เหลือจำนวนตัวอย่างที่
ใช้ได้ทั้งสิ้น 420 ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ด้วยวิธีโมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) เพื่อหาความสัมพันธ์ และอิทธิพลของตัวแปรต่อ
ความตั้งใจในการใช้จักรยาน ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ครั้งนี้
ประกอบด้วย 9 กลุ่มปัจจัยดังนี้ 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ (Attitudes)
ได้ แ ก่ บรรทั ด ฐานส่ ว นบุ ค คล (Personal Norm) การตระหนั ก ถึ ง ผลที่
ตามมา (Awareness of Consequences) และการให้ เ หตุ ผ ลของความ
รับผิดชอบ (Ascriptions of Responsibility) เป็นต้น 2. บรรทัดฐานบุคคล
เชิงสังคม (Subjective Norm) ได้แ ก่ อิทธิพ ลจากครอบครัว (Family’s
Influences) และอิทธิพลจากสังคม (Social’s Influences) 3. การรับรู้ถึง
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived
Behavioral Control) 4. ความรู้สึกเชิงบวกต่อการใช้รถจักรยาน (Positive
Anticipated Emotions) 5. ความรู ้ ส ึ ก เชิ ง ลบที ่ ม ี ต ่ อ การใช้ จ ั ก รยาน
(Negative Anticipated Emotions) 6. ความปรารถนาที ่ จ ะใช้ จ ั ก รยาน
(Desire) 7. ความตั ้ ง ใจที ่ จ ะปรับ พฤติ ก รรมไปใช้ จ ั ก รยาน (Behavioral
Intention) 8. พฤติกรรมในอดีต (Past Behavior) และ 9. ความพยายามที่
จะปรับพฤติกรรมไปใช้จักรยาน (Trying) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามปัจจัย
ของตัวแปรและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามทฤษฎี MGB
ด้วยแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) พบว่า มีการตรวจสอบความ
น่า เชื่อ ถือ ของปัจ จัย ด้ว ยการหาค่า Cronbach’s  มีค่า มากกว่า 0.65
ได้แก่ ปัจจัยทัศนคติ, บรรทัดฐานบุคคลเชิงสังคม, การรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ , ความรู้สึกเชิงบวกต่อการ
ใช้รถจักรยาน, ความรู้สึกเชิงลบต่อการใช้รถจักรยาน, ความปรารถนาที่จะใช้
รถจักรยาน และความตั้งใจที่จะปรับพฤติกรรมไปใช้จักรยาน อีกทั้งตัวแปร
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ประสบการณ์ในอดีต หรือพฤติกรรมในอดีต ยังส่งผลต่อความพยายามที่จะ
ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างมีนัยสำคัญ
โดยสรุปปัจจัยในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับมาตรการด้านราคา
แสดงดังตารางที่ 1

ผู้ศึกษา (ปี)

Van der
Waerden
(2012)

ประเทศ

Piriyawat, C.,
Narupiti, S.,
and
Suthiranart,
Y. (2003)

ไทย

Ison and
Wall (2002)

สหราช
อาณาจักร

Schade J.
and Schlag
B. (2003)

เยอรมนี

รัตนาภรณ์
แก้วกลึงกลม
(2558)

ไทย

ธนากรณ์
ติยะบุตร
(2558)

Ruisong et
all. (2009)

Brooke
(2015)

วิธีการ
วิเคราะห์
Multivariate
analysis
Factor
Analysis
Discriminate
Analysis

Descriptive
Statistic

Descriptive
Statistic
Multivariate
results

ไทย

จีน

Binary
logistic
regression

สหรัฐ
อเมริกา

Multilevel
mixed
effects
linear
regression

วิธีการ
วิเคราะห์

เนเธอร์
แลนด์

Factor
analysis

Parkany,
Gallagher,
and Viveiros
(2003)

สหรัฐ
อเมริกา

Structural
Equation
Model
Hybrid
Choice

สุรเมศวร์
พิริยะวัฒน์
และจัตุรงค์
อินทะนู
(2561)

ไทย

Structure
Equation
Model (SEM)

ตารางที่ 1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกจอดรถริมขอบทาง และค่าธรรมเนียมเข้าสู่
พื้นที่
ผู้ศึกษา (ปี)

ประเทศ

ปัจจัย
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- มาตรการเก็บเงินค่าเข้าพื้นที่
- มาตรการเก็บเงินค่าจอดรถ
- มาตรการเก็บเงินภาษีที่จอด
รถ
- สถาณะทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าที่จอดรถ
- ทัศนคติเกี่ยวกับการเก็บเงิน
จอดรถ
- ทัศนคติที่จอดรถ
- มาตรการด้านราคา
- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
- ความตระหนักรู้
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
- บรรทัดฐานทางสังคม
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
- บรรทัดฐานทางสังคม
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- ราคาที่จอดรถ
- ระยะทางจากจุดจอดไปยังจุด
ปลายทาง
- ความปลอดภัยในการเดินทาง
- ข้อมูลทาเศรษฐกิจ และสังคม
- ราคาที่จอดรถ
- ระยะเวลาในการจอดรถ
- ระยะทางจากจุดจอดไปยังจุด
ปลายทาง
- ระยะเวลาในการหาที่จอดรถ
- ลักษณะทางกายภาพของ
ถนน
- ความถี่ในการจอดรถริมถนน

ปัจจัย
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- ราคาที่จอดรถ
- ระยะทางจากจุดจอดไปยังจุด
ปลายทาง
- ระยะเวลาในการหาที่จอดรถ
- จุดประสงค์ในการจอดรถ
- ลักษณะทางกายภายของถนน
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
- ทัศนคติ
- ความตั้งใจ
- ความตระหนักรู้
- ข้อมูลที่ได้รับ (Information)
- เวลาล่าช้าที่รับได้ในการ
เดินทาง
- พฤติกรรมการเดินทาง
- ทัศนคติ
- ความตระหนักรู้
- อิทธิพลเชิงบวก/ลบ
- บรรทัดฐานบุคคลเชิงสังคม
- การรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมตนเอง
- ความปรารถนา
-ความตั้งใจ
- พฤติกรรมในอดีต

2.2 พื้นที่ศึกษา
การศึกษานี้ได้กำหนดให้พื้นที่ภายในถนนวงแหวนรอบใน (ทางหลวง
หมายเลข 11) และถนนมหิดล พื้นที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่
หลักในการเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมของผู้เดินทาง ทั้งเพื่อไปทำงาน เพื่อ
ไปเรียน และเพื่อไปท่องเที่ยว [15] โดยพื้นที่ภายในถนนวงแหวนมหิดล จะ
มีทางเชื่อม (Access road) เข้าสู่ถนนมหิดลมากมาย อีกทั้งถนนมหิดลมี
ความกว้างถนนไม่มากเมื่อมีรถจอดริมขอบทางจะทำให้การจราจรติดขัด
พื้นที่ที่สำคัญที่เป็นแหล่งกิจกรรมมีอยู่มาก ในบริเวณภายในถนนวงแหวน
มหิดล เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาด
สวนแก้ ว เชี ย งใหม่ เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า เชี ย งใหม่ แ อร์ พ อร์ ต บริ เ วณย่ า น
สรรพสินค้าเมญ่า บริเวณตลาดต่าง ๆ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณ
เจดีย์หลวง เป็นต้น ทั้งนี้ การสำรวจพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึง
ทัศนคติในการยอมรับมาตรการควบคุมการเดินทาง โดยการกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมในการเข้าพื้นที่ และการจออดรถที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ดังแสดงในรูปที่ 1
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ตารางที่ 2 การอธิบายผลของค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
คะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

การแปลผล
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
ปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

3. ผลการวิเคราะห์
จากการเก็บแบบสอบถามตัวอย่างจำนวน 120 ชุด [13] เพื่อหาการ
ยอมรับมาตรการด้านราคาการใช้ถนน ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาถนนวงแหวนรอบในและถนนมหิดล

2.3 กลุ่มเป้าหมาย

ตารางที่ 3 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

งานศึกษานี้ได้ทำการสำรวจผู้เดินทางภายในวงแหวนรอบใน (ถนนวง
แหวนมหิดล, วงแหวนรอบ 1) หรือผู้ที่เดินทางผ่านถนนวงแหวนรอบใน (วง
แหวนรอบ 1) ที่ใช้รถส่วนบุคคล เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายนี้จะถูกสุ่มแบบไม่เจาะจง (Simple Random Sampling)
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบโดยรอบวงแหวนรอบใน (วงแหวนรอบ 1) จึงทำการ
เก็บข้อมูลในแหล่งกำเนิดและแหล่งดึงดูดกิจกรรมผู้เดินทาง 8 แห่ง ได้แก่
1) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวน
แก้วเชียงใหม่ 3) บริเวณห้างสรรพสินค้าเมญ่า 4) บริเวณตลาดธานินท์ 5)
บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 6) บริเวณวัดเจดีย์หลวง 7) บริเวณโรงเรียน
นวมินทร์ และ 8) บริเวณย่านนิมมานเหมินท์ เป็นต้น
2.4 เครื่องมือในการวิจัย
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง
ในการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้ แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที ่ 1 เป็ น แบบสอบถามส่ ว นของข้ อ มู ล โดยทั ่ ว ไปของผู ้ ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นทั่วไปใน
การใช้ รถ ใช้ ถ นน เช่ น ความเชื ่ อ ด้ า นการจอดรถริ มขอบทาง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ ความรู้สึกเมื่อจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจอด
รถ หรือเข้าพื้นที่ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับทัศนคติ และ
นโยบายเมื่อมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการจอดรถริมขอบทาง หรือการเข้า
พื ้ น ที ่ โดยปั จ จัย ที ่ม ี ค วามสนใจได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้า นความเชื่ อ (Believe)
ปัจจัยด้านความตั้งใจ (Intention) ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Norm)
หรื อ ปั จ จั ย ที ่ เ ป็ นพฤติก รรมในอดีต (Past Behavior) โดยลั ก ษณะของ
คำถามเป็นการวัดแบบ Likert’s Scale 5 ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความเห็น ดังนี้

จำนวนข้อมูล = 120 ข้อมูล
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
58
48.33
หญิง
62
51.67
ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี
79
65.83
ปริญญาตรี
25
20.83
สูงกว่าปริญญาตรี
16
13.33
อายุเฉลี่ย 41.06 ปี (S.D. = 13.15)
รายได้เฉลี่ย 49,000 บาท (S.D. = 28,000)
จำนวนรถที่ครอบครองเฉลี่ย 3.33 คัน (S.D. = 1.71)

จากการสำรวจแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
ร้อยละ 48.33 เป็นเพศหญิงร้อยละ 51.67 ระดับการศึกษารดับต่ำกว่า
ปริญญาตรีร้อยละ 65.83 ปริญญาตรีร้อยละ 20.83 และสูงกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 13.33 โดยอายุเฉลี่ยของผู้ทำแบบสอบถามอยู่ที่ 41 ปี
3.1 การวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสำรวจ (Exploratory factor analysis; EFA)
เทคนิ ค ที ่ ใ ช้ ใ นการจำแนกตัว แปรออกเป็น กลุ่ ม ๆ คื อ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ป ัจ จัย (Factor Analysis) หรือ เอาไปใช้สำหรับ รวมตัว แปรที่มี
ความสัมพันธ์ก ันไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยตัว แปรที่อ ยู่กลุ่มเดีย วกัน จะมี
ความสัมพันธ์กันมาก ความสัม พันธ์อาจอยู่ในลักษณะทิศทางเดียวกัน (ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก) หรือทิศทางตรงกันข้ามกัน (ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เป็นลบ) หากตัวแปรอยู่คนละกลุ่มกัน จะไม่มีความสัมพันธ์กัน
หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย
การวิเคราะห์ป ัจ จัย เชิงสำรวจ (Exploratory factor analysis; EFA)
สามารถใช้ลดจำนวนตัวแปรสังเกตได้ โดยสร้างเป็นตัวแปรใหม่ในรูปของตัว
แปรร่วม การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพฤติกรรมของการยอมรับมาตรการด้าน
ราคาการใช้ถนนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ว่ามีปัจจัยเท่าใด ใช้เหตุผลในการ
อธิบายความหมายของปัจจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าข้อมูล
ที่ได้มา มีความสัมพันธ์กันพอต่อการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ โดยพิจารณา
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จากค่ า สถิ ต ิ ข องไคเซอร์ - ไมเยอร์ - โอลคิ น (Kaiser-Meyer-Olkin; KMO)
และค่า สถิติบ าร์ทเลท (Bartlett’s Test) ดังตารางที่ 4 พบว่า ค่ า KMO
ต้องมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่ได้ออกมามีค่าเท่ากับ 0.447 ค่าสถิติบาร์ทเลท
ที่ใช้ทดสอบมีค่าเท่ากับ 372.154 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
เมตริกซ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กัน จึงใช้การวิเคราะห์ปัจจัยได้ [14]
ตารางที่ 4 KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of
Df
Sphericity
Sig.
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ขั้นที่ 3 การหมุนแกนปัจจัย และอธิบายความหมายของแต่ละปัจ จัย
โดยได้ใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยเพื่อให้ได้ตัวแปรที่มีลักษณะชัดเจนมาก
ยิ ่ ง ขึ ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ใ ช้ ว ิ ธ ี ห มุ น แกนแบบมุ ม ฉาก (Orthogonal Rotation)
ด้วยวิธีการแวริแมกซ์ (Varimax Method) ดังตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยใหม่ที่
ได้จากการหมุนจากค่า PCA เรียกว่าค่าน้ำหนักปัจจัย (Component Score)
ซึ่งใช้อธิบายแต่ละปัจจัยการเลือกใช้มาตรการด้านราคาการเข้าใช้ถนน
ตารางที่ 6 ตัวอย่าง ค่าน้ำหนักปัจจัยหลังจากการหมุนแกน

0.447

Component

372.154
325
.037

1

2

3

PEFF1
PEFF2

ขั้นที่ 2 การสกัดปัจจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ (Principal
Component Analysis; PCA) ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่ามี 11 ปัจจัย
แฝงที่มีค่าไอเกน (Eigen) มากกว่า 1 ซึ่งถือว่าปัจจัยแฝงทั้ง 6 ตัวนี้เป็น
ตัวแทนของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 26 ปัจจัย
ตารางที่ 5 จำนวนปัจจัย ค่าไอเกน ร้อยละความแปรปรวน และความแปรปรวน
สะสม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Total
2.292
1.757
1.665
1.595
1.471
1.394
1.356
1.302
1.263
1.181
1.037
.993
.911
.899
.852
.813
.731
.719
.688
.584
.548
.465
.427
.397
.348
.312

5

6

7

PACC1
-.127

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
8.816
8.816
6.759
15.575
6.404
21.979
6.136
28.115
5.658
33.773
5.361
39.134
5.217
44.351
5.007
49.358
4.856
54.214
4.540
58.755
3.988
62.743
3.821
66.564
3.503
70.067
3.457
73.524
3.277
76.802
3.126
79.928
2.811
82.739
2.764
85.503
2.648
88.150
2.245
90.395
2.107
92.502
1.789
94.291
1.642
95.933
1.527
97.460
1.340
98.800
1.200
100.000

.279 .238

.444

.105 .276
-.169

.114 .104

.169 -.384 -.164 -.154
.108 .232 -.133 .144 -.331 .307

-.228 .371

SN2

.209 .169 -.106 .187

-.133
.185

-.209

.294 -.132 -.251 -.116 .197

.221

-.115

SN4

.429

.171
.108

SN5

.635

SN6

.309

.201

SN7

-.119

.113

-.105

.104 .119 .101 .125

.114 .106 .337 .111 -.114

PPA1

.559

PPA3

.407

.160

PPA4

.458
-.111

.184 .173
-.203

.134 .115

.510

-.152

PPA6

.563

PFAIR1

.431

-.123

PFAIR2

-.100 .476 -.148

PFAIR3

-.102

-.157

-.128
.452

.324 -.162 -.157

.101
-.200 -.176 .177 -.169

.100

PFAIR5 -.126
PFAIR6

-.433

.168 .347 -.361 .259

PPA2

PFAIR4

11
.572

-.126 -.103

.101
.127

SN1

PPA5

10

.475
.193

PFDM2

SN3

9

.105

.399

PEFF4
PFDM1

8
.114

-.110

PEFF3

Component

4

.481

.120

.259 -.152 -.173
.176
.560

จากปัจจัยแฝงที่ได้ ผู้วิจัยจึงได้ตั้งชื่อให้กับปัจจัยเพื่อให้เรียกแทนปัจจัย
สังเกต ได้แ ก่ ทัศนคติก ารยอมรับมาตรการ การรับ รู้ประสิทธิภาพของ
มาตรการด้านราคา อิสระในการเลือกใช้ บรรทัดฐานสังคม การตระหนักถึง
ปัญหา และความยุติธรรม ซึ่งค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยสังเกตได้ ดังแสดง
ในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยแฝง
ปัจจัยแฝง

ค่าไอเกน

ทัศนคติการ
ยอมรับ
มาตรการ

2.292

การยอมรับมาตรการด้านราคา
(PACC1)

1.757

ประสิทธิภาพในการลดปัญหาจราจร
(PEFF1)
ประสิทธิภาพลดมลพิษทางอากาศ
(PEFF2)
ประสิทธิภาพทำได้จริง (PEFF3)
ประสิทธิภาพทำให้เมืองน่าอยู่
(PEFF4)

การรับรู้
ประสิทธิภาพ
ของมาตรการ
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ปัจจัยสังเกตได้

น้ำหนัก
ปัจจัย
0.572
0.279
0.444
0.399
0.475
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ปัจจัยแฝง
อิสระในการ
เลือกใช้

บรรทัดฐาน
สังคม

การตระหนัก
ถึงปัญหา

ความยุติธรรม

ค่าไอเกน

1.665

1.595

1.471

1.394

ปัจจัยสังเกตได้
อิสระต่อตัวเองเมื่อใช้มาตรการ
(PFDM1)
อิสระต่อครอบครัวเมื่อใช้มาตรการ
(PFDM2)
คนรอบข้างสนับสนุนมาตรการ (SN1)
ท่านยอมรับผลประทบจากการ
ก่อสร้าง (SN2)
ครอบครัวท่านจะสนับสนุนการใช้
มาตรการด้านราคา (SN3)
ท่านให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของ
เมือง (SN4)
ท่านให้ความสำคัญกับการประหยัด
น้ำมัน (SN5)
ท่านให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุ (SN6)
ท่านคิดว่าไม่มีหน่วยงานใดทำได้จริง
(SN7)
ปัญหาจราจรกำลังเกิดขึ้นในเชียงใหม่
(PPA1)
ปัญหาจราจรมีผลต่อท่านโดยตรง
(PPA2)
ท่านทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
(PPA3)
การใช้รถของท่าเกิดปัญหาใน
ครอบครัว (PPA4)
การใช้รถของท่านทำให้มีผลเกิด
อุบัติเหตุ (PPA5)
คนไม่ใช้รถสาธารณะเกิดจากใช้รถส่วน
บุคคล (PPA6)
มาตรการด้านราคายุติธรรมสำหรับทุก
คน (PFAIR1)
งดเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้อาศัยใน
วงแหวนรอบ 1 (PFAIR2
การใช้มาตรการช่วยลดการใช้รถยนต์
(PFAIR3)
การใช้มาตรการ ทำให้ท่านลดการใช้
รถยนต์ (PFAIR4)
การใช้มาตรการลดอิสระการเดินทาง
ท่าน (PFAIR5)
การใช้มาตรการท่านจะต่อต้าน
(PFAIR6)
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สังเกต 4 ตัวคือ ประสิทธิภาพในการลดปัญหาด้านจราจร ประสิทธิภาพลด
ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ม าตรการได้ จ ริ ง และ
ประสิทธิภาพทำให้เมือ งน่าอยู่ข ึ้น ปัจจัยแฝงรองลงมาคือ อิสระในการ
เลือกใช้ (1.665) ประกอบด้วยอิสระในการใช้มาตรการของตัวเอง และของ
ครอบครัว ปัจ จัย แฝงรองลงมาคือ บรรทัดฐานทางสังคม (1.595) การ
ตระหนักถึงปัญหา (1.471) และความยุติธรรม (1.394) ตามลำดับ
จากปัจจัยข้างต้นที่ก ล่าว จะทำให้ผู้วางแผนกำหนดนโยบายทราบ
ทิศทางในการวางแผนประยุกต์ใช้นโยบายด้านราคาการใช้ถนน ซึ่งนอกจาก
ปั จ จั ย หลั ก ทางด้ า นราคาเข้ า ใช้ พ ื ้ น ที ่ ถ นนวงแหวนรอบใน ที ่ จ ะต้ อ ง
กำหนดให้เหมาะสมแล้ว ผู้ใช้ถนนยังให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านอื่น ๆ ใน
การยอมรับ นโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ให้ป ระชาชนยอมรับ และ
ตระหนัก ถึงประสิทธิภ าพของนโยบาย ซึ่งสามารถช่ว ยบรรเทาปั ญ หา
การจราจรและการลดมลภาวะทางอากาศสำหรับเมืองเชียงใหม่ จะช่วย
ส่งผลต่อการยอมรับต่อมาตรการด้านราคามากยิ่งขึ้น

น้ำหนัก
ปัจจัย
-0.384
-0.331
0.371
0.209
0.429
0.294
0.635
0.309
-0.433

4. บทสรุปและวิจารณ์

-0.361

งานวิจัยนี้ ได้สำรวจปัจจัยเชิงพฤติกรรมของการยอมรับมาตรการด้าน
ราคาการใช้ถนนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่า งที่
เป็นผู้ใช้ทางสัญจรไปมาภายในถนนวงแหวนรอบใน (ทางหลวงหมายเลข
11) และถนนมหิดล มีพื้นที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
พื ้ น ที ่ ส ำคั ญ ต่ า ง ๆ โดยรอบ เช่ น โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่
ห้างสรรพสินค้าเซ็ นทรัลกาดสวนแก้วเชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
แอร์พอร์ต บริเวณย่านห้างสรรพสินค้า เมญ่า เป็นต้น ที่ผู้สัญจรไปมามี
โอกาสจอดรถริมขอบทาง และมีโอกาสผ่านเข้า – ออก ถนนบริเวณดังกล่าว
ผลการวิเคราะห์แสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสำรวจเชิงพฤติกรรมของการ
ยอมรับมาตรการด้านราคาการใช้ถนนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 6 ปัจจัยได้แก่
ทัศนคติการยอมรับมาตรการ การรับรู้ประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคา
อิสระในการเลือกใช้ บรรทัดฐานสังคม การตระหนักถึงปัญหา และความ
ยุติธรรม โดยปัจจัยด้านทัศนคติการยอมรับมาตรการด้านราคามีอิทธิพลต่ อ
การใช้มาตรการด้านราคามากที่สุดไม่ว่าจะเป็น การเก็บค่าธรรมเนียมเข้า
พื้นที่ หรือการจอดรถริมขอบทางเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัด
เชียงใหม่ จากผลการศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักวางแผนและผู้กำหนด
นโยบายการใช้มาตรการด้านราคาเพื่อใช้ควบคุมปริมาณการจราจรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
เนื่องด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและเวลา การสำรวจข้อมูลที่มาก
ยิ่งขึ้นอาจให้ค่าปัจจัยแฝงที่สามารถอธิบายได้ดียิ่งขึ้น โดยแนวทางการ
ประยุก ต์ใช้ต่อ ไปอาจทำการพิจ ารณาสร้า งแบบจำลองเพื่อ คาดการณ์
พฤติกรรมการยอมรับมาตรการจากกลุ่มตัวแปรแฝงที่ได้จากงานวิจัยนี้
ปัจจัยแฝงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการวางแผนเกี่ยวกับการควบคุม
ความต้องการในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการศึกษาปัจจัย
แฝงในวางแผนการศึกษา และนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล
หลัก ในการตัดสินใจการกำหนดนโยบายและมาตรการการเดินทาง จะ

0.559
0.407
0.458
0.510
0.563
0.431
0.476
0.452
0.324
0.481
0.560

ปัจจัยด้านทัศนคติการยอมรับด้านราคามีค่าไอเกนมากที่สุด 2.292 ซึ่ง
ประกอบด้วยการยอมรับมาตรการด้านราคา หากมีการนำมาใช้จริง แสดง
ให้เห็นว่าผู้คนที่ใช้ถนนวงแหวนรอบใน (ทางหลวงหมายเลข 11) และถนน
มหิ ด ล มี ก ารยอมรั บ ได้ ห ากนำมาตรการด้ า นราคา เช่ น การเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน หรือการเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถริมขอบทาง
เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ ปัจจัยแฝงที่มีอิทธิพลต่อมาคือ การ
รับรู้ถึงประสิทธิภาพของมาตรการด้านราคา (1.757) ประกอบด้วยตัวแปร
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สามารถปรับพฤติกรรมการเดินทางและช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดใน
เมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ ว ิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ ความกรุ ณ าจาก ท่ า นผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาสละเวลาอันมี
ค่าให้การช่วยเหลือ ให้ความรู้ ทุนการศึกษา คำแนะนำตลอดจนตรวจสอบ
แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งให้ ง านวิ จ ั ย นี ้ ส ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งด้ ว ยดี ผู ้ ท ำวิ จ ั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร .สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ที่ให้คำแนะนำพร้อมช่วย
แก้ไขข้อบกพร่องให้งานวิจัยชิ้นนี้สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ที่ให้ความรู้ และขอบพระคุณ บัณทิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับทุนงานวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยมา ณ ที่นี้
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แบบจำลองเชิงพฤติกรรมการใช้คาร์แชริ่ง:
กรณีศึกษาผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
Modeling Behavior of Car-Sharing Platform: A Case Study of Motorcycle Taxi Users in
Bangkok Metropolitan Area
วีรชัย โสธนนันทน์1 และ พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย2,*
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
* Corresponding author; E-mail address: Pongsun.B@chula.ac.th

บทคัดย่อ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมและมี
ความสำคัญอย่างมากในกรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบการขนส่งผู้โดยสารที่
มีความคล่องตัวสูง สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในช่วงเวลา
เร่งด่วน และใช้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันพบว่าการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ยัง
ประสบปัญหาหลายประการ เช่น ราคาค่า บริก ารที่ไม่แ น่นอน ความไม่
เพียงพอของจำนวนรถในบางช่วงเวลา พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เป็น
ต้น ดังนั้น บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งจะเป็นทางเลือกในเดินทางที่จะช่ว ย
ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการเดินทางของประชาชนได้ งานวิจัยนี้มุ่งเน้น
วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของ
ผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างมาเป็นการใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่ง
โดยเจาะจงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานครจำนวน 372 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงกล่าว
อ้าง และใช้แบบจำลองโลจิสติคทวินามบนพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์
ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรที่ส่งผลเชิงบวกต่อการเลือกใช้
บริก ารมอเตอร์ไซค์แ ชริ่ ง อย่า งมีนัย สำคั ญ คือ เพศ อายุ รายได้ การมี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่ จำนวนจักรยานยนต์และจำนวน
รถยนต์ที่ครอบครอง ส่งผลเชิงลบต่อการเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่ง
โดยที่แบบจำลองโลจิสติกแบบทวินามที่สร้างขึ้นสามารถพยากรณ์ได้ ถูกต้อง
ร้อยละ 73.43 และมีค่า Adjusted-R2 เท่ากับ 0.2504 ทั้งนี้ ปัจจัยด้านเวลา
เดินทาง ค่าโดยสาร และมูลค่าเวลาของผู้เดินทางในพื้นที่ศึกษา สามารถ
นำมาใช้เพื่อ กำหนดรูป แบบและอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับการ
ให้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งต่อไป
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง, ข้อมูลเชิงกล่าวอ้าง,
แบบจำลองโลจิสติคทวินาม, มอเตอร์ไซค์แชร์ริ่ง

convenience, especially the rush hours. It is also well serving
as the feeder system to the main mass rapid transit line.
However, the motorcycle taxi services in Bangkok are facing
several problems such as the unreliable fare rate, unavailability
during the peak hours and non-safe driving behavior of service
providers. The motorcycle-sharing service is, therefore, served
as the effective alternative to the traditional one and is expected
to help enhancing the livability and the quality of life of people
living in Bangkok. This research aims to analyze the factors
influencing the behavior of motorcycle taxi passengers and to
determine the underlying mechanisms that make them shift their
modal choice to a motorcycle-sharing service. Our 372 samples
are selected from passengers who use motorcycle taxi as a
feeder to mass rapid transit systems (BTS and MRT) in the central
business area of Bangkok. The analysis is implemented based on
the stated preference approach and the binary logit model based
on a random utility theorem. We found that the factors that
significantly affect the selection of motorcycle-sharing are gender,
age, income and the availability of motorcycle license. On the
other hand, the ownership of motorcycles and private cars have
the adverse effect on the preference of motorcycle-sharing. The
accuracy of prediction based on our binary logit model is 73.43%
with the adjusted-R2 of 0.2504. Our results can be used to design
the appropriate schemes of fare system trading-off the increment
in the travel time with the reduction in the travel cost, or vice
versa, to stimulate the attractiveness of a motorcycle-sharing
service.
Keywords: Discrete choice, State preference, Binary logit
model, Motorcycle-sharing

Abstract
Motorcycle taxi is the popular and important mode of
transport in Bangkok due to its high flexibility, accessibility and
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1. บทนำ

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เดินทางของผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้า งเพื่อ เชื่อมต่อ กับ ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
มาเป็นรูปแบบมอเตอร์ไซค์ แ ชริ่ง (คาร์แชริ่ง) เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่า ย
ความสามารถในการเข้าถึงระบบ (Accessibility) ความพร้อมในการใช้งาน
(Availability) เป็นต้น โดยใช้การจำลองสถานการณ์สมมติ หรือ Stated
Preference
นอกจากนี้ การประมาณมูลค่าเวลา (Value of Time: VOT) สำหรับ
ผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง เปรียบเทียบกับผู้โดยสารที่เปลี่ยนมาใช้
มอเตอร์ ไ ซค์ แ ชริ ่ ง จะช่ ว ยให้ผ ู ้ ว ิ จ ั ย สามารถกำหนดอั ต ราค่ า โดยสารที่
เหมาะสมของบริก ารมอเตอร์ไซค์ แ ชริ่งสำหรับ หน่ว ยงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึ งบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อกำหนดรูปแบบโมเดลทางธุรกิจ
เพื่อ ที่จ ะสามารถดึงดูดและสอดคล้องกับความต้องการการเดินทางของ
ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้ นิยามของการประมาณมูลค่าเวลา คือ ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น
(ซึ่งผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างยอมรับได้ เปรียบเทียบกับค่าโดยสาร
รถจักรยานยนต์รับจ้างในปัจจุบัน) เพื่อชดเชยกับการใช้เวลาในการเดินทางที่
ลดลงเล็กน้อย
คาร์แ ชริ่ง (Car-sharing) เป็นการบริก ารเช่า รถยนต์ ระยะสั้ นให้ แ ก่
สมาชิก ซึ่งสมาชิกจะสามารถทำการจองรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ
และเดินไปยังจุดจอดต่าง ๆ ที่กระจายอยู่รอบบริเวณเมืองเพื่อเปิดใช้งานรถ
โดยการคิดราคาค่า บริการจะถูก คิดในส่วนของค่าธรรมเนีย มในการเป็น
สมาชิก ระยะเวลาในการใช้งาน ระยะทางในการเดินทาง อย่างไรก็ตามใน
การคิดค่า บริก ารนั้นก็จะแตกต่า งออกไปตามบริษัทที่ให้บริการ ซึ่งการ
ให้บ ริก ารคาร์แชริ่งนี้จ ะมีความแตกต่างจากการบริการเช่ารถ หรือ การ
บริก ารรถแท็ก ซี่ คาร์แ ชริ่งนั้นเป็นทางเลือ กที่สะดวกสบาย และไม่แพง
สำหรับผู้มีความต้องการใช้รถยนต์เป็นครั้งเป็นคราว ซึ่งการให้บริการแบบนี้
ค่อนข้างเป็นที่แพร่หลายค่อนข้างเป็นที่นิยมในต่างประเทศ และมีต้นกำเนิด
มาจากประเทศในโซนยุโรปเพราะมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
การใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงระบบการขนส่งรองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน หนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการ
เดินทางในระยะสั้น ๆ คือ รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็น
การขนส่งผู้โดยสารแบบรับจ้าง (Paratransit) ที่มีความรวดเร็ว คล่องตัวสูง
สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการขนส่งด้วยจักรยานยนต์รับจ้างพบปัญหาทางด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และค่าโดยสารที่ค่อนข้างแพง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า
หากมีทางเลือกของการเดินทางในรูปแบบการใช้ รถจักรยานยนต์ร่ว มกัน
หรือมอเตอร์ไซค์แชริ่ง (Motorcycle-sharing) จะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ (Central
Business District: CBD) ของกรุงเทพมหานครอย่างไร

ณภั ท ร เลขะวั ฒ นะ และศิ ร ดล ศิ ร ิ ธ ร [1] ได้ ศ ึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห า
พฤติกรรมการเลือกยานพาหนะของนักเรียนในเขตเทศบาลนครราชสี มา
ระหว่ า งรถยนต์ ส ่ ว นบุ ค คลและรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น โดยใช้ ว ิ ธ ี Stated
Preference โดยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด โดยชุดแรกจะเป็นการเก็บข้อมูล
พื้นฐานด้านพฤติกรรมการเดินทางโดยปกติของนักเรียนโดยจะเป็นคำถาม
แบบ Reveal Preference และนำปัจจัยต่าง ๆ ไปสร้างสถานการณ์สมมติ
เพื่อใช้สอบถามในแบบสอบถามชุดที่ 2 จากการศึกษาพบว่าหากมีการทำ
โครงการรถรับส่งนักเรียนที่จุดจอดอยู่ห่างจากบ้านไม่เกิน 10-20 นาที เวลา
ในการรอคอยรถนักเรียนไม่เกิน 5-10 นาที และค่าใช้จ่ายในการให้บริการไม่
เกิน 5-15 บาท จะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางได้ถึงร้อย
ละ 58.63
วีรยา เลี่ยมเงิน [2] ได้วิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทางของประชากร
ในเขตพื้นที่นครสวรรค์ กำหนดให้ผู้เดินทางเลือกรูปแบบการเดินทาง 2
รูป แบบคือ รถยนต์ส่ว นตัว และรถโดยสารสาธารณะ โดยใช้ว ิธ ี Reveal
Preference ในการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง และสร้าง
สถานการณ์ทางเลือกจำนวน 9 สถานการณ์จากความแตกต่างในด้านเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยแต่ละสถานการณ์จะมีรูปแบบการเดินทาง
2 รูปแบบให้เลือก ผลการศึกษาพบว่าประชากรจังหวัดนครสวรรค์ยินดีที่จะ
จ่ายเงินเพิ่มขึ้น 0.50 บาทถ้าสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นกว่าเดิม
จรินทร์ กังใจ [3] เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเดินทางเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีนำ้
เงิน โดยใช้ว ิธี Stated Preference (SP) และเเบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ที่เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 2. กลุ่มผู้เดินทางโดยใช้
รถไฟฟ้าบีทีเอส และ 3. กลุ่มผู้เดินทางที่เลือกใช้รถประจำทาง งานวิจัยนี้
พบว่ากลุ่มของผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวที่มีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะใช้รถยนต์
ส่วนตัวเหมือนเดิมมากกว่าการเปลี่ยนไปใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่ง
สอดคล้องกับรายได้ที่สูงขึ้นและจำนวนการครอบครองรถยนต์ส่วนตัว และผู้
เดินทางในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับเวลาในการเดินทางในช่วงรองมากกว่า
เพราะการเดินทางรองนั้นค่อนข้างมีความยากลำบากและไม่สะดวกสบาย ซึ่ง
มูลค่าเวลาของการเดินทางส่วนตัว เท่ากับ 3.11 บาทหรือคิดเป็นร้อ ยละ
94.52 ของรายได้ เฉลี ่ ย กลุ ่ ม ของผู้ ใ ช้ ร ถไฟฟ้า บีท ี เอสพบว่ า เพศหญิ งมี
แนวโน้มที่จะใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสแบบเดิม ยกเว้นผู้มีที่พักอาศัยอยู่ในรัศมี 2
กิโลเมตรมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยมูลค่าเวลาใน
การเดินทางด้ว ยรถไฟฟ้า คิดเป็น ร้อยละ 7.67 ของรายได้เฉลี่ย กลุ่ มผู้ ที่
เลือกใช้รถโดยสารประจำทางหรือรถตู้ที่เป็นเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน
มาเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและให้ความสำคัญกับเวลาการเดินทางบน
รถโดยสารประจำทางหรือรถตู้มากกว่ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมูลค่าของ
เวลาคิดเป็นร้อยละ 21.81 ของรายได้เฉลี่ย
Fukuda และคณะ [4] ได้ศึกษาการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบ
Car-sharing โดยเน้นผู้เดินทางในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธี Stated
Preference จำนวน 600 ตัวอย่าง โดยข้อมูลที่เก็บแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ 1. แบบ Rating scale ซึ่งเป็นการให้คะแนนจากทัศนคติของผู้เดินทางที่
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มีต่อ Car-sharing และ 2. การเลือกรูปแบบการเดินทางจากสถานการณ์
สมมติที่ก ำหนด 9 สถานการณ์ และทำการวิเคราะห์ข ้อ มูลทั้งแบบ (1)
Binary logit ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Car-sharing กับ ระบบการ
ขนส่ ง รอง และ (2) Multinomial logit ซึ ่ ง เป็ น เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
Carsharing รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งจากการศึกษาสรุป
ได้ว่าการที่จะทำให้ผู้เดินทางมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้บริการ Car-sharing
มากขึ้นจะต้องมีการ 1.กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม 2.เลือกสถานีจอด
รถให้เหมาะสม และ 3.ระดับการให้บริการควรสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้
Yanyong Guo และคณะ [5] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งาน Bikesharing และระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษาภายในเมืองมหาวิทยาลัย
Ningbo โดยทำการวิ เ คราะห์ แ บบจำลอง Bivariate Ordered Probit
Model และ 12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งาน Bike-sharing อย่างมีนัยสำคัญ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจักรยานหรือจักรยานไฟฟ้าที่บ้านจะมี
ความถี ่ ใ นการใช้ Bike-sharing มากกว่ า กลุ ่ ม ที ่ ไ ม่ ม ี อี ก ทั ้ ง เพศชายก็มี
แนวโน้มที่จะใช้ Bike-sharing มากกว่าเพศหญิง และถ้าหากจุดจอด Bikesharing อยู่ในระยะไม่เกิน 500 เมตรจะส่งผลทำให้ความน่าจะเป็นในการใช้
Bike-sharing เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.18
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• ส่วนที่ 1: เป็นการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลการเดินทาง
โดยรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
• ส่ว นที่ 2: ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือ กรูปแบบการเดินทาง
ระหว่ า งรถจั ก รยานยนต์ ร ั บ จ้ า งหรื อ มอเตอร์ ไ ซค์ แ ชริ ่ ง ตาม
สถานการณ์ที่กำหนดให้ รวม 6 สถานการณ์ โดยกำหนดปัจจัยที่มี
ความแตกต่างกัน 2 ปัจจัย คือ (1) ค่าโดยสาร และ (2) เวลาในการ
เดินทาง โดยในส่วนนี้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่ม (กลุ่ม A และ
B) จะได้รับชุดคำถามที่ไม่เหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2
• ส่ ว นที ่ 3: ผู ้ ต อบแบบสอบถามจะต้ อ งเลื อ กปั จ จั ย ที ่ ต นเองให้
ความสำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก เมื่อเลือกรูปแบบของการเดินทาง
(Travel Mode) จากทั ้ ง หมด 9 ปั จ จั ย เช่ น ค่ า เดิ น ทาง เวลา
เดินทาง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความเป็นส่ว นตัว
ความยากง่ายในการเชื่อมต่อการเดินทางไประบบอื่น เป็นต้น
• ส่วนที่ 4: ข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำแบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ
อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
จำนวนรถยนต์ส่วนตั วและรถจักรยนต์ส่วนตัวที่ครอบครอง และ
การมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

3. วิธดี ำเนินงานวิจัย
3.1 การเก็บรวมรวบข้อมูล
เนื่องจากการให้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งยังไม่มีในประเทศไทย ทำให้
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานมอเตอร์ไซค์ แชริ่งและไม่
สามารถเข้าใจถึง รูปแบบในการให้บริการ ดังนั้นในการเก็บแบบสอบถาม
จะต้องเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว เพื่ออธิบายรายละเอียดและลักษณะของ
การให้บริการรมอเตอร์ไซค์แ ชริ่ง ซึ่งวิธีนี้จะค่อ นข้างใช้เวลานานในการ
สัมภาษณ์แต่มีข้อดีคือจะได้รายละเอียดที่แม่นยำจากผู้ตอบแบบสอบถาม ใน
การเก็บข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 372 ตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารที่ใช้
รถจัก รยานยนต์รับ จ้า งเป็นระบบขนส่งรอง (Feeder) เพื่อ เชื่อ มต่อ การ
เดินทางกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS หรือ MRT) ในพื้นที่เขตย่ าน
ศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยจะเน้นไปที่กลุ่มคนวัยทำงาน
หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณแนวสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
ผู ้ ต อบแบบสอบถามออกเป็ น 2 กลุ ่ ม ได้ แ ก่ กลุ ่ ม A คื อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรองที่มีระยะการเดินทางไม่เกิน 2
กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้ า และกลุ่ม B คือ ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์
รับจ้างเป็นระบบขนส่งรองที่มีระยะการเดินทางมากกว่า 2 กิโลเมตรจาก
สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะถูกกำหนดสถานการณ์สมมติที่มีรายละเอียด
ของปัจจัยแตกต่างกัน

รูปที่ 1 ตัวอย่างสถานการณ์สมมติสำหรับผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ A

รูปที่ 2 ตัวอย่างสถานการณ์สมมติสำหรับผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ B

3.2 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้จะสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ โดย
แบบสอบถามเเบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
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3.3 พื้นที่การศึกษา

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื่องจากงานวิจัยนี้กำหนดให้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เดินทางที่ใช้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน (BTS หรือ MRT) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดให้
พื้นที่สำรวจข้อมูลในการวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย 11 เขตของกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขต
ปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา และเขตคลองเตย ดัง แสดงด้วย
พื้นที่แรเงาสีเหลืองในรูปที่ 3

4.1 สถิติข้อมูลเบื้องต้น

รูปที่ 3 พื้นที่ในการเก็บข้อมูล

3.4 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 372 ชุดซึ่งรวบรวมได้จากผู้โดยสารที่ใช้
รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรอง (Feeder) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ
รถไฟฟ้า ในพื้นที่เขตย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร แบ่ ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่เดินทางในระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร (กลุ่ม
A) จำนวน 275 ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.9 และกลุ ่ ม ผู้ ที่ เ ดิ น ทางใน
ระยะทางตั้งแต่ 2 กิโลเมตรขึ้นไป (กลุ่ม B) จำนวน 97 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 26.1 โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศชายจำนวน 212 คน และเพศหญิง
160 คน และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 19-52 ปี ตารางที่ 1
แสดงลักษณะทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) จำนวน 205 ตัวอย่าง และมีผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
รับจ้างเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) จำนวน 167 ตัวอย่าง และ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้า งใน
รูปแบบขนส่งทางรองเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางเป็นประจำ ทำให้ระยะทาง
ของการเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 กิโลเมตร มีค่าโดยสารเฉลี่ยประมาณ 28
บาท และใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยต่อเที่ยว 13 นาที โดยมีความถี่ในการ
ใช้บริการเท่ากับ 4.5 ครั้งต่อสัปดาห์ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3
4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบการเดินทาง

จากการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลำดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพิจารณาการ
จำนวนผู้โ ดยสารที่ใช้บริก ารระบบรถไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ก ารศึกษามี
จำนวนเฉลี่ยประมาณ 200,000 คนต่อ วัน [6] และจำนวนผู้โ ดยสารที่ใช้ เลือกรูปแบบการเดินทาง ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 ลำดับแรก โดยแต่ละ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนโดย ปัจจัยที่ได้รับเลือกจะได้รับคะแนนซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16 ของปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน [7]
• 5 คะแนน เมื่อปัจจัยนั้นมีความสำคัญอันดับที่ 1
ในการประมาณจำนวนกลุ่มที่ตัวอย่างที่เหมาะสมกับการสำรวจในงานวิจัยนี้
จะใช้สมการของเครซี่และมอร์แกน [8] ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ต้องทราบ
• 3 คะแนน เมื่อปัจจัยนั้นมีความสำคัญอันดับที่ 2
ขนาดของประชากรและสัดส่วนลักษณะของประชากรที่สนใจ โดยกำหนดให้
• 1 คะแนน เมื่อปัจจัยนั้นมีความสำคัญอันดับที่ 3
สัดส่วนของลักษณะประชากรที่สนใจ เท่ากับ 0.16 ที่ระดับความเชื่อ มั่ น
95% ดังนั้นจำนวนกลุ่มตัว อย่า งที่ต้อ งการเท่า กับ จะได้ข นาดของกลุ่ม
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เดินทางให้ความสำคัญกับเวลาในการเดินทาง
ตัวอย่างขั้นต่ำ คือ 206 ตัวอย่าง
มากที ่ ส ุ ด เป็ น อั น ดั บ แรก โดยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.87 ในขณะที่ ค วาม
สะดวกสบายเป็นปัจจัยที่ผู้ โดยสารให้ความสำคัญ มากเป็นอันดับ สอง ใน
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 25.54 รองลงมา คือ ปัจจัยในด้านราคาค่าโดยสาร
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
และความปลอดภัย ที่ร้อยละ 14.78 และ 13.44 ตามลำดับ
โลจิสติก (Logistic Regression) ซึ่งเป็น เทคนิค การวิเคราะห์เชิงทำนาย
(Predictive Analysis) และค่าความน่าจะเป็นจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันซิก
มอยด์ (Sigmoid) หรือฟังก์ชันรูปตัว S โดยแบบจำลองของงานวิจัยนี้มีเซต
ของทางเลือ ก 2 ทางเลือ ก หรือ แบบจำลองโลจิตทวินาม (Binary logit
Model) โดยกำหนดให้ เมื่อตัวแปรตาม Y=1 หมายถึง กรณีเลือกใช้บริการ
มอเตอร์ไซค์แชริ่ง และเมื่อ Y=0 หมายถึง กรณีไม่เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์
แชริ่ง (เลือกใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนเดิม)
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุม่ ตัวอย่าง

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ผตู้ อบแบบสอบถามให้ความสำคัญในการเลือกรูปแบบการ
เดินทาง (หน่วย: คน) และคะแนนเฉลี่ย

จำนวนข้อมูล 372 ตัวอย่าง
เพศ
อายุ (ปี)
สถานภาพ
ระดับการศึกษา

รายได้ส่วนบุคคล (บาท/เดือน)

ชาย

212 (56.99%)

หญิง

160 (43.01%)

เฉลี่ย = 28.33

SD = 4.92

โสด

299 (80.38%)

สมรส

73 (19.62%)

ต่ำกว่าปริญญาตรี

23 (6.18%)

ปริญญาตรี

286 (76.88%)

ปริญญาโท หรือ สูงกว่า

63 (16.93%)

เฉลี่ย = 25,659

SD = 11179.98

≤ 10000

22 (5.91%)

10,001-20,000

83 (22.31%)

20,001-30,000

176 (47.31%)

30,001-40,000

60 (16.13%)

40,001-50,000

15 (4.03%)

≥ 50,000

16 (4.30%)

จำนวนรถยนต์ส่วนตัว (คัน)
เฉลี่ย = 1.153
จำนวนรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
เฉลี่ย = 0.475
(คัน)
มี
การมีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์
ไม่มี
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บคือค่าร้อยละ

SD = 1.178
SD = 0.757
175 (47.04)
197 (52.96)

ตารางที่ 2 การใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างเพือ่ เชือ่ มต่อกับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนของกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน (คน)
ร้อยละ
รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา (ฺBTS)
รถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (MRT)

205

55.11

167

44.89

ตารางที่ 3 รายละเอียดการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้างของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูล
เวลาในการเดินทาง
(นาที)
ค่าโดยสาร (บาท)
ความถี่ในการใช้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
(ครั้ง/สัปดาห์)
ระยะในการเดินทางต่อ
เที่ยว (กิโลเมตร)

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ค่าต่ำสุด

13.06

7.2

45

3

27.64

17.92

200

10

4.50

2.98

15

1

2.066

1.746

12

0.3

A: ความสะดวกสบาย
B: ความปลอดภัย
C: ราคาค่าโดยสาร
D: เวลาในการเดินทาง

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

95 (25.54)
50 (13.44)
55 (14.78)
126
(33.87)
14
(3.76)
7
(1.88)

90 (24.19)
45 (12.10)
64 (17.20)
72
(19.35)
37
(9.95)
18
(4.84)

60 (16.13)
47 (12.63)
64 (17.20)
68
(18.28)
35
(9.41)
25
(6.72)

E: ความถี่และเวลาใน
การรอรถโดยสาร
F: ความพร้อมของ
ระบบการให้บริการ
G: ความยากง่ายใน
13
23
27
การเชื่อมต่อการ
(3.49)
(6.18)
(7.26)
เดินทางไประบบอื่น
H: ความยากง่ายใน
9
15
35
การเข้าถึงบริการ/รับ
(2.42)
(4.03)
(9.41)
บริการ
I: ความแน่นอนของ
3
8
11
ราคาค่าโดยสาร
(0.81)
(2.15)
(2.96)
(ไม่มี Surged Price)
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บคือค่าร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

คะแนน
เฉลี่ย
2.164
1.161
1.427
2.457
0.581
0.306
0.433

0.336

0.134

4.3 มุมมองในการใช้งานมอเตอร์ไซค์แชริ่ง
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารหากมีการ
ให้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งในอนาคต เนื่องจากยังเป็นรูปแบบการเดินทาง
แบบใหม่ ทำให้ผู้โดยสารยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานยังไม่เกิดความคุ้น
ชิน นอกจากนี้ ตำแหน่งของสถานีจอดรถรถมอเตอร์ไซค์แชริ่งก็เป็นปัจจัย
หนึ่งที่สำคัญในการให้บริการ ถ้าหากสถานีจอดรถอยู่ไกลกว่าจุดจอดวินมอ
เตอร์ ไ ซค์ ก ็เ ป็น การยากที่ ผู ้เ ดิน ทางจะเปลี่ ย นรู ป แบบการเดินทางจาก
รถจักรยานยนต์รับจ้างมาใช้บ ริการมอเตอร์ไซค์แชริ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเพิ่ม
คำถามเพื่อสอบถามระยะเวลาเดินที่ยอมรับได้ของผู้ใช้บริการไปในการเดิน
จากที่พักหรือสำนักงาน ไปยังสถานีจอดรถที่อยู่ใกล้ที่สุด

รูปที่ 4 ระยะเวลาเดินที่ยอมรับได้

จากรูปที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีที่จะเดินไปยังจุด
จอดรถมอเตอร์ไซค์แชริ่งที่ใกล้ที่สุดจากจากที่พัก/สำนักงาน ในระยะเวลา 5TRL17-5
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10 นาที จ ำนวนร้ อ ยละ 75.81 และระยะเวลาเดิ น 10-15 นาที ร้ อ ยละ ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิแ์ บบจำลองโลจิตของตัวแปรที่มีผลต่อ
20.70 โดยกำหนดให้สถานีจอดรถมอเตอร์ไซค์แชริ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า การเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่ง
ค่าเบี่ยงเบน
ขนส่งมวลชนทั้งบีทีเอส (BTS) และเอ็มอาที (MRT) เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถ ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสถิติ t Exp (  )
มาตรฐาน
จอดรถมอเตอร์ไซค์แชริ่ง และเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปยังรถไฟฟ้า ได้
ค่าคงที่
-0.184
0.3885
-0.47
0.832
โดยสะดวก
4.4 การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์สมการถดถอย
การศึกษานี้ใช้โปรแกรม R-Studio ในการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกตัวแปร
ที ่ เ หมาะสมสำหรับ การสร้ า งแบบจำลองพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้บ ริก าร
มอเตอร์ไซค์แชร์ริ่ง และเมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของเครื่องหมาย
หน้าสัมประสิทธิ์ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และค่าความ
คลาดเคลื่อน (Type I Error) ที่น้อยกว่า 0.05 พบว่า มีตัวแปรทั้งหมด 17
ตัวที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่ง ดัง
แสดงในตารางที่ 5 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 372 ตัวย่าง จะต้องเลือก
รู ป แบบการเดิ น ทางจากสถานการณ์ จ ำลองที ่ แ ตกต่ า งกั น ทั ้ ง หมด 6
สถานการณ์ ทำให้มีจำนวนข้อมูลทั้งสิ้นรวม 2,232 ตัวอย่าง จากนั้น เมื่อทำ
การวิเคราะห์โดยใช้ความถดถอยแบบโลจิสติก (Logistic Regression) ได้ผล
ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ตัวแปรทีม่ ีผลการต่อการพยากรณ์การเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่ง
ตัวแปร
Y
TTWin

คำอธิบาย
การเลือกรูปแบบการเดินทาง (1=เลือกมอเตอร์ไซค์แชริ่ง, 0=เลือก
รถจักรยานยนต์รับจ้าง)
เวลาการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้างในสถานการณ์สมมติ
(นาที)

TCWin

ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างในสถานการณ์สมมติ (บาท)

TTMS

เวลาการเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์แชร์ริ่งในสถานการณ์สมมติ (นาที)

TCMS

ค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์แชร์ริ่งในสถานการณ์สมมติ (บาท)

Frequency

ความถี่ในการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อสัปดาห์

Gender

เพศ (1=ชาย, 0=หญิง)

Age

อายุ (ปี)

Inc

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน

No_MC

จำนวนรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

No_Car

จำนวนรถยนต์ส่วนตัว

MC_Lic

การมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (1=มี, 0 =ไม่มี)

Accep_Walk
Will_Pay

ระยะเวลาเดินที่ยอมรับได้ในการเดินไปยังจุดจอดรถที่ใกล้ที่สุด
(นาที)
ค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ในการใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งที่ระยะทาง 5
กิโลเมตร (บาท)

Rk_A

ปัจจัยในด้านความสะดวกสบาย

Rk_D

ปัจจัยในด้านเวลาในการเดินทาง

Rk_E

ปัจจัยในด้านความถี่และเวลาในการรอรถโดยสาร

Rk_F

ปัจจัยในด้านความพร้อมของการให้บริการ

TTWin
TCWin
TTMS
TCMS
Frequency
Gender
Age
Inc
No_MC
No_Car
MC_Lic
Accep_Walk
Will_Pay
Rk_A
Rk_D
Rk_E
Rk_F

0.324
0.048
-0.289
-0.087
0.129
0.311
0.009
1.15x10-5
-0.385
-0.130
0.302
0.066
0.042
-0.073
-0.283
-0.126
-0.159

0.0223
0.0106
0.0182
0.0138
0.0212
0.1168
0.0049
0.0000
0.0787
0.0499
0.1278
0.0191
0.0053
0.0321
0.0310
0.0445
0.0625

14.51
4.52
-15.88
-6.30
6.08
2.66
-1.85
-2.63
-4.89
-2.60
2.37
3.45
7.89
-2.26
-9.14
-2.83
-2.55

1.382
1.049
0.749
0.917
1.138
1.364
1.009
1.000
0.680
0.878
1.353
1.068
1.043
0.930
0.753
0.882
0.853

จากตารางที่ 6 พบว่า เวลาในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง
(TTWIN) มี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ร ถมอเตอร์ ไ ซค์ แ ชริ่ ง สู ง ที ่ ส ุ ด อย่ า งมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.001 และมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ เ ท่ า กั บ 0.324
รองลงมา ได้แก่ ตัวแปรเพศ (Gender) และการมีใบอนุญาตในการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ (MC_Lic) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.311 และ 0.302 ตามลำดับ สำหรับตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อการเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์แชริ่งมากที่สุด คือ จำนวน
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ที่มีในครอบครอง (No_MC) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ -0.385
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ มีความสำคัญต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
พบว่า ถ้าหากผู้เดินทางให้ความสำคัญเกี่ยวกับเวลาในเดินทาง (Rk_D) มาก
ขึ้น 1 ลำดับ จะส่งผลทำให้ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งมีค่าลดลง เนื่องจากการใช้งานมอเตอร์ไซค์
แชริ่งจะต้องมีการเดินไปยังสถานีจอดซึ่งอาจจะทำให้ใช้เวลาในการเดินทาง
รวมมากกว่าการเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรเท่ากับ -0.283 และหากผู้เดินทางให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ความ
พร้อมของระบบให้บริการ (Rk_F) มากขึ้น 1 ลำดับ ก็จะส่งผลทำให้ความพึง
พอใจหรืออรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งลดลง
เช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากับ -0.159
เมื ่ อ พิ จ ารณาค่ า Odds Ratio หรื อ Exp (  ) ซึ ่ ง เป็ น ค่ า ที่ อ ธิ บ าย
สัดส่วนของความน่าจะเป็นของการเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งต่อความ
น่าจะเป็นที่จะไม่เลือกใช้บริการ พบว่า เพศชายจะมีความน่าจะเป็นในการ
เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริง่ มากกว่าเพศหญิงอยู่ 1.364 เท่า และกลุ่มผู้
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ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มีโอกาสเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่ง
1.353 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มไม่มีใบอนุญาต นอกจากนี้ หากพิจารณาความถี่
ของการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างใน 1 สัปดาห์ (Frequency) จะ
พบว่า ถ้ามีการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มขึ้น 1 ครั้งจะส่งผลให้มี
โอกาสเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งเพิ่มขึ้น 1.138 เท่าหรือคิดเป็นร้อย
ละ 13.8
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบว่าค่า Log-Likelihood ที่คำนวณโดยสมมติให้ค่าพารามิเตอร์ทุกตัวของ
แบบจำลองเท่ า กั บ 0 หรื อ LL(0) มี ค ่ า เท่ า กั บ -1404.2 และค่ า LogLikelihood ที่ได้เมื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ดีที่สุด หรือ LL(  MLE ) มี
ค่า เท่า กับ -1035.65 ทำให้ค่า Likelihood Ratio เท่า กับ 737.1 โดยค่า
วิ ก ฤติ ไ คสแควร์ ท ี ่ ม ี ค ่ า องศาอิ ส ระ (Degree of freedom) 18 ที ่ ร ะดั บ
นัยสำคัญ 0.01 มีค่าเท่ากับ 34.81 ดังนั้นจึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานว่าง
(ค่าสัมประสิทธิ์ทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์) ได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 จึงกล่าวได้
ว่าสมการถดถอยโลจิตทวินามที่ได้ประมาณค่านั้ นสามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ค่อนข้างดี
จากตัวอย่างทั้งหมด 2,232 ตัวอย่าง แบบจำลองมีการพยากรณ์ผู ้ที่
เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งถูกต้อง 1,639 ตัวอย่าง มีการพยากรณ์
ผิดพลาด 593 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละของการพยากรณ์ความถูก ต้อ ง
(Percent Correction Prediction) ของแบบจำลองอยู่ที่ร้อยละ 73.43 ซึ่ง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีและมีความสอดคล้องกับข้อมูล
4.5 มูลค่าเวลาในการเดินทาง
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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกแบบไม่ต่อเนื่องทางด้าน
พฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ต ่ อ การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางระหว่ า ง
รถจักรยานยนต์รับจ้างกับรถมอเตอร์ไซค์แชริ่ง โดยสร้างสถานการณ์สมมติที่
มีปัจจัยทางด้านเวลาและค่าโดยสารที่แตกต่างกัน และแยกตัวแปรออกเป็น
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ตัวแปรเวลาและค่าโดยสารในการเดินทาง (2) ตัวแปร
ด้านลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ และ (3) ตัวแปรปัจจัยที่มีความสำคัญ
ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ผลการศึกษาพบว่า ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างส่งผลต่อความ
น่าจะเป็นในการเลือกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์แชริ่งอย่างมีนัยสำคัญมาก
ที่สุด กล่าวคือถ้าผู้เดินทางมีความรู้สึกว่าค่าโดยสารของรถจักรยานยนต์
รั บ จ้ า งแพงเกิ น ไป ผู ้ เ ดิ น ทางจะมี ค วามรู ้ ส ึ ก ต้ อ งการที ่ จ ะใช้ บ ริ ก าร
มอเตอร์ไซค์แชริ่งมากขึ้น สำหรับตัวแปรด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ และ
สังคม พบว่า เพศมีผลต่อความน่าจะเป็นในการเลือกใช้บริการมากที่สุด โดย
เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งน้อยกว่าเพศชาย และ
สำหรับตัวแปรปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง พบว่า
ผู้โดยสารจะให้ความสำคัญกับเวลาในการเดินทางมากที่สุด จะส่งผลทำให้มี
แนวโน้ ม ในการใช้ บ ริ ก ารรถมอเตอร์ ไ ซค์ แ ชริ ่ ง ลดลง อาจะเป็ น เพราะ
ผู้โ ดยสารที่ใช้บ ริก ารรถจัก รยานยนต์รับจ้างในปัจ จุบ ันเป็นผู้เดินทางที่
ต้องการความรวดเร็ว ในการเดินทางเพื่อเชื่อ มต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า ให้
รวดเร็วที่สุด ซึ่งการใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งอาจจะมีความยุ่งยากในการ
ใช้งาน เช่น การใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือการเดินไปยังสถานีจอดรถ
ที่ไม่มีความคุ้นชินเท่ากับเดินไปยังจุดจอดวินมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อยู่เป็นประจำ

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของเวลาในการเดินทาง ( time ) ด้วยวิธี 5.2 ข้อจำกัดของการศึกษา
Marginal Effect จะทำให้ทราบว่าเมื่อ เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น 1 นาที
1) เนื่อ งจากมอเตอร์ไซค์แ ชริ่งยังไม่มีการให้บ ริ ก ารจริง ในการทำ
จะส่งผลทำให้อรรถประโยชน์ของผู้โดยสารที่เลือกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
แบบสอบถามในงานวิจัยนี้จะต้องมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
แชริ่งลดลงเท่ากับ 0.289 สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบเนื่องจาก
รู ป แบบของการให้ บ ริ ก าร ขั ้ น ตอนและวิ ธี ก ารใช้ ง าน รวมถึ ง
ผู้โดยสารจะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเดินทางลดลง ถ้าเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น ในส่วนของสัมประสิทธิ์ค่าโดยสารในการเดินทาง ( Cost )
ลักษณะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ให้บริการโดยละเอียดเพื่อไม่ให้
หากค่าโดยสารในการให้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งมีค่าเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทำ
เกิ ด ความคลาดเคลื ่ อ น ทำให้ ต ้ อ งใช้ เ วลานานในการทำ
ให้อรรถประโยชน์ของผู้โดยสารที่เลือกเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์แชริ่งลดลง
แบบสอบถามแต่ละชุด ซึ่งในบางครั้งผู้โดยสารรถจักรยนต์รับจ้าง
เท่า กับ 0.087 ดังนั้น จึง สามารถคำนวณมู ลค่า ของเวลาของผู้โดยสารที่
ค่อนข้างรีบในช่วงเช้าที่เป็นเวลาในการไปทำงาน ทำให้ในการเก็บ
เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แชริ่งได้เท่ากับ -0.289/-0.0097 หรือ 3.32 บาท
ข้อมูลอาจจะได้ไม่ครบถ้วน
ต่อนาที
2) งานวิจัยนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์
ในทำนองเดียวกัน หากคำนวณสัมประสิทธิ์ของเวลาและค่าโดยสารใน
รับ จ้า งเป็น ระบบรอง (Feeder) เพื่อ เชื่อ มต่อกับระบบรถไฟฟ้า
การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้างจะได้มูลค่าเวลาของผู้โดยสารเท่ากับ
ขนส่งมวลชนเท่านั้น ซึ่งยังขาดกลุ่มผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์
-0.324/-0.048 หรือ 6.75 บาทต่อนาที กล่าวคือผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
รับจ้างเดินทางออกจากที่พักไปยังป้ายจอดรถประจำทาง หรือกลุ่ม
รับจ้างยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 6.75 บาท เพื่อเดินทางเร็วขึ้น 1 นาที
ผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นรูปแบบการเดินทางหลัก
จากผลการคำนวณเปรียบเทียบมูลค่าของเวลาของทั้ง 2 รูปแบบการ
ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เดินทาง ทำให้ทราบว่า ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างมี มูลค่าของเวลา
3) การกำหนดเวลาในการเดินทางในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์แชริ่ง
มากกว่าผู้โดยสารมอเตอร์ไซค์แชริ่ง 2.032 เท่า
อาจจะไม่ใช่เวลาที่แท้จริงในการเดินทาง เพราะผู้ใช้งานจริงอาจจะ
5. อภิปรายผลการศึกษา
ไม่มีความคุ้นชินในการใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ
4) การกำหนดจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์แชริ่งที่ใกล้ที่สุด ในระยะเดินไม่
5.1 สรุปผลการศึกษา
เดิน 5 นาที อาจจะไม่มีความเหมาะสมในการให้บริการจริง
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บทคัดย่อ
การดำเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงรักษาทางพิเศษจะส่งผลกระทบ
ต่อการใช้บริการและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานจึง
จำเป็นต้องมีก ารจั ดการจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและ
ผู้ปฏิบัติงาน การจั ดการจราจรกรณี ก่อสร้างหรือ ซ่อมบำรุงบริเวณด่านฯ
และบนทางพิเศษนั้นมีความแตกต่างกัน โดยในประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบ
การจัดการจราจรบริเวณด่านฯ ที่ชัดเจน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์หารูปแบบการจัดการจราจรที่ปลอดภัยกับการปฏิบัติงานบริเวณ
ด่านฯ โดยทำการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถขณะขับผ่านด่านฯ
ที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพของด่ า นฯ ที่ แ ตกต่ า งกั น นำความเร็ ว รถที่ ได้
คำนวณเพื่อหาระยะเบี่ยงที่ปลอดภัย แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกับระยะการ
เบี่ยงการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตามมาตรฐานของ FDOT
(Florida Department of Transportation) Design Standard, (2013)
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการเก็บข้อมูลความเร็วเฉลี่ยบริเวณด่านฯ อยู่ที่
35 - 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คำนวณหาระยะเบี่ยงการจราจรได้เท่ากับ 20 70 เมตร ซึ่งคล้ายคลึงกับการจัดการจราจรตามมาตรฐานของ FDOT จาก
ข้อมูลที่ได้สามารถกำหนดรูปแบบการจัดการจราจรที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง
และผู้ ป ฏิ บั ติ งานมากที่ สุด คื อ การแบ่ งพื้ น ที่ จั ด การจราจรบริเวณด่ า นฯ
ออกเป็ น 3 กรณี คื อ 1) กรณี ป ฏิ บั ติ ง านบริ เวณหน้ า ด่ า นฯ 2) การ
ปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ และ 3) การปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ
คำสำคัญ: การจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ, ระยะเบี่ยง
การจราจร, FDOT

Abstract
The Expressway construction or maintenance is effected to
user and officer’s safety. A traffic control is needed to be
managing in order to protect user and officer from accident.
There are different between toll plaza traffic control and road
traffic control. The standard for toll plaza traffic control in

Thailand is not complete currently. The aim of this study is to
analyses a safety traffic control which suitable for toll plaza
work zone. Speed information on different physical type of toll
plaza is collected. An average vehicle speed at the toll plaza is
35 – 61 kilometers per hour. Calculate the taper length from
speed information; the suitable taper length is 20 – 70 meters.
The taper length is similar when compare with FDOT (Florida
Department of Transportation) Design Standard, (2013). In
conclusion, it can define 3 cases which are 1) In front of toll
plaza 2) At toll plaza and 3) Behind toll plaza.
Keywords: Toll Plaza Traffic Control, Taper Length, FDOT

1. คำนำ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่มีวิสัย ทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒ นาทางพิเศษ เพื่ อให้ บ ริก ารที่ดี มีความ
คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน โดยมีการให้บริการรวม 8 สาย
ทาง ระยะทางทั้งสิ้น 224.6 กิโลเมตร มีจำนวนด่านเก็บค่าผ่า นทางพิเศษ
ทั้งสิ้น 144 ด่าน ดังนั้นเพื่อให้การบริการทางพิเศษสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์ก ร การซ่อ มบำรุงทางพิ เศษให้ มี สภาพดีอ ยู่เสมอจึ งเป็ น อี ก หนึ่ ง
ภารกิจหลักของ กทพ. โดยการซ่อมบำรุงทางพิเศษจำเป็นจะต้องมีการปิด
หรือเบี่ยงช่องจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิ เศษ และพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานของ กทพ. ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบริเวณด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษได้
ปัจจุ บันการปฏิบั ติงานซ่อมบำรุงบริเวณด่านเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษใน
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการจั ดการจราจรที่ เป็ นมาตรฐานและเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษารูปแบบการจัดการจราจรกรณีการซ่อมบำรุงบริเวณด่านเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษที่เหมาะสมกับ กทพ.
2) วิเคราะห์ระยะเบี่ยงการจราจร เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการ
จราจรกับมาตรฐาน FDOT
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2 พื้นที่การจัดการจราจร

2.1 ลักษณะทางกายภาพของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

การจัดการจราจรบนทางพิเศษกรณีงานก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงบริเวณ
ด่านฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางพิเศษทราบถึงกายภาพของ
ด่า นเก็บ ค่า ผ่า นทางที่ เปลี่ ย นแปลงไป โดยแบ่ งพื้ น ที่ ก ารจั ด การจราจร
ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ คือ พื้นที่แจ้งเตือนล่วงหน้า พื้นที่เบี่ยงการจราจร
พื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 2

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษมักตั้งอยู่ในเขตเมือง บริเวณทางขึ้นและลง
(Ramp Plaza) โดยด่านเก็บ ค่า ผ่า นทางพิเศษแบ่ งออกตามลัก ษณะทาง
กายภาพซึ่งมาจากทิศทางของกระแสจราจรทั้งขาเข้าและขาออกจากด่านฯ
โดยมีตัวอย่างลักษณะด่านฯ แสดงดังรูปที่ 1

ตารางที่ 2 ส่วนประกอบของพื้นที่การจัดการจราจร
พื้นที่การจัดการจราจร

ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่การจัดการจราจร

1) พื้นที่แจ้งเตือนล่วงหน้า

เป็นส่วนที่ใช้แจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบถึงเหตุการณ์
ที่ เกิ ด ขึ้น ด้ านหน้ า เพื่ อให้ ส ามารถตั ด สิน ใจที่ จะหยุ ด
เบี่ยงช่องจราจร หรือลดความเร็วได้อย่างปลอดภัย [2]
โดยสามารถคำนวณหาได้จากระยะมองเห็นตัดสินใจได้

รูปที่ 1 ตัวอย่างลักษณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษลักษณะทางกายภาพของ

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
ซึ่งมีทิ ศทางของกระแสจราจรทั้งก่อ นเข้ า ด่า นฯ และหลังออกจากด่า นฯ
แตกต่างกัน และในการศึกษานี้ได้ทำการคัดเลือกด่านฯ ที่เป็นตัวแทนของ
รูปแบบด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในประเทศไทย โดยสามารถสรุปลักษณะ
ทางกายภาพของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ดังตารางที่ 1

ทัน (Decision Sight Distance, DSD) ดังสมการที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของด่านฯ ในประเทศไทย

รวมถึงการเปลี่ยนสัญญาณไฟบนหลังคาด่านฯ (Over

ลักษณะทางกายภาพของด่านฯ

ก่อนการปฏิบั ติงานจะมีก ารแสดงสั ญ ลัก ษณ์ เตือ น
งานก่อสร้างข้างหน้า หรือสัญลักษณ์แนะนำการเบี่ยง
ช่ อ งจราจรบนป้ า ยสั ญ ญาณจราจรปรั บ ได้ (Matrix
Sign, MS) และแสดงข้ อ ความแจ้ ง เตื อ นบ นป้ า ย
ปรับเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Matrix Sign, VMS)

ทิศทางกระแสจราจร

Traffic Light, OTL) เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นให้ ผู้ ใ ช้ ท างพิ เศษ
ทราบล่วงหน้า
2) พื้นที่เบี่ยงการจราจร

เป็ น พื้ น ที่ เริ่ ม เบี่ ย งทิ ศ ทางการจราจร (Transition

เข้า 1 ทิศทาง

Area) ซึ่ งประกอบไปด้ วยระยะเบี่ ยงการจราจร (Taper

ออก 2 ทิศทาง

Length, L) ที่แปรผันกับความเร็วของยานพาหนะ [1] [2]
กล่าวคือ พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของช่อง

ตัววายหงาย

จราจรจากปกติ โดยมีการวางอุปกรณ์ แบ่งช่องจราจร
เช่น กรวยจราจร (Traffic Cone), ไฟวับวาบ และป้าย
สัญญาณไฟลูกศร เป็นต้น เพื่อเบี่ยงกระแสจราจรออก
เข้า 2 ทิศทาง

จากพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยมี ก ารคำนวณระยะเบี่ ย ง

ออก 1 ทิศทาง

การจราจรแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1) ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70 กม./ชม. ดัง

ตัววายคว่ำ

สมการที่ 2
2) ยานพาหนะมีความเร็วมากกว่า 70 กม./ชม. ดัง
สมการที่ 3
เข้า 1 ทิศทาง

3) พื้นที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง
หรือซ่อมบำรุงทางพิเศษ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2

ออก 1 ทิศทาง

ส่ ว น คื อ ระ ยะกั น ช น (Buffer Length) แล ะรถ
คุ้มครอง (Shadow Vehicle)

ตัวไอ

โดยการคำนวณระยะกันชนจะมีความสอดคล้องกับ
การคำนวณระยะหยุ ด ปลอดภั ย (Stopping Sight
เข้า 2 ทิศทาง
ออก 2 ทิศทาง

ตัวเอ็กซ์

Distance) ดังสมการที่ 4
4) พื้นที่สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน

ส่วนสุดท้ายของพื้นที่การจัดการจราจร เพื่อแจ้งให้
ผู้ใช้ท างทราบว่ าสามารถใช้ค วามเร็ว เป็ น ปกติ ได้ [1]
[2] ซึ่ งมี ระยะเบี่ ย งคื น การจราจรประมาณ 15 – 30
เมตร หลังพื้นที่ปฏิบัติงาน
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2.2.1 การคำนวณระยะมองเห็นตัดสินใจได้ทัน
Decision Sight Distance = 0.278Vt1

(1)

โดยที่ V คือ ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.)
t1 คือ ระยะเวลารับรู้เพื่อลดความเร็ว/เปลี่ยนช่องทาง (วินาที)
= 10.2 ถึง 14.5 วินาที
2.2.2 ระยะเบี่ยงการจราจรกรณีที่ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70
กม./ชม.
WS 2

(2)

Taper Length = 155

2.2.3 ระยะเบี่ยงการจราจรกรณีที่ยานพาหนะมีความเร็ว มากกว่า 70
กม./ชม.
Taper Length = WS
1.6

S คือ ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.)

2.2.4 การคำนวณระยะหยุดปลอดภัย (Stopping Sight Distance)
0.039V 2
a

ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า ระบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษแบบ NSL มี
ประสิทธิภาพมากกว่าระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษรูปแบบอื่น ๆ คือ ผู้ขับขี่
สามารถขับขี่ผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ที่ความเร็วเฉลี่ย 60 กม./ชม.
ซึ่งเร็วกว่าระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) แบบมีไม้กั้น
ซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมันและมลพิษทางอากาศได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และจาก
การวิเคราะห์ Acceleration Noise ยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
บริเวณด่านฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ
2.4 มาตรฐาน State of Florida Department of Transportation
(FDOT) Design Standard

(3)

โดยที่ W คือ ความกว้างของช่องจราจรที่ปิด (เมตร)

Buffer Length = 0.278Vt2 +

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะทางที่ใช้ในการขับขี่ผ่านด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษ

(4)

โดยที่ V คือ ความเร็วของยานพาหนะ (กม./ชม.)

FDOT ได้กำหนดมาตรฐานการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิ เศษ และบริเวณทางแยกทางพิ เศษ FDOT ได้ก ำหนดระยะเบี่ ย ง
การจราจร (Taper Length, L) สำหรับ การจั ด การจราจรบริเวณด่า นฯ
(สำหรับปิดซ่อมหรือก่อสร้างจำนวน 1 ช่องจราจร) แสดงดังตารางที่ 3 โดย
การจัดการจราจรบริเวณด่านฯ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1) กรณี ที่ส่งผลกระทบต่อ การจราจร หมายถึ ง พื้นที่ ป ฏิ บั ติงานอยู่
บริเวณหน้าด่านฯ ดังแสดงในรูปที่ 3
2) กรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร หมายถึง พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายในบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ดังแสดงในรูปที่ 4

t2 คือ ระยะเวลาตอบสนองการเบรก (วินาที) = 2.5 วินาที
a คือ อัตราหน่วงความเร็ว (เมตรต่อวินาที2) = 3.4 เมตร/วินาที2

2.3 การศึกษาระบบเก็บค่าผ่านทางอั ตโนมัติกรณีไม่มีไม้กั้น (Non-Stop
Lane, NSL) [3]
ได้ป ระเมิน ประสิท ธิภ าพของระบบ NSL เปรีย บเที ย บผลลัพ ธ์ด้ า น
วิศวกรรมจราจร ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม และด้านความปลอดภัย
ทางถนนกับระบบเก็บค่าผ่านทางรูปแบบอื่น ๆ (ระบบเงินสด และระบบ
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ แบบมีไม้กั้น) โดยทำการเก็บข้อมูลจากการขับขี่
จริง (GPS Probe Vehicle) ผ่านด่านฯ รูปแบบตัวไอ จำนวน 2 ด่านฯ จาก
การศึกษานี้พบว่าระยะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างมีนัยสำคัญ
บริเวณหน้าด่านฯ และหลังด่านฯ มีค่าเท่ากับ 250 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 3 การจัดการจราจรกรณีส่งผลกระทบต่อการจราจร

รูปที่ 4 การจัดการจราจรกรณีไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร
ตารางที่ 3 สรุ ป ระยะเบี่ ย งการจราจรบริ เวณด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เศษตาม
มาตรฐาน FDOT
กรณี
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ก่อสร้างหรือซ่อมบำรุง ซึ่งโดยทั่วไปการปฏิบัติงานดังกล่าวจะทำในช่วงนอก

1. กรณีส่งผลกระทบต่อการจราจร (พื้นที่ปฏิบัติงาน
อยูบ่ ริเวณหน้าด่านฯ)
1.1 พื้นที่แจ้งเตือนล่วงหน้า มีระยะแจ้งเตือน

เวลาเร่งด่วน

150, 150 และ 500 เมตร

จำนวนตัวอย่างของข้อ มูลในการศึก ษานี้สามารถคำนวณหาได้จ าก
สมการของคอแครน (Cochran , 1977) แสดงดั งสมการที่ 5 เนื่ อ งจาก
ไม่ทราบขนาดของจำนวนประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจำนวนมากและ
ต้องการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรที่ต้องการเก็บข้อมูลต่อด่านฯ โดย
จากการคำนวณพบว่าจำนวนประชากรที่ต้องเก็บข้อมูลความเร็วต่อด่านฯ
ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง

ล่วงหน้า

2.

1.2 พื้นที่เบี่ยงการจราจร มีระยะเบี่ยงการจราจร

60 – 100 เมตร

1.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน มีระยะกันชน

ไม่ได้กำหนด

1.4 พื้นที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน มีระยะเบี่ยง

ไม่ได้กำหนด

กรณีไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร

(พื้นที่

ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทาง)
2.1 พื้นที่แจ้งเตือนล่วงหน้า มีระยะแจ้งเตือน
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100 เมตร
n=

ล่วงหน้า
2.2 พื้นที่เบี่ยงการจราจร มีระยะเบี่ยงการจราจร

15 เมตร

2.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน มีระยะกันชน

ไม่ได้กำหนด

2.4 พื้นที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน มีระยะเบี่ยง

ไม่ได้กำหนด

Z2
4e 2

(5)

โดยที่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
Z คือ ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสำคัญ

3. วิธีการศึกษา

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05

3.1 การคัดเลือกด่านฯ

มีค่า Z = 1.96

เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ำเป็ น ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล ความเร็ ว ของ
ยานพาหนะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางที่มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน
4 รูปแบบ ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาเลือกด่านฯ ที่เป็นตัวแทนในแต่ละรูปแบบ
จำนวน 4 ด่านฯ ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพแสดงดังตารางที่ 4

3.2 การเก็บข้อมูลความเร็วเฉพาะตำแหน่ง

ตารางที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของด่านฯ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

e คือ ระดับ ความคลาดเคลื่อ นของการสุ่ม ตัว อย่า งที่ย อมให้
เกิดขึ้นได้, e = 5%

การเก็บข้ อมูลความเร็วเฉพาะตำแหน่งปกติสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีการวัดความเร็วทางตรง และวิธีการวัดความเร็วทางอ้อม [5] ดังนี้
3.2.1 วิธีการวัดความเร็วทางตรง

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
กายภาพ

วงแหวน

พระราม 9-

โยธิน

รามอินทรา

1 (ฉลองรัช)

พัฒนา

1

8

4

4

4

3. รูปแบบด่านฯ

ตัวเอ็กซ์

ตัวไอ

ตัววายคว่ำ

ตัววายหงาย

4. ลักษณะทาง

ทางตรง

ทางตรง

ทางตรง

ทางตรง

ทางตรง

ทางโค้ง

ทางตรง

200/200

200/200

200/200

200/200

เมตร

เมตร

เมตร

เมตร

1. จำนวนช่องเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษ

กายภาพหน้าด่านฯ
5. ลักษณะทาง
กายภาพหลังด่านฯ
6. ระยะทางในการ
สำรวจบริเวณหน้า/
หลังด่านฯ

และทางโค้ง
ทางตรง
และทางโค้ง

รอบนอก
(บางแก้ว)

วิธีก ารวัดความเร็ว ทางตรงจะใช้ อุ ป กรณ์ ที่ เรีย กว่า ปื น วัดความเร็ว
(Speed Gun) เพื่อวัดความเร็วโดยตรง ซึ่งอุปกรณ์จะปล่อยคลื่นไมโครเวฟ
ความถี่ สู งไปยังยานพาหนะที่ เคลื่ อ นที่แ ละคลื่ นจะสะท้ อ นกลับ มา โดย
ค่าความถี่ของคลื่นที่ปล่อยออกและสะท้อนกลับมาจะแตกต่างกันไปตาม
ความเร็ว ของยานพาหนะ และอุ ป กรณ์ จ ะคำนวณหาค่ า ความเร็ว ของ
ยานพาหนะออกมา

รูปที่ 5 อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็ว

การเก็บข้อมูลความเร็วใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 15 วัน ตั้งแต่วันที่
16 - 30 มีน าคม พ.ศ. 2563 โดยการเก็บ ข้ อ มูล ความเร็ว ครั้งนี้ จะเก็ บ
ข้อมูลในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off - Peak Hour) เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบั ติงานจริง เนื่องจากการศึก ษาการจัดการจราจรบริเวณด่า นฯ เป็ น
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการจราจรบริ เวณด่านฯ กรณีที่มีการ

ข้อมูลความเร็วที่ได้จากปืนวัดความเร็วจะมีความแม่นยำมากที่สุดเมื่อ
วั ด แบบตั้ ง ฉากกั บ ยานพาหนะ หากมุ ม องศาในการวั ด ไม่ ตั้ ง ฉากกั บ
ยานพาหนะ จะเกิดความคลาดเคลื่อนของความเร็วที่วัดได้ โดยปืนแต่ละรุ่น
มีระยะที่สามารถวัดความเร็ว ได้แ ตกต่า งกัน [5] ดั งนั้น การเก็ บ ตัว อย่า ง
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการวัดความเร็วทางตรงจะทำได้ยากและมีจำนวนน้อยกว่า
ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากวิธีการวัดความเร็วทางอ้อม
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3.2.2 วิธีการวัดความเร็วทางอ้อม

3.3.1 รูปแบบการจัดการจราจร

วิธีการวัดความเร็วทางอ้อมคือใช้การจับเวลาที่ยานพาหนะใช้ในการ
เคลื่อนที่ผ่านจุด 2 จุดด้วยการใช้ข้อมูลทางกายภาพบริเวณด่านฯ ที่ กทพ.
มีมาเทียบกับมาตราส่วนในแผนที่บน Google Map และกำหนดระยะห่าง
ระหว่างจุด 2 จุดให้ครอบคลุมบริเวณตำแหน่งที่สำคัญในระยะ 200, 100
และ 50 เมตร ตามตารางที่ 5 และดังแสดงในรูปที่ 6 แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้
ไปทำการคำนวณความเร็ว (Velocity, v) ด้วยสมการที่ 6
v=
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คือการคำนวณระยะปลอดภัย (เมตร) ในพื้นที่จัดการจราจร จากนั้นนำ
ระยะปลอดภัยที่ได้มากำหนดรูปแบบการจัดการจราจรให้เป็นไปตามทฤษฎี
และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ กทพ.
3.3.2 การเปรียบเทียบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ กับมาตรฐาน
FDOT

s คือ ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด (เมตร)

เป็นการนำรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ ที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. มาเปรีย บเทียบกับรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณ
ด่านฯ ตามมาตรฐานของ FDOT เพื่อ พิจ ารณาผลการศึก ษารูป แบบการ
จัดการจราจรบริเวณด่านฯ ที่มีความสอดคล้อ งหรือ ขัดแย้งกับ มาตรฐาน
ของ FDOT หรือไม่ อย่างไร

t คือ ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ระหว่างจุด 2 จุด (วินาที)

4. กรณีบทความภาษาอังกฤษ

s
t

(6)

โดยที่ v คือ ความเร็วของยานพาหนะ (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

การเก็บข้อมูลความเร็วทางอ้อมนี้สามารถใช้กล้องวีดีทัศน์บันทึกภาพ
การเคลื่ อ นที่ ข องยานพาหนะ แล้ ว นำเทปบั น ทึ ก ภาพมาแยกข้ อ มู ล ใน
ภายหลัง ซึ่งจะเหมาะกับการเก็บข้อมูลจำนวนมาก [5]
ทั้งนี้ สามารถสอบเทียบความถูกต้องของข้อมูลความเร็วที่ได้จากการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ทางตรงและทางอ้ อ มทำได้ โ ดยวิ ธี ก ารวั ด ค่ า Correlation
Coefficient (r) และ R-Squared (R2)
ตารางที่ 5 ระยะห่างระหว่างจุดกำหนดการตรวจจับความเร็ว
ความเร็วเฉลี่ย (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
(เมตร)

4.1 ผลการศึกษาความเร็วของยานพาหนะบริเวณด่านฯ
ในงานวิจัยนี้ ใช้ข้อมูลความเร็วจากการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ส่วน คือข้อมูล
ความเร็วทางตรงและข้อมูลความเร็วทางอ้อม
ข้อมูลความเร็วทางตรงได้จากปืนวัดความเร็ว โดยรุ่นที่ใช้สามารถวัด
ความเร็วยานพาหนะที่ระยะสูงสุด 100 เมตร แต่เนื่ องจากการออกแบบ
การจัดการจราจรบริเวณด่านฯ จะต้องมีข้อมูลความเร็วยานพาหนะที่ระยะ
200 เมตร จึงจำเป็ นต้อ งใช้ข้อมูลความเร็วทางอ้อ มมาประกอบในระยะ
ตั้งแต่ 101 เมตร เป็นต้นไป แต่ก่อนที่จะนำข้อมูลความเร็วทางอ้อมมาใช้

< 40

30

ประกอบนั้น จะต้องมีการสอบเทียบความถูกต้องของข้อมูล ทางอ้อมก่อน

40 – 60

60

โดยวิธีการวัดค่า Correlation Coefficient (r) และ R-Squared (R2)

> 60

80

ผลการสอบเทียบความถูกต้องของข้อมูลความเร็วยานพาหนะทางอ้อม
ด้วยวิธีการวัดค่า Correlation Coefficient (r) และ R-Squared (R2) ของ
กลุ่มตัวอย่างข้อมูลความเร็วทางตรงและทางอ้อมที่ระยะ100 เมตร บริเวณ
หน้ า ด่ า นฯ จำนวน 20 ตั ว อย่ า ง แสดงในรู ป ที่ 7 พบว่ า มี ส มการ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีก ารวัดความเร็วทางตรงและทางออ้อ ม คือ y =
0.8666x + 8.4646 และมี ค่ า r = 0.8033 ซึ่ ง มี ค่ า อยู่ ใ นเกณ ฑ์ High
Positive Correlation แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากวิธีการวั ด
ทางตรงและวิธีก ารวัดทางอ้ อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า R2 =
0.6453 แสดงถึงความแปรปรวนของข้อมูล ที่หมายความว่าข้อมูลวิธีการวัด
ทางตรงอธิบายข้อมูลวิธีการวัดทางอ้อมได้ประมาณ 65% จึงสรุปได้ว่าการ

รูปที่ 6 ผังการสำรวจข้อมูลวิธกี ารวัดความเร็วทางอ้อม

3.3 การกำหนดรูปแบบการจัดการจราจรจากข้อมูลความเร็ว

เก็บข้อมูลความเร็วยานพาหนะด้วยวิธีการวัดทางอ้อมสามารถเชื่อถือ ได้

ขั้นตอนนี้จะนำข้อ มูลความเร็วเฉลี่ย ที่ได้ มาทำการวิเคราะห์เพื่อ หา
รูปแบบการจัดการจราจรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ โดย
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาได้
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4.2.1 พื้นที่แจ้งเตือนล่วงหน้า
ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้าจะอ้างอิงความเร็วเฉลี่ยสูงสุดของยานพาหนะ
บริเวณด่านฯ ที่ระยะ 200 เมตร (103 กม./ชม.) ซึ่งสอดคล้องกับความเร็ว
จำกัดของทางพิเศษตามปกติ ที่ความเร็วจำกัดไม่เกิ น 100 - 110 กม./ชม.
รูปที่ 7 ความถูกต้องของข้อมูลความเร็วยานพาหนะจากการวัดวิธีการวัดความเร็ว
ทางตรงและวิธีการวัดความเร็วทางอ้อม

ดังนั้นจะมีการแจ้งเตือนด้วยป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (Matrix Sign, MS)
หรือ ป้ า ยปรับ เปลี่ ย นข้ อ ความได้ (Variable Matrix Sign, VMS) ที่ ระยะ
300 และ 500 เมตร ก่อนถึงพื้นที่เบี่ยงการจราจร
4.2.2 พื้นที่เบี่ยงการจราจร

จากการเก็ บ ข้ อ มูล ความเร็ว ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ มสามารถนำมา
กำหนดความเร็ว ออกแบบ (85th Percentile Speed) ของยาพานะที่ วิ่ง

ระยะเบี่ยงการจราจรสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือระยะเบี่ยงการจราจร

ผ่านด่านฯ ทั้งระบบเงินสด (MTC) และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ และระยะเบี่ยงการจราจรกรณีปฏิบัติงาน

(ETC) ดังแสดงในรูปที่ 8

บริเวณด่านฯ
1) ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length) กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้า
ด่านฯ ต้องมีระยะเบี่ยงการจราจรที่ไม่น้อยกว่า 70 เมตร โดยใช้ความเร็ว
ออกแบบของยานพาหนะนะที่ ระยะ 100 เมตร (61.4 กม./ชม.) ในการ
คำนวณระยะเบี่ยง
2) ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length) กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ
มีระยะเบี่ยงการจราจรที่ต้องไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยใช้ความเร็วออกแบบ
ของยาพานหะที่ด่านฯ ( 35.3 กม./ชม. )
4.2.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน

รูปที่ 8 ความเร็วเฉลีย่

ข้ อ มู ล ความเร็ว ที่ ได้นี้ จะทำให้ ท ราบความเร็ว ออกแบบสู งสุ ด ของ
ยานพาหนะบริ เวณด่ า นฯ ที่ ร ะยะต่ า ง ๆ เพื่ อ นำมาคำนวณหาระยะ
ปลอดภั ย (เมตร) และกำหนดรูป แบบการจั ดการจราจรให้ ป ลอดภั ย ต่อ
ความเร็วนั้น ๆ

ระยะกันชน (Buffer Length) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 86 เมตร (กรณี
ไม่มีรถคุ้มกัน ) โดยคำนวณได้จากความเร็วออกแบบของยานพาหนะนะที่
ระยะ 100 เมตร (61.4 กม./ชม.) และต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 40 เมตร (กรณีมี
รถคุ้มกัน) [1] ดังแสดงในรูปที่ 10
4.2.4 พื้นที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

4.2 การกำหนดระยะของพื้นที่การจัดการจราจร
พื้นที่การจัดการจราจรจะแบ่งออกเป็น 4 ส่ วน ได้แก่ พื้นที่แจ้งเตือน
ล่ ว งหน้ า พื้ น ที่ เบี่ ย งการจราจร พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน และพื้ น ที่ สิ้ น สุ ด การ

มีระยะเบี่ยงประมาณ 15 เมตรหลังจากจุดสิ้นสุดการปฏิบัติงานเพื่อให้
ยานพาหนะเคลื่อนออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

ปฏิบัติงาน โดยกำหนดระยะปลอดภัยตามความเร็ว ออกแบบที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลความเร็วแสดงในรูปที่ 9 ดังนี้

รูปที่ 9 ระยะปลอดภัยสำหรับพื้นที่การจัดการจราจรบริเวณด่านฯ
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รูปที่ 10 ระยะกันชนที่เหมาะสมกรณีทมี่ ีรถคุ้มกัน
รูปที่ 11 การปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ

4.3 รูปแบบการจัดการจราจรการปฏิบัติบริเวณด่านฯ
การกำหนดรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ของ กทพ. ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ, กรณี
ปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ และกรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ ดังนี้
4.3.1 กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ

4.3.2 กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ
หมายถึง การปฏิบัติงานใต้หลังคาอาคารด่านฯ ประกอบไปด้วยพื้นที่
จัดการจราจรทั้ง 3 ส่วนดังแสดงการคำนวณและรูปแบบการจัดการจราจร
ในตารางที่ 7 และรูปที่ 12 โดยมีระยะปลอดภัยดังนี้

หมายถึง การปฏิบัติงานนอกหลังคาอาคารด่านฯ ห่ างจากด่านฯ ไม่
เกิน 100 เมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่จัดการจราจรทั้ง 4 ส่วนดังแสดงการ
คำนวณและรูป แบบการจัดการจราจรในตารางที่ 6 และรูป ที่ 11 โดยมี
ระยะปลอดภัยดังนี้
ตารางที่ 6 ระยะปลอดภัยกรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ

ตารางที่ 7 ระยะปลอดภัยกรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ
2. กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ
พื้นที่การจัดการจราจร
1. ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า (Decision
Sight Distance, DSD)

1. กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ
พื้นที่การจัดการจราจร
1. ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า (Decision
Sight Distance, DSD)
2. ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length)
- ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70
กม./ชม.
3. ระยะกันชน (Buffer Length)
- กรณีไม่มีรถคุ้มกัน

- กรณีมีรถคุ้มกัน
4. ระยะสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

2. ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length)
- ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70 กม./
ชม.

ระยะปลอดภัย
DSD = 300 ถึง 500 เมตร
[0.278 x 103 x 10.2 = 300]
[0.278 x 1030 x 14.5 = 430]

3. ระยะสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

Taper Length = 70 เมตร เป็นอย่าง
น้อย
[3 x 61.42 / 155 = 72.9 เมตร]
Buffer Length = 85.9 เมตร
[(0.278x61.4x2.5)+(0.039x61.42/3.4)]
Buffer Length = 40 เมตร เป็นอย่าง
น้อย
ประมาณ 15 เมตร

ระยะปลอดภัย
DSD = 300 ถึง 500 เมตร
[0.278 x 103 x 10.2 = 300]
[0.278 x 103 x 14.5 = 430]
Taper Length = 20 เมตร เป็นอย่าง
น้อย
[3 x 35.32 / 155 = 24.1 เมตร]
ประมาณ 15 เมตร

4.3.3 กรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ
หมายถึง การปฏิบัติงานนอกหลังคาอาคารด่านฯ ห่ างจากด่านฯ ไม่
เกิน 100 เมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่จัดการจราจรทั้ง 3 ส่วนดังแสดงการ
คำนวณและรูป แบบการจัดการจราจรในตารางที่ 8 และรูป ที่ 13 โดยมี
ระยะปลอดภัยดังนี้
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ตารางที่ 8 ระยะปลอดภัยกรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ
3. กรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ
พื้นที่การจัดการจราจร
1. ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า (Decision
Sight Distance, DSD)
2. ระยะกันชน (Buffer Length)
- กรณีไม่มีรถคุ้มกัน
- กรณีมีรถคุ้มกัน
3. ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper
Length)
- ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70
กม./ชม.

ระยะปลอดภัย
เปิดสัญญาณไฟ OTL แจ้งเตือนผู้ใช้งาน

Buffer Length = 85.9 เมตร
[(0.278x61.4x2.5)+(0.039x61.42/3.4)]
Buffer Length = 40 เมตร เป็นอย่าง
น้อย

Taper Length = 70 เมตร เป็นอย่างน้อย
[3 x 61.42 / 155 = 72.9 เมตร]

รูปที่ 13 การปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบพื้นที่การจัดการจราจร
พื้นที่การจัดการจราจร

FDOT

EXAT’s

1. พื้นที่แจ้งเตือนล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 ป้าย

อย่างน้อย 2 ป้าย

- ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า

ระยะ 150, 150 และ

ระยะ 300 และ 500

500 เมตรก่อนเข้าพื้นที่

เมตรก่อนเข้าพื้นที่เบี่ยง

เบี่ยงการจราจร

การจราจร

60 – 100 เมตร

ไม่น้อยกว่า 70 เมตร

15 เมตร

ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

ไม่ได้กำหนด

ไม่น้อยกว่า 86 เมตร

ไม่ได้กำหนด

ไม่น้อยกว่า 40 เมตร

ไม่ได้กำหนด

ประมาณ 15 เมตร

2. พื้นที่เบี่ยงการจราจร
- ระยะเบี่ ยงกรณี ป ฏิ บั ติง าน
บริเวณหน้าด่านฯ
- ระยะเบี่ ยงกรณี ป ฏิ บั ติง าน
บริเวณด่านฯ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน

รูปที่ 12 การปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ

- ระยะกันชนกรณีไม่มีรถคุ้ม
กัน

4.4 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการจราจรกับมาตรฐาน FDOT

- ระยะกันชนกรณีมีรถคุ้มกัน

รูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ ที่เหมาะสมกับ กทพ. แบ่งได้
เป็น 3 กรณี คือ กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ กรณีปฏิบัติงานบริเวณ
ด่านฯ และกรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบพื้นที่
จั ด การจราจรกั บ มาตรฐาน FDOT พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั น โดยมี

4. พื้นที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
- ร ะ ย ะ เบี่ ย งสิ้ น สุ ด ก า ร
ปฏิบัติงาน

5. บทสรุป

รายละเอียดการเปรียบเทียบพื้นที่การจัดการจราจรแสดงในตารางที่ 9

การศึกษารูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนี้
สามารถทราบถึงข้อมูลความเร็วออกแบบของยานพาหนะบริเวณด่านฯ ที่มี
ลั ก ษณะทางกายภาพที่ แ ตกต่ า งกั น 4 รูป แบบ ซึ่ งครอบคลุ ม ลั ก ษณะ
กายภาพของด่านฯ ในประเทศไทย และนำมากำหนดรูปแบบการจัดการ
จราจรที่ เหมาะสมกับ พฤติก รรมการขั บ ขี่ ข องผู้ ใช้ท างและลัก ษณะการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงรักษาของ กทพ.เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
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ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ โดยข้อมูลความเร็วออกแบบเป็ น
ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการกำหนดรูป แบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ
เพราะความเร็วของยานพาหนะถื อเป็ นตัวแปรหลัก ในการกำหนดระยะ
ปลอดภัยต่าง ๆ
จากการศึก ษาพบว่ารูป แบบการจั ดการจราจรของ กทพ. สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือบำรุงรักษาบริเวณด่านฯ ใน

ห.ทส. รวมทั้งบุคลากรทุกท่านในกองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่ ง
ประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์ตลอดการศึกษาในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
[1]

Association

of

State

Highway

and

117, 256 - 258.
[2]

FDOT เป็ นต้น โดยสามารถแบ่ งรูป แบบการจั ดการจราจรบริเวณด่านฯ
ตามตำแหน่งของพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

American

Transportation Officials (AASHTO). (2001). A Policy
Geometric Design of Highway and Streets. Page 110 -

ประเทศไทยได้ เนื่องจากการเก็บข้อมูลความเร็วที่ครอบคลุมทุกกายภาพ
ของด่ า นฯ ในประเทศไทย ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก าร
จัดการจราจร และมาตรฐานในระดับสากล อาทิ AASHTO, MUTCD และ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Federal Highway Administration (FHWA). (2009). Manual
on Uniform Traffic Control Devices for Streets and
Highways (MUTCD). Page 547 – 557.

[3]

5.1 กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ

รัฐพงศ์ มี สิ ท ธ์ , เอกริน ทร์ เหลื อ งวิลั ย และ ศั ก ดิ์ ด า พรรณไวย.
(2557). การศึก ษาระบบเก็บ ค่า ผ่า นทางอั ตโนมัติก รณี ไม่ มีไม้กั้ น

การปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ จะหมายถึง พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่นอก

(Non-Stop Lane). การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20

หลังคาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และห่างจากตัวด่านฯ ไม่เกิน 100 เมตร
ติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบที่ระยะ 300 และ 500

- 21 พฤศจิกายน 2557, หน้า 4 - 6.
Florida Department of Transportation (FDOT). (2017). Toll

[4]

Plaza Traffic Control Standards. Page 1 – 6.

เมตร ก่อนพื้นทีเบี่ยงการจราจรหรือเปิดใช้ป้าย MS/VMS แจ้งเตือนก่อนถึง
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อย่างน้อย 40 เมตร และระยะเบี่ยงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 15 เมตร
5.2 กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ
การปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ หมายถึง พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ใต้หลังคาด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบที่
ระยะ 300 และ 500 เมตร หรือ เปิ ดใช้ป้ าย MS/VMS แจ้งเตือนก่อนถึ ง
บริเวณด่านเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษ มีระยะเบี่ ยงการจราจร 20 เมตร และ
ระยะเบี่ยงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 15 เมตร
5.3 กรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ
การปฏิบั ติงานบริเวณหลังด่านฯ หมายถึ ง พื้นที่ ป ฏิบั ติงานอยู่น อก
หลังคาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และห่างจากตัวด่านฯ ไม่เกิน 100 เมตร
เปลี่ยนสัญญาณไฟ OTL เป็นสีแดงเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบว่าช่องเก็บค่า
ผ่านทางฯ ปิดใช้งานชั่วคราว มีรถคุ้มกันปิดท้ายและมีระยะกันชนระหว่าง
หน้ารถคุ้มกันจนถึงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 40 เมตร และมีระยะเบี่ยง
การจราจร 70 เมตร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน
ขอขอบพระคุ ณ นายเทพฤทธ์ รัต นปั ญ ญากร ผอ.กวพ. ที่ให้ โอกาสจั ด
ทำงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณนางสาวนันทวรรณ พิทักษ์พานิช
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Analysis of Travel Demand Management for Supporting Public
Transport System in Chiang Mai City
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บทคัดย่อ
ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นสาเหตุ
หนึ ่ ง ทำให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการเดิ น ทาง วิ ธี ที่ น ิ ย มใช้ ใ นการบรรเทา
การจราจรติดขัด คือ การจัดการอุปสงค์การเดินทาง (Travel Demand
Management) เนื่องจากเป็นการควบคุม หรือลดการเดินทางโดยรถส่วน
บุคคล และสนับ สนุนการเดินทางรูป แบบอื่นแทนการใช้รถส่ว นบุคคล
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบงานในการวิเคราะห์หาปัจจัยใน
การกำหนดมาตรการจัด การอุ ป สงค์ ก ารเดิ น ทางที ่ เ หมาะสม สำหรั บ
หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการคัดกรองด้วยวิธีการ
วิเคราะห์สวอท (SWOT) และจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยโดยใช้เทคนิค
ความสอดคล้อง (Concordance technique) การศึกษานี้ได้สำรวจข้อมูล
เชิงลึกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาทำให้ทราบข้อ
ได้เปรียบ และข้อจำกัดของแต่ละมาตรการ รวมถึงความสำคัญของปัจจัย
ต่า ง ๆ เช่น ปัจ จัย ด้า นผลกระทบต่อ ประชาชน ปัจ จัย ด้า นการยอมรับ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในเมืองเชียงใหม่
คำสำคั ญ : การจราจรติ ด ขั ด , การจั ด การอุ ป สงค์ ก ารเดิ น ทาง,
การวิเคราะห์สวอท, เทคนิคความสอดคล้อง

Abstract
Traffic congestion problem in Chiang Mai City during peak
hours mainly causes travel delays. To alleviate this problem,
Travel Demand Management (TDM) is practically utilized as an
effective method to control and/or reduce the uses of private
vehicles. Moreover, it also can promote other alternative
transportation modes. This research aims to create a framework
to analyze factors which can influence the application of TDM
measures for local and relevant agencies using the SWOT
analysis and Concordance technique to screen and prioritize

important factors. This study explores insights from expert
groups from local and relevant agencies to give the TDM
information. The results show the pros and cons of all measures
and also indicate important factors for TDM application in
Chiang Mai city including social impacts, acceptance, economy,
etc.
Keywords: Traffic congestion, Travel Demand Management,
SWOT analysis, Concordance technique, PROMETHEE II

1. คำนำ
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ส่งผลให้
จังหวัดเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ความต้องการในการเดินทางและขนส่งเป็นจำนวนมาก โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนยานพาหนะจดทะเบียนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.87 ต่อปี
ในช่ว งปี พ.ศ.2554-2558 [1] การเพิ่มขึ้นของยานพาหนะเหล่ า นี ้ ไ ด้
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางต่อผู้ใช้ถนน อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดย
อ้อมของต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเชียงใหม่ จากมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจาก ไอเสียของรถยนต์ และมลพิษทางเสียงจากการวิ่งของ
รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่
ที่ผ่านมาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่เพื่อบรรเทา
ปัญหาการจราจรติดขัดภายในเขตเมือง โดยใช้ระบบรถโดยสารประจำทาง
หรือรถเมล์ ได้แก่ รถเมล์โดยสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ และระบบรถ
โดยสารไม่ประจำทางในเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย รถแท็กซี่ (Taxi) และ
รถสี่ล้อแดง มักประสบปัญหาในเรื่อง อัตราค่าโดยสารที่มีราคาแพงและไม่
แน่นอน การให้บริการที่มีลักษณะเป็นแบบ Shared Taxi [1] ซึ่งคนขับรถ
สามารถรับคนเพิ่มเติมและสามารถเปลี่ยนแนวเส้นทางการวิ่งตลอดเส้นทาง
เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีย่งิ ขึ้น
งานวิจัยนี้ได้จัดทำการศึกษาความเหมาะสมของมาตรการจัดการอุปสงค์
การเดินทาง (Travel Demand Management, TDM) ซึ่งคาดว่าจะเข้ามา
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ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

อังกฤษ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมการจอดรถ













2.1 มาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทาง (TDM)

สนับสนุนการเดินเท้า
และจักรยาน













Partial5












































2.1.1 การประยุกต์ใช้มาตรการ TDM

การสนับสนุนค่า
โดยสารรถขนส่ง
สาธารณะ











ITF1 P&R2 TOD3






สะพาน

ลดปริมาณจราจรเข้า
เขตเมือง
เก็บค่าใช้ถนน
(Road Pricing)
มาตรการจูงใจด้าน
ภาษี
การควบคุมป้าย
ทะเบียน
ปรับเกณฑ์การจด
ทะเบียนรถใหม่
มาตรการด้านราคา
น้ำมัน
ลดปริมาณรถสินค้าใน
เขตเมือง
การรณรงค์


Partial5

ให้สิทธิในการให้ทาง
กับรถขนส่งสาธารณะ









































Partial5

ระบบจราจรอัจฉริยะ
(ITS)
ปรับเวลาทำงาน
ทำงานที่บ้าน
การวางแผนการ
เดินทาง
การใช้รถร่วมกัน
(Car Sharing)

อุโมงค์

มาตรการ TDM เป็น การนำมาตรการ หรือนโยบาย เข้ามาช่วยในการ
จัดการความต้องการในการเดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเดินทางในชีวิตประจำวันของผู้เดินทาง ที่แต่เดิมใช้รถยนต์
ส่ ว นบุ ค คล มาใช้ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะหรื อ รู ป แบบการเดิ น ทางที ่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดการติดขัดของยานพาหนะ
บนท้องถนน [2]
มาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทาง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) มาตรการเชิ ง บั ง คั บ (Coercive Measures) คื อ มาตรการที ่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม และบังคับผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเดินทางจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ระบบขนส่งรูปแบบอื่น ๆ
เช่น มาตรการเก็บเงินค่าผ่านเข้าใช้ถนน (Road Pricing) มาตรการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจอดรถ มาตรการขึ้นภาษีน้ำมัน มาตรการจัดการพื้นที่
จอดรถ (Parking Management) มาตรการจำกั ด การจราจร (Traffic
Calming) มาตรการจำกั ด การใช้ ร ถยนต์ (Vehicle Restriction) และ
มาตรการระบบจราจรอัจ ฉริย ะ (Intelligent Transportation System,
ITS) เป็นต้น [3, 4]
2) มาตรการเชิงสนับสนุน (Non-Coercive Measures) คือ มาตรการ
ที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะรูปแบบอื่ น
แทนที ่ ก ารใช้ ร ถยนต์ เช่ น มาตรการปรั บ เปลี ่ ย นช่ ว งเวลาทำงาน
(Alternative Work Schedules) มาตรการพัฒนาการเดินทางโดยการเดิน
เ ท ้ า ( Walkability Improvements) ม า ต ร ก า ร ก า ร ใ ช ้ ร ถ ร่ ว มกั น
(Car Sharing) มาตรการจอดแล้วจร (Park and Ride) มาตรการพัฒนา
ระบบขนส่ ง สาธารณะ (Public Transit Improvements) มาตรการให้
ความสำคัญกับรถที่มีคนนั่งหลายคน (High Occupancy Vehicle, HOV)
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ก า ร ท ำ ง า น อ ย ู ่ ท ี ่ บ ้ า น ผ ่ า น ท า ง อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น็ ต
(Telecommuting) เป็นต้น [3, 4]

FS4

มาตรการ TDM

กทม.

ออสเตรเลีย

ตารางที ่ 1 สรุ ป รายละเอี ย ดมาตรการ TDM ที ่ ม ี ก ารนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ต่างประเทศ และกรุงเทพฯ
USA

ช่วยกำหนดแนวทางการในการพัฒนาระบบขนส่งควบคู่กับการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการลดการใช้รถส่วนบุคคล สนับสนุนการเดินทางใน
รูปแบบระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง และ ระบบ
รถไฟฟ้ารางเบา Light Rail Transit System (LRT) ในอนาคต
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ที่มา : (สนข., 2558) [5]

จากการศึกษามาตรการ TDM ที่มีการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศและ
ในกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS)
เข้า มาเป็นส่ว นสำคัญ ในการแก้ ไขปัญ หาการจราจร สำหรับ มาตรการ
รองลงมา ได้แก่ มาตรการควบคุมการจอดรถ มาตรการสนับสนุนการเดิน
เท้าและจักรยาน และมาตรการปรับเวลาทำงาน โดยสรุปได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

หมายเหตุ.

1

Intermodal Transfer Facilities
Park and Ride
3 Transit Oriented Development
4 Feasibility Study
5 บางพื้นที่
2

2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้มาตรการ TDM
การกำหนดมาตรการ TDM ในการประยุกต์ใช้ในแต่ละโครงข่ายถนน
และพื้นที่เมืองนั้นมีความซับซ้อน ประกอบด้วยหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
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ผู้ใช้ยานพาหนะเดินทาง ประเภทของกิจกรรม คุณลักษณะของถนน และ
จราจร การบังคับใช้ในแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความเป็นไป
ได้ในการนำมาตรการ TDM ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดปัจจัย
ต่า งๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การนำมาตรการ TDM ไปประยุก ต์ใช้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้มาตรการ TDM
ปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐาน
ยานพาหนะ
การเดินทางส่วนบุคคล
ความหลากหลายใน
การขนส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การใช้จ่ายของรัฐ
ค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง
ความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย
สิ่งแวดล้อม
การใช้ที่ดิน
เศรษฐกิจ

รายละเอียด
ถนน ทางเดินเท้า ที่จอดรถ เส้นทาง และถนนไม่ควร
ออกแบบมาเพื่อรองรับรถขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
ความเป็นเจ้าของรถส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับรายได้
บุคคลผู้มีรายได้สูงมีการเดินทางมากกว่าบุคคลผู้มีรายได้
น้อย

เป็นเทคนิคที่สามารถระบุอั นดับของทางเลือกหรือกลุ่มของตัวเลือก
โดยการจั ด อั น ดั บ แบบต้ น ไม้ (Ranking Tree) วิ ธ ี ก ารความสอดคล้ อ ง
(Concordance) จะทำการเปรียบเทีย บตัวเลือ ก (Options) แบบเป็นคู่
เช่นเดียวกับวิธีการอันดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process ,
AHP) การระบุความสำคัญของแต่ละคู่เปรียบ จะพิจารณาจากความเด่น
(Dominance) ของแต่ ละเกณฑ์ โดยทางเลือ กที ่เ ด่น กว่ า หรือ ดีก ว่า อี ก
ทางเลือกจะถูกให้คะแนนเท่ากับ 1 และทางเลือกที่ด้อยกว่าถูกกำหนด
คะแนนเท่า กับ 0 และคะแนนที่ได้จ ะเรีย กว่า คะแนนความสอดคล้อง
(Concordance Score) การพิ จ ารณาเลื อ กเทคนิ ค ในการจั ด อั น ดั บ
ความสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของข้อมูลที่ได้มา ซึ่งแนวทางความ
สอดคล้องนั้นจะเหมาะสมกับข้อ มูลเชิงคุณภาพ โดยไม่จำเป็นที่จะต้อ ง
ทราบความแตกต่างของแต่ละทางเลือกคู่เปรียบในแต่ละเกณฑ์ (Tradeoff) สำหรับแนวทางในการให้ คะแนนความสอดคล้อง (Concordance
Score) สำหรับคู่ของตัวเลือกที่กำหนด (a, b) มีการเปรียบเทียบแต่ละกรณี
ดังนี้ [8]

มีหน่วยงานเฉพาะ หรือหน่วงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา
ช่วยวางแผนการขนส่ง
มีข้อจำกัดในการลงทุน การก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแต่ละครอบครัว
เมื่อมีปริมาณการจราจรที่มากขึ้น ความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตาม
ในการเดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ ง สาธารณะมี ค วาม
สะดวกสบายต่ำกว่าการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล
ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาด้านมลพิษในเขตเมืองมีสูงกว่า
นอกเมือง
การเข้าถึงพื้นที่ภายในเมืองมีการเข้าถึงที่ง่ายกว่ านอก
เมือง เนื่องจากอาจมีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่
การขนส่งสินค้าเข้า-ออก มีผลต่อเศรษฐกิจ

ที่มา : (Broaddus et al., 2009) [6]

จากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ ง งานวิจัยนี้ได้ ใช้วิธ ีการวิเคราะห์
สวอท (SWOT) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานในองค์กร
และวิธีการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ มาตรการ TDM โดย
เทคนิคแนวทางความสอดคล้อง (Concordance) และวิธีการจัดอันดับโดย
ค่าถ่วงน้ำหนัก (Ranking system for obtaining weights)
2.3 การวิเคราะห์สวอท (SWOT)
การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์สวอทในการหาจุดเด่นและจุดด้อยของ
แต่ ล ะมาตรการ TDM สำหรั บ การนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นองค์ ก ร การ
วิเคราะห์สวอท โดยทั่วไปจะจัดกลุ่มตามปัจจัยต่าง ๆ ในรูปแบบของตาราง
เมทริกซ์สองคูณสอง (Matrix) โดยแยกตามการส่งผลของปัจจัย (ดังแสดง
ในรูปที่ 1) [7]
Weaknesses
(จุดอ่อนหรือข้อด้อย)
Threats
(อุปสรรค)

Strengths (จุดแข็งหรือจุดเด่น ) คือ ปัจจัยหรือคุณลักษณะทางบวก
ภายในองค์ก ร ที่ส่งผลให้มีศัก ยภาพที่โ ดดเด่นให้อ งค์ก รสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้
Weaknesses (จุดอ่อนหรือจุดด้อย) คือ ปัจจัยหรือคุณลักษณะทางลบ
ที่เป็นข้อจำกัดและข้อบกพร่องภายในองค์กรที่ยากต่อการบรรลุเป้าหมาย
Opportunity (โอกาส) คือ ปัจจัยหรือสถานการณ์ทางบวกภายนอก
องค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ ช่วยส่งเสริมและมีผลต่อองค์กรในการบรรลุ
เป้าหมายได้
Threats (อุปสรรค) คือ ปัจจัยหรือสถานการณ์ทางลบภายนอกองค์กร
ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานขององค์กร
2.4 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง (Concordance)

มีระบบการขนส่งที่หลากหลาย

Strengths
(จุดแข็งหรือจุดเด่น)
Opportunity
(โอกาส)
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กรณีที่ 1 ถ้า ตัวเลือก a > ตัวเลือก b จะได้
C (a, b) = 1.0
กรณีที่ 2 ถ้าตัวเลือก a < ตัวเลือก b จะได้
C (a, b) = 0
กรณีที่ 3 ถ้า ตัวเลือก a = ตัวเลือก b จะได้
C (a, b) = 1.0
โดย
C คือ ค่าความสอดคล้องของเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือก (Criterion)
a คือ ทางเลือกที่ a
b คือ ทางเลือกที่ b
ค่าคะแนนความสอดคล้อง (Concordance Score) ระหว่างทางเลือก
(a, b) จะถูกนำมาสร้างเป็นตารางเมทริกซ์ความสอดคล้องของทางเลือก
ใดๆ ยกตัวอย่างสมการค่าคะแนนความเด่นระหว่างทางเลือก a และ b
ดังแสดงในสมการที่ (1)
C(a, b) =

รูปที่ 1 การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ในรูปแบบตารางเมทริกซ์

TRL19-3

1
W

(1)

∑j:gj (a)≥gj(b) wj
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โดย
คือ ค่าคะแนนความเด่นของทางเลือก a
เปรียบเทียบกับทางเลือก b
𝑊 คือ ค่าน้ำหนักคะแนนทั้งหมดของทุกเกณฑ์ตัดสินใจ
𝑔𝑗 (𝑎) คือ คะแนนสำหรับเกณฑ์ j ภายใต้ตัวเลือก a
gj (b) คือ คะแนนสำหรับเกณฑ์ j ภายใต้ตัวเลือก b
𝐶

เมื่อได้ตารางเมทริกซ์ความสอดคล้อง (Concordance Matrix) จะถูก
นำมาจัดอันดับเพื่อหาค่าคะแนนแถว (Row) และคะแนนหลัก (Column)
ของแต่ละตัวเลือก โดยใช้แบบจำลอง PROMETHEE I โดยการจัดอันดับ
คะแนนของแถว (Row) แต่ละตัว เลือ ก ตัว เลือ กที่มีคะแนนสูงสุด จะให้
คะแนนอันดับที่หนึ่ง ตัวเลือกที่มีคะแนนรองลงมาจะให้คะแนนอันดับที่สอง
ตามลำดับ และในทางตรงกันข้ามการจัดอันดับคะแนนของหลัก (Column)
แต่ละตัวเลือก ตัว เลือ กที่มีคะแนนน้อ ยที่สุดจะให้คะแนนอัน ดับที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่มีคะแนนรองลงมาจะให้คะแนนอันดับที่สอง ตามลำดับ จากการ
จั ด อั น ดั บ คะแนนของแถว (Row) และการจั ด อั น ดั บ คะแนนของหลัก
(Column) สามารถนำมาจัดอันดับโดยรวมเป็นลำดับต่อไป
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความเด่นระหว่างคู่เปรียบเทียบ a และ b
ด้วยวิธี PROMETHEE II นั้นหาได้จากผลรวมคะแนนของแถว (Row) แต่ละ
ตัวเลือก ลบด้วยผลรวมคะแนนของหลัก (Column) แต่ละตัวเลือก
ค่า เฉลี่ย ของคะแนนความเด่นสามารถถูก นำมาใช้ในการจัดลำดั บ
ความสำคัญของทางเลือก ก่อนที่จะทำการหาค่าความสำคัญของของตัว
แปรแต่ละทางเลือกอย่างง่าย โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิค การจัดอันดับโดย
ค่าถ่วงน้ำหนัก (Ranking system for obtaining weights) ซึ่งเป็นการให้
คะแนนโดยเรียงตามลำดับความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดย
การให้ “1” สำหรับปัจจัยที่ดีที่สุดและให้ 2, 3, 4,.. ตามลำดับความสำคัญ
ที่รองลงมา คะแนนจะถูกกำหนดเป็นคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์ที่สำคัญน้อยที่สุด
จะจบลงด้วยคะแนน n เท่ากับจำนวนเกณฑ์ที่ใช้กำหนดความสำคัญของ
ปัญหา ดังแสดงในสมการที่ (2)
Wi =

n-ri +1

∑ni=1 (n-ri +1)

(2)

โดย
คือ น้ำหนักมาตรฐานสำหรับเกณฑ์ที่ i
n คือ จำนวนเกณฑ์การตัดสินใจ
ri คือ คะแนนการจัดอันดับสำหรับเกณฑ์ที่ i
Wi

2.5 การสำรวจด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
เป็นวิธีการหรือกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญอาจมาจากหลายสาขาวิชา
การศึก ษาโครงการอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา สำหรับ
การศึกษานี้มีแนวทางในการสอบถามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนดังนี้ [9]
1) กำหนดปัญหาที่จะศึกษา
2) เลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
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3) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญอย่า งน้อย จำนวน
2 รอบ เพื่อให้ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนของความสำคัญของเกณฑ์ในการกำหนดความสำคัญของปัจจัยการ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด (Consensus Agreement)
2.6 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
Eriksson et al. [10] ได้ ศึก ษาเรื่อ ง “การยอมรับ มาตรการจัดการ
อุปสงค์การเดินทาง (TDM) ความสำคัญของการตระหนักถึงปัญหาบรรทัด
ฐานส่ ว นบุ ค คล เสรี ภ าพ และความเป็ นธรรม” เพื ่ อ ลดการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล การศึกษานี้ได้ศึ กษา ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการยอมรับของ
มาตรการ TDM เช่น ปัจจัยทางด้านบรรทัดฐานทางสังคม ปัจจัยในด้าน
ความเต็ ม ใจที ่ จ ะลดการใช้ ร ถยนต์ และปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู ้ ถ ึ ง ปัญ หา
นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างการประเมินผู้ใช้รถยนต์เกี่ยวกับ
มาตรการ TDM ที่บังคับ และไม่บังคับ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ
ทางไปรษณีย์ในประเทศสวีเดน สอบถามกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ โดย มาตรการ
TDM ที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ 1) การรณรงค์ข้อมูล 2) การขึ้นภาษีนำ้ มัน
3) การปรับปรุงขนส่งสาธารณะ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองสมการ
เชิ ง โครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling, SEM) จากการศึก ษา
พบว่า มาตรการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะเป็นมาตรการที่ยุติธรรมและ
เป็นที่ยอมรับได้ และเหมาะสมที่สุดต่อการประยุกต์ใช้ สำหรับ มาตรการ
เก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นจากน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการการรณรงค์ให้ข ้อมูล
ถูกมองว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพถือว่าไม่ยุติธรรมและยอมรับไม่ได้
Rahman and Al-Ahmadi [11] ได้ ศ ึ ก ษาเรื ่ อ ง“การประเมิ น แนว
ทางการจัดการอุปสงค์การเดินทาง (TDM) ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ”
เนื่องจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้
นักวางแผนเล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรการ TDM เพื่อเป็นการควบคุม
การใช้ยานพาหนะ และลดความแออัดของปริมาณยานพาหนะบนท้องถนน
ผลการวิจัย พบว่า มาตรการการทำงานทางไกล (Teleworking) มาตรการ
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Government) มาตรการการช้ อ ปปิ้ ง
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการลดความแออัด และการกำหนดราคาที่จอดรถ
มาตรการกำหนดราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น มาตรการการรักษาสิทธิพิเศษของ
HOV และ Light Rail Transit (LRT) และมาตรการการปรับปรุงด้านการ
บริก ารของขนส่งสาธารณะ ช่ว ยให้ผู้เดินทางเปลี่ยนไปใช้บ ริการขนส่ง
สาธารณะ และควรใช้มาตรการ TDM ควบคู่ไปกับการวางแผนการ เช่น
มาตรการการลดการปล่อยก๊า ซมลพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO),
ไนตริกออกไซด์ (NO), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นต้น
Šimunović et al. [12] ได้ศึกษาเรื่อง “ทางเลือกของมาตรการจัดการ
การขนส่งที่เหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์: กรณีศึกษา
เมืองซาเกร็บ” งานวิจัยนี้ได้แสดงถึงวิธีในการแก้ปัญหาการจราจรในเมือง
2 วิธี คือ การก่อสร้างถนน และการจัดการอุปสงค์การจราจร TDM เพื่อลด
หรือเปลี่ยนแปลงความต้องการ โดยลดปริมาณการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ไม่
จำเป็นเพื่อให้การสัญจรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และส่งเสริมระบบขนส่งที่
ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport) งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้
วิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบหลายหลั ก เกณฑ์ (Multi Criteria Analysis) โดย
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert Choice
11 (EC11) โดยมีมาตรการในการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) มาตรการด้านการ
ปรับปรุงการขนส่งสาธารณะ 2) มาตรการด้านชั่วโมงการทำงานที่มีความ
ยืดหยุ่น 3) มาตรการด้านการเดินและปั่นจักรยาน 4) มาตรการด้านการ
ทำงานทางไกล และ 5) มาตรการด้า นการใช้รถร่ว มกัน (Car Sharing)
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางสำหรับการจัดการจราจรในเมืองซาเกร็บ ควร
เริ่มจากมาตรการด้านปรับปรุง การขนส่งสาธารณะ คิดเป็น 27.1% ตาม
ด้วยมาตรการชั่วโมงการทำงานที่มีความยืดหยุ่น คิดเป็น 23.1% มาตรการ
การเดินเท้าและปั่นจักรยาน คิดเป็น 20.7% มาตรการการทำงานทางไกล
(Teleworking) คิดเป็น 15.6% และ มาตรการการใช้รถร่วมกัน คิดเป็น
13.4%
Soltani et al. [13] ได้ศึก ษาเรื่อ ง“ความเป็นไปได้ข องการจั ด การ
อุปสงค์การเดินทาง TDM ด้วยวิธีการวางแผน Bottom-Up” ได้ทำการ
ประเมินมาตรการ TDM และกำหนดลำดับความสำคัญของนโยบาย TDM
ในเมืองชีราซ ประเทศอิหร่าน การศึกษานี้ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญจำนวน
21 คน เพื่อทำการจัดอันดับความสำคัญของแต่ละมาตรการ TDM ในการ
แก้ปัญหาความแออัดของการจราจรในเมืองชีราซ โดยแบ่งมาตรการ TDM
ออกตาม แนวทางด้า นการขนส่งที่ย ั่งยืน แนวทางด้า นวิศวกรรม และ
แนวทางการควบคุมการจราจร แต่ละหมวดหมู่ประกอบด้วย 10 มาตรการ
TDM และปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แ ก่
1) ปัจจัยที่นำไปปฏิบัติได้จริง 2) ปัจจัยทางด้านสังคม 3) ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ และ 4) ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการรวมแบบถ่วงน้ำหนัก
อย่างง่าย (SAW) และ ใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ลำดับชั้น (AHP) ถูกใช้เพื่อ
หาอั น ดั บ ความสำคั ญ ของแต่ ล ะมาตรการ TDM ผลการวิ จ ั ย พบว่ า
มาตรการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานของรถโดยสารสาธารณะ และ ทาง
สำหรับจักรยานเป็นมาตรการที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีคะแนนเท่ากับ
1.605 และ 1.367 ตามลำดั บ และ แนวทางด้ า นการขนส่ ง ที ่ ย ั ่ ง ยื น
เป็ น แนวทางที ่ ต ้ อ งการมากที ่ ส ุ ด ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารวางแผนจากล่ า งขึ ้ น บน
(Bottom-Up) มีคะแนนเท่ากับ 0.749 ตามด้วย แนวทางด้านวิศวกรรม
มีคะแนนเท่ากับ 0.718 และอันดับสุดท้ายคือ แนวทางการควบคุมจราจร
มีคะแนนเท่ากับ 0.539
Vanoutrive [14] ได้ศึกษาเรื่อง “การแปรเปลี่ยน, การจับคู่เชิงพื้นที่
และการจั ด การอุ ป สงค์ ก ารขนส่ ง : กรณี ศ ึ ก ษาเกตเวย์ ” ในประเทศ
เบลเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอุปสงค์การขนส่งเพื่อปรับปรุง
การเข้าถึงเกตเวย์ (สนามบิน และท่าเรือ) เพื่อให้การเดินทางสะดวกขึ้น
และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน โดยทำการสอบถาม
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ TDM
ผลการศึกษาพบว่า มาตรการ TDM ที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ ได้แก่
1) มาตรการการใช้จักรยาน 2) มาตรการใช้รถขนส่งสาธารณะ 3) มาตรการ
ใช้ ร ถประจำทางของบริ ษ ั ท 4) มาตรการเดิ น ทางด้ ว ยระบบราง และ
5) มาตรการตำแหน่ง ของสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ
โดยมาตรการใช้รถประจำทางของบริษัท ที่นายจ้างจัดไว้ให้ ทำให้การใช้
รถยนต์ลดลงร้อยละ 12
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3. วิธีการดำเนินงาน
3.1 ขอบเขตการศึกษา
กำหนดให้พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่เขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ป ระมาณ 430 ตารางกิโ ลเมตร ประกอบด้ว ย พื้นที่อ ำเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เทศบาลตำบลโดยรอบ ได้แก่
เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลแม่ริม เทศบาลตำบลแม่โจ้ เทศบาล
ตำบลสันทรายหลวง เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง และ
เทศบาลตำบลหางดง โดยขอบเขตพื้นที่ศึกษาเมืองเชียงใหม่ (ดังแสดงใน
รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษาเมืองเชียงใหม่
ที่มา : (สนข., 2560) [1]

3.2 การสำรวจข้อมูล
การสำรวจข้ อ มู ล ในงานวิ จ ั ย นี้ จ ั ด ทำโดยใช้แ บบสอบถาม เพื ่ อ ให้
ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญของหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานด้ า น
หน่วยงานด้านการบังคับใช้มาตรการ หน่วยงานด้านนำมาตรการไปปฎิบัติ
และ หน่ว ยงานด้า นวิชาการ ประเมิน และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
มาตรการ TDM ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือ กตอบได้ ลัก ษณะคำถามจะเป็นแบบมาตรวัดความคิดเห็น (Likert
Scale) ใช้เพื่อให้คะแนนระดับความคิดเห็นระหว่าง 1-5 ต่อเกณฑ์ทางเลือก
มาตรการ TDM และแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างอิสระ โดยใช้วิธีการสำรวจด้วยเทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique)
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4. ผลการวิจัย
จากการสำรวจข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 14 คน จากหน่วยงาน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
แ ข ว งทา งห ลว งเชี ย งให ม่ ที่ 1 แ ข ว งทา งห ลว งเชี ย งให ม่ ท ี ่ 2
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชีย งใหม่ เทศบาลนครเชีย งใหม่ องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่
เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลต้นเปา เป็นต้น ได้นำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ ด้ว ยเทคนิคความสอดคล้อ ง (Concordance) เพื่อ หาปัจ จัยที่
ส่งผลต่อการนำมาตรการไปประยุกต์ใช้ และค่าคะแนนน้ำหนักของปัจจัยที่
พิจ ารณา ที่ส่งผลต่อ อัน ดับความสำคัญ ของแต่ละมาตรการ จากนั้นใช้
วิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ SWOT เพื ่ อ ประเมิ นข้อ ได้เ ปรีย บ และข้ อ จำกัดของ
มาตรการ TDM
จากการศึก ษางานวิจัย ที่เกี่ย วข้องพบว่า ปัจ จั ย ที่สำคัญ ต่อ การนำ
มาตรการ TDM ไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบ ัติ ปัจ จัย ด้า นงบประมาณ ปัจ จัย ด้า น
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านผลกระทบต่อประชาชน และ
ปัจ จัย ด้า นการยอมรับ เมื่อ นำไปวิเคราะห์ด้ว ยเทคนิค ความสอดคล้อง
(Concordance) โดยได้ผลรวมแถว และผลรวมหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลรวมการจัดอันดับแถว และหลัก โดยวิธีวิเคราะห์ความสอดคล้อง
(Concordance)
ปัจจัยที่พิจารณา
1. ด้านความเป็นไปได้ใน
การนำไปปฏิบัติ (C1)
2. ด้านงบประมาณ (C2)
3. ด้านสิ่งแวดล้อม (C3)
4. ด้านเศรษฐกิจ (C4)
5. ด้ า นผลกระทบต่ อ
ประชาชน (C5)
6. ด้านการยอมรับ (C6)

ผลรวมแถว
(Row sum)

ผลรวมหลัก
(Column sum)

2.87

3.07

2.67
2.67
3.00

3.40
3.33
3.00

3.20

2.13

3.40

2.73

รูปที่ 3 ผลรวมการจัดอันดับโดยวิธีวิเคราะห์ความสอดคล้อง (Concordance)
ด้วยวิธี PROMETHEE I

จากการจั ด อั น ดั บ ความสำคั ญ โดยการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
(Concordance Analysis) เพื่อหาอันดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย ด้วย
วิธี PROMETHEE I พบว่า ปัจ จัย ที่ 5, 6 และปัจ จัย ที่ 2, 3 ไม่สามารถ
เปรี ย บเที ย บได้ ช ั ด เจนว่ า ปั จ จั ย ใดมี ค วามสำคั ญ มากที ่ ส ุ ด จึ ง ใช้ ว ิ ธี
PROMETHEE II เพื่อหาอันดับโดยตรงจากคะแนนของผลรวมแถว ผลรวม
หลัก (จากตารางที่ 3) ซึ่งผลลัพธ์ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที ่ 4 การจั ด อั น ดั บ ความสำคั ญ โดยการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
(Concordance Analysis) ด้วยวิธี PROMETHEE II
ปัจจัยที่พิจารณา
(Criteria, C)
1. ด้านความเป็นไปได้ ใน
การนำไปปฏิบัติ (C1)
2. ด้านงบประมาณ (C2)
3. ด้านสิ่งแวดล้อม (C3)
4. ด้านเศรษฐกิจ (C4)
5. ด้ า น ผลกระทบต่ อ
ประชาชน (C5)
6. ด้านการยอมรับ (C6)

สำหรับผลรวมแถว และผลรวมหลัก ใช้วิธี PROMETHEE I เพื่อนำมา
จัดอันดับความสำคัญของปัจจัยที่พิจารณา จากผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ทราบถึง
อันดับของปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดมาตรการ TDM สามารถจัดอันดับ
โดยรวมผลรวมแถว และผลรวมหลัก เข้า รวมกัน (ดังแสดงในรูป ที่ 3)
ตามลำดับดังนี้ ปัจจัยด้านผลกระทบต่อประชาชน ปัจจัยด้านการยอมรับ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ปัจจัยด้าน
งบประมาณ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ผลรวมแถว(Row sum) ผลรวมหลัก(Column sum)

ผลการจัดอันดับ

-0.20

4

-0.73
-0.67
0.00

6
5
3

+1.07

1

+0.53

2

ในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการหาค่าน้ำหนักในแต่ละปัจจั ยใช้วิธีการจั ด
อันดับโดยค่าถ่วงน้ำหนัก (Ranking system for obtaining weights) ซึ่ง
ผลที่ได้อาจได้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงควรทำการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพิ่มเติม สำหรับ ผลลัพ ธ์ ของการ
วิเคราะห์ (ดังแสดงในตารางที่ 5) พบว่า จากการหาน้ำหนักความสำคัญของ
แต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการกำหนดมาตรการ TDM
ตามลำดับ ดังนี้ ปัจ จัยด้านผลกระทบต่อประชาชน มีค่า น้ำหนักเท่ากับ
0.286 ปัจ จัย ด้า นการยอมรับ มีค่า น้ำ หนัก เท่า กั บ 0.238 ปัจ จัย ด้า น
เศรษฐกิจ มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.190 ปัจจัยด้านความเป็นไปได้ในการนำไป
ปฏิบัติ มีค่าน้ำหนัก 0.143 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าน้ำหนัก 0.095 และ
ปัจจัยด้านงบประมาณ มีค่าน้ำหนัก 0.048
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ตารางที่ 5 การคำนวณหาค่าน้ำหนักจากการจัดอันดับด้วยวิธี Ranking system
for obtaining weights
ปัจจัยที่พิจารณา
(Criteria, C)
ด ้ า น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ประชาชน (C5)
ด้านการยอมรับ (C6)
ด้านเศรษฐกิจ (C4)
ด้านความเป็นไปได้ใน
การนำไปปฏิบัติ (C1)
ด้านสิ่งแวดล้อม (C3)
ด้านงบประมาณ (C2)

ผลการจัด
อันดับ

คะแนน
การจัด
อันดับ (ri)

n-ri+1

น้ำหนักของ
ปัจจัย (Wi)

1

1

6

0.286

2
3

2
3

5
4

0.238
0.190

4

4

3

0.143

5
6

5
6

2
1

0.095
0.048

สำหรับมาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทาง (TDM) จากการสำรวจ
ข้อมูลรอบที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อทำการจัด
อั น ดั บ มาตรการ TDM แต่ ล ะมาตรการโดยใช้ ค ะแนนเฉลี ่ ย เพื ่ อ บ่ ง ชี้
ความสำคัญของมาตรการ TDM สำหรับการสำรวจข้อมูลรอบที่ 2 พบว่า
มาตรการที่มีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
• มาตรการระบบจราจรอั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Transportation
System, ITS) คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ และ
ควบคุมการจราจร เช่น การใช้กล้องตรวจ และแสดงความเร็ว
รถยนต์ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ข ั บ ขี ่ ป รั บ ความเร็ ว ให้ เ หมาะสม การใช้
กล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจร เป็นต้น
• มาตรการปรับปรุงช่องทางจราจร (Road Space Reallocation)
คือ การเปลี่ยนพื้นที่ผิวจราจร เพื่อรองรับการจราจร หรือกิจกรรม
เฉพาะทางการขนส่ง สนับสนุน การเดินทางรูปแบบอื่น เช่น การ
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเท้า ทางจักรยาน
ช่องสำหรับรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น [5, 15]
• มาตรการจุ ด จอดแล้ ว จร (Park and Ride, P&R) คื อ การเพิ่ ม
สถานที่จอดรถสำหรับรถส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้เดินทางสามารถจอด
รถและเดินทางต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
• มาตรการระบบตั๋วร่วมโดยสาร (Ticketing) คือ ระบบตั๋วโดยสาร
สำหรับระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ เช่น ระบบตั๋วร่ว ม
รถเมล์ รถสองแถว หรือรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สามารถใช้ตั๋วร่วม
ใบเดียวกันในการจ่ายค่าบริการได้ เป็นต้น
• มาตรการส่ ง เสริ ม การวางแผนการเดิ น ทางสำหรั บ หน่ ว ยงาน/
องค์กร (Travel Plan) คือ มาตรการจัดการการเดินทาง เพื่อลด
ความต้องการการใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทาง เช่น การจัดรถ
รับ-ส่ง บุคลากรในการเดินทาง เป็นต้น
• มาตรการปรั บ เปลี ่ ย นช่ ว งเวลาทำงาน (Alternative Work
Schedules) คือ การอนุญาตให้ลูกจ้างสามารถปรับเปลี่ยนเวลา

การเข้างานจากเวลาปกติ 8.30 น.เป็นช่วงเวลาอื่น เพื่อหลีกเลี่ยง
การเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นต้น
จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT (ดังแสดงในตารางที่ 6 ถึงตารางที่
11) พบว่า มาตรการที่มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานภาครัฐ สามารถปรับ
ใช้ได้ คือ มาตรการระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation
System, ITS) เพื ่ อ เพิ ่ ม การเดิ น ทางให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที ่ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น เช่ น
การตรวจสอบสภาพการจราจรแบบทันทีทันใด (Real-time) กรณีที่มีความ
หนาแน่นมากจากบริเวณทางแยก สามารถควบคุมได้ทันที แต่ข้อจำกัดคือ
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้รวมถึงภายในหน่วยงานอาจมีมาตรการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดี หรือประโยชน์ของการใช้รถสาธารณะ และรองลงมา
คือ มาตรการปรับปรุงช่องทางจราจร (Road Space Reallocation) เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางที่ดีขึ้น มาตรการส่งเสริมการวางแผนการ
เดินทางสำหรับหน่วยงาน/องค์กร (Travel Plan) มาตรการปรับเปลี่ย น
ช่วงเวลาทำงาน (Alternative Work Schedules) เนื่องจากด้วยข้อจำกัด
ด้านเวลาปฏิบัติงาน ที่อยู่อาศัยมีความห่างไกลจากสถานที่ทำงาน จึงควรมี
มาตรการจุดจอดแล้วจร (Park and Ride, P&R) เพื่อรองรับการเดินทาง
เพื่อให้ผู้เดินทางมีความสะดวกสบาย และสามารถกำหนดเวลาเดินทางได้
แน่ชัด และมาตรการที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดคือ มาตรการระบบตั๋วร่วม
โดยสาร (Ticketing) การรวมบัตรโดยสารให้ เป็นใบเดีย วเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อยข้างน้อย และปัจจัยที่มี
ผลต่อการนำมาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทาง (TDM) ไปประยุกต์ใช้
ซึ่งมีความสำคัญ และควรที่จ ะคำนึ งถึ ง เป็ นอั นดั บ แรกคือ ปัจ จัย ด้า น
ผลกระทบต่อประชาชน และปัจจัยด้านการยอมรับ
ตารางที่ 6 การวิ เ คราะห์ ม าตรการระบบจราจรอั จ ฉริ ย ะ (Intelligent
Transportation System, ITS)
จุดเด่น (Strengths)

จุดด้อย (Weaknesses)

• มี ก ล้ อ งวงจรปิ ด CCTV ตรวจสอบ
สภาพการจราจร โดยการส่งสัญญาณ
จากตู ้ ค วบ คุ ม บ ริ เ วณทางแยก
สัญญาณไฟไปยังศูนย์ควบคุมได้
• มี ก ล้ อ งตรวจจั บ ความเร็ ว ของ
ยานพาหนะ โดยใช้ loop Detector
ตรวจวัดความเร็ว
• ศ ู น ย ์ ค ว บ ค ุ ม ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
การจราจรได้ เช่ น การเปลี ่ ย นเฟส
สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น
โอกาส (Opportunity)

• กล้อง CCTV ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
• กล้ อ ง CCTV ไม่ ส ามารถควบคุ ม
การจราจรที่มาจากพื้นที่อื่นได้

• มีโครงการเพิ่มการติดกล้องตรวจจับ
สภาพจราจรให้ครอบคลุม
• ถ้ า ข้ อ มู ล จากกล้ อ ง CCTV สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ เป็นโครงข่าย ทำให้
สามารถควบคุมการจราจรที่มาจาก
พื้นที่อื่นได้

• เป็นโครงการระยะยาวซึ่งใช้เวลาใน
การดำเนินงานเป็นระยะเวลานาน
• กล้ อ งจะควบคุ ม เฉพาะในส่ ว นของ
พื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
• ข้อมูลในพื้นที่ทับซ้อนกันไม่ส ามารถ
ประมวลผลร่วมกันได้
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ตารางที่ 10 การวิ เคราะห์ มาตรการส่ง เสริ มการวางแผนการเดิน ทางสำหรับ
หน่วยงาน/องค์กร (Travel Plan)

จุดเด่น (Strengths)

จุดด้อย (Weaknesses)

จุดเด่น (Strengths)

จุดด้อย (Weaknesses)

• สามารถดำเนิ น การภายในพื ้ น ที ่ ที่
รับผิดชอบ
• สามารถแบ่งแยกทางจักยานออกจาก
ช่ อ งจราจรทั ่ ว ไป เพื ่ อ ให้ ม ี ค วาม
ปลอดภัยมากขึ้น
โอกาส (Opportunity)

• การปรั บ ปรุ ง ช่ อ งจราจรมี ค วาม
ยากลำบาก ในพื้นที่ที่จำกัด
• เส้นทางจักรยานไม่ต่อเนื่องกัน และ
ไม่ค่อยมีความปลอดภัย ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้งาน
อุปสรรค (Threats)

• บ้ า นพั ก ราชการตั ้ ง อยู่ ใ กล้ บ ริ เ วณ
สถานที ่ ท ำงาน ทำให้ ส ามารถเดิ น
หรือปั่นจักรยานมาทำงานได้
โอกาส (Opportunity)

• จำนวนบ้ า นพั ก มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ
บุคลากรในหน่วยงาน

• ได้รับการสนับสนุนจากสังกัดในการ
สร้างบ้านพักเพิ่มขึ้น

• มีโครงการศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้าราง
เบา (LRT) ซึ ่ งในอนาคตอาจมี ก าร
ก่อสร้างทางเฉพาะรถไฟฟ้ารางเบา
ร่วมกับช่องจราจรทั่วไป

• ใช้ ร ะยะเวลาในการดำเนิ น งาน
ค่อนข้างนาน เช่น การก่อสร้างทาง
เฉพาะรถไฟฟ้ารางเบา
• ใช้ งบประมาณสำหรั บ การก่ อ สร้ าง
มูลค่าค่อนข้างสูง

• ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน
• งบประมาณจำกั ด จึ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
จำนวนบุคลากร
• ความเป็นไปได้สำหรับการเพิ่มที ่ อ ยู่
อาศัยในเขตเมืองมีจำกัด

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์มาตรการจุดจอดแล้วจร (Park and Ride, P&R)
จุดด้อย (Weaknesses)

• สามารถดำเนิ น การภายในพื ้ น ที ่ ที่
รับผิดชอบ

• พื้นที่ที่ ใช้ใ นการก่อ สร้ า งอาจต้ อ งมี
การเวนคืนที่ดิน ซึ่งใช้ระยะเวลานาน
และส่งผลกระทบต่อประชาชน
• ความเข้าใจของประชาชน ซึ่งมีทั้งผู้ที่
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunity)
• มีโครงการศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้าราง
เบา (LRT) ซึ ่ ง อาจมี ก ารก่ อ สร้ า ง
จุดจอดรถในอนาคต
• เกิดประโยชน์สำหรับผู้เดินทางที่ไม่
ชำนาญทาง สามารถเดิ น ทางไปยั ง
จุดหมายปลายทางได้สะดวกขึ้น

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ มาตรการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน (Alternative
Work Schedules)
จุดเด่น (Strengths)

จุดเด่น (Strengths)

• พื ้ น ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอสำหรั บ การสร้ า ง
ที่จอดรถ
• การเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างจุดจอดรถ
เป็นไปค่อยข้างยาก ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์มาตรการระบบตั๋วร่วมโดยสาร (Ticketing)
จุดเด่น (Strengths)

จุดด้อย (Weaknesses)

• มี ตั ๋ ว โดยสารสำหรั บ รถประจำทาง
แต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่
โอกาส (Opportunity)

• ตั ๋ ว โดยสารมี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของประชาชน
อุปสรรค (Threats)

• ผู ้ เ ดิ น ทางสามารถเดิ น ทางไปยั ง
จุดหมายได้สะดวกขึ้น เมื่อมีตั๋วร่วม
โดยสาร

• การรวมบัตรโดยสารให้เป็นใบเดียวมี
ความเป็ น ไปได้ ย าก เนื ่ อ งจาก
หน่วยงานในพื้นที่รวมถึงหน่ ว ยงาน
เอกชน มีรถประจำหน่วยงาน รวมถึง
หน่วยงานเอกชน
• การปรับตัวร่วมกันของกลุ่มรถขนส่ง
สาธารณะค่อยข้างยาก

อุปสรรค (Threats)

• มีเวลาการทำงานที่ชัดเจน

จุดด้อย (Weaknesses)

โอกาส (Opportunity)

• การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐมีความเป็นไปได้
น้อยมาก
อุปสรรค (Threats)

• หากสถานที ่ ท ำง าน อยู่ บ ร ิ เ ว ณ
ใกล้เคียงกัน เมื่อปรับเวลาการทำงาน
สามารถลดการจราจรติดขัด ซึ่งเกิด
จากช่วงเวลาปฏิบัติงานพร้อมกัน

• การร่ ว มมื อ ของประชาชนมี ค วาม
เป ็ น ไป ได้ น ้ อ ย เช ่ น เรื ่ อ งการ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงานจาก
ช่วงเวลาเดิม

5. บทสรุปและวิจารณ์
การศึกษานี้เป็นการนำเสนอแนวทางในการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเป็นไปได้ในการนำมาตรการ TDM ไปประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงาน
ต่างๆ ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบสวอท (SWOT Analysis) และ ความสอดคล้อง
(Concordance) พบว่า
การวิเคราะห์มาตรการด้วยวิธีการสวอท (SWOT) จากทั้ง 6 มาตรการ
พบว่ า มาตรการระบบจราจรอั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Transportation
System, ITS) มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับ
หน่ว ยงานของภาครัฐ มาตรการปรับปรุงช่องทางจราจร (Road Space
Reallocation) มาตรการส่ ง เสริ ม การวางแผนการเดิ น ทางสำหรั บ
หน่วยงาน/องค์กร (Travel Plan) มาตรการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน
(Alternative Work Schedules) มาตรการมาตรการจุ ด จอดแล้ ว จร
(Park and Ride, P&R) และมาตรการระบบตั๋วร่วมโดยสาร (Ticketing)
มีความเป็นไปได้รองลงมาตามลำดับ
ปั จ จั ย สำคั ญ ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การนำมาตรการจั ด การจั ด การอุ ป สงค์
การเดินทาง (TDM) ซึ่งมีความสำคัญควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ ปัจจัย
ด้านผลกระทบต่อประชาชน และปัจจัยด้านการยอมรับ ส่วนปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม และงบประมาณ
มีความสำคัญรองลงมาตามลำดับ
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ทั้งนี้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสมต่อการ
นำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ หน่ ว ยงานในจั ง หวั ด อื ่ น ๆ ที ่ ม ี ก รอบงบประมาณ
ความพร้อม และศักยภาพในการดำเนินการที่แตกต่างกัน
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ต่อกำลังต้านทานการวิบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน
Analysis of The Effect of Temperature Variation
on Failure Resistance of Recycle Material Stabilized with Bitumen Emulsion
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บทคัดย่อ
วัสดุที่ได้รับการปรับปรุงด้านความเชื่อมแน่นด้วยบิทูเมนอิมัลชัน และ/
หรือซีเมนต์ ภายใต้หน่วยแรงกระทำเท่ากันจะมีคุณสมบัติเชิงกลด้านกำลัง
ต้านทานการวิบัติมากกว่าวัสดุไม่เชื่อมแน่นหลายเท่า ทำให้อายุการใช้งาน
ยาวนานขึ้น ทั้งนี้บางการศึกษาไม่ได้คำนึงถึงการผันแปรอุณหภูมิในขณะที่
ทำการทดสอบ ซึ่งอุณหภูมิเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงพฤติ กรรม
เชิงกลด้ านกำลังต้า นทานการวิบั ติ ที่มีความสำคัญ ร่ว มกับ ปั จ จัย อื่ น ใน
การศึกษาด้านกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน
แบบผสมเย็น จะใช้ก ารทดสอบกำลังต้า นทานแรงเฉื อนโดยไม่มีแ รงดัน
ล้อมรอบ อัตราส่วนของโครงสร้างชั้นผิวทางเดิมต่อโครงสร้างชั้นพื้นทาง
เดิม เป็นร้อยละ 25 ต่อ ร้อยละ 75 วัสดุโครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทู
เมนอิมัลชัน 2% และ 3% โดยน้ำหนัก , ใช้/ไม่ใช้ ซีเมนต์เป็นสารผสมเพิ่ม,
ระดับ อุ ณ หภู มิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซีย ส ผลของการศึก ษาทำให้
ทราบถึ งความสอดคล้อ งของปั จ จั ย ที่ได้ก ล่า วมา นั่ นคือ ระดับ อุ ณ หภูมิ
ปริมาณบิทูเมนอิมัลชัน และปริมาณซีเมนต์ ที่จะส่งผลถึงกำลังต้านทานแรง
เฉือนของวัสดุ
คำสำคัญ: บิทูเมนอิมัลชัน, วัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมน, การผันแปรอุณหภูมิ
ต่อวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมน

Abstract
This study uses cold recycling method to improve material
performance which would evidently improve adhesion,
mechanical strength and resistance of failure. These give the
stabilized material a longer life span. The Unconfined
compressive strength testing is used to study the material
behavior in terms of resistance of shear strength. Also, this
study takes the thermal variation into consideration since we
assume that this variable would play a significant role in the

resistance of shear strength. In this study, Unconfined
compressive strength testing. The stabilized material is blended
from reclaimed asphalt pavement 25 percent and reclaimed
crush rock 75 percent and mixed with 2 - 3 percent bitumen
emulsion and admixtures. Testing at 30 – 50 degree Celsius.
The results show the compatibility of resistance of shear
strength for bitumen stabilized material on each factor.
Keywords: bitumen emulsion, bitumen stabilized material, the
thermal variation of bitumen stabilized material

1. บทนำ
ประเภทของถนนในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ได้ แ ก่ ถนนลาดยางหรือ แอสฟัลต์ค อนกรีต (Flexible Pavement) และ
ถนนคอนกรี ต (Rigid Pavement) โดยสาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ ถ นนเกิ ด ความ
เสีย หายนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น เนื่อ งจากปริมาณจราจรที่สะสม
น้ำหนักบรรทุก ความล้า และด้านอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเกิด
รอยแตกร้าวและการเกิดร่องล้อได้ โดยปัญหาที่กล่าวมาจะต้องได้รับการ
ซ่ อ มแซมให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ศ วกรรม เพื่ อ ที่ ถ นนหรื อ ผิ ว ทางนั่ น ๆ มี
โครงสร้างที่มีคุณภาพและมีความแข็งแรงทนทาน
ในปัจจุบันนั้นได้มีการนำวัสดุโครงสร้างทางเดิมกลับมาปรับปรุงคุณภาพ
ให้สามารถใช้งานใหม่โดยแบ่ งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ กระบวนการร้อน (Hot
recycling) และ กระบวนการเย็น (Cold Recycling) ซึ่งเทคนิคที่กรมทาง
หลวงนำมาใช้ในปัจจุบัน คือ วิธีการนำวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิมมาปรับปรุง
คุณภาพโดยกระบวนการเย็นแบบในที่ (Cold In-Place Recycling) มาใช้
ในการก่อสร้างบูรณะถนน โดยใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุผสมเพิ่ม และ
ยังมีทางเลือกของสารผสมเพิ่มอีก 2 ชนิด คือ การใช้บิทูเมนอิมัลชัน และ
การใช้โฟมบิทูเมน
สารปรับปรุงคุณภาพกลุ่มบิทูเมน (Bitumen Stabilizing Agent) มีทั้ง
ที่เป็นบิทูเมนอิมัลชัน และโฟมบิทูเมน บิทูเมนอิมัลชันเกิดจากการนำวัสดุบิทู
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เมนไปแขวนลอยในน้ำ โดยใช้สาร Emulsifying agent ช่วยให้แขวนลอยได้
ซึ่งสาร Emulsifying agent นี้จ ะเป็ นตัวกำหนดประจุข องบิ ทูเมนอิ มัลชัน
โดยปกติแล้วบิทูเมนอิมัลชันจะมีอายุในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการ
ผลิตบิทูเมนอิมัลชันจึงต้องทำในจำนวนที่เหมาะกับการใช้งาน
เมื่อบิทูเมนอิมัลชันผสมกับหินแล้ว ประจุของบิทูเมนอิมัลชันจะถูกดึงดูด
โดยประจุ ตรงข้ า มที่ อ ยู่ บ นผิว ของวัส ดุมวลรวมทำให้ เกิด การยึ ดเกาะกั น
ดังนั้นความชื้นในหินและชนิดของหินเป็นสิ่งสำคัญต่อการกระจายตัวของบิทู
เมนจากน้ำในบิทูเมนอิมัลชันในขณะผสม สำหรับการปรับปรุงคุณภาพโดย
ใช้ บิ ทู เมนอิ มั ล ชั น จะกำหนดให้ บิ ทู เมนอิ มั ล ชั น เป็ น เหมื อ นสารหล่ อ ลื่ น
(Lubricating agent) ดั ง นั้ น การแตกตั ว ควรเกิ ด ขึ้ น หลั ง จากการบดอั ด
เรียบร้อยแล้ว
หนั งสื อ คู่ มื อ การปรับ ปรุงคุ ณ ภาพวัส ดุด้ ว ยวิธีผสมเย็ น [1] ได้ แ สดง
พฤติกรรมของวัสดุที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้วัสดุปรับปรุงคุณภาพชนิด
ต่างๆ ดังแสดงรูปที่ 1 ซึ่งในการปรับปรุงคุณภาพด้วยบิทูเมนอิมัลชันนั้น จะ
ทำให้พฤติกรรมของวัสดุที่ปรับปรุงแล้วไม่ต่างจากวัสดุหินคลุก (Unbound
granular material) แต่ ก ารปรั บ ปรุง จะช่ ว ยเป็ น การเพิ่ ม แรงยึ ด เหนี่ ย ว
(Cohesion) แ ล ะ ล ด ผล ก ระ ท บ ที่ จ ะ เกิ ด จ าก ค ว าม ชื้ น (Moisture
sensitivity)

รูปที่ 1 แผนภูมิพฤติกรรมของโครงสร้างชัน้ ทางจากการเลือกใช้วัสดุชนิดต่างๆ [1]

การศึก ษาการนำวัสดุโครงสร้างทางเดิมกลับ มาใช้ใหม่ ธัญ รดี ก่อ ตั้ง
สัมพันธ์ [2] นำวัสดุโครงสร้างทางเดิมกลับมาใช้ใหม่ มีการปรับปรุงคุณภาพ
โดยการใช้แอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CMS-2 และ CSS-1 ผสมกับวัสดุโครงสร้าง
ทางเดิม (RAP) และผสมกับวัสดุชั้นหินคลุกเดิม (RCR) โดยกำหนดสัดส่วน
การผสมระหว่างวัสดุโครงสร้างทางเดิม (RAP) ต่อวัสดุชั้นหินคลุกเดิม (RCR)
เป็น 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, 100:100 มีการบดอัดก้อนตัวอย่างด้วย
Superpave Gyratory Compactor (SGC) ให้ มี ค่ า ความหนาแน่ น ที่ 90,
95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นสูงสุด และได้นำก้อนตัวอย่างบ่ม
อบในตู้อบอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนำไปหา
คุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ ขนาดคละมวลรวม ความหนาแน่นแห้งสูงสุด ปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content) และคุณ สมบัติเชิง
วิ ศ วกรร ได้ แ ก่ ค่ า CBR ค่ า ความต้ า นทานรั บ แรงอั ด (Unconfined
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compressive strength) ค่าความต้านทานแรงดึงทางอ้อม ที่อุณหภูมิ 25
และ 40 องศาเซลเซียส (Static Indirect Tensile Strength) ค่าโมดูลัสคืน
ตัว (Resilient Modulus) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แรงกระทำ 20%,
30% และ 40% ของค่าความต้านทานแรงดึงทางอ้อมทั้งแช่น้ำและไม่แช่น้ำ
ผลการทดสอบ พบว่า ยาง CSS-1 สามารถทำการผสมได้ง่ายกว่ายาง
CMS-2 ค่าการต้านทานแรงอั ดดีที่สุดของยาง CMS-2 และ CSS-1 อั ตรา
ส่วนผสมวัสดุโครงสร้างทางเดิม (RAP) กับวัสดุชั้นหินคลุกเดิม (RCR) จะอยู่
ที่ 50:50 และ 25:75 ตามลำดับ ส่วนค่าความต้านทานแรงดึงทางอ้อ มดี
ที่สุด ของยาง CMS-2 และ CSS-1 อั ต ราส่ว นผสมวัสดุโครงสร้างทางเดิ ม
(RAP) กับ วัสดุชั้นหิ นคลุก เดิม (RCR) อยู่ที่ 100:0 และ 75:25 ตามลำดับ
โดยที่วัสดุที่ผสมด้วยแอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CSS-1 สามารถรับกำลังได้ดีกว่า
แอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CMS-2
การศึ ก ษาเชิ ง วั ส ดุ ก ลศาสตร์ ข องวั ส ดุ ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยบิ ทู เ มน
(Bitumen Stabilized Materials, BSM) นั้ น Sufian และคณะ [3] ได้
ศึกษาปัจจัยของระยะเวลาบ่ม ปริมาณความชื้น และสารผสมเพิ่ม ต่อวัสดุ
โครงสร้างทางเดิมที่ถูกปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชันและโฟมบิทูเมน โดยวัด
จากค่ากำลังที่ ได้จ ากการทดสอบ Unconfined Compressive Strength
(UCS) ค่า Indirect Tensile Strength (ITS) และค่า Resilient Modulus
(MR) โดยวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำมานั้นเป็นการผสมระหว่างวัสดุผิวทาง
เดิ ม (Reclaim Asphalt Pavement, RAP) กั บ หิ น คลุ ก (Crush Rock, CR)
มีอัตราส่วนคือ 100:0, 75:25, 50:50 25:75, 0:100
ผลการศึ ก ษาค่ า UCS และ ITS พบว่ า วั ส ดุ ม วลรวมที่ มี อั ต ราส่ ว น
CR:RAP เป็น 0:100 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดภายใต้ปัจจัยระยะเวลาการบ่ม
7 วัน และสำหรับปัจจัยด้านสารผสมเพิ่มต้องเติมสารผสมเพิ่มปริมาณร้อย
ละ 2-3 โดยน้ำหนักในวัสดุมวลรวมที่มีอัตราส่วนดังที่กล่าวข้างต้น ค่า UCS
และ ITS จึงผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด ในขณะที่ปัจจัยปริมาณความชื้นส่งผล
ให้ค่า UCS และ ITS มีค่าสูงที่สุด ณ ตำแหน่ง OMC (Optimum moisture
content) ของวัสดุที่ปรับปรุงด้วยโฟมบิทูเมนเท่านั้น แต่วัสดุที่ปรับปรุงด้วย
บิ ทู เมนอิ มั ล ชั น มี ค่ า UCS และ ITS สู ง สุ ด ไม่ ต รงกั บ ปริ ม าณความชื้ น
ตัวอย่าง ณ ตำแหน่ง OMC
ในส่ว นของค่าโมดูลัสคืน ตัว (Resilient Modulus, MR) ส่วนผสมที่ มี
ปริมาณ RAP 100 เปอร์เซ็นต์มีคุณสมบัติที่ต่ำที่สุดเช่นกันดังนั้นอัตราส่วน
RAP จึงเป็นค่าที่ต้องตระหนักถึงในการออกแบบส่วนผสม
การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเฉือนของวัสดุ BSM ภายใต้การทดสอบ
กำลั งอั ด สามแกน (triaxial test) ของวรุธ เลิศ ไพชั ย ยนต์ [4] ได้ ก ำหนด
ค่า แรงกระทำแนวราบ (confining pressure) 6 ระดั บ คือ 0, 50, 100,
150, 200 และ 250 กิโลปาสคาล พบว่าหน่วยแรงกระทำในแนวดิ่ง (total
vertical stress) ณ จุดที่ตัวอย่างเกิดการวิบัติของตัวอย่างทดสอบที่มีแรง
กระทำแนวราบ 0, 50, 100 และ 150 มีขนาดใกล้เคียงกันทำให้มีแนวโน้ม
ค่าของมุมเสียดทานภายใน (Internal friction angle, ɸ) มีค่าใกล้เคียง 0
องศา
ผลการทดสอบกำลังอัดสามแกน (triaxial test) ของวรุธ เลิศไพชัยยนต์
[4] พบว่า ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน
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3%, 2% และซีเมนต์ 1% โดยน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 1.367 และ 1.298 Mpa
ตามลำดั บ และจากการทดลองเก็บ ข้ อ มูลอุ ณ หภู มิชั้น พื้น ทาง ช่ว งเดือ น
เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบว่ามีค่าเฉลี่ย อุณ หภูมิอยู่ที่ 51 องศา
เซลเซียส ต่อมา ลภน เชิดหิรัญกร และ วรากร ติยะพัฒนพูติ [5] ได้ทำการ
ทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน 3%
และ 2% โดยน้ำหนัก ทดสอบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่า ค่ากำลัง
ต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน มีค่าเท่ากับ 0.867,
0.788, 0.772 Mpa และ 1.903, 2.055, 1.306, 1.231, 1.588 Mpa
ตามลำดับ
ในการศึ ก ษาด้ า นอุ ณ หภู มิ ต่ อ แอสฟั ล ต์ ค อนกรีต Alkaissi, Z. A. [6]
ศึ ก ษาผลกระทบของอุ ณ หภู มิ สู งต่ อ ความเสี ย หายจากการเกิ ด ร่ อ งล้ อ
(Rutting) ของถนนลาดยางโดยใช้โปรแกรม ABAQUS ver.6.12.1 finite
element พบว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้การเกิดร่องล้อ (Rutting) ที่สูงขึ้น
2.29, 3.1 และ 4.3 เท่ า สำหรับ ชั้ นผิ ว ทาง (Asphalt layer) ชั้ น พื้ น ทาง
(Base layer) และชั้นดินคันทางบอดอัดแน่น (Subgrade layer) ตามลำดับ
จากการทบทวนงานศึกษาที่ผ่านมาได้พบว่าทั้งอุณหภูมิ, ปริมาณบิทูเมน
อิมัลชัน และปริมาณซีเมนต์ ล้วนเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อกำลังต้านทาน
แรงเฉือนของวัสดุโครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน (BSM) ทว่า
ยังไม่พ บงานศึก ษาที่พิ จ ารณาปั จ จั ย ดั งกล่า วพร้อ มกัน ในงานวิจั ย นี้ จึ งมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาความสอดคล้องของปั จจั ย ทั้ งสามด้านคือ ระดับ
อุณหภูมิ , ปริมาณบิทูเมนอิมัลชัน และปริมาณซีเมนต์ ที่จะส่งผลถึงกำลัง
ต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ โครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน
(BSM)

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย
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ตารางที่ 2 ขนาดคละของมวลรวมที่ใช้ในงานวิจยั
ขนาดตะแกรง

ค่าเฉลี่ย ร้อยละผ่านตะแกรง (%Passing)

50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)

100

25.0 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)

100

19.0 มิลลิเมตร (¾ นิ้ว)

84.13

12.5 มิลลิเมตร (½ นิ้ว)

63.89

9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)

53.19

4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4)

35.81

2.00 มิลลิเมตร (เบอร์ 10)

15.25

0.425 มิลลิเมตร (เบอร์ 40)

5.04

0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200)

1.96

2.2 การเตรียมตัวอย่าง
ชิ้นงานตัวอย่างวัสดุได้ถูกเตรียมตามวิธีของ William [8] โดยใช้แบบ
หล่ อ ทรงกระบอกมี เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 100 มิ ล ลิ เมตร ความสู ง 200
มิลลิเมตร แล้วทำการผสมตัวอย่างตามส่วนผสมที่กล่าวมาข้างต้น หลังจาก
นั้นบดอัดด้วย Vibratory compactor ซึ่งมีน้ำหนักถ่วงขนาด 30 กิโลกรัม
ในการบดอั ดจะแบ่ งการบดอั ดออกเป็น 5 ชั้นโดยมีน้ำหนักและความสูง
ตัวอย่างในแต่ละชั้นเท่ากันเพื่อให้ได้ระดับการบดอัดอยู่ระหว่าง 96% ถึง
98% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด หลังจากนั้นทำการถอดแบบและทำการ
บ่มโดยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้ องที่มีอากาศถ่ ายเทสะดวกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากนั้นนำตัวอย่างห่อ ใส่ถุ งพลาสติกมัดปากถุงให้ ป ริมาตรภายในถุ ง
ประมาณ 3 เท่าของก้อนตัวอย่างแล้วนำไปใส่ในตู้บ่มอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ใช้ห่อทุก 24 ชั่วโมง
2.3 เครื่องมือและการเก็บข้อมูลในการทดสอบ

2.1 วัสดุและการออกแบบส่วนผสมในงานวิจัย
ในการวิจัยนี้ได้นำวัสดุตัวอย่างขนาดคละจากโครงการบูรณะทางหลวง
หมายเลข 2262 ซึ่งวัสดุพื้นทางของโครงสร้างถนนเดิมเป็ นหิ นบะซอลต์
และวัสดุที่ใช้ในการทดสอบเป็นวัสดุเดียวกับวัสดุในงานวิจัยของวรุธ เลิศไพ
ชัยยนต์ [4] และไพศาล ปุ้ยไชยสอน [7] สำหรับส่วนผสมของวัสดุมวลรวม
โครงสร้างทางเดิมในการศึกษามีอัตราส่วนของ RAP : RCR เป็น 25 : 75 มี
ค่า % CBR เฉลี่ยเท่ากับ 49% เมื่อใส่สารผสมเพิ่มด้วยปูนซีเมนต์ประเภทที่
1 ปริมาณ 1% โดยน้ำหนักของมวลรวมทั้งหมด หลังจากนั้นทำการทดสอบ
บดอั ด แบบสู งกว่ า มาตรฐาน ผลของความหนาแน่ น แห้ ง ที่ สู งที่ สุ ด ของ
ตัว อย่ า งมี ค่ า 2.297 กรัม ต่ อ มิล ลิ ลิต รและมี ระดับ ความชื้ น ที่ เหมาะสม
เท่ากับ 7.5%

ในงานวิ จั ย นี้ ใช้ เครื่ อ ง Servopulser เป็ น เครื่ อ งมื อ สำหรั บ ให้ แ รง
กระทำกับ ชิ้นงานตัวอย่าง, อุ ปกรณ์สำหรับวัดการยุบตัวของตัวอย่างคือ
Linear Variable Displacement Transducer (LVDT) 2 ตัวติดทำมุมกัน
180 องศาบริเวณแท่นของอุ ปกรณ์ทดสอบ และมีฮีทเตอร์ (Heater) ให้
ความร้อ นกับ ตัว อย่า ง ในส่ว นของการเก็บ ข้ อ มูล ใช้เครื่อ ง Signal Data
Acquisition เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลของแรงกระทำจาก
เครื่อง Servopulser, ค่าการยุบตัวจาก LVDT และค่าอุณหภูมิความร้อน
จากฮีทเตอร์

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของการปรับปรุงวัสดุโครงสร้างทางเดิม
ส่วนผสม

ปริมาณ

RAP

ร้อยละ 25

RCR

ร้อยละ 75

ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภทที่ 1

ร้อยละ 0 และ 1 โดยน้ำหนักมวลรวม

บิทูเมนอิมัลชัน

ร้อยละ 2 และ 3 โดยน้ำหนักมวลรวม

ปริมาณความชื้น

ร้อยละ 7.5 โดยน้ำหนักมวลรวม

รูปที่ 2 อุปกรณ์ทดสอบและเก็บข้อมูลสำหรับการทดสอบ
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2.4 การออกแบบการทดลอง
ในการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุป รับ ปรุงด้วยบิ ทูเมน
อิมัลชัน จะสิ้นสุดลงเมื่อค่าการยุบตัวในแนวดิ่งของก้อนตัวอย่างเท่ากับ 5%
ของความสูงตัวอย่าง หรือมีค่ายุบตัวเท่ากับ 10 มิลลิเมตร สำหรับตัวแปรที่
ศึกษาแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรต้น

ค่าการเปลี่ยนแปลง

ระดับการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ

30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส

3

บิทูเมนอิมัลชัน

2% และ 3%

2

ซีเมนต์

0% และ 1%

2

จากผลการทดสอบของ วรุธ เลิศไพชัย ยนต์ [4] กำลังต้านทานแรง
เฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน 3%, 2% และซีเมนต์ 1% โดย
น้ำหนัก ทดสอบที่อุ ณ หภูมิ 30 องศาเซลเซีย ส มีค่า เท่า กับ 1.367 และ
1.298 Mpa ตามลำดับ, ลภน เชิดหิรัญกร และ วรากร ติยะพัฒนพูติ [5]
ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน
3% และ 2% โดยน้ำหนัก ทดสอบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่า มี
ค่าเท่ากับ 0.867, 0.788, 0.772 Mpa และ 1.903, 2.055, 1.306, 1.231,
1.588 Mpa ตามลำดับ โดยจากผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของ
วัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชันทดสอบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสที่ได้
กล่าวมา จะนำผลมาร่วมในการวิเคราะห์ กำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ
ปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชันที่ระดับอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส
สำหรับงานวิจัยนี้กรณีศึกษาที่ใช้ในการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือน
ของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน (BSM) แสดงดังตารางที่ 4
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น้ำหนัก, ซีเมนต์ 2 ระดับ ประกอบไปด้วย ไม่ใช้ซีเมนต์ และ ใช้ซีเมนต์ 1%
โดยน้ำหนัก และ อุณหภูมิ 2 ระดับ ประกอบไปด้วย 40 องศาเซลเซียส และ
50 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโป รแกรม สถิ ติ SPSS
Orthogonal Design [10] จะได้จำนวนกรณีศึกษาทั้งหมด 4 กรณีศึกษา ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาวั สดุ ป รับ ปรุง ด้ วยบิ ทู เมนอิ มั ล ชั น ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS
ปริมาณบิทูเมนอิมัลชัน

ปริมาณซีเมนต์

ระดับอุณหภูมิ

จำนวนตัวอย่าง

3% โดยน้ำหนัก

1% โดยน้ำหนัก

40 องศาเซลเซียส

3

2% โดยน้ำหนัก

1% โดยน้ำหนัก

50 องศาเซลเซียส

3

3% โดยน้ำหนัก

-

50 องศาเซลเซียส

3

2% โดยน้ำหนัก

-

40 องศาเซลเซียส

3

3. ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมน
อิมัลชัน (BSM) ในหน่วยเมคะปาสคาล (MPa) แสดงดังตารางที่ 6-7 และ
รูป ที่ 3 สำหรับ ตัวแปรที่มี ระดับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ บิทูเมนอิมัลชัน,
ซีเมนต์ และอุณหภูมิ
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ BSM
บิทูเมน

ซีเมนต์

3%

1%

30°C

1.367

-

-

-

-

2%

1%

30°C

2.214

2.053

2.101

-

-

3%

-

30°C

0.867

0.788

0.772

-

-

2%

-

30°C

1.903

2.055

1.306

1.231

1.588

3%

1%

40°C

0.844

1.017

1.261

-

-

2%

1%

50°C

1.359

1.407

1.318

-

-

3%

-

50°C

0.549

0.540

0.608

-

-

2%

-

40°C

1.036

0.927

0.805

-

-

ตารางที่ 4 กรณีศกึ ษาวัสดุปรับปรุงด้วยบิทเู มนอิมัลชัน

อุณหภูมิ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

ปริมาณบิทูเมนอิมัลชัน

ปริมาณซีเมนต์

ระดับอุณหภูมิ

จำนวนตัวอย่าง

3% โดยน้ำหนัก

1% โดยน้ำหนัก

40 องศาเซลเซียส

3

2% โดยน้ำหนัก

1% โดยน้ำหนัก

40 องศาเซลเซียส

3

3% โดยน้ำหนัก

-

40 องศาเซลเซียส

3

2% โดยน้ำหนัก

-

40 องศาเซลเซียส

3

3% โดยน้ำหนัก

1% โดยน้ำหนัก

50 องศาเซลเซียส

3

บิทูเมน

ซีเมนต์

ก่อนการทดสอบ

หลังการทดสอบ

2% โดยน้ำหนัก

1% โดยน้ำหนัก

50 องศาเซลเซียส

3

3%

1%

N/A

N/A

3% โดยน้ำหนัก

-

50 องศาเซลเซียส

3

2% โดยน้ำหนัก

-

50 องศาเซลเซียส

3

2%

1%

3%

-

N/A

N/A

2%

-

N/A

N/A

3%

1%

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนบางตัวอย่างของวัสดุ BSM

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ นถึ งจำนวนตัว อย่า งที่ ต้อ งทดสอบ โดยมี
จำนวนทั้งหมด 24 ตัวอย่าง สำหรับการทดสอบ 1 ครั้งต้องใช้เวลาในการ
ผลิตตัวอย่าง 1 วัน จากนั้นนำตัวอย่างบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน และบ่มที่
ตู้อบอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 2 วัน ซึ่งใช้เวลารวมในการเตรียมตัวอย่าง
สำหรับทดสอบ 4 วัน โดยทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่ามี การใช้เวลาสูงมากสำหรับ
การเตรียมตัวอย่างและทดสอบ จึงได้ใช้ การวิเคราะห์หากรณีศึกษาด้วยวิธี
Fractional factorial experimental design [9] และทำการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสถิติ SPSS ในฟังก์ชัน Orthogonal Design [10] โดยตัวแปรต้นที่
ศึกษา ได้แก่ บิทูเมนอิมัลชัน 2 ระดับ ประกอบไปด้วย 2% และ 3% โดย
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2%

1%

3%

-
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จากการวิเคราะห์ค่าที่ผิดปกติ (Outlier case) [11,13] ข้างต้นจะต้อง
ถูกตัดออกในขั้นตอนทำสะอาดข้อมูลก่อนเข้าสู่ขั้นตอนวิเคราะห์ โดยค่าที่
ผิดปกติ ได้แก่ ข้อมูลการทดสอบที่ 8 และ 9 นั่นคือ วัสดุโครงสร้างทางเดิม
ปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน 2% โดยน้ำหนัก ทดสอบที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ในการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 จากนั้นเมื่อทำการตัด ค่าที่ผิดปกติ
ออกแล้ ว จะสามารถวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression
Analysis) [12,13] ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ

2%

-

Coefficients

Estimate

Std. Error

t value

Pr(>|t|)

Intercept

2.107652

0.190591

11.058

1.86×10-9 ***

Temperature (X1)

-0.025194

0.004858

-5.186

6.22×10-5 ***

Bitumen (X2)

-0.489766

0.081378

-6.018

1.09×10-5 ***

Cement (X3)

0.564983

0.081378

6.943

1.73×10-6 ***

Signif. codes

0

0.001 ‘***’

0.01 ‘**’

0.05 ‘*’

Residual std. error

0.1882 on 18 degrees of freedom

Multiple

R2

0.8706

Adjusted

R2

0.8491

F-statistic

40.39 on 3 and 18 DF

p-value

3.358×10-8

3.1.1 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
จากผลทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมน
อิ มั ล ชั น (BSM) ตารางที่ 6 ก่ อ นที่ จ ะทำการวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) [12,13] จะต้ อ งวิ เ คราะห์ หาค่ า ที่
ผิดปกติ (Outlier case) [11,13] ของการทดสอบก่อน โดยการประมาณค่า
ทางสถิตินั้นจะอ่อนไหวต่อตัวอย่างที่ผิดปกติ ซึ่งทำให้ประมาณค่าสถิติผิด
และมักทำให้ตัวแปรไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ ค่าที่ผิดปกติ
แสดงดังรูปที่ 4

จากผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
[12,13] ของวัสดุปรับ ปรุงด้วยบิทูเมนอิ มัลชัน (BSM) ที่เกิดการวิบัติจาก
การทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนโดยไม่มีแรงดันล้อมรอบ (Unconfined
compressive strength) ตารางที่ 8 ค่า p-value ของแต่ละตัว แปรมีค่า
น้อ ยกว่ า 0.001 ทำให้ มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติทั้ งหมดที่ ค วามเชื่ อ มั่น 99%
ได้แก่ อุณหภูมิ บิทูเมนอิมัลชัน และซีเมนต์ ส่วนค่า p-value ของโมเดลมี
ค่ า เท่ า กั บ 3.358×10-8 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.001 ดั ง นั้ น โมเดลนี้ จึ ง มี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ด้ ว ยเช่ น กั น สำหรับ ค่ า Multiple R-squared ที่ มี ค่ า
เท่ากับ 0.8706 ทำให้ภาวสารูปสนิทดี (Goodness of fit) ไม่แนบสนิท ดัง
แสดงรูปที่ 5 ซึ่งระดับความ fit ของสมการกับข้อมูล (R2) แสดงให้เห็นว่า
โมเดลนี้สามารถอธิบายกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทู
เมนอิมัลชันได้ 87.06%

รูปที่ 4 ค่าที่ผดิ ปกติ (Outlier case)

รูปที่ 5 ภาวสารูปสนิทดี (Goodness of fit)

รูปที่ 3 ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ BSM

3.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

3.1.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ตารางที่ 9 ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวน
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Xi

Df

Temperature

1

Bitumen

1

Sum Sq
0.93863
1.64448

Mean Sq F value
0.93863
1.64448

Cement

1

1.70664

1.70664

Residuals

18

0.63733

0.03541

Signif. codes

0

0.001 ‘***’ 0.01 ‘**’

Pr(>F)

26.510

6.736×10-5

***

46.445

2.219×10-6

***

48.201

1.734×10-6

***

0.05 ‘*’

0.1 ‘.’

จากตารางที่ 9 จะสามารถหาค่าประมาณของ เท่ากับ 0.03541 (ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ MSE) โดยจากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนข้างต้น สามารถ
ใช้ในการทดสอบสมติฐานว่า β1 = β2 = β3 = 0 หรือไม่ ดังนี้
สมมติฐานว่าง H0 : β1 = β2 = β3 = 0
สมมติฐานทางเลือก H1 : มี βi อย่างน้อย 1 ตัว ไม่เท่ากับ 0 โดยที่ i =
1, 2, 3
ค่าสถิ ติทดสอบตัวแปรอุณ หภูมิ , บิ ทูเมนอิ มัลชัน และซีเมนต์ มีค่า F
เท่ า กั บ 26.510, 46.445, 48.201 แ ล ะ ค่ า p-value = 6.736×10-5,
2.219×10-6, 1.734×10-6 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ α =
0.001 ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานว่าง นั่นคือ มี βi อย่างน้อย 1 ตัว ไม่เท่ากับ
0 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 ซึ่งสามารถพิจารณาถึงการประมาณค่าแบบช่วง
ของ β0, β1, β2 และ β3 ได้ดังตารางที่ 10
σ2

ตารางที่ 10 พิจารณาการประมาณค่าแบบช่วงของ β0, β1, β2 และ β3
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ของวัสดุป รับปรุงด้ว ยบิทูเมนอิมัลชัน (Y) กล่าวคือ สามารถใช้ X2 ในการ
พยากรณ์ Y ได้
และ การทดสอบสมติฐานว่า β3 = 0 หรือไม่ ทำได้ดังนี้
สมมติฐานว่าง H0 : β3 = 0
สมมติฐานทางเลือก H1 : β3 ≠ 0
ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 6.943 และค่า p-value เท่ากับ 1.73×10-6
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ α = 0.001 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ β3 ≠
0 สรุปได้ว่า ซีเมนต์ (X3) มีความสัมพันธ์กับ กำลังต้านทานแรงเฉือ นของ
วั ส ดุ ป รั บ ปรุ งด้ ว ยบิ ทู เมนอิ มั ล ชั น (Y) กล่ า วคื อ สามารถใช้ X3 ในการ
พยากรณ์ Y ได้
ดังนั้น จากตารางที่ 8 ข้อมูล p-value แสดงให้ เห็ นว่า อุ ณหภูมิ, บิ ทู
เมนอิมัลชัน และ ซีเมนต์ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก p-value < 0.001
จึงเป็นเหตุผลทำให้สามารถปฎิเสธสมมติฐานว่าง นั่นคือ อุณหภูมิ, บิทูเมน
อิมัลชัน และซีเมนต์ สามารถใช้พยากรณ์ กำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ
ปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชันได้ ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
และบิทูเมนอิมัลชันเพิ่มขึ้น 1% โดยน้ำหนักมวลรวม จะทำให้กำลังต้านทาน
แรงเฉื อ นของวั ส ดุ ป รับ ปรุงด้ ว ยบิ ทู เมนอิ มั ล ชั น ลดลง 0.025194 และ
0.489766 Mpa ตามลำดับ ส่วนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น 1% โดยน้ำหนัก จะทำให้
กำลังต้านทานแรงเฉื อนของวัสดุปรับปรุงด้ว ยบิ ทูเมนอิ มัลชัน 0.564983
Mpa ที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ค่ากำลัง
ต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน (BSM) ได้ดังสมการ
ที่ (1)

βi

Std. Error

Confidence Interval 99%

Constant

2.107652

0.190591

1.55904611

X1

-0.025194

0.004858

-0.03917847 -0.01120882

X2

-0.489766

0.081378

-0.72400902 -0.25552323

Y = 2.108-(0.025X1)-(0.490X2)+(0.565X3)

X3

0.564983

0.081378

0.33073992

โดยที่

2.65625827

0.79922571

(1)

คือ ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ BSM
ดั ง นั้ น ช่ ว งความเชื่ อ มั่ น 99% สำหรั บ β0 คื อ (1.55904611,
X1 คือ ระดับอุณหภูมิ
2.65625827) β1 คื อ (-0.03917847, -0.01120882), β2 คื อ (X2 คือ ปริมาณบิทูเมนอิมัลชัน
0.72400902, -0.25552323) และ β3 คือ (0.33073992, 0.79922571)
X3 คือ ปริมาณซีเมนต์
โดยผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพ หุ คู ณ (Multiple Regression หมายเหตุ ระดับอุณหภูมิ : 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส
Analysis) [12,13] ตารางที่ 8 สามารถใช้ในการทดสอบสมติฐานว่า β1 = 0
ปริมาณบิทูเมนอิมัลชัน : 0 คือ 2% และ 1 คือ 3% โดยน้ำหนัก
หรือไม่ ดังนี้
ปริมาณซีเมนต์ : 0 คือ ไม่ใช้ซีเมนต์ และ 1 คือ ใช้ซีเมนต์
สมมติฐานว่าง H0 : β1 = 0
3.1.3 การพยากรณ์ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือน
สมมติฐานทางเลือก H1 : β1 ≠ 0
จากสมการที่ (1) สามารถพยากรณ์ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ
ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -5.186 และค่า p-value เท่ากับ 6.22×10-5
ปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน (BSM) ได้ดังตารางที่ 11 และรูปที่ 6
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ α = 0.001 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ β1 ≠
0 สรุปได้ว่า อุณหภูมิ (X1) มีความสัมพันธ์กับ กำลังต้านทานแรงเฉือนของ ตารางที่ 11 ค่ ากำลังต้ านทานแรงเฉือ นของวั ส ดุ BSM ระหว่ างค่าเฉลี่ย การ
วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ด้ ว ยบิ ทู เมนอิ มั ล ชั น (Y) กล่ า วคื อ สามารถใช้ X1 ในการ ทดสอบกับการพยากรณ์ในหน่วยเมคะปาสคาล (Mpa)
บิทูเมน
ซีเมนต์
อุณหภูมิ
ทดสอบ
พยากรณ์ ระดับการบดอัด
พยากรณ์ Y ได้
3%
1%
30°C
1.367
1.427
96.40%
ในทำนองเดียวกัน การทดสอบสมติฐานว่า β2 = 0 หรือไม่ ทำได้ดังนี้
2%
1%
30°C
2.123
1.917
97.21%
สมมติฐานว่าง H0 : β2 = 0
3%
30°C
0.809
0.862
96.19%
สมมติฐานทางเลือก H1 : β2 ≠ 0
2%
30°C
1.375
1.352
98.45%
ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -6.018 และค่า p-value เท่ากับ 1.09×10-5
3%
1%
40°C
1.041
1.175
97.93%
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ α = 0.001 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ β2 ≠
2%
1%
40°C
1.665
0 สรุปได้ว่า บิทูเมนอิมัลชัน (X2) มีความสัมพันธ์กับกำลังต้านทานแรงเฉือน
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3%

-

40°C

-

0.610

-

บิทูเมน

-0.615

1.000

-0.100

0.090

2%

-

40°C

0.923

1.100

96.76%

ซีเมนต์

0.606

-0.100

1.000

0.090

3%

1%

50°C

-

0.923

-

อุณหภูมิ

-0.436

0.090

0.090

1.000

2%

1%

50°C

1.361

1.413

96.70%

3%

-

50°C

0.566

0.358

96.13%

2%

-

50°C

-

0.848

-

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า บิ
ทูเมนอิมัลชัน และอุณหภูมิ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเชิงลบกับกำลัง
ต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน (BSM) ส่วนซีเมนต์
นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเชิงบวกกับกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ
ปรับ ปรุงด้วยบิทูเมนอิ มัลชัน (BSM) ซึ่งสอดคล้อ งกับ สมการที่ (1) ในการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ [12,13] ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

4. สรุปผลการทดสอบ
สำหรับ ผลของระดับ อุ ณหภูมิ, ปริมาณบิ ทูเมนอิมัลชัน และปริมาณ
ซีเมนต์ มีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้
เห็นถึงความสอดคล้องต่อกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทู
เมนอิมัลชัน (BSM) ระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อกำลังต้านทานแรง
เฉือนของวัสดุ BSM ทำให้กำลังต้านทานแรงเฉือนลดลง และปริมาณบิทู
เมนอิมัลชันที่เพิ่มขึ้นจาก 2% เป็น 3% โดยน้ำหนัก ส่งผลให้กำลังต้านทาน
แรงเฉือนลดลงด้วยเช่นกัน ส่วนปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลให้กำลัง
ต้านทานแรงเฉือนเพิ่มขึ้น
ในทุ ก ระดั บ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ส่ว นผสมที่ มี พ ฤติ ก รรม
ต้านทานแรงเฉือนได้ดีที่สุด คือ วัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน 2% และ
ซีเมนต์ 1% โดยน้ำหนัก หากระดับ อุณหภูมิเพิ่มขึ้ นจากระดับ 30 องศา
เซลเซีย ส ไปที่ระดับ 40 องศาเซลเซีย ส จนถึ งระดับ 50 องศาเซลเซีย ส
พฤติกรรมต้านทานแรงเฉือนของวัสดุปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน 2% และ
ซีเมนต์ 1% โดยน้ำหนัก จะลดลง 1.151 เท่า และ 1.357 เท่า ตามลำดับ

รูปที่ 6 ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ BSM
ระหว่างค่าเฉลีย่ การทดสอบกับการพยากรณ์

3.1.4 การหาค่าส่วนเหลือ
ตารางที่ 12 ค่าส่วนเหลือกำลังต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ BSM
บิทูเมน

ซีเมนต์

อุณหภูมิ

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

ค่าเฉลี่ย

3%

1%

30°C

-0.060

-

-

-0.060

2%

1%

30°C

0.298

0.136

0.184

0.206

3%

-

30°C

0.005

-0.074 -0.090

-0.053

2%

-

30°C

-0.046 -0.121 0.236

0.023

3%

1%

40°C

-0.331 -0.158 0.086

-0.134

2%

1%

50°C

-0.054 -0.006 -0.095

-0.052

3%

-

50°C

0.190

0.250

0.208

กิตติกรรมประกาศ

2%

-

40°C

-0.063 -0.173 -0.294

-0.177

ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาในการเขียนบทความนี้และ
บริษัทที่สนับสนุนวัสดุและแอสฟัลต์อิมัลชัน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบุคคลากร
และทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำให้งานวิจัยประสบความสำเร็จได้

0.181

จากผลลัพธ์ข้างต้นอธิบายได้ดังนี้ ข้อมูลของค่ากำลังต้านทานแรงเฉือน
วัสดุโครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชันร้อยละ 3 ซีเมนต์ร้อยละ
1 โดยน้ำหนัก ทดสอบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส การทดสอบครั้งที่ 1
เท่ากับ 1.367 และค่าพยากรณ์ของค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนวัสดุโครงสร้าง
ทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชันร้อยละ 3 ซีเมนต์ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก
ที่อุ ณ หภูมิ 30 องศาเซลเซีย ส เท่า กับ 1.427 ดังนั้น ค่า ส่ว นเหลือของค่า
กำลังต้านทานแรงเฉือนวัสดุโครงสร้างทางเดิมปรับปรุงด้วยบิทูเมนอิมัลชัน
ร้อ ยละ 3 ซี เมนต์ ร้อ ยละ 1 โดยน้ ำ หนั ก ที่ อุ ณ หภู มิ 30 องศาเซลเซี ย ส
เท่ากับ
e = 1.367 - 1.427 = -0.060
โดยที่ e คือ ค่าส่วนเหลือกำลังต้านทานแรงเฉือนวัสดุ BSM
3.1.5 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตารางที่ 13 ค่าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความเค้น

ความเค้น

บิทูเมน

ซีเมนต์

อุณหภูมิ

1.000

-0.615

0.606

-0.436
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บทคัดย่อ

regularly. The purpose of the trip was home-based work or
home-based education. The sample didn’t change residence,
workplace, or school after the extension was opened. Data were
collected via the questionnaires. The first part was the questions
about travel behavior both before and after the opening of the
extension. And the second part was the questions about factors
affecting the trend of using BTS Skytrain extension, a scenario
which had three components: the waiting time, changing train at
Samrong Station, and fares. The study suggested that most of the
samples traveled by public transport in the part. It can be divided
into two groups: group traveling by BTS Skytrain as part of the
trip and group traveling without BTS Skytrain. The result from
scenario design showed that the increase of waiting time and
fares, changing train at Samrong Station reduced the trend of
using BTS Skytrain extension. Also, there were factors other than
the service affecting the trend of using the BTS Skytrain extension
as well.

การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางจากรูปแบบอื่นไปสู่ระบบราง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางที่
เปลี่ยนไปและปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
งานวิจัยนี้จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยายสายใต้ ตั้งแต่สถานีปู่เจ้าฯจนถึงสถานีเคหะฯ ที่เดินทางเป็นประจำ มี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางจากที่ทำงานหรือจากสถานศึกษากลับสู่ที่พัก ไม่
มีการเปลี่ยนที่พัก ที่ทำงาน หรือสถานศึกษาหลังจากที่ส่วนต่อขยายเปิด ใช้
แบบสอบถามเก็บ ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางทั้งก่อนและหลังการเปิด
ให้ บ ริ ก ารของรถไฟฟ้ า ส่ว นต่อ ขยาย และศึ ก ษาแนวโน้ มการใช้บ ริก าร
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย โดยใช้คำถามสถานการณ์สมมติซึ่งมี 3 ตัวแปร คือ
เวลาคอยขบวนรถ การเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสำโรง และค่าโดยสาร ผล
การศึกษาจากรวบรวมข้อมูลตัวอย่างผู้โดยสารพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีการเดินทางในอดีตโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ มีทั้งกลุ่มที่เดินทางโดยใช้
รถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง และกลุ่มที่เดินทางโดยไม่ใช้รถไฟฟ้า
และพบว่า การเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสำโรง เวลาคอยและค่าโดยสารที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้แนวโน้มการใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายลดลง รวมทั้ง
ปัจ จัย อื่นที่นอกจากการให้บริการของรถไฟฟ้าก็มีผลต่อแนวโน้มการใช้ Keywords: Rail system, Travel Behavior, Mode Shift
บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเช่นกัน
1. คำนำ
คำสำคัญ: ระบบราง, พฤติกรรม, การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง

Abstract
The opening of the BTS Skytrain extension caused the
passenger to change the mode of transportation from other
modes to the rail system. The purposes of this research were to
study the travel behavior change and the factors affecting the
trend of using the BTS Skytrain extension. The study area was
Puchao Station to Kheha Station. A sample was selected from
passengers of BTS Green Line Southern Extension who travel

ปัจจุบันการสร้างส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
สายใต้ช่วงสำโรง - เคหะสมุทรปราการได้เสร็จสิ้นแล้ว และเปิดให้ใช้บริการ
ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีปู่เจ้า สถานี
พิพ ิธ ภัณฑ์ช้า งเอราวัณ สถานีโ รงเรีย นนายเรือ สถานีป ากน้ำ สถานีศรี
นครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะสมุทรปราการ ทำ
ให้ระยะทางของเครือข่ายระบบรางเพิ่มขึ้น ประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งเปิด
ให้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสารช่วงส่วนต่อขยายดังกว่าง
การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางจากรูปแบบอื่นไปสู่ระบบราง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
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พฤติกรรมการเดินทางทั้งก่อนและหลังการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยาย และปัจ จัยที่มีผลต่อ แนวโน้มการเลือกใช้รถไฟฟ้าหลังจากเก็บค่า
โดยสาร ของผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า สายสีเขียวส่วนต่อขยายสายใต้ช่วงสำโรง
– เคหะสมุทรปราการ โดยสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารรถไฟฟ้า
สายสีเขียวส่วนต่อขยายสายใต้ ตั้งแต่สถานีปู่เจ้าฯจนถึงสถานีเคหะฯ ที่
เดินทางเป็นประจำ มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางจากที่ทำงานหรือจาก
สถานศึก ษากลับสู่ที่พ ัก ไม่มีก ารเปลี่ยนที่พ ัก ที่ทำงานหรือสถานศึกษา
หลังจากที่ส่วนต่อขยายเปิด โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลพฤติกรรมการ
เดินทางทั้งก่อนและหลังการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และ
ศึกษาแนวโน้มการใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ภายใต้สถานการณ์สมมติ
ต่าง ๆ

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธีรนันท์ โอภาสสัมพันธ์ [1] ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เดินทาง เมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกเปิดให้บริการ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีแนวโน้มจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้
ประจำ 34.4% และกลุ่มที่ใช้เป็นครั้งคราว 62.4% ซึ่งเหตุผลในการเปลี่ยน
อันดับที่ 1 คือ ควบคุมเวลาในการเดินทางได้ อันดับที่ 2 คือ สะดวกสบาย
รวดเร็วมากขึ้น
จรินทร์ กังใจ [2] ศึก ษาเกี่ย วกับ พฤติก รรมการเปลี่ย นรูป แบบการ
เดินทางของผู้เดินทางเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปิดระบบรถไฟฟามหา
นครสายสีน้ำเงินในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของกลุ่ม
ตัว อย่า ง พบว่า เพศ อายุ รายได้ มีผลต่อ การเลือ กยานพานหะในการ
เดินทาง
วีรยุทธ์ วัฒนธรรม และคณะ [3] ศึก ษาการเปิ ดให้บ ริก ารรถไฟฟ้ า
เชื่อมต่อสนามบิน หรือแอร์พอร์ตลิงค์ พบว่าปัจจัย การประหยัดเวลา ความ
สะดวกสะดวก และความรวดเร็วในการเดินทาง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
มากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพและความปลอดภัย ในการเดินทาง การ
ให้บริการในเส้นทางที่ต้องการ การทดลองใช้บริการ และความใกล้ที่พัก
ตามลำดับ และพบว่า ที่โดยรถประจำทางสาธารณะจะเปลี่ยนมาเลือกใช้
บริการรถไฟเชื่อมท่าอากาศสุวรรณภูมิมากที่สุด ต่อมาคือ รถไฟฟ้าบีทีเอส
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถยนต์ส่วนบุคคล และรถแท็กซี่ ตามลำดับ
Alkaabi K. [4] ศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลให้ ข ้ า ราชการและพนั ก งาน
บริษัทเอกชนเลือกใช้รถไฟใต้ดินดูไบเป็นการเดินทางหลัก พบว่าเพศไม่มีผล
ต่อความแตกต่างระหว่างการเลือกของข้าราชการและพนักงานเอกชนมาก
นัก ในกลุ่มพนักงานเอกชนนั้นตัวแปร การศึกษามีผลต่อการเลือก โดยยิ่ง
การศึกษาสูงยิ่งมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้รถไฟใต้ดินมากขึ้น ตัวแปรเชื้อชาติมี
ผลต่อการเลือกของทั้งสองกลุ่ม โดยแต่ละเชื้อชาติมีแนวโน้มในการเลือก
แตกต่างกัน ตัวแปรวัตถุประสงค์ในการเดินทางและตัวแปรเวลาที่ใช้เดินไป
ยังสถานีไปผลต่อการเลือกเดินทาง เวลาในการเดินที่เพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้ม
การใช้บริการรถไฟใต้ดินลดลง
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Islam และคณะ [5] ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทางของผู้ที่ใช้บริการจอดแล้วจรในที่ต่าง ๆตามสถานีรถไฟของเมือง
เมลเบิร์น พบว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางขณะที่โดยสารระบบขนส่ง และเวลา
ที่ใช้ในการย้ายรูปแบบการเดินทางที่จุดจอดแล้วจร ส่งผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด เวลาในการเดินทางส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้ บริการสำหรับผู้ที่
เดินทางโดยระบบสาธารณะอย่างเดียว เวลาในการเดินทางที่น้อยกว่าทำให้มี
แนวโน้มในการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากกว่า
Chauhan และคณะ [6] ศึกษาพฤติกรรมการเลือกวิธีการเดินทางของ
ผู้โดยสารระบบสาธารณะในกรุงนิวเดลี เพื่อหาสิ่งจูงใจให้ใช้เลือกระบบขนส่ง
สาธารณะ คาดการณ์รูปแบบการเดินทางเดิมของผู้ที่ใช้รถไฟใต้ดินในปัจจุบัน
ได้จากข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ รายได้ อาชีพ การครอบครองยานพาหนะ
ระยะทางมาถึงสถานี พบว่าระยะทางมาถึงสถานีที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่ผู้ท่ใี ช้
รถไฟใต้ดินในปัจจุบันเปลี่ยนมาจากรถโดยสารประจำทาง อายุที่เพิ่มขึ้นมี
แนวโน้มที่ผู้ที่ใช้รถไฟใต้ดินในปัจจุบันเปลี่ยนมาจากรถโดยสารประจำทาง
ลดลง รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่ผู้ที่ใช้รถไฟใต้ดินในปัจจุบันเปลี่ยนมาจาก
รถโดยสารประจำทางลดลง และเพศหญิงมีแนวโน้มที่ผู้ที่ใช้รถไฟใต้ดินใน
ปัจจุบันเปลี่ยนมาจากรถโดยสารประจำทางมากกว่า
Gadzinski และRadzimski [7] ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดตัว
เดินรถรางสายใหม่ในเมืองPoznan ประเทศโปร์แลนด์ พบว่าผลกระทบของ
การเปิดตัวเดินรถรางสายใหม่ ทำให้กลุ่มตัวอย่าง เดินทางโดยใช้รถรางมาก
ขึ้นและใช้รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยลง ราคาที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ศึกษามี
ราคาราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรสูงกว่าบริเวณอื่นในเมือง
Shen และคณะ [8] ศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนระบบรางเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากร พบว่าความใกล้
ของระยะทางไปยังสถานี ความหนาแน่นของประชากรในที่ทำงาน ระยะทาง
ในการเดินทาง มีผลต่อการเลือกใช้รถไฟใต้ดิน ในขณะที่ค่าใช้จ่าย เวลาใน
การเดินทาง ความสบาย และความปลอดภัยมีผลต่อการครอบครองรถยนต์
วั น ชั ย ศั ก ดิ ์ พ งศธร [9] เก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ โ ดยสารรถไฟฟ้ า ใน
กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบในแต่ละวัตถุประสงค์ของการเดินทาง พบว่า
ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การเลื อ กงานพาหนะ ได้ แ ก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ
สถานภาพ และเส้นทางที่ให้บริการ
ภาวัต ไชยชาณวาทิก และ ถิรยุทธ ลิมานนท์ [10] ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกเดินทาง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีการ
ครอบครองรถยนต์จะเลือกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้
ครอบครองรถยนต์ ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ครอบครองรถยนต์จะมีการเดินทางโดย
ระบบสาธารณะมากกว่าผู้ที่ครอบครองรถยนต์ และพบว่าผู้ที่มีใบอนุญาตขับ
ขี่เลือกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มากกว่าผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ซึ่งมี
การเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
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3. ระเบียบวิธดี ำเนินงานวิจัย

4. ผลการศึกษา

3.1

4.1

พื้นที่ศึกษา

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

พื้นที่ในการศึกษาของงานวิจัยนี้ ได้แก่ ส่วนต่อขยายใต้ของรถไฟฟ้าสาย
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 438 คน แบ่งตามข้อมูลทางลักษณะเศรษฐกิจและ
สีเขียว ช่วงสำโรง – สมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย 8 สถานีเปิดใหม่ ได้แก่ สังคม แสดงได้ดังในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
สถานีรถไฟฟ้าปู่เจ้า สถานีรถไฟฟ้าช้างเอราวัณ สถานีรถไฟฟ้าโรงเรียนนาย ตารางที่ 1 ข้อมูลอายุและรายได้ของกลุม่ ตัวอย่าง
เรื อ สถานี ร ถไฟฟ้ า ปากน้ ำ สถานี ร ถไฟฟ้ า ศรี นคริ นทร์ สถานี ร ถไฟฟ้า
สูงสุด
ต่ำสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แพรกษา สถานีรถไฟฟ้าสายลวด และสถานีรถไฟฟ้าเคหะสมุทรปราการ ดัง
อายุ (ปี)
72
13
31
12.3
แสดงในรูปที่ 1
รายได้ (บาท) 80,000
1,100
20,868
13,394
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณทางเศรษฐกิจสังคม
ชาย
เพศ
หญิง
โสด
สถานภาพ
แต่งงาน
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพ
พนักงานบริษัท
เจ้าของธุรกิจ
ค้าขาย/รับจ้าง
ต่ำกว่ามัธยมปลาย
มัธยมปลาย
ระดับการศึกษา
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี

จำนวน (คน)
126
312
287
151
64
52
266
9
47
45
107
271
15

ร้อยละ
28.77
71.23
65.53
34.47
14.61
11.87
60.73
2.05
10.73
10.27
24.43
61.87
3.42

รูปที่ 1 สถานีที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายใต้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง แบ่งข้อมูลตามส่วนของรถไฟฟ้าที่ใช้
บริการได้ดังแสดงในตารางที่ 3 และสรุปข้อมูลการใช้บริการรถไฟฟ้าได้ดัง
จำนวนผู้โดยสารจริงที่ใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายดังกล่าว จำนวน แสดงในตารางที่ 4 โดยพบกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 ใน 3 ที่มีการข้ามส่วน
เฉลี ่ ย ประมาณ 40,000 คนต่ อ วั น คำนวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเมื่อ แนวเดิมและส่วนต่อขยาย
กำหนดให้ระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 [11] จะได้ขนาดของกลุ่ม ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลการใช้รถไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามส่วนที่ใช้บริการ
ตัวอย่างขั้นต่ำคือ 382 ตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลแบ่งตามสัดส่วน
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ของผู้โดยสารแต่ละสถานี รวม 400 ตัวอย่างเป็นอย่างน้อย แบ่งตามสัดส่วน
เฉพาะส่วนต่อขยาย
149
34.02
ข้ามส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย
289
65.98
จำนวนผู้โดยสารของแต่ละสถานี
3.2

กลุ่มตัวอย่าง

3.3

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลการใช้บริการรถไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

สูงสุด ต่ำสุด
แบบสอบถามจะประกอบด้วยคำถาม 3 ส่วน คือคำถามเกี่ยวกับข้อมูล
โดยประมาณ
มาตรฐาน
ส่วนตัวเบื้องต้นของผู้ตอบ คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทั้งก่อนและ ความถี่(ครั้ง/สัปดาห์) 14
3
10
2.65
1.4
20.71
11.98
หลังส่วนต่อขยายเปิดให้บริการ คำถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกใช้บริการ ระยะทาง (กิโลเมตร) 63.5
เวลา
(นาที
)
191
10
55
27.80
หลั ง จากส่ ว นต่ อ ขยายเก็ บ ค่ า โดยสาร ซึ ่ ง คำถามส่ ว นสุ ด ท้ า ยนี ้ จ ะเป็ น
ค่าใช้จ่าย (บาท)
140
0
40
26.83
สถานการณ์สมมติ ประกอบด้ว ยค่า โดยสาร เวลารอขบวนรถ และการ
4.2
ลั
ก
ษณะการเปลี
ย
่
นรู
ป
แบบการเดิ
น
ทางหลั
ง
จากรถไฟฟ้
าส่วนต่อ
เปลี่ยนขบวน ซึ่งอ้างอิงราคาค่าโดยสารจากรถไฟฟ้าสายอื่น และอ้างอิงเวลา
ขยายเปิดให้บริการ
รอขบวนรถจากการให้บริการในปัจจุบัน
ผลการสำรวจพบว่ า สามารถแบ่ ง พฤติ ก รรมการเดิ น ทางของผู ้ ใ ช้
รถไฟฟ้าได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม ซึ่งอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์ในรูปที่ 2 อ้างอิง ได้
ดังนี้
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รูปที่ 2 สัญลักษณ์ของลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหลังจากรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายเปิดให้บริการ

1) กลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการเฉพาะส่วนต่อขยาย ในอดีตเดินทางโดยไม่ใช้
รถไฟฟ้า และจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตรจากแนวรถไฟฟ้า
การเดินทางอดีตของกลุ่มนี้จะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะอื่น ปัจจุบัน
เปลี่ย นมาใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางแทน เดินทางเฉพาะส่วนต่อขยายที่
เพิ่มเติม จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37 โดยมีลักษณะการเปลี่ยน
รูปแบบดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 5 ลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของกลุ่มที่ 3

4) กลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย ในอดีต
เดินทางโดยไม่ใช้รถไฟฟ้า และจุดเริ่มต้นการเดินทางมากกว่า 1 กิโลเมตร
จากแนวรถไฟฟ้า
การเดินทางอดีตของกลุ่มนี้จะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะอื่น ปัจจุบัน
เดินทางโดยยานพาหนะอื่นเพื่อเข้าสู่รถไฟฟ้า แล้วเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า
เดินทางข้ามทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
11.64 โดยมีลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 3 ลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของกลุ่มที่ 1

2) กลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการเฉพาะส่วนต่อขยาย ในอดีตเดินทางโดยไม่ใช้
รูปที่ 6 ลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของกลุ่มที่ 4
รถไฟฟ้า และจุดเริ่มต้นการเดินทางมากกว่า 1 กิโลเมตรจากแนวรถไฟฟ้า
5) กลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย ในอดีต
การเดินทางอดีตของกลุ่มนี้จะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะอื่น ปัจจุบัน
เดินทางโดยยานพาหนะอื่นเพื่อเข้าสู่รถไฟฟ้า แล้วเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า และจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร
เดินทางเฉพาะส่วนต่อขยายที่เปิดเพิ่มเติม จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ จากแนวรถไฟฟ้า
การเดินทางอดีตของกลุ่มนี้จะเดินทางโดยรถไฟฟ้ามาสิ้นสุดที่สถานี
11.42 โดยมีลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 4
สุดท้ายของแนวรถไฟฟ้าเดิม แล้วเดินทางต่อโดยยานพาหนะอื่น ปัจจุบัน
เดินทางโดยรถไฟฟ้าข้ามทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย จำนวน 78 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.81 โดยมีลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 4 ลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของกลุ่มที่ 2

3) กลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย ในอดีต
เดินทางโดยไม่ใช้รถไฟฟ้า และจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร
จากแนวรถไฟฟ้า
การเดินทางอดีตของกลุ่มนี้จะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะอื่น ปัจจุบัน
เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางแทน เดินทางข้ามทั้งส่วนแนวเดิมและ
ส่วนต่อขยาย จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีลักษณะการเปลี่ยน
รูปแบบดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 7 ลักษณะการเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางของกลุม่ ที่ 5

6) กลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย ในอดีต
เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า และจุดเริ่มต้นการเดินทางมากกว่า 1 กิโลเมตรจาก
แนวรถไฟฟ้า
การเดินทางอดีตของกลุ่มนี้เดินทางโดยใช้ยานพาหนะอื่นเพื่อเดินทางมา
สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ในแนวเดิม แล้วเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้ามาสิ้นสุดที่สถานี
สุดท้ายของแนวรถไฟฟ้าเดิม แล้วเดินทางต่อโดยยานพาหนะอื่น ปัจจุบัน
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เดินทางโดยใช้ยานพาหนะอื่นเพื่อเดินทางมาสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใ นแนวเดิม 4.3
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
แล้วเดินทางโดยรถไฟฟ้าข้ามทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย จำนวน 28
การเลื อ กใช้ ร ถไฟฟ้ า ส่ ว นต่ อ ขยาย เป็ น การเปลี ่ ย นจากการใช้
คน คิดเป็นร้อยละ 6.39 โดยมีลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 8 ยานพาหนะอื่นมาใช้ระบบรางแทน ทำให้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เปลี่ยนไป ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ ของประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย

รูปที่ 9 ลักษณะการเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางของกลุม่ ที่ 6

กลุ่มที่

เวลาที่ลดลง (นาที)

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง (บาท)

1

11

10

2

11

1

3

37

4

4

17

-4

5

19

11

แต่ละลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของกลุ่มตัวอย่า ง เมื่อ
6
21
13
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเดินทางในอดีตและการเดินทางในปัจจุบัน พบว่า 4.4
การเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าหากมีการเก็บค่าโดยสาร
ระยะทางของทั้งสองช่วงเวลาไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งที่แตกต่างคือเวลา
ผู้วิจัยได้ทดสอบสถานการณ์สมมติโดยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ เวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังแสดงในตารางที่ 5
ในการรอขบวนรถ กำหนดให้ เ ป็ น 3, 6, 9 นาที การเปลี ่ ย นขบวนรถ
ตารางที่ 5 สรุปการเดินทางของแต่ละลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบ
กำหนดให้มีการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนขบวนที่สถานีสำโรง ซึ่งอ้างอิงจาก
กลุ่มที่
การเดินทาง
อดีต
ปัจจุบัน
t
P(T≤t)
ให้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบัน และค่าโดยสาร กำหนดให้เป็น 15, 20, 25, 30
ระยะทาง (กิโลเมตร)
7.8
7.6
0.307
0.759
บาท ซึ ่ ง อ้ า งอิ ง จากค่ า โดยสารต่ อ ระยะทางของรถไฟฟ้ า สายอื ่ น และ
เวลา (นาที)
40
29
4.295
0.000**
1
กำหนดให้แนวโน้มการเลือกใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ ไม่ใช้แน่นอน, อาจจะไม่ใช้, ไม่แน่ใจ, น่าจะใช้ และใช้แน่นอน
ค่าใช้จ่าย (บาท)
23
13
3.985
0.000**
กราฟที่แสดงกำหนดให้แนวโน้มการเลือกใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเป็น
ระยะทาง (กิโลเมตร)
17.2
18.4
-0.642
0.522
แกนตั้ง (-2 = ไม่ใช้แน่นอน, -1 = อาจจะไม่ใช้, 0 = ไม่แน่ใจ, 1 = น่าจะใช้,
2
เวลา (นาที)
63
52
2.232
0.028*
2 = ใช้แน่นอน) และตัวแปรอิสระเป็นแกนนอน
ค่าใช้จ่าย (บาท)
29
28
0.305
0.761
ตัวแปรที่ทำให้ก ราฟมีความชันเป็นบวกหรือ เมื่อ ค่า เพิ่มขึ้นจะทำให้
ระยะทาง (กิโลเมตร)
23.6
24.4
-0.723
0.470
แนวโน้มการเลือกใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเพิ่มขึ้นได้แก่ การเป็นเพศหญิง
3
เวลา (นาที)
97
60
7.720
0.000**
รายได้ เวลาในการเดินทางที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง ดังแสดง
ค่าใช้จ่าย (บาท)
48
44
0.782
0.435
ในรูปที่ 10, 12, 16 และ 17 ตามลำดับ
ตัว แปรที่ทำให้ก ราฟมีความชันเป็นลบหรือ เมื่อ ค่า เพิ่มขึ้นจะทำให้
ระยะทาง (กิโลเมตร)
24.3
25.4
-0.503
0.616
แนวโน้มการเลือกใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายลดลงได้แก่ อายุ เวลารอขบวนรถ
4
เวลา (นาที)
87
70
2.421
0.018*
การเปลี่ยนขบวนรถ ค่าโดยสารต่อระยะทางส่วนต่อขยายที่ใช้บ ริก ารดัง
ค่าใช้จ่าย (บาท)
46
50
-0.688
0.493
แสดงในรูปที่ 11, 13, 14 และ 15 ตามลำดับ
5

6

ระยะทาง (กิโลเมตร)

24.8

25.3

-0.341

0.733

เวลา (นาที)

80

61

3.823

0.000**

ค่าใช้จ่าย (บาท)

64

53

2.965

0.004**

ระยะทาง (กิโลเมตร)

30.5

30.3

0.068

0.946

เวลา (นาที)

95

74

2.056

0.045*

ค่าใช้จ่าย (บาท)

85

72

1.844

0.071

** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รูปที่ 10 แนวโน้มการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าและเพศ
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รูปที่ 11 แนวโน้มการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าและอายุ
รูปที่ 15 แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้าและค่าโดยสาร

รูปที่ 16 แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้าและเวลาในการเดินทางที่ลดลงได้

รูปที่ 12 แนวโน้มการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าและรายได้

รูปที่ 17 แนวโน้มการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้

รูปที่ 13 แนวโน้มการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าและเวลารอขบวนรถ

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

รูปที่ 14 แนวโน้มการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าและการเปลีย่ นขบวนรถ

จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่เปิดใหม่
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ในอดีตไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า เป็นการเปลี่ยนจาก
การเดินทางรูป แบบอื่นมาสู่การเดินทางด้ว ยระบบราง โดยรูป แบบการ
เดินทางหลักในอดีตคือการเดินทางโดยในระบบขนส่งสาธารณะ มีเพียงส่ว น
น้อยที่เปลี่ยนมาจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และส่วนใหญ่เดินทางโดย
รถไฟฟ้าข้ามทั้งส่วนแนวเดิมและส่วนต่อขยาย แสดงให้เห็นว่า การมีระบบ
รางใหม่หรือส่วนต่อขยายของระบบรางเกิดขึ้น จะเป็นการเชื่อมต่อแหล่งที่
พักอาศัยนอกเมืองไปสู่แหล่งที่ทำงานในเมือง
TRL21-6
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การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย หรือระบบรางสายใหม่ ทำให้
ตัวเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น และผู้ที่เลือกใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายช่วง
สถานีปู่เจ้าถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ มีเวลาในการเดินทางที่ลดลง และ
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง ยกเว้นกลุ่มที่ปัจจุบันใช้บริการทั้ง
ส่ว นแนวเดิมและส่ว นต่อ ขยาย ในอดีตเดินทางโดยไม่ ใช้รถไฟฟ้า และ
จุดเริ่มต้นการเดินทางมากกว่า 1 กิโ ลเมตรจากแนวรถไฟฟ้า ซึ่งในอดีต
อาจจะเดินทางด้วยรูปแบบที่ประหยัดมากกว่า
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของแนวโน้มการเลือกใช้รถไฟฟ้า ส่ว นต่อ
ขยายและตัวแปรอิสระ พบว่าหากต้องการให้มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อมากขึ้น สามารถทำได้โดยเก็บค่าโดยสารในราคาที่เหมาะสม
กับระยะทางของส่วนต่อขยาย ไม่แพงจนเกินไป ปรับความถี่ในการปล่อย
ขบวนรถให้ เ หมาะสม ไม่ ใ ห้ ร ถขาดระยะจนนานเกิ น ไป และการปรั บ
สัญญาณการเดินรถเพื่อให้ผู้โดยสารไม่ต้องลงจากรถเพื่อเปลี่ยนขบวน
5.1

ข้อจำกัดในการทำวิจยั

ในงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการถามผู้ใช้รถไฟฟ้าที่พบเจอ ทำให้
เวลาในการถามมีจำกัด แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจึงควรมีคำถามที่
กระชับ และใช้เวลาในการทำไม่ควรเกิน 5 นาที และข้อ มูลที่ได้อาจไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน เช่น ข้อมูลระยะทาง หรือเวลาในการเดินทาง จะได้เพียง
ค่าประมาณเท่านั้น จึงใช้วิธีสอบถามพิกัดคร่าว ๆของจุดเริ่มต้นและหมาย
ปลายทาง แล้วนำมาตรวจสอบซ้ำ รวมทั้งช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลเป็นช่วงที่ส่วน
ต่อขยายช่วงสถานีปู่เจ้า - เคหะสมุทรปราการ ที่เป็นพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้
ได้เปิดใช้งานมาเป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว ทำให้ข้อมูลการเดินทางในอดีต
อาจจะคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
เนื่องจากช่วงเวลาที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นช่วงเย็น ทำให้คนที่เจอมีเพียง
กลุ่มที่ใช้รถไฟฟ้าช่วงเช้าและเย็น หรือช่วงเย็นอย่างเดียวเท่านั้น ข้อมูลของ
กลุ่มคนที่ใช้รถไฟฟ้า เฉพาะช่ว งเช้าจึงขาดหายไป เก็บข้อมูลเฉพาะคนที่
เดิ น ทางเป็ นประจำและมี จ ุ ดประสงค์ ใ นการเดิ นทางจากที่ ทำงานหรือ
สถานศึกษากลับที่พักอาศัยเท่านั้น กลุ่มคนที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำและ
กลุ่มที่เดินทางด้วยมีวัตถุประสงค์อื่นจึงขาดหายไป
5.2

แนวทางการพัฒนาต่อไป

เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บข้อมูล ทำให้
งานวิจัยนี้ขาดกลุ่มผู้เดินทางไปหลายกลุ่ม หากสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุก
กลุ่มที่เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า ส่วนต่อขยาย ทุกช่วงเวลา จะพบลักษณะการ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางที่มากขึ้น และหากสามารถกำหนดสถานการณ์
สมมติให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นหลังจากส่วนต่อขายเก็บ ค่า
โดยสารได้ จะทำให้แนวโน้มการเลือกใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหลังจากเก็บ
ค่าบริการมีใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึก ษาปัญ หาการจัดเส้นทางการรับส่ง
เอกสาร ซึ่งนำเสนอการนำเส้นทางการรับส่งสินค้าแต่ละงานมารวมกันเป็น
ปัญหาการรับและส่ง โดยสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พิจารณาถึง
ข้อจำกัดต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถในการบรรทุกของยานพาหนะ และ
กรอบเวลาในการให้บริการ ซึ่งมีเป้าหมายในการหาเส้นทางที่ดีที่สุดทั้งในแง่
ของระยะทางที่สั้นที่สุด และการใช้ยานพาหนะจำนวนน้อยที่สุด ทั้งนี้ได้
กำหนดขอบเขตของการศึก ษา ซึ่งมีสมมติฐานและลักษณะของปั ญ หาที่
สำคัญ ได้แก่ เส้นทางที่ดีที่สุดคือเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยไม่ได้พิจารณาผลของ
การจราจร, พัสดุทุกชนิดมีขนาดเท่ากัน, ยานพาหนะทุกคันมีความสามารถ
ในการบรรทุ ก เหมื อ นกั น และ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ เวลาการให้ บ ริ ก าร
งานวิจั ย นี้เลือ กใช้วิธีก ารค้น หาย่า นคำตอบขนาดใหญ่ ม าใช้ ซึ่งสามารถ
แก้ปั ญ หาได้อ ย่า งรวดเร็ว และเหมาะกั บ ปั ญ หาขนาดใหญ่ ม าใช้ในการ
แก้ปัญหาของการศึกษานี้ จากการศึกษาพบว่า การให้บริการแบบรวมงาน
สามารถลดต้ น ทุ น การขนส่ ง รวมได้ อ ย่ า งมี นั ย สำคั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ การ
ให้บริการแบบทั่วไป
คำสำคัญ: ปัญหาการรับส่งพัสดุ, วิธีการค้นหาคำตอบข้างเคียงขนาดใหญ่,
เมตาฮิวริสติกส์, ปัญหาการรับส่งเอกสาร

Abstract
This research studies the vehicle routing problem of parcel
shipping. Which, instead of using one trip per job, this study
introduces a more efficient approach by combining several
jobs and turning them into a series of pickup and delivery
services. Large Neighborhood Search Metaheuristics is used to
solve a mathematical model formulated based on the
characteristics of problem such as vehicle capacity and service
time windows, seeking the most efficient route and pickup and
delivery order. For simplicity, the impact of road traffic is
disregarded. The study shows that the total cost of this
approach is significantly lower compared to the conventional
method.

Keywords: Pickup and Delivery Problem, Large Neighborhood
Search, Metaheuristics, Messenger Problem

1. บทนำ
ปั ญ หาการรั บ ส่ ง เอกสารในงานวิ จั ย นี้ มี ลั ก ษณะหลายประการที่
คล้ า ยคลึ ง กั บ ปั ญ หาการรั บ ส่ ง สิ น ค้ า (Pickup and Delivery Problem;
PDP) ซึ่งเป็นปัญหารูปแบบหนึ่งของปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ (Vehicle
Routing Problem; VRP) ที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างแพร่หลายใน
ระยะหลัง
สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถนั้นเป็นรูปแบบทั่วไปของปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางการให้บริการขนส่งที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ เป็นแนวคิดหนึ่งที่พยายามใช้ทรัพยากรของธุรกิจให้
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยการลดต้ น ทุ น ส่ ว นเกิ น ที่ ไ ม่ จ ำเป็ น
กล่าวคือเป็นการหาเส้นทางที่มีต้นทุนต่ำที่สุด โดยที่ยังคงสามารถให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ปั ญ หาการรั บ ส่ งเอกสาร (The Messenger
Problem) เป็ น รูป แบบหนึ่ งของปั ญ หาการจั ด เส้น ทางเดิ นรถ (Vehicle
Routing Problem; VRP) ที่มีลัก ษณะเฉพาะที่แ ตกต่างจากปั ญ หาทั่ว ไป
ได้แก่
1. Pairing and Priority Characteristic: เป็ น ลั ก ษณะของลู ก ค้ า ซึ่ ง
ต้องประกอบด้วยกิจกรรมการรับ (Pickup) เอกสาร ณ จุดต้นทาง และส่ง
(Delivery) ไปยั ง จุ ด ปลายทาง ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมทั้ ง สองต้ อ งเกิ ด ขึ้ น โดยใช้
ยานพาหนะคันเดียวกันและเกิดขึ้นตามลำดับ
2. Unit Demand: สำหรั บ ปั ญ หาในงานวิ จั ย นี้ กำหนดให้ น้ ำ หนั ก
บรรทุกของลูกค้าแต่ละรายเป็นหนึ่งหน่วยเท่ากัน
3. Time-Independent Travel Times: ยานพาหนะที่ใช้ในงานวิจัยนี้
คือ จักรยานยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากผลจากสภาพการจราจรน้อยกว่า
ยานพาหนะประเภทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงกำหนดให้ระยะเวลาที่
ใช้ในการเดินทางแปรผันตรงกับระยะทางในการเดินทางเท่านั้น
4. Time Windows: เป็นกรอบเวลาการให้บริการของลูกค้าแต่ละราย
เป็นการกำหนดเวลาที่การบริการต้องเริ่มต้นขึ้นภายในช่วงเวลาดังกล่าว
สำหรับแนวโน้มในการพัฒนาการแก้ปั ญหาการจัดเส้นทางเดินรถใน
ปัจจุบัน [1] งานวิจัยในระยะหลังนั้นมีเป้าหมายในการทำให้สามารถปรับใช้
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จริงได้มากขึ้น โดยมีการเพิ่มลักษณะต่าง ๆ ที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น เช่น
ลักษณะลูกค้าแบบพลวัต, ยานพาหนะที่มีลักษณะต่างกัน เป็นต้น ทำให้
ลักษณะของปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
Exact Methods เริ่ ม ไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากพอกั บ ความต้ อ งการของผู้
ให้ บ ริก ารที่ ต้ อ งการความรวดเร็ว มากขึ้ น ดั งนั้ น วิธีก ารประมาณค่า ใน
รูปแบบต่าง ๆ จึงได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต [2, 3]
โดยทั่วไป วิธีการแก้ปัญ หาการจัดเส้นทางสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
หลั ก ได้ แ ก่ 1. กระบวนการหาคำตอบที่ ดี ที่สุ ดอย่า งแท้ จ ริง หรือ Exact
Methods แ ล ะ 2. ก ระ บ ว น ก า รป ระ ม า ณ ค ำต อ บ ที่ ดี ที่ สุ ด ห รื อ
Approximate Methods ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาประเภทที่ 1. นั้น ให้ผลลัพธ์
เป็นคำตอบที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง (Optimal Solution) โดยข้อเสีย ที่สำคัญ
ของวิธีประเภท 1. ได้แก่ ถึงแม้ว่าระบบให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบที่มีคุณภาพสูง
แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการประมวลผลเป็นเวลานาน ซึ่งไม่เหมาะสม ดังนั้น
จากการสำรวจงานวิจั ย ส่วนใหญ่ ที่เกี่ย วข้อ งโดย [1] พบว่า มัก ใช้วิธีก าร
แก้ปัญหาในกลุ่มที่ 2. เป็นหลัก เนื่องจาก สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และให้คำตอบที่มีคุณภาพ ดีพอ สำหรับการนำไปใช้จริง
Large Neighborhood Search (LNS) เป็นวิธีการค้นหาคำตอบ ที่ดี
ที่ สุ ด แบบหนึ่ ง โดยจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม Metaheuristic ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม วิ ธี ก าร
ประมาณคำตอบที่ ดี ที่ สุ ด (Approximate Methods) รู ป แบบหนึ่ ง [4]
สำหรับกระบวนการ LNS ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ กระบวนการ
กำจั ด (Removing Method) และ กระบวนการสร้ า งเส้ น ทางใหม่
(Reinserting Method) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคำตอบแบบวนรอบซ้ำ โดยใน
แต่ละรอบนั้น ระบบจะทำการเลือกกำจัดลูกค้าบางส่วนออกจากเส้นทาง
ผ่า นกระบวนการกำจั ด และ แทรกกลั บ ไปใหม่ผ่ า นกระบวนการสร้า ง
เส้นทาง [5]
1.1
1.

2.

1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1

ปัญหาการรับส่งสินค้า

ปัญ หาการรับ ส่งสินค้า (Pickup and Delivery Problem; PDP) เป็ น
ลั ก ษ ณ ะห นึ่ ง ของปั ญ ห าการจั ด เส้ นท างเดิ น รถ (Vehicle Routing
Problem; VRP) [7] ที่ มี ลั ก ษณะในการให้ บ ริ ก ารรั บ (Pickup) คนหรื อ
สินค้าที่จุดเริ่มต้น และทำการส่ง (Delivery) ไปยังจุดปลายทาง [6] ด้วยการ
กำหนดปั ญ หาในลัก ษณะนี้ ท ำให้ เกิ ด เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม จากปั ญ หาการจั ด
เส้นทางเดินรถทั่วไป ได้แก่
1. Pairing Constraint: เป็นเงื่อนไขที่ระบุให้ การรับ (Pickup) และการ
ส่งสินค้า (Delivery) ของลูกค้าแต่ละรายต้องเกิดขึ้นด้วยยานพาหนะ
คันเดียวกัน
2. Priority Constraint: เป็ นเงื่อนไขที่ระบุ ให้ กิจกรรมการรับ (Pickup)
ต้องเกิดขึ้นก่อนการส่งสินค้า (Delivery) เสมอสำหรับลูกค้าแต่ละราย
โดยคำตอบของปัญหาการรับส่งสินค้าต้องเป็นไปตาม 4 ลักษณะนี้ [7]
ได้แก่
1. จำเป็นต้องรับ และ ส่งสินค้าแก่ลูกค้าทุกรายให้สำเร็จ
2. ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ Node อื่น ๆ นอกจาก Depot เท่านั้น
3. ปริมาณสินค้าที่บรรทุกต้องไม่เกินความสามารถในการบรรทุกของรถ
4. ต้นทุนรวม (ของทุกเส้นทาง) ของคำตอบมีค่าต่ำที่สุด
2.2

ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ

ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing Problems; VRP)
เป็นปัญหาเกี่ยวข้องทั้งกับการขนส่งบุคคล และ สินค้า [8] โดยเป็นปัญหา
รูป แบบหนึ่งของการวิจั ยเชิงปฏิบั ติก าร (Operations Research) ที่ได้รับ
การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง [9] และจั ดให้ อ ยู่ วิธีก ารแก้ ปั ญ หาการหาค่ า ที่
วัตถุประสงค์
เหมาะสมที่สุดเชิงการจั ด (Combinatorial Optimization problem) ซึ่ง
เพื่ อ สร้ า งแบบจำลองเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการจั ด เส้ น ทาง (Vehicle เป็ น ปั ญ หาเอ็ น พี แ บบยาก (NP-Hard problem) [10] สำหรับ เป้ า หมาย
Routing Problem) เพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ ปั ญ หาการขนส่ ง เอกสาร ทั่วไปของการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ มีดังนี้ [11]
1. เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และ ต้นทุนด้านยานพาหนะให้ต่ำที่สุด
(Messenger Problem)
เพื่ อ ทดสอบและพั ฒ นาแบบจำลองการแก้ปั ญ หาในข้ อ 1 ให้ 2. เพื่อหาจำนวนรถ และ คนขับ ที่เหมาะสมทีสุดสำหรับการปฏิบัติการ
สามารถหาคำตอบที่เหมาะสม (ดี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ 3. เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสม (ดี) ที่สุดสำหรับการปฏิบัติการส่งสินค้า
4. เพื่ อ หาเส้น ทางที่ มีระยะทางสั้น ที่สุด โดยที่ ยังคงสามารถให้ บ ริก าร
Li and Lim Benchmark [6] เป็นมาตรฐานวัดประสิทธิภาพ
ลูกค้าทุกคนได้
ขอบเขตการวิจัย
โดยสรุป ปัญ หาการจัดเส้นทางการเดินรถ เป็นการให้บริการกระจาย
ใช้กระบวนวิธีแก้ปัญหา Large Neighborhood Search
สินค้าที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าระหว่างจุดต่าง ๆ
ข้อมูลทั้งหมดมีลักษณะเป็นแน่นอน (Deterministic)
บนแผนที่ ในการเลือกพื้นที่การให้บริการขึ้นอยู่กับลักษณะการกระจายตัว
แบบจำลองมีลักษณะเป็นแบบจุดเริ่มต้นเดียว (Single Depot)
ของลูกค้า ซึ่ง VRP สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายในสายงานต่าง ๆ
ยานพาหนะทุกคันมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous Fleet)
เช่น การขนส่งเชื้อเพลิงน้ำมัน , การจัดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ, การ
ลูกค้าทุกคนมีปริมาณเอกสารที่เข้าสู่บริการเท่ากัน คือ 1 หน่วย
จัดส่งอาหาร และ เครื่องดื่มให้แก่ร้านอาหาร, การขนส่งเงินให้กับตู้ ATM
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการเดิน ทางแปรผั น ตรงกั บ ระยะทางในการ
และ ธนาคาร, การให้ บ ริก ารรั บ ส่ งนั ก เรีย น และ พนั ก งานจากบ้ า นถึ ง
เดินทางเท่านั้น (Time-Independent Travel Times)
โรงเรียน หรือ ที่ทำงาน, การขนส่งสินค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้าออนไลน์ และ การ
ลัก ษณะการรับ ส่ งแบบ One-to-One และ สามารถรับ หรือ ส่ ง
เก็บขนส่งขยะจากบ้านไปยังที่ทิ้งขยะส่วนกลาง เป็นต้น [11, 12]
พร้อมกันได้ (P-D)
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2.3

วิธีการแก้ปญ
ั หาการจัดเส้นทางเดินรถ

วิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางทั่วไปสามารถจำแนกออกได้เป็นสอง
กลุ่มใหญ่ ตามแนวคิดการหาคำตอบที่ดีที่สุด ได้แ ก่ 1. กระบวนการหา
คำตอบที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง หรือ Exact Methods และ 2. กระบวนการ
ประมาณคำตอบที่ ดี ที่ สุด หรือ Approximate Methods ซึ่ งเป็ น กลุ่ม ที่
รวมถึง วิธีการแก้ปัญหาแบบฮิวรีสติกส์ (Heuristics) และ เมตาฮิวริสติกส์
(Metaheuristics) [10, 13]
Branch and X
Constraint
Programming

Exact
Methods

Optimization
Methods

Branch and Bound

Branch and Price
Branch and Cut

Dynamic
Programming
A*, IDA*

Approximate
Methods

Approximation
Algorithms
Heuristic
Algorithms

Metaheuristics

Problem-specific
heuristics
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2.3.3 Metaheuristics
Metaheuristics เป็นวิธีการประมาณค่าอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับ
การแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ กล่าวคือ เป็นการให้แนวทางที่ชี้นำการสำรวจ
ค้นหาในแต่ ละรอบของการวนซ้ ำ (Iteration) เพื่อ ให้ ได้ คำตอบที่ดี ที่สุ ด
อย่างชาญฉลาดจากคำตอบทั้งหมดที่เป็นไปได้ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น
Heuristics เป็นต้น [2] ซึ่งสามารถทำให้ กระบวนการค้นหาสามารถออก
จากจุดที่มีค่าที่ดีที่สุดเฉพาะที่ (Local Optimum) ได้ดียิ่งขึ้น [14]
Metaheuristics สามารถแบ่ งออกได้เป็ น สองรูป แบบ ตามลัก ษณะ
ของการแก้ ปั ญ หาในแต่ ล ะรอบของการวนซ้ ำ ได้ แ ก่ Metaheuristics
generating a sequence of solutions [14] ที่ มี ลั ก ษ ณ ะใน ก ารห า
คำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียวในการวนซ้ำแต่ละครั้ง โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคำตอบให้ดีขึ้นในแต่ละรอบของการวนซ้ำ อาทิเช่น Simulated
Annealing (SA), Tabu Search, Variable Neighborhood Search
(VNS), Large Neighborhood Search (LNS) เป็นต้น อีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่
Metaheuristics generating set of solutions [15] มีลักษณะการสร้าง
คำตอบใหม่โดยหาคำตอบที่ดีที่สุดมากกว่าหนึ่งคำตอบในการวนซ้ำแต่ละ
ครั้ง ซึ่งเป็นอาจเป็นการรวมคำตอบปัจจุบันที่เลือกจากเซตของคำตอบ หรือ
ประชากรที่ ระบบเรีย นรู้แ ละเก็ บ ไว้ ดั งเช่น Generic Algorithm (GA) ,
Memetic Algorithm (MA) แ ล ะ Scatter Search (SS) เป็ น ต้ น ซึ่ ง
โดยทั่วไปเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ดังเช่น
Swarm Optimization (PSO) และ Ant Colony Optimization (ACO)
เป็นต้น
2.4

รูปที่ 1 การจำแนกวิธกี ารแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ [13]

2.3.1 Exact Methods
กระบวนการหาคำตอบที่ ดี ที่ สุ ด อย่ า งแท้ จ ริ ง (Exact Methods)
สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท [10] คือ Lagrangian Relaxationbased methods, Column Generation และ Dynamic Programming
ซึ่งจะพิจารณารตรวจสอบทุกคำตอบที่เป็นไปได้ (Feasible Solution) จน
ได้ผลลัพธ์เป็นคำตอบที่ดีที่สุด ซึ่งแนวคิดนี้เอง ทำให้กระบวนการกลุ่มนี้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ ำ เนื่ อ งจากใช้ เวลาในการแก้ ปั ญ หานาน โดย Exact
methods เหมาะกับการแก้ปัญหาขนาดเล็ก ที่มีลูกค้าจำนวนไม่มาก (75 –
100 คน) รวมถึงมีเงื่อนไข (Constraints) ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก [1]
2.3.2 Heuristics
Heuristics สามารถค้นหาคำตอบที่ดี (ใกล้เคียง) กับคำตอบที่ดีที่สุดใน
ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งคำตอบดังกล่าวจะเป็นคำตอบที่ เหมาะสม หรือ
ดีพ อ ได้ โดยที่ ใช้เวลาคำนวณน้ อ ยลงอยู่ในระดับ ที่ ยอมรับ ได้ [13] ซึ่ ง
สามารถแบ่ ง ได้ เป็ น สองกลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ Heuristics ที่ ใช้ ในการสร้ า ง
เส้ น ท า ง (Route Construction heuristics) แ ล ะ อี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ งคื อ
Heuristics ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาเส้ น ทางให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (Route-improving
heuristics) [2]

Large Neighborhood Search Metaheuristics

Large Neighborhood Search (LNS) เริ่มพัฒนาขึ้นโดย [16] ซึ่งเป็น
วิธีการค้นหาที่เหมาะสมกับการใช้แก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนาดใหญ่ ซึ่งจัด
ให้ อ ยู่ ในกลุ่ ม Very Large Scale Neighborhood Search (VLSN) [17]
ซึ่ง VLSN algorithms มีพื้นฐานจากการค้นหาจุดที่มีค่าที่ดีที่สุดเฉพาะที่
(Local Optima) ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ซึ่ ง จะเข้ า ใกล้ ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด อย่ า งแท้ จ ริ ง
(Global Optimum) [4] โดยการค้ น ห า Neighborhood ขนาดใหญ่
จำเป็นต้องใช้เวลาในการคำนวณสูง ดังนั้น จึงมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ
คั ด กรอง Neighborhood บางส่ ว นที่ ไม่ จ ำเป็ น ออกจากกระบวนการ
พิจ ารณา และ สามารถทำให้ คำตอบมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่ง LNS จะกำหนด
Neighborhood ผ่า นกระบวนการกำจั ด (Remove) และ สร้า งเส้นทาง
ใหม่ (Reinsert) บางส่ ว นของคำตอบที่ ดี ที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น (Incumbent
Solution) โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Heuristics เป็นต้น
สำหรับ แนวคิดพื้นฐานของ Large Neighborhood Search นั้น [14]
การวนซ้ำแต่ละครั้งนั้น LNS จะจำแนกตัว แปรบางส่วนจาก Incumbent
Solution เพื่อนำตัวแปรเหล่านี้ออกมาแก้หาคำตอบ ซึ่งเรียกตัวแปรกลุ่มนี้
ว่าเป็นการกำหนด Neighborhood ในขณะเดียวกันนั้น กำหนดให้ค่าของ
ตัวแปรที่เหลือ เป็ นค่าคงที่ที่ตรงตาม Incumbent Solution เรีย กตัวแปร
ก ลุ่ ม นี้ ว่ า Fixed Variables ส ำห รั บ ก ระบ วน ก ารที่ ก ล่ า วม านี้ คื อ
กระบวนการกำจั ด (Remove) นั่ น เอง จากนั้น ระบบจะหาคำตอบของ
Neighborhood ซึ่งเรียกว่า กระบวนการหาเส้นทางใหม่ (Reinsert) โดย
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สรุ ป นั้ น LNS จะดึ ง Node บางส่ ว นที่ ค าดว่ า เป็ น ทางเลื อ กที่ ไม่ ดี จ าก
Incumbent Solution ออกมาผ่ า นกระบวนการกำจั ด (Remove) เพื่ อ
หาทางแทรก Node เหล่านั้นลงไปในจุดที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนั่นเอง [4]
สำหรับประเด็นสำคัญของ LNS ที่ผลต่อประสิทธิภาพของ LNS และ
คุณภาพของคำตอบ ได้แก่
1. คุณภาพคำตอบแรกที่เข้าสู่ LNS มีความสำคัญมาก ซึ่งอาจทำให้ LNS
ใช้เวลานานเมื่อคำตอบเริ่มต้นมีคุณภาพไม่ดี [5]
2. จำนวนของตัวแปรที่กำหนดให้เป็นค่าคงที่มีความสำคัญต่อระยะเวลา
ในการหาคำตอบ เนื่ อ งจาก Neighborhood จะมี ข นาดใหญ่ ขึ้ น
แปรผกผันตามจำนวนตัวแปรกลุ่มนี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะสุ่มค่าในแต่ละรอบ
ของการวนซ้ำ
3. หลักการในการเลือกกำจัดตัวแปร หรือ กำหนด Neighborhood ผ่าน
กระบวนการกำจัด ซึ่งมีลักษณะตั้งแต่การสุ่มไปจนถึงหลักการเลือกที่
ซับซ้อน ซึ่งจะให้ผลที่แตกต่างกัน
4. กระบวนการในการแก้ ห าคำตอบ หรื อ การสร้ า งเส้ น ทางใหม่
(Reinsert) ควรให้คำตอบที่มีคุณภาพดี แต่ใช้เวลาในการคำนวณสั้น
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แบบจำลองการแก้ปัญ หาการรับ ส่งเอกสารแบบมีกรอบเวลาที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) 2 ชนิด
ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
− 𝑥𝑖𝑗𝑘 จะมีค่าเป็น 1 ก็ต่อเมื่อ ยานพาหนะคันที่ 𝑘 เดินทางจาก Node
𝑖 ไปยัง 𝑗 กล่าวคือ เดินทางบน 𝐴𝑟𝑐 (𝑖, 𝑗) นั่นเอง และ มีค่าเป็น 0
เมื่อไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
− 𝑦 𝑘 จะมีค่า เป็ น 1 ก็ต่อ เมื่อ มีการใช้ย านพาหนะคันที่ 𝑘 ในการ
บริการ และ มีค่าเป็น 0 เมื่อไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
แบบจำลองทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในการพิ จ ารณาหาเส้นทางที่ดีที่ สุด
สำหรับงานวิจัยนี้ สามารถเขียนเป็น Formulation ได้ดังนี้
Minimize

𝑘
𝑐𝑖,𝑗 + ∑𝑘∈𝐾 𝑦 𝑘 𝑐 𝑘
= ∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁 ∑𝑗∈𝑁 𝑦 𝑘 𝑥𝑖,𝑗

𝑍

(1)

Subject to
𝑘
𝑘
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁 𝑥𝑖,𝑗
= ∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁 𝑥𝑗,𝑖
= 1

𝑘
∑𝑗∈𝑁 𝑥𝑛+1,𝑗

= 0

𝑘
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑗∈𝑁 𝑥𝑖,𝑗

= 0

−

∀𝑗 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝐾

(4)

𝑖 = 2𝑛 + 1

(5)

𝑖=0

(6)

𝑘
𝑡𝑛+𝑖

∀𝑗 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝐾

(7)

𝑡𝑗𝑘

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝐾

(8)

∀𝑘 ∈ 𝐾

(9)

𝑒𝑖 ≤ 𝑡𝑖𝑘 ≤ 𝑙𝑖

∀𝑘 ∈ 𝐾

(10)

𝑘
𝑦 𝑘 𝑙𝑐 𝑘 + ∑𝑖∈𝑁 𝑠𝑑𝑖 ∑𝑗∈𝑁 𝑦 𝑘 𝑥𝑖,𝑗
≤ 𝑄

∀𝑘 ∈ 𝐾

(11)

3. วิธีการแก้ปัญหา

𝑃 = {1, 2, … , 𝑛}

(3)

𝑘
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁 𝑥𝑖,𝑗
= ∑𝑘∈𝐾 𝑦 𝑘 𝑗 = 2𝑛 + 1
𝑘
∑𝑗∈𝑁 𝑥𝑖,𝑗

𝑘
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁 𝑥𝑖,𝑗

3.1
แบบจำลองการแก้ปัญหาการรับส่งเอกสาร
สำหรับโครงข่ายของปัญหาการรับส่งเอกสาร ประกอบไปด้วย
1. 𝑁 เป็นเซตของ Node ทั้งหมดภายในแบบจำลอง ประกอบด้วย
− ลูก ค้าที่รอรับ บริก าร 𝑛 ราย จุ ดให้ บ ริก ารรับ เอกสาร คือ

(2)

∀𝑗 ∈ 𝑈 ∪ 𝐴

𝑡𝑖𝑘

+ 𝑠𝑡𝑖 + 𝑡𝑡𝑖,𝑛+𝑖 ≤

𝑥𝑖𝑗𝑘 (𝑡𝑖𝑘

+ 𝑠𝑡𝑖 + 𝑡𝑡𝑖,𝑗 ) ≤
𝑘
𝑡2𝑛+1

𝑘
𝑥𝑖,𝑗

{0,

= ∑𝑘∈𝐾 𝑦

𝑘

−

𝑡0𝑘

= 𝑇

𝑘

𝑘

(12)

{0,

∈
1}, 𝑦 ∈
1}
∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝐾
− จุดให้บริการส่งเอกสาร คือ 𝐷 = {𝑛 + 1, 𝑛 + 2, … , 2𝑛}
สำหรับ สมการที่ 1 เป็ นสมการวัตถุ ป ระสงค์ซึ่งมีเป้ า หมายคือการหา
− จุดให้บริการ (Depot) 𝐷𝑝 = {0, 2𝑛 + 1}
ต้นทุนที่ต่ำที่สุดสำหรับเส้นทางที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
2. 𝐸 เป็นเซตของ Arc ที่ 𝐸 = {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗  𝑁}
3. เซตของยานพาหนะ 𝐾 = {1, 2, . . . , 𝑘} ที่ใช้ในการให้บริการ ซึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามสมการที่ 2 ถึง 14 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
ยานพาหนะทุกคันมีความสามารถในการบรรทุกเท่ากัน คือ 𝑄
− สมการที่ 2 บั งคับ ให้ทุก Node ของลูกค้าได้รับการบริการเพียงครั้ง
เดียว และภายในเส้นทาง Node กลุ่มนี้จะมี Node ลำดับก่อนหน้า
สำหรับลูกค้า 𝑖 แต่ละรายนั้น มีข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการพิจารณา
และ ต่อไปเสมอ
การแก้ปญ
ั หา ดังต่อไปนี้
− สมการที่ 3 บั งคับ ให้ ย านพาหนะทุ ก คันต้อ งกลับ ไปยัง Depot เมื่ อ
1. จุดรับสินค้า (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) และ จุดส่งสินค้า (𝑥𝑖+𝑛 , 𝑦𝑖+𝑛 )
สิ้นสุดการให้บริการทั้งหมด
2. ปริ ม าณบรรทุ ก ของสิ น ค้ า (𝑠𝑑𝑖 ) ซึ่ งต้ อ งมี ค่ า ไม่ เกิ น ไปกว่ า
ความสามารถในการบรรทุก กล่าวคือ 𝑠𝑑𝑖 ≤ 𝑄 ซึ่งปัญหาการ − สมการที่ 4 บั งคับ ให้ Pickup และ Delivery Node ของลูก ค้า ราย
เดียวกันได้รับการบริการจากยานพาหนะคันเดียวกัน
รับส่งเอกสารนั้นกำหนดให้มีค่า 1 หน่วย
3. กรอบเวลาที่ ก ำหนดของลู ก ค้ า (Time Window; [𝑒𝑖 , 𝑙𝑖 ]) ซึ่ ง − สมการที่ 5 ระบุ ว่ า หลั งการกลั บ สู่ Depot แล้ ว จะเป็ น การสิ้ น สุ ด
ประกอบไปด้วย เวลาที่เร็วที่สุดที่สามารถให้บริการได้ (Earliest
เส้นทางนั้น ๆ กล่าวคือ Depot Node จะไม่มี Node ลำดับต่อไป
Arrival time, 𝑒𝑖 ) และ เวลาที่ช้าที่สุดที่สามารถเริ่มให้บริการได้ − สมการที่ 6 บั งคับ ให้ ย านพาหนะทุ ก คั น ต้ อ งเริ่ม ต้ น ที่ จุ ดให้ บ ริก าร
(Latest Arrival time, 𝑙𝑖 ) ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ 𝑒𝑖 ≤ 𝑙𝑖
(Depot)
4. ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการบริการแก่ลูกค้า (Service time, 𝑠𝑡𝑖 )
− สมการที่ 7 ระบุ ให้ ย านพาหนะต้อ งรับ สินค้า (Pickup) ก่อ นการส่ง
สินค้า (Delivery)
โดย สรุ ป ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า แ ต่ ร าย สามารถ เขี ย น เป็ น เซตได้ 𝑖 =
{𝑠𝑡𝑖 , 𝑠𝑑𝑖 , 𝑒𝑖 , 𝑙𝑖 , 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑥𝑖+𝑛 , 𝑦𝑖+𝑛 } ซึ่งข้อ มูลต่า ง ๆ ที่กล่าวถึงมาข้ างต้นจะ
− สมการที่ 8 ซึ่งระบุให้ต้องเสร็จการให้บริการที่ Node ก่อนหน้าก่อนถึง
นำไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพิ จ ารณาแก้ ปั ญ หาการจั ด เส้ น ทางผ่ า น
จะเริ่มให้บริการที่ Node ลำดับถัดไปได้
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Formulation Model) ดังนี้
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− สมการที่ 9 ระบุให้ยานพาหนะปฏิบัติการอยู่ภายในระยะเวลาสูงสุด
สำหรับการบริการต่อวันของยานพาหนะ
− สมการที่ 10 เป็นกรอบเวลาของลูกค้าที่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตาม
− สมการที่ 11 เป็นการอธิบายเงื่อนไขของการบรรทุก ซึ่งต้องไม่เกิน
ความสามารถในการบรรทุก
− กลุ่ ม นิ พ จน์ 12 เป็ น การกำหนดค่ า ตั ว แปร และ เซตต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในแบบจำลอง
3.2
กระบวนการแก้ปัญหา (Solving Algorithm)
สำหรับการหาคำตอบแรก (Initial Solution) ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
Large Neighborhood Search นั้ น ง า น วิ จั ย นี้ เลื อ ก ใช้ Greedy
Constructive Heuristics เนื่ อ งจากเป็ น Heuristics ที่ มี ค วามรวดเร็ ว
และใช้เวลาในการแก้ปัญหาสั้น
ภาพรวมของกระบวนการ Large Neighborhood Search (LNS)
แสดงดั ง ในรู ป ที่ 2 และ Algorithm สามารถเขี ย นโดยทั่ ว ไปได้ ดั ง ใน
Algorithm 1 โดยลัก ษณะของการแก้ปัญ หาแบบ LNS นั้นเป็ นการค้นหา
เพื่ อ ให้ ได้ ค ำตอบที่ ดี ขึ้ น ในแต่ ล ะรอบของการวนซ้ ำ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
กระบวนการกำจั ด (Removing Method) ซึ่ งเลื อ กแบ่ งตั ว แปรตั ด สิ น ใจ
ออกเป็ น สองกลุ่ ม คื อ Fixed Variables ที่ จ ะบั งคั บ ให้ มี ค่ า ตามคำตอบ
ปั จ จุ บั น และ Neighborhood ที่ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น ตั ว แปรที่ ส ามารถ
เปลี่ ย นแปลงค่ า ได้ กล่ า วคื อ เป็ น ปั ญ หาการจั ด เส้ น ทางสำหรั บ Node
บางส่ว นจากทั้งหมดในระบบ หลังจากนั้น Neighborhood จะได้รับ การ
แทรกเข้ า สู่ ค ำตอบในตำแหน่ งใหม่ ที่ ค าดว่ า เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี ขึ้ น ผ่ า น
กระบวนการหาเส้นทางใหม่ (Reinserting Method) และทำการตรวจสอบ
คุณภาพของคำตอบที่หาได้จากการวนซ้ำในรอบนี้ และกระบวนการ LNS
จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีสัญลักษณ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
− เซตของคำตอบปัจจุบัน (Current Solution) – π
− เซตของ Node ที่ จ ะได้ รั บ การกำจั ด (Node Set that will be
removed) – ϕ’ ซึ่งกำหนดให้เป็น ร้อยละ 20 ของจำนวน Nodes
ทั้งหมด
− เซตของ Node ที่ได้รับการกำจัดแล้ว (Removed Node Set) – ϕ
− เซตของ Node ที่เหลือจากกระบวนการกำจัด (Residual Solution)
– π’ = π – ϕ
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Algorithm 1 – Large Neighborhood Search (LNS) [18, 19]
1 Input: Current Solution π
Description
2 πb = π;
Current Global Best Solution
3 repeat
4
πt = reinsert(remove(π)); การกำจัดและหาเส้นทางใหม่
if accept(πt, π) then
5
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
t
6
π=π
ของคำตอบภายในรอบการวนซ้ำ
7
end if
8
if c(πt) < c(πb) then
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
πb = πt
9
ของคำตอบเทียบกับ Current
10
end if
Global Best Solution
11 until stop criterion is met
12 Return π
Current Solution
Removing Method
Fixed Variables

Large
Neighborhood
Search

Neighborhood
Reinserting Method

New Solution

Better Solution?
Yes

No

Update the New
Current Solution

Reject the New Solution

รูปที่ 2 ภาพรวมของกระบวนการแก้ปัญหาวิธี Large Neighborhood Search

จะได้ รั บ การกำจั ด ออกจากคำตอบปั จ จุ บั น โดยวิ ธี Shaw Removal
3.2.1 กระบวนการกำจัด (Removing Method)
Heuristic จะแทนด้วย 𝜑′𝑅
สำหรับกระบวนการนี้ เป็นการเลือกกำจัด Node หรือ ลูกค้าที่คาดว่า
𝑅(𝑐, 𝜑′ 𝑅 ) เป็ นค่า Relatedness ระหว่า ง Node 𝑐 ∈ 𝜋 ′ และ เซต
เป็ นทางเลือ กที่ไม่ดีในคำตอบปั จ จุ บั นออกอย่า งเป็ นระบบ กระบวนการ
ที่ถูกกำจัด (𝜑′𝑅 ) สำหรับ 𝑅(𝑐, 𝜑′ 𝑅 ) สามารถคำนวณได้ดังสมการที่ 13
กำจัดมีหลายกระบวนการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งกระบวนการที่นำมาใช้
∑𝑖 𝜖 𝜑′𝑅 𝑟(𝑐, 𝑖)
ในงานวิจัยนี้ มีดังนี้
(13)
𝑅(𝑐, 𝜑 ′ 𝑅 ) =
, 𝑐 ∈ 𝜋′
|𝜑 ′ 𝑅 |
− Shaw Removal Heurisitics [16]
Shaw Removal Heuristic เป็นการกำจัด Node ออกโดยใช้ฟังก์ชันความ
โดยที่ 𝑟(𝑖, 𝑗) เป็นฟังก์ชันของความเกี่ยวเนื่องกันของ Node ซึ่งสามารถ
เกี่ยวเนื่องกันของ Node (Relatedness Function) โดยเซตของ Node ที่ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
TRL22-5

706

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

• ความเกี่ยวเนื่องเชิงระยะทาง (Relatedness based on distance)
ฟังก์ชันความเกี่ยวเนื่องเชิงระยะทางคำนวณได้ตามสมการที่ 14
𝑟(𝑖, 𝑗) = 𝑑𝑖𝑗

(14)

เมื่อ 𝑑𝑖𝑗 แทนระยะทางระหว่าง Node i ไปยัง Node j
• ความเกี่ยวเนื่องเชิงเวลาเริ่มให้บริการ (Relatedness based on
arrival times)
ฟังก์ชันความเกี่ยวเนื่องเชิงเวลาเริ่มให้บริการ เป็นไปตามสมการที่ 15
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โดยที่ i ϵ ϕ” โดยการแทรกที่เป็นไปไม่ได้นั้น Insertion Cost จะมีค่าเป็น
∞ สำหรั บ Insertion Cost นั้ น เป็ น พารามิ เตอร์ ที่ ส ำคั ญ สำหรั บ การ
พิจารณาแทรก Node ต่าง ๆ ที่ได้รับการกำจัดมากลับลงไปในคำตอบใหม่
โดยพิ จ ารณาแทรก Node i ใด ๆ ลงในเส้ น ทาง k ใด ๆ ที่ มี Insertion
Cost ต่ ำ ที่ สุ ด ซึ่ งมี ค่ า คื อ 𝑐(𝑖, 𝑠) = 𝑚𝑖𝑛𝑘∈𝑅 (∆𝑐𝑖,𝑘 ) เมื่ อ R เป็ น เซตของ
เส้นทางทั้งหมดภายในคำตอบปัจจุบัน (π) และ 𝑐(𝑖, 𝑠) เป็นต้นทุนของการ
แทรก Node i ณ จุดที่ดีที่สุดภายใต้เส้นทางที่ดีที่สุดในคำตอบปัจจุบัน

3.2.3 การยอมรับ คำตอบใหม่ และ การสิ้น สุ ด กระบวนการค้น หา
คำตอบ (Acceptance and Stopping Criterion)
(15)
𝑟(𝑖, 𝑗) = |𝑡𝑖𝑘 − 𝑡𝑗𝑘 |
สำหรับกรณีที่คำตอบที่ได้จากการหาเส้นทางในรอบการวนซ้ำปัจจุบันที่
เมื่อ 𝑡𝑖𝑘 แทนเวลาที่รถคันที่ k ต้องไปถึงยัง Node i และ 𝑡𝑖𝑘 แทนเวลา
มีคุณภาพดีกว่าเดิมนั้น ระบบจะรับคำตอบนั้นเข้าเป็นคำตอบปัจจุบัน ( π)
ที่รถคันที่ k ต้องไปถึงยัง Node j
ทันที แต่สำหรับคำตอบที่คุณภาพไม่ดีเท่ากับคำตอบปั จจุบันนั้น ระบบจะ
Shaw Removal Heuristic (SRH) สามารถสรุปได้ตาม Algorithm 2
ปฏิเสธและยังคงใช้คำตอบที่ดีที่สุดจากการวนซ้ำรอบก่อนหน้า (πb) ต่อไป
Algorithm 2 – Shaw Removal Heuristic (SRH) [18, 19]
การสิ้นสุดของกระบวนการหาจัดเส้นทางด้วยวิธี LNS เกิดขึ้นได้ด้ว ย
1 Input: Residual Solution π’,
เงื่อนไขสองประการ ได้แก่ 1. จำนวนรอบของการวนซ้ำถึงจำนวนสูงสุดที่
Expected size of a removed set γ
กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดให้เป็น 30 รอบ และ 2. เวลาที่ใช้ในการประมวลผลถึง
2 Let ϕ be a set of removed customers
เวลาที่นานที่สุดที่กำหนดไว้ ซึ่งในกรณีนี้ไม่มีการกำหนด เนื่องจาก งานวิจัย
3 Let L be a sorted set of customers and Li
นี้ จ ะทำการทดสอบประสิทธิภ าพด้า นระยะเวลารวมที่ ใช้ในการคำนวณ
be the i-th customer of L;
(Computation Time)
4 if ϕ = {} execute
3.3
กระบวนการทดสอบและพัฒนาโปรแกรม
5
r ← A customer selected randomly from π;
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ϕ ← {r};
π’ ← π \ {r};
end
while |ϕ| < γ execute
r ← A customer selected randomly from ϕ;
L ← Customers of π;
Sort L such that i < j ⇒ r(r, Li) < r(r, Lj)
Choose a random number n from [0,1];
i ← floor(n|L|);
ϕ ← ϕ ∪ {Li};
π’ ← π \ {Li};
end
Return π’ and ϕ;

3.2.2 กระบวนการหาเส้นทางใหม่ (Reinserting Method)
กระบวนการหาเส้ น ทางใหม่ มี ค วามสำคั ญ ต่ อ ประสิท ธิภ าพของ
โปรแกรมโดยตรง เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพของการหาค่าที่เหมาะสม
ของแต่ละ Neighborhood ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ (Iteration) และ
เช่นเดีย วกันกับ Removing Method กระบวนการสร้างเส้นทางใหม่ก็มี
หลายวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ เลื อ กใช้ Greedy
Insertion Heuristics โดยพิจารณา Insertion Cost (∆𝑐𝑖,𝑘 ) เป็ นต้นทุนที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อแทรก Node i ลงในเส้นทาง k ที่จุดทางเลือกที่ดีที่สุด

การพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาการรับ ส่ ง
เอกสารในงานวิจัย นี้ใช้ โปรแกรม MATLAB ซึ่งใช้กันอย่า งแพร่ห ลายและ
เหมาะแก่การแก้ปัญหา การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
นั้ น ใช้ Li and Lim Benchmark [6] ซึ่ งมี ความเหมาะสมต่อ การทดสอบ
โปรแกรมเพื่ อ แก้ ปั ญ หาในงานวิ จั ย นี้ โดยมี ก ารเผยแพร่ ชุ ด ข้ อ มู ล ไว้ ที่
https://www.sintef.no/projectweb/top/pdptw/li-lim-benchmark/
Li and Lim Benchmark เป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ การประเมิ น
คุ ณ ภาพของกระบวนการแก้ ปั ญ หาการรั บ ส่ งสิ น ค้ า แบบมี ก รอบเวลา
(Pickup and Delivery Problem with Time Windows) ซึ่ ง มี ลั ก ษณ ะ
สอดคล้องกับปัญหาในงานวิจัยนี้ สำหรับชุดข้อมูลนั้นมีจำนวนลูกค้าตั้งแต่
100, 200, 400, 600, 800 และ 1000 ราย ซึ่งในแต่ละกรณีนั้นมีชุดข้อมูล
ในช่วงระหว่าง 56 – 60 Instances ชุดข้อมูลทั้งหมดของ Li and Lim นั้น
ระบุ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ค้ น พบ (Best-known Results) ซึ่ ง ทดสอบโดยมี
เป้าหมายในการลดต้นทุน 2 ส่วนให้ต่ำที่สุด ได้แก่ 1. จำนวนรถที่ใช้ในระบบ
(Minimum Number of Vehicles) และ 2. ระยะทางรวมในการให้บริการ
(Minimum Total Distance)
กรอบของปัญหาภายในชุดข้อมูล Li and Lim Benchmark นั้นมีความ
คล้ายคลึงกับ ปั ญ หาในงานวิจัย นี้ ซึ่งมีความแตกต่างอยู่ เพีย งเล็กน้อย คือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบน Node (Visit) ซึ่งสรุปได้ตามตารางที่ 1 จึงสามารถสรุป
ได้ ว่ า Li and Lim Benchmark มี ค วามเหมาะสมในการใช้ ท ดสอบ
ประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาการรับส่งเอกสารในงานวิจัยนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะของกรอบปัญหาในงานวิจยั นี้ และ Li and
Lim Benchmark

ลักษณะของปัญหา

งานวิจัยนี้

Li and Lim
Benchmark

จำนวนจุดให้บริการ
(Depot)

จุดให้บริการเดียว

จุดให้บริการเดียว

ปัญหาแบบมีกรอบ
เวลา

มีกรอบเวลาการ
ให้บริการ

มีกรอบเวลาการ
ให้บริการ

ลักษณะของ
ยานพาหนะ

Homogeneous

Homogeneous

ลักษณะโครงข่าย
(Structure)

One-to-One

One-to-One

กิจกรรมบน Node
(Visit)

P-D

4. ผลการวิจัย
ในส่วนนี้ เป็นรายงานผลการคำนวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา
โดยใช้ Large Neighborhood Search Metaheuristics ที่ ก ล่ า วถึ ง ไว้ ใ น
หัวข้อที่ 3 ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามตารางที่ 2
โดยผลการคำนวณที่แสดงในตารางที่ 3 ถึง 6 นั้น เป็น ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่
พบในการศึ ก ษานี้ (LNS Approach) เปรีย บเที ย บกั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ที่
ค้นพบ (Best-known Results) โดยงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ไว้ที่
https://www.sintef.no/projectweb/top/pdptw/li-lim-benchmark/
ซึ่งในแต่ละผลการคำนวณนั้นประกอบด้วยตัวแทนของต้นทุน 2 ส่วน ได้แก่
จำนวนยานพาหนะที่ ใช้ (Vehicle) และ ระยะทางรวมทั้ งหมดในระบบ
(Distance)
4.1

Instance

P/D

Static

Static

Information Quality

Deterministic

Deterministic

การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม

− ความแตกต่ า งของผลลั พ ธ์จ ากโปรแกรมและผลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของ
Benchmark ซึ่งเป็ นการวัดประสิทธิภ าพเชิงคุณภาพของผลลัพ ธ์ใน
ด้ า นการลดต้ น ทุ น ให้ ต่ ำ ที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการ
แก้ปัญหาการรับส่งสินค้า และในงานวิจัยนี้
− ระยะเวลารวมที่ ใช้ ใ นการคำนวณ (Computation Time) เป็ น
วัตถุประสงค์หนึ่งในงานวิจัยนี้ ที่ต้องการทำให้กระบวนการแก้ปัญหา
ต้องการความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 2 จำนวนและประเภท Instances ที่นำมาทดสอบ

No. of Nodes
100
200
400
1000

100 Nodes

ตารางที่ 3 ผลการคำนวณ Li and Lim Benchmark ประเภท 100 Nodes

Information
Evolution

3.4

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Type
Clustered
Random
Clustered
Random
Clustered
Random
Clustered
Random

Tested Instances
9
10
10
10
5
5
2
2

TRL22-7

lc101
lc102
lc103
lc104
lc105
lc106
lc107
lc108
lc109
lr101
lr102
lr103
lr104
lr105
lr106
lr107
lr108
lr109
lr110

Best-known Results
Vehicles Distance
10
828.94
10
828.94
9
1,035.35
9
860.01
10
828.94
10
828.94
10
828.94
10
826.44
9
1,000.6
19
1,650.8
17
1,487.57
13
1,292.68
9
1,013.39
14
1,377.11
12
1,252.62
10
1,111.31
9
968.97
11
1,208.96
10
1,159.35

LNS Approach
Vehicles Distance
12
896.55
11
905.82
11
1,102.87
10
969.28
11
922.94
11
922.58
12
913.18
11
893.73
11
1,095.96
21
1,939.69
20
1,645.25
15
1,540.87
11
1,189.72
16
1,575.41
14
1,459.30
11
1,333.57
10
1,112.38
14
1,413.27
11
1,362.24
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4.2

200 Nodes

4.4

ตารางที่ 4 ผลการคำนวณ Li and Lim Benchmark ประเภท 200 Nodes

Instance
lc1_2_1
lc1_2_2
lc1_2_3
lc1_2_4
lc1_2_5
lc1_2_6
lc1_2_7
lc1_2_8
lc1_2_9
lc1_2_10
lr1_2_1
lr1_2_2
lr1_2_3
lr1_2_4
lr1_2_5
lr1_2_6
lr1_2_7
lr1_2_8
lr1_2_9
lr1_2_10
4.3

Best-known Results
Vehicles Distance
20
2,704.57
19
2,764.56
17
3,127.78
17
2,693.41
20
2,702.05
20
2,701.04
20
2,701.04
19
3,354.27
18
2,724.24
17
2,942.13
20
4,819.12
17
4,621.21
14
4,402.38
10
3,027.06
16
4,760.18
13
4,800.94
12
3,543.36
9
2,759.32
13
5,050.75
11
3,664.08

LNS Approach
Vehicles Distance
23
2,988.55
21
3,166.80
19
3,677.64
19
2,983.49
23
3,011.70
22
3,054.34
24
3,069.19
21
3,866.80
21
3,065.31
19
3,282.83
22
5,547.77
20
5,513.10
16
5,073.74
12
3,587.07
18
5,691.27
15
5,677.11
14
4,079.12
12
3,257.10
15
5,974.03
12
4,271.95

ตารางที่ 5 ผลการคำนวณ Li and Lim Benchmark ประเภท 400 Nodes

lc1_4_1
lc1_4_2
lc1_4_3
lc1_4_4
lc1_4_5
lr1_4_1
lr1_4_2
lr1_4_3
lr1_4_4
lr1_4_5

Best-known Results
Vehicles Distance
40
7,152.06
38
8,007.79
32
8,678.23
30
6,451.68
40
7,150.00
40
10,639.75
30
11,009.51
22
9,251.13
15
7,037.17
28
11,374.06

1000 Nodes

ตารางที่ 6 ผลการคำนวณ Li and Lim Benchmark ประเภท 1000 Nodes

400 Nodes

Instance

The 25th National Convention on Civil Engineering
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LNS Approach
Vehicles Distance
45
8,382.93
42
9,373.12
38
10,607.40
33
7,607.18
46
8,850.99
44
12,942.19
35
14,083.37
28
11,795.19
19
8,950.58
34
13,735.31

Instance
lc1_10_1
lc1_10_2
lr1_10_1
lr1_10_2

Best-known Results
Vehicles Distance
100
42,488.66
94
44,548.51
100
56,744.91
80
49,349.84

LNS Approach
Vehicles Distance
108
53,365.76
110
56,059.84
112
74,920.30
91
64,292.97

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม

ตารางที่ 7 สรุปประสิทธิภาพของโปรแกรม

No. of
Nodes

Time
(Seconds)

100

198.770

200

513.146

400

1,210.001

1000

2,896.335

Problem
Type
Clustered

(%) ∆
Distance
15.633

(%) ∆
Vehicles
15.062

Random

15.933

17.371

Clustered

13.095

13.301

Random

17.401

16.429

Clustered

19.638

13.355

Random

25.002

20.407

Clustered

25.720

12.511

Random

31.155

12.875

จากตารางที่ 7 พบว่า ความแตกต่า งของผลลัพ ธ์จ ากโปรแกรมและ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของ Benchmark ในด้านระยะทางรวมของคำตอบ ((%) ∆
Distance) มี เพิ่ ม ขึ้ น ตามขนาดของปั ญ หา กล่ า วคื อ จำนวน Nodes ใน
โครงข่ายเพิ่มขึ้น และจากที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 2 คุณภาพของคำตอบแรก
(Initial Solution) ที่ เข้ า สู่ LNS มี ค วามสำคั ญ มาก [5] ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ ใ ช้
Greedy Heuristics ในการค้ น หาคำตอบแรก ที่ ได้ รับ คำตอบที่ ค่ อ นข้ า ง
หยาบ หรือ คุณภาพไม่ดี หากแต่มีความรวดเร็วในการคำนวณ ดังแสดงใน
ตารางที่ 8 ที่เวลาในการคำนวณในกระบวนการ Greedy Heuristics นั้น
เป็นเพียงน้อยกว่า 1 % ของเวลาทั้งหมด แต่ให้ ผลลัพธ์ที่ คุณภาพแย่กว่า
คำตอบสุดท้ายถึงมากกว่า 50 %
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคำตอบแรกและผลลัพธ์จากการคำนวณ

จำน วน รอ บ ใน ก ารวน ซ้ ำ ที่ เห มาะสม ที่ สุ ด (Optimal Number of
Iterations) ซึ่งการเพิ่มจำนวนรอบของการวนซ้ำ อาจไม่ทำให้คุณภาพของ
Instance Solution Vehicles Distance
Time
คำตอบดีขึ้นเทียบกับระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น
Greedy
24
1,830.32
2.278
lc101
− จำนวน Nodes ที่ เหมาะสมในการกำจั ด ออกในขั้ น ตอนการกำจั ด
LNS
12
896.55
197.145
(Number of Removing Requests)
Greedy
50
6,977.24
5.716
lc1_2_1
ในงานวิจัยนี้มี กำหนดให้ จำนวน Nodes ที่กำจัดออกในขั้นตอนการ
LNS
23
2,988.55
497.184
กำจัดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวน Nodes ทั้งหมด โดยพารามิเตอร์นี้เป็นการ
Greedy
102
19,586.77
11.072
กำหนดขนาดของปั ญ หาในขั้ น ตอนการสร้า งเส้ น ทางใหม่ (Reinserting
lc1_4_1
LNS
45
8,382.93 1,172.198 Method) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อระยะเวลาในการแก้ปั ญ หาในแต่ละรอบของ
การวนซ้ำ ซึ่งหากกำจัด Nodes ออกจำนวนมากจะทำให้ขั้นตอนการสร้าง
Greedy
257
122,584.57 54.266
lc1_10_1
LNS
108
53,365.76 2,841.390 เส้นทางใหม่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน เนื่องจาก ปัญหามีขนาดใหญ่
ในทางตรงกันข้าม การกำจัด Nodes ออกน้อยเกินไป อาจทำให้การพัฒนา
5.2
ข้อเสนอแนะ
คุณภาพของคำตอบในแต่ละรอบของการวนซ้ำ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เนื่องจากผู้วิจัยคาดว่า งานวิจัยประเภทนี้ มีประโยชน์และยังต้องได้รับ กล่าวคือ Neighborhood มีขนาดเล็กเกินไป อาจทำให้เกิด Local Optima
การพัฒนาอี กมาก ผู้วิจัย มีข้อ เสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์แ ก่ผู้ที่จะนำไป ได้ ดังนั้น การหาจำนวน Nodes ที่เหมาะสมในการกำจัดออกในขั้นตอนการ
กำจัด (Optimal Number of Removing Requests) จึงมีความสำคัญต่อ
พัฒนาแบบจำลองและกระบวนการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาทั้งในด้านคุณภาพของคำตอบ และ ระยะเวลา
ในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ Large Neighborhood Search
5.2.1 กระบวนการหาคำตอบแรก (Initial Solution)
จากที่แสดงในหัวข้อที่ 5.1 คุณภาพของ Initial Solution อาจมีผลต่อ
ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยของกระบวนการ LNS ซึ่ งควรได้ รั บ การศึ ก ษาในหั ว ข้ อ
ดังกล่าวมากขึ้น โดยการเปลี่ยนวิธีการจาก Greedy Heuristics เป็นวิธีอื่น
อาทิเช่น Local Search, Simulated Annealing เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่า
เมื่อคุณภาพของคำตอบแรกดีขึ้นจะมีผลดีต่อผลลัพธ์สุดท้ายหรือไม่ อย่างไร
ซึ่ง Greedy Heuristics พิ สูจ น์ให้ เห็ นแล้ว ว่า ถึ งแม้จ ะเป็ น วิธีแ ก้ปั ญ หาที่
รวดเร็ว แต่คุณ ภาพของคำตอบยังเป็ นข้ อ เสีย ที่มีค วามสำคัญ ต่อ ผลลัพ ธ์
สุดท้าย
5.2.2 กระบวนการ Large Neighborhood Search
− กระบวนการกำจั ด และ การหาเส้ น ทางใหม่ (Removing and
Reinserting Heuristics)
จากงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ [4] พบว่ า ยั งมี ก ระบวนการกำจั ด และการหา
เส้น ทางใหม่ อื่ น ๆ เช่น Worst Removal Heuristic, Regret-k Insertion
Heuristics เป็นต้น ที่ได้รับการพัฒนา รวมถึงพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพและ
ให้ คุณ ภาพของคำตอบที่ ดี ดังนั้ น การใช้ก ระบวนการกำจั ด และการหา
เส้ นทางใหม่ ที่ ห ลากหลายในกระบวนการ LNS จึ งอาจจะให้ คำตอบที่ มี
คุณภาพดีขึ้น
− จำนวนรอบในการวนซ้ำทั้งหมด (Number of Iterations)
ในงานวิจั ย นี้ก ำหนดให้ มีจ ำนวนรอบของการวนซ้ำในกระบวนการ
LNS ทั้ งหมด 30 รอบ ซึ่งจำนวนรอบในการวนซ้ ำ มีผลโดยตรงต่ อ ความ
รวดเร็วในการแก้ปั ญหาในงานวิจัย นี้ ดังนั้น การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
จำนวนรอบของการวนซ้ำกับ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการลดต้นทุน
รวมของการให้บริการ และ ระยะเวลาในการแก้ปัญหา จะทำให้ทราบได้ว่า
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การตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางแยกต่างระดับบางควาย บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
Road Safety Audit after Completion of
Road Safety Improvement Project of Bang Khwai Interchange on Motorway No. 7
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บทคัดย่อ
บทความนี ้ น ำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภั ย ภายหลั งการ
ดำเนินการโครงการปรับ ปรุงความปลอดภัยของทางแยกต่างระดับบาง
ควาย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ของกรมทางหลวง เพื่อแก้ปัญหา
อุบัติเหตุรถชนราวกันอันตรายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณทางโค้งของทางแยก
ต่างระดับโดยเฉพาะกรณีรถพ่วง ภายหลังจากการดำเนินการปรับปรุงได้มี
การตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุก่อนและหลังการดำเนินการโครงการ เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์
และสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยผลจากการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า ความ
กว้างของผิวการจราจรในช่วงทางโค้งที่ไม่ เพียงพอ และการเข้าโค้งด้วย
ความเร็วที่เกินกว่าความเร็วที่กำหนดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
และการแก้ไขปัญหาโดยการปรับความกว้างและแนวช่องจราจรใหม่ รวมทั้ง
การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเร็ว ช่วย
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวได้
คำสำคัญ: การตรวจสอบความปลอดภัย, การขยายความกว้างของช่อง
จราจรช่วงทางโค้ง, สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, ความเร็วปลอดภัยในการ
เข้าโค้งราบ

Abstract
This article presents the results of the road safety audit after
completion of the “Road Safety Improvement Project of Bang
Khwai Interchange on Intercity Motorway No. 7”. The project
was intended to solve high frequent road accidents at the
interchange, especially for trucks and trailers. After the project
completion, the road safety audit was conducted together with
the collection of accidental records in order to verify the results
of the road safety audit and the effectiveness of the project. The
results of the study indicated that the main causes of the
accidents were inadequate pavement width at the curve and

over speeding. It also showed that the problems were
effectively solved by lane realignment, pavement widening and
installation of various traffic calming devices.
Keywords: Road Safety Audit, Lane Widening at Horizontal
Curve, Coefficient of Friction, Safe Speed for Horizontal Curve

1. คำนำ
บทความนี ้ เ ป็ น รายงานการตรวจสอบความปลอดภั ย ของสายทาง
ภายหลังการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของ “งานจ้างเหมาปรับปรุงจุด
เสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน
ทางแยกต่า งระดับ บางวัว -ทางแยกต่า งระดับ บางควาย ที่ กม. 4+000
บริเวณต่างระดับบางควายด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ)” ซึ่งจากนี้ไปจะขอ
เรียกว่า”โครงการฯ” โดยขณะดำเนินการโครงการฯ ชื่อตอน ทางแยกต่าง
ระดับ บางวัว -ทางแยกต่างระดับ บางควาย บริเวณ กม. 4+000 ทิศทาง
ด้านขวาทาง ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้เปลี่ยนชื่อตอน เป็น ตอนทางแยกต่าง
ระดับ บางควาย-ทางแยกต่างระดับ บางวัว และ กม. ดำเนินการจะต้อง
เปลี่ยนเป็นบริเวณ กม. 0+000 ด้านซ้ายทาง คือทิศทางจากทางหลวงพิเศษ
หมายเลข7 มุ่งหน้าต่างระดับบางวัว และจากนี้ไปในบทความนี้จะอ้างอิงชื่อ
กม. และ ทิศทางตามบัญชีสายทางปัจจุบัน
โครงการฯได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณด้านซ้ายทาง
ของ Ramp 0305 ของทางแยกต่างระดับบางควาย ซึ่งมีลักษณะเป็นโค้ง
สลับด้านต่อเนื่องกัน 2 โค้ง (S-Curve) โดยโค้งแรกมีรัศมีความโค้ง 200
เมตร ความเร็วในการออกแบบ 55 กม./ชม. ต่อด้วยช่วงทางตรงประมาณ
70 เมตร และช่วงโค้งที่ 2 มีรัศมีความโค้งเพียง 71.6 เมตร ความเร็วใน
การออกแบบ 40 กม./ชม. โดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถชนราวสะพานของ
Ramp 0305 ซึ่งอยู่ในช่วงทางโค้งที่ 2 อยู่บ่อยครั้ง แขวงทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (ขทพ.) ได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงผิวการจราจร การตีเส้นจราจรใหม่ การติดตั้งป้าย
เตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ แต่อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 มีรถพ่วงเกิด อุบัติเหตุชนราว
ในโครงการนี้เพียง 0.5 เมตรหรือน้อยกว่า (รูปที่ 1) จึงทำให้รถเกิดการ
สะพาน และ/หรือ พลิกคว่ำที่โค้งดังกล่าว ถึง 4 ครั้ง ขทพ.จึงได้ดำเนิน
เฉี่ยวชนกับกำแพงคอนกรีตที่โค้งด้านใน และอาจจะส่ง ผลให้เสียการ
โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหรือการแก้ไขจุดเสี่ยงของ Ramp 0305
ควบคุมจนไปปะทะและพลิกคว่ำที่โค้งด้านนอก ทั้งที่ได้มีการออกแบบ
ในปีงบประมาณ 2562 โดยก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดใช้งานใน
เพิ่มความกว้างของช่องจราจร (Widening) ในช่วงทางโค้งไว้แล้ว
เดือนมิถุนายน 2562 และได้เริ่มมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
ขทพ.จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและแก้ไข
ความปลอดภัย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ
ปัญหาจุดเสี่ยงของ Ramp 0305 ด้านซ้ายทาง โดยมีแผนผังการดำเนินการ
โดยการตรวจสอบความปลอดภัยในรายงานนี้จะครอบคลุมในประเด็น โครงการดังแสดงในรูปที่ 2
หลัก 2 ประเด็นคือ
1) ความเหมาะสมของความเร็วของรถที่ใช้ในการเข้าโค้ง ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
ค่ารัศมีโค้ง ค่าความลาดเอียงของผิวทางหรือการยกโค้ง ค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทาน หรือค่าความต้านทานการลื่นไถล ระหว่างผิวทางกับ
ยางรถยนต์
2) ความเหมาะสมของความกว้างและแนวของช่องจราจร ในช่วงทางโค้ ง
ซึ่งจะต้องออกแบบเพิ่มความกว้างของช่องจราจรเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
ในช่วงทางโค้งที่มีรถขนาดใหญ่เช่นรถพ่วงใช้งาน
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยอื่น ๆ เช่นป้ายเตือนและชุดอุปกรณ์ที่จะลดความเร็วของรถ
ที่จะเข้าสู่โค้ง และผลลัพธ์ของการดำเนินการ คือความเร็วรถและพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ที่ใช้งาน Ramp 0305 รวมทั้งได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุก่อนและ
รูปที่ 1 อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำบริเวณ Ramp 0305 ตรด. บางควาย
หลังการดำเนินการ เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ภายหลั ง การดำเนิ น การโครงการฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
จากรูปที่ 2 และจากการสัมภาษณ์วิศวกรผู้จัดทำแผนและผู้ดำเนินการ
โครงการฯดังสรุปไว้ดังต่อนี้
โครงการ สามารถสรุปได้ว่าการปรับปรุงความปลอดภัยของโครงการฯ มี
2. รายละเอียดของโครงการ
ประเด็นหลักในการดำเนินการโครงการ คือ
จากการสัมภาษณ์วิศวกรผู้จัดทำแผนและผู้ดำเนินการโครงการ และ 1) ปรั บ ความลาดเอี ย งของผิ ว ทางหรื อ การยกโค้ ง (Superelevation)
ในช่วงทางโค้งที่ 2 ให้เป็นไปตามแบบเดิม ที่ได้กำหนดค่าการยกโค้ง ที่
หัวหน้าหมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพานทอง ถึงความเป็นมาของ
จุดสุงสุดเท่ากับ 9.2 % เพื่อให้รองรับการเข้าโค้งด้วยความเร็วออกแบบ
โครงการฯทำให้ทราบว่า ก่อนการดำเนินการในโครงการฯ ได้มีอุบัติเหตุของ
40 กม./ชม. โดยดำเนินการเป็นระยะทาง 200 เมตร จาก กม. 0+690
รถพ่วงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณทางโค้งที่ 2 ของ Ramp 0305 และ
ถึง กม. 0+890 ของโครงการฯ
ถึงแม้ขทพ. ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ราวกัน
อั น ตรายแบบลู ก กลิ ้ ง (Rolling Guard Rail) และตี เ ส้ น จราจรใหม่ เ พื่ อ 2) ปรับแนวและความกว้างของช่องจราจรในช่วงทางโค้งที่ 2ให้ปลอดภัย
สำหรับการเข้าโค้งของรถขนาดใหญ่ โดยจากข้อสันนิษฐานเรื่องปัญหา
บรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เรื ่ อ งวงเลี ้ ย วและความกว้ า งของช่ อ งจราจรและไหล่ ท างที่ อ าจจะ
(รูปที่ 1) จากการพิจารณาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่ รถพ่วงมักจะพลิกคว่ำ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ออกแบบจึงได้ใช้โปรแกรม Autocad วิเคราะห์วง
บริเวณด้านโค้งนอก และรอยเฉี่ยวชนบริเวณกำแพงคอนกรีตที่โค้งด้า นใน
เลี้ยวของรถในช่วงทางโค้งตามแนวช่องจราจรใหม่ดังกล่าว โดยใช้รถ
ของโค้งที่ 2 เบื้องต้นผู้ออกแบบจึงสันนิษฐานได้ว่าอุบัติเหตุในช่วงทางโค้งที่
WB-19 เป็นตัวแทนรถบรรทุกขนาดใหญ่ วิ่งคู่เข้าโค้งพร้อมกันสองคัน
2 นั้นอาจเกิดได้จากสองสาเหตุคือ
โดยรถ WB-19 ไม่เฉี่ยวชนกันเองและไม่เฉี่ยวชนกับราวสะพานทั้งสอง
1) เกิดจากรถเข้าโค้งด้วยความเร็วที่สูงเกินกว่าค่าความเร็วที่ปลอดภัยและ
ข้าง จากนั้นจึงออกแบบความกว้างของไหล่ทางโดยความกว้างของไหล่
เกิดการพลิกคว่ำที่โค้งนอก
ทางด้านขวาจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจนได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 1.50 เมตร (รูป
2) เกิดจากวงเลี้ยวของรถพ่วงและความกว้างของช่องจราจรและไหล่ทาง
ที่ 3) ที่ช่วงกลางโค้ง (ประมาณ 120เมตรจากจุดเริ่มต้นโค้ง ) และมี
ด้านขวาที่ชิดแนวโค้งด้านในอาจไม่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม หรือ
ความกว้างของช่องจราจรที่บริเวณจุดกึ่งกลางโค้งแต่ ละช่องเท่า กับ
อาจไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่ที่แท้จริง กล่าวคือมีรถจำนวน
3.50 เมตร และพื้นที่ส่วนที่เหลือของผิวทางก็จะเป็นไหล่ทางด้านซ้ายซึง่
หนึ่งรวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับขี่ในลักษณะตัดโค้ง (เปลี่ยนช่อง
จะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (ไม่รวมพื้นที่ Rolling Guard
จราจรจากโค้งนอกมายังโค้งใน) และ/หรือ ขับเข้าโค้งโดยยึดแนวเส้น
Rail ซึ่งหนา 36 ซม.ที่บริเวณขอบไหล่ทางด้านซ้าย)
เหลืองทึบ ประกอบกับไหล่ทางด้านขวามีความกว้างก่อนการปรับปรุง
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Radar ตรวจวัดความเร็ว
(ติดตั้งภายหลังโครงการแล้วเสร็จ)

โค้งที่ 2 R = 71.6 ม.
Vdesign = 40 กม./ชม.
ปูผิวปรับระดับ

โค้งที่ 1 R = 200 ม.
Vdesign = 55 กม./ชม.

รูปที่ 2 ผังบริเวณ Ramp 0305 ทางแยกต่างระดับบางควาย และ ผังการดำเนินการของโครงการฯ

3) ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว สัญลักษณ์บนผิวจราจร และตีเส้น
จราจรแบบพิเศษ ได้แก่ เส้นแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ก่อน
ถึงทางโค้ง และเส้นแถบลดความกว้างของช่องจราจร (Optical Speed
Bar, OSB) ตั้งแต่ช่วงกม. 0+270 ถึง กม. 0+900 ของโครงการ เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้รถเข้าสู่ทางโค้งไม่เกินค่า
ความเร็วปลอดภัยที่ได้ออกแบบไว้ ดังแสดงไว้ในแผนผังในรูปที่ 2 และ
ในรูปภาพหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (รูปที่ 4)

ก) การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การตีเส้น Rumble Strip และ Optical
Speed Bar ในช่วงก่อนเข้าทางโค้ง

รูปที่ 3 การตีเส้นจราจรใหม่โดยเพิม่ ความกว้างของไหล่ทางด้านขวา (โค้งใน) เพื่อ
แก้ปัญหารถชนกำแพงคอนกรีต

3. การสำรวจและรวบรวมข้อมูล

ข) การตีเส้น Optical Speed Bar และจัดช่องจราจรใหม่ในช่วงทางโค้ง

ภายหลังจากการดำเนินการก่อ สร้า งโครงการฯแล้ว เสร็จ ในวันที่ 2
มิถุนายน 2562 และได้เปิดให้มีการใช้งาน Ramp 0305 ได้มีการสำรวจและ รูปที่ 4 การติดตัง้ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจรและการตีเส้นจราจร
แบบพิเศษ เช่น Rumble Strip และ Optical Speed Bar
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบในการตรวจสอบความปลอดภัย
ภายหลังการดำเนินงานของโครงการฯ ดังต่อไปนี้
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1) เก็บข้อมูลค่าความกว้างของช่องจราจรและไหล่ทางในช่วงทางโค้งที่ 2
ดังแสดงใน ตารางที่ 1
2) เก็บข้อมูลค่าความลาดเอียงของผิวทางในช่วงทางโค้งในช่วงทางโค้งที่
2 ดังแสดงในตารางที่ 1
3) เก็บข้อมูลความเร็วของรถที่เข้าสู่โค้งที่ 2 ของ Ramp 0305 โดยใช้
กล้อง Radar ตรวจวัดความเร็วของรถในช่วงทางตรงก่อนเข้าสู่โค้งที่ 2
ซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่งของงานที่ดำเนินการโดยผศ.ดร.สโรช บุญ ศิริพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [1] โดยมีผลการสำรวจดังสรุปไว้ในตาราง
ที่ 2 และ ทั้งนี้ ตามคู่มือ AASHTO “A Policy on Geometric Design
of Highways and Streets”, 2011 [2] กำหนดให้ใช้ความเร็วรถเข้า
โค้งที่ 95 th percentile ในการออกแบบและคำนวณความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วในการเข้าโค้งและการยกโค้ง ซึ่งจะมีค่าใกล้เคียงกับ
ความเร็วของรถในช่วงทางตรงที่ 85th percentile
4) เก็บข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Coefficient of Friction)
หรื อ ค่ า ความต้ า นทานการลื ่ น ไถล (Skid Resistance) ระหว่ า งผิ ว
จราจรกับล้อยางของ Ramp 0305 โดยรถสำรวจ ASFT T-10 ดังแสดง
ในรูปที่ 5 และ เครื่อง British Pendulum ซึ่งดำเนินการโดยสำนัก
วิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดของการ
ดำเนินการของแต่ละเครื่องมือ [3] [4] [5] โดยสรุปดังนี้
- ทำการสำรวจโดยใช้ ร ถ ASFT T-10 ซึ ่ ง เป็ น การทดสอบแบบ
Continuous Fixed-Slip ที่จับล็อกล้อให้ลื่นไถลไปบนผิวจราจร
ด้วยสัดส่วนการไถล 13% โดยได้ทำการทดสอบตามทิศทางขนาน
กั บ จราจร (แนวยาว) โดยมี ค ่ า เฉลี ่ ย และค่ า ต่ ำ สุ ด ของค่ า
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานตลอดช่วงทางโค้งที่ 2 ที่แปลงเป็นค่า
ดัชนีความเสียดทานสากล (International Friction Index, IFI)
แล้ว เท่ากับ 0.44 และ 0.36 ตามลำดับ
- ทำการทดสอบโดยใช้ เครื ่ อ ง British Pendulum ที ่ บ ริ เวณทาง
แยกต่างระดับบางควาย ในทิศทางขนานและตั้งฉากกับการจราจร
ทั้งหมด 12 ครั้ง (9 จุด ทดสอบ) ทั้งในสภาพผิวเปียกและผิวแห้ง
ดั ง สรุ ป ผลในตารางที ่ 3 โดยได้ ท ำการทดสอบหาค่ า British
Pendulum Number (BPN) ซ้ำ ที่จ ุดเดิม 3 จุด ทั้ง สองทิศทาง
เพื่อตรวจสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทั้งสองทิศทางที่จุด
เดียวกันนั้นมีค่าแตกต่างกันอย่างไร โดยผลการทดสอบในตารางที่
3 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานตามในทิศทางตั้ง
ฉากกับการจราจรนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานในทิศทางขนานกับการจราจร

4. การตรวจสอบความปลอดภัย
4.1 ค่าดัชนีความเสียดทานสากล (International Friction Index)
เช่นเดียวกันกับการแปลงค่าความขรุขระของผิวทางเป็นค่าดัชนีความ
ขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) เนื่องจากค่า
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ตารางที่ 1 ค่าการยกโค้ง ค่าความกว้างของช่องจราจรและไหล่ทางในช่วงทางโค้ง
ที่ 2 ภายหลังการดำเนินการโครงการ
ระยะทาง จาก
จุดเริ่มโค้งที่ 2
0+000
0+025
0+050
0+075
0+100
0+105
0+125
0+150
0+175
0+200
0+225
0+250
0+275

ค่าการยก
โค้ง (SE)
-2.50%
0.70%
3.60%
6.30%
7.50%
9.10%
8.50%
4.80%
3.20%
-1.40%
-2.80%
-1.60%
-1.50%

ไหล่
ซ้าย
2.20
1.45
1.65
1.60
1.52
1.59
1.50
1.69
1.55
1.98
1.99
1.96
1.92

เลน
ซ้าย
3.60
3.50
3.62
3.53
3.49
3.51
3.55
3.47
3.56
3.96
3.78
3.60
3.59

ความกว้าง (ม.)
เลน
ไหล่
ขวา
ขวา
3.74
0.66
3.90
0.90
3.32
0.81
3.46
1.07
3.66
1.26
3.56
1.34
3.50
1.48
3.50
1.14
3.45
1.04
3.36
0.60
3.54
0.42
3.61
0.38
3.61
0.39

รวม
10.20
9.75
9.40
9.66
9.93
10.00
10.03
9.80
9.60
9.90
9.73
9.55
9.51

ตารางที่ 2 ความเร็วของรถที่บริเวณทางตรงก่อนเข้าสู่โค้งที่ 2 โดยใช้กล้อง
ตรวจวัดความเร็ว
ความเร็วรถ
85th Percentile
95th Percentile
ความเร็วเฉลี่ย
ความเร็วต่ำสุด
ความเร็วสูงสุด

รวมรถทุกระเภท
78.8
85.0
66.3
12.6
120.6

รถเล็ก
81.0
86.4
71.0
20.9
120.6

รถบรรทุก
63.0
67.7
55.0
12.6
91.1

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานด้วยเครื่อง British
Pendulum
จุด
ทดสอบ

อุณหภูมิ
ทดสอบ
(oC)

ทดสอบสภาพแห้ง

ทดสอบสภาพเปียก

BPN
Coeff.
BPN
Coeff.
o
o
(35 c)
Friciton
(35 c)
Friciton
1
48
95
0.95
65
0.65
2
49
105
1.05
47
0.47
3
52
107
1.07
51
0.51
4
56
113
1.13
50
0.5
5
50
107
1.07
56
0.56
6
50
100
1
48
0.48
6*
50
100
1
54
0.54
7
50
101
1.01
56
0.56
7*
50
101
1.01
56
0.56
8
51
94
0.94
50
0.5
9
54
107
1.07
56
0.56
9*
54
107
1.07
63
0.63
หมายเหตุ การทดสอบค่า BPN ปกติจะทำการทดสอบในทิศทางขนานกับการจราจร
ยกเว้นจุดทดสอบที่มี “*” จะทำการทดสอบในทิศทางตั้งฉากกับการจราจร
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ทั้งนี้ในการสำรวจด้วยรถ ASFT T-10 โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
นั ้ น รถสำรวจได้ ต ิด ตั้ ง อุ ป กรณ์ Laser Profiler ที ่ ส ามารถตรวจวัดและ
คำนวณหาค่า Sensor Measured Textured Depth ซึ่งได้นำมาใช้เป็นค่า
Tx ในการแปลงค่าความเสียดทานที่วัดได้ด้วยรถ ASFT T-10 เป็นค่า IFI ซึ่ง
จากการพิจารณาข้อมูลผลการทดสอบค่า IFI พบว่า ผิวทางในช่วงทางโค้งมี
ทั้งในช่องจราจรซ้า ยและขวามีค่า IFI ต่ำ สุดเท่ากับ 0.36 ซึ่งจะได้นำค่า
ดังกล่าวไปใช้เป็นตัวแทนค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเพื่อใช้ตรวจสอบหา
ค่าความเร็วปลอดภัยในการเข้าโค้งต่อไป
4.2 ความเร็วในการเข้าโค้ง

ก) ภาพรถ ASFT T-10
ถังบรรจุน้ำขนาด
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม 700 ลิตร

ตัวรถพ่วงลาก
น้ำหนัก 450 Kg.

0.95 m.
ตัวรถ
ลาก

ประเด็นหลักในการตรวจสอบความปลอดภัยหลังการดำเนินการของ
โครงการนี้คือค่าความเร็วที่เหมาะสมหรือค่าความเร็วที่ปลอดภัยสำหรับการ
เข้ า โค้ ง ที ่ 2 ของ Ramp 0305 ทั ้ ง นี ้ ค ่ า ความเร็ ว เข้ า โค้ งที ่ป ลอดภัย นั้น
สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3 และ 4 ของ AASHTO [2]
𝑓=

3.00 m.

ข) Diagram แสดงส่วนประกอบของรถ ASFT T-10

รูปที่ 5 รถ ASFT T-10 สำหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวทาง

สั ม ประสิ ท ธิ ์ ค วามเสีย ดทานระหว่า งล้ อ รถและผิ ว ทาง (Coefficient of
friction, f) ที่วัดได้ในสนามนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นวิธีการวัด
และค่าความเร็วของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัด เป็นต้น ดังนั้นจึง
จำเป็นจะต้องมีการปรับแก้ค่า f ที่วัดได้ในสนามให้เป็นค่ามาตรฐานคือ ค่า
ดั ช นี ค วามเสี ย ดทานสากล (International Friction Index, IFI) ที ่ เ ป็ น
ตัวแทนของค่า f ของผิวทางที่ความเร็วของการวัดเท่ากับ 60 กม./ชม. เพื่อ
จำกัดผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ในการตรวจวัด และเพื่อที่จะสามารถ
เปรี ย บเที ย บค่ า f ของถนนหรื อ ผิว ทางต่ า ง ๆได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง โดยการ
คำนวณหาค่า IFI หรือ F60 นั้น สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 1 และ 2 ที่
อ้างอิงจากรายงาน “โครงการยกระดับมาตรฐานความฝืดของผิวแอสฟัลต์
เพื่อมุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ของสำนักวิจัยและพัฒนา
งานทาง [6]
𝐹60 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝑒 (𝑆−60)/𝑆𝑝
(1)
เมื่อ F60 = ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ความเร็วเครื่องมือ 60 กม./ชม.
FS = ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ความเร็วเครื่องมือ S กม./ชม.
S = ความเร็วของเครื่องมือทดสอบ
A, B = ค่าพารามิเตอร์สำหรับปรับแก้สำหรับวิธีการทดสอบ
โดยสำหรับสำหรับรถ ASFT T-10 ที่ทำการทดสอบแบบ Fixed Slip
S = 0.13 * V เมื่อ V คือความเร็วรถ กม./ชม.
A = 0.082 และ B = 0.91
Sp = ค่าปรับแก้จากค่าความหยาบ(ลึก)ของผิวทาง
a = -11.6 และ b = 113.6
Tx = ค่าความหยาบ(ลึก)ของผิวทางที่วัดด้วยวิธี Sand Patch (มม.)

(3)
(4)

− 0.01𝑒

หรือ 𝑉 = √(𝑓 + 0.01𝑒) ∗ 127𝑅

ล้อทดสอบ

Sp = a+(b*Tx)

𝑉2
127𝑅

(2)

เมื่อ V = ความเร็วปลอดภัย(ออกแบบ)ในการเข้าโค้ง (กม./ชม.)
f = ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อรถและผิวจราจร
e = ค่ายกโค้ง (%)
R = ค่ารัศมีความโค้ง (เมตร)

สำหรับทางโค้งที่ 2 มีค่ารัศมีความโค้งเท่ากับ 71.6 เมตร และมีค่าการ
ยกโค้งสุงสุดที่ กม. 0+800 ของโครงการเท่ากับ 9.1% และมีค่า IFI ต่ำที่สุด
ในสภาพผิวเปียกในช่วงทางโค้งเท่ากับ 0.36 อย่างไรก็ตาม AASHTO [2] ได้
แนะนำค่า f ที่ใช้ในการออกแบบทางโค้งไว้เท่ากับ 0.18 สำหรับโค้งที่ใช้
ความเร็วออกแบบ 40 ถึง 50 กม./ชม. เพื่อความรู้สึกสะดวกสบายในการขับ
ขี่เมื่อเข้าโค้งโดยจะไม่รู้สึกถึงแรงเหวี่ยงในการเข้าโค้งมากเกินไป โดยค่า
แนะนำนี้จะเปลี่ยนไปตามค่าความเร็วในการเข้าโค้ง ดังนั้นในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของทางโค้งในรายงานนี้จึงได้ นำค่า f ทั้ง 2 ค่ามาคำนวณหา
ค่าความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับการเข้าโค้งดังแสดงผลไว้ในตารางที่ 4
นอกจากนี้ เนื่องจากค่าที่วัดได้จากเครื่อง ASFT T-10 เป็นการวัดใน
สภาพผิวทางเปียก แต่โดยทั่วไปการใช้งานจริงจะอยู่ในสภาพผิวทางแห้ง ซึ่ง
ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานในสภาพแห้งนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการ
ทดสอบ British Pendulum Test ในสภาพผิวแห้งแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีค่า
อยู่ประมาณ 0.94 ถึง 1.13 ถึงแม้ค่า f ดังกล่าวเป็นค่าที่ยังมิได้ปรับแก้เป็น
ค่า IFI แต่จ ากการพิจารณา ผลการทดสอบจากรถ ASFT T-10 ในสภาพ
เปียกที่ปรับแก้เป็นค่า IFI แล้ว ที่บริเวณเดียวกับจุดที่ทำการทดสอบ British
Pendulum Test พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.46 ถึง 0.58 ในขณะที่ ค่า f จาก
การทดสอบ British Pendulum Test ในสภาพเปียกมีค่าอยู่ในช่วง 0.46
ถึง 0.50 ซึ่งไม่ต่า งกันมาก จึงพอจะอนุมานได้ว่า ค่า f จากการทดสอบ
British Pendulum Test ในสภาพผิวแห้งก็คงจะมีค่าไม่ต่างจากค่า IFI ที่
ปรับแก้แล้วมากนัก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผู้เขียนจึงใช้ค่า f เท่ากับ 0.80
เป็นตัวแทนในการประมาณค่าความเร็วสูงสุดที่รถจะเข้าโค้งได้ในสภาพผิว
แห้งดังแสดงในตารางที่ 4 เช่นกัน

TRL23-5

716

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 4 ค่าความเร็วปลอดภัยในการเข้าโค้งคำนวณจากค่าตัวแปรที่เกีย่ วข้อง
R (ม.)

e (%)

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, f

Vsafe (กม./ชม.)

71.6
71.6
71.6

9.1
9.1
9.1

0.18 (ค่าแนะนำ)
0.36 (ค่าทดสอบผิวเปียก)
0.80 (ค่าทดสอบผิวแห้ง)

49.6
64
90

จากผลการคำนวณในตารางที ่ 4 จะเห็ น ได้ ว ่ า ตามข้ อ แนะนำของ
AASHTO เพื่อความรู้สึกสะดวกสบายในการขับขี่ สามารถเข้าโค้งที่ 2 ได้
ด้วยความเร็วสุงสุด 49.6 หรือ ประมาณ 50 กม./ชม. การที่ผู้ออกแบบได้ใช้
ค่าความเร็วออกแบบเท่ากับ 40 กม./ชม. จึงเป็นค่าที่ปลอดภัยและเหมาะสม
และเมื่อ พิจ ารณาจากความเร็ว ของรถบรรทุก ซึ่ง เป็นรถที่ เกิดอุบ ัต ิ เ หตุ
บ่อยครั้งในช่วงทางโค้งที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 จะพบว่าค่าความเร็วที่
ตรวจวัดได้ในช่วงทางตรงก่อนเข้าโค้งที่ 2 มีค่าที่ 95th percentile เท่ากับ
67.7 กม./ชม. อย่างไรก็ตาม ค่าดังกล่าวเป็นความเร็วในช่วงทางตรง ซึ่งผู้ขับ
ขี่ควรจะชะลอความเร็วลงเมื่อจะเข้าโค้ง โดยหากใช้สมมุติฐานที่ว่าการชะลอ
ความเร็วที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 กม./ชม. ความเร็วในการเข้าโค้งที่ 2 ที่ผู้
ขับขี่รถบรรทุกจะชะลอลงได้อย่างปลอดภัยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 37.7 กม./
ชม. ซึ่งก็จ ะทำให้สามารถเข้า โค้งได้อ ย่างสะดวกและปลอดภัย แต่ห าก
พิจารณาจากค่าความเร็วสูงสุดของรถบรรทุกในช่วงทางตรงที่ 91.1 กม./ชม.
และความเร็วสูงสุดในการเข้าโค้งที่ 2 ที่ 61.1 กม./ชม.ด้วยหลักคิดเดียวกัน
ผู้ขับขี่รถบรรทุกก็จะเข้าโค้งได้ด้วยความไม่สะดวก แต่ก็จะยังคงไม่ไถลหลุด
โค้งไป เนื่องจาก ความเร็ว 61.1 กม./ชม. นั้นยังต่ำกว่าค่าความเร็วสูงสุด
ปลอดภัย ในการเข้า โค้งที่เท่า กับ 64.0 กม./ชม. ในสภาพผิว เปียก และ
เท่ากับ 90.0 กม./ชม. ในสภาพผิวแห้ง
4.3 การคำนวณค่าความกว้างของผิวการจราจรที่ต้องการในช่วงทางโค้ง
จากการตรวจสอบค่าการขยายความกว้างของช่องจราจรในช่วงทางโค้ง
(Widening, w) ตามตารางแนะนำของกรมทางหลวงใน Standard Drawing
for Highway Design and Construction 2015 Revision 2018 [7] พบว่า
สำหรับทางโค้งที่เป็นถนน 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรรวม 7.00
เมตร มีรัศมีความโค้ง 70 เมตร และความเร็วออกแบบ 40 ถึง 50 กม./ชม.
นั้น รถพ่วง WB-19 จะต้องการค่า w เท่ากับ 3.50 เมตร และเมื่อรวมกับ
ความกว้างช่องจราจรเดิมที่ 7.00 เมตรแล้ว ก็จะเป็นความกว้างช่องจราจร
ใหม่ในจุดที่มีความกว้างสูงสุด (Wc) เท่ากับ 10.50 เมตร
นอกจากนี้ ผู้เขีย นยังได้คำนวณค่าความกว้างช่อ งจราจรที่ต้องการ
ในช่วงทางโค้ง (Wc) จากสูตรคำนวณที่ระบุไว้ใน Standard Drawing [7] ดัง
แสดงไว้ในสมการที่ 5
Wc = N(U+C) + (N-1) FA + Z
(5)
เมื่อ

Wc = ความกว้างช่องจราจรที่ต้องการในช่วงทางโค้ง (ม.)
N = จำนวนช่องจราจร = 2 ช่องจราจร
U = ความกว้างของ Track Width ของรถที่ออกแบบ (ม.)
C = ระยะห่างด้านข้างระหว่างรถ (ม.)
FA = ความกว้าง Front Overhang ที่ยื่นออกไปจากแนวล้อรถ (ม.)
Z =ระยะเผื่อเพิ่มเติมสำหรับการควบคุมรถขณะเข้าโค้ง (ม.)
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ซึ่งค่า C สำหรับ รถ WB-19 นั ้ น Standard Drawing ระบุไว้ให้ ม ี ค่ า
เท่ากับ 0.90 เมตร และสำหรับ ค่า U ค่า FA และ ค่า Z นั้นสามารถอ่านได้
จากกราฟที่กำหนดไว้ใน Standard Drawing เช่นกัน โดยมีค่าเท่ากับ 3.90
เมตร 0.13 เมตร และ 0.60 เมตร ตามลำดับ จากนั้นผู้เขียนจึงได้นำค่าต่างๆ
มาคำนวณหาค่า Wc ตามสมการที่ 5 ได้ค่า Wc เท่ากับ 10.33 เมตร หรือคิด
เป็นค่า w เท่ากับ 3.33 เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้จากตารางที่ 5
และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความกว้างผิวจราจร (ช่องจราจรรวมไหล่ทาง) ที่
วัดได้จริงดังแสดงในตารางที่ 1 กับค่าความกว้างผิวจราจรที่ต้องการ (Wc) ใน
เบื้องต้นจะพบว่า ในช่วงทางโค้งที่ 2 ที่มีความกว้างผิวจราจรเพียง 9.40
เมตร ถึง 10.03 เมตร จะมีความกว้างไม่เพียงพอต่อค่าความกว้างผิวจราจร
ที่ต้องการ
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอชี้ให้เห็นว่าในการคำนวณหาค่า Wc นั้นได้มีการ
เผื่อระยะความกว้างจากการควบคุมรถในช่วงทางโค้ง หรือ ค่า Z ไว้เท่ากับ
0.60 เมตร ซึ่งหากไม่รวมค่า Z ไว้ ค่าความกว้างของผิวจราจรที่ต้องการ
อย่างแท้จริงในช่วงทางโค้งจะเท่ากับ 9.73 เมตร ความกว้างผิวทางรวมที่
10.03 เมตรก็จะยังเพียงพอต่อวงเลี้ยวในการเข้าโค้ง ส่วนในช่วงต้นและ
ปลายของทางโค้ง เช่นที่ กม. 0+745 ที่เป็นช่วงต้นของทางโค้งและมีความ
กว้างผิวจราจรรวมเพียง 9.40 เมตรนั้น เนื่องจากโค้งที่ 2 นี้ เป็นทางโค้งที่
ค่อย ๆ ปรับรัศมีความโค้งจากช่วงทางตรงเข้าสู่ค่ารัศมีความโค้งที่ต้องการ
หรือเป็นโค้งแบบ Spiral Curve ดังนั้นที่ กม. 0+745 ซึ่งอยู่ในช่วงปรับรัศมี
ความโค้ง (Spiral In) จึงน่าจะยังไม่ต้องการความกว้างรวมเท่ากับค่า Wc ที่
คำนวณได้ จ ากค่ า รัศ มี ความโค้ ง 71.6 เมตร อย่ า งไรก็ต าม จากผลการ
ตรวจสอบนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ความกว้างของผิวจราจรในช่วงทางโค้งที่ 2 นี้มีค่า
ต่ำกว่ามาตรฐาน และผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการขับขี่ โดยเฉพาะเมื่อมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เช่น รถ WB-19 ขับขี่คู่กัน
ในช่วงทางโค้ง
ผู้เขียนขอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ ถ้ารวมความกว้างของผิวจราจรที่อยู่
ใต้ Rolling Guard Rail อีก 0.36 เมตร ก็ได้ความกว้า งสูงสุดรวมเท่ากับ
10.39 เมตร ซึ่งจะเพีย งพอต่ อ ค่า Wc ที่ต้อ งการ (10.33 เมตร) และใน
ท้ายที่สุด ผู้เขียนยังได้ตรวจสอบจากแบบก่อสร้างเดิม และพบว่าในแบบเดิม
ได้กำหนดค่า w ไว้เพียง 1.00 เมตร สำหรับในช่วงทางโค้งที่ 2 นี้ซึ่งน้อยกว่า
ค่าที่คำนวณได้ 3.33 เมตรเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นที่เข้า ใจได้ว่า การ
ดำเนินการโครงการฯ นี้เป็นการแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อจำกัด และจะต้องใช้
ความกว้างของผิวจราจรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดอุบ ัติเหตุที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งให้ได้ ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถทำการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความปลอดภัยต่อไปได้ ผู้เขียนจึงขอใช้ค่า Wc ซึ่งไม่รวมค่า Z ที่มีค่าเท่ากับ
9.73 เมตร และมีค่า w เท่ากับ 2.73 เมตรในการตรวจสอบความเหมาะสม
ในการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและไหล่ทางในโครงการนี้ต่อไป
4.4 การตรวจสอบการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและไหล่ทาง
สำหรับการตีเส้นแบ่งช่องจราจรในช่วงทางโค้งที่มีการขยายความกว้าง
ของช่องจราจรนั้น AASHTO [2] ได้แนะนำว่าเส้นแบ่งช่องจราจรของถนนก็
จะอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางถนน กล่าวคือสำหรับถนน 2 ช่องจราจร ความ
กว้างที่เพิ่มขึ้นจะถูกแบ่งเพิ่มเท่าๆ กันในทั้ง 2 ช่องจราจร ซึ่งในกรณีของทาง
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โค้งที่ 2 นี้ ความกว้างของช่องจราจรที่ต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละช่องคือ 1.37
เมตร แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบ ซึ่งมีข้อสันนิษฐานถึงความกว้างที่น้อย
เกินไปของไหล่ทางด้านขวา (ไหล่ทางด้านใน) ผู้ออกแบบจึงได้คงความกว้าง
ของช่อ งจราจรไว้เท่า กับ 3.50 เมตร แต่นำความกว้า งของช่อ งจราจรที่
เพิ่มขึ้นไปเพิ่มความกว้างของไหล่ทางแทน โดยกำหนดให้ไหล่ทางด้านขวามี
ความกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมในช่วงทางตรงที่มีไหล่ทางด้านขวากว้าง
เพียง 0.50 เมตร โดยที่ กม. 0+800 จะมีความกว้างมากที่สุดเท่ากับ 1.50
เมตร หรือกว้างเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.00 เมตร ในขณะที่ไหล่ทางด้านซ้าย (ไหล่
ทางด้านนอก) ในช่วงทางโค้งที่ 2 จะมีความกว้างตั้ง แต่ 1.50 เมตร ถึง 2.20
เมตร โดยที่ กม. 0+800 จะมีความกว้างของไหล่ทางด้านซ้ายเท่ากับ 1.50
เมตร ซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับการใช้เป็นพื้นที่ผิวทางเพิ่มเติมเช่นกัน
หลังจากได้ตรวจสอบความกว้างของช่องจราจรในช่วงทางโค้งที่ต้องการ
แล้ว ผู้เขียนได้ตรวจสอบผลการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและค่าการยกโค้ง ที่ได้
จากการวัดจริงในสนามในช่วงทางโค้งที่ 2 ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ
ซึ่งจากการตรวจสอบดังแสดงในตารางที่ 1 นั้น พบว่า
1) ที่ กม. 0+800 ซึ่งกำหนดให้เป็นจุดที่ควรมีค่าการยกโค้งสูงสุดเท่ากับ
9.2% มีค่าการยกโค้งเท่ากับ 9.1% ในขณะที่ความกว้างของไหล่ทาง
ด้านขวาที่ กม. 0+800 มีค่าเท่ากับ 1.34 เมตร จากที่กำหนดให้มีความ
กว้างสูงสุดเท่ากับ 1.50 เมตร โดยจุดที่ไหล่ทางด้านขวากว้างที่สุดโดยมี
ค่าเท่ากับ 1.48 เมตร นั้น เลื่อนไปอยู่ที่ กม. 0+820 ซึ่งเป็นจุดที่มีความ
กว้างไหล่ทางรวมมากที่สุด เท่ากับ 2.98 เมตร ด้วยเช่นกัน
2) ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงความกว้างของช่องจราจรนั้น ในช่วงทางโค้ง
ช่องจราจรมีความกว้างน้อยที่สุดเท่ากับ 3.45 เมตรที่ กม. 0+870 จาก
ที่ระบุไว้ในแบบเท่ากับ 3.50 เมตร และที่ กม. 0+895 ซึ่งเป็นจุดที่พ้น
ช่วงทางโค้งไปแล้วนั้น มีความกว้างของช่องจราจรด้านขวาเหลือเพียง
3.36 เมตร แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการขับขี่
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ค่าความกว้างของช่องจราจรที่ต้องการ
เพิ่มเติมในช่วงทางโค้ง และค่าความกว้างของช่องจราจรและไหล่ทางที่
แท้จริงภายหลังการดำเนินการ พบว่าถึงแม้จะค่าความกว้างของผิวจราจร
และไหล่ทางคลาดเคลื่อนไปจากแผนงานเล็กน้อย แต่ก ็ยังอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความกว้างของไหล่ทางที่ไม่
เพียงพอโดยการนำพื้นที่ความกว้างของผิวจราจรเพิ่มเติมในช่วงทางโค้งมา
เพิ่มเป็นความกว้างของไหล่ทางแทนนั้น ในความเห็นของผู้เขียนสามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาที ่ โ ค้ ง ที ่ 2 ของทางแยกต่ า งระดั บ บางควายได้ เนื ่ อ งจาก
ผู้ออกแบบต้องการชะลอความเร็วของรถพ่วงที่เข้าโค้งเพื่อลดอุบัติเหตุ โดย
การใช้ ป ้ า ยเตื อ นและอุ ป กรณ์ Traffic Calming ต่ า ง ๆ เช่ น การตี เ ส้ น
Optical Speed Bar เพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าความกว้างของช่องจราจรลดลง
ในขณะที่การเพิ่มความกว้างของช่องจราจรในช่วงทางโค้ง ตามปกติ น่าจะมี
ผลทางอ้อมที่ทำให้ ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายและเพิ่มความเร็วในการขับขี่ได้
ดังนั้นการคงความกว้างของช่องจราจรและเผื่อความกว้า งไว้ที่ไหล่ทางจึง
น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับกรณีนี้
ส่วนข้อพิจารณาในกรณีที่รถพ่วง WB-19 จะมีแนววงเลี้ยวที่รวมกับค่า
เผื่อระยะต่าง ๆแล้ว ทำให้ต้องใช้ผิวการจราจรเกินกว่า 3.50 เมตรต่อช่อง
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จราจรนั้น ส่วนของรถที่อาจจะเลยเข้าไปในไหล่ทางทั้งด้านซ้ายและขวานั้น
ยังคงมีระยะ Clearance หรือความกว้างของไหล่ทางเท่ากับ 1.48 เมตร ที่
เพียงพอ จึงไม่น่าจะเกิดปัญหา เนื่องจากเฉพาะในกรณีของทางหลวงพิเศษ
นั้น กรมทางหลวงไม่อนุญาตให้มีรถจักรยานยนต์และคนเดินเท้ามาใช้ทาง
จึงจะไม่มีผู้ใช้พ ื้นไหล่ทางเช่นเดีย วกับ ทางหลวงทั่ว ไป นอกจากนี้ จาก
ข้อสังเกตของผู้ออกแบบ กรณีผู้ขับขี่เข้าโค้งโดยขับรถยึดแนวเส้นเหลือง
(เส้นขอบช่องจราจรด้านขวา) เป็นเส้นนำสายตา และอาจทำให้เกิดกรณีท้าย
รถพ่วงเฉี่ยวชนกับกำแพงคอนกรีต การเพิ่มความกว้างของไหล่ทางด้านขวา
ขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
4.5 การตรวจสอบสถิติการเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังการดำเนินการ
จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกต่างระดับ
บางควายบริเวณทางโค้งที่ 2 ของ Ramp 0305 ในทิศทางจราจรด้านซ้าย
ทางซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พบว่าก่อนการดำเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ มีการเกิดอุบั ติเหตุขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2560 รวม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง มี
ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย
และหลังจากการดำเนิ นการโครงการแล้ว เสร็จ และเปิ ด ใช้ งานในเดื อ น
มิถุนายน 2562 จนกระทั่งปัจจุบัน มีนาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลากว่า 9
เดือน ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเลย

5. สรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัย
1) จากการพิจารณารูปถ่ายและข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบริเวณด้านซ้ายทาง
ของทางโค้งที่ 2 ของ Ramp 0305 ของทางแยกต่างระดับบางควาย
ก่อนการดำเนินการโครงการนั้น อุบัติเหตุส่วนใหญ่น่าจะมีสาเหตุหลัก
มาจากรถใช้ความเร็วสูงในการเข้าโค้ง ประกอบกับความกว้างของผิว
การจราจรในช่วงทางโค้งที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ผู้ขับขี่ต้องบังคับรถด้วย
ความยากลำบาก การที่ ขทพ. ได้ดำเนินการแก้ ไขปัญหาเบื้องต้น โดย
การติดป้ายเตือน การตีเส้น Optical Speed Bar ด้วยสี Traffic Paint
นั ้ น อาจจะยัง ช่ ว ยลดความเร็ ว ของรถได้ไ ม่ ม ากนั ก ส่ ว นการติดตั้ง
Rolling Guard Rail นั้นจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุสำหรับรถ
เล็กในกรณีที่เกิดการปะทะกับราวกันอันตราย แต่ จะไม่สามารถช่วยลด
การพลิกคว่ำ หรือการปะทะของรถพ่วงหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่กับราว
สะพานได้ อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุปะทะหรือเฉี่ยวชนของรถเล็ก
กับราวกันอันตรายที่เป็นอุบัติเหตุขนาดเล็ก นั้น มักจะไม่มีผู้บาดเจ็บ
เสียชีวิต และไม่มีทรัพย์สินราชการเสียหาย จึงไม่ได้รับการบันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูลของกรมทางหลวงเนื่องจากผู้ประสบอุบัติเหตุจะออกจากที่
เกิดเหตุโดยไม่ได้แจ้งให้กรมทางหลวงทราบ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
ของจำนวนอุบุติเหตุข องรถเล็ก และ ผลลัพ ธ์ข องการติดตั้ง Rolling
Guard Rail ในโค้งที่ 2
2) จากข้อสันนิษฐานของผู้ออกแบบโครงการ เรื่องไหล่ทางด้านขวาที่แคบ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนปะทะของรถพ่วงกับกำแพงคอนกรีต และ
จากการตรวจสอบพบว่า มี การติดตั้ง Rolling Guard Rail ที่ใช้ความ
กว้างของไหล่ทางไป 0.36 เมตร และ เมื่อ ขทพ.ตีเส้นจราจรใหม่เพื่อให้
รองรั บ การการติ ด ตั ้ ง Rolling Guard Rail และการตี เ ส้ น Optical
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Speed Bar ทำให้ไหล่ทางด้านขวาเหลือความกว้างน้อยลง และสถิติ
ซึ่งทั้งหมดนี้ ประกอบกัน เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนด้านซ้ายทางของ
อุบัติเหตุในปี 2561 ภายหลังการปรับปรุง ก็เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อ
ทางโค้งที่ 2 ของ Ramp 0305 ทางแยกต่างระดับบางควาย โดยในส่วน
สันนิษฐานเรื่องอุบัติเหตุเนื่องจากไหล่ทางด้านขวาแคบ และจากความ
ของความพยายามในการลดความเร็วนั้น จากประสบการของผู้เขียน
กว้างรวมของผิวทางที่ไม่เพียงพอ
พบว่า ประสิทธิภาพของ Rumble Strip และ Optical Speed Bar ใน
3) ความเร็วที่ปลอดภัย สำหรับการเข้าโค้งที่ 2 จากการคำนวณเท่า กับ
การลดความเร็ว จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปและผู้ขับ ขี่มีความคุ้นชินกับ
49.6 กม./ชม. ดังนั้นความเร็วที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ใช้ในการเข้าโค้ง
อุปกรณ์ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น การใช้ป้าย Overhead ขนาด
เท่ากับ 40 กม./ชม.จึงเป็นค่าที่เหมาะสม โดยค่าดังกล่าวคำนวณจากค่า
ใหญ่ รวมทั้งป้ายข้อความ (Variable Matrix Sign, VMS) หรือป้ายใน
ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (f) เพียง 0.18 ซึ่งเน้นที่ความรู้สึกในการ
ลักษณะที่ดึงดูดความสนใจได้ดี จะเป็นทางเลือกในขั้นตอนต่อไปที่จะ
ขับขี่และการควบคุมรถของผู้ขับขี่เป็นหลัก ถึงแม้เมื่อคำนวณจากค่า f
ช่วยลดความเร็วของรถ รวมทั้งมาตรการทางด้านการบังคับใช้ กฎหมาย
ที่แท้จริงทั้งในสภาพเปียกและแห้ง จะมีความเร็วเข้าโค้งที่ปลอดภัย โดย
ถ้าหากดำเนินการเป็นประจำก็จะช่วยความเร็วของรถได้อย่างชัดเจน
ไม่เกิดการลื่นไถลได้ถึง 64 กม./ชม. และ 90 กม./ชม. ตามลำดับ
4) ในระยะยาวเพื่อให้การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้งที่ 2 เป็นไป
4) การดำเนินการโครงการงานจ้า งเหมาปรับ ปรุงจุดเสี่ย งและบริ เ วณ
อย่างสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ ควรพิจารณาเพิ่มความกว้างของช่อง
อันตรายที่ด้านซ้ายทางของทางโค้งที่ 2 ของทางแยกต่างระดับบางควาย
จราจรในช่วงทางโค้งให้ได้ไม่น้อยกว่า 10.33 เมตร ซึ่งอาจทำได้ยาก
ในปี 2562 ที่เน้นการลดความเร็วของรถที่เข้าโค้ง และการปรับการยก
เพราะเป็นโครงสร้างในส่วนที่ยกระดับก่อนขึ้นสะพาน ผู้เขียนจึงขอ
โค้ง การปรับความกว้างของช่องจราจรและไหล่ทาง โดยเฉพาะการเพิ่ม
แนะนำว่าในระยะสั้นอาจพิจารณารื้อ Rolling Guard Rail ออกเพื่อ
ความกว้างของไหล่ทางด้านขวาสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุของรถพ่วง
เพิ่มความกว้างของช่องจราจรอีก 0.36 เมตร ซึ่งจะทำให้จุดที่กว้างที่สุด
ได้จ ริ ง จากหลัก ฐานที่ไม่ม ีก ารเกิ ดอุบ ัต ิ เหตุข องรถพ่ว งขึ ้น อี ก เลย
ช่ว งกลางทางโค้งมีความกว้า งรวม 10.39 เมตร เพีย งพอต่อ ความ
นับตั้งแต่โครงการเปิดใช้งาน กว่า 9 เดือน
ต้องการตามมาตรฐานได้ และเมื่อได้ขยายความกว้างของผิวจราจรใน
ระยะยาวให้เพียงพอแล้ว จึงอาจจะพิจารณานำ Rolling Guard Rail
5. ข้อสังเกตและข้อแนะนำ
กลับมาติดตั้งอีกครั้ง
1) แนวทางในการเพิ่มความกว้างของไหล่ทางแทนการเพิ่มความกว้างของ 5) จากการทดสอบค่า f ในทิศทางขนานและตั้งฉากกับทิศทางจราจรด้วย
เครื่อง British Pendulum พบว่า ค่า f ในทิศทางตั้งฉากกับการจราจร
ช่องจราจรที่ ขทพ.ได้ดำเนินการนั้น อาจจะเหมาะสมในบางกรณีเท่านัน้
นั้นมีค่าไม่น้อยกว่า ค่า f ในทิศทางขนานกับการจราจร ดังนั้นการเก็บ
เนื่องจากบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนั้น ไม่อนุญาตให้มีคนเดินเท้า
ค่าความฝืดด้วยรถสำรวจที่วัดค่า f ในทิศทางขนานกับการจราจรและ
และรถจักรยานยนต์เข้าใช้งาน ไหล่ทางจึงมีไว้เฉพาะการจอดรถในกรณี
นำมาใช้เป็นค่าในการออกแบบทางโค้งจึงสามารถทำได้ และผู้เกี่ยวข้อง
ฉุก เฉินเท่านั้น และกรณีทั่วไป รถเสีย ก็จ ะจอดชิดไหล่ทางด้านซ้าย
โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เท่านั้น แต่บนทางหลวงที่ทั่วไปที่เปิดให้รถวิ่งสวนกัน 2 ทิศทางและมี
แปลงค่า f ที่ว ัดได้ด้ว ยเครื่อ งมือ ต่าง ๆเป็นค่า IFI เช่นเดีย วกับ ที่มี
รถจักรยานยนต์ และ ประชาชนเข้าใช้งานไหล่ทาง การยอมให้พื้นที่เผื่อ
ความคุ้นเคยกับค่า IRI เพื่อที่การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
จากวงเลี้ยวรถเกินไปในไหล่ทางเช่นในโครงการนี้ จะไม่สามารถยอมรับ
เกณฑ์ในการตรวจวัด และเกณฑ์ในการบำรุงรักษาผิวทาง จะได้อยู่บน
ได้
ระบบและพื้นฐานความเข้าใจเดียวกัน
2) ถึงแม้ค่าความเร็ว ออกแบบสำหรับ การเข้าโค้ง ที่ 40 กม./ชม. จะถูก
คำนวณจากค่า f เพียง 0.18 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบความเร็ว 6) การคำนวณความเร็วปลอดภัยในการเข้าโค้งดังแสดงในสมการที่ 4 นั้น
ใช้สมมุติฐานที่กำหนดให้รถเป็นของแข็งที่จุดศูนย์ถ่วงของมวลจะอยู่ที่
ที่แท้จริงของรถเล็กและรถบรรทุกในช่วงทางตรงก่อนเข้าโค้งที่ 2 พบว่า
th
ตำแหน่งเดิมตลอดการเข้าโค้ง แต่ในความเป็นจริงรถบรรทุกนั้นอาจจะ
ความเร็วที่ 95 percentile นั้นมีค่าเท่ากับ 86.4 กม./ชม. และ 67.7
บรรทุกก๊าซหรือของเหลว หรือของที่บรรทุกอาจจะบรรจุอยู่ในภาชนะ
กม./ชม. ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าความเร็วออกแบบมาก ดังนั้น ขทพ. จึง
เช่นกล่องหรือลังในสภาพที่ไหลเลื่อนได้ง่าย ทำให้เมื่อเข้าโค้งวัต ถุที่
จะต้องดูแลสภาพผิวทางให้มีความฝืดที่ดีอยู่ ตลอดเวลา โดยเพื่อความ
บรรทุกมีการเคลื่อนตัวจนทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถบรรทุกนั้นเปลี่ยนไป
ปลอดภัย ผู้ตรวจสอบขอแนะนำให้รักษาสภาพผิวทางของทางโค้งที่ 2
จากเดิม จนทำให้ควบคุมรถได้ยาก และอาจเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก
ให้มีค่า f ที่แปลงเป็นค่า IFI แล้วไม่ต่ำกว่า 0.40 เนื่องจาก f เป็นตัว
เอง หรือจากของที่บรรทุกเลื่อนไหลตกหล่นได้ (ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
แปรหลักที่จะกำหนดค่าความเร็วเข้าโค้งที่ปลอดภัย ส่วนค่าการยกโค้ง
จากเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง) โดยการจะพิจารณา
(e) นั้นอาจจะช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่แต่ จะไม่สามารถทดแทน
ถึงผลกระทบของวัตถุที่บรรทุกอยู่ต่อความเร็วปลอดภัยในการเข้าโค้ง
ค่า f ที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญได้
นั ้ น ควรจะต้อ งมีก ารศึก ษาโดยละเอีย ดต่อ ไปโดยผู้ เ ชี ่ย วชาญและ
3) ผู้ออกแบบเรขาคณิตของถนนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลกระทบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแนวทางในการนำค่าความกว้างของ
ของจากพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย ที่อาจไม่เป็นไปตามทฤษฎี เช่น
ผิวจราจรที่ต้องการเพิ่มเติมในช่วงทางโค้งไปใช้ให้สอดคล้องกั บสภาพ
รถบรรทุกวิ่งเลนขวา การขับรถตัดโค้ง การขับรถเกินความเร็วที่กำหนด
สายทางและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่แท้จริงในประเทศไทย
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การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของจุดเปิดเกาะกลางกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะ
โดยใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค
Performance Analysis of Restricted U-Turn Vehicles at Median Openings
Using Microscopic Traffic Simulation
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บทคัดย่อ
จุดเปิดเกาะกลางกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะ หรือจุดกลับรถที่แยกไว้
เฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เป็นการออกแบบรูปแบบจุดเปิด
เกาะกลางรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจและนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้นบน
ถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยบริเวณจุดเปิด
เกาะกลาง งานวิจั ย นี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ ป ระสิท ธิภ าพด้ า นการ
ดำเนิ น งานของจุ ด เปิ ด เกาะกลางกลั บ รถแบบจำกั ด ยานพาหนะนี้ โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของรูปแบบจุดเปิดเกาะกลางกลับรถ
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ (1) จุดเปิดเกาะกลางกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยว (2)
จุดเปิ ดเกาะกลางกลับรถแบบมีช่องรอเลี้ยว (3) จุดเปิดเกาะกลางกลับ รถ
แบบแยกรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ และ (4) จุ ดเปิดเกาะกลางกลับรถแบบ
แยกรถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ แ ละมี สั ญ ญาณไฟจราจร งานวิ จั ย นี้
ประยุกต์ใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคในการวิเคราะห์ ความยาว
แถวคอย เวลาที่ใช้ในการเดินทาง และระดับการให้บริการบริเวณจุดเปิดเกาะ
กลางกลับ รถบนทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 101 กิ โลเมตรที่ 364+356
จังหวัดน่าน ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบจุดเปิดเกาะกลางกลับ
รถแต่ละรูปแบบช่วยแนะนำถึงสภาพการจราจรที่เหมาะสมกับรูปแบบจุดเปิด
เกาะกลางกลับ รถแบบจำกัดยานพาหนะนี้ และสามารถใช้เป็ นเครื่อ งมื อ
คัดเลือกรูปแบบจุดเปิดเกาะกลางกลับรถที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต
คำสำคัญ: การกลับรถ, จุดเปิดเกาะกลาง, การออกแบบถนน, ประสิทธิภาพ,
แบบจำลองการจราจระดับจุลภาค

Abstract
A median opening with restricted U-Turn vehicles ( or a
median U-turn separating between motorcycles and cars) is a
new median opening design that has been paid attention and

gradually applied on the main road to address traffic and safety
problems. The objective of this paper was to analyze the
performance of the median openings with restricted U-Turn
vehicles and comparing the operational efficiency of the various
patterns of median openings including (1) median opening
without storage U-turn lane; (2) median opening with storage Uturn lane; (3) median opening with separate motorcycle U-turn
opening; and (4) median opening with separate motorcycle Uturn opening and signal control. This paper applied the
microscopic traffic simulation model to analyze the
performance in terms of queue length, travel time, and level of
service to the median opening with restricted U-Turn vehicles
on the National Highway Number 101 at km 364+ 356 in Nan
Province. The simulation results presented the performance of
individual median opening and the traffic condition for which
median opening is suitable. The simulation can be used as a
tool to recommend highway engineers the suitable type of
median opening in different current and future circumstances.
Keywords: U-turn, Median Opening, Road design, efficiency,
Microscopic Traffic Simulation

1. บทนำ
ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยที่ต้องป้องกัน อย่างเร่งด่วนและ
เป็นระบบ คือ “อุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสีย
ทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคล ปัจจัยสำเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สามารถแยกพิจารณาตามองค์ประกอบของระบบขนส่งทางถนน อันได้แก่
คน ยานพาหนะ และถนนและสิ่ ง แวดล้ อ ม จากสถิ ติ ค ดี จ ราจรของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าถนนและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของการเกิด

TRL24-1

721

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

อุบัติเหตุทางถนนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญรองลงมาจากปัจจัยด้านคน [1]
ดังนั้นการคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยระหว่างการออกแบบถนนและ
การประเมินความปลอดภัยของถนนอย่างสม่ำเสมอแล้วปรับปรุงถนนด้วย
ระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System) เพื่อรองรับความผิดพลาดอัน
เกิดจากมนุษย์ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนนในแง่ของ
ความปลอดภัย และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน [2]
เมื่อจำแนกอุบัติเหตุบนทางหลวงตามบริเวณที่เกิดเหตุพบว่า อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในบริเวณจุดเปิดเกาะกลางเกิดขึ้น 961 ครั้ง จากจำนวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงทั้งหมด 17,045 ครั้ง ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
มากสุดเป็นอัน ดับที่ 3 รองจาก ทางตรงและทางโค้งปกติ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
5.64 ของสถิติบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ 1

ทางแยกรูป Y
1.21%

สถิติบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ปี 2561
จุดเปิดเกาะกลาง
5.64%

ทางแยกรูปตัว T
3.35%

ทางเชื่อม
1.92%

สะพาน
1.55%

ทางแยกรูป +
2.94%
ทางลาดชัน
3.45%
ทางตรง
64.59%

ทางโค้งหักศอก
0.53%
ทางโค้งปกติ
13.95%

ทางตรง
ทางโค้งปกติ
ทางโค้งหักศอก
ทางลาดชัน
ทางแยกรู ป +
ทางแยกรู ปตัว T
ทางแยกรู ป Y
วงเวียน
ทางแยกต่างระดับ
ทางแยกอื่นๆ
จุดเปิ ดเกาะกลาง
ทางเชื่อม
ทางจักรยานยนต์
ทางจักรยาน
ทางคนเดินเท้า
ทางม้าลาย
สะพาน
ทางลอด
ทางรถไฟตัดผ่าน

รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์อุบัตเิ หตุบนทางหลวง จำแนกตามสภาพบริเวณที่เกิดเหตุ
ในปี 2561

เมื่อรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเปิดเกาะกลางจากรายงาน
การเกิด อุ บั ติเหตุ จ ราจรบนทางหลวงแผ่ นดิ น ย้อ นหลั ง 8 ปี (พ.ศ. 25542561) พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเปิดเกาะกลางในแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้น [3] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเปิดเกาะกลางบนทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. 2554 - 2561
อุบัติเหตุ
Accident Location
ทางตรง
ทางโค้งปกติ
ทางโค้งหักศอก
ทางลาดชัน
ทางแยกรูป +
ทางแยกรูปตัว T
ทางแยกรูป Y
วงเวียน
ทางแยกต่างระดับ
ทางแยกอื่น ๆ
จุดเปิดเกาะกลาง
ทางเชื่อม
ทางจักรยานยนต์
ทางจักรยาน
ทางคนเดินเท้า
ทางม้าลาย
สะพาน
ทางลอด
ทางรถไฟตัดผ่าน
จุดกลับรถต่างระดับ
เปลี่ยนความกว้างช่องจราจร
อุบัติเหตุรวม

2554
6,751
1,184
58
115
337
350
128
7
39
110
690
194
129
9
50
2
239
9
4
63
139
10,607

2555
7,054
1,183
62
248
376
416
122
14
42
63
701
163
92
13
48
6
209
7
6
31
157
11,013

2556
7,026
1,274
79
251
376
402
129
10
40
48
727
172
116
6
47
3
225
6
7
54
127
11,125
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8,515
1,556
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277
431
479
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11
37
45
884
205
169
4
46
4
237
13
8
64
72
13,259
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8,937
1,751
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320
395
411
102
12
58
8
811
185
168
8
30
8
168
11
10
29
68
13,575

2559
10,505
2,017
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413
444
478
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13
44
43
839
192
6
259
7
5
38
57
5,578

2560
10,375
2,299
92
463
436
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21
39
41
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241
20
2
8
6
239
8
3
28
98
15,936

2561
11,009
2,377
90
588
501
571
207
14
51
961
327
4
2
6
265
11
2
46
13
17,045
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ปัญหาจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข101 กม. 364.356 (ไทยประกัน
ชีวิต) เดิมที เป็นถนน 2 เลนต่อ 1 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ไม่มีช่องรอกลับรถ
และเพิ่ ม เป็ น มี ช่ อ งรอกลั บ รถตามกาลเวลา แต่ ในปั จ จุ บั น พบว่ า ปริม าณ
ยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จุดกลับรถดังกล่าวไม่ตอบโจทย์การใช้ง าน
อีกทั้งยังก่อ ให้ เสี่ยงต่อการเกิดอุ บัติเหตุบ่ อยครั้ง เนื่อ งจากรัศมีวงเลี้ย วของ
รถบรรทุกและรถโดยสารประจำทางที่ไม่เพียงพอซึ่งต้องรออยู่เลนนอกสุดเพื่อ
ตีวงเลี้ยว อีกทั้งยังต้องใช้ไหล่ทางในการเลี้ยวทุกครั้ง และการจัดให้มีรถยนต์
เลี้ย วสองด้านพร้อ มกันเป็นการบดบังรถทางตรงที่วิ่งมาด้วยความเร็ว และ
มักจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในปัจจุบัน กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงน่านที่ 1
ได้ออกแบบแก้ไขปั ญหาจุดกลับ รถตำแหน่งดังกล่าวให้ เป็ นจุ ดกลับ รถแบบ
จำกัดยานพาหนะ กล่าวคือ ทิศทาง NB สามารถกลับ รถได้ทั้งรถยนต์แ ละ
จั ก รยานยนต์ ส่ ว นทิ ศ ทาง SB สามารถกลั บ รถได้ แ ค่ รถจั ก ยานยนต์ แ ละ
ตำแหน่งต่อไปก็สลับการกำจัดยาหนะกันไปอีกประมาณ 5 ตำแหน่งจุดกลับ
รถ อีกทั้งยังมีการใช้สัญญาณไฟบังคับ ให้รถในทิศทางตรงข้าม 1 ช่องจราจร
หยุดให้ ทางสำหรับ รถอี ก ทิศทางที่ต้อ งการกลับ รถใน กม.ที่ 364.356 (ไทย
ประกันชีวิต) ดังรูปที่ 2
การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองการใช้งานด้านการลด
อุบัติเหตุเมื่อเทียบกับสถิติก่อนและหลังการดำเนินงานแก้ไข ผู้วิจัยจึงต้องการ
จะทราบว่ า การออกแบบจุ ด กลั บ รถในรู ป แบบที่ ป รั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วมี
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้มากน้อยเพียงใด เมื่อ
เที ย บจากปริ ม าณที่ เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ก ำหนด จึ ง จั ด ทำแบบจำลอง VISSIM เพื่ อ
เปรียบเทียบค่า
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 จุดกลับรถ
จุดกลับรถ คือบริเวณที่จัดไว้สำหรับให้เลี้ยวกลับรถ เพื่อให้ความสะดวก
และปลอดภัยในการเลี้ยวกลับรถ AASHTO [4] ได้แนะนำเกี่ยวกับการเลือก
สถานที่และการออกแบบจุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลาง โดยใช้พื้นที่จากเกาะ
กลาง มีข้อควรพิจารณา ดังนี้
- รูปแบบการเปิดเกาะกลางสำหรับใช้กลับรถจะต้องพิ จารณาขนาด
ความกว้างของเกาะกลางและรัศมีเลี้ยวตามชนิดของรถที่ต้องการ
กลับรถ
- ทำเลที่อยู่ใกล้ทางแยกที่มีป ริมาณจราจรต่ำไม่ต้องเปิด เกาะกลาง
โดยให้รถที่ต้องการกลับรถไปกลับรถที่ทางแยกรวมกับรถที่ต้องการ
เลี้ย วขวา ส่ ว นทำเลที่ อ ยู่ ใกล้ท างแยกที่ มี ป ริม าณการจราจรสู ง
จะต้องมีการเปิดเกาะกลางและจะต้องจัดช่องจราจรให้รถที่ต้องการ
กลับรถแยกออกจากช่องจราจรหลัก โดยใช้พื้นที่จ ากตรงกลางซึ่ง
การเปิดเกาะกลางจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเร็ว ปริมาณจราจร
ของรถทางตรงและรถที่ต้องการกลับรถ รวมทั้งรัศมีเลี้ยวของรถที่
ต้องการกลับรถจะต้องมีความสัมพันธ์ กับระยะการเปิดเกาะกลาง
และความกว้างของช่องจราจร
จุดกลับรถเป็นจุดที่มีศักยภาพที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงโดยเฉพาะจุดกลับรถที่
ไม่มีช่องรอเลี้ยว รูปที่ 2 แสดง ลักษณะการชนที่อาจเกิดขึ้นที่จุดกลับรถอัน
ประกอบด้วย
(1) การชนขณะรถตัดสลับ
(2) ชนท้ายรถที่เปลี่ยนเข้าช่องจราจรขวา
(3) ชนท้ายรถรอเลี้ยวขวา
(4) ชนขณะตัดกระแสรถทางตรง
(5) ถูกรถทางตรงชนท้าย
นอกจากนั้นเนื่องจากรถที่เกี่ยวข้องมีหลายประเภท ได้แก่ รถบรรทุกและ
รถโดยสารซึ่ งเป็ น รถขนาดใหญ่ รถยนต์ สี่ ล้ อ ทั่ ว ไปและรถขนาดเล็ ก เช่ น
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ทำให้เกิดความขัดแย้งได้หลายลักษณะ รถเล็กอาจ
ตัดสินใจเลี้ยวตัดหน้ารถทางตรงเพราะติดว่ารถเล็กมีความคล่องตัวสามารถตัด
หรือแทรกในกระแสจราจรได้ง่าย หรือรถใหญ่อาจจะเลี้ยวไปโดยหวังว่ารถเล็ก
จะหยุดหรือหลบหลีกได้

รูปที่ 2 จุดกลับรถทีม่ ีการแก้ไขแล้วในปัจจุบัน

รูปที่ 3 ลักษณะการชนที่จดุ กลับรถ
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ตารางที่ 3 แนวทางสำหรับระยะห่างของจุดกลับรถ

2.2 ตำแหน่งจุดเปิดเกาะกลาง (Median Opening)
ทางหลวงแบบแยกทิศทางการจราจรจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและ
ประสิท ธิภ าพในการจราจร แต่ ในการออกแบบจำเป็ น ต้ อ งคำนึ งถึ งความ
สะดวกของผู้เดินทางในการกลับ รถ โดยเฉพาะสำหรับ ผู้ที่อ าศัย และธุรกิจ
ข้างเคียง การกำหนดจุดเปิดเพื่อกลับรถหรือ เลี้ยวขวาบริเวณเกาะกลางจึงมี
ความจำเป็นซึ่งจะต้องพิจารณารูปแบบและระยะห่างให้เหมาะสมไม่ให้กระทบ
กับการจราจรทางหลัก
จุดเปิดเกาะกลางควรออกแบบให้มีความยาวของช่องรอให้เพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณรถยนต์ที่ต้องการเลี้ยวกลับรถหรือเลี้ยวขวา ควรมีความยาวไม่
น้อยกว่า 30 เมตร และต้องมีระยะ Taper ให้เหมาะสมกับความเร็วในการ
ออกแบบของเส้นนั้น
จุดเปิดเกาะกลางต้องพิจารณาให้มีช่องรอเลี้ยวที่เพียงพอและระยะห่าง
ระหว่างจุดเปิดแต่ละจุดต้องไม่น้อยกว่า 100 เมตร และจะต้องพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
- ระยะห่างระหว่างจุดเปิดเกาะกลาง
- ระยะมองเห็นเพื่อหยุดรถ
- ความเร็วขับขี่
- ความยาวของช่องรอเลี้ยว
- ประเภทและขนาดของยานพาหนะ
2.3 ผลกระทบของจุดกลับรถ

ลำดับขั้นถนน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง

เขตเมือง
201.17
100.58

ระยะห่างของจุดกลับรถ (ม.)
ชานเมือง
201.17
100.17

ชนบท
402.34
402.34

2.5 เกาะกลาง
เกาะกลางใช้ในการแยกการจราจรแต่ละทิศทางออกจากกัน โดยเป็น
พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับการวิ่งของรถ พื้นที่ของเกาะกลางจะรวมความกว้าง
ของไหล่ทางและส่วนที่ติดเกาะกลาง โดยทั่วไปจะมีเกาะกลางในทางที่มีตั้งแต่
4 ช่องจราจร หรือในบริเวณชุมชน วัตถุประสงค์ มีดังนี้

การกลับรถบนเกาะถนนจะเป็นรูปแบบที่สร้างผลกระทบจราจรสูงที่สุดใน
ทั้งสองทิศทาง กล่าวคือทำให้เกิดคอขวดจากการไหลที่ลดลงของช่อ งจราจรที่
ใช้กลับรถและการเปลี่ยนช่องจราจรก่อนถึงจุดกลับรถในทิศทางของยวดยาน
ที่กลับรถ และกระทบต่อความจุของกระแสจราจรในทิศทางที่ถูกตัดกระแส
จราจร ทั้งนี้ส่งผลกระทบจะแตกต่างกันตามขนาดของเกาะกลาง โดยจุดกลับ
รถบนเกาะกลางถนนที่มีขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากการตัด
กระแสจราจรน้อยกว่า
2.4 ระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างจุดกลับรถที่ไม่มีสัญญาณไฟ

•

เพื่อแยกกระแสจราจรแต่ละทิศทางออกจากกัน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการป้องกันรถวิ่งข้ามเกาะกลาง

•

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลักในการควบคุมการเชื่อมต่อ
ของที่ดินข้างเคียงหรือทางที่ต่อเชื่อม

•

ควบคุมให้มีการกลับรถในจุดที่เหมาะสม

•

ใช้สำหรับเป็นช่องจราจรเสริมเพื่อการกลับรถ รอเลี้ยว หรือให้รถ
ที่เลี้ยวออกมามีพื้นที่ปลอดภัยและเร่งความเร็วก่อนเข้าบรรจบรถ
ทางตรง

•

เป็นที่พักหลบของผู้ที่เดินทางข้ามถนน

•

ใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ รวมทั้ง
สาธารณูปโภค เสาสะพานลอยคนเดินข้ามถนน เสาโครงสร้าง
ทางกลับรถ เสาทางยกต่างระดับ ฯลฯ

•

เป็นพื้นที่เผื่อสำหรับการขยายช่องจราจรในอนาคต

•

เป็นพื้นที่ให้ผู้ขับขี่ได้แก้ไขและควบคุมรถในกรณีเกิดวิ่งออกนอก
ทางวิ่ง

• เป็นที่ติดตั้งราวกันชนและแผงป้องกันแสงบังตา
ในกรณีที่มีทางแยกที่มีระยะห่างกันมากและปริมาณการกลับรถสูง ทำให้
เกิดความจำเป็นในการเพิ่มจุดกลับรถระหว่างช่วงทางแยก การเปิดเกาะกลาง
2.5.1 ขนาดความกว้างของเกาะกลาง
ให้กลับรถเป็นทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด แต่
ปัจจัยด้านจำนวนช่องจราจรนั้นส่งผลต่อ สมรรถภาพในการกลับรถบน
ก็เป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดการตัดกระแสจราจรมากขึ้น จึงอาจกลายเป็นคอขวด
ทางหลวงแผ่นดิน เช่นถนนสายหลัก 4 ช่องจราจร อาจจำเป็นต้องมีการขยาย
ส่งผลกระทบด้านการจราจรและเสี่ยงต้องการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ดังนั้นการ
ช่องทางเผื่อในการกลับรถ ในช่องทางที่ติดกับช่องทางด้านนอกสุด หรือมีทาง
เปิดเกาะกลางจึงจำเป็นต้องจัดให้มีด้วยในระยะที่เหมาะสมลำดับชั้นของถนน
ช่ว ยรูป ที่ จั บ เหยื อ ก แต่ ในกรณี ถ นนสาย 6 ช่ อ งจราจรอาจไม่ จ ำเป็ น ต้ อ ง
และความเร็วของกระแสจราจร[5] ดังแสดงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
พิจารณาความกว้างของเกาะกลางประกอบด้วย โดย U.S. Department of
ตารางที่ 2 ระยะห่างที่นอ้ ยที่สุดระหว่างจุดกลับรถที่ไม่มีสญ
ั ญาณไฟ
transportation: USDOT [6] ได้กำหนดความกว้างขั้นต่ำของเกาะกลางถนน
ความเร็วจำกัด (กม./ชม)
ระยะห่างที่น้อยที่สุด (ม.)
สำห รั บ การกลั บ รถบนถนนสายหลั ก ไว้ ใ น ตารางที่ 4 และ Florida
48.28
112.78
Department of Transportation [7] ได้ ก ำหนด ความกว้ างขั้ น ต่ ำ (ฟุ ต ) ของ
56.33
140.21
เกาะกลางกลับรถ 4 ช่องจราจร ไว้ในตาราง ที่ 5
64.37
72.42
80.47
88.51

161.54
204.22
237.74
277.37
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ตารางที่ 4 ความกว้างขั้นต่ำของเกาะกลางถนนสำหรับการกลับรถบนถนนสายหลัก
P
Type of
Maneuv
er
Left Lane
to
Inner
Lane
Left Lane
to
nd
2 Lane
Left Lane
to
rd
3 Lane

5.8
(19)

WBSU
BUS
50
Length of Design Vehicle , m (ft.)
9.1
12.2
16.8
(30)
(40)
(55)

1)
2)
3)
4)
5)

21.3
(70)

13.4
(44)

23.2
(76)

24.4
(80)

25
(82)

25
(82)

9.8
(32)

19.5
(64)

20.7
(68)

21.3
(70)

21.3
(70)

6.7
(22)

16.5
(54)

17.7
(58)

18.3
(60)

18.3
(60)

Where

ตารางที่ 6 ยานพาหนะออกแบบ
ประเภท
ยานพาหนะ

ตารางที่ 5 ความกว้างขั้นต่ำ(ฟุต) ของเกาะกลางกลับรถ 4 ช่องจราจร

Turn Lane
to Inner
Lane
Turn Lane
to Outer
Lane
Turn Lane
to
Shoulder

Passe
nger
P
42

Single
Unit
SU
75

รถยนต์นั่ง (Passenger Car)
รถบรรทุกตอนเดียว (Singer Unit Truck)
รถพ่วงกึ่งลากจูง (Semi-Trailer)
รถพ่วง (Full-Trailer)
รถโดยสาร (Bus)

คู่มือการออกแบบกรมทางหลวง [8]และ AASHTO [9]ได้กำหนดเลือกใช้
ยานพาหนะออกแบบที่ เหมาะสมทำให้ ได้ ท างที่ ส ามารถใช้งานได้ส ะดวก
ปลอดภัย และประหยัด ตัวแปรสำคัญที่จะต้องพิจารณาได้แก่ขนาดมิติและวง
เลี้ ย วของยานพาหนะ โดยทั่ ว ไปจะพิ จ ารณาประเภทและขนาดของ
ยานพาหนะ เพื่อ ใช้ในการออกแบบตามตารางที่ 6 ในกรณีเฉพาะอาจต้อ ง
พิจารณายานพาหนะประเภทอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำได้ดังนี้

P
= passenger car
SU = Single – unit truck
WB-50 = Semitruck medium size
WB-60 = Semitruck large size

Measures
in feet

ประเภทยานพาหนะที่ใช้ออกแบบโดยทั่วไปประกอบด้วย

WB60

Semi
trailer
WB-50
83

รถยนต์
นั่ง (1)

รถยนต์
นั่ง (2)

รถบรรทุก
ตอนเดียว

รถบรรทุก
กึ่งลากจูง

รถ
พ่วง

(2)

(2)

(2)

รถโดยสาร (2)

สัญลักษณ์

P

P

SU-12

WB-12
(40)

WB19
(62)

BUS12

BUS14

ความกว้าง
ความยาว
รัศมีรวง
เลี้ยวต่ำสุด

1.7
4.7
6.0

2.13
5.79
7.26

2.44
12.0
15.6

2.44
13.87
12.16

2.59
21.0
13.66

2.59
12.36
12.7

2.59
13.86
13.4

2.6 การประเมินระดับการให้บริการของทางแยก (Control Delay)
30

63

71

20

53

61

ในปี ค.ศ. 1965 Highway Capacity Manual [10] ได้เสนอแนวคิดใน
การประเมินสภาพการจราจรและประสิทธิภาพของถนนด้วย
ระดับการ
ให้บริการ (Level of service , LOS) ดังแสดงในรูปที่ 4

สำหรั บ มาตรฐานการออกแบบจุ ด กลั บ รถในประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากสำนักงานออกแบบพบว่า สำนักงานไม่มีมาตรฐาน
ออกแบบจุ ด กลั บ รถของหน่ ว ยงานเอง แต่ จ ะออกแบบโดยอ้ า งอิ ง ตาม
มาตรฐานของสมาคมทางหลวงรัฐ และการขนส่ งแห่ งชาติ ส หรัฐอเมริ ก า
(AASHTO) โดยนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม
2.5.2 คุณลักษณะของยานพาหนะ (Characteristics of Vehicles)
ในการออกแบบจะต้องมียานพาหนะเพื่อใช้เป็นตัวแทนของยานพาหนะ
แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะการจราจรของผู้ใช้ทาง ซึ่งยานพาหนะ
ที่ใช้ในการออกแบบไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ต้องมีขนาดที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการคุ้มค่า โดยทั่วไปจะให้ครอบคลุมร้อยละ 85 ของรถที่จะใช้ใน
เส้น นั้ น โดยในกรณี ที่ มีรถที่ มีข นาดใหญ่ ก ว่า ที่อ อกแบบไว้ก็จ ะกระทบกั บ
การจราจรบ้าง แต่เนื่องจากมีสัดส่วนที่น้อยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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การประเมิ น สภาพการจราจรของทางแยกด้ ว ย ระดั บ การให้ บ ริก าร ตารางที่ 8 องค์ประกอบของช่องทางเลีย้ วขวา [11]
ความเร็ว
ความยาวช่องทางเลี้ยวขวา
(Level-of-Service) โดยใช้ค่าความล่าช้า (Control delay) เป็นเกณฑ์ในการ
(กม./
ระยะชะลอ
ระยะทาง
ความยาวช่องเก็บ
แบ่ง สำหรับทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรที่จุดทางแยกสามารถหาระดับการ
ช.ม.)
ความเร็ว
แคบ
แถวคอย
ให้บริการโดยใช้ค่าความล่าช้าเฉลี่ยทั้งหมดของทางแยกเป็นเกณฑ์ได้ดังนี้
รถ (ม.)
(ม.)
ตารางที่ 7 ระดับการให้บริการของทางแยก
Level
of
Service
A
B

Average
Control
Delay
( sec/veh )
≤ 10
> 10 - 20

C

> 20 - 35

D

> 35 - 55

E

> 55 - 80

F

> 80

48
56
64
72
80
88
96
104
112

General Description
(Signalized Intersections)

รถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วอิสระ
รถยังสามารถเคลื่อนที่ได้คงที่ด้วย
ความเร็วอิสระ
(เกิดความล่าช้าเล็กน้อย)
รถยังสามารถเคลื่อนที่ได้คงที่ด้วย
ความเร็วอิสระ (เกิดความล่าช้าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้)
ความเร็วในการสัญจรเริ่มลดลง (ความ
ล่าช้าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับ
ได้, อาจต้องรอสัญญาณไฟมากกว่า
1รอบ)
ความเร็วในการสัญจรไม่คงที่ กระแส
การจราจรเริ่มติดขัด (ความล่าช้าอยู่
ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้)
สภาพการจราจรติดขัด (เกิดแถวคอย)

2.7 ความยาวแถวคอย (Queue Length)
ความยาวแถวคอย หมายถึง ความยาวที่เกิดจากจำนวนยานพาหนะเข้า
มาใช้ บ ริก าร กำลังคอยเพื่ อ ใช้บ ริก ารในช่อ งจราจร โดยทั่ วไปมีห น่ว ยเป็ น
จำนวนคัน หรือ เมตร ซึ่งความยาวแถวคอยเป็นดัชนีที่สำคัญที่บอกถึงสภาพ
ของติ ด ขั ด ของกระแสจราจรที่ เ กิ ด ขึ้ น แสดงถึ ง สภาพความติ ด ขั ด ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น บริเวณจุดกลับรถบนทางแยกที่มีและไม่มีสัญญาณไฟ
จราจร บนทางขึ้นและทางลงทางด่วน

52
52
84
104
125
148
148
148
148

30
30
40
40
40
40
40
40
40

LT = 0.00315*TV +
00332*OV + 0.345*RTV –
0.149*Sp + 0.224*HVT +
0.629*HVR – 0.080*Gr

หมายเหตุ
Storage Length (LT)
= ความยาวช่องเก็บแถวคอย (เมตร)
Through Volume (TV)
= ปริมาณจราจรทิศทางตรง (คัน/ชั่วโมง)
Opposing Volume (OV)
= ปริมาณจราจรรถสวนทาง (คัน/ชั่วโมง)
Right Turn Volume (RTV)
= ปริมาณจราจรที่กลับรถ (คัน/ชั่วโมง)
Heavy Vehicle Through Percent (HVT)
= ร้อยละของปริมาณรถบรรทุกทิศทางตรงสูงสุด
Heavy Vehicle Right Turn Percent (HVR)
= ร้อยละของปริมาณรถบรรทุกทิศกลับรถสูงสุด
Speed (Sp)
= ความเร็ว (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
Grade (Gr)
= ความลาดชันของพื้นผิวถนน (ร้อยละ)
2.8 ความล่าช้า (Delay)
ความล่าช้า หมายถึ ง ระยะเวลาที่ สูญ เสีย ขณะเดินทาง เนื่อ งจากการ
ติดขัดของจราจรหรือจากการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมการจราจร มีหน่วย
เป็ น นาที หรื อ วิ น าที ต่ อ คั น (Transportation Research Board, 2010)
ความล่าช้าเป็นดัชนีที่สำคัญที่บอกถึงสภาพติดขัดของการจราจรและเวลาที่
สูญเสียไปในการเดินทาง ความล่าช้ามีหลายลักษณะ ได้แก่

รูปที่ 5 องค์ประกอบของทางแคบ [11]

2.8.1 ความล่าช้าคงที่ (Fixed Delay)
เกิดขึ้นกับรถไม่ว่าในขณะนั้นบนถนนจะมีปริมาณการจราจรมากน้อย
เพียงใด หรือมีสิ่งอื่นใดมาขัดขวางหรือจอดแทรก
2.8.2 ความล่าช้าของการดำเนินการ (Operational Delay)
เกิดขึ้นจากการมีสิ่งกีดขวางในการจราจร เช่น การรอช่องว่างในกระแส
จราจร การหยุดรถเพือ่ รอเลี้ยว
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2.8.3 ความล่าช้าหยุดนิ่ง (Speed Time Delay)
เป็นช่วงของระยะเวลาที่รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการ
ติดขัดหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
2.8.4 ความล่าช้าจากการเดินทาง (Travel Time Delay)
เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างเวลาจริงที่ใช้เพื่อเดินทางกับความเร็วเฉลีย่
ภายใต้การจราจรไม่แออัด รวมที่เกิดจากการเร่งความเร็ว และการลด
ความเร็ว โดยไม่รวมถึงการหยุดรถ
2.9 เวลาในการเดินทาง (Travel Time)
เวลาในการเดินทาง หมายถึง เวลาที่ยานพาหนะใช้ในการเดินทางจากจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนเส้นทางที่กำหนด ซึ่งรวมถึงความล่าช้าที่เกิ ดจากการ
หยุดรถ โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาในการเดินทางและค่าความล่าช้า เป็นตัวบ่ ง
บอกประสิทธิภาพในการจัดการจราจร โดยการเปรียบเทียบการจัดการจราจร
ของระบบก่อนและหลังการปรับปรุง จำนวนครั้งในการเก็บข้อมูลเวลาในการ
เดินทาง สามารถคำนวณได้ดังสมการดังนี้
N=

t ( , n − 1) * SD
d

โดยที่ N

หมายถึง ขนาดตัวอย่าง
tα, N-1
หมายถึง T Distribution at
Significant Level α
SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
D หมายถึง ค่าคลาดเคลื่อนของความเร็วที่ยอมรับได้

(1)
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การจราจร เช่น จำนวนช่องจราจร พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ สัดส่วนของ
ยานพาหนะแต่ ละประเภทในกระแสจราจร รอบสัญ ญาณไฟจราจร และ
รูปแบบการควบคุมจราจร เป็นต้น ดังนั้นโปรแกรม PTV VISSIM จึงถือเป็น
เครื่องมือที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
ด้ า นการจราจรของโครงการด้ า นการขนส่ ง และจราจรในเขตเมื อ ง โดย
โปรแกรม PTV VISSIM ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน 2
โปรแกรม (PTV, 2015) ได้แก่
- โปรแกรมสร้างการจำลองสภาพจราจร (Traffic Simulator) ซึ่งเป็ น
แบบจำลองสภาพการไหลของกระแสจราจรในระดับจุลภาคที่ประกอบด้วย
ตรรกะของการขับขี่ตามกัน (Car Following)และตรรกะของการเปลี่ยนช่อง
จราจร (Lane Change)
- โปรแกรมสร้างสภาวะสัญ ญาณไฟจราจร (Signal State Generator)
ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมสัญ ญาณไฟจราจร โดยโปรแกรมสร้า ง
สภาวะสัญ ญาณไฟจราจรจะตรวจจั บ ข้อ มูลจากโปรแกรมสร้างการจำลอง
การจราจรแบบต่อ เนื่ อ งเป็ นช่ว ง (Discrete) ในทุก ๆ วิน าที (Time Step)
จากนั้นจึงทำการกำหนดสภาวะของสัญญาณไฟจราจรของวินาทีถัดไป แล้ว
ส่งกลับข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังโปรแกรมสร้างการจำลองสภาพการจราจร เพื่อ
ใช้ ในการสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวแบบต่ อ เนื่ อ งของสภาพการจราจร และ
ประเมินผลการจำลอง เช่น ความยาวแถวคอย ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 6

2.10 แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค หมายถึง การจำลองพฤติกรรม
การเคลื่ อ นที่ ในลั ก ษณะแบบพลวั ต (Dynamic) ของยานพาหนะแต่ ล ะ
ประเภท แบบรายคันในโครงข่ายถนนแบบจำลองการจราจรระดับ จุลภาค
เป็ น เครื่ อ งมื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ร้า งขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยจำลองสภาพ
การจราจรของรูปแบบการเดินทางประเภทต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
ช่วยประเมินประสิทธิภาพการจราจรในเชิงเวลาและพื้นที่ ในสถานการณ์นั้น
ๆ โปรแกรม PTV VISSIM เป็นแบบจำลองสภาพการจราจรที่พัฒนาขึ้นโดย
บริษัท PTV ประเทศเยอรมัน ถือเป็นแบบจำลองที่กำลังได้รับความนิยมกัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของแบบจำลองนี้ คือความสามารถใน
การจำลองสภาพการจราจรในเขตเมืองที่มีรูปแบบการเดินทางหลายรูปแบบ
ได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร รถไฟ และคนเดินเท้า
รวมทั้ ง ความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ แก้ ค่ า ตั ว แปรพื้ น ฐานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
รูปที่ 6 ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจยั
พฤติกรรมการเดินทาง และความสามารถในการแสดงผลของแบบจำลองเป็น
ภาพเคลื่ อ นไหวสามมิติ โปรแกรม PTV VISSIM เป็ น แบบจำลองในระดั บ
3.1 การกำหนดขอบเขตและระบุปัญหา
จุลภาคที่อาศัยพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่เป็นฐานในการจำลอง (Behavior
ทำการเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์ ณ จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข
Based) โดยทำการคำนวณพฤติกรรมและสถานะขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
แบบจำลองทุก ๆ ช่วงเวลา (Time Step) ในระดับวินาทีภายใต้เงื่อนไขสภาพ 101 กม. 364.356 (ไทยประกั น ชี วิ ต ) ถึ ง กม. 364.963 (ป้ อ มพญาวั ด )
ระยะทาง 0.607 กิโลเมตร
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ตรวจสอบ ระยะทาง ความกว้า งถนน ละติจูด ลองจิจูด ช่องรอกลับรถ ระยะ
รอกลับรถ การขยายไหล่ ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ตลอดจนสัญญาณไฟจราจร
3.2.2 ชนิดของยาพาหนะบริเวณจุดกลับรถ
ทำการสำรวจชนิดของรถที่วิ่งในสายทางที่ทำการศึกษา มีดังนี้
− รถยนต์ส่วนบุคคล ( Cars)

รูปที่ 7 แสดงพืน้ ที่การศึกษา

−

รถบบรรทุก (HGV.)

−

รถลากจูง (Semi – truck)

−

รถโยสาร (Bus)

−

รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)

3.2.3 ปริมาณจราจรทางตรงและบริเวณจุดกลับรถ
ทำการเลือกกลุ่มปริมาณที่จะใช้ในการทดสอบข้อมูล โดยเริ่มปริมาณ
รถ ตั้งแต่ 1000 คัน , 1500 คัน , 2000 คัน และ 2500 คันต่อชั่วโมง กำหนด
สัดส่วนของยานพาหนะจากการสำรวจ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สัดส่วนยาพาหนะที่ใช้ในการออกแบบ
ชนิดของยาพาหนะ (Vehicle)
รถยนต์ส่วนบุคคล (Cars)
รถบบรทุกหนัก (HGV.)
รถลากจูง (Semi-truck)
รถโดยสาร (Bus)
รถมอเตอร์ไซค์ (Motorcycle)

รูปที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 101 กม. 364.356 (ไทยประกันชีวิต)

โดย รถวิ่งทางตรง (Thru) =
รถกลับรถ (U-turn) =

Volume (%)
55
5
2
3
35

70 %
30%

3.2.4 ความเร็วของยานพาหนะ
กำหนดความเร็วของยานพาหนะตามกฎหมายทางหลวงกำหนดใน
ที่ชุมชน ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ความเร็วในที่ชมุ ชน ตามกฎหมายทางหลวงกำหนด
ชนิดของยาพาหนะ (Vehicle)
รถยนต์ส่วนบุคคล (Cars)
รถบรรทุกหนัก (HGV.)
รถลากจูง (Semi-truck)
รถโดยสาร (Bus)
รถมอเตอร์ไซค์ (Motorcycle)

รูปที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 101 กม.364.963 (ป้อมพญาวัด)
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ทำการศึกษา

ความเร็ว (กม./ชั่วโมง)
60
40
40
40
60

3.3 การสร้างแบบจำลองการการจราจรระดับจุลภาค PTV VISSIM

สามารถเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาได้ 4 หัวข้อดังนี้
3.2.1 การสำรวจข้อมูลทางกายภาพของถนน
การสำรวจข้อมูลทางกายภาพของถนนในโครงข่ายถนนจะใช้ข้อมูลภาพ
ถ่ า ยถนนจากเทคโนโลยี Google Street View โดย Google Map ซึ่ ง
สามารถแสดงภาพของถนนใน ที่ให้มุมมองภาพแบบพาโนรามาจากตำแหน่ง
ต่า ง ๆ ตามถนน เพื่ อ ใช้ส ำหรับ การประเมิน ข้ อ มูล ทางกายภาพของถนน
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ใช้ในการเก็บข้อมูลช่องรอกลับรถในสายทางที่ทำ
การสำรวจสายทาง เช่น รหัสสายทาง ชื่อสายทาง รูปภาพอ้างอิง ช่วงที่ทำการ

สร้า งแบบจำลองจุ ด กลั บ รถเพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพข้ อ มู ล ว่ า
สามารถรองรับและตอบสนองการใช้งานได้ระดับ ใด โดยเริ่มจากจุดกลับรถ
แบบเดิมที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาจราจร (จุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยว)
ตลอดจนแก้ไขปัญ หาจุดกลับรถที่ปรับ ปรุงตามสภาพในรูป แบบต่าง ๆ (จุ ด
กลับ รถแบบมีช่อ งรอเลี้ ย วและจุ ดกลับ รถแบบจำกั ดยานพาหนะรอเลี้ย ว)
จนถึ งปั จ จุ บั นที่ มี ก ารแก้ ไขปั ญ หาจราจรแล้ว เสร็จ (จุ ด กลั บ รถแบบจำกั ด
ยานพาหนะรอเลี้ยวและมีสัญญาณไฟจราจร ) ทั้ง 4 รูปแบบดังนี้
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3.3.1 จุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยว ( U-turn , No U-turn lane )

รูปที่ 13 จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะรอเลี้ยวและมีสัญญาณไฟจราจร

3.4 การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง

รูปที่ 10 จุดกลับรถแบบไม่มีชอ่ งรอเลีย้ ว

กำหนดค่าที่จะใส่เข้าไปในโปรแกรม VISSIM

3.3.2 จุดกลับรถแบบมีช่องรอเลี้ยว ( U-turn , with U-turn lane )

-

ค่า Input
Input Speed : ตาม มทล.
%Vehicle Type
Reduced Speed zone
Volume : 1000 , 1500 , 2000 และ 2500
%Thru & %U-turn : Thru 70% ,U-turn 15% ทั้งสองทิศทาง
Cap acceptance : Gap Base , -20% , -10% , +10% ,
+20%

การสร้ า งแบบจำลองด้ ว ยโปรแกรม PTV VISSIM ประกอบด้ ว ย 16
ขั้นตอนหลัก ดังนี้

รูปที่ 11 จุดกลับรถแบบมีชอ่ งรอเลี้ยว

3.3.3 จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะรอเลี้ยว ( Restricted U-turn
Vehicle ; Cars/Bike)

รูปที่ 12 จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะรอเลี้ยว

3.3.4 จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะรอเลี้ยวและมีสัญญาณไฟจราจร
( Signal Control ; Cars / MC.)

TRL24-9

(1) กำหนดให้แบบจำลองเป็นแบบจำลองที่ยึดกฎการเดินรถทางซ้าย
(2) สร้างองค์ประกอบของทางแยกในแบบจำลองตามสภาพจริงของ
ทางแยกก่อนปรับปรุง โดยกำหนดความกว้างของถนน จำนวนช่อง
ทางการเดินรถ
(3) กำหนด Reduce Speed Area ในบริเวณที่ยานพาหนะมีการเลี้ยว
และ ในขณะที่สัญจรผ่านบริเวณทางร่วมทางแยก
(4) กำหนดทิศทางการจราจรของยานพาหนะ
(5) กำหนดจุด Stop sign สำหรับทางรอง
(6) กำหนดรูปแบบของรถที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
(7) กำหนดสัดส่วนจำนวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
(8) กำหนดปริมาณรถที่จะเข้าสู่ทางร่วมทางแยก
(9) กำหนดสัดส่วนจำนวนรถเลี้ยวในแต่ละทิศทาง
(10) กำหนด Priority Rules และ Conflict Area บริเวณจุดตัดของ
ยานพาหนะ
(11) กำหนดค่าตัวแปรด้านพฤติกรรมการขับขี่ของยานพาหนะ
(12) กำหนดตัวแปรการจำลองสภาพการจราจรเพื่อบันทึกผล
แบบจำลอง
(13) เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลจากแบบจำลอง
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(14) ตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดค่า
(15) ทำการจำลองแบบจำลองที่สร้างขึ้นเพือ่ หาค่า Average
Queue, Max Queue, Delays, Vehicle Travel Times ,
Level-of-Service
เมื่ อ สร้ า งแบบจำลองด้ ว ยโปรแกรม PTV VISSIM ประกอบด้ ว ย 16
ขั้ นตอนหลัก แล้ว เสร็จ ต้อ งทำการ ทดสอบโดยการนำข้ อ มูลที่ ได้จ ากการ
สำรวจภาคสนามมาประมวลผล โดยใช้ปัจจั ยที่แ ตกต่างกันออกไปเป็ นการ
ตรวจสอบ ( RECHECK) ให้ แ น่ ใจในการเลือ กรูป แบบที่ จ ะใช้ ในการแก้ ไข
ปัญหาในจุดนั้น ๆได้ถูกต้องและตอบสนองการใช้งานจริง
3.5 การประเมินหาช่องว่างที่ยอมรับได้
ขนาดของช่องว่างในสายทางหลักวิเคราะห์ดังรูปที่ 14

รูปที่ 15 ขั้นตอนในการการประมวลผลค่า Gap Base

4. วิเคราะห์ผลการศึกษา/การประเมิน

รูปที่ 14 ระยะอ้างอิง Gap Acceptance
โดยวัดจากจุดอ้างอิงของรถที่วิ่งจากทางตรงถึงจุดอ้างอิงของรถที่ต้องการ
กลั บ รถมี ห น่ ว ยเป็ น วิ น าที โดยจะเริ่ ม การกำห นดจากระยะ Gap
Acceptance Base ที่ได้จากการสำรวจหน้างานจริ ดังตารางที่ 11 และทำ
การประมวลผลตามขั้นตอนดังรูปที่ 15 แล้วทำการทดสอบจนครบทุกขั้นตอน
เพื่อทำการเปรียบเทียบความสามารถที่แตกต่าง
ตารางที่ 11 ค่า Gap Acceptance ที่ใช้ในการคำนวณGap Acceptance Base
Base
MC
Cars
HGV.

MC
1.5
2
4.5

Cars
2.5
3
5

HGV.
4.5
5
6

ผลการวิเคราะห์ แ ละประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพของทางหลวงสายหลั ก ที่
ทำการศึกษา โดยแสดงผลเป็นค่าต่าง ๆ ( Average Queue, Max Queue,
Delays, Vehicle Travel Time , Level-of-Service ) เพื่ อ ให้ ท ร า บ ถึ ง
รูป แบบที่ เหมาะสมของจุ ด กรณี ศึ ก ษาตลอดจนค่ า ต่ า ง ๆถึ ง ระดั บ ความ
ปลอดภัยและความสามารถของจุดกลับรถที่จำลองขึ้น ผู้วิจัยจะนำผลการวิจัย
มาพิ จ ารณาเพื่ อ เสนอแนวทางในการออกแบบ และแนวทางเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพความปลอดภั ย ใบบริเวณจุ ด กลั บ รถ วางแผนและจั ด ลำดั บ
ความสำคัญการพัฒนาที่เหมาะสมเหมาะกับลักษณะทางกายภาพและปริมาณ
การจราจรในปัจจุบัน โดยมาตรการที่เสนอ จะตั้งอยู่บนหลักฐานที่เชื่อถือได้
หากดำเนินการแล้วเกิดความคุ้มค่าและสามารถช่วยป้ องกันชีวิต ทรัพย์สิน
และการบาดเจ็บสาหัสของผู้เดินทางในทางหลวงแผ่นดิน
จากการประมวลผลครบทุกขั้นตอนจะได้กลุ่มข้อมูลที่ได้จาก ค่า Gap
Base และ Volume 1500 คัน ต่อชั่วโมง ต่อช่องจราจร ดังนี้

ปริมาณ 1500

ตารางที่ 12 ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรม ที่ Gap Base และ Volume 1500 คัน / ชั่วโมง / ช่องจราจร
ประเภทจุด
กลับรถ

สายทาง

เวลาในการ
เดินทาง
(วินาที)

ความล้า
ช้า
(วินาที)

ความยาว
แถวคอย
เฉลี่ย (ม.)

ความยาว
แถวคอย
สูงสุด (ม.)

จุดกลับรถ
แบบไม่มี
ช่องรอ
เลี้ยว

ขาออก(NB) ทางตรง
ขาออก(NB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle
+Cars)
ขาออก(NB) จุดกลับรถที่2(Motorcycle
+Cars)
ขาเข้า(SB) ทางตรง

45.84
19.57

3.67
11.14

1.77

36.06

จำนวณ
พาหนะที่
วิ่งได้เฉลี่ย
(คัน/ชั่วโมง)
3.67
11.47

46.54

12.09

0.05

5.01

12.09

45.03

3.16
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จุดกลับรถ
แบบมี
ช่องรอ
เลี้ยว

จุดกลับรถ
แบบ
จำกัด
ยานพาห
นะ

จุดกลับรถ
แบบมี
สัญญาณ
ไฟ

ขาออก(SB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle +Cars)
ขาออก(SB) จุดกลับรถที่2(Motorcycle +Cars)
ขาออก (NB) ทางตรง
ขาออก(NB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle
+Cars)
ขาออก(NB) จุดกลับรถที่2(Motorcycle
+Cars)
ขาเข้า(SB) ทางตรง
ขาออก(SB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle +Cars)
ขาออก(SB) จุดกลับรถที่2(Motorcycle +Cars)
ขาออก (NB) ทางตรง
ขาออก(NB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle Only)
ขาออก(NB)จุดกลับรถที่2 (Motorcycle
+Cars)
ขาเข้า(SB) ทางตรง
ขาออก(SB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle Only)
ขาออกSB) จุดกลับรถที่2(Motorcycle +Cars)
ขาออก(NB) ทางตรง
ขาออก(NB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle Only)
ขาออก(NB) จุดกลับรถที่2(Motorcycle
+Cars)
ขาเข้า(SB) ทางตรง
ขาออก(SB) จุดกลับรถที่1(Motorcycle Only)
ขาออก(SB) จุดกลับรถที่2(Motorcycle +Cars)
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12.26
50.44
62.70
17.99

5.35
17.45
0
2.3

0.01
3.00

1.53
41.19

2.45

22.25

5.35
17.45
0
2.3

57.18

4.23

2.92

20.17

4.23

60.52
18.66
52.58
132.87
18.49
232.29

0
4.97
1.36
73.01
7.1
182.59

69.75
12
212.90
68.65
10.42
141.83

10.78
2.36
167.86
26.33
2.2
106.73

72.44
47.21
126.21

30.27
40.42
93.47

0
4.97
1.36
73.01
7.1
182.59

3.29
1.65

27.63
14.56

1.22
290.61

25.94
504.64

0.25
214.31

10.8
510.19

0.03
147.33

3.36
336.88

10.78
2.36
167.86
26.33
2.2
106.73

4.85
100.56

23.36
336.88

30.27
40.42
93.47

หลังจากทำการประมวลผลทุกขั้นตอนจะได้ค่าความสามารถต่าง ๆ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
4.1 Delay (ค่าความล่าช้า)
ค่าความล่าช้าคือค่าทีแ่ ปรผันตามเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทาง (Travel Time)
โดยวัดจากจุดอ้างอิงใด ๆไปยังจุดกลับรถที่ 1 และ 2 มีหน่วยเป็นวินาที ดังรูป
ที่ 16

รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความล่าช้า (Delay) กับชนิดของจุดกลับรถ (Uturn Type) ที่ได้จาก Gap Base และ Volume 1500

รูปที่ 16 ตำแหน่งที่ใช้อ้างอิงเวลาในการเดินทาง
จากข้อมูลตารางที่ 12 สามารถนำไปสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์
Delay กับชนิดของจุดกลับรถที่ได้จาก Gap Base และ Volume 1500 ดัง
แสดงในรูปที่ 17

เวลาที่ใช้ในการเดินทางเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่า Volume โดยวิเคราะห์
เป็ น U-turn Type จะเห็ น ว่ า ค่ า Volume ที่ ต่ ำ กว่ า 1,500 คั น /วัน จะไม่
ส่งผลกระทบให้ ก ารกั บ รถที่ ต้ อ งการกลั บ รถ แต่จ ะมี ผลก็ ต่อ เมื่อ ปริม าณ
มากกว่า 1,500 คัน/วัน ที่จ ะส่งผลให้ รถที่วิ่งทางตรงใช้เวลาในการเดินทาง
ลดลง เมื่อ เปรีย บเทียบจากจุ ดกลับรถที่ไม่มีช่องรอเลี้ย ว และมีช่องสำหรับ
กลับรถ ส่วนจุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะและแบบมีสัญ ญาณไฟจราจร
ค่าการเดินทางจะแปรผันตามความจุในอัตราส่วนที่ลดลง คือ ที่ความจุ 1000
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, 1500 , 2000 และ 2500 ค่าการเดินทางขาเข้า ในจุดกลับรถแบบจำกัดยา
พาหนะ (SB Thru) เท่ า กั บ 64.78 , 132.87 , 155.83 , 169.98 วิ น าที
และค่ า การเดิ น ทางขาเข้ า (SB Thru) จากจุ ด กลั บ รถแบบมี สั ญ ญาณไฟ
เท่ากับ 53.10 , 68.65 , 105.44 และ 115.37 วินาที ตามลำดับ ( วิเคราะห์
จาก GAP BASE)
4.2 Average Queue Counters ( ค่าความยาวแถวคอยเฉลี่ย )
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-

จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะมีสัญญาณไฟจราจร จุดกลับรถ
สำหรับรถจักรยานยนต์สามารถรองรับแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 2.65
เมตร และจุ ด กลั บ รถสำหรั บ รถยนต์ +รถจั ก ยานยนต์ ส ามารถ
รองรับแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 328.04 เมตร

4.3 Volume Thru กับ U-turn Type ( จำนวณยานพาหนะทีว่ ิ่งได้ กับ
ชนิดของจุดกลับรถ )

จากข้ อ มูล ตารางที่ 12 สามารถนำไปสร้า งกราฟแสดงความสัม พั น ธ์
จากข้ อ มูล ตารางที่ 12 สามารถนำไปสร้า งกราฟแสดงความสัม พั น ธ์
ระหว่างค่าความยาวแถวคอย( Average Queue Counters) กับ ชนิดของจุด ระหว่าง จำนวณยานพาหนะที่วิ่งได้ (Volume Thru) กับ ชนิดของจุดกลับรถ
กลับรถ (U-turn Type) ดังแสดงในรูปที่ 18
U-turn Type ดังแสดงในรูปที่ 19

รูปที่ 18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Average Queue Counters กับ ชนิด
ของจุดกลับรถ U-turn Type ที่ได้จาก Gap Base และ Volume 1500

รูปที่ 19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนพาหนะที่วิ่งได้ (Volume Thru)
กับ ชนิดของจุดกลับรถ U-turn Type ที่ได้จาก Gap Base และ Volume 1500

ผลค่าความยาวแถวคอย
ความจุยานพาหนะต่ำกว่า 1,500 คัน/ชั่วโมง
- จุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวและจุดกลับรถแบบมีช่องรอเลี้ยว
สามารถรองรับความยาวแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 เมตร
- จุ ด ก ลั บ รถ แ บ บ จ ำกั ด ย าน พ าห น ะ จุ ด ก ลั บ รถ ส ำห รั บ
รถจักรยานยนต์สามารถรองรับแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 0.735 เมตร
และจุ ดกลับ รถสำหรับ รถยนต์ +รถจั ก ยานยนต์ สามารถรองรับ
แถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 252.46 เมตร
- จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะมีสัญญาณไฟจราจร จุดกลับรถ
สำหรับรถจักรยานยนต์สามารถรองรับแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 2.44
เมตร และจุ ด กลั บ รถสำหรั บ รถยนต์ +รถจั ก ยานยนต์ ส ามารถ
รองรับแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 123.95 เมตร
และเมื่อเพิ่มปริมาณที่ 2,500 คัน/ชั่วโมง จะได้ผลดังนี้
- จุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวและจุดกลับรถแบบมีช่องรอเลี้ยว
สามารถรองรับความยาวแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 42.92 เมตร
- จุ ด ก ลั บ รถ แ บ บ จ ำกั ด ย าน พ าห น ะ จุ ด ก ลั บ รถ ส ำห รั บ
รถจักรยานยนต์สามารถรองรับแถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 เมตร
และจุ ดกลับ รถสำหรับ รถยนต์ +รถจั ก ยานยนต์ สามารถรองรับ
แถวคอยเฉลี่ยเท่ากับ เมตร 301.82

ปริมาณรถที่วิ่งได้ทางตรง คัน/ชั่วโมง ใช้เกณฑ์กรมทางหลวงที่ระดับการ
ให้บริการที่ระดับ C จะได้ค่า In put ที่ไม่เกิน 1,500 คัน/วัน ซึ่งสามารถแยก
ได้ดังต่อไปนี้
-

จุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวมีค่าเฉลีย่ รถวิ่งเท่ากับ
1,152 คัน/ชั่วโมง
จุดกลับรถแบบมีชอ่ งรอเลี้ยวมีค่าเฉลี่ยรถวิ่งเท่ากับ
1,031 คัน/ชั่วโมง
จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะมีค่าเฉลี่ยรถวิ่งเท่ากับ
908 คัน/ชั่วโมง
จุดกลับรถแบบมีสัญญาณไฟมีค่าเฉลี่ยรถวิ่งเท่ากับ
1,000 คัน/ชั่วโมง

ซึ่งเมื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงถือว่าข้อมูลที่ได้เป็นจริง
และ ประเมินจากความล่าช้าการเดินทาง (Delay) ที่ยานพาหนะแต่ละคัน
จะต้องติดขัดบริเวณทางแยก (วินาที) จะได้ค่า In put ที่ไม่เกิน 1,500 คัน/
วัน ซึ่งสามารถแยกได้ดังต่อไปนี้
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-

จุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวมีค่าความล่าช้าเฉลี่ยรถวิ่งเท่ากับ
11.5 วินาที (LOS B)
จุดกลับรถแบบมีชอ่ งรอเลี้ยวมีค่าความล่าช้าเฉลี่ยรถวิ่งเท่ากับ
3.22 วินาที (LOS A)
จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะมีค่าความล่าช้าเฉลี่ยรถวิ่ง
เท่ากับ 90 วินาที (LOS F)
จุดกลับรถแบบมีสัญญาณไฟมีค่าความล่าช้าเฉลี่ยรถวิ่งเท่ากับ
60.7 วินาที (LOS E)
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-

-

4.4 Gap Acceptance (ค่าช่องว่างทีย่ อมรับ )
ข้อมูลตารางที่ได้จากการประมวลโปรแกรมทั้งหมดสามารถนำมาแยก
เปรียบเทียบค่าความแต่งต่าง(ค่า + , -) ของ เปอร์เซ็นต์ของช่องว่างที่ยอมรับ
Gap Acceptance แล้วเปรียบเทียบผลต่างของ 3 ค่าดังต่อไปนี้

-

ขาเข้า (SB) เท่ากับ 33.08 เมตร , ขาออก (NB) เท่ากับ 39.73
เมตร
ในจุดกลับรถที่มีช่องสำหรับรอเลี้ยว ค่า %Gap ที่แตกต่างส่งผล
กระทบต่อค่าความยาวแถวคอยสูงสุด ขาเข้า (SB) เท่ากับ 70.20
เมตร และค่าความยาวแถวคอยสูงสุดขาออก (NB) เท่ากับ 56.67
เมตร
ความยาวแถวคอยแบบจำกัดยานพาหนะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ยานพาหนะทีว่ ิ่งทางตรง แต่ค่า % Gap ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ
ยานพาหนะที่จุดกลับรถ ขาเข้า (SB) เท่ากับ 317.89 เมตร และ
ขาออก (NB) เท่ากับ 413.95 เมตร
ค่า % Gap ที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลที่แตกต่างต่อความยาวแถวคอยใน
จุดกลับรถแบบมีสัญญาณไฟจราจร และมีความยาวแถวคอย
สูงสุดเฉลี่ย ขาเข้า (SB) เท่ากับ 11.08 เมตร และขาออก (NB)
เท่ากับ 46.93 เมตร

4.4.1 เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ค่ า Gap Acceptance ที่ แ ตกต่ า งส่ ง ผลให้ เ วลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทาง
4.4.3 จำนวณพาหนะที่วิ่งได้เฉลี่ย
แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ที่ป ริมาณรถวิ่ง (Input) 1500 คัน/ชั่ว โมง ค่า
ค่า Gap ที่ แ ตกต่า งส่ งผลให้ จ ำนวณพาหนะที่ วิ่งได้ เฉลี่ย แตกต่ า งกั น
ระยะ Gap Acceptance ที่ -20% , -10% , Gap Base , +10% , +20% ออกไป อาทิ เช่น ที่ ป ริม าณรถวิ่ง (Input) 1500 คั น/ชั่ ว โมง ค่ าระยะ Gap
จะใช้ระยะเวลาการเดินทาง จะได้ผลดังนี้
Acceptance ที่ -20% , -10% , Gap Base , +10% , +20% จ ะ ได้ ค่ า
- ในจุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวคือ ค่า Gap Acceptance ที่ ดังต่อไปนี้
- ในจุดกลับ รถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวคือ ค่า % Gap ที่แตกต่างไม่
บวก มาก ๆ (+20 ขึ้น) จะส่งผลกระทบต่อจุดกลับรถในแนวโน้ม
ส่งผลกระทบต่อปริมาณรถที่วิ่งได้ กล่าวคือทุกสายทาง (Link) วิ่ง
ที่ + - 17.13 วินาที
ในปริมาณที่คงที่ คือ ทางตรง ปริมาณรถที่วิ่งเฉลี่ย ขาเข้ า (SB)
- ในจุดกลับรถที่มีช่องสำหรับรอเลี้ยว ค่า Gap Acceptance ที่
เท่ า กั บ 980 คั น /ชั่ ว โมง , ปริ ม าณรถที่ วิ่ ง เฉลี่ ย ขาออก (NB)
แตกต่างไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเดินทางตรงใน
เท่ากับ 1,008 คัน/ชั่วโมง และจุดกลับรถ ปริมาณรถที่วิ่งเฉลี่ย ขา
ขาเข้า (NB) และขาออก (SB) แต่จะส่งผลกระทบต่อจุดกลับรถ
เข้า (SB) เท่ากับ 207 คัน/ชั่วโมง , ปริมาณรถที่วิ่งเฉลี่ย ขาออก
ในแนวโน้มที่ + - 30.47 วินาที
(NB) เท่ากับ 362 คัน/ชั่วโมง
- ในจุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะ ค่า Gap Acceptance มีผล
- ในจุดกลับรถที่มีช่องสำหรับรอเลี้ยว ค่า % Gap ที่แตกต่างส่งผล
เป็นบวกต่อการเดินทางของจุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะและ
กระทบต่อค่าปริมาณรถที่วิ่งได้เฉลี่ย ที่ ทางตรง ปริมาณรถที่วิ่ง
ทางตรงในลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือ + - 21.42 วินาที และ + เฉลี่ย ขาเข้า (SB) เท่ากับ 884 คัน/ชั่วโมง , ปริมาณรถที่วิ่งเฉลี่ย
3.095 วินาที ในจุดกลับรถ
ขาออก (NB) เท่ากับ 902 คัน/ชั่วโมง และจุดกลับรถ ปริมาณรถที่
- ในจุดกลับรถแบบมีสัญญาณไฟ ค่า Gap Acceptance ที่
วิ่งเฉลี่ย ขาเข้ า (SB) เท่ า กับ 206 คั น/ชั่ว โมง , ปริมาณรถที่วิ่ ง
แตกต่างไม่ส่งผลกระทบต่อถนนที่มีจุดกลับรถแบบมีสัญญาณไฟ
เฉลี่ย ขาออก (NB) เท่ากับ 377 คัน/ชั่วโมง
จราจร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการเดินทางอยู่ที่ + - 1.40 วินาทีในทางตรง
- ค่า % Gap ที่เพิ่มขึ้น ในจุดกลับรถแบบจำกัดยาพาหนะส่งผลให้
และ + - 1.91 วินาทีในจุดกลับรถ
ปริมาณการจราจรลดลง ที่ ทางตรง ขาเข้าและขาออก เท่ากับ 150 คัน/ชั่วโมง และ จุดกลับรถ ขาเข้าและขาออก เท่ากับ - 41
4.4.2 ค่าความยาวแถวคอยสูงสุด
คัน/ชั่วโมง
ค่า Gap ที่แตกต่างส่งผลให้ค่าความยาวแถวคอยสูงสุดแตกต่างกันออกไป
อ าทิ เช่ น ที่ ป ริ ม าณ รถ วิ่ ง (Input) 1500 คั น /ชั่ วโม ง ค่ า ระ ย ะ Gap
- ค่า % Gap ที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลที่แตกต่างต่อปริมาณรถที่วิ่งได้ในจุด
Acceptance ที่ -20% , -10% , Gap Base , +10% , +20% จ ะ ได้ ค่ า
กลับรถแบบมีสัญญาณไฟจราจร และมีปริมาณรถวิ่งเฉลี่ย ทางตรง
ดังต่อไปนี้
ปริ ม าณรถที่ วิ่ ง เฉลี่ ย ขาเข้ า (SB) เท่ า กั บ 690 คั น /ชั่ ว โมง ,
ปริมาณรถที่วิ่งเฉลี่ย ขาออก (NB) เท่ากับ 659 คัน/ชั่วโมง และจุด
- ในจุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวคือ ค่า Gap ที่บวก มาก ๆ
กลับรถ ปริมาณรถที่วิ่งเฉลี่ย ขาเข้า (SB) เท่ากับ 423 คัน/ชั่วโมง
(+20 ขึ้น) จะส่งผลกระทบความยาวแถวคอยที่จุดกลับรถที่เฉลี่ย
, ปริมาณรถที่วิ่งเฉลี่ย ขาออก (NB) เท่ากับ 359 คัน/ชั่วโมง

TRL24-13

733

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

5. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบจุดกลับรถต่าง ๆ และเก็บข้อมูล
เพื่อทำการวิเคราะห์ ณ จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 101 กม. 364.356
(ไทยประกันชีวิต) ถึง กม. 364.963 (ป้อมพญาวัด) ระยะทาง 0.607 กิโลเมตร
จากเดิมที่เป็นจุดกลับรถแบบไม่มีช่องรอเลี้ยว(แบบที่ 1) และจุดกลับรถแบบมี
ช่อ งรอเลี้ ย ว(แบบที่ 2) ได้ ป รับ ปรุงเป็ นจุ ด กลั บ รถแบบจำกั ด ยานพาหนะ
(สำหรับรถจักรยานยนต์)(แบบที่ 3) และจุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะและ
มีสัญญาณไฟจราจร(แบบที่ 4)ในปัจจุบัน ในเชิงปริมาณจุดกลับรูปแบบที่ 4
ในปัจจุบันที่ไม่มีเขตทางให้ขยายเพิ่มถนนเส้นดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณ
รถได้เมื่อเทียบกับ ระดับการให้บริการ C (LOS C) สามารถรองรับปริมาณรถ
ได้เท่ากับ 1,500 คันต่อชั่วโมงในจุดกลับรถทุกรูป แบบ และจุดกลับรถแบบ
จำกัดยานพาหนะและมีสัญญาณไฟ ( แบบที่ 4) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การเดินทางของรถจักรยานยนต์มากขึ้น เพราะรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นผู้ขับขี่
ในกลุ่มเสี่ย งอั นตราย (Vulnerable road users) ไม่ ต้อ งเดิน ทางระยะไกล
เพื่ อ กลับ รถ โดยถู ก บั งคั บ แยกการกลั บ รถออกจากยานพาหนะอื่ น ๆ ให้
สามารถใช้จุดกลับรถแบบจำกัดยานพาหนะที่ออกแบบรองรับไว้ อีกทั้งเป็น
การลดระยะเวลาการเดิ น ทาง และลดความขั ด แย้ ง (Conflict) ระหว่ า ง
ยานพาหนะ
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บทคัดย่อ
ในแต่ละปี เด็กจากทั่วโลกจำนวน 186,300 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ประเทศไทยจัดเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตสูง จาก
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัย ทางถนนขององค์ก ารอนามัยโลกปี
2018 ได้ระบุไว้ว่าในแต่ละปีมีเด็กไทยเสียชีวิต 2,600 คน และ 72,000 คน
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไทย ทั้งนี้เด็กเป็นกลุ่มผู้ใช้ทางที่มี
ความเปราะบาง เนื่องจากในแต่ละวันเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเรียนจะต้องเดินเท้า
และข้ามถนนเพื่อเดินทาง ดังนั้นถนนในบริเวณโรงเรียนจำเป็นจะต้องมี
ความปลอดภัย งานวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรฐาน iRAP สำหรับโรงเรียน ผู้วิจัยได้คัดเลือก
โรงเรียน 4 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนวัด
ดอนเมือง โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และโรงเรียนวัด
สุทธิว ราราม โดยผู้ว ิจ ัย ได้พ ิจ ารณาโรงเรีย นตัว อย่า งจากสถิติก ารเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนในอดีต และได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินสำหรับ
ถนนหลัก และถนนรองในบริเวณรอบโรงเรียน ผลจากการศึกษาได้ชี้ให้เห็น
ว่าถนนบริเวณโดยรอบโรงเรียนยังมีระดับ ดาวที่ 1-2 ดาว ซึ่งต่ำกว่าค่า
เป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าถนนที่มีความปลอดภัยควรผ่าน
การประเมินตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งงานวิจัยนี้ได้แนะนำมาตรการเพื่อให้
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนำไปยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ
การเดินทางของนักเรียนต่อไป
คำสำคัญ: iRAP, ถนน 3 ดาว, ความปลอดภัยทางถนน, นักเรียน,
คนเดินเท้า

particularly vulnerable road users, and the safety of children
walking along and across roads is the major concern. In this
study, we utilized the concept of Star Rating for Schools
methodology from iRAP (International Road Assessment
Programme). A total of four schools in Bangkok metropolitan
region with high risks were selected as case studies, namely, Wat
Donmuang School, Wat Sing School, Assumption College
(Primary Section), and Wat Sutthiwararam School. Roads
accident data in school’s area was collected from secondary
sources. Field data collection was conducted at main and access
roads nearby selected schools. Results indicate that such a
methodology can be applied to Thai schools. In addition, it was
found that certain sections of access roads to the schools in the
present study still fall into 1 or 2-star roads, while the minimum
acceptable criterion according to the World Health Organization
(WHO) road safety targets is 3-stars or better. This prompts local
road authorities to upgrade such road sections to a higher
standard. Proven road safety improvements were also
suggested.
Keywords: iRAP, 3 stars or better road, road safety, student,
pedestrian

1. ที่มาและความสำคัญ

Abstract
Each year, up to 186,300 children lose their lives from road
traffic accidents around the world. Thailand has been among the
top countries with highest death rate in road traffic accidents,
according to WHO global status report in 2018. Each year more
than 2,600 Thai children die on the roads. Moreover, 72,000
young people were injured from road accidents. Children are

จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก
ปี ค.ศ. 2018 [1] ที่ได้รวบรวมสถิติความสูญเสียจากอุบัติเหตุทั่วโลกได้แสดง
ให้เห็นว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุอันดับที่ 8 ของการ
เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อของประชากรโลกในทุกช่วงอายุ ซึ่งสูงกว่าอัตราการ
เสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และวัณโรค ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มเด็ก
เยาวชน และวัยเริ่มต้นทำงาน ในช่วงอายุ (5-29 ปี) จะพบว่า การบาดเจ็บ
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จากอุบ ัติเหตุทางถนนเป็ นสาเหตุอ ันดับ แรกที่นำไปสู ่ก ารเสีย ชีว ิ ต ของ
ประชากรในวัยดังกล่าว
ในประเทศไทย สถิติสาเหตุก ารเสีย ชีว ิตจากอุบ ัติเหตุทางถนนจาก
การบู ร ณาการข้ อ มู ล จาก 3 ฐานข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ฐานข้ อ มู ล ของ
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (จำกัด) ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
พบว่าเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน รวม 17,634 ราย
โดยกลุ่มประชากรที่อายุไม่เกิน 19 ปี เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งมี
กิจวัตรประจำวันในการเดินทางไปสถานศึกษา และจะต้องใช้โครงข่ายถนน
ในการเดินทาง โดยมีรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกันทั้งการเดินทางด้วย
รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ ระบบขนส่งสาธารณะ หรือการจักรยาน แต่
ในการเดินทางบริเวณหน้าโรงเรียน กลุ่มผู้ใช้ทางกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดจะต้อง
ใช้การเดินทางในการเข้าสู่พื้นที่โรงเรียน ซึ่งกลุ่มคนเดินเท้านั้นเป็นกลุ่มผู้ใช้
ทางที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อความสูญเสียมากเที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน
เมื่อพิจารณาจำนวนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 1,400
แห่ง ร่วมกับฐานข้อมูลอุบัติเหตุของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ (จำกัด) ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าบริเวณรอบโรงเรียนในรัศมี 400 เมตร จะ
พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน ประมาณ 40,000 เหตุการณ์ และคิด
เป็นเหตุการณ์ที่มีการเสียชีวิตประมาณ 400 เหตุการณ์ ซึ่งอาจจะเกิดจาก
ผู้ใช้ทางทั่วไป และผู้ใช้ทางที่เดินทางเพื่อเข้า -ออกโรงเรียน โดย 10 อันดับ
แรกของโรงเรียนที่มีจำนวนอุบัติเหตุที่มีผู้เสีย ชีวิตสูงถึง 4 ครั้งในปี พ.ศ.
2562 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถิตอิ ุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนในรัศมี 400 เมตร
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียนวัดดอนเมือง
โรงเรียนอนุบาลคุ้มเกล้า
โรงเรียนวัดแสนสุข
โรงเรียนบพิธวิทยา
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนกันตทาราราม
โรงเรียนศิริสุขวิทยา
โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
โรงเรียนน้ำชลชนานุกูล
โรงเรียนพรสุดามีนบุรี

จำนวน
42
33
18
14
109
108
91
91
79
48

อุบัติเหตุทางถนน
จำนวนอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

700*
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
28
0
912* โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17
0
* สายทางตัวอย่างที่คัดเลือกจากรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในพื้นที่
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(International Road Assessment Programme) [2] ซึ่งเป็น 1 ในมาตร
วัดด้านความปลอดภัยทางถนนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
โดยประเมินในมุมมองของเฉพาะคนเดินเท้า เพื่อวิเคราะห์ถึงมาตรการที่จะ
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และคนเดินเท้ารอบบริเ วณ
โรงเรียน และสามารถนำไปขยายผลกับโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

2. การทบทวนงานศึกษาที่ผ่านมา
2.1 ความปลอดภัยทางถนนในเด็ก
รายงาน Youth and Road Safety [3] โดยองค์ ก ารอนามั ย โลกได้
เปิดเผยข้อมูลว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี เป็นกลุ่มที่มีสถิติการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างสูง โดยผู้ที่เสียชีวิตในกลุ่มดังกล่าว
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ใ ช้ ท างที ่ ม ี ค วามเปราะบาง จากการเดิ น ทางด้ ว ย
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และการเดิ นเท้า รวมถึงการโดยสารระบบ
ขนส่งสาธารณะ ซึ่งปัญหาหลักที่ทำให้กลุ่มผู้ใช้ทางมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากการพัฒนาเมืองไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้ทางกลุ่มนี้ใน
การออกแบบและการวางผังเมือง ทำให้การเดินทางจำเป็นต้องใช้พื้นที่ร่วม
การยานพาหนะบนท้องถนนซึ่ งจะนำไปสู่การเกิดการชน อีกทั้งสิ่งอำนวย
ความปลอดภัยที่ไม่ได้สนับสนุนกับผู้ใช้ทางในกลุ่มที่เป็นเด็กเล็ก ทำให้ถนน
เป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียของกลุ่มผู้ใช้ทางเหล่านี้ นอกเหนือจากการ
รณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
เช่น การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และการติดตั้งที่นั่งเด็ก การ
จัดการความเร็วที่เหมาะสมยังเป็นอีกมาตรการที่มีความสำคัญต่อการลด
ความสูญเสีย
ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้ทางวัยเยาว์ โดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงใน
การใช้ทาง คือ รูปร่างทางกายภาพที่เล็กกว่าผู้ใหญ่ ทำให้ระยะการสังเกตุ
สภาพจราจรและการระวังอุบัติเหตุจากการจราจรยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ รวมถึง
ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ผู้ขับขี่สังเกตได้ยาก และไม่สามารถหยุดรถได้ทันใน
กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้ใช้ทางวัยเยาว์ยงั มีข้อจำกัดทั้งทางด้านการรับรู้ทาง
สายตา ทางการได้ยิน การขาดความเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสิน ใจที่
ผิดพลาด เช่น การข้ามทางตัดหน้ารถยนต์ในระยะกระชั้นชิด
เพื่อลดความสูญเสีย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้ทางวัย
เยาว์ จึงควรมีการปรับปรุงถนนในบริเวณที่มีสัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้ทางกลุ่มนี้
สูง โดยการเพิ่มระยะห่างระหว่างคนเดินเท้าไม่ให้ปะปนกับยานพาหนะบน
ท้องถนน การสร้างทางเท้า และทางเท้าที่ปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณหน้า
โรงเรียน รวมถึงการจัดการความเร็วให้ปลอดภัยกับคนเดินเท้า ทั้งการ
ควบคุมความเร็ว ควบคู่กับการจำกัดความเร็ว ทั้งในด้านของกฎหมายและ
การบังคับใช้
2.2 การประเมิน iRAP

แนวคิดประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการให้ระดับดาวถนน หรือ
งานวิจัยนี้จึงต้องการสร้างความตระหนักต่อความปลอดภัยทางถนนใน iRAP Star Rating [4] เป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
บริเวณรอบโรงเรียน โดยเฉพาะเส้นที่นักเรียนใช้เป็นเส้นทางในการเดินเท้า ถนนโดยอาศั ย ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบองค์ ป ระกอบทางถนน ที่
เพื่อเข้าสู่เขตโรงเรียน ผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนกรณีศึกษา 4 แห่ง เพื่อนำไป เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุใน
ประเมิ น ความเสี ่ ย งตามมาตรฐานการให้ ร ะดั บ ดาวถนนของ iRAP
TRL25-2
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แต่ลักษณะของอุบัติเหตุ สำหรับผู้ใช้ถนนทุกประเภท ข้อมูล ดังกล่าวจะถูก
นำไปคำนวณคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) เพื่อนำไปจัดลำดับความเสี่ยง
(Star Rating) และวิเคราะห์แนวทางในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน
ที่มีงานศึกษาหรืองานวิจัยรองรับว่าได้ผลในการลดจำนวน หรือความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุ
iRAP เป็นหนึ่งใน Road Safety System ซึ่งเป็นแนวทางเชิงป้อ งกัน
(Proactive approach) โดยวิเคราะห์ถึงบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยง หรือมีความ
น่าจะเป็น ที่จะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปปรับปรุง และยกระดับความปลอดภัย
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง ซึ่งจะแตกต่างจากแนวทางเชิงแก้ไข (Reactive
approach) ที่เน้นการแก้ไขในบริเวณที่มีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำซ้อน หรือ
บริเวณ Black Spot การประเมินถนนเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงอาศัยข้อมูล
องค์ประกอบถนนประมาณ 60 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
ถนน โดยแบ่งเป็นข้อ มู ลสภาพข้า งทาง (Roadside) ข้อ มูลบนช่ว งถนน
(Midblock) ข้ อ มู ล ทางแยก (Intersections) ข้ อ มู ล ปริ ม าณการจราจร
(Flow) ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้ทางที่มีความเสี่ยง และการใช้
พื้นที่ (VRU fatalities and land use) และข้อมูลความเร็ว (Speeds)
มาตรฐานการประเมินถนน iRAP เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถใช้เป็นมาตร
วัดระดับความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ถนน ประกอบกับสภาพของการจราจร โดยพิจารณาจากมิติของกลุ่มผู้ใช้
รถยนต์ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้จักรยาน และคนเดินเท้า ถนนที่ได้ คะแนน
ความเสี่ยงต่ำในระดับ 5 ดาวจัดเป็นถนนที่มีความปลอดภัยสูงสุด และถนนที่
ได้คะแนนความเสี่ยงสูงในระดับ 1 ดาวจะเป็นถนนที่มีความปลอดภัยต่ำสุด
ซึ่งมาตรฐานและค่าเป้าหมายของถนนที่ปลอดภัยที่นานาชาติยอมรับควรอยู่
ที่ตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งตัวแปรด้านความเร็ว เป็นหนึ่งในตัวแปรหลักจาก 60
ปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อระดับความปลอดภัยของถนนต่อผู้ใช้ทาง
การจัดลำดับ ดาวของถนนจะอาศัย ค่า คะแนนที่ได้จ ากการประเมิน
องค์ประกอบถนนตามมาตรฐานของ iRAP คือ ค่าคะแนนการจัดลำดับ (Star
Rating Score: SRS) ดังสมการที่ (1) โดยมีมีรายละเอียดการคำนวณค่า
คะแนน ดังนี้
SRS = Σ Crash Type Scores
(1)
เมื่อ:
•
SRS คือ ระดับ ความเสี่ย งต่อ การเสีย ชีว ิตและบาดเจ็บ สาหัส
สำหรับผู้ใช้ทางแต่ละประเภท
•
Crash Type Scores คือ ค่าคะแนนของการชนแต่ละประเภท
= Likelihood x Severity x Operating speed x External flow
influence x Median traversability
•
Likelihood คือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากค่า
ความเสี่ยงของปัจจัยทางถนนที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
•
Severity คือ ความรุนแรงของอุบ ั ติ เหตุ โดยพิจ ารณาจากค่ า
ความเสี่ยงของปัจจัยทางถนนที่มีผลต่อความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
•
Operating speed คือ ความเร็ว ของการจราจร โดยพิจ ารณา
จากความเสี่ยงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเร็วของการจราจร
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•
External flow คือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องระหว่างความเสี่ยง
ของผู้ใช้ทางคนหนึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้ทางคนอื่น
•
Median traversability คือการข้ามเกาะกลางถนน ซึ่งจะส่งผล
ต่อแนวโน้มที่ยานพาหนะเดินทางผิดทิศทางจราจร
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยเลือกประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้เดินเท้า
ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางของนักเรียนส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่รอบเขต
โรงเรียน โดยหลักการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มคนเดินเท้าตามมาตรฐาน
iRAP จะพิจารณาความเสี่ยงในขณะใช้ถนน แบ่งเป็นความเสี่ยงขณะเดินตาม
แนวถนน (Along) และความเสี่ยงขณะข้ามถนน (Crossing) ซึ่งในบริเวณที่
คนเดินเท้าไปสามารถข้ามถนนได้ เช่น ถนนมี่มีเกาะกลางที่ไม่สามารถเดิน
ข้ามได้ บริเวณที่มีการติดตั้งราวกั้นคนเดินลงบนถนน ในบริเวณดังกล่าวจะ
ไม่พิจารณาความเสี่ยงถึงการข้ามทาง ซึ่งจะไม่นำคะแนนความเสี่ยงจากการ
ข้ามถนนมาคิดรวมกับความเสี่ยงของการเดินตามแนวถนน ดังสรุปคะแนน
ความเสี่ยงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนความเสีย่ งของคนเดินเท้า
ระดับดาว

ช่วงคะแนนความเสี่ยงของคนเดินเท้า
ตามแนวถนน

ข้ามทาง

รวม

5

0 to < 0.2

0 to < 4.8

0 to < 5

4

0.2 to < 1

4.8 to < 14

5 to < 15

3

1 to < 7.5

14 to < 32.5

15 to < 40

2

7.5 to < 15

32.5 to < 75

40 to < 90

1

15 +

75 +

90 +

3. ขั้นตอนการศึกษา
3.1 การคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง
จากฐานข้อมูลโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนประมาณ 1,400 แห่ง อยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้นำตำแหน่งของโรงเรียนไปวิเคราะห์เพื่อ
คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่เดินเท้าได้ ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือก ดังนี้
• โรงเรียนที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงในรัศมี 400 เมตร
• โรงเรียนที่มีเขตพื้นที่ที่มีรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะให้บ ริการ
แตกต่างกัน
จากเกณฑ์ดังกล่า ว ผู้ว ิจ ัย ได้คัดเลือ กโรงเรีย นตัว อย่า ง 4 โรงเรีย น
ประกอบด้วย โรงเรียนวัดดอนเมือง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
(แผนกประถม) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ดังแสดงตำแหน่งในรูปที่ 1
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3.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมิน iRAP
ผู้ว ิจ ัย ได้ สำรวจข้อ มูล ที่จ ำเป็นต่อ การลงรหัส (Coding) และข้อ มูล
สนับสนุน (Supporting data) และประเมินถนนตามมาตรฐาน RAP เพื่อให้
ได้ระดับความปลอดภัยของถนนตามสภาพปัจจุบันในทุกช่วง 100 เมตรของ
ถนนในบริเวณรอบโรงเรียน ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ดังนี้
• ข้อมูลกายภาพถนน (จำนวนช่องจราจร ความกว้างผิวถนน)
• ข้อมูลสภาพข้างทาง (สิ่งอันตรายข้างทาง และระยะห่างจากสิ่งกีด
ขวาง)
• ข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัย (อุปกรณ์พื้นฐาน อุปกรณ์กั้นทาง)
รูปที่ 1 ตำแหน่งโรงเรียนตัวอย่าง 4 โรงเรียน
• ข้อมูลทางแยก (การจัดการทางแยก ปริมาณจราจร)
• ข้ อ มู ล การจราจร (ปริ ม าณจราจร ปริ ม าณคนเดิ น ความเร็ ว
โรงเรียนตัวอย่างทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาถึง
การจราจร)
ระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดจำนวนนักเรียน และถนนสายหลักที่ใช้
• สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า (ทางเท้า ทางข้าม ราว
ในการเดินทางเพื่อเข้าถึงโรงเรียน ดังตารางที่ 3
กั้นคนเดิน)
ตารางที่ 3 ข้อมูลทัว่ ของไปโรงเรียนตัวอย่าง

จำนวนนักเรียน อุบัติเหตุในรัศมี 400 เมตร
ถนนสายหลัก
(คน)
จำนวน เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต

โรงเรียน

ระดับ

วัดดอนเมือง
มัธยมวัดสิงห์
อัสสัมชัญ
(แผนกประถม)
วัดสุทธิวราราม

ประถม
มัธยม
ประถม

1,612
3,302

42
109

4
3

วิภาวดีรังสิต
เอกชัย

2,689

17

0

สาทรใต้

มัธยม

2,899

28

0

เจริญกรุง

การสำรวจข้อมูลในพื้นที่บริเวณโรงเรียน พบว่าถนนส่วนใหญ่ในบริเวณ
รอบโรงเรียน เป็นถนนขนาดเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างที่พักอาศัยและโรงเรียน
และเป็นถนนที่มีระยะทางไม่ยาวมากนัก โดยถนนที่ผู้วิจ ัยได้ดำเนินการ
สำรวจทั้งหมด 36 สายทาง คิดเป็นระยะทางประเมินรวม 11.682 กิโลเมตร
สรุปได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลทัว่ ของไปโรงเรียนตัวอย่าง
โรงเรียน

จำนวนถนน

ระยะทางประเมินรวม
(เมตร)

ตารางที่ 4 แสดงการเข้าถึงพื้นที่โรงเรียนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่ง วัดดอนเมือง
10
2,538
ทั ้ ง 4 โรงเรี ย นมี ก ารให้ บ ริ ก ารของรถสองแถว รถประจำทาง และ มัธยมวัดสิงห์
10
2,560
รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยโรงเรียนที่เข้าถึงได้โดยรถตู้ คือโรงเรียนวัดดอน อัสสัมชัญ (แผนกประถม)
10
3,787
6
2,797
เมือง ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าถึงได้โดยการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS คือ โรงเรียน วัดสุทธิวราราม
รวม
36
11,682
อัสสัมชัญ (แผนกประถม) และวัดสุทธิวราราม อีกทั้งโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
และวัดดอนเมืองยังสามารถเข้าถึงด้วยการเดินทางด้วยรถไฟ แม้ว่าแต่ละ
โรงเรียนจะสามารถเดินทางเข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่แตกต่างกัน 4. ผลการประเมิน
แต่ด้วยรูปแบบการเดินทางเกือบทั้งหมดเป็นการเดินทางที่ผู้เดินทางจะต้อง
จากการนำข้อมูลที่ได้สำรวจทั้งหมดประมวลผลผ่านโปรแกรม ViDA
เดินเท้า ต่อ เพื่อ ไปให้ถ ึงยังจุดหมาย ซึ่งอาจจะต้อ งผ่า นทั้งถนนหลัก ที่มี
ของ iRAP ในแต่ละช่วงของถนน เพื่อประเมินระดับดาวของถนนสำหรับคน
การจราจรหนาแน่น และถนนรองเพื่อเข้าถึงตัวโรงเรียน
เดินเท้าพบว่า โดยส่วนใหญ่ถนนบริเวณหน้าโรงเรียน และโดยรอบจะมีการ
ตารางที่ 4 ระบบขนส่งสาธารณะบริเวณโรงเรียนตัวอย่าง
จัดการความเร็วของการจราจรที่ต่ำกว่าความเร็วจำกัดตามกฎหมาย (80
ระบบขนส่งสาธารณะ
กม./ชม.) และมีการใช้ความเร็วค่อนข้างต่ำจากข้อจำกัดของสายทาง ทำให้
โรงเรียน
ระดับดาวส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ 3 – 4 ดาว ยกเว้นโรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่
รถไฟฟ้า
2 แถว รถประจำทาง รถตู้ รถไฟ
จักรยานยนต์รับจ้าง
ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงที่เป็นถนนสายหลักที่มีปริมาณจราจรสูง และมีการใช้
BTS
ความเร็วที่เสี่ยงต่อการชนหากมีการคนเดินเท้าที่เดินตามแนวถนน หรือ ข้าม
วัดดอนเมือง
✓
✓
✓ ✓
✓
ทาง จึงทำให้ค่าระดับความปลอดภัยของถนนในพื้นที่โรงเรียนค่อนข้างต่ำ
มัธยมวัดสิงห์
✓
✓
✓
✓
อัสสัมชัญ
ดังแสดงในตารางที่ 6
✓
✓
✓
✓
(แผนกประถม)
วัดสุทธิวราราม

✓

✓

✓

✓
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินระดับดาวของถนนสำหรับคนเดินเท้า
โรงเรียน

ระดับความปลอดภัย
1 ดาว

วัดดอนเมือง
3.9 %
มัธยมวัดสิงห์
6.3 %
อัสสัมชัญ
0.0 %
(แผนกประถม)
วัดสุทธิวราราม 35.4 %

2 ดาว

3 ดาว

4 ดาว

5 ดาว

4.0 % 78.5 % 13.6 % 0.0 %
1.6 % 35.5 % 42.1 % 14.5 %
13.8 % 82.5 % 0.0 % 3.7 %
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ตารางที่ 7 ระดับดาวความปลอดภัยบริเวณถนนหน้าโรงเรียน
ระยะทาง
ประเมิน (ม.)

โรงเรียน

ถนนหน้าโรงเรียน

วัดดอนเมือง

2,538
2,560
3,787
มัธยมวัดสิงห์

15.1 % 37.7 % 11.7 %

0.0 %

50

2,797

ตารางที่ 7 แสดงตัวอย่างค่าคะแนนความเสี่ยงและคะแนนระดับดาว
ของถนนบริเวณหน้าโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยพบว่าในแต่ละโรงเรียนมีการ
จัดการที่ดี มีทางเท้า มีทางข้าม และมีการควบคุมความเร็วที่เหมาะสม ทำให้
ช่วงถนนโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า -ออกโรงเรียน ได้ระดับความปลอดภัย
ตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป (คะแนนความเสี่ยงน้อยกว่า 40 ในบริเวณที่สามารถข้าม
ทางได้ หรือน้อยกว่า 7.5 ในบริเวณที่ไม่สามารถข้ามทางได้) ยกเว้นโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม บนช่วงถนนเจริญกรุงที่ไม่ได้อยู่ติดกับทางเข้า -ออกโรงเรียน
แม้ว่าจะมีทางเท้าเหมือนช่วงบริเวณหน้าโรงเรียน แต่ในบริเวณ 100 เมตร
ดังกล่าวจะมีไม่มีทางข้าม และไม่มีการกั้นทางไม่ให้คนเดินเท้าเดินข้ามทาง
ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้คนเดินข้ามถนน [5] และเกิดอุบัติเหตุได้ ใน
บริเวณดังกล่าวจึงมีระดับความเสี่ยงที่ 1 ดาว (คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ
134.50)
จากความแตกต่างของการมีและไม่มีทางข้าม แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็น
ช่วงถนน (ทุก 100 เมตร) ที่ต่อเนื่องที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ถ้าเป็นช่วงถนน
ที่คนเดินเท้าสามารถข้ามถนนเพื่อไปยังอีกฝั่งของถนนได้แล้วนั้น แนวคิดของ
iRAP จะประเมินว่ามีโอกาสที่ คนเดินเท้าจะเดินข้ามทางในบริเวณที่ไม่ได้
กำหนดเป็นทางข้าม กล่าวคือ ในบริเวณที่ไม่มีสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่อ
การข้ามทาง เช่น ทางข้าม สะพานลอย บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุกับคนเดินข้ามทาง หรือมีระดับความปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าต่ำ
กว่าในบริเวณที่มีสิ่งอำนวยความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณช่วง
ถนนที่สามารถข้ามทางด้วยสะพานลอย จะมีความแตกต่างของระดับความ
ปลอดภัยค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบริเวณต่อเนื่องที่สามารถข้ามทางได้แต่
ไม่มีสะพานลอย ดังกรณีตัวอย่างของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ทั้งนี้ระดับของ
ผลต่า งจะขึ้นอยู่ก ับ ปัจ จัย ทางถนนอื ่นๆ ด้ว ย โดยเฉพาะความเร็ ว ของ
การจราจร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงต่อคนข้ามทางบนถนน
ตารางที่ 8 แสดงตัวอย่างค่าคะแนนความเสี่ยงและคะแนนระดับดาว
ของถนนที่เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเพื่อเข้าถึงพื้นที่โรงเรียน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นถนนที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูง และเป็นถนนสายหลัก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สามารถใช้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทำ
ให้การจัดการจราจรจะมุ่งเน้นที่ความคล่องตัวของสภาพการจราจร โดยใช้
ความเร็วจำกัดตามที่กฎหมายกำหนด และมีการใช้ความเร็วอิสระค่อนค้าง
สูงในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน จากผลการวิเคราะห์จึงพบว่า ถนนสายหลักมีค่า
ระดับดาวความปลอดภัยที่ค่อนข้างต่ำกว่าถนนที่อยู่หน้าโรงเรีย นในช่ว ง
ระหว่าง 1 ดาว ถึง 3 ดาว

13.74

อัสสัมชัญ
(แผนกประถม)

วัดสุทธิวราราม

70

70
4

3

134.50

10.67

ตารางที่ 8 ระดับดาวความปลอดภัยบริเวณถนนหลักในการเข้าถึงโรงเรียน
โรงเรียน

ถนนหลักเพื่อเข้าถึงโรงเรียน

วัดดอนเมือง

80
2

42.75

มัธยมวัดสิงห์

70

103.87

อัสสัมชัญ
(แผนกประถม)

วัดสุทธิวราราม

70
1

247.66

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการประเมินระดับดาวความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน
iRAP พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
ความเร็วการจราจรบนถนนหน้าโรงเรียนค่อนข้างต่ำกว่าถนนสายหลัก
ส่งผลให้บริเวณหน้าโรงเรียนมีระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าถนนหลักที่ใช้

TRL25-5

739

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

เดินทางเข้าสู่โรงเรียน เนื่องจากความเร็วของการจราจรจะส่งผลต่อระดับ
ความปลอดภัยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่มีผู้ใช้ทางที่เปราะบางที่
จะมีโอกาสปะทะกับยานพาหนะที่ใช้ความเร็วสูง
แม้ว่าถนนในบริเวณหน้าโรงเรียนจะมีสิ่งอำนวยความปลอดภัย และ
การจัดการจราจรที่ปลอดภัยต่อคนเดินเท้า แต่ในบริเวณสายทางหลัก หรือ
ถนนรอบโรงเรียน ยังไม่มีการจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า
ที่ดีพอ ซึ่งถนนหลักดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะพบคนเดินเท้าที่เป็นนักเรียน เช่น
นักเรียนที่พักอาศัยในบริเวณรอบโรงเรียน หรือการเดินทางด้วยรูปแบบ
ระบบขนส่งสาธารณะที่มีตำแหน่งขึ้น-ลง นอกถนนหน้าโรงเรียน
การจัดการจราจรบนถนนหลักส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการเคลื่อน
ตัวของการจราจรมากกว่าการอำนวยความสะดวกในการข้ามทางให้กับคน
เดินเท้า ในบางบริเวณจึงมีการติดตั้งสะพานลอยทางข้าม ซึ่งจะช่วยลดความ
เสี่ยงระหว่างคนที่ต้องการเดินข้ามทางไม่ให้ปะทะกับยานพาหนะบนท้อง
ถนน แต่ในขณะเดีย วกันในบางพื้นที่ที่มีข ้อ จำกัดทำให้ไม่สามารถสร้าง
สะพานลอยคนข้ามได้ จึงสามารถทำได้เพีย งติดตั้งทางม้าลายคนข้าม ซึ่งใน
บางบริเวณที่ติดตั้งมีการแจ้งเตือนที่ไม่เพีย งพอที่จะทำให้ผู้ขับ ขี่รับ รู ้ถึ ง
บริเวณทางข้าม และไม่สามารถหยุดรถได้ทัน
เนื่องผู้ใช้ทางถนนในบริเวณโรงเรียนมีทั้งผู้ใช้ทางที่คุ้นเคยกับพื้นที่ และ
ผู้ใช้ทางที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสที่ผู้ใช้ทางหน้าใหม่เหล่านี้ไม่ทราบถึง
การมีอยู่ของโรงเรียน และไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณนักเรียนเดินเท้าบน
ถนนที่ตนขับขี่ ดังนั้นการแจ้งเตือน หรือการจัดการพื้นที่โรงเรียน จึงเป็นสิ่งที่
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณถนนรอบโรงเรียน
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รูปที่ 2 ตัวอย่างการปรับปรุงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต

กรณีศึกษาที่ 2 ถนนเอกชัย ในบริเวณถนนหลักที่นักเรียนบางส่วนต้อง
ลงจากรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเดินทางไปยังโรงเรียนที่อยู่ อีกฝั่งของถนน
โดยใช้ทางม้าลาย แต่เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวยานพาหนะใช้ความเร็ว
ประมาณ 70 กม./ชม. ซึ ่ ง ค่ อ นข้ า งสู ง ในบริ เ วณที ่ ม ี ค นเดิ น ข้ า มถนน
ประกอบกับ ทางม้า ลายซึ่งสังเกตได้ย าก ทำให้ย านพาหนะไม่ได้ชะลอ
ความเร็วเพื่อให้คนเดินข้าม ทั้งนี้ หากมีปรับปรุงการแจ้งเตือนเขตทางข้าม
หรือการเพิ่มสัญญาณไฟบริเวณทางข้าม [6] ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 จะช่วยให้
ระดับความปลอดภัยของคนเดินเท้าเพิ่มขึ้นจาก 1 ดาว เป็น 3 ดาว

5.2 แนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มระดับดาว
กรณีศึกษาที่ 1 ถนนวิภาวดี ถนนหลักในการเดินทางไปยังโรงเรียนวัด
ดอนเมือง เนื่องจากเป็นถนนเส้นหลักจึงมีความเร็วการจราจร และความเร็ว
จำกัดที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มผู้เดินเท้าจึงควรมีการ
แยกระหว่างยานพาหนะและคนเดินเท้ าออกจากกัน ในรูปที่ 2 แสดงถึง
สภาพถนนที่มีการป้องกันคนเดินข้ามถนนด้วยการสร้างสะพานลอยคนข้าม
ถึงแม้ว่าจะมีทางเท้าที่มีความกว้างตามมาตรฐาน แต่ก็มีสิ่งกีดขวางเส้นทาง
ของคนเดินเท้า [5] ซึ่งจะมีโอกาสที่คนเดินเท้าเดินหลบสิ่งกีดขวางลงมาเดิน
บนผิวถนน ทำค่าระดับดาวในช่วงบริเวณดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 2 ดาว แต่หาก
มีการนำสิ่งกีดขวางดังกล่าวออก จะช่วยให้ระดับดาวเพิ่มขึ้นเป็น 3 ดาว
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมากนัก

รูปที่ 3 ตัวอย่างการปรับปรุงบริเวณถนนเอกชัย

กรณีศึกษาที่ 3 ถนนเจริญกรุง ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งเป็นถนนหลักและ
ถนนหน้าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเนื่องจากเป็นถนน 2 ช่องจราจรในแต่ละ
ทิศทาง และไม่มีราวกั้นคนเดินเพื่อ ไม่ให้คนเดินเท้า เดินบนผิว ทาง หรือ
ป้อ งกันไม่ให้ข ้ามทางในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบ ัติเหตุ ประกอบกับ
ความเร็วการจราจรที่สูงสำหรับบริเวณหน้าโรงเรียนทำให้ระดับความความ
ปลอดภัยอยู่ที่ระดับ 1 ดาวหากอ้างอิงความเร็วจำกัดที่ 80 กม./ชม. ในกรณี
ที ่ ไ ม่ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง ทางด้ า นกายภาพของสายทาง การยกระดั บ ความ
ปลอดภัยสามารถทำได้โดยการลดความเร็วจำกัดที่เหมาะสมที่ 40 กม./ชม.
[7] ซึ่งจะทำให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็น 3 ดาว
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โรงเรียน ภาครัฐบาล และภาคชุมชน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการให้ความรู้ในการใช้
ถนนในการเดินทางอย่างปลอดภัย และการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ทาง รวมถึงการสร้างถนนที่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ เพื่อเป็นการสร้างชุมชนที่เอื้อต่อการเดินทางได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้
ขับขี่ยานพาหนะ และคนเดินเท้า

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้จัดทำโดยได้รับทุนวิจัยจาก Mitsui sumitomo insurance
welfare foundation ในปี พ.ศ.2561 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณบริษัท มิตซุย
สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อแก้ไขปั ญ หา
รูปที่ 4 ตัวอย่างการปรับปรุงบริเวณถนนเจริญกรุง
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ
ศู น ย์ เ ชี ่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นการจั ด การโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน คณะ
5.3 ข้อเสนอแนะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้อำนวยความสะดวกต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ของถนนในการประเมินระดับดาว ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี
ตามมาตรฐาน iRAP จะทำให้ระดับคะแนนความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปและมี
ผลต่อระดับดาวความปลอดภัย ซึ่งค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนจะ เอกสารอ้างอิง
เป็นการคำนวณจากค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการศึกษา [1] World Health Organization (2018). Global status report on
อั ต ราการลดลงของการชน (Crash Reduction Factor, CRF) [7] ซึ่ ง
road safety 2018: Summary. pp.3.
มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงความปลอดภัยจะมีผลการศึกษาที่แสดง [2] Lynam, D (2012). Development of Risk Models for the Road
ให้เห็นถึงสถิติการลดลงของอุบัติเหตุ และความรุนแรงของการชนจากการ
Assessment Programme. RAP504.12 and TRL Report
เปรียบเทียบกรณีศึกษาในกรณีที่มีการนำมาตรการมาใช้จริง
CPR1293, Published by iRAP.
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ตารางที่ 9 มาตรการในการเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้า
มาตรการแก้ไข
ราวกั้นคนเดินเท้า
การแจ้งเตือนเขตโรงเรียน
ทางเท้ามาตรฐาน
เกาะรอข้ามบริเวณเกาะกลาง
การปรับปรุงการจอดรถข้างทาง
การจัดการความเร็ว
สัญญาณไฟจราจรทางข้าม
การควบคุมความเร็ว

ร้อยละการลดลงของความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
25-40
10-25
40-60
25-40
10-25
25-40
25-40
25-40

ทั้งนี้ในแต่ละมาตรการจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงต่างกัน
บางมาตรการไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง แต่ส่งผลให้
ความเสี่ย งต่อการเกิดอุบ ัติเหตุและความรุนแรงลดลง เช่น การควบคุม
ความเร็ว และการจำกัดความเร็วให้เหมาะสม จะส่งผลให้ความเสี่ยงลดลงได้
ถึงร้อยละ 25 – 40
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มระดับความปลอดภัยได้ในบริเวณหน้าโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาควรได้รับการร่วมมือจากทั้งจากทาง
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บริการรถเช่ากับการพัฒนาการเดินทางสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด
Car Sharing and Transport Development for Smart Tourism
ณัฐธิณี น้ำทิพย์1 เอกพงศ์ เพาะกลาง2 และ ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์3,*
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บทคัดย่อ
บางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมายาวนานของจังหวัด
ชลบุรี ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
อยู่หลากหลายในเขตบางแสนจำนวนมาก อย่างไรก็ดีการเดินทางระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ยังเดินทางไม่สะดวกหากนักท่องเที่ยวเดินทางไม่
มีรถยนต์ส่วนตัว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของ
การให้บริการระบบคาร์แชร์ริ่งเพื่อเป็นตัวเลือกในการเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ และยังจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวที่เคยขับรถยนต์ส่วนตัวมา ให้เปลี่ยนรู ปแบบการเดินทางมา
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงที่จะดำเนินการ
ในเวลาอันใกล้นี้พื้นที่ศึกษากำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลแสนสุขและ
บริเวณใกล้เคียง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการ
จําลองสถานการณ์สมมติหรือ Stated Preference (SP) จากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวจำนวน 400 ชุด ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ จากการศึกษานี้
พบว่ า นั ก ท่ อ งเที ่ ย วร้ อ ยละ 83.25 ไม่ ร ู ้ จ ั ก ระบบคาร์ แ ชร์ ร ิ ่ ง และมี
นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพียงร้อยละ 4.25 อย่างไร
ก็ ด ี ร ้ อ ยละ 65.75 คิ ด ว่ า ยิน ดีท ี ่ จ ะใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ ชร์ ร ิ่ ง หากมีก ารเปิ ด
ให้บริการและคิดว่าน่าจะทำให้สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
คำสำคัญ: บางแสน, คาร์แชร์ริ่ง, Stated Preference

Abstract
Bangsaen is the most famous tourist destination of Chonburi
province for a long time. About three million tourists visited
tourism attraction in Bangsaen area. However, traveling between
tourist attractions in the area is not comfort in case of tourists
do not have their own cars. This study was aimed to determine
the feasibility of car sharing system that will be the alternative
mode for traveling between tourist attractions and will also be
able to change the travel behavior of tourists who have driven
their own cars to change the mode of transportation by public
transport or even high-speed trains that will be operated in the

near future. The study area was defined to cover the Saen Suk
Municipality and nearby areas. Data were collected by
interviewing using Stated Preference (SP) technique from 400
sets of tourists on Saturday and Sunday. The results of this study
was found that 83.25% of tourists did not have any information
about car sharing services, only 4.25% travel using public transit,
65.75% willing to use car sharing services if available, and believe
that car sharing services might support to increase number of
tourists in this area.
Keywords: Bangsaen, Car-Sharing, Stated Preference

1. คำนำ
ในบริบทของการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาดนั้นต้องพัฒนาให้
เมืองท่องเที่ยวนั้นมีเอกลักษณ์ จุดขายที่ขายได้ และความสะดวกสบายของ
นักท่องเที่ยว โดยเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพระดับกลางไปถึงสูงเข้า
มาใช้จ่ายในเมืองท่องเที่ยวนั้น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจึงเป็นแนวทางหนึง่ ที่
สามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนให้กับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างชาญ
ฉลาด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นการพัฒนาให้เมืองมีการใช้ทรัพยากร
อย่ า งเหมาะสมและลดมลพิษ ราบรื่น และต่อ เนื่อ งของการให้บ ริก ารที่
ตอบสนองชีว ิตประจำวันของประชาชน มีความปลอดภัย และสามารถ
ตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City มีมิติในการพัฒนาดังต่อไปนี้
Smart Living – การพัฒนาทางด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ ความปลอดภัย
ของประชาชน
Smart Mobility – การพัฒนาการขนส่งหลายรูป แบบอย่า งไร้รอยต่อ
ปราศจากมลพิษ ปราศจากปัญหาการจราจรติดขัด การจัดการที่จอดรถ และ
การเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
Smart Society – สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่
อาศัย
Smart Economy – การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม
Smart Government – การมีธรรมมาภิบาล โปร่งใส เสมอภาค
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Smart Environment – การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่อย่างยั่งยืน อาคารที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และปราศจากการปล่อยมลพิษ
และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
จากมิติการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะนั้น การพัฒนา Smart
mobility เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดเมือง
อัจฉริยะได้ และส่งผลในการขับเคลื่อนการเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
ในทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเมืองท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ EEC พบว่าตลอดชายฝัง่
ทะเลภาคตะวันออก มีเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบเช่นเมืองพัทยา
จากข้อมูล ณ ปีพ.ศ.2558 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยคิดเป็นร้อยละ 30
และชาวต่างประเทศมากถึงร้อยละ 70 และเมืองพัทยามีนโยบายในการ
พัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เน้นนักท่องเที่ยวรายได้ปานกลางไปถึงสูง
ส่งผลให้สถิติการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 4,000 บาทต่อคน
ต่อวัน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมากถึง 128,091.49
ล้านบาทสะท้อนให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่
เป็นอย่างมาก ในขณะที่การท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรีเช่นเดียวกัน มีความแตกต่างจากพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างเห็น
ได้ชัด กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองแสนสุข เช่น ชายหาดบางแสน อ่างศิลา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จากข้อมูลนักท่องเที่ยว ณ ปีพ.ศ.2560 พบว่ามี
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น อีกร้อยละ 95 เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับรายได้น้อยจนถึงปานกลาง จึงมีการใช้จ่าย
เฉลี่ยประมาณ 2,000 บาทต่อคนวันเท่านั้น คิดเป็นมูลค่าจากการท่องเที่ยว
9,296.48 ล้านบาท
สำหรับการศึกษานี้ผู้ทำการศึกษาสนใจการพัฒนาการขนส่งสำหรับ
พื้นที่บางแสน นอกจากพื้นที่ท่อ งเที่ยวชายหาดบางแสนแล้ว ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงกัน ทำให้บงแสนได้รับ
ความนิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งโดยมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดสำคัญของประเทศไทย ส่งผลให้
เศรษฐกิ จ ด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วของพื้ น ที ่ บ างแสนมี อ ั ต ราส่ว นสำคั ญ ของ
โครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างไรก็ดีการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่บางแสนยังไม่สะดวกมากนัก เพื่อให้เกิดการเดินทางที่
สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ผู้ทำการศึกษาจึงเล็งเห็นถึงการให้บริการของระบบคาร์แชร์ริ่งในการเดินทาง
ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บางแสนและบริเวณใกล้เคียง ให้มี
ความสะดวกสะดวกสบาย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ และ
อาจเป็นระบบที่ส่งผลให้จ ำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลของนัก ท่อ งเที่ยวลด
จำนวนลง เปลี่ยนจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะและใช้บริการคาร์แชร์ริ่งในการเดินทางในพื้นที่ได้
ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับมลพิษลดลง กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตท่องเที่ยว ให้ผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีความปลอดภัยใน
การเดินทาง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

อย่างไรก็ดีระบบคาร์แชร์ริ่งถือว่าเป็นระบบการให้บริการค่อนข้างใหม่
สำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาเริ่มมีการลงทุนของภาคเอกชนอยู่บ้าง แต่ก็ยัง
ไม่แพร่หลาย และไม่ได้ทำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของระบบคาร์
แชร์ริ่งกับการพัฒนาการเดินทางสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาดใน
มุมมองของผู้ใช้บริการ

2. การศึกษาที่ผ่านมา
ธุรกิจ car sharing เป็นธุรกิจให้บริการรถเช่าระยะสั้นที่มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องทั่วโลกกว่า 39% ต่อปีจากการที่ธุรกิจมีการเชื่อมโยงกับระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น และบริการที่จอดรถ
สาธารณะครอบคลุม รวมถึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่ม gen Y ที่
จะกลายเป็นกำลัง ซื้อหลักในอนาคต มีการปรับตัวไปสู่การใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะมากขึ้น อย่างไรก็ดี ธุรกิจนี้ในไทยยังมีข้อจำกัดในการแข่งขันด้าน
ราคากับรูปแบบการเดินทางประเภทอื่น ซึ่งต่างจากประเทศในยุโรปและ
สหรัฐฯ โดยธุรกิจมีรูปแบบการให้บริการ 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบ Peer
to Peer (P2P) ที่มองว่าเวลากว่า 80% ใน 1 วัน รถยนต์มักถูกจอดทิ้งไว้ ซึ่ง
รูปแบบนี้เป็นการจับคู่ระหว่างเจ้าของรถที่ต้องการหารายได้เสริมด้วยการ
ปล่อยเช่ารถในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานกับสมาชิกที่ต้องการเช่ารถในช่วงเวลา
ดังกล่าว และ 2) รูปแบบ Business to Consumer (B2C) ที่พัฒนามาจาก
รูปแบบแรก เป็นการให้บริการรถเช่าระยะสั้นแก่สมาชิก โดยรถที่ให้เช่าเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ไม่ใช่รถส่วนบุคคล ซึ่งรูปแบบนี้จะมีจุดแข็งในการ
ให้บ ริก ารในลัก ษณะ one way trip สมาชิก สามารถใช้บ ริก าร ณ จุด ที่
สะดวกและไม่จำเป็นต้องนำรถมาจอดคืนที่เดิม เนื่องจากมีบริการจุดจอดรถ
จำนวนมาก

รูปที่ 1 ตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้า
ปัจจุบันธุรกิจ car sharing มีสมาชิกทั่วโลกรวมประมาณ 6 ล้านคน
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านคนภายในปี 2020 โดยในเอเชีย -แปซิฟิ
คซึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนสมาชิกจากปี 2012 – 2015 สูงถึง 65%
ต่อปี มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดที่ 2.3 ล้านคน รองลงมาเป็น ยุโรป 2.2 ล้าน
คน และอเมริก าเหนือ 1.6 ล้า นคน และรถที่ให้บ ริก ารรวม 1 แสนคัน
นอกจากนี ้ ยั ง มี บ างประเทศที ่ ร ั ฐ บาลให้ ก ารสนั บ สนุ น จั ดตั ้ ง โครงการ
National car sharing ข ึ ้ น เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ลด ก า ร ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ เช่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีก าร
สนับสนุนให้นำรถยนต์ไฟฟ้ามาให้บริการ
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จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในท้อ งถิ่นต่อ การส่งเสริมการท่อ งเที่ย วบริเวณชายหาดบางแสน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณชายหาดบางแสน และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อ การส่ งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณ
ชายหาดบางแสน โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเก็บ ข้อมูล จาก
ประชาชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ส ถิ ต ิ t - test, One - way ANOVA และ
วิเคราะห์เปรีย บเทีย บรายคู่โ ดยใช้ว ิธีทดสอบ LSD ผลการศึก ษา พบว่า
ประชาชนในท้อ งถิ่นที่อ าศัย อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ที่เป็น กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
20 - 30 ปี ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้าง
มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองแสนสุขมากกว่า 6 ปี โดยระดับ ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนมีอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3
มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ด้านการตลาดท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ 1 มาตรฐาน
ด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยว สูงเป็นอันดับที่ 2 และมาตรฐาน
ด้านการบริการการท่ องเที่ยวสูงเป็นเป็นอันดับที่ 3 ส่วน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อาชีพ ระยะเวลาที่อ ยู่อาศัยในเขต
เทศบาล เมืองแสนสุขต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บริ เ วณชายหาดบางแสน ไม่ แ ตกต่า งกั น แต่ ป ระชาชนที่ มี อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่างกั นมีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
บริเวณชายหาดบางแสนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
[1]
การเลือกใช้ระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ระบบขนส่งมาก
ที่สุดคือ ความถี่ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะใหม่ (Headway)
ราคาค่ า ธรรมเนี ย มของรถยนต์ (Fee) การครอบครองรถยนต์ ข อง
นักท่องเที่ยว (Owner of car) จํานวนผู้ร่วมเดินทาง (Companion) และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา ของนักท่องเที่ยว (Cost) [2]
การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ
Green Tourism ด้า น กิจ กรรมท่อ งเที่ย ว พบว่า เพศชายมีโ อกาสเลือก
เดินทางท่อ งเที่ย วมากกว่า เมื่อ เทีย บกับเพศหญิง ผู้ที่มีก ารศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีโอกาสเลือกเดินทางท่อ งเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้มี
การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ผู้ที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา, พนักงาน
บริษัทเอกชน, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท
ขึ้นไป มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้มีรายได้ 15,001 –
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30,000 บาท ผู้ที่เลือกจุดหมายสถานที่ท่องเที่ยวประเภท ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก
และแหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม มีโอกาส
เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เลือก แหล่งท่ องเที่ยวทางทะเล
เกาะ หาด ผู้ที่เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน กิจกรรมทางทะเล, กิจกรรม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ, กิจกรรมเชิงสุขภาพ มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกการพักผ่อน (ไม่เลือกทำกิจกรรม) ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้ง 500 – 1,000 บาท, 1,001 – 2,000 บาทและ 2,001 –
3,000 บาทมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่มีค่าใช้จ่าย
ท่องเที่ยวต่อครั้ง 3,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่พิจารณาที่พักในแหล่งท่องเที่ยวจาก
ปัจ จัย ด้า นราคา, ปัจ จัยทางด้านบรรยากาศ ทิว ทัศน์รอบที่พัก มีโ อกาส
เดินทางท่อ งเที่ย ว เพิ่มขึ้นเมื่อ เทีย บกับ ผู้ท ี่พ ิจ ารณา ปัจ จัย ด้า นความ
สะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวก [3]
การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวในบริเวณบางแสนของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตบางแสนและเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มผี ล
ต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวในบริเวณบางแสนของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาก
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในบริเวณบางแสนได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จำนวนประชากรไทย ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการว่างงาน และจำนวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของนัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยมี ความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดีย วกั นกับ จำนวน
นัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยที ่เ ดิน ทางมาท่อ งเที ่ย วในบริ เวณบางแสนอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 แสดงว่า เมื่อรายได้ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่อ งเที่ย วใน
บริ เ วณบางแสนเพิ ่ ม ขึ ้ น ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคและอั ต ราการว่ า งงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในบริเวณบางแสนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.50 แสดงว่า
เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ทำให้
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณบางแสนลดลง
และทำนองเดียวกัน เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราว่างงานลดลง ทำให้
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณบางแสนเพิ่มขึ้ น
จำนวนนั ก ท่ อ งเที ่ ย วชาวไทยที ่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที ่ ย วในเมื อ งพั ท ยามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในบริเวณบางแสนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มขึ้น
ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณบางแสน
เพิ่มขึ้น และทำนองเดียวกัน เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาลดลง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในบางแสนลดลง ปัจจัยที่ไม่มีผลต่ออุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณบางแสน ได้แก่ จำนวนประชากรไทย ไม่
มีความสัมพันธ์กับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในบริเวณ
บางแสนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า ประชากรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในบริเวณบางแสน [4]
การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางเพื ่ อ พั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างยั่งยืน งานวิจัย นี้มุ่ง
ศึก ษาพฤติก รรมการเลือ กรูป แบบการเดินทางภายในเมือ งเชีย งใหม่บน
พื ้ น ฐานทฤษฎี อ รรถประโยชน์ มุ ่ ง เน้ น ตั ว เลื อ กระบบขนส่ ง สาธารณะ
นอกเหนือจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ขนส่งมวลชนศักยภาพสูง
ขนส่งมวลชนศัก ยภาพต่ำ และรถสี่ล้อ รับ จ้า งโดยใช้เทคนิ คสำรวจด้ ว ย
แบบสอบถามภายใต้สถานการณ์สมมติ โดยกำหนดให้มีรูปแบบการเดินทาง
5 รู ป แบบในสถานการณ์ ส มมติ คื อ รถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนขนาดใหญ่
(HPM.),รถเมย์ด่วนพิเศษหรือรถรางไฟฟ้า (LPM), รถสองแถว (เช่น รถแดง
รถขาว รถเหลื อ ง ฯลฯ) ( PARA), รถยนต์ ส ่ ว นบุ ค คล (CAR) และ
รถจั ก รยานยนต์ (BIKE) และได้ พ ั ฒ นาแบบจำลองประยุ ก ต์ ใ ช้ ต าม
สถานการณ์สมมติ หาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้มาตรการณ์ ดังนี้
1) .สถานการณ์สมมติที่ 1 กำหนดให้มีมาตรการจำกัดความเร็วเวลาการ
เดินทางของรถส่วนบุคคล (CAR) และมอเตอร์ไซด์ (BIKE) ส่งผลให้ความเร็ว
ในการเดินทางลดลงร้อยละ 5 ถึง 25
2) สถานการณ์สมมติที่ 2 กำหนดให้มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายในระบบ
ขนส่งสาธารณะ ทำให้ราคาค่าใช้จ่ายในรถขนส่งสาธารณะ (HPM, LPM,
PARA) ลดลงร้อยละ 5 ถึง 25
3) สถานการณ์สมมติที่ 3 กำหนดให้มีมาตรการลดเวลาการเข้าและออก
จากระบบขนส่งสาธารณะทำให้ราคาค่าใช้จ่ายในรถขนส่งสาธารณะ (HPM,
LPM, PARA) ลดลงร้อยละ 5 ถึง 25
4) สถานการณ์สมมติที่ 4 กำหนดให้มีมาตรการจำกัดความเร็วในรถ
ส่วนบุคคล (CAR, BIKE) และลดค่าใช้จ่ายในระบบขนส่งสาธารณะ (HPM,
LPM, PARA) ในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 5 ถึง 25
จากนั้นได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองภายใต้สถานการณ์สมมติเพื่อผลักดัน
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เมื่อพิจารณาในสถานการณ์สมมติที่ 4 ซึ่งเป็น
สถานการณ์ที่สนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุดในทั้งหมด 4
สถานการณ์ โดย ลดความเร็วของรถส่วนบุคคลที่ร้อยละ 25 และ ลดค่า
โดยสารสาธารณะที่ร้อยละ 25 พบว่า สามารถเพิ่มสัดส่วนการเดินทางของ
ระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงร้อยละ 17.1 นอกเหนือจากนี้กลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญกับปัจจัยของเวลาเดินทาง (T_TIME) เป็นปัจจัยหลักในการ
เลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางส่ ว นเวลาการเข้ า สู ่ แ ละออกจากระบบขนส่ง
สาธารณะ(W_TIME) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการรอคอยการใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(COST)มีผลต่อการเลือก
การเดินทางต่ำ [5]
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขต
เมืองจังหวัดชลบุรี:กรณีศึกษารถสองแถว (สีน้ำเงิน) เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุ ร ี เป็ น พื ้ น ที ่ ห นึ ่ ง ที ่ ป ั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารระบบขนส่ ง
สาธารณะส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองที่มีบทบาท
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สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า
และร้านอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงมีการเดินทางจำนวนมาก ส่วนหนึ่งใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการอยู่ในเมืองพัทยา มีบริการรถสองแถว 3
สาย มีจำนวนรถที่ให้บริการกว่า 700 คัน มีผู้ใช้บริการต่อวันเป็นจำนวนมาก
ด้วยเหตุนี้คุณภาพการให้บริการของรถสองแถวในเมืองพัทยา จึ งเป็นปัจจัย
สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพการเดินทาง ความปลอดภัย
ในการเดินทาง การเกิดอุบัติเหตุ และความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเทีย่ ว
และคนในชุมชนเมืองพัทยา รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สามารถส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่งด้ว ย [6] อย่างไรก็ดี จากการ
ตรวจสอบเอกสารแบบค้าขอของกรมขนส่งทางบก สำนักงานขนส่ง จังหวัด
ชลบุรี (2557) พบว่า ลักษณะการให้บริการของรถสองแถวในเมืองพัทยานั้น
ยังขาดการวางแผน ควบคุมและบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงทำ
ให้เกิดปัญหาด้านการให้บริการและมีผู้ร้องเรียน เป็นระยะทั้งที่โดยศักยภาพ
ของบริการรถสองแถวเมืองพัทยานั้น สามารถยกระดับความเชื่อถือและ
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งรวมถึงสวัสดิภาพในการเดินทาง ความปลอดภัย
และความพึงพอใจ โดยรวมให้สูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ได้ ซึ่งการดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการนี้ล้วนส่งผลดีต่อผู้ ประกอบการและผู้ใช้บริการรถสอง
แถวเมืองพัทยาทั้งสิ้น การพัฒนารูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในเขตเมืองพัทยา เป็นกระบวนการที่พัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ
สามารถแก้ป ัญ หาให้ก ับ ผู้ใช้บ ริก าร และทำให้เกิดความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการตามที่ ผู้ใช้บริการคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง รูปแบบการ
ให้บ ริก ารที่ดี ย่อ มทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและประทับ ใจใน
บริ ก าร ทำให้ เ กิด ความเชื ่ อ ถื อ สร้า งความเชื่ อ มั่ นให้ก ั บ ลู ก ค้า ส่ งผลให้
ผู้ประกอบการได้รับผลกำไรและผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้เพราะเมื่อ
ผู้ใช้บริการประทับใจ ก็จะมีการใช้บริการเพิ่มขึ้น
การวิ จ ั ย เรื ่ อ งแบบจำลองเส้ น ทางการเดิ น รถขนส่ ง สาธารณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบเส้นทางการ
เดินรถสาธารณะและเพื่อสร้างแบบจำลองระบบการเดินรถสาธารณะ จาก
การวิจัยได้ทำการสร้างแบบจำลองเส้นทางการเดินรถด้วยโปรแกรมอารีน่า
โดยเส้นทางการเดินรถเดิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพบว่าไม่มีจุด
จอดรถรับส่งที่แน่นอน มีจำนวนรอบไม่เพียงพอต่อความต้องการ เวลาใน
การเดินรถขนส่งสาธารระในแต่ละวันพบว่า มีเวลาแบ่ง 3 ช่วงเวลาคือ 7.009.00 ,12.00-13.00 และ 14.00-17.00 น. แต่ก็พบปัญหาการให้บริการ
อย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการจึงได้วิเคราะติดตั้งจุดตั้ง
ป้าย รับ-ส่ง รถขนส่งสาธารณะโดยกำหนดจากกลยุทธการเลือกทำเลที่ตั้ง
คลังสินค้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยทำทั้งหมด 12 จุดที่ตั้ง นอกจากนี้ยังทำ
การสร้างแบบจำลองเส้นทางงการเดินรถขนส่งสาธารณะด้วยโปรแกรมอารี
น่า เพื่อจำลองสถานการณ์โดยสร้างเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ปล่อยรถ
ขนส่งสาธารณะแค่จุดเดียวคือ ประตูที่ 1 วิ่งรอบมหาลัยแล้ววนกลับมายัง
ประตูที่ 1 ครั้ง และรูปแบบที่ 2 ปล่อยรถขนส่งสาธารณะ 2 จุดพร้อมกันคือ
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ประตูที่ 1 วิ่งไปยังประตูที่ 3 และประตูที่ 3 วิ่งไปยังประตูที่ 1 จะสรุปได้ว่า
รูปแบบที่ 1 จะใช้จำนวนรถน้อยกว่ารูปแบบที่ 2 ส่วนรูปแบบที่ 2 มีโอกาส
รับจำนวนผู้โดยสารได้มากกว่ารูปแบบที่ 1 แต่เมื่อมาพิจารณาทั้งระยะทาง
เวลา จำนวนเฉลี่ยในการคอย จะเห็ นได้ว่ารูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมใน
หลายๆด้าน [7]
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการลดจำนวน เที ่ ย วการเดิน ทางของ
ยานพาหนะส่วนตัวในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยแบบสอบถามสถานการณ์สมมติ
วิธี Stated Preference (SP) ใช้สถานที่ส่งแล้วจรหรือ Kiss and Ride ใน
การเดินทางมายังพื้นที่ใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรมในเขตตัวเมือง
ชั้นในจังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณา พฤติกรรมการรับ/ส่งบุตรหลานของ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งการสํารวจข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์ใช้ แบบสอบถาม
แบ่งเป็นจำนวน 2 ส่วนคือ การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางในปัจจุบัน
เปรีย บเทีย บกับ อนาคตโดยสร้า งแบบจาํลองประเภทโลจิตทวินามแบบ
Binary (Binary Logit Model) เพื่อทำนายความน่าจะเป็นของผู้ปกครอง
นักเรียนที่จะให้บุตรหลานเปลี่ยนมาเลือกใช้ สถานที่ส่งแล้วจรในการเดินทาง
[8]
การศึกษาการใช้พลังงานในรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมข้อมูลพฤติกรรมการใช้
งานรถยนต์ไฟฟ้า การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
ทำให้ ส ามารถสรุ ป วิ ธ ี ก ารศึ ก ษาที ่ เ หมาะสมสำหรั บ การศึ ก ษานี ้ โดย
คณะผู้วิจัยเลือกวิธีการเก็บข้อมูลจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าบนถนนใน
สภาพการจราจรจริง และจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อสามารถทำ
การเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของพฤติกรรมการใช้พลังงานใน
ยายนต์ไฟฟ้าสำหรับทั้งกรณีที่มีการควบคุมตัวแปรสภาพแวดล้อ ม(การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ) และไม่มีการควบคุมตัวแปรสภาพแวดล้อม (การ
ทดสอบภาคสนาม) โดยจะมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน 2 ส่วนคือการใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ (Battery to Wheel: BTW) และพลังงานที่ใช้ในการ
อัดประจุไฟฟ้า (Grid to Wheel: GTW) เพื่อนำไปเปรียบเทียบและหาการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้า จากการศึกษาภาคสนามพบว่าการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า
ในช่วงความเร็วเฉลี่ย 40-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีอัตราการใช้พลังงานต่ำ
ที่สุด ซึ่งช่วงความเร็วเฉลี่ยดังกล่าวเหมาะกับสภาพการขับขี่ในเขตพื้นที่เมือง
ที่มีสภาพการจราจรไม่ติดขัดมาก นอกจากนี้ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางต่อ
วันไม่ควรเกิน 120 กิโลเมตร และใช้งานในเส้นทางที่แน่นอนเป็นประจำทุก
วัน เนื่องจากข้อจำกัดในด้านความจุของแบตเตอรี่ในปัจจุบัน และความ
พร้อมของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ยังมีอยู่อย่างจำกัด [9]
การศึกษาเกี่ยวกับคาร์แชร์ริ่งสำหรับการท่องเที่ยว โดยได้ทำการศึกษา
เพื่อ หาผลของความเป็นไปได้ข องการแนะนำบริการคาร์แชร์ริ่งในพื้นที่
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือกการเคลื่อนย้ายที่มีนักท่องเที่ยวเพื่อปรับหรือ
ปรับปรุงการเข้าถึงพื้นที่ที่น่าสนใจและเพื่อเพิ่มความดึงดูดสถานที่ โดยได้มี
กรณีศึกษาดังนี้ ระยะทางระหว่างบ้านถึงสถานที่ท่องเที่ยว 500 กิโลเมตร
และ 1000 กิโลเมตร โดยตัวเลือกที่เลือกใช้ในกรณีศึกษามีดังนี้ รถแท็กซี่ รถ
ส่วนตัว รถสาธารณะ รถเช่า และรถคาร์แชร์ริ่ง โดยผลการจากศึกษาสรุปได้
ว่า ผลการคาดการได้น้อยกว่าที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญกับมูลค่าเวลา มีโอกาส
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สูงที่นักท่องเที่ยวจะใช้คาร์แชร์ริ่ง ส่วนใหญ่อาจจะเป็นบุคคนที่มีรายได้สูง
และบุคคลที่ไม่ว่างงานเป็นผู้ใช้ที่มีแนวโน้มมากที่สุดและได้รับผลประโยชน์
จากบริการ โดยความกดดันด้านเวลาเป็นคุณลักษณะการท่องเที่ยวสมัยใหม่
[10]
จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของคนส่วนใหญ่
คือ เพศ รายได้ วุฒิการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว เวลาในการเดินทาง ความปลอดภัยในการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะและคุณภาพโดยรวมของระบบขนส่งสาธารณะ ระดับความคิดเห็น
ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบาง
แสนมีอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ด้านการตลาดท่องเที่ยว
สูงเป็นอันดับที่ 1 มาตรฐานด้านแหล่งท่องเที่ ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยว สูง
เป็นอันดับที่ 2 และมาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยวสูงเป็นเป็นอันดับ
ที่ 3 และการนำเอากลยุทธ์ทำเลที่ตั้งคลังสินค้า ในการวางจุดเชื่อ มโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงในการออกแบบ
และได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และได้
ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า สภาพที่เหมาะสมในการ
ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าคือเมืองที่มีสภาพจราจรที่ไม่ติดขัดมากนักซึ่งเหมาะสมกับ
พื้นที่ที่เราจะทำการศึกษา และได้นำการเก็บข้อมูลการสำรวจแบบ Stated
Preference เป็นการเก็บของมูล นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติก รรม
การ ตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการโดยที่การสำรวจข้อมูลด้วยวิธี SP เป็น
การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และการตั ด สิ น ใจของกลุ ่ ม เป้ า หมายภายใต้
สถานการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถูกสมมติขึ้นมาและได้ถูกนำไป ประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปสงค์และการตัดสินใจ

3. วิธีการดำเนินการศึกษา
3.1 พื้นที่ศึกษา
การศึกษานี้เลือกพื้นที่เทศบาลแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็น
พื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็นมีแหล่งท่อ งเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสีย งมาเป็ น
ระยะเวลายาวนานของคนทุกเพศทุกวัย มีการยกระดับและพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากชายหาดบางแสนแล้วยังมี สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล แหล่มแท่น ตลาดหนองมน เขาสามมุข และแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้
กับเขตเทศบาลแสนสุข ได้แก่ ศาลเจ้านาจา และตลาดประมงพื้นบ้านอ่าง
ศิลา ขอบเขตการปกครองของเทศบาลแสนสุขมีพื้นที่ทั้งสิ้น 20.268 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อทางด้านทิศเหนือกับตำบลบ้านปึก ตำบล
เสม็ด ทิศใต้ติดกับตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ทิศตะวันออกติดกับตำบล
ห้วยกะปิ ตำบลเหมือง และทิศตะวันตกติดกับทะเลอ่าวไทย ดังรูปที่ 2
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3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทำการวิเคราะห์ นี้ผู้ทำการศึกษากำหนดจุดตั้งป้าย นำประยุกต์การ
เลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้ามาใช้ และเทียบจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ย ว
รวมถึงประชากรในเขตบางแสนมาเป็นปัจจัยในการเลือกจุดตั้งป้ายรับ -ส่ง
ผู้โดยสาร โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ (1) กลยุทธ์ทำเลที่ตั้งใกล้ตลาด
โดยตั้งให้กับลูกค้าลำดับสุดท้ายให้มากที่สุด (2) กลยุทธ์ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่ง
ผลิต โดยตั้งให้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบหรือโรงงานให้มากที่สุด (3) กลยุทธ์
ทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างกลาง โดยกำหนดให้ตั้งคลังสินค้าให้อยู่ระหว่างกลาง
ระหว่างแหล่งผลิตและตลาดโดยผู้ศึกษาได้แทนความหมายของตลาด คือ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่า งๆในบางแสน แหล่งผลิตคือ ตลาดหนองมน
หน้ า มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ชายหาดบางแสน วั ต ถุ ด ิ บ คื อ ผู ้ โ ดยสาร
ผูใ้ ช้บริการ คลังสินค้า คือ รถคาร์แชร์ริ่ง
การศึ ก ษานี ้ ย ั ง ทำการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ เ บื ้ อ งต้ น ของการ
ให้บริการรถคาร์แชร์ริ่งจากผลการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณการใช้บริการ
ว่าการให้บริการนี้จะมีคุ้มค่าในการลทุนเพียงใด

รูปที่ 2 แผนทีแ่ สดงเขตเทศบาลแสนสุข

3.2 การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลสำหรับการศึกษานี้ใช้ข ้อมูลระดับทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ โดย
รวบรวมจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์นักท่อ งเที่ยวที่เดินทางมาเที่ ยวหาดบางแสนจำนวน 400
ตัว อย่า ง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ทางเลือ ก คือ เห็นด้ว ยกับ การ
จัดรูปแบบการขนส่งสาธารณะโดยใช้คาร์แชร์ริ่ง และไม่เห็นด้วยกับการ
จัดรูปแบบการขนส่งสาธารณะโดยใช้คาร์แชร์ริ่ง ถ้าเห็นด้วยจะยอมจ่ายใน
ราคาที่กำหนดหรือไม่ โดยให้รายละเอียดผู้สอบถามในเรื่องระบบขนส่ง
สาธารณะโดยใช้คาร์แ ชร์ริ่งในการช่วยพัฒนาเมือ งท่องเที่ย วให้มีความ
สะดวกสบาย โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น ส่วน 4 ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ ช่วงอายุ อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน
ส่ ว นที ่ 2 คำถามข้ อ มู ล การเดิ น ทางของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย จุดหมายหลักในการเดินทาง เวลาที่ใช้ในชายหาดบางแสน
และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนผู้ร่วมทางในการมาชายหาดบางแสนครั้งนี้ และ
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ส่วนที่ 3 คำถามปัญหาที่เกิดขึ้นในจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะใน
ปัจจุบัน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามระดับของปัญหา 4 ระดับ จาก
มากไปน้อย คือ เป็นปัญหามาก เป็นปัญหา เป็นปัญหาเล็กน้อย และไม่เป็น
ปัญหา โดยคำถามปัญหาประกอบด้วย การจราจรติดขัด รถสาธารณะไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ความตรงเวลาของเที่ยวรถขนส่งสาธารณะ การ
เกิดมลพิษทางอากาศ และอื่น ๆ
ส่วนที่ 4 จะเป็นคำถามแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามว่า
ถ้ามีการให้บริการรถคาร์แชร์ริ่งเข้ามาใช้ร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะ จะ
เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่เห็นด้วยจะจบแบบสอบถามเพียงเท่านี้ แต่ถ้าเห็นด้วย
จะมีก ารสมมติสถานการณ์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก โดยมีปัจจัยด้าน
ราคาและสวัสดิการในการใช้งานของระบบ

4. ผลการศึกษา
4.1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูล
จากผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลแสดงลักษณะทั่วไปของข้อมูลดัง
ตารางที่ 1 โดยพบว่าลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหาดบาง
แสนอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มากถึงร้อยละ 39.25 รองลงมาคือ
อายุ ร ะหว่ า ง 36 – 45 ปี ร้ อ ยละ 34.75 มากกว่ า ร้ อ ยละ 38.74 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือ
ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 49.75 และมีระดับรายได้ระหว่าง 15,000 – 25,000
บาท ถึงร้อยละ 52.50
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูลทีร่ วบรวม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

วุฒิ
การศึกษา
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อาชีพ

ชาย
หญิง
น้อยกว่า 18 ปี
18-24 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
มากกว่า 45 ปี
ต่ำกว่ามัธยมต้น
มัธยมปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน
นักเรียน / นักศึกษา

จำนวน
(คน)
211
189
0
57
157
139
47
76
122
43
155
4
131
47
199
11

ร้อยละ

รวม

52.75
47.25
0
14.25
39.25
34.75
11.75
19
30.5
10.75
38.75
1
32.75
11.75
49.75
2.75

100
100

100

100
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รายได้

อื่นๆ
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,000-25,000 บาท
25,000-35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท

12
97
210
60
33

3
24.25
52.5
15
8.25

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบคาร์แชร์ริ่ง

100

นอกจากนั้นยังพบว่านักท่องเที่ยวร้อยละ 93 เดินทางมาท่องเที่ยวโดยมี
ชายหาดบางแสนเป็ นจุ ดหมายหลัก เพีย งที ่เ ดีย ว และร้อ ยละ 57.5ของ
นักท่องเที่ยวใช้เวลาพักผ่อนบริเวณชายหาดบางแสนมากกว่า 4 ชั่วโมง โดย
มีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปมากถึงร้อยละ 26.75 และร้อยละ
95.75 เดินทางมาด้ว ยรถยนต์ส่ว นบุคคล มีเพีย งร้อ ยละ 4.25 เท่า นั้นที่
เดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ข้อมูลการเดินทาง
จุดหมายหลัก
ในการเดินทาง
จุดหมาย
ปลายทางอื่น
เวลาที่ใช้ใน
ชายหาดบาง
แสน
จำนวนผู้ร่วม
เดินทาง

ตัวเลือกในการ
เดินทาง

ชายหาดบางแสน
อื่นๆ
มี
ไม่มี
น้อยกว่า 1.30ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง – 4 ชั่วโมง
มากว่า 4 ชั่วโมง
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป
รถยนต์ส่วนบุคคล
ระบบขนส่งสาธารณะ

จำนวน
(คน)
357
43
28
372
18
152
230
5
107
84
97
107
383
17

ร้อยละ

รวม

89.25
10.75
7
93
4.5
38
57.5
1.25
26.75
21
24.25
26.75
95.75
4.25

100
100
100

100

100

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบคาร์แชร์ริ่ง
จาการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคาร์แชร์ริ่งพบว่านักท่องเที่ยวร้อย
ละ 83.25 ไม่รู้จักระบบคาร์แชร์ริ่ง มีเพียงร้อยละ 16.75 เท่านั้นที่รู้จัก ร้อย
ละ 65.75 เห็นด้วยที่จะนำระบบคาร์แชร์ริ่งมาให้บริการและร้อยละ 34.25
ไม่เห็นด้วยในการนำมาใช้ ร้อยละ 51.33 คิดว่าลักษณะของการให้บริการ
ควรเป็นการเช่าและการกลับมาคืนยังจุดเดิม อีกร้อยละ 48.67 เป็นการ
ให้บริการเช่าจากจุดหนึ่งและสามารถไปคืนอีกจุดหนึ่ง และหากในอนาคตมี
ระบบคาร์แชร์ริ่งนี้เกิดขึ้นจริงนัก ท่อ งเที่ยวร้อยละ 51.25 สนใจที่จ ะใช้
บริการ อีกร้อยละ 54.75 ไม่สนใจใช้บริการ และร้อยละ 89.25 คิดว่าการ
ให้บริการน่าจะสามารถทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อีกร้อยละ
10.75 คิดว่าไม่น่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบคาร์แชร์ริ่ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบคาร์แชร์ริ่ง
รู้จักคาร์แชร์ริ่งหรือไม่

รู้จัก
ไม่รู้จัก

จำนวน
(คน)
67
333
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ร้อยละ

รวม

16.75
83.25

100

เห็นด้วยหรือไม่ที่จะนำ
ระบบคาร์แชร์ริ่งมาใช้
ท่านสะดวกและเต็มใจ
ที่จะเลือกใช้รูปแบบใด

ในอนาคตถ้ามีระบบ
คาร์แชร์ริ่งนี้เกิดขึ้นท่าน
สนใจที่จะมาใช้หรือไม่
ท่านคิดว่าถ้ามีระบบ
คาร์แชร์เกิดขึ้นจะ
สามารถทำให้
นักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้นหรือไม่

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ถ้าขับจากจุด A และ
กลับมาจอดยังจุด A
เหมือนเดิม
ถ้าขับจากจุด A และขับ
ไปจอดยังจุดจอดอื่น
สนใจ
ไม่สนใจ
เพิ่มขึ้น
ไม่เพิ่มขึ้น

จำนวน
(คน)
263
137
135

ร้อยละ

รวม

65.75
34.25
51.33

100
100

128

48.67

205
195

51.25
48.75

100

357
43

89.25
10.75

100

4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
4.3.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่”เห็นด้วย”กับ
ระบบคาร์แชร์ริ่ง
การวิเคราะห์ความเห็นของนักท่องเที่ยวที่เห็นด้วยกับระบบคาร์แชร์ริ่ง
นักท่องเที่ยวที่รู้จักระบบคาร์แชร์ริ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 33 ปี และมี
รายได้โดยเฉลี่ย 22,037 บาทต่อเดือน และนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักระบบคาร์
แชร์ริ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 34 ปี และมีรายได้โดยเฉลี่ย 21,698 บาท
ต่อเดือน โดยนักท่องเที่ยวที่เลือกรูปแบบถ้าขับจากจุด A และกลับมาจอด
ยังจุด A เหมือนเดิม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 33 ปี และมี
รายได้โดยเฉลี่ย 20,444 บาทต่อเดือน และนักท่องเที่ยวที่เลือกรูปแบบถ้า
ขับจากจุด A และขับไปจอดยังจุดจอดอื่น นั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอ ายุ
ประมาณ 34 ปี และมีรายได้โดยเฉลี่ย 23,164 บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยว
ที่สนในจะมาใช้ระบบคาร์แชร์ริ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 34 ปี และรายได้
โดยเฉลี่ย 22,590 บาทต่อเดือน และนักท่องเที่ยวที่ไม่สนใจจะมาใช้ระบบ
คาร์แชร์ริ่งส่วนใหญ่อายุประมาณ 22 ปี และรายได้โดยเฉลี่ย 20,360 บาท
ต่อเดือน นักท่องเที่ยวคิดว่าถ้ามีระบบคาร์แชร์เกิดขึ้นจะสามารถทำให้
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 34 ปี และมีรายได้โดย
เฉลี่ย 21,660 บาทต่อเดือน และนักท่องเที่ยวคิดว่าถ้ามีระบบคาร์แ ชร์
เกิดขึ้นจะไม่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่มีอายุประมาณ
30 ปี และมีรายได้โดยเฉลี่ย 23,846 บาทต่อเดือน
4.3.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่”ไม่เห็นด้วย” กับ
ระบบคาร์แชร์ริ่ง
การวิเคราะห์ความเห็นของนักท่องเที่ยวที่เห็นด้วยกับระบบคาร์แชร์ริ่ง
นักท่องเที่ยวที่รู้จักระบบคาร์แชร์ริ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 33 ปี และมี
รายได้โดยเฉลี่ย 23,076 บาทต่อเดือน และนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักระบบคาร์
แชร์ริ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 27 ปี และมีรายได้โดยเฉลี่ย 20,846 บาท
ต่อเดือน นักท่องเที่ยวที่สนในจะมาใช้ระบบคาร์แชร์ริ่งส่วนใหญ่มีอ ายุ
ประมาณ 34 ปี และรายได้ โ ดยเฉลี ่ ย 21,154 บาทต่ อ เดื อ น และ
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นักท่องเที่ยวที่ไม่สนใจจะมาใช้ระบบคาร์แชร์ริ่งส่วนใหญ่อายุประมาณ 38
ปี และรายได้โดยเฉลี่ย 21,020 บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยวคิดว่าถ้ามีระบบ
คาร์แชร์เกิดขึ้นจะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่มีอายุ
ประมาณ 34 ปี และมี ร ายได้ โ ดยเฉลี ่ ย 20,560 บาทต่ อ เดื อ น และ
นั ก ท่ อ งเที ่ ย วคิ ด ว่ า ถ้ า มี ร ะบบคาร์ แ ชร์ เ กิ ด ขึ ้ น จะไม่ ส ามารถทำให้
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 32 ปี และมีรายได้โดย
เฉลี่ย 22,833 บาทต่อเดือน
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วันในการเดินทางมาหนึ่งครั้ง โดยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่
มี ต ่ อ ระบบสาธารณะเรื ่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว และความสะดวกสบาย
นักท่องเที่ยวคิดว่าไม่เป็นปัญหาในการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ การจราจร
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คาร์แชร์ริ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่รู้จักคาร์แชร์ริ่งเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่
สำหรับประเทศไทย ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักคาร์แชร์ริ่งและคนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าควรนำระบบคาร์แชร์ริ่งเข้ามาใช้ในพื้นที่บางแสน เพื่อความ
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และคิดว่ามีผลทำให้การท่องเที่ยวในบางแสนเพิ่มมากขึ้น ส่วนความคิดเห็น
ในการเลือ กใช้ ระบบคาร์แ ชร์ร ิ่ งของนัก ท่อ งเที่ย วมี ความใกล้ เคี ย งกั น
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนมาก ใน
ส่วนของรูปแบบการเดินทางคนที่มีรายได้สูงทำให้นักท่องเที่ยวเลือกเช่าจาก
จุด A และขับไปคืนยังจุดอื่น เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีความ
สะดวกสบายกว่าที่จะกลับมาคืนยังจุดเดิมเพราะมีฐานเงินเดือนที่สูงจึงไม่
เป็ น ปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย แต่ ส ำหรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามที่ใช้บริการรถสาธารณะคิดว่าจะยืมจุดเดิมและไปคืนที่จุดเดิม
เนื่องจากผู้ที่ใช้บริการรถสาธารณะจะต้องกลับไปขึ้นระบบขนส่งสาธารณะ
ที่ตนเองมาจึงทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นตามลำดับ
อย่างไรก็ดีผลจากการศึกษานี้อยู่ภายใต้การสัมภาษณ์แบบสถานการณ์
สมมติภายใต้ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวที่สัมภาษณ์รู้จักระบบคาร์แชร์ริ่งค่อนข้าง
น้อ ย ผลการวิเคราะห์จ ากข้อ มูลสัมภาษณ์น่า จะสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นเท่านั้น อีกทั้งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประมาณการ
ความคุ้มค่าในการลงทุนระบบที่มีรายละเอีย ดเพื่อ ใช้เป็นข้อ มูลในการ
ตัดสินใจสำหรับ หน่ว ยงานที่ดูแ ลและสนับ สนุนพัฒนาศัก ยภาพในการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป

คณะผู ้ ด ำเนิ น การศึ ก ษาขอขอบคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้การสนับสนุนทุนในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณ
เทศบาลเมืองแสนสุขที่อนุเคราะห์ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการลง
พื้นที่เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล

เอกสารอ้างอิง
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การวิเคราะห์อุบัติเหตุสำหรับทางโค้งราบของทางหลวงชนบทสองช่องจราจร
Accident Analysis for Horizontal Curves of Two-Lane Rural Roads
เกษศิรินทร์ บุญตัน1,* นพดล กรประเสริฐ2 และ ปฏิพัทธ์ กัณหา3
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บทคัดย่อ
ในประเทศไทย ช่วงถนนทางโค้งนับเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อุ บั ติเหตุที่ สูงบนถนนสองช่อ งจราจร ซึ่งจำเป็ นต้อ งได้รับ การแก้ไขอย่า ง
เร่งด่วน โดยทั่วไป ทางโค้งราบสามารถจำแนกตามประเภทของโค้งได้ 4
ประเภท ได้แ ก่ โค้ง กลม โค้งผสม โค้งหลังหั ก และโค้งสลับ ทาง ซึ่งความ
เสี่ยงของอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งและมาตรการปรับปรุงแก้ไขทางโค้งแต่ละ
ประเภทของทางโค้งนั้นจะแตกต่างกันออกไป งานวิจัยนี้วิเคราะห์จำแนก
ประเภทของโค้งสำหรับทางโค้งราบบนถนนสองช่องจราจรในโครงข่ายทาง
หลวงชนบท โดยอาศัยข้อมูลแนวเส้นทางจาก GPS Vehicle Tracking และ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางถนนและอุบัติเหตุ
ที่ เกิ ด ขึ้ น บริ เวณทางโค้ งแต่ ล ะประเภท จากข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ ในช่ ว ง 3 ปี
ย้อนหลังบนโครงข่ายทางหลวงชนบท พบว่า ประเภทของทางโค้งส่งผลต่อ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยที่โค้งหลังหักส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุที่
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงของรถจักรยานยนต์สูงสุด และโค้งสลับทาง
ส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงของรถยนต์
สูงสุด
คำสำคัญ: การวิเคราะห์อุบัติเหตุ, ความปลอดภัยทางถนน, อุบัติเหตุทาง
ถนน, ถนนสองช่องจราจร, ถนนในเขตชนบท

Abstract
On two-lane rural roads in Thailand, curve segments are
among the most hazardous locations leading to road traffic
accidents, which need an urgent action to reduce accident
frequency and severity. In general, horizontal curve segments
can be classified into four types: a circular curve, a compound
curve, a reverse curve, and a broken-back curve. For each type
of horizontal curve, the risk of accident occurrence and its
safety treatments are varied. The focus of this paper is two-fold.
First, this study classified horizontal curve segments on twolane rural road network by curve type using alignment data
from GPS vehicle tracking system. Second, the study conducted

accident analysis to examine the relationship between road
attribute and accident data for each curve type using 3-year
historical accident data. The results from the analysis indicated
that the types of horizontal curve segments affect fatal and
severe injury accident rates; accidents involving motorcycles
have the highest accident rate on broken-back curves, while
accidents involving cars have the highest accident rate on
reverse curves.
Keywords: Accident Analysis, Road Safety, Road Accident, Twolane Roads, Rural Roads

1. คำนำ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อุบัติเหตุทางถนนนับเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรในวัยช่วงอายุ 5 ถึง 29 ปีทั่วโลก และ
อันดับ 8 จากสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมด โดยในปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุทั่ว
โลกได้คร่าชีวิตประชากรทั่วโลกกว่า 1.35 ล้านคนก่อนวัยอันควร หรือกล่าว
ได้ ว่ า ในทุ ก ๆ 24 วิ น าที จ ะมี ผู้ เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ บ นถนน 1 ราย [1]
ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่ง
ถือเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจยอมรับได้ และควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ดังนั้น ความปลอดภัยทางถนนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้นยังเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนระดับโลก
เมื่อพิจ ารณาถึ งอุ บั ติเหตุทางถนนบนทางหลวงชนบท ในช่วงปี พ.ศ.
2551-2561 ตามข้อมูลสถิติจากระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท
(Accident Report Management System หรือ ARMS) พบว่ามีแนวโน้ม
ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 1 ชี้ให้เห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุในประเทศไทยมี
สถิติเพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเสีย หายอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน และต่อชีวิต รวมไปถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยจากรายงานอุบัติเหตุ ดังตารางที่ 1 พบว่าในช่วงปีดังกล่าวมี
อุบัติเหตุกว่าร้อยละ 28 โดยประมาณเกิดขึ้ นบริเวณทางโค้ง หรือ นับ เป็ น
บริเวณที่มีการเกิดอุบั ติเหตุรวมเป็ นอัน ดับสองถัดจากทางตรงที่ไม่มีความ
ลาดชัน
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จำแนกทางโค้งบนถนนสองช่องจราจรในโครงข่ายทางหลวงชนบทออกตาม
ประเภททางโค้ ง โดยอาศั ย ข้ อ มู ล แนวเส้ น ทางจากระบบ GPS Vehicle
Tracking และวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางถนนและอุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น บริ เวณทางโค้ ง แต่ ล ะประเภท เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการวางแผนหรือเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลดความ
รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุบนทางโค้งต่อไปในอนาคต

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติเหตุทางถนน
รูปที่ 1 สถิตอิ ุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท ปี พ.ศ. 2551 – 2561
ตารางที่ 1 จำนวนอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับ

ลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ * (ครั้ง)

ร้อยละ

1

ทางตรงที่ไม่มีความลาดชัน

7,173

54.81

2

ทางโค้งกว้างและทางโค้งดิ่งที่มีความลาดชัน

3,192

24.39

3

ทางสามแยกรูปตัว T

1,132

8.65

4

ทางสี่แยก

736

5.62

5

ทางโค้งกว้างที่ไม่มีความลาดชัน

351

2.68

6

ทางโค้งหักศอกที่ไม่มีความลาดชัน

113

0.86

7

ทางตรงและโค้งดิ่งที่มีความลาดชัน

81

0.62

8

ทางสามแยกรูปตัว Y

60

0.46

9

สะพานข้ามแม่น้ำและสะพานข้ามคลอง

49

0.37

10

ทางรถจักรยานยนต์

48

0.37

11

ทางเชื่อมเข้าพื้นที่ส่วนบุคคล

35

0.27

12

วงเวียน

32

0.24

13

ทางแยกต่างระดับ

26

0.20

14

ทางโค้งหักศอกและทางโค้งดิ่งที่มีความลาดชัน

15

0.11

15

ทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ

13

0.10

16

ทางลอด

7

0.05

17

ทางจักรยาน

7

0.05

18

ทางคนเดินเท้า

5

0.04

19

ทางเชื่อมเข้าบริเวณหน้าโรงเรียน

5

0.04

20

ทางม้าลายและทางคนเดินข้าม

3

0.02

21

จุดกลับรถต่างระดับ

2

0.02

22

จุดตัดทางรถไฟ

1

0.01

รวม
13,086
100.00
* อ้างอิงจากระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท ปี พ.ศ. 2551 – 2561

แม้ว่าอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งจะเกิดขึ้นบน
ทางตรงปกติไม่มีความลาดชัน แต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางโค้งนั้น
มากกว่าบนทางตรงปกติไม่มีความลาดชัน [2] ซึ่งความรุนแรงนั้นส่งผลให้
เกิดความสูญเสียที่มากกว่า ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
อุบัติเหตุบนทางโค้งจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุย้อนหลังในช่วงปี พ.ศ. 25592561 จากระบบรายงานอุ บั ติ เหตุ บ นทางหลวงชนบท จาการวิเคราะห์

อุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความแน่นอน และไม่
สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัย
ที่มีส่วนทำให้ ความปลอดภัย ในการใช้ถนนลดน้อ ยลง โดยสาเหตุก ารเกิด
อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขับขี่ (Road User) เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เนื่องจาก
พฤติกรรมเสี่ยงผู้ขับขี่ เช่น ความประมาท ความมักง่าย ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย การขาดสติ การขาด
จิตสำนึกต่อตนเองและผู้ร่วมใช้ทาง รวมไปถึง สภาพร่างกายและ
จิตใจ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะลดลง และ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
2. ยานพาหนะ (Vehicle) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน แม้ว่าผู้ขับ ขี่จะควบคุมยานพาหนะอย่างปลอดภัยและมีสติ
แต่สภาพของยานพาหนะที่ไม่พร้อมในการเดินทาง หรื อมีอายุการ
ใช้งานมาก ขาดการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาต่าง ๆ อาจส่งผล
ต่อการควบคุมยานพาหนะจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
3. ถนนและสภาพแวดล้อม (Road and Environment) ลักษณะทาง
กายภาพของถนนที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่
ไม่เอื้ อ อำนวยความปลอดภั ยในการขั บ ขี่ เช่ น ถนนเป็ น หลุมบ่ อ
สภาพอากาศมืดครึ้ม ต้นไม้บดบังถนน เป็นต้น เนื่องจากลักษณะ
ของถนนมีบทบาททางจิตวิทยาต่อผู้ขับขี่ในการรับรู้ ตัดสินใจ [3]
อาจจะทำให้ ผู้ ขั บ ขี่ ไม่ ส ามารถควบคุม สถานการณ์ ที่ เผชิ ญ และ
สูญเสียความสามารถในการควบคุมยานพาหนะจนนำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้
นอกจากนั้ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ป ระกอบของระบบที่
ปลอดภัย (Safe System) [4] คือ ความเร็ว (Speed) โดยการใช้ความเร็วสูง
ในการขับขี่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการขับ
ขี่ด้วยความเร็วปกติ จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุท างถนนของประเทศ
ไทย พ.ศ.2558 โดยมูลนิธิไทยโรดส์ [5] พบว่า ร้อยละ 76 ของอุบัติเหตุทาง
ถนนเกิดจากการใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ เนื่องจากการใช้ความเร็วสูงนั้นมี
ความสัมพันธ์กับระยะทางในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ และเป็นปัจจัย
เสริมที่ทำให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเป็นการเพิ่มระยะเวลาการ
ตัดสินใจและระยะทางในการลดความเร็ว ทำให้ผู้ขับ ขี่ไม่สามารถควบคุม
ยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่
เหนือความคาดหมาย และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ในท้ายที่สุด
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เมื่อเกิดความผิดพลาดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกัน
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะลดลง และก่ อให้อันตรายที่
ส่งผลให้เกิดความเสีย หายแก่ร่า งกาย ทรัพ ย์สิน และชีวิตได้ โดยปั จ จัย ที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าวสามารถรวมเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่ (Chain
of Events) [6] ได้ดังรูปที่ 2

 โค้งหลังหัก (Broken Back Curve) เป็นโค้งทางเดียวกันสอง
โค้งที่ อ ยู่ใกล้ กันที่ เชื่อ มต่ อ กัน ในทิ ศทางเดี ย วกัน โดยมีแ นว
เส้นตรงที่สั้นน้อยกว่า 100 เมตรเชื่อมต่อระหว่างสองโค้ง โค้ง
ลักษณะนี้ขัดกับความคาดหวังของผู้ขับ ขี่ หากเป็นไปได้ควร
ออกแบบเชื่อมต่อแนวเส้นทางด้วยโค้งกว้าง ๆ เพียงโค้งเดียว
5. ควรหลีก เลี่ย งการเปลี่ย นแปลงขนาดความกว้างของเกาะกลาง
ในช่วงถนนทางตรง
6. ใช้ความเร็วออกแบบที่ปลอดภัย และมีความสม่ำเสมอ ตลอดแนว
เส้ น ทาง และจั ด ให้ ทุ ก ตำแหน่ งตลอดแนวเส้ น ทางมี ระยะการ
มองเห็ นเพียงพอให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย (SSD) โดย
สอดคล้องกับความเร็วออกแบบ

รูปที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2.2 การออกแบบแนวทางโค้งราบ
การออกแบบแนวทางโค้งราบ (Horizontal Curve) หรือ ทางที่มีรัศมี
โค้งน้อยกว่า 900 เมตร คือ การออกแบบส่วนของแนวทางตรงและแนวทาง
โค้งให้ มีความสัมพันธ์กันกับ ความเร็วออกแบบ รัศมีความโค้ง การยกโค้ง
และองค์ประกอบด้านแรงต่าง ๆ ที่กระทำขณะยานพาหนะกำลังเคลื่อนที่บน
ผิวทางอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย AASHTO [3] ได้แนะนำหลักการเบื้องต้นใน
การออกแบบแนวทางโค้งราบดังนี้
1. แนวเส้ นทางควรเป็ น แนวทางตรงและกลมกลื น ไปกับ สภาพภูมิ
ประเทศ และมีความต่อเนื่ องสม่ำเสมอ และกลมกลืนกับแนวทาง
โค้ ง ดิ่ ง (Vertical Alignment) โดยหลี ก เลี่ ย งโค้ ง แคบ (Sharp
Curve) หรือทางตรงยาวมากแล้วต่อด้วยโค้งสั้น และหลีกเลี่ยงการ
ออกแบบแนวทางที่มี การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด หรือการ
ออกแบบแนวทางที่อยู่เหนือความคาดหวังของผู้ขับขี่
2. สำหรับ ทางที่อ อกแบบให้ ใช้ความเร็วสูงและไม่ ได้อ ยู่ในพื้นที่ ภู มิ
ประเทศทางเขา ควรเลื อ กใช้ รั ศ มี ค วามโค้ งที่ เหมาะสมในการ
ออกแบบ
3. ในกรณีที่มุมเบี่ยงเบน (Deflection Angle) มีค่าน้อยหรือน้อยกว่า
5 องศา ควรมีรัศมีความโค้งอย่างต่ำ 150 เมตรในการออกแบบ
เพื่อป้ องกันการเกิดมุมหั ก (Kinked) โดยไม่จำเป็ นต้องออกแบบ
ทางให้มีโค้งทางราบ ในกรณีที่มีมุมเบี่ยงเบนน้อยกว่า 1 องศา
4. ควรหลี ก เลี่ ย งการออกแบบ หรื อ เพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง หาก
จำเป็นต้องออกแบบโค้งในลักษณะต่อไปนี้
 โค้งผสม (Compound Curve) คือแนวทางโค้งราบที่ประกอบ
ไปด้ว ยโค้งกลมหลายโค้งเชื่อ มต่อ กัน และรัศ มีข องสองโค้ ง
ต่างกันค่อนข้างมาก โดยขนาดของรัศมีของโค้งแรกและรัศมี
ของโค้งที่สองที่อยู่ติดกันไม่ควรต่างกันเกิน 1.5 เท่า
 โค้งสลับทาง (Reverse Curve) คือแนวทางโค้งราบที่ประกอบ
ไปด้วยโค้งกลมสองโค้งที่เชื่อมต่อกันในทิศทางตรงข้ามกัน โดย
มีแนวทางตรงที่สั้นน้อ ยกว่า 100 เมตรเชื่อ มต่อระหว่างสอง
โค้ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวทางอย่างทันทีทันใด
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2.2.1 โค้งกลม
โค้งกลม (Circular Curve) คือ โค้งที่มีรัศมีคงที่เท่ากันตลอด และมีจุด
ศูนย์กลางของรัศมีเพี ยงจุดเดียว ใช้เชื่อมระหว่างแนวเส้นทางใหม่ที่เบนไป
จากแนวเส้นทางเดิมและแนวเส้นทางเดิมเข้าด้วยกัน โดยส่วนประกอบของ
โค้งกลมสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3

TRL27-3

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของโค้งกลม
โดยที่
 รัศ มีโค้ ง (Radius หรือ R) คื อ ค่า รัศมี ข องส่ว นโค้งของกลมที่ ใช้
เชื่อมต่อแนวทางใหม่ที่เบนไป (  องศา) จากแนวเดิม
 จุดเริ่มโค้ง (Point of Curve หรือ PC) คือ จุดเริ่มต้นของโค้งกลม
 จุดสิ้นสุดโค้ง (Point of Tangent หรือ PT) คือจุดสิ้นสุด ของโค้ง
กลม
 จุ ด สกั ด (Point of Intersection หรื อ PI) คื อ จุ ด ตั ด ระหว่ า ง
ระหว่างแนวเส้นทางใหม่และแนวเส้นทางเดิม
 ความยาวโค้งกลม (Length of Curve หรือ L) คือ ความยาวโค้ง
กลมจากจุดเริ่มโค้งถึงจุดสิ้นสุดโค้ง
 มุ ม สกั ด (Intersection Angle หรื อ  ) คื อ มุ ม เบนของแนว
เส้นตรงเส้นหลังที่เบนออกจากแนวเส้นก่อนหน้า มีค่าเท่า กับมุมที่
ศูนย์กลางที่รองรับส่วนโค้งกลมนั้น
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 ระยะสัมผัส (Tangent Distance หรือ T) คือ ระยะจากจุดเริ่มต้น
โค้งหรือจุดสิ้นสุดโค้งถึงจุดสกัด มีความสัมพันธ์กับมุมสกัด (องศา)
และรัศมีความโค้ง (เมตร) ดังสมการที่ (1)
T = R tan


2

(1)

2.2.2 โค้งผสม
โค้งผสม (Compound Curve) ประกอบด้วยโค้งกลมที่อยู่ติดกันโดยมี
รัศมี ข นาดต่ า งกั น มากกว่ า 1.5 เท่ า เชื่อ มต่ อ กัน และมี จุ ด ศูน ย์ก ลางรัศ มี
มากกว่า 1 จุด ดังรูปที่ 4 สามารถพบทางโค้งลักษณะนี้ได้บ นเส้นทางที่มี
พื้นที่จำกัด เช่น พื้นที่บริเวณเนินเขาหรือเหวลึก เนื่องจากความสะดวกใน
การก่อสร้าง โดยปกติไม่เป็น ที่นิยมออกแบบ เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่รับรู้ถึงการ
เปลี่ ย นแปลงความโค้ ง และเป็ น การออกแบบแนวทางที่ อ ยู่เหนื อ ความ
คาดหวังของผู้ขับขี่

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของโค้งสลับทาง
2.2.4 โค้งหลังหัก
โค้งหลังหั ก (Broken-Back Curve) คื อ โค้งทางเดีย วกัน ที่ อ ยู่ใกล้ กั น
มาก ประกอบขึ้ น จากโค้ งกลมสองโค้งที่ เชื่อ มต่ อ ในทิ ศ ทางเดีย วกัน ด้ว ย
ทางตรงยาวไม่เกิน 100 เมตร และมีจุดศูนย์กลางของโค้งอยู่ทางเดียวกัน ดัง
รูปที่ 6 โค้งหลังหักเป็นโค้งที่อันตรายควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากยากแก่การยก
โค้ง และอาจทำให้ ผู้ขับ ขี่ยานพาหนะมองไม่เห็นแนวทางข้ างหน้าในเวลา
กลางคืนเนื่องจากระยะมองเห็นไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

รูปที่ 4 ส่วนประกอบของโค้งผสม
โดยที่
 พิกัด (x, y) คือ พิกัดทางภูมิศาสตร์ โดย x คือพิกัดลองจิจูด และ y
รูปที่ 6 ส่วนประกอบของโค้งหลังหัก
คือพิกัดละติจูด
 ระยะสัมผัส (Tangent Distance หรือ T) คือ ระยะจากจุดเริ่มต้น 2.3 การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
โค้งหรือ จุ ดสิ้น สุ ดโค้ งถึ งจุ ด สกั ด สามารถหาได้ จ ากจุ ดพิ กั ด ของ
การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน (Accident Analysis) คือ การวิเคราะห์
จุดเริ่มต้นโค้ง จุดสิ้นสุดโค้ง และจุดสกัด ดังสมการที่ (2) และ (3)
เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่ มข้อมูลที่สนใจจากการนำข้อมูลอุบัติเหตุ จาก
โดย TA  1.5TB หรือ TB  1.5TA
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาทำการศึกษาและผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
2
2
T A = ( x2 − x1 ) + ( y2 − y1 )
(2) ความปลอดภั ย ทางถนน รวมไปถึ งผลกระทบจากการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ด้ว ย
เทคนิคต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์กับข้อมูลอุบัติเหตุที่ต้องการ
TB = ( x2 − x3 ) 2 + ( y3 − y2 ) 2
(3)
วิเคราะห์ และลักษณะของข้อมูล [7-8] โดยการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
2.2.3 โค้งสลับทาง
ด้วยวิธีการทางสถิติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้
โค้งสลับ ทาง (Reverse Curve) คื อ โค้ งกลมสองโค้งที่ เชื่ อ มต่ อ กัน ใน
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่
ลักษณะที่จุดศูนย์กลางของโค้งอยู่ในทิศตรงกันข้าม โดยมีทางเชื่อมระหว่าง
ใช้เพื่อบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายในขอบเขต
สองโค้งยาวไม่เกิ น 100 เมตร ดังรูป ที่ 5 เป็ นโค้ งที่ ควรหลีก เลี่ ย งในการ
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงกลุ่มข้อมูล
ออกแบบ ส่วนมากมักใช้กับทางเขา
อื่น ๆ ได้
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ลักษณะของประชากรทั้งหมดจากการศึกษากลุ่ม
ตัว อย่าง โดยอาศัย ทฤษฎีความน่า จะเป็ นในการวิเคราะห์ เช่น
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน

3. วิธีการศึกษา
3.1 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การทบทวน
งานวิจั ย และทฤษฎีที่ เกี่ย วข้ อ ง การกำหนดขอบเขตของการศึก ษา การ
รวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
การสรุ ป ผลการศึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะ ดั ง รู ป ที่ 7 โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
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3.3.1 ข้อมูลอุบัติเหตุ
ข้อมูลอุบัติเหตุที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลสถิ ติอุบัติเหตุ
3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 จากระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (Accident Report
Management System หรือ ARMS) หรือ arms.drr.go.th เนื่องจากเป็ น
ข้อ มูลในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีก ารเปลี่ย นแปลงปั จจั ยทางถนนมากนัก ซึ่ง
ข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบรายงานอุบัติเหตุประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ
ได้แก่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ช่วงกิโลเมตรที่เกิดอุบัติเหตุ วันเดือนปีและ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ บริเวณที่เกิดเหตุ สภาพอากาศในวันที่เกิดเหตุ จำนวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ชนิดของยานพาหนะ รูปแบบการชน และสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ
3.3.2 ข้อมูลช่วงทางโค้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยทางถนนของทางโค้ง รวบรวมได้จากระบบ
GPS Vehicle Tracking ซึ่งเป็ น การเก็บ ข้ อ มู ลโดยใช้ ย านพาหนะที่ ติด ตั้ ง
ระบบติด ตาม GPS เพื่ อ เก็บ ข้ อ มูล พิ กัดทางภูมิ ศาสตร์ข องแนวถนนตาม
เส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ 1 เมตร และนำ
ข้อมูลพิกัดไปคำนวณข้อมูลลักษณะทางเรขาคณิตของทางโค้งทั้งโครงข่าย
ทางหลวงชนบท ได้แก่ จุดเริ่มต้นของทางโค้ง จุดสิ้นสุดของทางโค้ง จุดสกัด
ของทางโค้ง ความยาวทางโค้ง และรัศมีโค้ง เป็นต้น
3.3.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายทาง
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สายทางที่ ใช้ ในการคั ด กรองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ขอบเขตของการศึกษา คือ จำนวนช่องจราจร อ้ างอิ งจากระบบบริห าร
จัดการโครงข่ายทางหลวงชนบท (Rural Roads Network Management
System หรือ RM) หรือ rm.drr.go.th
เมื่อ ได้มาซึ่งข้ อ มูล ตามที่ ได้ก ล่าวไว้ข้า งต้นแล้ว จำเป็ นต้อ งมีก ารคัด
กรองข้อมูลที่ได้มา เพื่อพิจารณาข้อมูลตามขอบเขตที่สนใจ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะนำไปใช้ ในขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล
และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ

รูปที่ 7 ขั้นตอนการศึกษา

3.4 การสังเคราะห์ข้อมูล

3.2 การกำหนดขอบเขตของการศึกษา

ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อ มูล จะต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้า โดยข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้เลยหลังจาก
การคัดกรอง ได้แก่ ข้อมูลอุบัติเหตุ และข้อมูลเกี่ยวกับสายทาง แต่ในส่วน
ของข้อมูลปัจจัยทางถนนของทางโค้งจะต้องนำข้อมูลดิบไปผ่านกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนถัดไป
ข้อมูลปัจจัยทางถนนของทางโค้งที่ได้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ จุดเริ่มต้นโค้ง จุดสิ้นสุดโค้ง ความยาวทางโค้ง ซึ่งข้อมูล
ในส่วนนี้จะนำไปพิจารณาเพื่อจำแนกประเภทของทางโค้งต่อ ดังนี้
3.3 การรวบรวมและการคัดกรองข้อมูล
 ในกรณี ที่ ทางโค้งที่ติ ดกัน อยู่ ห่ างกันเกิ น 100 เมตร และมี ระยะ
ผู้วิจั ย ได้ เก็บ รวบรวมข้ อ มู ลที่ จ ำเป็ น จากแหล่งข้ อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ ต่ า ง ๆ
สัมผัสจากจุดเริ่มโค้งถึงจุดสกัด (TA) และระยะสัมผัสจากจุดสกัดถึง
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา ได้แก่ ข้อมูล
จุดสิ้นสุดโค้ง (TB) ยาวต่างกันน้อยกว่า 1.5 เท่า ให้พิจารณาเป็ น
อุบัติเหตุ ข้อมูลช่วงทางโค้ง และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายทาง
โค้งกลม (Circular Curve)
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์จำแนกทางโค้ง บนถนน 2 ช่อ ง
จราจร (ทิศทางละ 1 ช่องจราจร) ในโครงข่ายทางหลวงชนบทตามประเภท
ทางโค้ง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แ ก่ โค้งกลม โค้งผสม โค้งหลังหั ก
และโค้งสลับทาง และวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางถนนและอุบั ติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งแต่ละประเภท โดยใช้ข้อมูล
อุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 31 ธันวาคม
พ.ศ.2561
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 ในกรณี ที่ ทางโค้งที่ติดกัน อยู่ ห่ างกันเกิ น 100 เมตร และมี ระยะ
สัมผัสจากจุดเริ่มโค้งถึงจุดสกัด (TA) และระยะสัมผัสจากจุดสกัดถึง
จุดสิ้นสุดโค้ง (TB) ยาวต่างกันมากกว่า 1.5 เท่า ให้พิจารณาเป็นโค้ง
ผสม (Compound Curve)
 ในการจำแนกโค้งหลังหักและโค้งสลับทาง สามารถพิจารณาได้จาก
ทิศ ทางของทางโค้งที่ อ ยู่ ติด กัน ซึ่ งหาได้ จ ากความชัน ของระยะ
สัมผัสจากจุดเริ่มโค้งถึงจุดสกัด ( m1 ) และความชันของระยะสัมผัส
จากจุดสกัดถึงจุดสิ้นสุดโค้ง ( m2 ) ดังรูปที่ 8 และดังสมการที่ (4) –
(5) โดยทางโค้ งพิจ ารณาคือ โค้งซ้ายหาก m1  m2 และทางโค้ ง
พิจารณาคือโค้งขวาหาก m1  m2
Slope(TA ) = m1 =

y2 − y1
x2 − x1

Slope(TB ) = m2 =

y3 − y2
x3 − x2
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4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาที่ได้นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การจำแนกทางโค้ง
และการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
4.1 การจำแนกทางโค้ง

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์จำแนกถนนทางโค้ง 2 ช่องจราจร
ในโครงข่ า ยทางหลวงชนบทออกตามประเภททางโค้ ง แบ่ งออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ โค้งกลม โค้งผสม โค้งสลับทาง และโค้งหลังหัก โดยข้อมูล
แนวทางโค้ ง ของถนนทั้ ง โครงข่ า ยทางหลวงชนบทที่ ได้ จ ากระบบ GPS
Vehicle Tracking System กว่า 88,435 โค้ง สามารถจำแนกตามประเภท
(4) และจำนวนช่องจราจรได้ดังตารางที่ 2
(5) ตารางที่ 2 จำนวนทางโค้งในโครงข่ายถนนชนบทจำแนกตามประเภทและ
จำนวนช่องจราจร
จำนวนช่องจราจร *
2
4
6
โค้งกลม
45,594
5,518
22
โค้งผสม
5,737
536
7
โค้งสลับทาง
19,432
1,597
3
โค้งหลังหัก
9,108
865
2
รวม
79,871
8,516
34
* อ้างอิงจากระบบบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบท
ประเภททางโค้ง

รูปที่ 8 ความชันของระยะสัมผัส
 ในกรณีที่ทางโค้งที่ติดกันอยู่ห่างกันไม่เกิน 100 เมตร และเชื่อมต่อ
กันในทิศทางเดียวกัน ให้พิจารณาเป็นโค้งหลังหัก (Broken-Back
Curve)
 ในกรณีที่ทางโค้งที่ติดกันอยู่ห่างกันไม่เกิน 100 เมตร และเชื่อมต่อ
กันในทิศทางตรงกันข้าม ให้พิจารณาเป็นโค้งสลับ ทาง (Reverse
Curve)
3.5 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ

>6
7
3
2
2
14

รวม
51,141
6,283
21,034
9,977
88,435

4.2 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ในการวิเคราะห์ อุ บัติเหตุบ นช่วงทางโค้ง ในโครงข่ายถนนชนบท จาก
ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง
31 ธัน วาคม พ.ศ.2561 จากระบบรายงานอุ บั ติเหตุบ นทางหลวงชนบท
พบว่า มี อุ บั ติ เหตุ เกิด ขึ้ น 1358 ครั้ง บน 1194 ช่ว งถนนทางโค้ ง 2 ช่อ ง
จราจร ดังตารางที่ 3

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์อุบัติเหตุ ตารางที่ 3 ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนช่วงทางโค้งของถนนชนบท 2 ช่องจราจร
จำนวนอุบัติเหตุ
จำนวนผู้เสียชีวิต
จำนวนผู้บาดเจ็บ
สำหรับทางโค้งราบของทางหลวงชนบท 2 ช่องจราจร เพื่อบรรยายลักษณะ
ปี พ.ศ.
(ครั้ง)
(ราย)
(ราย)
ข้อมูลทั่วไปของอุบัติเหตุที่ศึกษา โดยกำหนดช่วง กม.ทางโค้งที่พิจารณา ดัง
2559
431
101
169
สมการที่ (6) ดังรูป ที่ 9 และดึงข้อ มูลอุ บั ติเหตุที่เกิดขึ้ นลงบนช่วงทางโค้ง
2560
419
88
126
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางถนนและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทาง
2561
508
115
142
โค้งแต่ละประเภท
รวม
1,358
304
437
ช่วงทางโค้งที่พิจารณา = ช่วง กม. ทางโค้ง ± 50 เมตร

รูปที่ 9 การกำหนดช่วงทางโค้งที่พิจารณา

(6)

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนช่วงทางโค้ง 2 ช่องจราจร
แต่ ละประเภทในช่ ว งเวลา 3 ปี ที่ ผ่ า นมา ดั งตารางที่ 4 พบว่า อุ บั ติ เหตุ
ส่วนมากเกิดขึ้นบนโค้งกลม (ร้อยละ 62.0) รองลงมาคือ โค้งสลับทาง (ร้อย
ละ 20.8) โค้งหลังหัก (ร้อยละ 10.2) และโค้งผสม (ร้อยละ 7.0) ตามลำดับ
นอกจากนั้ น เมื่ อ จำแนกอุ บั ติ เหตุ ต ามประเภททางโค้ ง และชนิ ด ของ
ยานพาหนะที่เกี่ ยวข้ อง ดังรูป ที่ 10 พบว่า โค้งที่มี อั ตราการเกิดอุบั ติเหตุ
(AccRate) ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ ต่อ 100 โค้งสูงสุด คือ โค้งกลม
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(1.10) รองลงมา คือ โค้งสลับทาง (0.98) โค้งหลังหัก (0.93) และโค้งผสม
ตามลำดับ (0.91) ในขณะที่ โค้งที่มี อั ตราการเกิดอุ บั ติเหตุ ที่ เกี่ยวข้อ งกับ
รถยนต์ต่อ 100 โค้งสูงสุด คือ โค้งกลม (0.50) รองลงมา คือ โค้งผสม (0.47)
โค้งหลังหัก (0.44) และโค้งสลับทาง (0.33) ตามลำดับ

และโค้งผสม (0.436) ตามลำดั บ ในขณะที่ โค้ งที่ ส่ งผลต่อ อั ต ราการเกิ ด
อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ที่มี ผู้เสีย ชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงสูงสุด คือ
โค้งสลับทาง (0.268) รองลงมา คือ โค้งกลม (0.267) โค้งหลังหัก (0.264)
และโค้ ง ผสม (0.244) ตามลำดั บ ดั ง ตารางที่ 5 โดยที่ FSI (Fatal and
Serious Injury) คือ จำนวนผู้ เสีย ชี วิต และบาดเจ็ บ รุน แรง F (Fatal) คื อ
จำนวนผู้ เสี ย ชี วิ ต และ SI (Serious Injury) คื อ จำนวนผู้ บ าดเจ็ บ และ
AccRate (Accident Rate) คืออัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อ 100 โค้ง
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจาก
การเกิดอุ บั ติเหตุ 1 ครั้งของทางโค้งแต่ละประเภท จำแนกตามชนิดของ
ยานพาหนะที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่ า ในการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ บ นทางโค้ ง 1 ครั้ ง
ประเภทของทางโค้งที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ
เกี่ยวข้องกับ รถจักรยานยนต์สูงสุด คือ โค้งหลังหัก (0.424) รองลงมา คือ
โค้งสลับทาง (0.365) โค้งกลม (0.342) และโค้งผสม (0.263) ตามลำดับ
ในขณะที่โค้งที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุเกี่ยวข้อง
กั บ รถยนต์ สู ง สุ ด คื อ โค้ ง สลั บ ทาง (0.184) รองลงมา คื อ โค้ งหลั งหั ก
(0.173) โค้งผสม (0.147) และโค้งกลม (0.145) ตามลำดับ ดังตารางที่ 6
โดยที่ FSIRate (Fatal and Serious Injury Rate) คือ อั ต ราการบาดเจ็ บ
รุนแรงและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ บ นทางโค้ง 1 ครั้ง FRate (Fatal
Rate) คือ อัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุ บัติเหตุ บนทางโค้ง 1 ครั้ง และ
SIRate (Serious Injury Rate) คือ อั ตราการบาดเจ็ บ รุน แรงจากการเกิ ด
อุบัติเหตุบนทางโค้ง 1 ครั้ง

ตารางที่ 4 อั ตราการเกิด อุ บั ติเหตุบ นช่วงทางโค้งของถนนชนบท 2 ช่อ ง
จราจรจำแนกตามประเภทของทางโค้ง
ประเภททาง
โค้ง

จำนวนทางโค้ง
(โค้ง)

จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
(ครั้ง/100 โค้ง)

โค้งกลม

45,594 (57.1%)

842 (62.0%)

1.85

โค้งผสม

5,737 (7.2%)

95 (7.0%)

1.66

โค้งสลับทาง

19,432 (24.3%)

282 (20.8%)

1.45

โค้งหลังหัก

9,108 (11.4%)

139 (10.2%)

1.53

รวม

79,871

1,358

6.48
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จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ลอุ บั ติ เหตุ ห าความสัม พั น ธ์ระหว่า งชนิ ด ของ
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง (รถจักรยานยนต์ และรถยนต์) ประเภททางโค้ง และ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งแต่ละประเภท พบว่า ประเภทของทางโค้ง
ส่งผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยโค้งที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวข้อ งกับ รถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ รุนแรงสูงสุด คือ
โค้งหลังหัก (0.648) รองลงมา คือ โค้งกลม (0.632) โค้งสลับทาง (0.530)

ตารางที่ 5 อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนช่วงทางโค้งของถนนชนบท 2 ช่องจราจร จำแนกตามความรุนแรง
รถจักรยานยนต์

รถยนต์

ประเภททางโค้ง

จานวนทางโค้ง
(โค้ง)

FSI

AccRate

F

AccRate

SI

AccRate

FSI

AccRate

F

AccRate

SI

AccRate

โค้งกลม

45,594

288

0.63

126

0.28

162

0.36

122

0.27

47

0.10

75

0.16

โค้งผสม

5,737

25

0.44

15

0.26

10

0.17

14

0.24

3

0.05

11

0.19

โค้งสลับทาง

19,432

103

0.53

39

0.20

64

0.33

52

0.27

15

0.08

37

0.19

โค้งหลังหัก

9,108

59

0.65

24

0.26

35

0.38

24

0.26

14

0.15

10

0.11

รวม

79,871

475

2.24

204

1.00

271

1.24

212

1.04

79

0.39

133

0.66

ตารางที่ 6 อัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
รถจักรยานยนต์

รถยนต์

ประเภททางโค้ง

จานวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)

FSI

FSIRate

F

FRate

SI

SIRate

FSI

FSIRate

F

โค้งกลม

842

288

0.34

126

0.15

162

0.19

122

0.14

โค้งผสม

95

25

0.26

15

0.16

10

0.10

14

0.15

โค้งสลับทาง

282

103

0.36

39

0.14

64

0.23

52

โค้งหลังหัก

139

59

0.42

24

0.17

35

0.25

รวม

1,358

475

1.40

204

0.62

271

0.78

FRate

SI

SIRate

47

0.06

75

0.09

3

0.03

11

0.12

0.18

15

0.05

37

0.13

24

0.17

14

0.10

10

0.07

212

0.65

79

0.24

133

0.41

5. สรุปผล

บนถนนสองช่องจราจรในโครงข่ายทางหลวงชนบทออกตามประเภททางโค้ง
และวิเคราะห์ ข้อมูลอุบัติเหตุ หาความสั มพันธ์ระหว่างปัจ จัยทางถนนและ
จากการศึกษาวิเคราะห์อุบตั ิเหตุสำหรับทางโค้งราบของทางหลวงชนบท
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งแต่ละประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
สองช่องจราจรด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์จำแนกทางโค้ง
2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สามารถสรุปได้ว่า ช่วงถนนทางโค้งเป็น
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บริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่สูง เมื่อจำแนกช่วงทางโค้งบนถนน
ชนบทสองช่องจราจรทั้งหมดสามารถออกตามประเภท พบว่า ทางโค้งบน
ถนนชนบทสองช่องจราจรประกอบไปด้วย โค้งกลม (Circular Curve) ร้อย
ละ 57.1% โค้ งสลั บ ทาง (Reverse Curve) ร้อ ยละ 24.3% โค้งหลั งหั ก
(Broken-Back Curve) ร้อยละ 11.4 และ โค้งผสม (Compound Curve)
ร้อยละ 7.2 โดยจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนช่วงทางโค้งแต่ละประเภทใน
ช่วงเวลา 3 ปีดังกล่าว จำแนกตามชนิดของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องสามารถ
สรุปได้ดังรูปที่ 10
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รูปที่ 10 แผนภูมิต้นไม้ของอุบัติเหตุบนทางโค้งของถนนชนบท 2 ช่องจราจร
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล อุ บั ติเหตุ ห าความสั ม พั น ธ์ระหว่า งชนิ ด ของ
ยานพาหนะ ประเภททางโค้ง และอุ บัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งแต่ละ
ประเภท พบว่า อุบัติเหตุส่วนมากเกิดขึ้นบนโค้งกลม รองลงมา คือ โค้งสลับ
ทาง โค้งหลังหัก และโค้งผสม ตามลำดับ โดยโค้งที่ส่งผลต่ออัตราการเกิด
อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงของรถจักรยานยนต์สูงสุด คือ โค้ง
หลังหั ก ในขณะที่ โค้งที่ ส่งผลต่อ อั ตราการเกิดอุ บั ติเหตุที่ มีผู้เสีย ชีวิตและ
บาดเจ็บรุนแรงของรถยนต์สูงสุด คือ โค้งสลับทาง อีกทั้ง ในการเกิดอุบัติเหตุ
บนทางโค้ง 1 ครั้ง โค้งที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สูงสุด คือ โค้งหลังหัก ในขณะที่โค้งที่ส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับ รถยนต์สูงสุด คือ
โค้งสลับทาง เช่นเดียวกัน

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรมทางหลวงชนบทที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการ
ดำเนินการวิจัย และขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและ
เทคโนโลยี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Excellence Center in Infrastructure
Technology and Transportation Engineering - ExCITE) แ ล ะ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ที่ ให้ ค ำปรึก ษาแนะนำในด้า น
วิชาการ และด้านการดำเนินงานวิจัยนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี
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เงื่อนไขและข้อพิจารณาในการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกจากการชนบนทางยกระดับ
Site Characteristics and Installation Criteria for Crash Cushion on Elevated Road
เอกรินทร์ เหลืองวิลัย1,* และ วิทวงศ์ กาญจนชมภู2
1

2

ฝ่ายวิจยั และแผนปฏิบัติการ บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
*Corresponding author; E-mail address: ekarin.lue@tollway.co.th

บทคัดย่อ
ทางยกระดับดอนเมือง ได้ติดตั้ง Crash Cushion บริเวณหัวเกาะทาง
ลงทางยกระดับ จำนวน 9 จุด เป็นอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน NCHRP 350
ระดับ TL 2 รองรับการชนที่ความเร็ว 80 กม/ชม มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุต้องชดใช้ค่าเสียหายและทางยกระดับฯ ต้อง
จัดหาอุปกรณ์ชุดใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน จึงมีความประสงค์จะทบทวน
เหตุผลความจำเป็น รวมถึงพิจารณาอุปกรณ์ประเภทอื่น ที่ลดความรุนแรง
จากอุบัติเหตุได้ AASHTO Roadside Design Guide ได้ให้ข้อพิจารณาการ
เลือกชนิดของ Crash Cushion ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเร็ว รถ ปริมาณ
การจราจร ความถี่ของอุบัติเหตุ และการบำรุงรักษา แต่มิได้มขี ้อกำหนดเชิง
ปริมาณหรือเงื่อนไขที่จำเป็นที่ต้องติดตั้ง ยังคงเป็นวิจารณญาณของวิศวกร
บนพื้นฐานลัก ษณะกายภาพทาง โครงสร้า งถาวรที่อ าจถูกชนและสถิติ
อุบัติเหตุเป็นสำคัญ ในกรณีของทางยกระดับในประเทศไทย อุบัติเหตุที่
รุ น แรงคื อ รถตกทาง ข้ อ พิจ ารณาหลัก จึง ได้แ ก่ 1) มี โ อกาสชนปะทะ
โครงสร้างถาวรจนทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อผู้ใช้รถหรือไม่ และ 2)
มีโอกาสรถตกทางหรือไม่ เหตุรถตกทางส่วนใหญ่ เกิด บนหัวเกาะกว้างรูป
ตัววาย (Y) บนทางยกระดับดอนเมือง มีเฉพาะหัวเกาะแคบรูปตัวไอ (I) และ
ตัววี (V) ในส่วนของตัววี ถึงแม้จะกว้างเพียง 0.9-2.0 เมตร แต่ก็กว้างพอที่
รถจะพลิก ตกทางลงไปได้ หัว เกาะทางลงทั้งหมด 13 จุด จุดที่ควรให้
ความสำคัญเพื่อติดตั้ง Crash Cushion คือที่บริเวณหัวเกาะรูปตัววีซึ่ งมี
เพียง 3 จุด ด้วยเหตุผลของการป้องกันรถตกทาง อย่างไรก็ตาม เพื่อความ
มั่นใจในการให้บริการทางยกระดับอย่างปลอดภัย ทางยกระดับดอนเมือง
ยังคงไว้ซึ่ง Crash Cushion ทั้ง 9 จุด และจะเสริมด้ว ยมาตรการความ
ปลอดภัยด้านอื่นๆ ต่อไป
คำสำคัญ: อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก, ความปลอดภัยด้านการจราจร, ทาง
ยกระดับ

Abstract

which is capable of 80 km/hr collision. Cost of each unit is quite
high. When crashed, compensation and re-installation cost is
high. So, the existence of crash cushions is reconsidered.
Installation criteria have been reviewed and reconsidered again.
AASHTO Roadside Design Guide gives selection criteria for crash
cushion. The criteria are speed, traffic volume, accident
frequency and maintenance ability. However, installation
decision is still based on designer’s consideration without
quantitative criteria. In the case of elevated road in Thailand,
severe accident is car plunges off the road. Thus, the main
consideration should be 1) a chance of crash to death on fixed
objects and 2) a chance to plunge off the way. Most of plunge
off cases were happened on wide-median barrier transition unit
which is on Y-shape exit ramp. DMT has only narrow medians
which is I-shape and V-shape exit ramp. The narrow gap of Vshape ramp is only 0.9-2 m but still have a chance of falling. So,
highly attention should be paid on V-shape exit which has only
3 locations on DMT by the reason of plunge rather than
suddenly crash. However, for more confidence of safe road
service, 9 crash cushions are still remained. More safety devices
will be added to increase driving safety.
Keywords: Crash cushion, road safety, elevated road

1. บทนำและสภาพปัญหา
โครงการทางสัมปทานยกระดับดินแดง-อนุสรณ์สถาน หรือที่เรียกว่า
ทางยกระดั บ ดอนเมื อ ง ตั ้ ง อยู ่ เ หนื อ ถนนวิ ภ าวดี ร ั ง สิ ต กม.6+383 ถึ ง
26+597 มีระยะทาง 20.2 กม. เป็นทางยกระดับขนาด 3 ช่องจราจรต่อ
ทิศทางดังรูปที่ 1 มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 93,000 เที่ยวต่อวัน (ปี 2562)

Crash cushions were installed in Don Muang Tollway (DMT)
elevated road. Nine units were installed in the gore area of exit
ramps. They are conformed to NCHRP 350 standard, TL 2 level
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ตารางที่ 1 คำแนะนำการเลือก Crash Cushion โดย RDG
ชนิด
Sacrificial

ADT, คัน/วัน
<25,000

ความถี่ของการชน
ครั้งเดียวตลอดอายุ

Usable
Low
Maintenance

<25,000
>25,000

ปีละครั้ง
ปีละหลายครั้ง

อื่นๆ
ห่างจากขอบทาง
มากกว่า 3 เมตร
เข้าซ่อมได้ตลอดเวลา
ระยะเวลาเข้าซ่อม
จำกัด

เอกสารประกอบการสัมมนา IRF Safer Road by Designs 2012 (IRF,
2012) แนะนำชนิดของ Crash Cushion ตามตารางที่ 2 ดังนี้

รูปที่ 1 ทางยกระดับดอนเมือง
ทางยกระดับมีทางขึ้น -ลง 24 จุด เป็นทางลง 13 จุด ได้ติดตั้ง Crash
Cushion บริเวณหัวเกาะทางลงทางยกระดับ จำนวน 9 จุด ดังรูปที่ 2 เป็น
อุปกรณ์ตามมาตรฐาน NCHRP 350 ระดับ TL 2 รองรับการชนที่ความเร็ว
80 กม/ชม. มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุต้องชดใช้
ค่าเสียหายและทางยกระดับฯ ต้องจัดหาอุปกรณ์ชุดใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
เช่นกัน จึงมีความประสงค์จะทบทวน เหตุผลความจำเป็น รวมถึงพิจารณา
อุปกรณ์ประเภทอื่น ที่ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้

ตารางที่ 2 คำแนะนำการเลือก Crash Cushion โดย IRF
ชนิด
Sacrificial
Usable

ชิ้นส่วนที่ใช้ได้
หลังชน
น้อยกว่า 50%
50 – 90%

Low Maintenance

มากกว่า 90%

ความถี่ของการชน
น้อยกว่า 1 ครั้งใน 18 เดือน
1 ครั้ง/18เดือน < X < 3
ครั้ง/ปี
มากกว่า 3 ครั้ง/ปี

ระดับ
ราคา
1X
2X
5X

ชนิด Low-Maintenance ถึงแม้จะสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ แต่ก็มีราคาสูงกว่าชนิดอื่นๆ มาก
2.2 มาตรฐานประเทศไทย
คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ งานบำรุงรักษา
ทางหลวงพิเศษ (กรมทางหลวง, 2561) ระบุความจำเป็นว่า กรณีที่มีวัตถุ
ถาวรที่รถเสีย หลัก เข้า มาอาจทำให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ ให้
พิจารณาติดตั้ง Crash Cushion
2.3 การติดตั้งของหน่วยงานต่างๆ

รูปที่ 2 Crash Cushion บริเวณหัวเกาะทางลง

ทางพิเศษ
ได้ติดตั้ง Crash Cushion ไม่แต่เฉพาะหัวเกาะทางลงแต่รวมถึงหัวเกาะ
2.1 มาตรฐานต่างประเทศ
ทางแยกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็นลักษณะตัว Y กว้างดังรูปที่ 3 เมื่อรถ
Manual on Uninform Traffic Control Devices for Streets and เสยหัวเกาะอาจตกทางได้ ถึงแม้ว่า หัวเกาะนั้น จะยังไม่เคยมีเหตุรถตกทางก็
Highways (MUTCD) (FHWA, 2009) ระบุ ว ่ า Crash Cushion ใช้ เ พื่ อ ตาม การติดตั้ง เลือกใช้ของที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ NCHRP 350 (TRB, 1992)
หรือ EN1317 ภายหลัง มีการติดตั้งถังกันชน (Cushion Tank) เสริมอีกด้วย
ป้องกันคนขับจากการชนขอบทาง วัตถุถาวร ต่างๆ

2. การทบทวน Crash Cushion

Roadside Design Guide (AASHTO, 2011) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า Crash
Cushion เป็น Roadside Barrier Terminal ประเภทหนึ่ง ใช้ติดตั้งบริเวณ
เกาะกลาง หรือ หัวเกาะทางออก (Gore Area) เพื่อลดความเร็วรถ เพื่อลด
อันตรายจากการชนแบบปะทะตรง แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ตามกลไกการ
ทำงาน ได้ แ ก่ Work-Energy Principle แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่
Sacrificial, Useable แ ละ Low maintenance ชนิ ด ที ่ 2 เป ็ น แ บบ
Conservation of Momentum Principle ที่เรียกกันว่า ถังทราย (Sand
Barrel) เงื่อนไขในการเลือกประเภทประกอบไปด้วย สถิติการชน ปริมาณ
จราจร (ADT) ต่อวัน ระยะเวลาการปิดซ่อม การซ่อมกลางวัน -กลางคืน มี
ข้อพิจารณาตามตารางที่ 1 ดังนี้
TRL28-2
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ถนนกรุงเทพมหานคร
ได้ติดตั้ง Crash Cushion ในทางยกระดับที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ
สะพานยกระดับจตุรทิศ ช่วงเลียบบึงมะกะสัน สะพานยกระดับคู่ ขนานลอย
ฟ้าบรมราชชนนี สะพานยกระดับรัชวิภา และจุดอื่นๆ ในหลายบริเวณ ดังรูป
ที่ 4

จำนวน 12 จุดที่อยู่บนทางระหว่างปี 2551-2562 แบ่งเป็นเฉี่ยวชนและพลิก
คว่ำจำนวน 6 ครั้งใน 5 หัวเกาะ เป็นเฉี่ยวชนและปีนหัวเกาะจำนวน 36 ครั้ง
ในทุกหัวเกาะ รวมทั้งหมด 42 ครั้ง แต่ละหัวเกาะถูกเฉี่ยวชน 1-5 ครั้ง หรือ
คิดเป็นจำนวนเฉลี่ย 3.18 ครั้ง/จุด/10 ปี หัวเกาะที่ถูกเฉี่ยวบ่อยที่สุดคือ 15
ครั้ง ซึ่งมีจุดเดียว ความถี่สูงกว่าจุดอื่นๆ ถึง 3 เท่า ต้องได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ ที่สำคัญคือยังไม่เคยมีกรณีรถตกทาง
ข้อพิจารณาหลักของการติดตั้ง Crash Cushion บนทางยกระดับคือ
1) มีโอกาสชนปะทะโครงสร้างถาวรจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายอย่าง
รุนแรงต่อผู้ใช้รถหรือไม่ ในส่วนข้อพิจารณาแรกนี้ ที่บริเวณเส้นบั้งหัวเกาะ
(Gore Area) มีก ารติด ตั้ง Median Barrier Transition Unit เพื่อ ป้อ งกั น
การชนปะทะตรงในทุกหัวเกาะทางลงอยู่แล้ว จึงไม่มีการชนปะทะตรง และ
ไม่มีโครงสร้างถาวรกีดขวางอยู่ และมีการติดตั้งป้ายลูกศร ป้ายเตือนทาง
แยก พร้อมไฟกระพริบหัวเกาะให้เห็นชัดเจนครบทุกจุด
2) มีโอกาสรถตกทางหรือไม่ เหตุรถตกทางส่วนใหญ่ เกิด บนหัวเกาะ
กว้างรูปตัววาย (Y) ดังรูปที่ 6 บนทางยกระดับดอนเมือง มีเฉพาะหัวเกาะ
รูปที่ 4 ภาพข่าวการติดตั้ง Crash Cushion ของกรุงเทพมหานคร
แคบรูปตัวไอ (I) และตัววี (V) แต่ไม่มีหัวเกาะรูปตัววาย ในส่วนของตัว วี
ทางหลวงชนบท
ถึงแม้จะกว้างเพียง 0.9-2.0 เมตร แต่ก็กว้างพอที่รถจะพลิก ตกทางลงไปได้
ได้ติดตั้ง Crash Cushion ไว้หลายแห่งดังรูปที่ 5 เช่น สะพานภูมิพล ดังรูปที่ 7 ดังนั้น หัวเกาะทางลงทั้งหมด 13 จุด จุดที่ควรให้ความสำคัญเพื่อ
ถนนสมโภชเชีย งใหม่ 700 ปีแ ละถนนราชพฤกษ์ ได้อ อกสำรวจจุดเสี่ยง ติดตั้ง Crash Cushion คือที่บริเวณหัวเกาะรูปตัววีซึ่งมีเพียง 3 จุด ด้วย
อันตรายบริเวณหัว เกาะบนถนนที่มี ปริมาณจราจรสูง และมีแ ผนติดตั้ง เหตุผลหลักของการป้องกันรถตกทาง
บริเวณหัวเกาะบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (กรมทางหลวงชนบท, 2556)

รูปที่ 6 หัวเกาะรูปตัววาย
รูปที่ 5 การติดตั้ง Crash Cushion ทางหลวงชนบท
จากการทบทวนมาตรฐานต่างๆ และวิธีปฏิบัติในประเทศ ไม่พบเงื่อนไข
หรือตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน ที่บ่งชี้ถึงตำแหน่งและความจำเป็น ที่ต้อง
ติดตั้ง Crash Cushion ยังคงเป็นข้อพิจารณาของวิศวกร ผู้บริหารถนนและ
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน นอกจากนั้นแล้ว ถนนระดับดิน และ
ทางยกระดับ มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมี
ข้อพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป

3. ข้อพิจารณาการติดตั้ง Crash Cushion บนทางยกระดับ

รูปที่ 7 หัวเกาะแบบตัววี
3.2 ข้อพิจารณา ชนิดที่เหมาะสม

ปริมาณจราจรและอุบัตเิ หตุ
บนทางยกระดับดอนเมือง เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจร ช่วงเวลา
บนทางยกระดับดอนเมือง มีปริมาณจราจรประมาณ 1 แสนเที่ยว/วัน
และระยะเวลาการปิดซ่อม จะเข้าข่ายเลือกใช้ชนิด Low Maintenance
หรือประมาณ 5 หมื่นเที่ยวต่อทิศทางต่อวัน สถิติ เหตุรถชน-เสยหัวเกาะ
ตามคำแนะนำ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
3.1 ข้อพิจารณาจุดติดตั้ง
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เป็นลัก ษณะชนเบา 3.18 ครั้งในรอบ 10 ปี ถือ ว่า ถื อ ว่าความถี่ต่ำมาก นำเข้ามาจำหน่าย ราคาที่แต่ละหน่วยงานซื้อใช้อยู่ก็ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ชนิด
ดังนั้น จะเลือกใช้ชนิด Sacrificial Type ก็ได้ซึ่งมีราคาประหยัดกว่า ช่วยลด Low Maintenance/ Cassette Type ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน เห็นว่ามี
ค่าใช้จ่ายได้
ความเหมาะสม
ลักษณะทางกายภาพ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพ หัวเกาะบนทางยกระดับดอนเมือง
ค่อนข้างแคบ สั้น ไม่เหมาะกับชนิด Sand Barrel ที่ต้องการพื้นที่ค่อนข้าง
กว้างตามดังรูปที่ 8 ใช้แบบชนิดแคบ (Narrow Type) จะเหมาะกับพื้นที่
เล็กๆ มากกว่า

รูปที่ 8 Sand Barrel Cushion

4. ผลสืบเนื่อง
จากข้อพิจารณาข้างต้น ถึงแม้ว่า จุดที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อติด ตั้ง
Crash Cushion บนทางยกระดับดอนเมือง คือที่บริเวณหัวเกาะรูปตัววีซึ่งมี
เพียง 3 จุด จากทั้งหมด 13 จุด ด้วยเหตุผลของการป้องกันรถตกทางเป็น
หลัก จุดอื่นๆ ที่ติดตั้งไปแล้วสามารถยกเลิก หรือ ถอดเป็นอะไหล่ได้ อย่างไร
ก็ตาม เพื่อความมั่นใจในการให้บ ริการทางยกระดับอย่ างปลอดภัย ทาง
ยกระดับดอนเมือง ยังคงไว้ซึ่ง Crash Cushion ทั้ง 9 จุด และจะเสริมด้วย
มาตรการความปลอดภัยด้านอื่นๆ ต่อไป
ในส่ว นของการออกแบบทางยกระดับ เส้นใหม่ หากมีห ัวเกาะที่เป็น
ลักษณะตัววาย หรือ ตัววีกว้าง ควรจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบการจราจรหรือ
โครงสร้างที่ป้องกันเหตุรถตกทางได้
ส่วนของหัวเกาะตามข้อ 3.1 ซึ่งมีความถี่ถูกเฉี่ยวชนสูงกว่าจุดอื่นๆ ถึง
3 เท่า ต้องมีปรับปรุงด้านกายภาพ จากการพิจารณาพบว่า หัวเกาะค่อนข้าง
แคบและสั้น รวมถึงเส้นประแบ่งทางแยก (Ramp Broken Line) ไม่ชัดเจน
ดังรูปที่ 10

ตัวอย่าง Sacrificial Type ที่มีลักษณะแคบ รุ่นยอดนิยมอย่าง Absorb
350 ดังรูปที่ 9 ใช้ถังใส่น้ำเป็นตัว สลายพลังงาน ไม่มีโครงสร้างเหล็กอื่นๆ
ช่วย ดังนั้นจึงต้องใช้ความยาวค่อนข้างมาก ถึง 9.7 เมตร สำหรับให้รองรับ
การชนระดับ Level 3 ได้ (L.R. Lawrance, 1975) และต้องมีโครงสร้า ง
Rigid Backup รองรับด้วย

รูปที่ 10 หัวเกาะก่อนปรับปรุง
ต่อมาจึงได้ทำการปรับปรุงใหม่ ด้วยการขยายเส้นบั้งหัวเกาะให้กว้าง
และยาวมากขึ้น เพิ่มหมุดสะท้อนแสง เพิ่มเส้นประแบ่งทางแยกและเส้น
รูปที่ 9 Absorb 350
สะดุดลดความเร็ว (Ramble Strip) ดังรูปที่ 11 และในอนาคตจะปรับปรุง
ในขณะที่หัวเกาะของทางยกระดับดอนเมือง มีความยาวของเส้นบั้งหัว
หน้าป้ายบอกทางให้ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย
เกาะ (Hatching Gore Area) ไม่มาก ตัว Crash Cushion ที่จะใช้ต้องเป็น
ชนิดแคบที่มีความยาวไม่ควรจะเกิน 6 เมตร ตัว Rigid Backup ก็ไม่มี หาก
ต้องใช้ ต้องสร้างขึ้นใหม่ ดังนั้น รุ่นที่เป็นถังตั้งเรียงกันยาวๆ ประเภทนี้ คงไม่
เหมาะกับทางยกระดับดอนเมือง
การบริการและอะไหล่
Crash Cushion รุ่นต่างๆ ที่หน่วยงานทางต่างๆ ในประเทศไทยเลือกใช้
จะใช้ประเภท Cassette Type ที่รูปร่างสั้น Compact เหมาะกับหัวเกาะ
ประเภทแคบสั้น ดังนั้น Crash Cushion ประเภทอื่นๆ จึงไม่ค่อยมีผู้แทน
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รูปที่ 11 หัวเกาะหลังปรับปรุง

5. บทสรุป
จากการทบทวนมาตรฐานต่างๆ ไม่พบเงื่อนไขหรือตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่
ชัดเจนที่บ่งชี้ตำแหน่งที่ต้องติดตั้ง Crash Cushion ยังคงเป็นข้อพิจารณา
ของวิศวกรและผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ข้อพิจารณาทั่วไปคือ มี
โอกาสชนปะทะโครงสร้างถาวรหรือไม่ แต่บนทางยกระดับมีข้อพิจารณาที่
เพิ่มขึ้น คือ มีโอกาสตกทางหรือไม่ ด้วยข้อพิจารณานี้ ทำให้หัวเกาะทางลง
ของทางยกระดับ ดอนเมือ งจำนวน 13 จุด มีความจำเป็น ติดตั้ง Crash
Cushion บนหัวเกาะรูปตัววี ซึ่งมี เพียง 3 จุด หัวเกาะบนทางยกระดับ มี
ลักษณะแคบสั้น เมื่อพิจารณาปริมาณจราจร สถิติอุบัติเหตุ ลักษณะทาง
กายภาพ การบำรุงรักษาและอะไหล่ ชนิ ด Low Maintenance/ Cassette
Type ที่มีจำหน่ายอยู่ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่ใช้งานบนทางยกระดับได้
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บนถนนในเขตเมือง
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บทคัดย่อ
เวลาเดินทางบนถนนในเขตเมืองมีลักษณะซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง
และแกว่งตั วสู ง เนื่อ งจากถู ก รบกวนจากปั จ จั ย แวดล้อ มหลายประการ
อย่างไรก็ตามปัจจุบันวิธีการทำนายเวลาเดินทางล่วงหน้าบนถนนเหล่านี้
โดยส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการอย่างง่าย เช่น พิจารณาใช้รูปแบบข้อมูลเวลา
เดิ น ทางในอดี ต เป็ น ตั ว แทน หรื อ ใช้ เ วลาการเดิ น ทางปั จ จุ บั น เป็ น
ค่าประมาณการเวลาเดินทางในอนาคต เป็นต้น มิได้มีการพิจารณาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ระหว่างสภาพจราจรบนโครงข่ายถนน
โดยรอบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพจราจรและเวลาเดินทางบนถนนที่ศึกษา ใน
การพั ฒ นาแบบจำลองเพื่ อ ทำนายเวลาเดิ น ทาง บทความนี้ น ำเสนอ
กระบวนการประยุก ต์โครงข่ า ยประสาทเทีย มร่วมกับ ความสัมพั นธ์ข อง
สภาพจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบ ในการทำนายเวลาเดินทางบนถนน
ในเขตเมือง ผลการศึกษาจากสภาพจราจรจริงในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร
พบว่า วิธีก ารที่นำเสนอให้ ผลการทำนายเวลาเดินทางแม่นยำกว่าวิธีการ
พื้น ฐานในทุก สถานการณ์ นอกจากนี้ ได้น ำเสนอแบบจำลองที่ ส ามารถ
ประยุ กต์ใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเวลาเดินทางบนถนนที่ศึกษา เพื่อช่ว ย
แก้ ปั ญ หาการทำนายเวลาเดิ น ทางบนถนนที่ ไม่ มี ข้ อ มู ล ในอดี ต ซึ่ งเป็ น
จุดอ่อนของวิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

date and time, or using the current travel time for representing
the forecasted travel time of the study section. There was lack
of consideration on the forming and dissipating trends of traffic
congestion, and the effects from the neighboring road sections
which commonly influences the traffic conditions and travel
times of the study sections. This study aims to develop the
robust travel time prediction models by using Artificial Neural
Networks (ANNs) technique together with the integrating of
data from neighboring sections as the candidates for model
inputs. The testing results from the real field data on urban
roadway networks in Bangkok CBD indicated the proposed
technique was superior to the baseline models in all testing
scenarios. Furthermore, in the case that data from target
section was missing, this paper also suggested the model that
could address the travel time prediction problem with
acceptable results.
Keywords: Travel time prediction, Urban roadways, Neighboring
sections, Artificial Neural Networks

1. บทนำ

คำสำคัญ: การทำนายเวลาเดินทาง, ถนนในเขตเมือง, โครงข่ายถนน,
โครงข่ายประสาทเทียม

Abstract
In general, travel times on urban road networks are highly
stochastic due to various disturbance factors from surrounding
environment. However, most of the existing short-term travel
time prediction techniques on these roadways are very simple
methods e.g. using the travel time from historical database to
expect the forthcoming travel time according to a specified

ข้อ มูลจราจรที่เป็ นปั จ จุ บั นมีความสำคัญ อย่า งยิ่งต่อ ผู้ใช้ถ นนและผู้
ควบคุมการจราจร โดยช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถตัดสินใจดำเนินการต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากข้อมูลจราจรที่เป็นปัจจุบันแล้ว การทราบ
สภาพจราจรในอนาคตอันใกล้จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจให้
สูงขึ้น ทั้งในด้านการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และการวางแผนจัดการ
การจราจรได้อย่างเหมาะสม
วิธี ก ารทำนายสภาพจราจรและเวลาที่ ใช้ ในการเดิ น ทาง สามารถ
กระทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การใช้วิธีการอย่างง่ายจนถึงกระบวนการที่ซับซ้อน
เช่น การใช้สมการถดถอย การใช้อนุกรมเวลาแบบต่างๆ การใช้ตัวกรอง
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Kalman และการใช้โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น การศึกษาที่ผ่านมา
เกี่ ย วกั บ การทำนายเวลาการเดิ น ทางบนถนนในเขตเมื อ งซึ่ ง เป็ น ถนน
ประเภทที่มีความซับซ้อนและถูกรบกวนจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการ
พบว่า ในกรณี ที่ มีข้ อ มูลในอดีตเพีย งพอ การใช้โครงข่ ายประสาทเที ย ม
สามารถให้ผลการทำนายที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงได้ นอกจากนี้ข้อดีของวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม คือ เป็นวิธีที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อน (data driven) จึง
ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งสร้ า งแบบจำลองหรื อ ใช้ ท ฤษฎี จ ราจรที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
สามารถประยุกต์ใช้ได้สะดวกรวดเร็ว และมีซอฟต์แวร์จำนวนมากที่รองรับ
การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามถึงแม้การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการใช้โครงข่ายประสาท
เที ย มในการทำนายเวลาที่ ใช้ ในการเดิ น ทางให้ ผ ลเป็ น ที่ น่ า พอใจ แต่
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาบนถนนที่มีการจำกัดการเข้าถึง เช่น ทาง
ด่ ว น หรื อ มอเตอร์ เวย์ เป็ น ต้ น โดยพฤติ ก รรมของถนนเหล่ า นี้ มี ค วาม
ซับ ซ้อนน้อยกว่าถนนในเขตเมืองอย่างมาก อีกทั้งงานวิจัยจำนวนมากใช้
ข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองสภาพจราจร (traffic simulation) ซึ่งไม่สามารถ
สะท้อนพฤติกรรมจราจรจริงได้ครบถ้วน นอกจากนี้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้น
ส่วนใหญ่ มักพิจารณาเฉพาะข้อมูลในอดีตของถนนที่ต้องการทำนายเวลา
เดินทางเท่านั้น ไม่ได้มีการพิจารณาข้อมูลของโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งมี
อิทธิพลต่อสภาพจราจรของถนนที่พิจารณา ดังนั้นหากไม่มีข้อมูลในอดีต
ของถนนที่พิจารณาจะไม่สามารถทำนายเวลาเดินทางในอนาคตได้
บทความนี้นำเสนอวิธีการทำนายเวลาการเดินทางบนถนนในเขตเมือง
โดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม ร่วมกับข้อมูลจราจรของโครงข่าย
ถนนโดยรอบ เพื่ อ รวมอิ ท ธิ พ ลของสภาพจราจรโดยรอบในการสร้ า ง
แบบจำลอง และแก้ปัญหาการไม่สามารถทำนายได้เมื่อขาดข้อมูลในอดีต
ของถนนที่พิจารณา

2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลอง
2.1 โครงข่ายถนนในการพัฒนาแบบจำลอง
รูปที่ 1 แสดงโครงข่ายถนนในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายเวลา
เดินทาง โดยประกอบด้วยถนนทั้งหมดจำนวน 14 ทิศทาง ถนนหมายเลข 1
คื อ ถนนที่ ต้ อ งการทำนายเวลาเดิ น ทางในอนาคต (Target, T) ถนน
หมายเลข 2, 3 และ 4 คือ ถนนต้นทาง (Upstream) ที่ส่งกระแสจราจร
มายังถนนหมายเลข 1 ซึ่ งในที่ นี้ แ ทนด้ ว ยสัญ ลัก ษณ์ UD, UL และ UR
ตามลำดับ ถนนหมายเลข 5, 6 และ 7 คือ ถนนปลายทาง (Downstream)
ที่รับกระแสจราจรจากถนนหมายเลข 1 ซึ่งในที่นี้แทนด้วยสัญลักษณ์ DD,
DL และ DR ตามลำดับ ถนนหมายเลข 8, 9 และ 10 คือ ถนนที่ใช้สัญญาณ
ไฟร่วมกับถนนหมายเลข 1 (Signal sharing) ซึ่งในที่นี้แทนด้วยสัญลักษณ์
SD, SL และ SR ตามลำดับ ส่วนถนนหมายเลข 11, 12, 13 และ 14 เป็น
ถนนที่มิได้มีการรับ ส่ง หรือใช้สัญญาณไฟร่วมกับถนนหมายเลข 1
บทความนี้ พิ จ ารณาใช้ ข้ อ มู ล จราจรในอดี ต ของถนนที่ พิ จ ารณา
(หมายเลข 1) และถนนโดยรอบทีม่ ีอิทธิพลต่อถนนที่พิจารณา (หมายเลข 2
ถึง 10) เป็นข้อมูลนำเข้าในแบบจำลองการทำนายเวลาเดินทางต่อไป
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รูปที่ 1 โครงข่ายถนนในเขตเมือง

2.2 การทำนายเวลาเดินทางล่วงหน้าโดยโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neuron Network : ANN) เป็ น
ศาสตร์แขนงหนึ่งของทางด้านปัญญาประดิษฐ์ มีรูปแบบโครงสร้างและการ
ประมวลผลเหมือ นกับ สมองของสิ่งมีชี วิตซึ่ งมีป รับ เปลี่ย นตั วเองต่ อ การ
ตอบสนองของอิ นพุตตามกฎของการเรีย นรู้ (learning rule) หลังจากที่
โครงข่ายได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องการแล้ว โครงข่ายนั้นจะสามารถทำงานที่กำหนด
ไว้ ไ ด้ เช่ น มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ก ารจดจำรู ป แบบ(Pattern
Recognition) และการสร้างความรู้ใหม่ (Knowledge Extraction) เป็ น
ต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีก ารศึก ษาหลายชิ้น ประยุก ต์ใช้
โครงข่ า ยประสาทเที ย มรู ป แบบต่ า งๆ ในการทำนายพฤติ ก รรมจราจร
ล่วงหน้า เช่น การใช้ multilayer feedforward with back propagation
[1-3] การใช้ dynamics time-delayed neural networks [4] การใช้
state-space neural networks [5-7] ในการทำนายเวลาเดิ น ทางและ
สภาพจราจร อย่างไรก็ตามโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้น
โดยเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่ ไม่สามารถนำโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับ
พื้นที่หนึ่งไปใช้กับอีกพื้นที่ได้โดยตรง
การศึกษานี้ทำการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายเวลา
เดินทางล่วงหน้าบนถนนในเขตเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
ใช้โครงข่ายประสาทเทีย มแบบ multilayer feedforward เป็ นโครงสร้าง
หลักของโครงข่ายประสาทเทียม เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากใน
การพัฒนา สามารถนำเข้าข้อมูลเชิงตำแหน่งและข้อมูลเวลาการเดินทางใน
อดีตได้สะดวก เป็นแบบจำลองงานวิจัยจำนวนมากในอดีตเลือกใช้โดยให้ผล
การทำนายที่แม่นยำ ทั้งจากการศึกษาโดยข้อมูลที่สำรวจได้จริงในสนามและ
ข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองสภาพจราจร
2.3 อินพุตสำหรับแบบจำลองในการทำนายเวลาเดินทาง
จำนวนอิ น พุ ต หรือ นิ ว รอน (neurons) ในโครงข่ า ยประสาทเที ย มมี
ความสัมพันธ์กับจำนวนตัวแปร (variable) ที่ใช้ในการทำนายเวลาเดินทาง
การศึกษานี้พิจารณาตัวแปรที่ เป็นไปได้และคาดว่ามีผลต่อเวลาเดินทางใน
อนาคตของถนนที่ศึกษาโดยจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
(1) เวลาเดินทางในอดีตของถนนที่พิจารณา โดยผลการศึกษาที่ผ่าน
มาบ่ งชี้ว่าเวลาเดินทางในอดีตมีผลอย่างมากต่อเวลาเดินทางใน
อนาคตของถนนที่ ศึ ก ษา การศึ ก ษานี้ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย เวลา
เดินทางในอดีตเมื่อ 15, 30, 45 และ 60 นาที ที่ผ่านมาของถนน

TRL29-2

765

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่อาจนำไปใช้ในโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อ
ทำนายเวลาเดินทางต่อไป
(2) เวลาเดินทางในอดีตของถนนต้นทาง ปลายทาง และใช้สัญญาณ
ไฟร่วมกับถนนที่พิจ ารณา เนื่องจากโดยทั่วไปสภาพจราจรของ
ถนนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับสภาพจราจรของถนนที่พิจารณา
และมั ก จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สภาพจราจรของถนนที่ พิ จ ารณ า
การศึกษานี้พิจารณาค่าเฉลี่ยเวลาเดินทางของถนนแต่ละช่วงใน
อดีตเมื่อ 15, 30, 45 และ 60 นาที ที่ผ่านมา เป็ นตัวแปรที่อ าจ
นำไปใช้ในโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทำนายเวลาเดินทางต่อไป
2.4 การคัดเลือกตัวแปรเพื่อเป็นอินพุตในโครงข่ายประสาทเทียม
วิธีการเลือกตัวแปร (Input Variable Selection : IVS) เป็นประเด็นที่
มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางในงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยทัวไป
แล้วสามารถจำแนกวีธีการเลือกตัวแปรได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ [8, 9] คือ (1)
wrapper algorithm คือ การรวมกระบวนการ IVS เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ขั้ น ตอนการ optimization โครงสร้า งของแบบจำลอง (2) embedded
algorithm โดย IVS ได้รับการรวมเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ (training )
ของโครงข่ายประสาทเทียม และ (3) filtering algorithm ซึ่งแตกต่างจาก
สองวิ ธีข้ า งต้ น โดยจะแยก IVS ออกจากกระบวนการเรีย นรู้โ ครงข่ า ย
ประสาทเทียม และใช้หลักการทางสถิติในการจำแนกและหาความเกี่ยวข้อง
ของตัวแปรแต่ละตัวที่มีต่อผลลัพธ์ ในการศึกษานี้พิจารณาใช้ค่าสหสัมพันธ์
(Pearson correlation, R) ซึ่ งเป็ น ค่า ที่ นิ ย มใช้ สำหรับ การวิเคราะห์ เชิ ง
สถิติและการทำเหมืองข้อมูล [10] เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการคัดเลือกตัว
แปร โดยการคำนวณค่า R แสดงได้ดังสมการ (1)
𝑅𝑋𝑌 =

̅̅̅
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦)
2 𝑛
̅)2
√∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) ∑𝑖=1(𝑦−𝑦

(1)

เมื่อ 𝑛 คือ จำนวนตัวอย่าง 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 คือ ค่าใดๆของแต่ละตัวแปร ที่
เป็นคู่กัน 𝑥,
̅ 𝑦̅ คือ ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปร
การใช้ค่าสหสัมพันธ์ในการคัดเลือกตัวแปรเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีการใช้
งานอย่ า งแพร่ ห ลาย การคั ด เลื อ กตั ว แปรสามารถกระทำได้ โ ดยการ
เรียงลำดับค่าสหสัมพันธ์จากสูงไปต่ำแล้วคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าสหสัมพันธ์สูง
ตามจำนวนที่ต้องการ หรือการเลือกใช้เฉพาะตัวแปรที่มีค่าสหสัมพันธ์เป็นค่า
บวก นอกจากนี้อาจใช้หลักพิจารณาอย่างง่าย [10] คือ ในกรณีที่มีจำนวนตัว
แปรจำนวนมากให้เลือกใช้ตัวแปรที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่า 2/√n เป็นต้น
การศึ ก ษานี้ ท ำการคั ด เลือ กตั ว แปรเพื่ อ เป็ น อิ น พุ ต สำหรับ โครงข่ า ย
ประสาทเทียม โดยการจัดเรียงตัวแปรแต่ละตัวตามค่าสหสัมพั นธ์จากสูงไป
ต่ำ จากนั้นจึ งนำตัว แปรแต่ละตัว เพิ่มเข้ าไปเรื่อ ยๆ ตามลำดับ ในขั้นตอน
กระบวนการเรียนรู้ (training) ของโครงข่ายประสาทเทียม ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 กระบวนการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทำนายเวลา
เดินทาง

2.5 การเลือกจำนวน neuron ในชั้น hidden layer
การศึกษาที่ผ่านมา [11, 12] พบว่าการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
multilayer feedforward ที่มี 1 hidden เลเยอร์ เพียงพอต่อการแก้ปัญที่
มีความซับ ซ้อ นและไม่ เป็ นเชิ งเส้น โดยให้ คำตอบที่ มีความถู ก ต้อ งตามที่
ต้องการได้ นอกจากนี้ยังพบว่าผลลัพธ์จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการ
ทำนายเวลาเดินทางโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ที่
น่าพอใจเช่นเดียวกัน [13-16] จากเหตุผลข้างต้นการศึกษานี้จึงพิจารณา
เลื อ กใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบ multilayer feedforward ที่ มี
โครงสร้าง 3 เลเยอร์ โดยประกอบด้ว ย 1 อิ น พุตเลเยอร์ 1 hidden เล
เยอร์ และ 1 เอาท์พุตเลเยอร์ เป็นโครงสร้างหลักของแบบจำลองในการ
ทำนายเวลาเดินทาง
เนื่ อ งจากไม่ มี ข้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนในการกำหนดจำนวน neuron ที่
เหมาะสมในชั้น hidden เลเยอร์ ของโครงข่ายประสาทเทียม การศึกษานี้
ใช้วิธี trial and error ในการกำหนดจำนวน neuron โดยใช้ข้อ มูลเวลา
เดิน ทางที่สำรวจได้จ ริงระหว่า งวันที่ 4 ถึ ง 29 กุมภาพั นธ์ 2559 ซึ่งเป็ น
ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของแบบจำลอง (training dataset) มาทำ
การทดสอบโดยกำหนดจำนวน neuron ในการทดสอบตั้งแต่ 1 ถึ ง 50
neuron และทำการใส่ค่าตัวแปรที่เรียงลำดับตามกระบวนการในข้อ 2.4
เพิ่มขึ้นทีละตัว ทำการทดสอบด้วยวิธี 5-fold cross validation และทำซ้ำ
จำนวน 5 ครั้ง จากนั้น เลือกใช้โครงสร้างของแบบจำลอง (จำนวนอินพุต
จำนวน hidden neuron และค่ า น้ ำ หนั ก ) ที่ ใ ห้ ค่ า mean absolute
percentage error (MAPE) ต่ ำ สุ ด เป็ น โครงสร้า งของแบบจำลองที่ จ ะ
นำไปใช้ในกระบวนการทำนายเวลาเดินทางต่อไป
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3. วิธีการศึกษา
3.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยถนนในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 14
ช่วง แต่ละช่วงแบ่ งแยกโดยสัญ ญาณไฟจราจร มีความยาวตั้งแต่ 0.5 ถึ ง
1.49 กิโลเมตร รายละเอียดของพื้นที่ศึกษาแสดงดังรูปที่ 3 และตารางที่ 1
ถนนที่ต้องการทำนายเวลาเดินทาง คือ ถนนหมายเลข 01-16 (แยกสาม
ย่านถึงแยกปทุมวัน) ทำการเก็บข้อมูลเวลาเดินทางบนถนนทุกช่วงโดยการ
ตรวจจับสัญญาณจากอุปกรณ์ บลูทูธที่เคลื่อนตัวผ่านทางแยกต่างๆ และ
วิเคราะห์เพื่อหาเวลาเดินทางบนถนนแต่ละช่วง [17] รายละเอียดของเวลา
เดินทางเฉลี่ยบนถนนแต่ละช่วงรวมทั้งปริมาณเที่ยวการเดินทางเฉลี่ยต่อ 15
นาที ที่ตรวจจับได้จากอุปกรณ์บลูทูธหลังผ่านการกรองข้อมูลแล้ว แสดงดัง
ตารางที่ 2 โดยเที่ย วการเดินทางเฉลี่ย ที่ตรวจจับ ได้ จ ากยานพาหนะที่ มี
อุปกรณ์บลูทูธบนถนนแต่ละช่วง มีค่าตั้งแต่ 1.82 เที่ยว/15 นาที บนถนน
หมายเลข 15-16 (แยกเจริญผลถึงแยกปทุมวัน) มีค่าสูงสุด เท่ากับ 10/36
เที่ยว/15 นาที บนถนนหมายเลข 25-16 (แยกราชเทวีถึงแยกปทุมวัน) และ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.81 เที่ยว/15 นาที

46

อังรีดูนัง

13.73090

100.53359

48

มหานคร-สี่พระยา

13.73063

100.51816

ตารางที่ 2 ข้อมูลจราจรที่สำรวจได้จากพืน้ ที่ศึกษา
ข้อมูลที่ตรวจจับได้จากอุปกรณ์บลูทูธ
จำนวนเที่ยว
เวลาเดินทาง
ความเร็วเฉลี่ย
ที่สำรวจได้/15
เฉลี่ย (วินาที)
(กม./ชม.)
นาที

ถนน

ความ
ยาว
(กม.)

01-16*

1.491

3.18

537.47

9.99

16-01

1.491

5.51

349.29

15.37

01-33

0.841

10.20

198.32

15.26

33-01

0.841

5.23

252.58

11.98

01-46

0.568

6.81

202.51

10.10

46-01

0.568

8.57

160.32

12.75

01-48

1.173

1.42

1161.37

3.64

48-01

1.173

5.30

340.98

12.39

06-16

0.551

6.84

230.03

8.63

16-06

0.551

1.89

317.48

6.25

15-16

0.761

1.82

499.36

5.49

16-15

0.761

9.53

149.78

18.30

16-25

0.794

4.71

431.41

6.62

25-16

0.794

10.36

179.69

15.90

5.81

357.90

10.91

เฉลี่ย

หมายเหตุ ข้อมูลช่วง 06:00-21:00 น. ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2559
*ถนนเป้าหมายที่ต้องการทำนายเวลาเดินทาง

รูปที่ 3 พื้นที่ศึกษา
ตารางที่ 1 ชื่อและตำแหน่งของแยกต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ศึกษา
หมายเลขทางแยก

ชื่อแยก

ละติจูด

ลองจิจูด

1

สามย่าน

13.73292

100.52870

6

เฉลิมเผ่า

13.74538

100.53588

15

เจริญผล

13.74743

100.52387

16

ปทุมวัน

13.74613

100.53082

25

ราชเทวี

13.75351

100.53151

33

สะพานเหลือง

13.73577

100.52155

รูปที่ 4 แสดงเวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลาในวันทำงานและวันหยุด
บนถนนหมายเลข 01-16 ซึ่งเป็ นถนนเป้ าหมายที่จะทำการทำนายเวลา
เดินทาง พบว่าเวลาเดินทางเฉลี่ยในช่วงที่การจราจรไม่ติดขัดมีค่าประมาณ
200 วินาที เกิดขึ้นในวันหยุดช่วงเวลาประมาณ 7:45 ถึง 9:30 น.
เวลาเดินทางในวันทำงานและวันหยุดมี ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชั ด โดยในวั น ทำงานช่ ว งชั่ ว โมงเร่ งด่ ว นเช้ า ระหว่ า ง 7:30-8:30 มี เวลา
เดินทางสูงสุดประมาณ 500 วินาที (ประมาณ 2.5 เท่าของช่วงที่การจราจร
ไม่ติดขัด) ส่วนในช่วงเย็นเริ่มตรวจพบการก่อตัวของการติดขัดตั้งแต่เวลา
ประมาณ 15:00 น. โดยพบเวลาเดิ น ทางสู งสุ ดประมาณ 1600 วิน าที
วินาที (ประมาณ 8 เท่าของช่วงที่การจราจรไม่ติดขัด) ที่ช่วงเวลาประมาณ
18:00 น. จากนั้นสภาพจราจรติดขัดจึงเริ่ม สลายตัวและกลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติที่เวลาประมาณ 20:00 น.
ในช่วงวันหยุด สภาพจราจรในช่วงเช้าไม่ติดขัด ไม่พบช่วงเร่งด่วนเช้า
ในช่วงเย็นตรวจพบเวลาเดินทางสูงขึ้น โดยมีค่าสูงสุดประมาณ 800 วินาที
วินาที (ประมาณ 4 เท่าของช่วงที่ก ารจราจรไม่ติดขั ด) ที่เวลา 17:45 น.
และเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากเวลาประมาณ 18:45 น.
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เวลาเดินทาง (วินาที)
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รูปที่ 4 เวลาเดินทางเฉลีย่ ในช่วงเวลาต่างๆ ของถนนหมายเลข 01-16

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

โครงข่ ายถนนโดยรอบทุกทิศทาง ในกรณีนี้กระบวนการพัฒนาโครงข่าย
ประสาทเทียมจะใช้เฉพาะข้อมูลในอดีตจากโครงข่ายถนนโดยรอบเท่านั้น
(ไม่ใช้ข้อมูลในอดีตของถนนที่ต้องการทำนายเวลาเดินทางในการพัฒนา
โครงข่ายประสาทเทียม)
โครงข่ายประสาทเทียมจะได้รับการพัฒนาขึ้นตามสถานการณ์จำลอง
ทั้ง 3 สถานการณ์ ข้ า งต้น เพื่ อ ใช้ ท ำนายเวลาเดิ น ทางของถนนที่ ศึ ก ษา
(ถนนหมายเลข 01-16) ล่ว งหน้า 15, 30, 45 และ 60 นาที โดยชื่อ ของ
โครงข่ายประสาทเทียมที่พัฒนาขึ้นตามสถานการณ์ที่ 1, 2 และ 3 คิอ ANN
(Target) ANN (All) และ ANN (Miss) ตามลำดับ

4. ผลการศึกษา

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
ข้อมูลเวลาเดินทางที่ใช้ในการศึกษานี้ได้จากการเก็บข้อมูลตลอด 24
ชั่วโมง เป็ นเวลา 33 วัน ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2559
จากนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะข้อมูลระหว่างช่วงเวลา 06:00-21:00 น. มาเพื่อ
ใช้ในการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพจราจรและเวลาเดินทางมี
ความเปลี่ยนแปลงสูงคาดการณ์ได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลากลางคืน
อีกทั้งปริมาณข้อมูลที่สำรวจได้ช่วงกลางวันมีจำนวนมากกว่าทำให้ได้ค่าที่
น่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่สำรวจได้ช่วงกลางคืน
จากข้อมูลทั้งหมดที่ทำการสำรวจจำนวน 33 วัน ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น
2 ชุด ข้ อ มูล ชุ ดแรกประกอบด้ว ยข้ อ มูล 26 วัน (วันที่ 4-29 กุมภาพั น ธ์
2559) ใช้ในกระบวนการเรีย นรู้ (training and learning process) และ
พัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ข้อมูลชุดที่สอง ประกอบด้วย
ข้อมูล 7 วัน (วันที่ 1-7 มีนาคม 2559) ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องใน
การทำนายเวลาเดิ น ทางของแบบจำลองโครงข่ า ยประสาทเที ย มที่ ได้
พัฒนาขึ้น
3.3 สถานการณ์ที่ใช้พัฒนาและทดสอบแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
การศึกษานี้แบ่งสถานการณ์ที่ใช้พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายเวลาเดินทางออกเป็น 3 สถานการณ์
ดังต่อไปนั้
สถานการณ์ที่ 1 เมื่อทราบเฉพาะข้อมูลเวลาเดินทางในอดีตของถนนที่
ต้องการทำนายเวลาเดินทางเท่านั้น ในกรณีนี้กระบวนการพัฒนาโครงข่าย
ประสาทเที ย มจะใช้ เฉพาะข้ อ มู ล ในอดี ต จากถนนที่ พิ จ ารณาเท่ า นั้ น
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่พบได้เป็นส่วน
ใหญ่ในงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
สถานการณ์ ที่ 2 เมื่ อ ทราบข้ อ มู ล เวลาเดิ น ทางในอดี ต ของถนนที่
ต้องการทำนายเวลาเดินทางและโครงข่ายถนนโดยรอบทุกทิศทาง ในกรณี
นี้กระบวนการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมจะใช้ข้อมูลในอดีตจากถนนที่
พิจารณาและโครงข่ายถนนโดยรอบ
สถานการณ์ ที่ 3 เมื่อ ไม่ทราบข้ อ มูลเวลาเดินทางในอดีตของถนนที่
ต้ อ งการทำนายเวลาเดิ น ทาง แต่ ท ราบข้ อ มู ล เวลาเดิ น ทางในอดี ต ของ

ผลการคัดเลือกอินพุตสำหรับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ทำนาย
เวลาเดินทางล่วงหน้าที่ช่วงเวลาต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเวลาเดินทางที่สำรวจได้
ระหว่างวันที่ 4-29 กุมภาพันธ์ 2559 แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการคัดเลือกอินพุตสำหรับโครงข่ายประสาทเทียม
ช่วงเวลา
ทำนาย

ล่วงหน้า
15 นาที

สถานการณ์ที่ 1
ANN (Target)
อินพุต MAPE

สถานการณ์ที่ 2
ANN (All)
อินพุต
MAPE

T15

31.07

T15
T30
DD15
DD30

30.58

37.73

T15
T30
DD15
DD30

36.39

DD15
DD30

33.89

38.45

T15
T30
DD15

36.35

DD15

34.59

34.59

T15
T30
T45
DD15
DD30
DD45
UL15

34.49

DD15
DD30
DD45
DD60
UL15
UL30
UD15
DL15

34.88

ล่วงหน้า
30 นาที

T15

ล่วงหน้า
45 นาที

T15
T30
T45
T60

ล่วงหน้า
60 นาที

T15
T30

สถานการณ์ที่ 3
ANN (Miss)
อินพุต
MAPE
DD15
DD30
DD45
DD60
32.73
UL15
UL30
UL45

โครงข่ ายประสาทเทียมแบ่งออกเป็ น 3 สถานการณ์ ดังที่กล่าวไว้ใน
หัวข้อ 3.3 และแบ่งช่วงเวลาทำนายล่วงหน้าออกเป็น 4 ช่วง คือ ทำนาย
เวลาเดิ น ทางล่ ว งหน้ า 15, 30, 45 และ 60 นาที ค่ า MAPE ที่ แ สดงใน
ตารางที่ 3 คือค่า MAPE ของแบบจำลองให้ผลการทำนายแม่นยำที่สุดใน
ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองซึ่งใช้กระบวนการ 5-fold cross validation
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ตัว อย่า งคำอธิบ ายความหมายของค่าในตาราง เช่น ในการทำนายเวลา
ล่วงหน้า 15 นาที โดยพิจารณาโครงข่ายประสาทเทียมตามสถานการณ์ที่ 2
จะได้อินพุตที่เหมาะสม 4 ตัว คือ ข้อมูลเวลาเดินทางย้อนหลัง 15 นาที ที่
ผ่านมาของถนนที่ศึก ษา (T15), ข้อ มูลเวลาเดินทางย้อ นหลัง 30 นาที ที่
ผ่านมาของถนนที่ศึก ษา (T30), ข้อ มูลเวลาเดินทางย้อ นหลัง 15 นาที ที่
ผ่านมาของถนนปลายทางในทิศทางตรง (DD15), และข้อมูลเวลาเดินทาง
ย้อนหลัง 30 นาที ที่ผ่านมาของถนนปลายทางในทิศทางตรง (DD30) โดย
ในกระบวนการพัฒนาแบบจำลองพบว่าโครงสร้างนี้ให้ ค่า MAPE ในการ
ทำนายผลเท่ากับร้อยละ 30.58
เมื่อได้โครงสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมดังตารางที่ 3 แล้ว จึงทำการ
ตรวจสอบความแม่ นยำของโครงข่ า ยประสาทเทีย มที่ พั ฒ นาขึ้ นใน โดย
เปรียบเทียบกับวิธีการพื้นฐานต่างๆ ที่นิยมใช้ในการทำนายและให้ข้อมูล
เวลาเดินทาง 3 วิธีประกอบด้วย การใช้ข้ อมูลจากฐานข้อมูลในอดีตเป็ น
ตัวแทนของเวลาในอนาคต (Database) การใช้เวลาเดินทางที่ประมาณได้
ในปั จ จุ บั น เป็ น ตั ว แทนของเวลาในอนาคต (Current TT) และการใช้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลำดับต่างๆ (moving average, MA)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ ค่าเฉลี่ยของจำนวน N จำนวน ที่ผ่านมา สามารถ
คำนวณได้ดังสมการที่ (2)
𝑆𝑀𝐴𝑡 (𝑁) =

(𝑇𝑡 +𝑇𝑡−1 +⋯+𝑇𝑡−𝑁+1 )

(2)

𝑁

เมื่อ SMA คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเวลาเดินทาง, N คือ จำนวนของ
ช่ ว งเวลาที่ ต้ อ งการหาค่ า เฉลี่ ย , Tt คื อ เวลาเดิ น ทางเฉลี่ ย ของถนนที่
พิจารณาในช่วงเวลา t (ในการศึกษานี้แบ่งช่วงเวลาเท่ากับ 15 นาที ดังนั้น
ใน 1 วัน จะมีช่วงเวลาทั้งหมด 96 ช่วง)
การทำนายเวลาเดิ น ทาง ณ ช่ ว งเวลาต่ า งๆ ในอนาคต ( 𝑇̂𝑇+𝜏 )
กำหนดให้เท่ากับค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ของเวลาเดินทางที่ป ระมาณได้ ดังนั้น
สมการสำหรับทำนายเวลาเดินทางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถอธิบาย
ได้ดังสมการที่ (3)
𝑇̂𝑇+𝜏 = 𝑆𝑀𝐴𝑡

(3)

𝑓𝑜𝑟 𝜏 = 1, 2, …

การตรวจสอบความถู กต้อ งของโครงข่ ายประสาทเทีย มที่พัฒ นาขึ้ น
รวมทั้งแบบจำลองพื้นฐานต่างๆ ที่นำมาเปรียบเทียบ ในการทำนายเวลา
เดินทางล่วงหน้า ใช้ข้อมูลเวลาเดินทางที่สำรวจได้ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม
2559 ซึ่งเป็นข้อมูลคนละชุดกับข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง โดยทำ
การทดสอบซ้ำจำนวน 5 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 MAPE จากการทำนายเวลาเดินทางล่วงหน้าบนถนนหมายเลข 01-16
ของแบบจำลองที่นำเสนอและวิธกี ารพืน้ ฐานต่างๆ
แบบจำลอง
Database

เวลาที่ทำนายล่วงหน้า (นาที)
15

30

45

55.64

57.47

61.66

60
60.85
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37.69

52.89

56.01

59.52

MA(2)

42.95

52.00

55.11

60.12

MA(3)

44.70

51.82

55.99

61.31

MA(4)

46.51

52.22

56.76

60.99

ANN (Target)

32.77

37.16

50.05

60.01

ANN (All)

29.27*

35.58

40.92*

53.37*

ANN (Miss)

33.59

33.20*

49.97

54.03

หมายเหตุ เวลาเดินทางเฉลี่ยของถนน 01-16 เท่ากับ 537.47 วินาที (ประมาณ 9 นาที)

ผลการทำนายเวลาเดิ นทางล่ วงหน้า บนถนนหมายเลข 01-16 โดย
ทดสอบด้วยข้อมูลระหว่าวันที่ 1-7 มีนาคม 2559 พบว่าโครงข่ายประสาท
เทียมที่ใช้ข้ อมูลในอดีตของถนนที่ศึกษาร่ว มกับ โครงข่ ายโดยรอบ (ANN
All) ให้ ผลการทำนายเวลาล่วงหน้าที่ 15, 45 และ 60 นาที แม่นยำที่สุด
เมื่ อ เที ย บกั บ แบบจำลองอื่ น ๆ โดยมี ค่ า MAPE เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 29.27,
40.92 และ 53.37 ตามลำดับ สำหรับการการทำนายเวลาเดินทางล่วงหน้า
ที่ 30 นาที พบว่า โครงข่ า ยประสาทเที ย มที่ ใช้ เฉพาะข้ อ มู ลในอดีต จาก
โครงข่ายถนนโดยรอบเท่านั้นให้ผลการทำนายแม่นยำที่สุด โดยมี MAPE
เท่ากับ ร้อยละ 33.20 นอกจากนี้พ บว่า แบบจำลองต่างๆ ที่นำมาทำการ
เปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยการใช้ฐานข้อมูล การใช้เวลาเดินทางปัจจุบัน
เป็นตัวแทนเวลาในอนาคต และการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลำดับต่างๆ ให้ผล
การทำนายเวลาเดินทางแม่นยำน้อยกว่าการใช้โครงข่ายประสาทเทียมอย่าง
เห็นได้ชัด
ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเวลาเดินทางในอดีตของถนนที่ทำการศึกษาพบว่า
โครงข่ายประสาทเทียมแบบ ANN (Miss) สามารถทำนายเวลาเดินทางของ
ถนนที่ศึกษาได้โดยให้ผลการทำนายที่มีความแม่นยำ ในขณะที่แบบจำลอง
อื่น รวมทั้ งวิธีก ารพื้ นฐานที่นำมาเปรีย บเทีย บจะไม่สามารถทำนายเวลา
เดินทางล่วงหน้าได้เมื่อไม่มีข้อมูลในอดีตของถนนที่ศึกษา บ่ งชี้ให้เห็นถึ ง
ศักยภาพของการใช้ข้อมูลจากโครงข่ายโดยรอบในการประมาณและทำนาย
เวลาเดินทาง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ยังพื้นที่ที่มีปริมาณข้อมูลจราจร
ไม่มาก พื้นที่ที่เกิดปัญหาข้อมูลขาดหายไปจากสาเหตุต่างๆ และยังช่วยลด
งบประมาณในการตรวจวั ด เวลาการเดิ น ทางได้ โดยการวางแผนติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์เฉพาะถนนที่จำเป็นเท่านั้น

5. สรุปผลการศึกษา
บทความนี้นำเสนอการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายเวลา
เดิ น ทางบนถนนในเขตเมื อ ง โดยเป็ น โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบ
multilayer feedforward ที่มี 1 hidden เลเยอร์ พิจารณาใช้ข้อมูลเวลา
เดิ น ทางในอดี ต จากถนนที่ ศึ ก ษาและโครงข่ า ยถนนโดยรอบตั ว แปรใน
กระบวนการคัดเลือกอินพุตของแบบจำลอง
ในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
ใช้การเรียงลำดับตัวแปรตามค่าสหสัมพันธ์จากสูงไปต่ำ จากนั้นทำการเพิ่ม
ตัวแปรแต่ละตัวเข้าไปเรื่อยๆ ตามลำดับ เพื่อคัดเลือกโครงสร้างแบบจำลอง
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ที่ให้ผลการทำนายดีที่สุด โดยประกอบด้วยจำนวนและข้อมูลอินพุต จำนวน
hidden neuron และค่าน้ำหนักต่างๆ ภายในโครงข่ายประสาทเทียม
ผลการทดสอบความแม่นยำในการทำนายเวลาเดินทางจากข้อมูลที่
สำรวจได้จริงบนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแบบจำลองโครงข่าย
ประสาทเทียมที่นำเสนอให้ผลการทำนายแม่นยำกว่าวิธีการพื้นฐานที่นิยม
ใช้ ในปั จ จุ บั น อย่า งเห็ นได้ชัด นอกจากนี้พ บว่า ในกรณี ที่ ไม่มีข้ อ มูล เวลา
เดินทางในอดีตของถนนที่ศึกษา โครงข่ายประสาทเทียมแบบ ANN (Miss)
ซึงเป็ นแบบจำลองที่ ไม่ต้อ งการข้ อ มูลในอดี ตของถนนที่ศึ ก ษา สามารถ
ทำนายเวลาเดิน ทางได้โดยให้ ผลการทำนายที่ มีความแม่นยำ ในขณะที่
แบบจำลองอื่นรวมทั้งวิธีการพื้นฐานที่นำมาเปรียบเทียบไม่สามารถทำนาย
เวลาเดิ น ทางล่ ว งหน้ า ได้ บ่ งชี้ ให้ เห็ น ถึ งศั ก ยภาพของการใช้ ข้ อ มู ลจาก
โครงข่ายโดยรอบในการประมาณและทำนายเวลาเดินทาง โดยสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีปัญหาการเก็บข้อมูลเวลาเดินทาง และใช้ใน
การวางแผนการเก็บข้อมูลเวลาเดินทางได้
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การประเมินความสามารถในการประหยัดระยะเวลาการเดินทางของทางพิเศษ
The Evaluation of Travel Time Saving on Urban Expressway
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ประเมิ น ความสามารถในการ
ประหยัดเวลาการเดินทางของทางพิเศษ โดยการเปรียบเทียบระยะเวลา
การเดินทางบนทางพิเศษกับระยะเวลาการเดินทางบนถนนระดับดิน ณ จุด
ต้นทางและจุดปลายทางการเดินทางเดียวกั น ที่มีลัก ษณะกายภาพการ
เดินทางคู่ข นานไปกับทางพิเศษ ซึ่งผู้ใช้ทางสามารถเลือกใช้ทางพิเศษ
หรือไม่ใช้ทางพิเศษได้ โดยมีปัจจัยจากค่าผ่านทางพิเศษ และมูลค่าการ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง การเก็บข้อมูลพิจารณาใช้วิธียานพาหนะ
ทดสอบ ซึ ่ ง ติ ด ตั ้ ง ระบบ GPS Data Logger สำหรั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
เคลื่อนที่ของยานพาหนะทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทาง
ระหว่างการใช้ทางพิเศษบนเส้นทางการใช้ทางพิเศษในเขตเมืองกับถนนระดับ
ดิน จำนวน 4 เส้นทาง ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ประกอบด้วย ช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9 และ ทิศทางงามวงศ์วาน-ยมราช
ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ทิศทางพระราม 9-รามอินทรา และ ทิศทางพหลโยธิน-ศรี
นครินทร์ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเดินทางด้วยทางพิเศษใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนสามารถประหยัดระยะเวลาการเดินทางลงได้โ ดยเฉลี่ย
มากกว่า ร้อยละ 40 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
จราจรบนทางพิเศษโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน
สามารถนำไปขยายผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพสำหรับทางพิเศษเส้นทาง
อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
คำสำคั ญ : การประหยัด เวลาการเดินทาง, ทางพิ เ ศษ, ถนนระดั บ ดิน ,
วิธียานพาหนะทดสอบ, GPS Data Logger

Abstract
The objective of this study aims to evaluate the travel time
saving on the expressway by comparing the travel time between
using expressway and ordinary road at the same origin and
destination which is similar route in terms of physical characteristics
and expressway user be able to made an alternative route. The data
collection both on expressway and ordinary road using the floating-car
technique and collect the trajectory data with GPS data logger. The

comparison between 4 sections of urban expressway and ordinary
road in morning and evening rush hour period have been used as
study area consisting of Ramindra-Rama 9 and NgamwongwanYommarat in morning rush hour and Rama 9-Ramindra and
Phaholyothin-Srinagarindra in evening rush hour. After comparing
the travel time between using expressway and ordinary road, the
result shows that the using of expressway in rush hour period tends
to save the travel time more than 40% comparing with the ordinary
road. The result can be concluded that the performance of traffic
management on the expressway especially during rush hour is
efficient enough to operate the exceeded demand in such period.
The contribution of this study will be extended to assess the
efficiency for other expressway routes in the future.
Keywords: Travel Time Saving, Urban Expressway, Ordinary Road,
Floating-Car Technique, GPS Data Logger

1. คำนำ
ระยะเวลาในการเดินทางเป็น ปัจ จัย พื้นฐานในการขนส่ง หมายถึง
ระยะเวลาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะในการเดินทางจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งผ่านเส้นทางที่กำหนดภายใต้สภาพการจราจร โดยมีความ
ล่าช้าในการเดินทาง ซึ่วหมายถึง เวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง เนื่องจาก
การอำนวยการจราจร โดยที่การศึกษาระยะเวลาและความล่าช้าในการ
เดินทางมักใช้ในการประเมินสภาพการจราจร เช่น การประเมินความติดขัด
ของกระแสจราจร และ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนด
ระดับ การให้บริการและวางแผนสำหรับการปรับปรุง การดำเนินงานใน
อนาคต
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
คมนาคม มีอำนาจหน้าที่ในการก่อสร้างและจัดการจราจรบนโครงข่ายทาง
พิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนดำเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางพิเศษ ปัจจุบันโครงข่ายทางพิเศษที่
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กทพ. มีทั้งสิ้นรวม 8 สายทาง ระยะทาง
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โดยรวมประมาณ 220 กิโลเมตร ทั้งนี้ จะมีการก่อสร้ างขยายขอบเขตการ
ให้บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้นในอนาคตตามแผนแม่บทของ กทพ. เพื่อบรรเทา
ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สืบเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่ ย ังคงเป็นความเดือ ดร้อ นสำหรับ คนเมือ งในปัจ จุบ ั น ยิ่งไปกว่า นั้น มี
การคาดการณ์ ว ่ า ภายในปี พ.ศ. 2572 จำนวนรถยนต์ ส ่ ว นบุ ค คลบน
โครงข่า ยถนนในพื้นที่ก รุงเทพมหานคร จะเพิ่ม ขึ้น จากปัจ จุบ ันที่มีอยู่
ประมาณ 8 ล้า นคัน ขึ้นเป็น 10 ล้า นคัน ส่งผลให้ ค่า ความเร็วของการ
เดินทางลดลงจาก 19 กิโลเมตร/ชั่วโมง คงเหลือเพียง 12 กิโลเมตร/ชั่วโมง
สำหรับกรณีทางพิเศษ พบว่า ปัญหาการจราจรติดขัดก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
โดยในปัจจุบันสัดส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของทางพิเศษ มีค่าเข้าสู่ช่วง
วิ ก ฤติ ปริ ม าณจราจรในปั จ จุ บ ั น มี ค ่ า เข้ า ใกล้ ค วามจุ ข องทางพิ เ ศษ
โดยเฉพาะโครงข่ายทางพิเศษที่พาดผ่านพื้นที่แ หล่งธุรกิจ ที่มักพบเห็ น
สภาพการจราจรติดขัดตลอดทั้งวัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงลำดับชั้นของถนน, ลักษณะทางกายภาพ
และ การให้บริการของทางพิเศษที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มกี าร
ควบคุมทางเข้า-ออก และ มีการเก็บค่าผ่านทาง ทำให้ในการเดินทางที่มีจุด
ต้นทางและปลายทางที่มีความใกล้เคียงกับ ตำแหน่งทางขึ้น-ลงทางพิเศษ
มี ความน่า เชื่อ ถือ ในแง่ข องการคาดการณ์ ระยะเวลาการเดินทาง และ
สามารถวางแผนการเดินทางได้ดีกว่าการใช้ถนนระดับดิน แม้ว่าการเดินทาง
ดังกล่า วจะอยู่ ในพื้ นที่ ที ่ม ีร ะดับ ความติ ดขัด ของการจราจรอย่า งมาก
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
การศึ ก ษานี ้ จ ึ ง เป็ น การศึ ก ษาเพื ่ อ ประเมิ น ความสามารถในการ
ประหยัดเวลาการเดินทางของทางพิเศษ โดยการเปรียบเทียบระยะเวลา
การเดินทางบนทางพิเศษกับระยะเวลาการเดินทางบนถนนระดับดินใน
เส้นทางพิเศษที่มีลักษณะกายภาพการเดินทางคู่ขนานไปกับทางพิเศษ ซึ่ง
ผู้ใช้ทางสามารถเลือกใช้ทางพิเศษหรือไม่ใช้ท างพิเศษได้ การเก็บข้อมูล
พิจ ารณาใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีย านพาหนะทดสอบ และ ระบบ GPS
Data Logger เพื่อบันทึกเวลาขณะที่ยานพาหนะทดสอบขับผ่านจุดอ้างอิง
ต่ า ง ๆ บนเส้ น ทางการใช้ ท างพิ เ ศษในเขตเมื อ ง จำนวน 4 เส้ น ทาง
ประกอบด้วย ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9 และ
ทิศทางงามวงศ์วาน-ยมราช สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ทิศทางพระราม
9-รามอินทรา และ ทิศทางพหลโยธิน -ศรีนครินทร์ ซึ่งยานพาหนะทดสอบ
จะต้องขับขี่ด้วยการใช้ความเร็วเฉลี่ยของกระแสจราจรขณะนั้น ทั้งนี้ ผล
การศึกษาสามารถประเมินผลประสิทธิภาพการจัดการจราจรบนทางพิเศษ
พื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลทางพิ เ ศษ
เส้นทางอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ที่ช่วยให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่อำนวยการจราจรสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำหรั บ การศึ ก ษาระยะเวลาการเดิ น ทางสามารถทำได้ ท ั ้ ง ในกรณี
ทางตรงและทางอ้อม สำหรับการศึกษาระยะเวลาการเดินทางกรณีทางตรง
Robertson et al. [1] แนะนำวิธีการเก็บข้อมูลระยะเวลาการเดินทางด้วย
รถทดสอบ (Test Car) และ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ขับขี่รถ
ทดสอบจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่า ง ๆ เช่น Floating Car Technique
ผู้ขับขี่จะต้องขับขี่ด้วยค่าเฉลี่ยของกระแสจราจรด้วยการตรวจสอบจำนวน
การแซงขึ้นหน้า และ รถที่ถ ูก แซง, Maximum Car Technique ผู้ข ับ ขี่
สามารถขับขี่ได้อย่างอิสระแต่ควรคำนึงถึงความปลอดภัย โดยจะต้องควบคุม
การใช้ความเร็วไม่ให้เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที 85 ของความเร็วที่เกิ ดขึ้นภายใน
กระแสจราจร, Average Car Technique ผู้ขับขี่จะสามารถตัดสินใจขับขี่ได้
อย่างอิสระ โดยจะต้องควบคุมการใช้ความเร็วให้อยู่ในค่าเฉลี่ยของกระแส
จราจร
ในปัจ จุบ ันด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่า งรวดเร็ว ทำให้
การศึกษาระยะเวลาการเดินทางทั้งกรณีทางตรงและกรณีทางอ้อมสามารถ
ทำให้มากขึ้น เช่น การประมาณค่า ระยะเวลาการเดินทางจากอุป กรณ์
ตรวจวั ด สภาพจราจรต่ า งๆ ที ่ ต ิ ด ตั ้ ง บนโครงข่ า ยถนน การเก็ บ ข้ อ มู ล
ระยะเวลาการเดินทางด้วยการรวบรวมข้อมูลดาวเทียม (GPS) และ สำหรับ
กรณีทางพิเศษระบบปิด (Close System) สามารถประมาณระยะเวลาการ
เดินทางด้วยการนำข้อมูลเวลาที่ใช้การผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางของระบบเก็บ
ค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ
Macababbad and Regidor [2] นำเสนอการวิเคราะห์ระยะเวลาและ
ความล่าช้าในการเดินทางด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม (GPS) เพื่อ
รวบรวมระยะเวลาการเดินทางและข้อมูลความล่าช้า ที่เชื่อถือได้ ข องบน
โครงข่ายถนน ด้วยการการวิเคราะห์ข้อมูล และ การนำเสนอผ่านการใช้แผน
ที่ดิจิตอล ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบที่นำเสนอเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับการแสดงผลระยะเวลา และ ความล่าช้าในการเดินทาง
โดยในการศึกษานี้ข้อมูลการจราจรจะถูกนำเสนอผ่านแผนที่ ในลักษณะแถบ
สีแ สดงความเร็ว และระยะเวลาในการเดิน ทางของโครงข่า นถนน ทั้ง นี้
สำหรับการวิเคราะห์การจราจร ในระดับโครงข่ายเป็นแนวคิดใหม่ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็น ที่มีต่อการพัฒนาระบบ Probe Car
โดยจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ GPS เพียงอย่างเดียว
สามารถช่วยให้การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสามารถอัพเดทได้
ตามเวลาจริง
ธีระศร [3] ทำการศึกษาระยะเวลาการเดินทางบนโครงข่ายถนนสาย
หลักในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการใช้พิกัดตำแหน่งของรถแท็กซี่มาเป็น
ตัวแทนของกระแสจราจรในการสร้างแบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระแสจราจรและความเร็วเฉลี่ยบนช่วงถนน
2.1 การศึกษาระยะเวลาในการเดินทาง
ต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาการเดินทางที่
ระยะเวลาการเดินทางถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้ขับขี่ส่งผลถึง ได้มีค่าไม่เกินร้อยละ 10
เชาวฤทธิ์ และ คณะ [4] พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ระยะเวลาการเดินทาง
พฤติกรรมการขับขี่ และ การตัดสินใจวางแผนการเดินทาง รวมถึงเป็นข้อมูล
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ดาวเที ย ม (GPS) ของรถบรรทุ ก ที ่ ใ ช้ ท างพิ เ ศษ
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กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยการเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นใน
การประมาณระยะเวลาการเดิ น ทางกั บ ข้ อ มู ล ระบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลพิกัดดาวเทียม (GPS) ของรถบรรทุก สามารถ
นำมาใช้ประมาณระยะเวลาในการเดินทางได้ แต่ไม่เหมาะสมสำหรับการ
ประมาณระยะเวลาการเดินทางในช่วงเวลาที่การจราจรติดขัด
2.2 การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทาง
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลประโยชน์ของโครงการด้านการขนส่ง
สรุปไว้ว่า มูลค่าของเวลาในการเดินทาง หมายถึง มูลค่าเทียบเท่ากับเงินที่
ต้องสูญเสียไปในการเดินทาง ซึ่งหากสามารถนำเวลาการเดินทางดังกล่าว
ไปทำกิ จ กรรมอย่ า งอื ่ น จะสามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ได้
การวิ เ คราะห์ ม ู ล ค่ า ของเวลาในการเดิ น ทางนิ ย มใช้ ใ นการประเมิ น
ประสิทธิภาพของโครงการด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลาย
ในสหราชอณาจักร การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทางมัก จะถูก
ประมาณด้วยการใช้ข้อมูลแบบ Stated-Preference [5]
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วย
การใช้ข้อมูลแบบ Stated-Preference จะสามารถดำเนินการได้สะดวก
กว่า การใช้ข ้อ มูลแบบ Revealed-Preference แต่ก ็มีข ้อ เสีย ที่เกิดจาก
ลักษณะหรือรูปแบบที่ระบุไว้ใน Stated-Preference อาจไม่ตรงกับความ
เป็นจริง [6] ดังนั้น การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทาง จึงควรใช้
ข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ในการดำเนินงานได้
Fosgerau and Engleson [7] ทำการศึกษาความแปรปรวนของมูลค่า
เวลาในการเดินทางในแต่ละช่วงเวลาซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงความแตกต่าง
ของอรรถประโยชน์ (Utility) ที่เกิดขึ้นระหว่างจุดต้นทางและปลายทาง
ผลการศึกษาพบว่า ค่าความแตกต่างของเวลาเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่าง
การกระจายตัวของเวลาในการเดินทาง แต่จะมีความสัมพันธ์มากกว่าใน
ส่วนของความแปรปรวน (Variance) ของเวลาในการเดินทาง
Mackie et al [8] ศึก ษาการนำของเวลาในการเดินทางมาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าเวลาในการเดินทาง ทั้งในมิติการเดินทางส่วนบุคคล และ การ
เดินทางในภาพรวม โดยปัจจัยที่นำมาใช้พิจารณา ประกอบด้วย การประเมิน
มูลค่าการประหยัดเวลาแบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ระยะเวลาการ
เดินทาง ขนาดของการประหยั ดเวลา รูป แบบการเดินทาง และ ความ
ยืดหยุ่นของรายได้ ผลการศึกษาสามารถสรุป ได้ว่า เวลาเป็นทรัพยากรที่
จำกัด และ ควรให้ความสำคัญ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ
Willingness to pay โดยตรงนั้นไม่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่าเวลา
ในการเดินทางในภาพรวมโครงการ
2.3 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
Jo et al. [9] ทำการศึกษาวิเคราะห์การประหยัดเวลาการเดินทางที่
เกิดจากมาตรการจัดการจราจรแบบกลุ่มรถบรรทุกบนโครงข่ายทางพิเศษ
ขนาด 3 ช่องจราจรขึ้นไป ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความจุของทางพิเศษ ด้วยการเปรียบเทียบผลต่างความจุของทางพิเศษ
ผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุ ลภาค VISSIM และ
การเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางบนโครงข่ายทางพิเศษ ผ่านการ
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ประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับมหภาค TransCAD ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า มาตรการจัดการจราจรแบบกลุ่มรถบรรทุกบนโครงข่าย
ทางพิเศษ สามารถประหยัดมูลค่า เวลาในการเดินทางบนทางพิเศษได้
ประมาณ 167.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
Dixit et al. [10] ศึกษาการรับรู้ถึงความเสี่ยงของเวลาในการเดินทาง
และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมูลค่าของเวลาในการเดินทาง ด้วยการวิเคราะห์
รูป แบบการกระจายของเวลาการเดินทางที่สามารถรับ รู้ ได้ รวมถึง การ
วิเคราะห์กลไกที่สามารถกระตุ้นการรับรู้ ความแปรปรวนของเวลาเดินทาง
จากเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ โดยใช้ข้อมูลการขับขี่รถแท็กซี่บนโครงข่าย
ถนนในเมือ งธากา ประเทศบังคลาเทศ เป็นรถทดสอบในภาคสนาม ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้เวลาในการเดินทางส่วนบุคคลมีความแตกต่างจาก
เวลาการเดินทางจริงอย่างมีนัยสำคัญ และ ส่งผลให้ค่าเวลาการเดินทางมี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสูงถึง 17%
Athira et al. [11] ทำการศึก ษาเพื่อ ประมาณค่า เวลาการเดินทางที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทำงานในเมืองกาลิกัต ประเทศอินเดีย ด้วยการ
ประยุก ต์ใช้วิธี Willingness to pay สำหรับ การวิเคราะห์ระยะเวลาการ
เดินทางที่ลดลง ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ
จากกลุ่มตัวอย่างการเดินทางไปทำงานในเมืองกาลิกัต ผลการศึกษาพบว่า
มูลค่าเวลาในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทำงานนั้น มีค่าสูง
โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง โดยเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น มูลค่าเวลาใน
การเดินทางก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อมูลค่าเวลา
ในการเดินทางที่เกิดขึ้นจากระยะทางของการเดินทาง โดยเมื่อระยะทางของ
การเดินทางเพิ่มขึ้น มูลค่าเวลาในการเดินทางที่เกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
Metz [12] ศึกษาทบทวนแนวคิดที่ว ่าประโยชน์หลักของการปรั บปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งคือการประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็น
หัวใจสำคัญในการวิเคราะห์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การขนส่ง ผลการศึกษา
ทบทวนสามารถสรุ ปได้ ว ่ า การประหยั ดระยะเวลาเฉลี ่ ยในการเดิ นทาง
โดยเฉพาะในการเดินทางระยะไกล หมายความว่า ผู้ขับขี่จะได้รับประโยชน์ใน
เชิงความสามารถในการเข้าถึงเพิ่มเติม โดยจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่อยู่ห่างไกลมากขึ้นด้วยความเร็วที่สูงขึ้น มุมมองดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
การพิ จ ารณาของมู ลค่ า การเข้ า ถึ ง เพิ ่ ม เติ ม ซึ ่ งนั ย การวิ เ คราะห์ ทาง
เศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจำลอง และ การกำหนดนโยบายต่าง ๆ
Kolarova et al [13] วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าของ
การประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็นผลมาจากความพร้อมของการใช้ยาน
ยนต์ ข ั บขี ่ แบบอั ตโนมั ต ิ โดยใช้ แบบสำรวจออนไลน์ ในลั กษณะ StatedPreference และ Revealed-Preference เพื่อพัฒนาแบบจำลอง Mixed Logit
Model สำหรับทางเลือกของรูปแบบยานยนต์ ที่กำหนดให้มี 2 รูปแบบ ได้แก่
ยานยนต์ที่ขับขี่ในปัจจุบัน และ ยานยนต์ขับขี่อัตโนมติในอนาคต ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า สำหรับการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ค่าเฉลี่ยของการ
ประหยัดเวลาในการเดินทางมีแนวโน้มลดลง 41% เมื่อขับขี่ยานยนต์แบบ
อัตโนมัติ และ สำหรับการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ประเภทท่องเที่ยวไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของการประหยัดเวลาในการเดินทาง อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาการใช้ยานยนต์อัตโนมัติในลักษณะที่ใช้ร่วมกัน ผลการวิจัย
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พบว่าการใช้ยานยนต์อัตโนมัติในลักษณะที่ใช้ร่วมกันนั้นถูกมองว่าเป็นตัวเลือก 3.2 การเก็บข้อมูลด้วยวิธีรถทดสอบ (Floating Car Technique)
ที่น่าดึงดูดน้อยกว่าการใช้ยานยนต์อัตโนมัติในลักษณะส่วนตัว
การศึ ก ษานี ้ พ ิ จ ารณาเก็ บ ข้ อ มู ลพิ จ ารณาใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ลด้ ว ยวิ ธี
ยานพาหนะทดสอบ ซึ่งติดตั้งระบบ GPS Data Logger สำหรับบันทึกข้อมูล
3. วิธีการศึกษา
การเคลื ่ อ นที ่ข องยานพาหนะทดสอบ เพื ่ อ เปรีย บเที ย บระยะเวลาการ
3.1 การคัดเลือกจุดต้นทางและจุดปลายทางการเดินทาง
เดินทางระหว่างการใช้ทางพิเศษบนเส้นทางการใช้ทางพิเศษในเขตเมืองกับ
การศึกษานี้พิจารณาคัดเลือกจุดต้นทางและจุดปลายทางการเดินทาง ถนนระดับดิน ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และ ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น โดยใช้
สำหรั บการประเมิ นความสามารถในการประหยั ดระยะเวลาการเดิ นทาง ยานพาหนะทดสอบ จำนวน 2 คัน ดำเนินการขับขี่ตามกระแสจราจรใน
เปรียบเทียบระหว่างทางพิเศษและถนนระดับดิน โดยพิจารณาคัดเลือกทาง เส้นทางที่กำหนดคู่ขนานกันไประหว่างการใช้ทางพิ เศษ และ การใช้ถนน
พิเศษเส้นทางที่มีถนนระดับดิน อยู่ในจุดต้นทางและจุดปลายทางเดียวกัน ระดับดิน ทั้งนี้ สำหรับกรณีการคัดเลือกเส้นทางเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลา
เพื่อให้สามารถเดินทางคู่ขนานในระยะทางใกล้เคียงกัน ซึ่งผู้ใช้ทางสามารถ การเดินทางบนถนนระดับดิน พิจารณาใช้การเลือกเส้นทางอัตโนมัติภายใน
เลือกใช้ทางพิเศษหรือไม่ใช้ทางพิเศษได้ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเส้นทางที่เกิด Google Map โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นเส้นทางที่มีลักษณะคู่ขนาน และ มี
ความติดขัดโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน ระยะทางใกล้เคียงกันกับการใช้ทางพิเศษ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
การบริหารจัดการจราจรบนทางพิเศษ
และเปรียบเทียบสภาพจราจรในแต่ละเส้นทาง การศึกษานี้พิจารณาติดตั้ง
จุดต้นทางและจุดปลายทางการเดินทางบนทางพิเศษสำหรับการประเมิน กล้อ งหน้า รถ (Dash Camera) เพื่อ บันทึก สภาพการจราจรระหว่า งการ
ความสามารถในการประหยั ด ระยะเวลาการเดิ น ทางในการศึ ก ษานี้ เดินทาง และ ใช้ในการตรวจสอบวันที่และเวลาที่ดำเนินการสำรวจ สำหรับ
ประกอบด้วย ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9 และ ทิศทางงามวงศ์วาน-ยม ข้อมูลการสำรวจระยะเวลาการเดินทาง จะพิจารณาใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ราช สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และ ทิศทางพระราม 9-รามอินทรา และ ในวันจันทร์ เป็นตัวแทนการขับขี่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และ วันศุกร์ เป็น
ทิศทางพหลโยธิน -ศรีนครินทร์ สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น รายละเอียด ตัว แทนการขับขี่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึ ง
เส้นทางพื้นที่ศึกษาแสดงดัง รูปที่ 1 และ รูปที่ 2
กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดวันที่ดำเนินการสำรวจระยะเวลาการเดินทาง
แสดงดัง ตารางที่ 1 และ การติดตั้งอุ ปกรณ์การสำรวจรวมถึงขั้นตอนการ
ดำเนินการสำรวจ แสดงดังรูปที่ 3
เส้นทางที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9

เส้นทางที่ 2 ทางพิเศษศรีรัช ทิศทางงามวงศ์วาน-ยมราช

รูปที่ 1 การคัดเลือกเส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า

เส้นทางที่ 3 ทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางพระราม 9-รามอินทรา

เส้นทางที่ 4 ทางพิเศษศรีรัช ทิศทางพหลโยธิน-ศรีนครินทร์

รูปที่ 2 การคัดเลือกเส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
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3.3 การเก็บข้อมูลด้วยวิธีรถทดสอบ (Floating Car Technique)
การศึ ก ษานี ้ พ ิ จ าณาเก็ บ ข้ อ มู ล พิ จ ารณาใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี
ยานพาหนะทดสอบ และ ระบบ GPS Data Logger เพื่อบันทึกเวลาขณะที่
ยานพาหนะทดสอบขับผ่านจุดอ้างอิงต่าง ๆ บนเส้นทางการใช้ทางพิเศษใน
เขตเมื อ ง ทั ้ งในช่ วงเวลาเร่ งด่วนเช้ า และ ช่ ว งเวลาเร่ งด่วนเย็ น โดยใช้
ยานพาหนะทดสอบ จำนวน 2 คัน ดำเนินการขับขี่ตามกระแสจราจรใน
เส้นทางที่กำหนดคู่ขนานกันไประหว่างการใช้ทางพิเศษ และ การใช้ถนน
ระดับดิน ทั้งนี้ สำหรับกรณีการคัดเลือกเส้นทางเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลา
การเดินทางบนถนนระดับดิน พิจารณาใช้การเลือกเส้นทางอัตโนมัติภายใน
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Google Map โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นเส้นทางที่มีลักษณะคู่ขนาน และ มี
ระยะทางใกล้เคียงกันกับการใช้ทางพิเศษ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และเปรียบเทียบสภาพจราจรในแต่ละเส้นทาง การศึกษานี้พิจารณาติดตั้ง
กล้อ งหน้า รถ (Dash Camera) เพื่อ บันทึก สภาพการจราจรระหว่า งการ
เดินทาง และ ใช้ในการตรวจสอบวันที่และเวลาที่ดำเนินการสำรวจ สำหรับ
ข้อ มู ลการสำรวจระยะเวลาการเดินทาง จะพิจาณาใช้ข ้อ มูลตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดวันที่ดำเนินการสำรวจ
ระยะเวลาการเดินทางแสดงดัง ตารางที่ 1 และ การติดตั้งอุปกรณ์การสำรวจ
รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการสำรวจ แสดงดังรูปที่ 3

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจข้อมูลระยะเวลาการเดินทาง
เส้นทาง
1. ทางพิเศษฉลองรัช
ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9
ถนนระดับดิน (ประดิษฐ์มนูธรรม)
2. ทางพิเศษศรีรัช
ทิศทางงามวงศ์วาน-ยมราช
ถนนระดับดิน (คลองประปา-เทอดดำริ)
3. ทางพิเศษฉลองรัช
ทิศทางพระราม 9-รามอินทรา
ถนนระดับดิน (ประดิษฐ์มนูธรรม)
4. ทางพิเศษศรีรัช
ทิศทางพหลโยธิน-ศรีนครินทร์
ถนนระดับดิน (พระราม 9)

ธ.ค. 2562

จำนวนการวิ่งยานพาหนะทดสอบ (เที่ยว)
ม.ค. 2563
ก.พ. 2563

จำนวนรวม
(เที่ยว)

ระยะทางเฉลี่ย
(กิโลเมตร)

3
3

3
3

3
3

9
9

12.76
12.37

3
3

3
3

3
3

9
9

12.26
14.07

1
1

4
4

3
3

8
8

10.79
11.14

1
1

4
4

3
3

8
8

11.81
13.13

ก. ตัวอย่างการติดตั้ง GPS บนยานพาหนะทดสอบ

ข. ตัวอย่างการเก็บข้อมูลบนทางพิเศษ

ค. ตัวอย่างการเก็บข้อมูลบนถนนระดับดิน

รูปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์การสำรวจรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการสำรวจ

TRL30-5

775

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ทำให้กรณีนี้จะเป็นการทดสอบค่าที่น้อยกว่า (Lower-Tailed Test)
ดังนั้น ค่า p-value จะเท่า กับ พื้นที่ด ้า นซ้า ยมือ ของ ค่า -Z หรือ -t ที่
(1) การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะทดสอบ
การศึกษานี้ดำเนินการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะทดสอบ คำนวณได้ (T Calculated) โดยในกรณีนี้จะเท่ากับพื้นที่ตั้งแต่ซ้ายมือของ
ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลเวลาการเดินทางและระยะทางที่ได้จากอุปกรณ์ ค่า T Critical ไปจนสุดขอบ สำหรับการตั้งค่าระดับนัยสำคัญ (Level of
GPS Data Logger ผ่า นการแสดงผลการเคลื่อ นไหวของการจราจรด้ ว ย Significant) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงข้อผิดพลาดที่ยอมให้ โดยการศึกษานี้
Time Space Diagram โดยที ่ ส มการพาราเมตริ ก การเคลื ่ อ นที่ ของ พิจารณาเลือกใช้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
ยานพาหนะทดสอบสามารถแสดงได้ดังนี้
4. ผลการศึกษา
4.1 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะทดสอบ

𝑥𝑝 = 𝑓(𝑡)
𝑦𝑝 = 𝑓(𝑡)
โดยทั ่ ว ไป Time Space Diagram จะถู ก ใช้ เ พื ่ อ อธิ บ ายปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับการจราจรและขนส่ง โดยแกน x จะแสดงเวลาที่ยานพาหนะใช้
เดินทาง และ แกน y จะแสดงระยะทางจากจุดอ้างอิงต่าง ๆ ที่กำหนด ทั้งนี้
การเคลื่อนที่ของยานพาหนะแต่ละคันจะถูกแสดงในแผนภาพนี้ในลักษณะ
เส้ น ลาดเอี ย ง และสำหรับ ยานพาหนะที่ ไ ม่ม ีก ารเคลื่ อ นที่ จ ะแสดงเป็ น
เส้นแนวนอน นอกจากนี้ ยังสามารถประมาณความเร็วของยานพาหนะได้
จากการวิเคราะห์ความชันของเส้นที่แสดงในแผนภาพ
Time Space Diagram นอกเหนื อ จากความสามารถในการแสดง
ตำแหน่งของยานพาหนะในแต่ละคัน ช่วงเวลา ยัง มีป ระโยชน์ อ ย่า งมาก
สำหรับ การอธิบ ายสภาพการไหลของการจราจรบนเส้นทาง รวมถึงการ
วิเคราะห์ตำแหน่งติดขัดบนเส้นทางพื้นที่ศึกษา
(2) การวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะทดสอบ
การศึกษานี้ดำเนินการวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะทดสอบบน
เส้นทางพื้นที่ศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลความเร็วจุดของยานพาหนะ
ทดสอบที่ได้จากอุปกรณ์ GPS Data Logger ผ่านการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเร็วเฉลี่ย ณ เปอร์เซ็นต์ไทล์
ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความถี่สะสม และ ลักษณะการกระจายตัวของ
ความเร็วที่ยานพาหนะทดสอบใช้บนเส้นทางพื้นที่ศึกษา
(3) การวิเคราะห์การประหยัดระยะเวลาการเดินทาง
การศึกษานี้ดำเนินการวิเคราะห์การประหยัดระยะเวลาการเดินทาง ด้วย
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม
ดังนี้
𝜇1
𝜇2

คือ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษ
คือ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินทางบนถนนระดับดิน

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะทดสอบด้วยการใช้แผนภูมิ
Time-Space Diagram แสดงให้เห็นว่า ณ จุดต้นทางและจุดปลายทางการ
เดินทางเดียวกันในชั่วโมงเร่งด่วน การเลือกใช้ทางพิเศษแสดงให้เห็นว่าใช้
ระยะเวลาการเดินทางน้อยกว่าการใช้ถนนระดับดิน รวมถึงพบเห็นการเกาะ
กลุ ่ มของระยะเวลาการเดิ นทางด้ วยทางพิเศษ ซึ ่ งแสดงให้ เห็ นถึ งความ
แปรปรวนน้อยกว่าการเดินทางด้วยถนนระดับดิน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ความเร็วในการเดินทาง ยังพบว่าความชันของระยะเวลาการเดินทางด้วยทาง
พิเศษจากแผนภูมิ Time-Space Diagram มีค่ามากกว่าการเดินทางด้วยถนน
ระดับดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทางพิเศษยานพาหนะสามารถใช้ความเร็วได้
มากกว่า รายละเอียดการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ยานพาหนะทดสอบด้วยการใช้
แผนภูมิ Time-Space Diagram แสดงดัง รูปที่ 4
4.2 การวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะทดสอบ
การวิเคราะห์ Time-Space Diagram แสดงให้เห็นว่า ณ จุดต้นทางและ
จุดปลายทางการเดินทางเดียวกันในชั่วโมงเร่งด่วน การเดินทางด้วยถนนระดับ
ดินมีความติดขัดมากกว่าการเดินทางด้วยทางพิเศษ เนื่องจากต้องเดินทางผ่าน
ทางแยก และเส้นทางระดับดินที่มีการเชื่อมต่อของทางเข้า-ออกตลอดเส้นทาง
ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางมากกว่า โดยเมื่อทำการวิเคราะห์ลักษณะ
การกระจายตั ว ของความเร็ ว ที ่ ย านพาหนะทดสอบใช้ ใ นการเดิ น ทาง
ผลการศึกษาสามารถสรุปว่า การเดินทางด้วยทางพิเศษกลุ่มของความเร็วส่วน
ใหญ่ที่ยานพาหนะทดสอบใช้ในการเดินทางมีค่ามากกว่าการใช้ความเร็วในการ
เดินทางบนถนนระดับดิน โดยความเร็วในการเดินทางบนทางพิเศษมีการ
กระจายตัวอยู่ในช่วงความเร็ว 10-70 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 10-60 กิโลเมตร/
ชั่วโมง สำหรับการเดินทางด้วยถนนระดับดิน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า
ความเร็วเฉลี่ย ณ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 พบว่า การเดินทางด้วยทางพิเศษพื้นที่
ศึกษาในชั่วโมงเร่งด่วนมีค่าความเร็วอยู่ระหว่าง 30-70 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ
23-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับการเดินทางด้วยถนนระดับดิน รายละเอียด
การวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะทดสอบ แสดงดัง รูปที่ 5

ทั้งนี้ สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบอยู่ในลักษณะ
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2
𝐻1 : 𝜇1 < 𝜇2
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ทางพิเศษ

ระดับดิน
ก. เส้นทางที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9

ทางพิเศษ

ระดับดิน
ข. เส้นทางที่ 2 ทางพิเศษศรีรัช ทิศทางงามวงศ์วาน-ยมราช

ทางพิเศษ

ระดับดิน
ค. เส้นทางที่ 3 ทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางพระราม 9-รามอินทรา

ทางพิเศษ

ระดับดิน
ง. เส้นทางที่ 4 ทางพิเศษศรีรัช ทิศทางพหลโยธิน-ศรีนครินทร์
รูปที่ 4 Time-Space Diagram ของยานพาหนะทดสอบ

TRL30-7

777

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ทางพิเศษ

ถนนระดับดิน
ก. เส้นทางที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9

ทางพิเศษ

ถนนระดับดิน
ข. เส้นทางที่ 2 ทางพิเศษศรีรัช ทิศทางงามวงศ์วาน-ยมราช

ถนนระดับดิน

ทางพิเศษ
ค. เส้นทางที่ 3 ทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางพระราม 9-รามอินทรา

ทางพิเศษ

ถนนระดับดิน
ง. เส้นทางที่ 4 ทางพิเศษศรีรัช ทิศทางพหลโยธิน-ศรีนครินทร์
รูปที่ 5 Speed Profile ของยานพาหนะทดสอบ
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4.3 การวิเคราะห์การประหยัดระยะเวลาการเดินทาง
การวิเคราะห์การประหยัดระยะเวลาการเดินทาง ด้วยการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า ณ จุด
ต้นทางและจุดปลายทางการเดินทางเดียวกันในชั่วโมงเร่งด่วน จากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลระยะเวลาการเดินทางระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์
2563 พบว่า ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยจากการใช้ทางพิเศษในชั่วโมงเร่งด่วน มีค่า
น้อยกว่า ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยจากการใช้ถนนระดับดินอย่างมีนัยสำคัญ
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(T-calculated < T-critical และ p-value < 0.05) โดยการเดินทางด้ว ยทาง
พิเศษในชั่วโมงเร่งด่วนสามารถประหยัดเวลาการเดินทางได้มากกว่า ร้อยละ
40 เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยถนนระดับดิน
นอกจากนี้ ยังสามารถสรุปได้ว่าการเดินทางด้วยทางพิเศษในชั่วโมง
เร่งด่วนมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเดินทางเดินทางด้วยถนนระดับ ดิน
เนื่องจากความแปรปรวนของระยะเวลาการเดินทางด้วยทางพิเศษต่ำกว่า
การเดินทางด้วยการใช้ถนนระดับดิน

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การประหยัดระยะเวลาการเดินทาง
ผลการทดสอบ T-Test
Average Travel Time (min)
Standard Deviation (𝜎)
Variance (𝜎 2 )
Observations
Degree of Freedom
T-calculated
p-value
T-critical (Left Side)
Travel time per km (min)
Travel time saving per km (min)
Overall travel time save (%)

ทางพิเศษฉลองรัช
ทิศทางรามอินทรา-พระราม 9
ทางพิเศษ
ระดับดิน
35.48
64.09
7.84
16.89
61.41
254.91
9
9
8
-5.682
0.0002
-1.860
2.78
5.18
2.40
44.64

ทางพิเศษศรีรัช
ทิศทางงามวงศ์วาน-ยมราช
ทางพิเศษ
ระดับดิน
42.87
80.53
10.38
13.40
107.74
193.77
9
9
8
-9.140
0.0000
-1.860
3.50
5.72
2.23
46.77

5. สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษานี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ประเมิ น ความสามารถในการ
ประหยัดเวลาการเดินทางของทางพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงเวลา
วิ ก ฤติ ท ี ่ ม ี ค วามต้ อ งการเดิ น ทางมากกว่ า ในช่ ว งเวลาปกติ โดยการ
เปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษกับระยะเวลาการเดินทาง
บนถนนระดับดิน ณ จุดต้นทางและจุดปลายทางการเดินทางเดียวกัน ที่มี
ลักษณะกายภาพการเดินทางคู่ขนานไปกับทางพิเศษ ซึ่งผู้ใช้ทางสามารถ
เลือกใช้ทางพิเศษหรือไม่ใช้ทางพิเศษได้
เมื่อทำการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะด้วยการใช้แ ผนภูมิ
Time-Space Diagram แสดงให้เห็นว่า การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนด้วย
ทางพิเศษใช้ระยะเวลาการเดินทางน้อยกว่าการใช้ถนนระดับดิน รวมถึงพบ
เห็นการเกาะกลุ่มของระยะเวลาการเดินทางด้วยทางพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึ งความแปรปรวนน้อ ยกว่า การเดินทางด้ว ยถนนระดับ ดิน นอกจากนี้
ยังพบว่าความชันของระยะเวลาการเดินทางด้วยทางพิเศษจากแผนภูมิ
Time-Space Diagram มีค่า มากกว่า การเดินทางด้วยถนนระดับดิน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการใช้ทางพิเศษยานพาหนะสามารถใช้ความเร็วได้มากกว่า
เมื่อทำการวิเคราะห์ความเร็วในการเดินทาง ผลการศึกษาพบว่า การ
เดินทางในชั่ว โมงเร่งด่ว นด้ว ยถนนระดับ ดินมีความติดขัดมากกว่าการ
เดินทางด้วยทางพิเศษ เนื่องจากต้องเดินทางผ่านทางแยก และเส้นทาง
ระดับดินที่มีการเชื่อมต่อ ของทางเข้า-ออกตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการเดินทางมากกว่า เมื่อทำการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัว

ทางพิเศษฉลองรัช ทิศทาง
พระราม 9-รามอินทรา
ทางพิเศษ
ระดับดิน
16.78
40.29
2.63
13.33
6.92
177.57
8
8
7
-5.175
0.0006
-1.895
1.56
3.62
2.06
58.35

ทางพิเศษศรีรัช ทิศทาง
พหลโยธิน-ศรีนครินทร์
ทางพิเศษ
ระดับดิน
22.97
53.79
2.46
12.55
6.03
157.60
8
8
7
-7.499
0.0001
-1.895
1.94
4.10
2.15
57.30

ของความเร็ว ผลการศึก ษาพบว่า การเดินทางด้ว ยทางพิเศษกลุ่มของ
ความเร็วส่วนใหญ่ที่ยานพาหนะทดสอบใช้ในการเดินทางมีค่ามากกว่าการ
ใช้ความเร็วในการเดินทางบนถนนระดับดิน โดยเมื่อพิจารณาค่าความเร็ว
เฉลี่ย ณ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 พบว่า การเดินทางด้วยทางพิเศษพื้นที่ศึกษา
ในชั่วโมงเร่งด่วนมีค่าความเร็วอยู่ระหว่าง 30-70 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ
23-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับการเดินทางด้วยถนนระดับดิน
เมื ่ อ ทำการวิ เ คราะห์ ก ารประหยั ด ระยะเวลาในการเดิ น ทาง ผล
การศึก ษาพบว่า การเดินทางด้ว ยทางพิเศษในชั่ว โมงเร่ งด่ว นสามารถ
ประหยัดระยะเวลาการเดินทางได้มากกว่า ร้อยละ 40 โดยเมื่อทดสอบ
สมมติ ฐ านเกี ่ ย วกั บ ผลต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี ่ ย ของประชากร 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยจากการใช้ทางพิเศษ และ ระยะเวลา
การเดินทางเฉลี่ยจากการใช้ถนนระดับดิน ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 สามารถสรุปได้ว่า การเดินทางด้วยทางพิเศษ
ในชั่วโมงเร่งด่วนสามารถประหยัดระยะเวลาการเดินทางได้มากกว่าการใช้
ถนนระดับดินอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังสามารถสรุปได้ว่าการเดินทาง
ด้ว ยทางพิเศษในชั่ว โมงเร่งด่ว นมีความน่าเชื่อ ถือ มากกว่าการเดิน ทาง
เดินทางด้วยถนนระดับดิน เนื่องจากความแปรปรวนของระยะเวลาการ
เดินทางด้วยทางพิเศษต่ำกว่าการเดินทางด้วยการใช้ถนนระดับดิน
ผลการศึกษาดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการจราจรบนทางพิเศษโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ ผลการ
ดำเนินงานสามารถนำไปขยายผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพสำหรับ ทาง
พิเศษเส้นทางอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางและ
ความเร็ ว ของยวดยานควรพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บตามช่ ว งเวลาอื ่ น ๆ
นอกเหนือจากช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ช่วงวันกลาง
สัปดาห์ หรือ ช่วงวันหยุด เนื่องจากมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้
การเปรีย บเทีย บค่า เฉลี่ย ที่สามารถอภิป รายผลได้อ ย่างรอบคอบ และ
ครอบคลุมทุกเวลา

[6]

กิตติกรรมประกาศ

[8]

ขอขอบคุณ พนักงานและลูกจ้าง แผนกวางแผนระบบความปลอดภัย
และการจราจร กองวางแผนปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการอำนวยความสะดวก และ ร่วมลงสนามเก็บข้อมูล
ตามเส้นทางในพื้นที่ศึกษา
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บทคัดย่อ

Abstract

เวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัวของ
การจราจรบริเวณทางแยกสัญญาณไฟเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการออกแบบ
ช่องจราจรและรอบสัญญาณไฟ นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนพฤติกรรม
การขับขี่ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่และบ่งชี้ประสิทธิภาพในการจัดการ
ทางแยก การทราบค่า เวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของเวลาระหว่าง
รถยนต์อิ่มที่ถูกต้องทำให้ สามารถออกแบบรอบสัญ ญาณไฟได้เหมาะสม
และจัดการทางแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ทำการศึกษาเวลา
สูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวบริเวณทางแยก
สัญญาณไฟที่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟซึ่ง
ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยทำการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างทางแยกที่มี และไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลา
ถอยหลั ง จำนวนประเภทละ 3 ทางแยก ในเขตกรุง เทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าเวลาสูญ เสียเริ่มต้น เฉลี่ยของแต่ละทางแยกมีค่าระหว่าง
1.99 ถึง 4.50 วินาที เวลาสูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ยบริเวณทางแยกที่มีและไม่มี
การนับเวลาถอยหลังเท่ากับ 3.54 และ 3.28 วินาที ตามลำดับแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวเฉลี่ย
ของแต่ละทางแยกมีค่าระหว่าง 2.36 ถึง 2.75 วินาที ระยะห่างของเวลา
ระหว่างรถยนต์ อิ่มตัวเฉลี่ย บริเวณทางแยกที่มีและไม่มีการนับเวลาถอย
หลั ง เท่ า กั บ 2.58 และ 2.50 วิ น าที ตามลำดั บ แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ นอกจากนี้ ผ ลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างพฤติกรรมจราจรในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่าเวลาสูญเสีย
เริ่มต้นและระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัวแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญเช่นเดียวกัน

Start-up lost time and saturation headway are the key
parameters in designing the lane configuration and traffic
signal control of signalized intersection. It could depict the
behavior of different drivers in different locations and also
indicates the traffic management performance of each
intersection. By knowing the correct start-up lost time and
saturation headway, the signal control can be designed
appropriately, which leads to the efficient intersection
management. In this paper, based on the field survey data
from 3 countdown signalized intersections and 3 noncountdown signalized intersections in Bangkok area, a
comparative analysis of the start-up lost time and saturation
headway has been made. The analysis showed that the
average start-up lost time of each intersection was ranging
between 1.99 to 4.50 seconds; the average start-up lost time
of the signalized intersections with and without countdown
displays were no statically significant different with the value
of 3.54 and 3.28 seconds, respectively. The average saturation
headway of each intersection varied from 2.36 to 2.75
seconds; the average saturation headways of signalized
intersections with and without countdown displays were 2.58
and 2.50 seconds, respectively, with no statically significant
different. Furthermore, the hypothesis testing on the data
collected during peak and off-peak periods showed that the
start-up lost time and saturation headway from both periods
were not statically significantly different as well.

คำสำคัญ: เวลาสูญเสียเริ่มต้น, อัตราการไหลอิ่มตัว, สัญญาณไฟ, นับเวลา
ถอยหลัง

Keywords: Start-up lost time, Saturation headway, Signalized,
Intersection, Countdown display
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1. บทนำ
เวลาสู ญ เสี ย เริ่ ม ต้ น (Start-Up Lost Time) ระยะห่ า งของเวลา
ระหว่างรถยนต์ อิ่ มตัว (Saturation headway) และอั ตราการไหลอิ่มตัว
(Saturation flow) เป็ น ค่ า ที่ มี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในกระบวนการ
ออกแบบและควบคุมสัญญาณไฟจราจร ค่าดังกล่าวมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะพื้นที่และพฤติกรรมจราจรรวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ผ่านมามี
การศึกษารวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับ เวลาสูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของ
เวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวจำนวนมาก มาตรฐาน HCM 2010 [1] แนะนำ
ให้ ใช้ ค่ า เวลาสูญ เสี ย เริ่ม ต้น ในบริเวณทางแยกสัญ ญาณไฟประมาณ 2
วิน าที ในขณะที่ผลการศึ ก ษาจากพื้ นที่ ห ลายๆ แห่ ง ได้ค่า เวลาสูญ เสี ย
เริ่มต้นเฉลี่ยแตกต่างกัน เช่น ผลการศึกษา [2] ในสหรัฐอเมริกาค่าได้เวลา
สูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ยในรัฐแคนซัส เท่ากับ 1.92 วินาที ในรัฐโอเรกอนเท่ากับ
2.09 วินาที และในรัฐยูท่าห์เท่ากับ 2.12 วินาที โดยพบว่าหากผู้ขับขี่ถูก
รบกวนจากปั จ จัยภายนอกจะทำให้ เวลาสูญ เสียเริ่มต้นมากขึ้นกว่าค่าที่
นำเสนอไว้ การศึก ษาในตุรกี [3] ได้ค่าเวลาสูญ เสียเริ่มต้น เฉลี่ย เท่ากับ
2.32 วินาที และพบว่าความกว้างของช่องจราจรและปริมาณรถโดยสารมี
ผลต่อเวลาสูญเสียเริ่มต้น การศึกษาในกรุงอาบูดาบี [4] ได้ค่าเวลาสูญเสีย
เริ่มต้น เฉลี่ย 2.20 วินาที และพบว่ารถในทิศทางตรงและรถเลี้ยวมีเวลา
สูญเสียเริ่มต้นแตกต่างกัน การศึกษาในเมืองเซี่ยงไฮ้พบว่าสภาวะอากาศมี
ผลต่อเวลาสูญเสียเริ่มต้น [5] โดยเวลาสูญเสียเริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 2.54 วินาที
ที่สภาวะอากาศปกติ และเท่ากับ 3.12 วินาทีในสภาวะฝนตกหรือถนน
เปี ย กชื้ น การศึ ก ษาในกรุงเอเธน ประเทศกรีซ [6] พบว่ า เวลาสู ญ เสี ย
เริ่ม ต้ น มีค่ า ระหว่า ง 0.35-1.39 วิน าที และระยะห่ า งของเวลาระหว่ า ง
รถยนต์อิ่มตัวมีค่า 1.76-1.94 วินาที โดยขนาดความกว้างของช่องจราจร
ไม่มีผลต่อเวลาสูญเสียเริ่มต้น และระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัว
แต่ช่วงเวลาของวันรวมทั้งทิศทางการจราจรมีผลต่อค่าดังกล่าว
การศึกษาในประเทศไทย [7] โดยพิจารณาเวลาสูญเสียเริ่มต้นของรถ
ทางตรงบริเวณทางแยกสั ญ ญาณไฟที่ มี แ ละไม่ มี ก ารนั บ เวลาถอยหลั ง
จำนวน 2 ทางแยก พบว่าในช่วงเร่งด่วนการนับเวลาถอยหลังช่วยลดเวลา
สูญ เสีย เริ่มต้นได้จาก 8.32 เป็ น 6.53 วินาที ส่วนนอกช่ว งเร่งด่ว นเวลา
สูญเสียเริ่มต้นลดลงจาก 5.95 เป็น 4.03 วินาที และ [8] พบว่าบริเวณทาง
แยกขนาดใหญ่เวลาสูญเสียเริ่มต้นมีค่าระหว่าง 6.0-7.1 วินาที อัตราการ
ไหลอิ่มตัวมีค่าระหว่าง 1,323-1,532 คัน/ชั่วโมง/ช่องจราจร ส่วนทางแยก
ขนาดเล็กเวลาสูญเสียเริ่มต้นมีค่าระหว่าง 5.0-5.5 วินาที อัตราการไหล
อิ่ ม ตั ว มี ค่ า ระหว่ า ง 1,456-1,495 คั น /ชั่ ว โมง/ช่ อ งจราจร การศึ ก ษา
เปรีย บเทีย บผลของจำนวนจั ก รยานยนต์ที่มีต่อ เวลาสูญ เสีย เริ่มต้นและ
ระยะห่ า งของเวลาระหว่ า งรถยนต์ [9] พบว่ า ในประเทศไทยการมี
รถจั ก รยานยนต์ แ ทรกอยู่ในแถวคอยตั้งแต่ 1-6 คั น ทำให้ เวลาสูญ เสี ย
เริ่มต้น เพิ่มขึ้น จาก 3.0 เป็ น 6.2 วินาที และระยะห่า งของเวลาระหว่า ง
รถยนต์ เพิ่ม ขึ้ นจาก 2.0 เป็ น 5.8 วินาที ส่ วนในเวีย ดนามเเวลาสูญ เสี ย
เริ่มต้นเพิ่มขึ้นจาก 3.2 เป็ น 7.0 วินาที และระยะห่า งของเวลาระหว่า ง
รถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 2.0 เป็น 5.0 วินาที
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า เวลาสู ญ เสี ย เริ่ม ต้ น
ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวและอัตราการไหลอิ่มตัว เป็นค่าที่
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ ค่าเหล่านี้มีความแตกต่างกัน ในแต่ละ
พื้นที่ ไม่สามารถนำค่าจากพื้นที่หนึ่งไปเป็นตัวแทนของอีกพื้นที่ได้โดยตรง
ดั งนั้ น จึ งควรมี ก ารศึ ก ษาเปรีย บเที ย บเพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น
รวมทั้ งควรมี ก ารศึก ษาให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น
การศึกษาค่าดังกล่าวยังคงจำกัดอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้น
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาเวลาสูญเสียเริ่มต้น ระยะห่างของเวลาระหว่าง
รถยนต์อิ่มตัวและอัตราการไหลอิ่มตัว ของทางแยกที่มีและไม่มีอุปกรณ์นับ
เวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ โดยพื้นที่ศึกษาประกอบด้วยทางแยกใน
เขตเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ทางแยก โดยข้อมูลจากการศึกษา
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทางแยกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษาได้
ต่อไป

2. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
2.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยทางแยกในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด
6 ทางแยก ในการศึกษาเวลาสูญเสียเริ่มต้น ระยะห่างของเวลาระหว่าง
รถยนต์อิ่มตัว และอัตราการไหลอิ่มตัว พิจารณาศึกษาเฉพาะรถในช่องทาง
ตรงเท่า นั้นและพิ จ ารณาเพี ย งทิศทางเดีย วในทางแยก จากพื้น ที่ศึก ษา
จำนวน 6 ทางแยก แบ่งเป็ นทางแยกที่มีก ารติดตั้งอุป กรณ์นับ เวลาถอย
หลัง 3 ทางแยก ประกอบด้วย แยกอโศก-เพชรบุรี (จากถนนเพชรบุรีมุ่ง
หน้าสู่ถนนราชปรารภ) แยกนิด้า (จากเสรีไทยมุ่งหน้าสู่บางกะปิ) และแยก
มีนบุรี (ถนนสุวินทวงศ์มุ่งหน้าสู่ถนนเสรีไทย) และทางแยกที่ไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์นับเวลาถอยหลัง 3 ทางแยก ได้แก่ แยกรามคำแหง-ร่มเกล้า (จาก
ถนนรามคำแหงมุ่งหน้าสู่บางกะปิ) แยกภายในสนามบินสุวรรณภูมิ (ถนน
สุ ว รรณภู มิ 2 ตั ด กั บ ถนนสุ ว รรณภู มิ 3, จากบางนา-ตราด มุ่ ง หน้ า สู่
คลังสินค้า) และแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม (จา
กนวมินทร์มุ่งหน้าสูเ่ กษตรศาสตร์)
การเก็บข้อมูลใช้การบันทึกวีดิโอภาพการจราจรบนทางแยกทั้ง 6 แห่ง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน 1 ชั่วโมง (07.00-08.00 น.) และนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
1 ชั่วโมง (10.00-11.00 น.) จากนั้นนำเทปบันทึกภาพที่ได้มาคัดแยกและ
วิเคราะห์ค่าต่างๆ ต่อไป ข้อมูลรอบสัญญาณไฟเบื้องต้นที่สำรวจได้จากทาง
แยกทั้ ง 6 แสดงดั ง ตารางที่ 1 พบว่ า แต่ ล ะทางแยกมี ค วามยาวรอบ
สัญ ญาณไฟแตกต่า งกั น โดยพบรอบสัญ ญาณไฟที่สั้ นที่ สุดเท่ า กับ 190
วินาที ที่ทางแยกรามคำแหง-ร่มเกล้า ในช่วงเวลา 07:00-08:00 น. ส่วน
รอบสัญญาณไฟที่ยาวที่สุดเท่ากับ 580 วินาที ที่ทางแยกมีนบุรี ในช่วงเวลา
10:00-11:00 น. อีกทั้งพบการจั ดการรอบสัญ ญาณไฟโดยตำรวจจราจร
เป็ น ผู้ ก ำหนด (manual) ที่ แ ยกมี น บุ รี นอกจากนี้ พ บว่ า ในและนอก
ช่วงเวลาเร่งด่วนทุกทางแยกมีความยาวรอบสัญญาณไฟแตกต่างกัน
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของทางแยกที่เป็นพื้นที่ศึกษา

อโศก-เพชรบุรี
นิด้า
มีนบุรี
รามคำแหง-ร่ม
เกล้า
ภายในสนามบิน
สุวรรณภูมิ
ประเสริฐมนูกิจประดิษฐ์มนูธรรม

เวลาที่สำรวจ

รอบสัญญาณ
ไฟ (วินาที)

ช่วงไฟเขียว
(วินาที)

07:00-08:00 (Peak)

423

115

10:00-11:00 (Off-peak)

375

85

07:00-08:00 (Peak)

395

99

10:00-11:00 (Off-peak)

325

80

07:00-08:00 (Peak)

Manual

Manual

10:00-11:00 (Off-peak)

580

132

07:00-08:00 (Peak)

190

44

10:00-11:00 (Off-peak)

200

40

07:00-08:00 (Peak)

360

97

10:00-11:00 (Off-peak)

300

81

07:00-08:00 (Peak)

368

98

10:00-11:00 (Off-peak)

380

105

เมื่อ hs คือ ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัว (วินาที), i คือ
ลำดับในแถวคอย, hi คือ ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ (วินาที) และ
n คือ จำนวนของยวดยานที่นำมาพิจารณา (คัน)
𝑠=

ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ คือ ระยะห่างของช่วงเวลาระหว่าง
ยวดยานที่วิ่งติดกันมาซึ่งผ่านตำแหน่งหรือแนวอ้างอิงที่กำหนดไว้บนถนน
หรือช่องทางจราจร โดยสังเกตจากเวลาที่ตำแหน่งอ้างอิงบนตัวรถคันหนึ่ง
วิ่งผ่านจุดที่กำหนดไว้ ถึงเวลาที่ตำแหน่งอ้างอิงเดียวกันบนรถคันถัดไปที่วิ่ง
ตามกันมาผ่านจุดที่กำหนดนั้ นเช่นกัน ตำแหน่งบนตัวรถที่นิยมใช้ในการ
อ้างอิง เช่น กันชนหน้า กันชนท้าย หรือเพลาหน้า เป็นต้น ค่าเฉลี่ยของ
ระยะห่ า งของเวลาระหว่ า งรถยนต์ สามารถคำนวณได้ โ ดยตรงจาก
ความสัมพันธ์ต่อไปนี้
3600
q
เมื่อ h คือ

(1)

ระยะห่ างของเวลาระหว่างรถยนต์ เฉลี่ย (วินาที), q คือ
อัตราการไหลของกระแสจราจร (คันต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร)
ผลการศึก ษาในอดี ต [1, 10-11] พบว่า ระยะห่ า งของเวลาระหว่า ง
รถยนต์จ ะมีค่าสูงและค่อ ยๆ ลดลง เนื่องจากผลของเวลาสูญ เสียเริ่มต้น
จนกระทั่งจะเริ่มคงที่ตั้งแต่รถคันที่ 5-6 ในแถวคอยเป็นต้นไป ในการศึกษา
นี้ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัว คำนวณโดยหาค่าเฉลี่ยระยะห่าง
ของเวลาระหว่างรถยนต์โดยพิจารณาตั้งแต่รถคันที่ 5 จนถึงคันที่ 15 ที่อยู่
ในแถวคอย ดั งสมการที่ (2) และอั ตราการไหลอิ่ มตั ว ของทางแยก (S)
สามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (3)
ℎ𝑠 =

∑15
𝑖=5(ℎ𝑖 )
𝑛

ℎ𝑠

(3)

2.3 เวลาสูญเสียเริ่มต้น (Start-Up Lost Time, SULT)

2.2 ระยะห่ างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่ มตัว (Saturation Headway )
และอัตราการไหลอิ่มตัว (Saturation Flow Rate)

h=

3600

(2)

เวลาสูญ เสีย เริ่ม ต้น เป็ น ค่า ที่ บ อกถึ งเวลาที่ สู ญ เสี ย จากการออกตั ว
ในช่วงเริ่มต้นของสัญญาณไฟเขียวเนื่องจากผลของการรับรู้และตอบสนอง
ของผู้ขับขี่หลังจากเห็นสัญญาณไฟเขียว ซึ่งประกอบด้วยเวลาตอบสนอง
ของรถยนต์คันแรกหลังจากเห็นสัญญาณไฟเขียวจนกระทั่งกันชนหน้า ของ
รถคันแรกผ่า นเส้นหยุด และผลต่างระหว่างระยะห่ างของเวลาระหว่า ง
รถยนต์ ตั้ ง แต่ คั น แรกจนถึ ง คั น ก่ อ นที่ เริ่ ม คงที่ (Time headway) กั บ
ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัว (Saturation Headway) ซึ่งโดย
ปกติระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ในช่วงแรกจะมีค่าสูงและจะลดลง
เรื่อยๆ จนกระทั่งเริ่มคงที่ประมาณลำดับที่ 5 ถึง 6 เวลาสูญเสียเริ่มต้นของ
การเคลื่อนตัวของรถยนต์ สามารถคำนวณได้ดังนี้ [1]
𝑆𝑈𝐿𝑇 = ∑4𝑖=1(ℎ𝑖 − ℎ𝑠 )

(4)

เมื่อ SULT คือ เวลาสูญเสียเริ่มต้น (วินาที) , hi คือ ระยะห่างของ
เวลาระหว่างรถยนต์ ลำดับที่ (i) (วินาที) และ hs คือ ระยะห่างของเวลา
ระหว่างรถยนต์อิ่มตัว (วินาที)

3. ผลการศึกษา
3.1 ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ทตี่ ำแหน่งต่างๆ
ผลการสำรวจข้อมูลระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ที่ตำแหน่งต่างๆ
จากรถในทิศทางตรงบริเวณทางแยกทั้ง 6 แห่ง ทั้งในและนอกช่วงเวลา
เร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 111 รอบสัญญาณไฟ แสดงดังตารางที่ 2 โดยระยะของ
เวลาระหว่างรถยนต์ตำแหน่งที่ 1 หมายถึง เวลาตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาณไฟ
เขี ย วจนกระทั่งกั นชนหน้า ของรถคันที่ 1 ผ่า นเส้นหยุด ระยะของเวลา
ระหว่างรถยนต์ตำแหน่งที่ 2 (และตำแหน่งถัดไป) หมายถึงความแตกต่าง
ของเวลานับตั้งแต่กันชนหน้าของรถคัน ก่อนหน้า (คัน ที่ 1) ผ่านเส้นหยุด
จนกระทั่งกันชนหน้าของรถคันดังกล่าว (คันที่ 2) ผ่านเส้นหยุด จากข้อมูล
ทั้งหมดที่ สำรวจได้ พ บว่า มีค่ า ระยะห่ า งของเวลาระหว่า งรถยนต์ อิ่ มตั ว
เท่ากับ 2.53 วินาที และมีค่าเวลาสูญเสียเริ่มต้น เท่ากับ 3.19 วินาที รูปที่
1 แสดงระยะห่ า งของเวลาระหว่ า งรถยนต์ ที่ ต ำแหน่ ง ต่ า งๆ เที ย บกั บ
ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัว โดยสามารถสังเกตได้ว่าในลำดับ
แรกๆ (ลำดับ 1-4) ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์มีค่าสูงกว่าระยะห่าง
ของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัว จากนั้นตั้งแต่ประมาณลำดับที่ 5 เป็นต้นไป
ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ จะเริ่มคงที่ ใกล้เคียงกับ ระยะห่างของ
เวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัว
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ตารางที่ 2 ค่าทางสถิติของระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ที่ตำแหน่งต่างๆ
จำนวน
Min
Max Mean
ตำแหน่งของยวดยาน
ตัวอย่าง (คัน) (วินาที) (วินาที) (วินาที)

Std. dev.
(วินาที)

1

111

1.98

8.54

4.81

1.46

2

111

1.32

6.14

2.97

0.85

3

111

1.22

8.11

2.87

1.10

4

111

1.09

7.47

2.65

0.99

5

111

1.02

4.76

2.45

0.76

6

111

0.97

6.26

2.41

0.91

7

111

1.18

7.53

2.55

1.01

8

111

1.21

7.18

2.51

0.96

9

109

1.03

5.46

2.41

0.91

10

107

1.05

7.32

2.42

1.06

11

102

1.06

8.90

2.57

1.19

12

99

1.06

6.56

2.57

1.00

13

91

1.01

6.94

2.64

1.03

14

86

1.07

7.24

2.74

1.09

15

81

0.85

5.13

2.55

0.93

Avg. Sat. Headway

2.53 sec

Avg. SULT

3.19 sec

ทางแยกมีค่าแตกต่างกัน โดยแยกภายในสนามบินสุวรรณภูมิ มีระยะห่าง
ของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ 2.75 วินาที มีอัตราการ
ไหลอิ่มตัวเท่ากับ 1,311 คัน/ชม./ช่องจราจร แยกรามคำแหง-ร่มเกล้า มี
ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัวเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ 2.36 วินาที มี
อัตราการไหลอิ่มตัวเท่ากับ 1,528 คัน/ชม./ช่องจราจร
ตารางที่ 3 ระยะห่ างของเวลาระหว่า งรถยนต์ อิ่ม ตั วและอัต ราการไหลอิ่ ม ตั ว
บริเวณทางแยกสัญญาณไฟ
ทางแยก

8

1.86 2.89

2.46

0.38

1463.35

Off-Peak

9

2.09 3.71

2.64

0.48

1363.79

รวม

17

1.86 3.71

2.56

0.43

1408.90

Paek

9

2.19 3.14

2.60

0.32

1384.99

Off-Peak

11

2.03 3.56

2.52

0.42

1426.84

รวม

20

2.03 3.56

2.56

0.37

1407.70

Paek

4

2.34 3.16

2.66

0.39

1350.96

Off-Peak

5

2.41 2.97

2.68

0.25

1341.65

รวม

9

2.34 3.16

2.68

0.30

1345.77

Paek
รามคำแหงOff-Peak
ร่มเกล้า
รวม

12

2.02 2.98

2.41

0.29

1492.06

12

1.87 2.95

2.30

0.33

1565.73

24

1.87 2.98

2.36

0.31

1528.01

Paek
ภายใน
สนามบิน Off-Peak
สุวรรณภูมิ
รวม

10

2.24 4.19

3.02

0.63

1191.87

12

1.95 3.85

2.52

0.50

1430.15

22

1.95 4.19

2.75

0.60

1311.02

ประเสริฐมนู Paek
กิจ-ประดิษฐ์ Off-Peak
มนูธรรม
รวม

9

1.86 2.97

2.39

0.36

1507.23

10

2.01 3.10

2.37

0.33

1516.66

19

1.86 3.10

2.38

0.33

1512.18

นิด้า

มีนบุรี

Discharge Headway
Sat. Headway

4
3
2
1

ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อัตราการ
รอบ
อิ่มตัว (วินาที)
เวลาที่
ไหลอิ่มตัว
สัญญาณ
สำรวจ
Std. (คัน/ชม./
ไฟ
min max mean
ช่อง)
Dev.
Paek

อโศกเพชรบุรี

6
5
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0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

ลำดับของยวดยาน

3.2.1 เปรียบเทียบระหว่างทางแยกที่มีและไม่มีการติดตั้ง อุปกรณ์นับ
เวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ
รูปที่ 1 ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ทตี่ ำแหน่งต่างๆ เทียบกับระยะห่างของ
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระยะห่ างของเวลาระหว่างรถยนต์
เวลาระหว่างรถยนต์อมิ่ ตัว
อิ่มตัวในทางแยกที่มีและไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับถอยเวลาหลัง เพื่อศึกษา
อิทธิพลของการนับเวลาถอยหลังที่มีต่อ ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์
อิ่มตัว โดยจากการศึกษามีข้อมูลจากแยกที่มีและไม่มี การติดตั้งอุปกรณ์นับ
3.2 ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์และอัตราการไหลอิ่มตัว
ถอยเวลาหลัง จำนวน 46 และ 65 รอบสัญ ญาณไฟตามลำดับ พบว่าค่า
ตารางที่ 3 แสดงระยะห่ า งระหว่างรถยนต์อิ่ มตั วและอั ต ราการไหล ระยะห่ า งของเวลาระหว่า งรถยนต์ อิ่ ม ตัว เฉลี่ย ในทางแยกที่ มีก ารติด ตั้ ง
อิ่มตัวที่สำรวจได้ จำแนกตามพื้นที่ศึกษาจำนวน 6 ทางแยก พบว่าระยะห่าง อุปกรณ์นับเวลาถอยหลังมีค่าเฉลี่ย 2.58 วินาที ใกล้เคียงกับทางแยกที่ไม่มี
ของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวเฉลี่ยและอัตราการไหลอิ่มตัวเฉลี่ยของแต่ละ การติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.50 วินาที อย่างไรก็ตาม
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัว
TRL31-4
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ในทางแยกสั ญ ญาณไฟที่ มี แ ละไม่ มี ก ารติด ตั้ งอุ ป กรณ์ นั บ เวลาถอยหลั ง ตารางที่ 6 เวลาสูญเสียเริ่มต้นบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ
เวลาสูญเสียเริ่มต้น (วินาที)
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
เวลาที่
รอบ
ทางแยก

สำรวจ

สัญญาณไฟ

min

max

mean

Std. Dev.

Paek

8

0.00

7.15

3.69

2.77

Off-Peak

9

0.00

5.64

2.54

2.33

รวม

17

0.00

7.15

3.08

2.53

Paek

9

0.00

9.60

3.40

3.71

Off-Peak

11

2.94

11.64

5.16

2.39

รวม

20

0.00

11.64

4.37

3.10

Paek

4

2.78

4.22

3.59

0.60

Off-Peak

5

0.00

4.68

1.76

1.92

รวม

9

0.00

4.68

2.57

1.71

Paek
รามคำแหงOff-Peak
ร่มเกล้า
รวม

12

0.44

7.23

3.78

1.75

12

0.00

4.81

3.19

1.64

24

0.00

7.23

3.49

1.68

Paek
ภายใน
สนามบิน Off-Peak
สุวรรณภูมิ
รวม

10

0.00

6.31

1.74

2.13

12

0.00

6.17

2.20

1.92

22

0.00

6.31

1.99

1.98

ประเสริฐมนู Paek
กิจ-ประดิษฐ์ Off-Peak
มนูธรรม
รวม

9

1.33

8.10

4.90

2.42

10

0.00

7.18

4.14

2.78

19

0.00

8.10

4.50

2.57

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวบริเวณทางแยก
สัญญาณไฟที่มีและไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ
ประเภท
n*
ทางแยก
มีการนับเวลา
46
ถอยหลัง
ไม่มีการนับ
65
เวลาถอยหลัง
* จำนวนรอบสัญญาณไฟ

เฉลี่ย
(วินาที)

Variance

2.58

0.143

2.50

0.218

t

1.050

df

107

อโศกเพชรบุรี

Sig

0.148

นิด้า

มีนบุรี

3.2.2 เปรี ย บเที ย บระยะห่ า งของเวลาระหว่ า งรถยนต์ อิ่ ม ตั ว ใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระยะห่ างของเวลาระหว่างรถยนต์
อิ่มตัวในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อศึกษาอิทธิพลของช่วงเวลาที่สำรวจ
ข้อมูลที่มีต่อ ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัว โดยมีข้อมูลจากใน
และนอกช่วงเวลาเร่งด่วนจำนวน 52 และ 59 รอบสัญญาณไฟตามลำดับ
พบว่าค่าระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวเฉลี่ยในช่วงเวลาเร่งด่วนมี
ค่ า เฉลี่ ย 2.58 วิ น าที มากกว่ า ช่ ว งนอกกว่ า นอกช่ ว งเวลาเร่ งด่ ว นซึ่ ง มี
ค่าเฉลี่ย 2.48 วินาที อย่างไรก็ตามจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าค่าเฉลี่ย
ของช่วงห่ างกระแสจราจรอิ่ มตัวในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วนแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตารางที่ 5 เปรีย บเที ย บระยะห่า งของเวลาระหว่ างรถยนต์ อิ่ มตั ว ในช่ วงเวลา
เร่งด่วนและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเวลา

n*

ในช่วงเวลา
52
เร่งด่วน
นอกช่วงเวลา
59
เร่งด่วน
* จำนวนรอบสัญญาณไฟ

เฉลี่ย
(วินาที)

Variance

2.58

0.208

2.48

0.167

t

df

Sig

1.235

103

0.110

3.3 ระยะเวลาสูญเสียเริ่มต้น (Start-Up Lost Time)
ตารางที่ 6 แสดงเวลาสูญเสียเริ่มต้นบริเวณทางแยกที่เป็น พื้นที่ศึกษา
จำนวน 6 ทางแยก พบว่าเวลาสูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ยของแต่ละทางแยกมีค่า
แตกต่างกัน โดยแยกภายในสนามบินสุวรรณภูมิมีเวลาสูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ย
ต่ำที่สุดเท่ากับ 1.99 วินาที และแยกประเสริฐมนูกิจ -ประดิษฐ์มนูธรรมมี
เวลาสูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 วินาที
หากพิจารณาในรายละเอียดของรอบสัญญาณไฟพบว่าเวลาสูญ เสีย
เริ่ ม ต้ น ต่ ำ สุ ด มี ค่ า เท่ า กั บ 0 วิ น าที ซึ่ ง สามารถพบได้ ในทุ ก ทางแยกที่
ทำการศึกษา ส่วนเวลาสูญเสียเริ่มต้นสูงสุดเกิดขึ้นในรอบสัญญาณไฟที่อยู่
นอกช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณแยกนิด้า โดยมีค่าเท่ากับ 11.64 วินาที

3.3.1 เปรียบเทียบระหว่างแยกที่มีและไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลา
ถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ
ผลการเปรียบเทียบเวลาสูญ เสียเริ่มต้นระหว่างทางแยกที่มีและไม่มี
การติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ แสดงดังตาราง 7
โดยพบว่า ทางแยกที่ มี ก ารติด ตั้งอุ ป กรณ์ นั บ เวลาถอยหลังมีระยะเวลา
สูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ย 3.54 วินาที และ ทางแยกที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับ
เวลาถอยหลังมีระยะเวลาสูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ย 3.28 วินาที ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ระยะเวลาสูญ เสีย เริ่มต้น ของทางแยกที่ มีแ ละไม่มีก าร
ติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบระยะเวลาสูญเสียเริ่มต้นในแยกที่มีและไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์นับเวลาเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณไฟ
ประเภท
ทางแยก
มีการนับเวลา
ถอยหลัง
ไม่มีการนับ
เวลาถอยหลัง

n*

เฉลี่ย
(วินาที)

Variance

46

3.54

7.429

65

3.28

t

df

Sig

0.540

86

0.295

5.198

* จำนวนรอบสัญญาณไฟ
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3.3.2 เปรียบเทียบระยะเวลาสูญ เสียเริ่มต้นในช่วงเวลาเร่งด่วนและ
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน
การเปรีย บเที ย บเวลาสู ญ เสี ย เริ่ม ต้ น ระหว่า งในและนอกช่ ว งเวลา
เร่งด่วน แสดงดังตาราง 8 โดยพบว่าระยะเวลาสูญเสียเริ่มต้นในช่วงเวลา
เร่งด่วนและนอกช่วงเวลาเร่งด่วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 วินาที และ 3.30
วินาทีตามลำดับ ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าระยะเวลาสูญเสียเริ่มต้น
ของทางแยกในและนอกช่วงเวลาเรงด่วนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตารางที่ 8 เปรียบเที ยบระยะเวลาสูญ เสียเริ่ม ต้นในช่วงเวลาเร่งด่วนและนอก
ช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
เร่งด่วน
นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน

n*

ค่าเฉลี่ย
(วินาที)

Variance

52

3.49

6.592

59

3.30

5.718

t

0.409

df

105
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ทางสถิ ติ ระยะเวลาสู ญ เสี ย เริ่ม ต้ น เฉลี่ ย ในแยกที่ มี แ ละไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์นับเวลาถอยหลัง เท่ากับ 3.54 วินาที และ 3.28 วินาที ตามลำดับ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
การเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อ
พิ จ ารณาผลของช่ ว งเวลาที่ ส ำรวจข้ อ มู ล ต่ อ พฤติ ก รรมจราจร พบว่ า
ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัวเฉลี่ยในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
มี ค่ า 2.58 วิ น าที และ 2.48 วิ น าที ตามลำดั บ แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี
นัย สำคัญ ทางสถิ ติ ระยะเวลาสูญ เสีย เริ่ม ต้น เฉลี่ ย ในและนอกช่ วงเวลา
เร่งด่วน เท่ากับ 3.49 วินาที และ 3.30 วินาที ตามลำดับ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
4.2 ข้อเสนอแนะ

Sig

0.342

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
บทความนี้ทำการศึกษาเวลาสูญเสียเริ่มต้น ระยะห่างของเวลาระหว่าง
รถยนต์อิ่มตัว และอัตราการไหลอิ่มตัว ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการออกแบบและควบคุมสัญญาณไฟจราจร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่า
ดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่และพฤติกรรมจราจรรวมทั้ง
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ การศึกษานี้พิจารณาเฉพาะรถทิศทางตรงบริเวณทาง
แยกสัญญาณไฟที่ มีการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยหลังประกอบสัญญาณ
ไฟซึ่งได้รับ การใช้งานอย่า งแพร่ห ลายในปั จ จุ บั น โดยทำการเก็บ ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบระหว่างทางแยกที่มี และไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอย
หลัง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการศึกษาแยกสัญญาณไฟทั้ง 6 แยก ซึ่งประกอบด้วยทางแยกที่มี
การนับเวลาถอยหลัง 3 แยก และไม่มีการนับเวลาถอยหลัง 3 แยก โดย
เก็บข้อมูลทั้งในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 111 รอบสัญญาณไฟ
พบว่าเวลาสูญเสียเริ่มต้นเฉลี่ย เท่ากับ 3.19 วินาที และระยะห่างของเวลา
ระหว่างรถยนต์อิ่มตัวเฉลี่ย เท่ากับ 2.53 วินาที เมื่อพิจารณาเป็นรายแยก
พบว่าเวลาสูญเสียเริ่มต้น ระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์ อิ่มตัวเฉลี่ย
และอัตราการไหลอิ่มตัวเฉลี่ยของแต่ละทางแยกมีค่าแตกต่างกัน โดยเวลา
สูญ เสีย เริ่มต้น เฉลี่ย มีค่าระหว่า ง 1.99-4.50 วินาที ระยะห่ างของเวลา
ระหว่างรถยนต์อิ่มตัวเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 2.36 - 2.75 วินาที และอัตราการ
ไหลอิ่มตัวเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 1,311 – 1528 คัน/ชม./ช่องจราจร
การเปรียบเทียบระหว่างทางแยกที่มีแ ละไม่มีการติดตั้งอุป กรณ์นับ
ถอยเวลาหลั ง เพื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของการนั บ เวลาถอยหลั งที่ มี ต่ อ
พฤติก รรมจราจร พบว่า ระยะห่ า งของเวลาระหว่า งรถยนต์ อิ่ มตัว เฉลี่ ย
ในทางแยกที่มีและไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นับเวลาถอยเวลาหลังมีค่าเท่ากับ
2.58 วินาที และ 2.50 วินาที ตามลำดับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

การศึ ก ษานี้ พิ จ ารณาศึ ก ษาเฉพาะรถในทิ ศ ทางตรงเท่ า นั้ น และ
ทำการศึกษาทางแยกสัญญาณไฟจำนวน 6 แยก การศึกษาในอนาคตควรมี
การพิจารณาเพิ่มจำนวนพื้นที่ศึกษาให้มากขึ้น โดยอาจพิจารณาลักษณะ
พื้นที่และตัวแปรหลายๆ แบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถอธิบาย
พฤติกรรมจราจรได้ดียิ่งขึ้น โดยประเด็นอื่นๆ ที่ควรมีการศึกษาต่อไป เช่น
พฤติกรรมจราจรของรถเลี้ยว อิทธิพลของปริมาณรถจักรยานยนต์ หรือรถ
ขนาดใหญ่ การมีจั ก รยานยนต์ แ ทรกอยู่ระหว่า งแถวคอย อิ ทธิพ ลของ
สภาพอากาศ อิ ท ธิพ ลของขนาดความกว้า งของช่อ งจราจรที่ มีต่ อ เวลา
สูญเสียเริ่มต้นและระยะห่างของเวลาระหว่างรถยนต์อิ่มตัว เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การจำกัดเวลาและเส้นทางการเดิ นรถบรรทุก ส่ ง ผลให้ เกิ ดปั ญ หา
การจราจรของรถบรรทุกที่หนาแน่น เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ทำให้
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น และสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนนบนทางสายหลัก เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานน้ำหนักรถบรรทุก
ให้เกิดประสิทธิภาพ หน่วยงานทางได้จัดให้มีด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกบน
โครงข่ายถนน แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก
ส่งผลกระทบด้านการจราจรต่อการเดินทางของรถบรรทุกและการจราจร
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการตรวจชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ
ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีตรวจชั่งขณะรถวิ่ง (Weigh-in-Motion) หรือ WIM
มาช่วยในการตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกและคัดแยกรถบรรทุกที่มีน้ำหนัก
เกิน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร
ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกแบบอัตโนมัติบนถนนสายหลัก 4
ช่ อ งจราจร โดยอาศั ย การพั ฒ นาแบบจำลองการจราจรระดับ จุลภาค
(Microscopic Traffic Simulation) ของด่านชั่งน้ำหนักรูปแบบต่าง ๆ และ
วิ เ คราะห์ เ ปรีย บเที ย บผลกระทบด้า นการจราจร งานวิ จ ัย นี ้ไ ด้พ ัฒนา
แบบจำลองของด่านชั่งน้ำหนัก 3 รูปแบบเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ ได้แก่
(1) ด่านชั่งน้ำหนักถาวร (2) ด่านชั่งน้ำหนักถาวรแบบใช้เครื่องชั่งขณะรถวิ่ง
(WIM) ในการคัดแยกรถบรรทุก และ (3) ด่านชั่งน้ำหนักแบบใช้เครื่อ งชั่ง
อั ต โนมั ต ิ ข ณะรถวิ ่ ง (WIM) ในการตรวจสอบน้ ำ หนั ก แบบจำลองที่
พัฒนาขึ้นประเมินผลกระทบด้านการจราจรด้วยดัชนีชี้วัดความเร็วเฉลี่ยใน
การเดินทาง ความล่าช้าในการให้บริการ และความยาวแถวคอย ผลของ
การวิจัยจะช่วยแนะนำถึงเงื่อนไขการจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักในรูปแบบต่าง ๆ
และสภาพการจราจรที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้เครื่องชั่งขณะรถวิ่ง
(Weigh-in-Motion)

คำสำคัญ: ผลกระทบด้านการจราจร, ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่ง
น้ำหนักขณะรถวิ่ง, แบบจำลองการจราจร, เทคโนโลยีการขนส่ง

Abstract
Restricting time and route of heavy vehicles leads to the
problem of heavy traffic and travel delays, which resulting in
higher cost in transportation and causing damages to road
infrastructure. In other to make the truck weight standard system
to be in control and more effective, the road agencies have set
up weighing truck stations on the road network. However, the
truck weigh operation affects the truck traffic and overall traffic
along the road network. Recently, the automatic weighing
system using Weigh-In-Motion (WIM) has been gaining
acceptance in weighing heavy vehicles and pre-screening the
overweight vehicles. The objective of this research is to assess
the traffic impact of different types of automatic weighing truck
system on the 4-lane roads by using microscopic traffic
simulation models, and then compare their traffic impacts. This
research developed the models for 3 weigh truck systems
including ( 1) weighing stations using static loads ( 2) weighing
stations using WIM for screening overweight trucks and ( 3)
weighing stations using WIM for weighing. The models assessed
traffic impact using the average travel speed, service delay and
queue length. The results will help suggest the conditions for
establishing the weigh stations in various forms and traffic
condition that are suitable with the Weight-in-Motion system.
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1. บทนำ
ปัจจุบันการขนส่งของประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่ว
โลกเป็นอย่าง ส่งผลให้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับระบบขนส่งมากขึ้ น
ข้อ มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปีพุ ทธศักราช 2562 กล่าวว่า
ประเทศไทยมีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งทางบกและระบบท่อ
ลำเลียง คิดเป็นร้อยละ 71.58 สูงเป็นอันดับ 1 ของการขนส่งทั้งหมด [5]
การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุกนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจราจร
และสภาพถนน
ถนนในประเทศไทยมีระยะทางทั้งสิ้น 701,847.12 กิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 1.37 ของพื้นที่ทั้งหมด [9] ถนนส่วนมากอยู่ในสภาพปกติ แต่ยังมี
บางส่วนที่อยู่ในสภาพที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากการใช้งาน
โดยปกติแล้วถนนถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 20 ปี จาก
สถิติของกรมทางหลวง [4] แต่ละปีจะเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุง
ถนน คิดเป็นสัดส่วน 20 เปอร์เซ็น ต์ของงบประมาณทั้งหมด หรือราว ๆปี
ละ 20,000-30,000 ล้า นบาท กรมทางหลวงได้มีก ารจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะบน
ทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ทางหลวงชำรุดเสียหายเนื่องจาก
ยานพาหนะน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด นั้ นก็คือสำนักงาน
ควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โดยที่ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวง
ปัจจุบันมีด้วยกันทั้งสิ้น 70 แห่งทั่วประเทศ แต่เนื่องจากประเทศไทย
กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล
ให้ธุรกิจด้านการขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณรถบรรทุกขึ้น เป็นปัจจัยให้เกิด
พฤติกรรมการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกฎหมายกำหนด
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีตรวจชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ (Weigh-In-Motion)
ซึ่งเป็นระบบที่สามารถชั่งน้ำหนักรถในขณะเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ตรวจชั่ง
สามารถคัดกรองรถบรรทุกที่บ รรทุกน้ำหนัก เกิน พิกัดออกจากรถบรรทุก
ทั้งหมด เพื่อให้ปริมาณรถบรรทุกที่เข้ารับการตรวจชั่งน้ำหนักบริเวณด่านชั่ง
ถาวรน้อยลง และเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุกส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อ การจราจร ดังนั้น งานวิจ ัยนี้จึงมีว ัตถุป ระสงค์เพื่อ วิเ คราะห์
ผลกระทบด้านการจราจรของด่านชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกบนถนนสายหลัก 4
ช่องจราจร ด้วยแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค (Microscopic Traffic
Simulation) ของด่านชั่งน้ำหนักรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางช่วยแนะนำ
ถึงเงื่อนไขการจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักในรูปแบบต่าง ๆ และสภาพการจราจรที่
เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้เครื่องชั่งขณะรถวิ่ง (Weigh-in-Motion)
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ชั่งแบบบ่อที่จะสามารถชั่งน้ำหนักขณะที่รถหยุดนิ่ง (Static Scale) อีกทั้ง
ยังสามารถชั่งน้ำหนักรถบรรทุกได้ทั้งคัน [11]
ด่านชั่งน้ำหนักตามมาตรฐานของกรมทางหลวง สามารถแบ่งประเภท
ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1. ด่านชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก คือ การก่อสร้างเป็นตู้คอนเทนเนอร์และมี
เครื่องชั่งน้ำหนัก เนื่องจากบริเวณที่จัดสร้างนั้นไม่มีพื้นที่เพียงพอ ดัง
แสดงในรูปที่ 1
2. ด่านชั่งน้ำหนักขนาดกลาง คือ การก่อสร้างเป็นโครงสร้างถาวรและ
มีเครื่องชั่งน้ำหนัก บริเวณที่จัดสร้างมีพื้นที่เพียงพอ ดังแสดงในรูปที่
2
3. ด่านชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่ คือ ด่านชั่งน้ำหนักที่สร้างในพื้นที่ดิน
สงวนของกรมทางหลวง เช่น สถานีจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest
Area) เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 1 ด่านชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก
ที่มา : สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง (2557)

รูปที่ 2 ด่านชั่งน้ำหนักขนาดกลาง
ที่มา : สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง (2557)

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ด่านชั่งน้ำหนัก (Weigh Station)
ด่านชั่งน้ำหนักที่ติดตั้งบนทางหลวงเพื่อควบคุมและตรวจสอบน้ำหนัก
รถบรรทุกให้อยู่ในข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ ด่านชั่งน้ำหนักเปิด ดำเนินการ
ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบของการตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกเป็นเครื่อง
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รูปที่ 3 ด่านชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่
ที่มา : สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง (2557)

2.2 รถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด
การจราจรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของถนน โดย
ที่ถนนส่วนใหญ่จะกำหนดค่าโหลดเพลาของยานพาหนะไว้จำกัดเพื่อการ
ขนส่ง ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยที่กำหนดค่าน้ำหนักลงเพลาแต่ละเพลาต้องไม่
เกิน 9.1 ตัน สำหรับเพลาเดี่ยว และไม่เกิน 8.2 ตัน สำหรับเพลาคู่ที่ชดิ กัน
ยกตัวอย่างเช่นรถบรรทุกสิบล้อ ถนนออกแบบรับน้ำหนั กลงเพลา 21 ตัน
คือ เพลาหน้า 4.6 ตันสำหรับเพลาเดี่ยว เพลาท้าย 8.2 ตันสำหรับเพลาคู่ที่
ชิดกัน อายุการใช้งานของถนน 15 ปี [6] ความเสียหายของถนนเนื่องจาก
รถบรรทุกหนัก เป็นความเสียหายที่สะสมอยู่ภายใต้ผิวทางและโครงสร้าง
เมื่อเวลาผ่านไป ถนนก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลง จากการศึกษาทางวิศวกรรม
พบว่าความเสียหายของถนนมีค่าเป็นสัดส่วนกับน้ำหนักลงเพลายกกำลังสี่
กล่าวคือ ถ้าน้ำหนักลงเพลาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว เพลานั้นจะส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อถนนเพิ่มขึ้นเป็น 16 เท่าตัว
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บำรุงจะต้องทำการปิดการจราจร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ปัจจุบันจึงมีไม่มาก
ระบบตรวจชั ่ ง น้ ำ หนั ก รถบรรทุ ก ขณะเคลื ่ อ นที ่ (Weigh-In-Motion)
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท
2.2.1 ระบบตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่ความเร็วต่ำ (Low
Speed Weigh-In-Motion; LS-WIM) เป็นระบบที่ติดตั้งบริเวณนอกช่อ ง
จราจรสายหลั ก เพื ่ อ ควบคุ ม ความเร็ ว พื ้ น ที ่ ส ำหรั บ ติ ด ตั ้ ง ควรเป็ น
แพลตฟอร์มคอนกรีตเรียบ ความยาว 30 เมตรขึ้นไป ค่าน้ำหนักที่วัดได้
โดยทั่วไปมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับช่วงความเร็ว
ของรถ ความแม่นยำในการวัดค่าน้ำหนักขึ้นอยูก่ ับปัจจัยต่าง ๆเช่น คุณภาพ
ในการติดตั้ง กายภาพของถนน ความราบเรียบของแพลตฟอร์มคอนกรีต
เป็นต้น และประสิทธิภาพของการวัดค่าขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการวัด อัลกอรึ
ทึมในการวิเคราะห์ข้อมู ล และวิธีการจัดการกับสิ่งรบกวนที่เกิดจากการ
เคลื่อ นไหวของยานพาหนะ โดยระบบ LS-WIM สามารถแบ่งประเภท
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) Strip and Bar Sensors เป็นเทคโนโลยีที่สามารถวัดความดันที่
กระทำกับตัวเซ็นเซอร์เพื่อประมวลผลปริมาณทางกายภาพ มีราคาถูก ใช้
พื้นที่ติดตั้งน้อย แต่ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่รบกวน เช่นสภาพ
อากาศ พฤติกรรมการขับขี่ โดยจะติดตั้งบนชั้นผิวจราจร
2) Scale and Plates เป็นเทคโนโลยีที่ประมวลผลน้ำหนักของรถที่
กำลังเคลื่อนที่ โดยที่จะติดตั้งภายใต้โครงสร้างผิวถนน

รูปที่ 5 การออกแบบระบบตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลือ่ นที่ความเร็วต่ำ
ที่มา : ISWIM, International Society for Weigh-in-Motion (2019)

รูปที่ 4 พิกดั ขนาดและน้ำหนักรถบรรทุกตามกฎหมายกำหนด
ที่มา : sites.google.com (2563)

2.3 Weigh-In-Motion (WIM)
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ [1] โดยทำการ
ติดตั้งบนถนนหรือรางรถไฟ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งที่ยานพาหนะเพื่อใช้ใน
การวัดจัดเก็บ และให้ข ้อ มูลเกี่ย วกับ การไหลของการจราจร ในขณะที่
ยานพาหนะกำลังเคลื่อนที่อยู่บนถนนหรือรางรถไฟ แต่การติดตั้งบนถนน
นั้นมีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากต้องทำการติดตั้งให้ลึกเพียงพอเพื่อ
ป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถบนท้องถนน และการซ่อม

2.2.2 ระบบตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูง (High
Speed Weigh-In-Motion; HS-WIM) เป็นระบบที่ติดตั้งบริเวณช่องจราจร
สายหลั ก ที่ ใ ช้ ค วามเร็ ว ปกติ (30 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั ่ ว โมงหรื อ มากกว่ า )
ผลกระทบที่รบกวนประสิทธิภาพการทำงานของระบบนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและ
องค์ประกอบของเซ็นเซอร์ โดยปกติระบบ HS-WIM จะมีความคลาดเคลื่อน
ในการวัดค่า GVW อยู่ที่ระหว่าง ±5% ถึง ±10% และการวัดค่าน้ำหนัก
ของระบบนี้จะได้รับผลกระทบจากพลศาสตร์ยานพาหนะโดยขึ้นอยู ่กับ
ปัจจัยต่างๆ
▪ ลักษณะทางกายภาพของผิวทางก่อนถึงจุดติดตั้งระบบWIM
▪ พฤติกรรมการขับขี่
▪ องค์ประกอบช่วงล่างของรถบรรทุก
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ระบบ HS-WIM สามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1) In-Road WIM เทคโนโลยีลัก ษณะนี้จ ะคล้า ยกั บ ระบบ LS-WIM
สามารถแบ่งได้เป็น Strip or Bar Sensors และ Scale and Plates
2) Bridge WIM เป็นระบบที่ติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณสะพาน จะใช้วัด
ความเครียดและพฤติกรรมการโก่งตัวของสะพานเมื่อรถบรรทุกเคลื่อนผ่าน
แล้วประมวลผลออกมาเป็นน้ำหนักและแรงในแนวแกน
3) Dynamic On-Board Weighing-In-Motion เป็นระบบที่วัดน้ำหนัก
รถบรรทุกที่ติดตั้งบนยานพาหนะ
ข้อ มูลจากสำนัก นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร [4] พบว่า
งบประมาณในปีพ ุทธศัก ราช 2548 ประเทศไทยมีก ารก่อ สร้า งด่า นชั่ง
น้ำหนักขณะรถวิ่ง (Weigh-In-Motion) จำนวน 10 แห่ง ในงบประมาณปี
พุ ท ธศั ก ราช 2548 โดยการติ ด ตั ้ ง แบบ High Speed WIM ที ่ ส ามารถ
ตรวจวัดน้ำหนักขณะที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 16-36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งจะทำการติดตั้งก่อนถึงด่านชั่งน้ำหนักถาวรประมาณ 1 กิโลเมตร
ตารางที่ 1 ตำแหน่งที่ตั้งด่านชั่งน้ำหนักขณะเคลือ่ นที่ (Weigh-In-Motion; WIM)
ลำดับ

ทางหลวง
หมายเลข

ตำแหน่งที่ตั้ง

กม.+ม.

1

1

กม.80+000 (ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) สระบุรี

97+855

2

32

ทางแยกต่างระดับบางปะอิน-กม.68+000

55+659

3

2

กม.166+000 (ต่อเขตแขวงฯสระบุรี)-ทาง
แยกไปชัยภูมิ (ขาเข้าและขาออก)

201+993

4

35

ธนบุรี-ปากท่อ (ขาเข้าและขาออก)

53+432

5

4

กม.41+067 - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมือง
นครปฐม

41+538

6

3

แยกทางหลวงหมายเลข 34-ชลบุรี

84+620

7

340

บางบัวทอง-สุพรรณบุรี

52+200

8

9

9

4

10

304

บางบัวทอง-ต่อเขตแขวงฯธนบุรี-ลาดหลุม
แก้ว
จุดสุดทางเลี่ยงเมืองอีจาง-จุดเริ่มทางเลี่ยง
เมืองอีจาง
มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา

38+896
89+275
50+400

*อ้างอิงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2.4 หลักการของแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค
แบบจำลองการจราจรเป็นการจำลองพฤติก รรมการเคลื่อ นที่ ข อง
ยานพาหนะแต่ละประเภทบนโครงข่ายถนน (VISSIM) ซึ่งเงื่อนไขการจราจร
มี ด ้ ว ยกั น อยู ่ 2 ลั ก ษณะคื อ แบบพลวั ต (dynamic) และแบบสุ่ ม
(stochastic) การจำลองพฤติก รรมจะถูก พิจ ารณาทุก ๆ ช่ว งเวลาย่อ ย
(time step) โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการเคลื่อนที่ และพฤติกรรม
การขับขี่ ผลที่ได้จากแบบจำลองสามารถนำไปประเมินประสิทธิภาพของ
โครงข่ายถนน ตัวอย่างเช่น ระดับการให้บริการ (LOS) ความล่าช้าในการ
เดินทาง (Delay) ความยาวแถวคอย (Queue Length) เป็นต้น [7]
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ความเร็ ว ในการเดิ น ทางเฉลี ่ ย (Average Travel Time) [12] เป็ น
ค่าเฉลี่ยความเร็วในรูปแบบของ Space Mean Speed โดยสามารถหาได้
จาก ระยะทางหารด้วยค่าเฉลี่ยของเวลาที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ในระยะทาง
นั้น โดยที่เวลาที่ยานพาหนะเคลื่อนที่นั้นจะพิจารณาถึงความล่าช้าเนื่องจาก
การหยุดรถ (Stopped delays) ร่วมด้วย
ความล่าช้าในการเดินทาง (Travel Time Delay) ความล่าช้าที่เกิด
จากการชะลอรถและการออกรถ ความล่าช้าเป็นดัชนีที่สามารถบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพการรองรับปริมาณจราจรและระดับการให้บริการ โดยเทคนิค
ที่ใช้ในการสำรวจความล่าช้าในการเดินทางเรียกว่า Float Car เป็นวิธีที่
ต้องพยายามขับรถด้วยความเร็วที่รถทั่วไปใช้ บริเวณช่วงถนนที่ทำการ
สำรวจ เพื่อรักษาความเร็ว
ความยาวแถวคอย (Queue Length) [13] สามารถวั ด ได้ จ าก
upstream ของช่วงถนนที่สำรวจถึงรถคันสุดท้ายที่เข้ามาในแถวคอย เมื่อ
ทราบถึงความยาวแถวคอยและเวลาที่เกิดแถวคอยแล้ว สามารถนำมา
พิจ ารณาสภาพการจราจรได้ว ่า เป็นแบบไม่อ ิ่มตัว (Under saturation)
หรืออิ่มตัว (Over saturation)
2.5 งานวิจัยที่เกียวข้อง
รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย [8] ทำการศึกษาสถิติการกระจายตัวของค่า
น้ำ หนัก รถบรรทุก และผลกระทบที่ มีต ่อ สภาพถนน โดยวิธ ี Weigh-InMotion (WIM) ซึ่งเป็นวิธีการนำอุปกรณ์ไปติดตั้งบนสะพานที่มีดัดแปลงให้
เป็นเครื่องวัดน้ำหนักรถบรรทุก ซึ่งจะสามารถวัดน้ำหนักรถบรรทุกทุกคันที่
วิ่งผ่านสะพาน ผลที่ได้พบว่า
1. รถบรรทุกสิบล้อน้ำหนักเกิน 21 ตัน คิดเป็นร้อยละ33 ก่อให้เกิด
ความเสี ย หายต่อ ถนนคิด เป็ นร้อ ยละ 81 ของความเสีย หาย
ทั้งหมด
2. รถบรรทุกสิบล้อน้ำหนักเกิน 30 ตัน คิดเป็นร้อยละ5 ก่อให้เกิด
ความเสี ย หายต่อ ถนนคิด เป็ นร้อ ยละ 41 ของความเสีย หาย
ทั้งหมด
3. รถบรรทุ ก สิ บ ล้ อ น้ ำ หนั ก ต่ ำ กว่ า 21 ตั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61
ก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อถนนคิดเป็นร้อ ยละ 19 ของความ
เสียหายทั้งหมด
4. รถบรรทุก สิบ ล้ อ น้ำ หนัก เกิน 40 ตัน คิดเป็นร้อ ยละ 1 และ
น้ำหนักสูงสุดของรถบรรทุกสิบล้อที่ตรวจพบคือ 41 ตัน
Bosso, Vasconcelos, Ho and Bernucci (2019) [2] ศ ึ ก ษ า ก า ร
พั ฒ นาวิ ธ ี ก ารใช้ Weigh-In-Motion เพื ่ อ ระบุ น ้ ำ หนั ก ของรถบรรทุก ที่
บรรทุ ก เกิ นพิก ัด และรู ป แบบการเดิน ทางของรถบรรทุ ก ทำการสร้า ง
แบบจำลองการทำนายชุดข้อมูลเพื่อหาตัวแปรที่สำคัญสำหรับการจำแนก
โดยพบว่าตัวแปรประเภทของรถบรรทุกและตัวแปรช่วงเวลาในการเดินทาง
เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด จากผลที่ได้สามารถนำไปวางแผนการบังคับใช้
รถบรรทุกตามสถานการณ์ต่า งๆอีก ทั้งเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ ลัก ษณะของ
รถบรรทุก ซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดการกับผิวทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และออกแบบโครงสร้างผิวทางให้มีความเหมาะสม
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Karim, Ibrahim, Saifizul and Yamanaka (2013) [3] ศ ึ ก ษ า
ผลกระทบของความสามารถในการใช้ Vehicle by-pass และสถานีตรวจ
ชั่งน้ำหนักถาวรในประเทศที่กำลังพัฒนา ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ระบบ
Weigh-In-Motion จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้น้ำหนักรถบรรทุก
อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ช่ ว ยลดงบประมาณในการบำรุ ง รั ก ษาถนน ถ้ า หาก
รถบรรทุกที่บรรทุกเกินพิกัดลดลง จะส่งผลให้ถนนมีอายุการใช้งานมากขึ้น
อีกทั้งความเสี่ยงของอุบัติเหตุก็น้อยลง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยลงอีกด้วย

3. วิธีการศึกษา
ส่วนนี้จะกล่าวถึงขึ้นตอนและแนวทางวิธีการศึกษา โดยประกอบไป
ด้ว ย 8 ขั้นตอนหลัก อันได้แ ก่ ทบทวนทฤษฎีแ ละงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดพื้นที่ศึกษา รวบรวมข้อ มูล พัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับ
จุลภาคแบบจำลองพื้นฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง พัฒนา
แบบจำลองการจราจรระดับ จุลภาคแบบจำลองทางเลือ ก ประเมิน ผล
ประสิ ท ธิ ภ าพและวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ และสรุ ป ผลการศึ ก ษาและ
ข้อเสนอแนะ ดังรูปที่ 6 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะอธิบายในหัวข้อ
ถัดไป
3.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษา
การศึก ษาครั้งนี้ทำการจำลองสถานการณ์ (Scenarios) ทั้งหมด 3
ทางเลือก คือ (1) ด่านชั่งน้ำหนักถาวร (2) ด่านชั่งน้ำหนักถาวรแบบใช้
เครื่อ งชั่งขณะรถวิ่ ง (WIM) ในการคัดแยกรถบรรทุก และ (3) ด่า นชั่ง
น้ ำ หนัก แบบใช้เ ครื ่อ งชั ่ง อั ตโนมัต ิข ณะรถวิ่ ง (WIM) ในการตรวจสอบ
น้ ำ หนั ก บนถนนสายหลั ก 4 ช่ อ งจราจร และประเมิน ผลกระทบด้า น
การจราจรด้วยดัชนีชี้วัดความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง ความล่าช้าในการ
ให้บริการ และความยาวแถวคอย จากข้อมูลปริมาณรถบรรทุ กที่ได้จาก
ฐานข้ อ มู ล ของระบบสารสนเทศโครงข่ า ยทางหลวง Central Road
Database หรื อ roadnet2.doh.go.th ประจำปี 2562 บนทางหลวง
หมายเลข 118 เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว

รูปที่ 6 ขัน้ ตอนการดำเนินการ

3.2 รวบรวมข้อมูล
ข้ อ มู ล ที ่ ใ ช้ สำหรั บ งานวิ จ ั ย ครั ้ง นี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ท ำการเก็ บ ข้ อ มูลจาก
แหล่งข้อ มูลทุ ติย ภูม ิ อันได้แ ก่ ข้อ มูลปริมาณรถบรรทุก ลัก ษณะทาง
กายภาพของด่านชั่ง ข้อมูลทางกายภาพของสายทาง
3.2.1 ข้อมูลปริมาณรถบรรทุก
ข้ อ มู ล ปริ ม าณรถบรรทุ ก แต่ ละประเภท ได้ ม าจากข้ อ มู ล สถิติ ข อง
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ของด่านชั่งน้ำหนัก
ดอยสะก็ดขาเข้า ทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่ -ดอยสะเก็ด ช่วงวันที่
1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาเฉลี่ยกัน ปริมาณรถที่
เข้ารับการตรวจชั่งเฉลี่ยอยู่ที่ 6,497 คันต่อเดือน และปริมาณรถบรรทุก
น้ำหนักเกินพิกัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 0.02% ของปริมาณรถบรรทุก
ทั้งหมดที่เข้าตรวจชั่ง
ตารางที่ 2 สถิติปริมาณรถบรรทุกที่เข้ารับการตรวจชั่งที่ด่านดอยสะเก็ดขาเข้า
ช่วงการเก็บข้อมูล
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563

ปริมาณรถบรรทุก
ทั้งหมด
7,764 คัน/เดือน
5,230 คัน/เดือน

ปริมาณรถบรรทุก
น้ำหนักเกินมาตรฐาน
2 คัน/เดือน
1 คัน/เดือน

*อ้างอิงจากกรมทางหลวง
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3.2.2 ลักษณะทางกายภาพของด่านชั่ง
การจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักถาวรบนทางหลวง [10] ต้องมีการพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในการจัดตั้ง โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญของถนน
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และลักษณะทางเรขาคณิตของทางหลวง
บริเวณด่านชั่งน้ำหนักจะมีอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
ยานพาหนะ อันได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบบ่อ ระบบ
อ่า นป้า ยทะเบีย นอัตโนมัติ ระบบคัดแยกประเภทรถ ระบบชั่งน้ำ หนัก
อัตโนมัติ เครื่องแสดงผลน้ำหนัก ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
3.2.3 ข้อมูลทางกายภาพของสายทาง
ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของสายทาง พื้นที่ศึกษาบริเวณทางหลวง
หมายเลข 118 เชียงใหม่ -ดอยนางแก้ว ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของ
กรมทางหลวง 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจร 3.5 เมตร อ้างอิงข้อมูล
จากระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง Central Road Database หรือ
roadnet2.doh.go.th
3.3 พัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค
งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการพัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค เพื่อ
เปรีย บเทีย บผลกระทบด้า นการจราจร ด้ว ยดัชนีความเร็ว เฉลี่ยในการ
เดิ น ทาง ความล่ า ช้ า ในการให้ บ ริ ก าร และความยาวแถวคอย ของ
แบบจำลองทางเลือกต่าง ๆ โดยทำการสร้างแบบจำลองการจราจรระดั บ
จุลภาคจากปริมาณจราจร ลักษณะทางกายภาพของด่านชั่งและสายทาง
ผู้จัดทำได้ทำการกำหนดแบบจำลองทางเลือกไว้ 3 ทางเลือก โดยแตกต่าง
กันที่ลักษณะของด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก คือ ด่านชั่งน้ำหนักถาวรแบบไม่
มีระบบ WIM และด่านชั่งน้ำหนักถาวรแบบมีระบบ WIM ซึ่งแบบที่มีระบบ
WIM จะแบ่งออกได้เป็น Low Speed WIM และ High Speed WIM การ
พัฒนาแบบจำลองการจราจรสามารถแบ่งขั้นตอนได้ดังนี้
3.3.1 พัฒนาพฤติกรรมในการเดินทาง
ลักษณะการเดินทางสามารถสร้า งโดยการกำหนดพฤติก รรม
รายละเอียดในการสร้างแบบจำลองได้แก่
▪ เวลาในการให้บริการด่านชั่งน้ำหนัก (Service time) เป็น
เวลาที่รถบรรทุกหยุดรอเพื่อใช้บริการด่านชั่งน้ำหนัก โดย
ทำการกำหนดไว้ที่ 30 วินาที
▪ ลักษณะการรอคิว (Queuing) กำหนดพื้นที่ในการรอคิว
เพื่อใช้บริการด่านชั่งน้ำหนักถาวร
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▪

สัดส่วนการเดินทาง (Vehicle routes) เพื่อจำลองเส้นทาง
การเดินทางของรถบรรทุก โดยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการ
บรรทุกน้ำหนักของรถบรรทุก
▪ ความเร็ ว ที ่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทาง (Vehicle Speed) เป็ น
ระยะทางที ่ ส ามารถเคลื ่ อ นที ่ ไ ปได้ ใ นหนึ ่ ง ชั ่ว โมง จาก
กฎหมายกำหนดไว้ว่าถนนนอกเมือง รถยนต์ความเร็วไม่
เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถบรรทุกความเร็วไม่
เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
▪ สัดส่ว นปริมาณรถบรรทุก และรถยนต์ (Vehicle Input)
จำนวนรถบนโครงข่ายถนนที่พิจารณา กำหนดในหน่วยคัน
ต่อชั่วโมง
3.3.2 พัฒนาแบบจำลองทางเลือกต่าง ๆ
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบผลกระทบด้านการจราจร
ของแบบจำลองแต่ละทางเลือก ทั้ง 3 ทางเลือกดังนี้
1) ด่านชั่งน้ำหนักถาวร : เป็นแบบจำลองพื้นฐาน ซึ่งรถบรรทุก
ทุกคันต้องเข้ารับการตรวจชั่งน้ำหนักที่ด่า นชั่งน้ำหนัก ถาวร
แสดงดังรูปที่ 7
2) ด่านชั่งน้ำหนักถาวรแบบใช้เครื่องชั่งขณะรถวิ่ง (WIM) ใน
การคัดแยกรถบรรทุก : เป็นแบบจำลองที่ใช้ระบบ Low Speed
WIM เพื่อคัดกรองรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิก ัด โดยจะทำการ
ติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณพื้นที่นอกเส้นจราจรหลัก เพื่อควบคุม
ความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สัดส่วนการ
เดินทางของรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดจะอยู่ที่ร้อยละ 0.02
ของปริมาณรถบรรทุกทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 8
3) ด่านชั่งน้ำหนักแบบใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติขณะรถวิ่ง (WIM) ใน
การตรวจสอบน้ ำ หนั ก : เป็ น แบบจำลองที ่ ใ ช้ ร ะบบ High
Speed WIM เพื่อ ตรวจชั่งน้ำ หนัก รถบรรทุก โดยจะทำการ
ติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณช่องจราจรสายหลักช่องความเร็วต่ำ (ช่อง
จราจรซ้ายสุด) ก่อนถึงทางเข้าด่านชั่งถาวร 1 กิโลเมตร สัดส่วน
การเดินทางของรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดจะอยู่ที่ร้อยละ 0.02
ของปริมาณรถบรรทุกทั้งหมด โดยที่ระบบ High Speed WIM
สั ด ส่ ว นการเดิน ทางของรถบรรทุ ก ที ่ไ ม่ ไ ด้ บ รรทุ ก เกิ นพิกัด
กฎหมายกำหนด ไม่ต้องเข้าด่านชั่งถาวร แสดงดังรูปที่ 9
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รูปที่ 7 แบบจำลองทางเลือกที่ 1

รูปที่ 8 แบบจำลองทางเลือกที่ 2

รูปที่ 9 แบบจำลองทางเลือกที่ 3

TRL32-7

794

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

4. ผลการศึกษา
ผลจากการจำลองสภาพการจราจรของด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก แต่ละ
ประเภท บริ เ วณดอยสะเก็ ด ขาเข้ า บนถนนทางหลวงหมายเลข 118
เชีย งใหม่ - ดอยนางแก้ว ทำการประเมินเพื่อ วิเคราะห์ผล เปรีย บเทีย บ
แบบจำลองทั้ง 3 ทางเลือ ก โดยผลที่ได้ จ ากแบบจำลองมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
จากตารางแสดงผลการจำลองการจราจรแต่ละทางเลือก ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 พบว่าความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางหาได้จากผลหารของเวลา
การเดินทาง (Vehicle Travel Time) กับระยะทางที่เดินทางไปได้ ของทั้ง
โครงข่า ยถนนเฉลี่ย กัน ของแบบจำลองแต่ละทางเลือ กมี ผลลัพ ธ์ท ี ่ ไ ม่
แตกต่ า งกัน มากนั ก จากผลที่ ไ ด้ พ บว่า แบบจำลองทางเลื อ กที่ 2 และ
แบบจำลองทางเลือกที่ 3 กรณีที่ติดตั้ งระบบ WIM ความเร็วเฉลี่ยในการ
เดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ13-19 กรณีแบบจำลองทางเลือกที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ
13 และแบบจำลองทางเลือกที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19
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ความล่าช้าในการให้บริการ (Delay) พบว่า เทคโนโลยี WIM สามารถ
ช่วยลดความล่าช้าของการให้บริการได้ เมื่อ เปรีย บเทียบกับแบบจำลอง
ทางเลือกที่ 1 กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งเทคโนโลยี WIM คิดเป็นร้อยละ 88-92
(แบบจำลองทางเลือกที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 88 และ แบบจำลองทางเลือกที่
3 คิดเป็นร้อยละ 92)
ความยาวแถวคอย (Queue Length) การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาหา
ผลกระทบของการจราจร เนื ่ อ งจากด่ า นชั ่ ง น้ ำ หนั ก ดั ง นั ้ น จึ ง ทำการ
พิจารณาความยาวแถวคอยของรถบรรทุกที่บดบังการจราจรสายหลัก จาก
ผลการจำลองจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี WIM สามารถช่วยลดปัญหาด้านความ
ยาวแถวคอยได้ โดยความยาวแถวคอยลดลง เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
แบบจำลองทางเลือกที่ 1 กล่าวคือ ความยาวแถวคอยของทางเลือกที่ 2
และทางเลือกที่ 3 จะไม่เกิดขึ้นเลย

ตารางที่ 3 สรุปผลการจำลองสภาพการจราจรของทั้ง 3 ทางเลือก

ผลกระทบด้านการจราจร
แบบจำลองทางเลือก

Travel Speed
(เมตรต่อวินาที)

Service Delay
(วินาที)

Queue Length
(เมตร)

ด่านชั่งน้ำหนักถาวร

19.80

11.39

1.32

ด่านชั่งน้ำหนักถาวรแบบใช้เครื่องชั่งขณะรถวิ่ง
(WIM) ในการคัดแยกรถบรรทุก

22.40

1.33

-

ด่านชั่งน้ำหนักแบบใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติขณะรถวิ่ง
(WIM) ในการตรวจสอบน้ำหนัก

23.47

0.94

-

*ผลจากแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค

จากผลการศึก ษาข้ า งต้น สรุ ป ได้ ว ่ า เทคโนโลยี Weigh-In-Motion
(WIM) เป็นเครื่อ งมือ ที่ช่ว ยทำให้ผลกระทบด้า นการจราจรของด่า นชั่ง
น้ำหนักรถบรรทุกดีขึ้น

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้ได้ ทำการนำเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบ
ด้านการจราจรของด่านชั่งน้ำหนัก 3 รูปแบบ อันได้แก่ (1) ด่านชั่งน้ำหนัก
ถาวร (2) ด่านชั่งน้ำหนักถาวรแบบใช้เครื่องชั่งขณะรถวิ่ง (WIM) ในการคัด
แยกรถบรรทุก และ (3) ด่านชั่งน้ำหนักแบบใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติขณะรถวิ่ง
(WIM) ในการตรวจสอบน้ ำหนัก โดยพื้นที่ศึกษาคือ ด่านชั่งน้ำหนักดอย
สะเก็ดขาเข้า ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมทางหลวง ทำการพัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับ
จุลภาค (PTV VISSIM) เพื่อจำลองสภาพจราจรของด่านชั่งน้ำหนักแต่ละ

รูปแบบ และผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองพบว่า แบบจำลองทางเลือกที่
2 และแบบจำลองทางเลือกที่ 3 กรณีที่ติดตั้งระบบ Weigh-In-Motion
ช่วยลดปัญหาผลกระทบด้านการจราจรของด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกได้
จากการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดเช่น ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ย ความล่าช้าใน
การให้บริการ ความยาวแถวคอย เทคโนโลยี Weigh-In-Motion เป็นระบบ
ที่ช่วยในการคัดกรองรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด เพื่อให้ปริมาณรถบรรทุกที่
เข้ารับการตรวจชั่งบริเวณด่านชั่งน้ำหนักถาวรน้อยลง รถบรรทุกที่รอรับ
การตรวจชั่งใช้เวลารอน้อยลง ส่งผลให้ การติดขัดบริเวณทางออกด่านชั่ง
น้ำหนักเข้าสู่ถนนสายหลักน้อยลงและไม่กระทบต่อกระแสจราจรของถนน
สายหลัก
จากผลการวิเคราะห์แบบจำลองที่ 2 และแบบจำลองที่ 3 ผลที่ได้จาก
ดัชนีชี้วัดมีค่าไม่ต่างกันมาก ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาปัจจัย
อื่นเพื่อร่วมพิจารณา เช่น ปัจจัยด้านพื้นที่ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
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ความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ เป็นต้น ทำการศึกษาความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าในการติดตั้งของระบบ Weigh-In-Motion แต่ละประเภทให้เข้า
กับลักษณะทางกายภาพของด่านชั่งน้ำหนัก เพื่อประกอบการตัดสินใจ

[11] สำนั ก งานควบคุ ม น้ ำ หนั ก ยานพาหนะ . (2557). แนวทางการ
ปฎิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า พนั ก งานทางหลวงในการควบคุ ม น้ ำ หนั ก
ยานพาหนะ. กรมทางหลวง.
[12] สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2557). การสำรวจ
กิตติกรรมประกาศ
และวิเคราะห์ข้อมูลด้านจราจร. โครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐาน
คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและ
ด้านการจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค. บทที่5. หน้า16.
เทคโนโลยี โ ครงสร้ า งพื ้ น ฐาน (Excellence Center in Infrastructure [13] สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์. (ม.ป.ป.). บทที่ 4 วิศวกรรมจราจร Traffic
Technology and Transportation Engineering – ExCITE) ที ่ ก รุ ณ าให้
Engineering. มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. หน้า 129-130.
คำปรึ ก ษา แนะนำและช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นวิ ช าการ และขอขอบพระคุณ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ แ ละบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือด้านการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วยดี
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่บนถนนชานเมืองจังหวัดชลบุรี
A study on speeding and driving behavior on Chonburi’s urban fringe roads
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษา “โครงการศึกษาพฤติกรรม
การใช้ความเร็วและพฤติกรรมของผู้ขับขี่บนโครงข่ายถนน จังหวัดชลบุรี ”
โดยเลือกผลการศึกษากรณีถนนชานเมืองมานำเสนอ การศึกษานี้ใช้เทคนิค
การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ความเร็ว
และพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้เดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจำนวน 284 คน ถูก
เลือกโดยเทคนิค Accidental random sampling เพื่อตอบคำถาม จากนัน้
ข้อมูลที่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม ตาม
รูปแบบการเดินทาง ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้ความเร็วเกิน
ขีดจำกัดความเร็ว (Speed limit) สามารถอธิบายได้โดยประสบการณ์การ
ถูกจับ/ปรับเนื่องจากใช้ความเร็วเกิน Speed limit ทั้งกลุ่มรถยนต์ส่วนบุ
คลและจักรยานยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้ความเร็วยัง
เป็นอีก ตัวแปรที่สามารถอธิบ ายพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกิน Speed
limit สำหรับกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย
คำสำคัญ: พฤติกรรมการใช้ความเร็ว, พฤติกรรมการขับขี่, การปรับ
พฤติกรรมการขับขี่, จังหวัดชลบุรี

Abstract
This article is the part of “A Study of Speeding Behavior and
Driver Behavior on Chonburi’s Road Networks” by focusing on
Chonburi’s urban fringe roads. The samples were selected by
accidental random sampling from focused groups, private car
drivers and motorcycle riders, to response the demographic and
speeding behavior questions. By using questionnaire survey
technique, the available data from 284 respondents were
obtained. The data was analyzed by descriptive statistical
technique to explore overall information of the samples. Then,
the data of two samples groups was analyzed by multiple
regression analysis. The findings show that “driving exceed

speed limit experiences” is significantly affected by, the past
behavior, “punishment experiences” for both groups. Besides,
“speeding behavior” also significantly effects the “driving
exceeds speed limit experience” for private car group.
Keywords: Speeding behavior, Driving behavior, Driving behavior
modification, Chonburi

1. ความเป็นมาของปัญหา
สถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 โลก
และมีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชียและในอาเซียน [1] และเป็น
ปัญหาสำคัญที่นำไปสู่ความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหา และเป็นประเด็นสำคัญในระดับนานาชาติที่ให้ความสนใจและ
ต้องการที่จะป้องกันและลดปัญหาดังกล่าว มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ
อุบัติเหตุจราจร อาทิ ลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง ทัศนวิสัยในการขับ
ขี่ สภาพของยานพาหนะ อย่างไรก็ดี สาเหตุหลักประการหนึ่งของการเกิด
อุบัติเหตุจราจร ได้แก่ การใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ยวดยาน โดยสาเหตุ
ดังกล่าว เป็นปัจจัยในกลุ่มพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับ
ขี ่ ซึ ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ ่ง ของการแสดงออกจากการตั ด สิ น ใจและการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ
[2, 3]
การใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ยวดยาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจรที่รุนแรง นามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และยังเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายการจราจรทางบก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทาผิดกฎหมาย
แต่จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและการจับกุม พบว่า อุบัติเหตุจราจรและการ
จับกุมจากการใช้ความเร็วสูง กลับมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้อาจ
กล่ า วได้ ว ่ า พฤติ ก รรมการใช้ ค วามเร็ ว และพฤติ ก รรมของผู ้ ข ั บ ขี ่ กั บ
ข้อเท็จจริงของสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและการจับกุมนั้น ไม่สอดคล้อง
และมีความย้อนแย้งกันในตัว จากที่กล่าวข้างต้น จึงเป็นประเด็นที่ น่าสนใจ
และต้ อ งการตรวจสอบข้ อ มู ล เกี ่ย วกั บ พฤติก รรมการใช้ ค วามเร็ว และ
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบตัวแปรสาคัญที่ส่งผล
ต่อการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ โดยบทความนี้ เป็นการนาเสนอส่วนหนึ่งของ
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ผลการศึกษา “โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมของ
ผู้ข ับ ขี่บ นโครงข่า ยถนน จังหวัดชลบุรี ” โดยน าเสนอผลการตรวจสอบ
พฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมของผู้ขับขี่บนโครงข่ายถนนชาน
เมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอย่ าง
ต่ อ เนื ่ อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื ่ อ ม 3 สนามบิ น
โครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ แหลมฉบั ง และโครงการขยายท่ า อากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา เป็นต้น และเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร
สูง [4] ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาสาคัญที่ต้องได้รั บการ
แก้ไขเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพในการเดินทางให้กับคนใน
ชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับรองรับการพัฒนาในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้

ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็วและ
พฤติกรรมของผู้ขับขี่อย่างมีนัยสาคัญ

2. การทบทวนผลงานที่เกี่ยวข้อง
มีผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมของผู้
ขับขี่ยวดยานเป็นจ านวนมาก และมีการมุ่งเน้นหรือพิจารณาตัวแปรหรือ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ศึกษาในแต่ละประเทศ
[5] อย่างไรก็ดี ผลงานดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีการพิจารณาตัวแปรหรือปัจจัย
ที ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น เพศ (Gender) และอายุ (Age) เป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Demographic Data) ที่นิยมนามาพิจารณาในการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การใช้ ค วามเร็ ว จากการศึ ก ษาของ Ellison and Greaves (2010) [6]
พบว่า เพศชายมีแ นวโน้มที่จ ะใช้ความเร็ว ในการขับ ขี่สูงกว่า เพศหญิ ง
เช่ น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของ Fildes et al. (1991) [7] อย่ า งไรก็ ด ี มี
ผลงานวิจัยที่แสดงให้ เห็นอิทธิพลของความแตกต่างทางเพศที่มีต่อการใช้
ความเร็ว แต่เป็นเฉพาะบางกลุ่มอายุเท่านั้น [8] นอกจากนี้ อายุ (Age) และ
กลุ่มอาชีพ (Occupation) ก็เป็นตัวแปรที่นิยมใช้ในการศึกษาพฤติกรรม
การใช้ความเร็ว [9]
ความเร็วในการขับขี่ (Speed) และประสบการณ์ของผู้ขับขี่ (Driver
Experience) มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์การเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่ โดยถ้าใช้ความเร็วในการขับขี่สูง โอกาสของการเกิด
อุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ะเพิ ่ ม ขึ ้ น [5, 9] และจากทฤษฎี Model of Goal Directed
Behavior [10] ที่ใช้อธิบายการแสดงพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมซึ่ง
พัฒนาเพิ่มเติมจาก The Theory of Planned Behavior [11, 12] กล่าว
ว่า พฤติกรรมในอดีต (Past Behavior) หรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติซ ้าอย่า ง
สม่าเสมอจนเป็นพฤติเคยชิน (Habitual Behavior) นั้น ส่งอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมทั้งในระดั บของการแสดงพฤติกรรมตามเหตุผลผ่านการ
ควบคุมของจิตรู้ส านึก (Consciousness) และการแสดงพฤติก รรมแบบ
อัตโนมัติโดยไม่ผ่านกระบวนการตัดสินใจตามเหตุผล [13-15] ดังแสดงใน
รูปที่ 1 ด้วยเหตุนี้ ประสบการณ์ในอดีตของผู้ขับขี่ยวดยานเกี่ยวกับการใช้
ความเร็ว และผลที่ตามมาจากการใช้ความเร็ว ไม่ว่าจะเป็น การใช้ความเร็ว
เกินขีดจากัดความเร็ว (Speed Limit) การโดนจับ/ปรับจากการใช้ความเร็ว
เกินขีดจ ากัดความเร็ว การประสบอุบ ัติเหตุ และความรุนแรงจากการ
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รูปที่ 1 อิทธิพลของพฤติกรรมในอดีตในทฤษฎี The Model of Goal
Directed Behavior
ที่มา: ดัดแปลงจาก Perugini and Bagozzi (2001) [10]

นอกจากนี้ ตัว แปรในกลุ่มแบบแผนการเดินทาง (Travel Pattern)
อาทิ วัตถุประสงค์การเดินทาง (Trip Purposes) และรูปแบบการเดินทาง
(Travel Modes) และประเภทถนน (Road Types) เป็นอีกกลุ่มปัจจัยที่
นิยมใช้ในการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ความเร็ว [5, 9] จากที่กล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมของผู้ขับขี่

3. กระบวนการศึกษา
3.1 พื้นที่ศึกษา
ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์สาหรับบทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการศึก ษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมของผู้ขับ ขี่บน
โครงข่ายถนน จังหวัดชลบุรี โดยเลือกข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการตรวจสอบ
พฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมของผู้ขับขี่บนโครงข่ายถนนบริเวณ
ชานเมือง มานาเสนอ
3.2 การสารวจข้อมูล
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กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานี้ ได้แก่ ผู้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
และรถจักรยานยนต์ ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ได้มาจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคนิคการสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
โดยมีคาถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูลสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคม (Socioeconomic
data) อาทิ เพศ อาชีพ อายุ รายได้ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวน
รถยนต์ในครัวเรือน ระดับการศึกษา เป็นต้น
ส่ว นที่ 2 ข้อ มูลการเดินทาง (Travel data) อาทิ วัตถุป ระสงค์การ
เดิ น ทาง จุ ด ต้ น ทาง-ปลายทาง ยานพาหนะที่ ใ ช้ เวลาในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะทาง และประเภทถนน เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ข้อมูลตัวแปรตามโครงสร้างแบบจำลองทฤษฎี The Model
of Goal-Directed Behavior (MGB) โดยปัจจัยแฝงและตัวแปรวัดค่าได้
จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับทฤษฎี MGB รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้
ความเร็วในการสัญจร ประสบการณ์การใช้ความเร็ว เกินขีดจำกัดความเร็ว
(Speed limit) ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุในครั้งนั้น ประสบการณ์การโดนจับ/ปรับอันเนื่องมาจากการใช้
ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด เป็นต้น
การสัมภาษณ์ข ้อ มูลใช้เทคนิคการเลือ กตัว อย่า งแบบ Accidental
random sampling โดยมี ช ่ ว งถนนที่ ท าการส ารวจข้อ มูล และจำนวน
ตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจข้อมูลบนช่วงถนนที่เป็นกรณีศึกษา ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่ของ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จะพิ จ ารณาตามตั ว แปรที ่ แ สดงในตารางที ่ 1 จากการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ความเร็วของกลุ่มตัวอย่าง และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าความเร็วเฉลี่ยระหว่างกลุ่มย่อยในแต่ละตัวแปร ได้ผล
การวิเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 4 – 6
ตารางที่ 3 ลักษณะพื้นฐานด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมและพฤติกรรมการ
เดินทางของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 2 ช่วงถนนที่เป็นกรณีศึกษาและจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสารวจข้อมูล
บนแต่ละช่วงถนน

4. ผลการศึกษา
4.1 ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลจำนวน 284 ตัวอย่าง ถูกนำมาวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยสถิติเชิง
พรรณนาเพื่อตรวจสอบภาพรวมของข้อมูล โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังแสดง
ในตารางที่ 3
4.2 พฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มตัวอย่าง
รูปที่ 2 พฤติกรรมการใช้ความเร็วของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปร
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อายุที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Quimby et al. (1999)
[9]
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความเร็วเฉลี่ยระหว่างกลุ่มย่อย
ในกลุ่มปัจจัยลักษณะพื้นฐานด้านพฤติกรรมการเดินทางและประเภทถนน

รูปที่ 2 พฤติกรรมการใช้ความเร็วของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปร (ต่อ)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความเร็วเฉลี่ยระหว่างกลุ่มย่อย
ในกลุ่มปัจจัยลักษณะพืน้ ฐานด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

จากรูปที่ 2 พบว่าเพศชายมีแนวโน้มที่จะอยูใ่ นกลุ่มที่ใช้ความเร็วในการ
ขับขี่สูง และมีความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ตามปกติสูงกว่าของเพศหญิงอย่างมี
นั ย ส าคั ญ (F = 12.674, Sig. = < 0.001) ดั ง แสดงในตารางที ่ 4 ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Ellison and Greaves (2510) [6] และ
Fildes et al. (1991) [7] นอกจากนี ้ ความเร็ ว เฉลี ่ ย ที ่ ใ ช้ ใ นการขั บ ขี่
ตามปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในแต่ช่วงอายุ (F = 4.544,
Sig. = < 0.001) และมีแนวโน้มที่จะใช้ความเร็วในการขับขี่สูงขึ้นตามช่วง

จากตารางที ่ 5 แสดงให้ เ ห็ น ความเร็ ว เฉลี ่ ย ที ่ แ ตกต่ า งกั น อย่า งมี
นัยสาคัญในวัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกัน (F = 8.903, Sig. = <
0.001) โดยพบว่าการเดินทางในกลุ่มพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure trips) ซึ่ง
ได้ แ ก่ การเดิ น ทางเพื ่ อ ทานอาหารและสั น ทนาการ ภารกิ จ ส่ ว นตั ว
(Personal trip) และท างาน (Work trip) มี ค ่ า ความเร็ ว เฉลี ่ ย สู ง และมี
แนวโน้มที่จะอยู่ในกลุ่มที่ใช้ความเร็วในการขับขี่สูง ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Quimby et al. (1999) [9] รูปแบบการ
เดินทางและประเภทถนนที่แตกต่างกัน ก็มีความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกัน (F = 48.320, Sig. = < 0.001
และ F = 5.766, Sig. = 0.001 ตามล าดับ ) โดยรถยนต์ส่ว นบุคคล มีค่า
ความเร็ ว เฉลี ่ย สู ง กว่ า รถจั ก รยานยนต์ และมี แ นวโน้ ม อยู ่ใ นกลุ ่ มที่ใช้
ความเร็วในการขับขี่สูง ขณะที่ถนนชานเมืองที่กลุ่มตัวอย่างใช้สัญจรเป็น
ส่วนใหญ่ มีค่าความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่มากกว่า 80 กม./ชม. ทุกเส้นทาง
จากตารางที่ 6 พบว่ามีความแตกต่างของความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่
อย่างมีนัยสาคัญระหว่างกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์การใช้ความเร็วเกินค่า
ขีดจากัดความเร็ว (Speed limit) (F = 10.834, Sig. = 0.001) โดยกลุ่มที่
มีป ระสบการณ์ มีค่า ความเร็ว เฉลี ่ย ในการขับ ขี่ สู งกว่า กลุ่ มที่ ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ และมีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มที่ใช้ความเร็วในการขับขี่สูง ดังแสดง
ในรูปที่ 2 เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ขับขี่ที่เคยมีประสบการณ์การโดนจับ/ปรับ
ซึ่งมีค่าความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างมี
นัยสาคัญ (F= 41.641, Sig. = < 0.001) อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ขับขี่ที่เคยและ
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ไม่เคยมีประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ มีค่าความเร็วเฉลี่ย
ต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ (F = 0.311, Sig. = < 0.577) โดยกลุ่มที่เคยมี
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มีความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่
เคยมีประสบการณ์เล็กน้อย
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความเร็วเฉลี่ยระหว่างกลุ่มย่อย
ในกลุ่มปัจจัยประสบการณ์ของผู้ขับขี่ยวดยานเกี่ยวกับการใช้ความเร็วและผลที่
ตามมาจากการใช้ความเร็ว
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จากตารางที่ 7 ในกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ประสบการณ์การใช้
ความเร็วเกินค่าขีดจำกัดความเร็ว (EES) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ
ตัว แปร ความเร็ว ที่ใช้ในการขับ ขี ่ (DRS) เพศของกลุ่มตัว อย่า ง (GEN)
ประสบการณ์การโดนจับ /ปรับเนื่องจากใช้ความเร็ว เกิน Speed Limit
(ELE) และประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุในการขับขี่ (EAC) ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.01 และอายุของกลุ่มตัวอย่าง (AGE) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
และจากตารางที ่ 8 สำหรั บ กลุ ่ ม จั ก รยานยนต์ ส ่ ว นบุ ค คล พบว่ า
ประสบการณ์ ก ารใช้ ค วามเร็ ว เกิ น ค่ า ขี ด จำกั ด ความเร็ ว ( EES) มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปร ประสบการณ์การโดนจับ/ปรับ
เนื่อ งจากใช้ความเร็ว เกิน Speed Limit (ELE) และ ประสบการณ์ก าร
ประสบอุบัติเหตุในการขับขี่ (EAC) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และเพศของ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง (GEN) ที ่ ร ะดั บ นั ย สำคั ญ 0.05 โดยมี ผ ลการวิ เ คราะห์
Multiple regression ที่นำเฉพาะตัวแปรอธิบายที่มีนัยสำคัญกับตัวแปร
EES มาวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 10 และ 11 สำหรับกลุ่มรถยนต์สว่ น
บุคคล และกลุ่มจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ตามลำดับ
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ความเร็วในการขับขี่บนท้องถนน ควรเป็นไป
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่แ ละผู้เดินทางที่ร่วมสัญจรบนท้องถนน
จากข้างต้นที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการใช้ความเร็วในการขับขี่ โดยการ
ใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ยวดยาน เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งโดยทั่วไป การขับขี่ที่ถือ
ว่าใช้ความเร็วสูง ตามกฎหมายนั้น ก็คือการใช้ความเร็ว เกิดค่าขีดจำกัด
ความเร็ ว (Speed limit) นั ่ น เอง ซึ ่ ง ผู ้ ข ั บ ขี ่ ที ่ ใ ช้ ร ู ป แบบการเดิ นทางที่
แตกต่างกันนั้น อาจมีประสบการณ์ของการใช้ความเร็วในการขับขี่เกินค่า
ขีดจำกัดความเร็ว (Speed limit) ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของ
ยานพาหนะ เครื่องยนต์ น้ำหนักบรรทุก และรูปทรงของยานพาหนะแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เบื้องต้นที่พบว่า
ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าสูงกว่าของจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 5 ด้วยเหตุนี้ ในลำดับต่อไป
จะทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อตรวจสอบอิทธิพล
ของตั ว แปรอธิ บ าย (Explanatory variables) กั บ ประสบการณ์ ก ารใช้
ความเร็วเกิน Speed limit ในการขับขี่ (Dependent variable) ด้วยการ
วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง เส้ น หลายตั ว แปร (Multiple regression
analysis) โดยทำการวิเคราะห์แยกตามรูปแบบการเดินทาง 2 กลุ่ม ได้แก่
รถยนต์ส่ว นบุคคล และจัก รยานยนต์ส่ว นบุคคล โดยทำการวิเคราะห์
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรได้ ผลลัพ ธ์ ด ัง แสดงในตารางที่ 7 และ 8
สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ตามลำดับ และ
คำอธิบายตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 9

** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

* มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของกลุ่มจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01
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ขี ด จำกั ด ความเร็ ว (EES) ของกลุ ่ ม จั ก รยานยนต์ส ่ ว นบุ ค คลได้ อ ย่า งมี
นัยสำคัญ (ค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.007)

ตารางที ่ 10 ผลการวิ เคราะห์ Multiple regression สำหรั บกลุ ่ มรถยนต์ส่วน
บุคคล

EES = 0.004DRS + 0.309ELE

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ Multiple regression สำหรับกลุ่มจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่โดย
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามรูปแบบการเดินทาง ได้แก่ กลุ่ม
รถยนต์ ส ่ ว นบุ ค คล และกลุ ่ ม จั ก รยานยนต์ ส ่ ว นบุ ค คล พบว่ า ตั ว แปร
ประสบการณ์การโดนจับ/ปรับเนื่องจากใช้ความเร็วเกิน Speed Limit ซึ่ง
เป็ น ประสบการณ์ จ ากพฤติ ก รรมในอดี ต (Past behavior) สามารถใช้
คาดการณ์แนวโน้มที่จะใช้ความเร็วเกินค่าขีดจำกัดความเร็วของผู้ขับขี่ทั้ง 2
กลุ่ม ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้ขับขี่ที่เคยโดนจับ/ปรับในอดีต
มีโ อกาสที่จ ะใช้ความเร็วเกินขีดจำกัดความเร็ว ได้ในปัจ จุบันรวมถึงใน
อนาคตด้วย โดยสำหรับกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล อาจพิจารณาความเร็วใน
การขับขี่ประกอบด้วย โดยอิทธิพลของพฤติกรรมในอดีตที่ปฏิบัติอ ย่า ง
ต่อเนื่องจนเคยชินแล้ว ก็จะทำให้พฤติกรรมการใช้ความเร็วเป็นไปโดย
อัตโนมัติโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล [10, 14] ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่
ทำความผิดในเรื่องการใช้ความเร็วเกินกำหนด จึงมีโอกาสที่จะทำความผิด
ในเรื่องเดิมซ้ำอีก ถ้าไม่มีมาตรการหรือกระบวนการที่เหมาะสมในการตัด
วงจรของพฤติกรรมเคยชินในการใช้ความเร็วในการขับขี่ ซึ่งการตัดวงจร
ของพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินค่าขีดจำกัดความเร็วที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติซ้ำจน
เคยชินที่เป็นแนวทางในการแก้ป ัญ หาการใช้ความเร็ว ในการขับ ขี่และ
อุบัติเหตุจราจรอย่างยั่งยืนนั้น สามารถทำได้ด้วยการนำกระบวนการปรับ
พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ [16-18] โดยปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับ
บริบ ทของการแก้ปัญหาพฤติกรรมการขับ ขี่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ า ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น กรมการขนส่ ง ทางบก ตำรวจจราจร กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใน
การออกแบบกระบวนการและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการปรับ
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยต้องพิจารณากระบวนการปรับพฤติกรรมดังกล่าว
ในทุก มิติอย่างครบวงจร ซึ่งต้อ งใช้เวลาและความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นมาก เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

EES = 0.511 + 0.386ELE

เอกสารอ้างอิง

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์แ สดงให้เห็นอิทธิพ ลของตัว แปร
ความเร็ ว ที ่ ใ ช้ ใ นการขั บ ขี ่ (DRS) และประสบการณ์ ก ารโดนจั บ /ปรับ
เนื ่ อ งจากใช้ ค วามเร็ ว เกิ น Speed Limit (ELE) ที ่ ส ามารถอธิ บ าย
ประสบการณ์การใช้ความเร็วเกินค่าขีดจำกัดความเร็ว (EES) ของกลุ่ม
รถยนต์ส่วนบุคคลได้อย่างมีนัย สำคัญ (ค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.014 และ
< 0.001 ตามลำดับ) และจากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็ น
อิทธิพลของตัวแปรประสบการณ์การโดนจับ/ปรับเนื่องจากใช้ความเร็วเกิน
Speed Limit (ELE) ที่สามารถอธิบายประสบการณ์การใช้ความเร็วเกินค่า
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Abstract

1. Introduction

Most of the cities in developing countries are car-dependent,
which causes traffic congestion. In order to decrease traffic
congestion, Bus Rapid Transit (BRT) is introduced. In addition, it
is not only necessary to convert demand from automobile-use
but also to form urban corridors along the BRT routes and make
significant changes to the urban structure. In that sense, it is also
essential to estimate external effects such as urban
development in the evaluation of BRT introduction. Therefore,
in this study, we focused on changes in asset value as one of
the external effects of introducing BRT and analyzed the impact
of the introduction of BRT. This asset value is defined as land
price. In analyzing the impact of its introduction, the land price
data was collected from the website of real estate and a land
price formula with explanatory variables such as the
convenience of transportation, house quality, shopping
convenience, and the Possibility of landslides, was derived by
using the hedonic price approach. And then, the difference in
land prices with/without the introduction of BRT was analyzed.
As a result, land prices in the zones along BRT lines but also
suburban zones have risen. This result means that was spread
the impact of the introduction of the BRT system to the entire
city. In conclusion, it was clarified that the introduction of BRT
would have a substantial effect not only on the transportation
market but also on the external market such as real estate and
contribute to the development of the urban areas.

Taking the success of Curitiba and Bogota as a precedent in
many developing cities that depend on automobiles, in recent
years, BRT was introduced to reduce demand from automobiles
and the severe traffic congestion. Therefore, many existing
studies on the introduction of BRT have analyzed the impact of
passenger demands. For example, Bocarejo et al. [1] analyzed
land use and population changes by the introduction of BRT in
Bogota and evaluated from the viewpoint of urban. The study by
Rodriguez et al. [2] estimated the impact on the real estate value
in urban areas after BRT was introduced using the Hedonic Price
Approach. However, in the cities where BRT has been
successfully introduced, the demand conversion from
automobiles and the city corridor centered on BRT line is formed,
and the urban structure is mostly changed. In that sense, n the
evaluation of the impact of BRT, it is necessary to measure not
only the effects within the transportation market such as the
alleviation of traffic congestion but also the outside market such
as the urban development along BRT lines. In order to measure
the impacts on the introduction of BRT, including these external
effects, it is adequate to measure the fluctuation of asset value
along BRT lines before and after its introduction.
Therefore, in this study, we derived the land price formula,
including explanatory variables such as the convenience of
transportation and calculated change of land price each zone
with and without the introduction of BRT. Notably, the factors of
the rise in land prices were considered from the view of the
synergistic effects of the introduction of BRT and residential
environment. This study selected Managua city, Nicaragua, where
has the plan of the introduction of BRT [3] as a case study.

Keywords: Developing city, BRT, Land price, Hedonic price
approach.
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2. Literature Reviews

and the urban area is gradually expanding. Since traffic
congestion has become more severe due to the modal shift from
Many studies estimated the impacts of BRT from planning to
public bus to passenger car use has increased. To tackle this
the introduction. Many researchers have mainly discussed the
problem, the government is planning four routes of BRT along
benefits and issues related to cost and the environment of BRT
the main roads in the city.
and obtained much knowledge. In existing research, the impact
of the introduction of BRT is enormous. Moreover, it has a
significant impact on the environment along the BRT lines. In
addition to existing studies, as stated in section 1, Estupinan et
al. [4] analyzed the relationship between the built environment
of BRT stations and BRT demand in Bogota. They found that
pedestrians' environmental support and deterrents to car use
was related to higher BRT demand.
On the other hand, in many studies, the hedonic price
approach has been applied to understand the relationship
between property prices and characteristics. "Hedonic price
approach" was firstly proposed by Rosen [8]. The approach was
Fig. 1 Land Use in Managua (2016) [3]
implemented in the real estate industry. In other existing studies,
the real estate price was estimated by using the hedonic price 3.2 Data Collection
approach by the influences due to the introduction of
In this study, we estimated the impacts of land prices by the
transportation systems (e.g., train, Light Rail Transit, BRT) [9-16].
opening of BRT on each zone, which divided into 27 zones based
Furthermore, to understand the impacts of various natural
on the traffic analysis zone and four planned BRT routes (Juan
disasters (e.g., flood risk, earthquake, landslide, etc.) on house
Pablo II Line, Masaya Line, Saburbana Line, Panamerican Line),
prices, the relationship between flood damage and housing
as shown in Fig. 2.
prices were analyzed [17-19]. These studies have clarified the
impacts of changing environmental quality (e.g., the introduction
of new transportation systems and flood risks, etc.) using the
hedonic price approach.
However, these studies are not sufficient to analyze the
fluctuations in house prices under the introduction of the
transportation systems that positively affect housing prices and
flood risk that negatively affects housing prices. Additionally,
almost studies have not been analyzed the external effects such
as real estate by synergistic effects of the introduction of BRT
and residential environment. Thus, to clarify the impact of urban
development along BRT corridor, it is essential to analyze the
Fig. 2 27 zones and planned BRT routes
change of land price from the view of the effects of the
introduction of BRT and residential environment.

3. Estimation of Land Price
3.1 Study Area
In recent years, residential areas for high - income people
such as condominiums have spread in low density in the suburbs,

All land prices have to contain exact coordinates for analysis
that the point belongs to which zone, and all zones should have
at least a few points for estimation. In this study, 136 points of
land price data were collected, as shown in Fig. 3.
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Table 1 Explanatory variables
Categories
Locations

Environment

Item

Range

Method

Distance from city central

Point

Google map

House located in hill

Point

GIS

Distance from nearest bus stop

Point

GIS

House quality

Point

Website

Road pavement

Point

Google map

Earthquake occurs possibility
Flood occurs possibility

GIS
Point

Landslide occurs possibility

GIS

Earthquake occurs possibility
Disaster

Flood occurs possibility

GIS
Within 500m

Landslide occurs possibility

Fig. 3 The Data collection point of land price

GIS
Zone

Landslide occurs possibility

3.3 Hedonic Price Approach

GIS
GIS

Earthquake occurs possibility
Flood occurs possibility

GIS

GIS
GIS

stores

Hedonic Price approach is to understand the relationship
between dependent variables and independent variables. The
equation of the hedonic price approach could be written in the
classical linear regression as follow:

services
religion
Facilities

Within 500m

Google map

No of route

Within 1km

GIS

Distance to line

Point

GIS

medical
restaurant
recreation
school

Y i = β 0 + β 1 X i1 + K + β k X ik + ε i

(1)

BRT

Where,
Y= vector (n×1) of observations coresponding to dependent 3.4 Variable Selection
variable, X= matrix (n×k) of observations of k independent
As stated in the previous section, the hedonic price approach
variables, β = vecotr (k×1) of regression parameters, and ε =
is a methodology that uses an explanatory variable to estimate
vector (n×1) of random errors.
a land price function. In this study, the variables which are not
The hedonic price method is based on the theory of filled the criterion are gradually reduced using the p-value of
capitalization hypothesis. This hypothesis is that the flow effect each variable. And then, this process is repeated until all
is capitalized as a stock to a price. In this way, environmental variables have p-values under 0.05. At first, 14 explanatory
improvement and social capital development are reflected in variables were set as variables of the land price formula of the
land prices and housing prices. In this study, we selected the case without BRT, as shown in Table 1. Finally, four explanatory
variables that can be classified into five categories, BRT variables (House location, House quality, Possibility of landslide
maintenance, facilities, disasters, location, and environment, to and, number of stores) were narrowed down.
estimate the land price function.
Also, explanatory variables, such as the number of facilities
and the city center's distance using the surrounding environment
in the hedonic price approach, were collected from Google Maps
and Geographic Information System (GIS). Details of the
explanatory variable are shown in Table 1.
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(3)

Yi =  0 + 1 X i1 +  2 X i 2 + 3 X i 3 +  4 X i 4 + 5 X i 5 +  i

First, the result (Coefficient, t-value, p-value) has shown the
land price estimation before introducing BRT using the four
variables. From this result, it was revealed that land price is
greatly affected by the quality of housing and whether or not the
residential land is on the hill (coefficient: 0.280, 0.435). On the
other hand, the result of land price function, including some
variables about the BRT has shown in Table3. This result has
shown that variable of the number of BRT within 1 km has not
filled with p-value (within 0.05). However, at this time, we
estimated these parameter values for an understanding of the
effects of introducing the BRT.

Where,
yi= land price of zone i, β = vector of regression parameters
(1:hill, 2: house quality 3: the Possibility of landslides, 4: number
of stores within 500m, 5: the number of line within 1 km).
R2 value is approximate 0.26. Generally, the accuracy of the
estimation is high when R2 value exceeds 0.8. However, this
estimation result was in low efficiency. It is considered that the
collected data cause the reason for the bias.
Fig. 4 shows the land prices each zone before and after the
introduction of BRT. Land prices in suburban zones along BRT
lines tend to be higher than in other areas. This result means that
it is inconvenient to access the city center by public
Table 2 Result of the case without BRT
transportation at present. Then it is expected that the rising land
Coef.
t-stat
p-stat
Sig
prices will be exceptionally high because the access to the city
-105
β0
10.266
69.126
*
5.9×10
center is likely to improve after the introduction of BRT.
-2
β1
0.280
2.089
*
3.9×10
Besides, Fig. 5 shows the change in land prices before and
-4
β2
0.435
3.815
*
2.1×10
-2
after the introduction of BRT in different colors. Similarly, land
β3
0.082
2.511
*
1.3×10
-2
prices of more than half of the zones along BRT routes were gone
β4
0.023
2.407
*
1.7×10
2
up. On the other hand, the land price of other zones without BRT
0.26
Adj．R
136
routes was declined. Zone1 is the only central zone where the
N
land price rises significantly. The reason is why the three BRT lines
(2)
Yi =  0 + 1 X i1 +  2 X i 2 + 3 X i 3 +  4 X i 4 +  i
pass through in the zone, and the zone has high convenience of
Where,
transportation and shopping. Hence, it is assumed that the land
yi= land price of zone i, β = vector of regression parameters price will rise even more if the urban area along the line further
(1:hill, 2: house quality 3: the Possibility of landslides, 4: number developments due to the introduction of BRT.
of stores within 500m).
On the other hand, the land price in zones much farther from
BRT lines was declined because the number of BRT lines within
Table 3 Result of the case with BRT
1km selected as an explanatory variable in the hedonic price
Coef.
t-stat
p-stat
Sig
approach. However, a few zones fell the land prices significantly,
-105
β0
10.226
69.126
*
5.9×10
located near the city center, and passed BRT lines near the
-2
β1
0.280
2.089
*
3.9×10
administrative boundary. This result is because the selected point
-4
β2
0.435
3.815
*
2.1×10
of land price as an explanatory variable is further from the BRT
-2
β3
0.082
2.511
*
1.3×10
-2
lines. To solve this problem, It is thought that obtaining many
β4
0.023
2.407
*
1.7×10
-1
samples and conducting analysis in smaller administrative units.
β5
0.083
0.811
*
4.0×10
Adj．R
N

2

0.265
136
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Fig. 4 Estimated land prices each zone

Fig. 5 Change of land price

5. Conclusions and Discussion
In this study, the difference in land prices was defined as the
change in asset value. Moreover, the impact of the introduction
of BRT was evaluated by using a land price formula which has
explanatory variables such as the convenience of transportation,
house quality, shopping convenience, and the Possibility of
landslides. As a result, it was revealed that land prices would
rise in most zones along BRT lines after its introduction. This
result means that it is the impact of introducing BRT. In other
words, the land price of the zones was fluctuated wildly
depending on the introduction of BRT. The fluctuation range of
the zones where land prices declined is average 4.3%, the range
of the zone where land prices rose is 3.8%. The specific point is
that the suburban zones along the BRT lines are most affected.
This is why it is inconvenient to access the city center by public

transportation in suburban zones at present, and access to the
city center is expected to improve after the introduction of BRT.
In conclusion, it was found that the land price fluctuation,
which is one of the external effects, spreads to the whole city
by the introduction of BRT. Notably, the land price in the zones
along the BRT lines has significantly risen. And then, it is assumed
that the introduction of BRT would be contributed to the urban
development along the BRT line. On the other hand, land prices
in the zones without BRT would be declined. This result means
that it is assumed that the difference in land prices would be
increased in the city. Consequently, to lead to equable urban
development in the city, it is necessary to cover the BRT network
in a whole city.
For future studies, it is necessary to collect more realistic
land prices because the land price on the real estate website,
which was referred to in this study, is high estimation compared
with its standard of Managua city.
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การประเมินความเสี่ยงการชำรุดของประแจรางรถไฟ
Risk assessment of railway switch failures
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บทคัดย่อ

1. คำนำ

ระบบขนส่งทางรางกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อประเทศ
ไทย การใช้ระบบขนส่งทางรางให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุดได้ นั้น จำเป็ นต้อ ง
อาศั ย การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น (Assets) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการบริหารจัดการทรัพย์สินของระบบ
ขนส่งทางรางโดยใช้ห ลักการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO31000
ควบคู่กับการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบที่วิกฤติ (Failure
Modes, Effects and Criticality Analysis, FMECA) โดยมีกรณีศึกษาคือ
ประแจรางรถไฟหรือจุดสับราง (Railway switches and crossings) บน
โครงข่ า ยแอร์ พ อร์ ต เรล ลิ ง ค์ (Airport Rail Link city line) ซึ่ ง เป็ น
อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนเส้นทางของขบวนรถไฟ ผลการศึกษาจะ
แสดงในรูป แบบค่าวิกฤติของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของประแจรางรถไฟ พร้อ ม
ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญรวมถึง
การวางแผนซ่อมบำรุงประแจรางรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบขนส่ งทางรางเป็ น ระบบขนส่ งมวลชนที่ ส ามารถช่ ว ยพั ฒ นา
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถใช้ระบบรางใน
การเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะ
เป็ น การช่ ว ยลดปั ญ หาการจราจร ลดมลพิ ษ ทางอากาศ และช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก จากข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น
ปัจ จุ บั นประเทศไทยจึงได้มีการก่อ สร้างระบบขนส่งทางรางขึ้ นมาหลาย
เส้นทางในกรุงเทพฯ และมีแผนที่จะขยายระบบนี้ไปสู่หัวเมืองสำคัญของ
ประเทศ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ในอนาคต
ประเทศไทยจะมีโครงข่ ายระบบขนส่งทางรางที่สมบู รณ์ เป็ นอั นดับ ต้นๆ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน
แม้ว่าระบบขนส่งทางรางจะมีข้อดีมากมาย อย่างไรก็ตามการจะทำให้
ระบบขนส่งทางรางเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น การดำเนินการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบขนส่งทางรางมี
ทรั พ ย์ สิ น (Assets) อยู่ ม ากมายที่ ก ระจายอยู่ ณ ตำแหน่ ง ต่ า งๆ ตาม
แนวทางรถไฟ เช่น รางรถไฟ หมอนรางรถไฟ จุดสับ ราง ระบบพลังงาน
ระบบอานัติสัญ ญาณ เป็ นต้น ทำให้ ยากต่อ การดูแ ลบำรุงรัก ษา และถ้ า
ทรัพ ย์สินเหล่านี้ เกิดการชำรุดหรือ เสียหายขึ้ นมาก็จ ะส่งผลให้ รถไฟเกิ ด
ความล้าช้าหรืออาจถึงขั้นต้องยกเลิกเที่ยวขบวน กระทบต่อผู้ใช้บริการเป็น
จำนวนมาก ดังนั้น การบริห ารจั ดการ การวางแผนงานบำรุงรัก ษาของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็ นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ก าร
บริการรถไฟมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถื อ เป็ น ชิ้ น ส่ ว นที่ มี ค วามสำคั ญ มากที่ สุ ด อย่ า งหนึ่ ง คื อ
ประแจรางรถไฟหรือ จุดสับ ราง (Railway switches and crossings) [1]
ชิ้น ส่ ว นนี้ ท ำหน้ า ที่ เปลี่ ย นเส้ น ทางของขบวนรถไฟ ทำให้ เกิ ดจุ ด ตั ดบน
โครงข่ายระบบราง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ ประแจ
รางรถไฟจึ งต้อ งสามารถใช้งานได้อ ย่างเต็มประสิทธิภ าพ ต้องไม่มีความ
ชำรุดหรือเสียหายแม้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากถ้าตรวจสอบพบความชำรุด
ของชิ้น ส่ ว นประกอบใดๆ ของประแจรางรถไฟ การเดิ น รถไฟที่ ต้ อ งใช้
ประแจรางรถไฟนั้นๆ จะถู ก หยุด (Fail-safe system) เพื่อ ให้ มี ก ารซ่อ ม
บำรุงรักษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทั้งผู้ใช้บริการ (ล่าช้า) และผู้ให้บริการที่
จะสูญเสียรายได้และความน่าเชื่อถือ

คำสำคัญ: ระบบขนส่งทางราง, ประแจรางรถไฟ, การจัดการความเสี่ยง,
การวางแผนซ่อมบำรุง

Abstract
Railways are becoming the main transportation system in
Thailand. The way to manage railway assets are extremely
important in order to make the system more reliable. This
study presents how the risk of railway assets could be assessed
and managed. The process of risk management is based on
ISO31000, and the method used to assess the risk is the Failure
Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA). Switches and
crossings on the Airport Rail Link city line are considered. The
results obtained are not only applicable to evaluate the
effectiveness of the current maintenance program, but they
can also be used to create a proper preventive maintenance
plan in the future.
Keywords: Railway systems, Switches and crossings, Risk
management, Preventive maintenance.
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งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการชำรุดของชิ้นส่วน
ต่ า งๆ ของประแจรางรถไฟ ตามมาตรฐาน ISO31000 วิ ธี ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ ลั ก ษณะข้ อ บกพร่อ งและผลกระทบที่ วิก ฤติ
(Failure Modes, Effects and Critical Analysis, FMECA) โดยวิ ธี นี้ จ ะ
สามารถทำให้ รู้ถึ งค่ า วิ ก ฤติ ข องชิ้ น ส่ว นต่ า งๆ ของประแจรางรถไฟ ซึ่ ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงการวางแผน
ซ่อมบำรุงประแจรางรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อถัดไปของบทความคือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
หัวข้อที่ 3-5 ระบุถึงวิธีดำเนินงาน กรณีศึกษาและผลสรุปตามลำดับ

8) รางหลัก (Stock Rails) ทำหน้า ที่เป็ นรางอ้ างอิ งให้ กับ รางลิ้น
(Switch rails) โดยเมื่อเกิดการสับราง รางลิ้นจะเคลื่อนที่มาอยู่
ติดกับรางหลักรางใดรางหนึ่งเพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งผ่านไปได้
9) ตั ว รองรางลิ้ น (Plates/Slide chairs) เป็ น อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ
รองรั บ และกำหนดขนาดการเคลื่ อ นที่ ข องรางลิ้ น (Switch
rails) ไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ไปมากเกินความจำเป็น
2.1.2 ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Dynamic parts)
ชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ประกอบด้วย 3 ชิ้นส่วนหลัก ได้แก่
1) คันชักประแจ (Stretcher Bar) เป็นแท่งเหล็กยึดกับรางลิ้นทั้ง 2
ข้าง ทำหน้าที่ถ่ายแรงจากประแจกลเพื่อให้รางลิ้นเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางที่กำหนด
2) รางลิ้น (Switch Rails/Point Blades) เป็ น ชิ้นส่ ว นที่เชื่อ มต่ อ
กับรางปิด สามารถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวาตามการบังคับ
ของประแจกลเพื่อเปลี่ยนทิศทางวิ่งของรถไฟ
3) ประแจกล (Point Machines) เป็ นอุ ป กรณ์ ขับ เคลื่อ นการสับ
ราง ที่เชื่อมต่อกับ Throw bar ยึดกับรางลิ้น เมื่อได้รับสัญญาณ
จากห้องควบคุม ชิ้นส่วนของประแจกลจะสับเปลี่ยนทิศทางของ
รางลิ้นจากนั้นจะทำการล็อคเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่
รถไฟวิ่งเพื่อความปลอดภัย

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ประแจรางรถไฟ (Switches and Crossings)
ประแจรางรถไฟ คือโครงสร้างรูปแบบเชิงกลที่มีหน้าที่สับเปลี่ยนทางวิ่ง
ของรถไฟจากช่องทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่ง (รูปที่ 1) โดยทั่วไปประแจรางรถไฟ
จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ (Static parts) และ
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Dynamic parts) ซึ่งมีรายเอียดดังต่อไปนี้ [1]
2.1.1 ชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ (Static parts)
ชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ประกอบด้วย 9 ชิ้นส่วนหลัก ได้แก่
1) สายไฟและสายสัญ ญาณ (Electrical wires) หน้าที่รับ และส่ง
กระแสไฟฟ้าและสัญญาณจากห้องควบคุมไปยังตัวประแจกล
2) หมอนรองราง (Sleepers) มีหน้าที่รับแรงในช่วงที่เวลารถไฟวิ่ง
ผ่านและรับแรงจากประแจรางรถไฟถ่ายลงมาสู่โครงสร้างฐาน
รากของทางรถไฟ
3) รางปิ ด (Closure rails) มีห น้าที่ทำให้ ล้อรถไฟอยู่บ นรางหลัก
(Guide) หลังจากผ่า นชิ้ น ส่ ว นที่ เคลื่อ นที่ (Switch rails) โดย
ส่ว นปลายด้ า นหลั งของรางปิ ด จะเป็ น ชิ้ น ส่ว นรางกัน (Wing
rails)
4) ตะเฆ่ (Crossing noses or Frogs) เป็นจุดเริ่มแยก (Crossing)
ที่มีรางไขว้กัน 2 รางขึ้นไป โดยจะมีลักษณะรูปร่างปลายแหลม
ทำให้รถไฟสามารถวิ่งได้ทุกทิศทาง
5) รางกัน (Check rails) เป็นชิ้นส่วนรางขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งใกล้
กับรางหลักบริเวณจุดตะเฆ่ มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ รถไฟตกราง
ขณะสับ รางในบริเวณจุ ดแยก ซึ่งจะเหมือ นกับ Wing rails ที่
เชื่อมต่อมาจากรางปิด
6) บล็ อ กโคนรางลิ้ น (Heel blocks) เป็ น ชิ้ น ส่ ว นที่ ท ำหน้ า เป็ น
เหมือนจุดหมุนให้กับรางลิ้น (Switch rails) โดยขณะสับเปลี่ยน
ราง บล็อกโคนรางลิ้นจะรักษาระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนรางปิด
(Closure rails) กั บ รางลิ้ น (Switch rails) ไม่ ให้ เกิ ด ก า ร
คลาดเคลื่อน
7) ตัว ยึ ดราง (Clips/Fixing/Fasteners) เป็ น ชิ้น ส่ ว นที่ ท ำหน้ า ที่
สำหรับ ยึ ด รางให้ ติ ด กั บ หมอนรองราง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ราง
เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมที่ออกแบบไว้
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Wing rails

Crossing nose

Check rails

Closure rails

Stock rails

Heel blocks

Fixings

Slide chairs

Sleepers

Stretcher bar

Point machine
and Electronic
Wires

Switch rails

รูปที่ 1 ชิ้นส่วนของประแจรางรถไฟ (ณ Airport rail link depot)

2.2 ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ส่งผลให้เกิดผลกระทบ ความเสียหายหรือทำให้ ระบบไม่สามารถ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ [2] โดยทั่วไปความเสี่ยง
(R) สามารถหาได้จากผลคูณของโอกาสการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (O)
กับผลกระทบของเหตุการณ์นั้นๆ (S) ดังแสดงในสมการที่ (1)
(1)

R=O×S
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2.3 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (ISO 31000)
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ชิ้น ส่ว นที่มี ผลกระทบวิก ฤตต่อ ระบบประตูข องรถไฟฟ้ า เพื่ อ นำไปจั ด ทำ
แผนการซ่อมบำรุง [6] Kassa E. (2017) ศึกษารูปแบบการชำรุดของประแจ
รางรถไฟจากข้อมูลของประเทศอังกฤษ [7] เป็นต้น จากตัวอย่างงานวิจัยที่
กล่าวมานี้ จะเห็นว่าวิธี FMECA สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
จะเห็ นว่างานวิจั ยที่เกี่ยวข้ องกับ การชำรุ ดของประแจรางรถไฟยังไม่มีใน
ประเทศไทย ดังนั้นการงานวิจั ยนี้จึ งเป็ นจุ ดเริ่มต้นอันดีในการพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของระบบรางในไทย

มาตรฐาน ISO 31000 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับกระบวนการจัดการ
ความเสี่ ย ง โดยกระบวนการจั ด การความเสี่ ย งที่ ก ล่า วถึ งในมาตรฐานนี้
สามารถสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนตามรูปที่ 2 ดังนี้ [2]
1) การสร้างบริบ ท (Establishing the context) เป็ นการกำหนด
บริบทที่จะพิจารณา เช่น ความเสี่ยงของระบบเกิดความผิดพลาด
ความเสี่ยงของอุปกรณ์ชำรุด เป็นต้น เพื่อจะนำไปวิเคราะห์
2) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นการประเมิน
ความเสี่ ย งของบริบ ทที่ถู ก ตั้งขึ้ น ซึ่งสามารถแบ่ งย่อ ยได้อี ก 3
ขั้นตอน คือ ก) การระบุความเสี่ยง (Risk identification) เป็ น
การระบุสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริบท ที่มาที่ไป
และรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานการณ์เพื่อนำไปพิจารณาความ
เสี่ยง ข) การวิเคราะห์ความเสี่ย ง (Risk analysis) เป็ นขั้ นตอน
ประมาณความเสี่ยงของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ ค) การ
ประเมินผลความเสี่ยง (Risk evaluation) จะพิจารณาค่าความ
เสี่ยงของสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าสามารถยอมรับได้หรือไม่
3) การบรรเทาความเสี่ยง (Risk treatment) เป็ น ขั้ นตอนการหา
มาตรการมารองรับ สถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
รูปที่ 2 กระบวนการประเมินผลความเสี่ยง [2]
สามารถยอมรับได้ เพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์นั้นลง
4) การตรวจสอบและทบทวน (Monitoring and review) เป็นการ
ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยง ว่ามาตรการที่ถูกเสนอแนะไปมี 3. วิธีการดำเนินงาน
ประสิ ท ธิภ าพเพี ย งใด หากมาตรการที่ ใช้ไม่ เกิ ด ผลต้ อ งมี ก าร
กระบวนการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งการชำรุ ด ของประแจรางรถไฟ
ทบทวน ปรับปรุง หรือหามาตรการใหม่ที่เหมาะสม
สามารถหาผลลั พ ธ์ ไ ด้ ทั้ ง เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative) และเชิ ง ปริ ม าณ
5) การสื่ อ สารและการให้ ค ำปรึ ก ษา (Communication and (Quantitative) โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังรูปที่ 3
consultation) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ ก ารจั ด การความ
1.
เสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขั้ น ตอนนี้ แ ทรกอยู่ ในทุ ก ขั้ น ตอนหลั ก
2.
เพื่อที่จะให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในการจัดการความเสี่ยง
(Failure
จากที่อธิบายมาข้างต้น มาตรฐาน ISO 31000 เป็นมาตรฐานที่สำคัญ มี
กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ดังนั้น
กระบวนการนี้จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้จัดการความเสี่ยงการชำรุดของประแจ
รางรถไฟในการศึกษาครั้งนี้ สำหรับในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk
assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนย่อย การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(Risk analysis) งานวิ จั ย นี้ จ ะใช้ ก ารวิ เคราะห์ ลั ก ษณะข้ อ บกพร่ อ งและ
ผลก ระท บ ที่ วิ ก ฤ ติ (Failure Modes, Effects and Critical Analysis,
FMECA) มาทำการวิเคราะห์ จากการทบทวนงานวิจัยทั้งของไทยและของ
ต่างประเทศพบว่าวิธี FMECA ถูกใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทั้งระบบ
รางและระบบอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ชัยมงคล ศรีจันทรา (2010) ใช้ FMECA
เพื่อพัฒนาแผนการซ่อมบำรุงของชุดกำเนิดลมของรถไฟฟ้า [3] Cicek K. et
al. (2010) นำเสนอแผนการซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ข องเรือ โดยใช้วิธี
FMECA และการวิ เคราะห์ ตั ว เลขลำดั บ ความสำคั ญ Priority Number
(RPN) [4] Kim J. and Jeong H. (2013) ศึ ก ษาความเสี ย หายของระบบ
ภายในของรถไฟฟ้ า [5] Dinmohammadi F. et al. (2016) ศึ ก ษาหา

modes, causes and effects)
3.

4.

Risk priority number (RPN)

RPN

5.

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจัย

3.1 ศึกษาชิ้นส่วนของประแจรางรถไฟ
การศึกษาครั้งนี้เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดของ
ประแจรางรถไฟ ซึ่ ง ทำได้ จ ากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต
วารสารวิชาการ หนังสือ และรวมถึงการไปดูงานประแจรางรถไฟของจริง
ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบทั้งหมดของประแจรางรถไฟ
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ผลกระทบเมือ่ เกิดข้อบกพร่อง (S) [6]

3.2 ศึกษาลักษณะ สาเหตุข้อบกพร่องของชิน้ ส่วนประแจรางรถไฟ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
การระบุ ลั ก ษณะข้ อ บกพร่ อ งหรือ รู ป แบบความเสี ย หาย (Failure
modes) สาเหตุ (Causes) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Effects) เป็นขั้นตอน
ที่สำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการชำรุดของประแจรางรถไฟ ขั้นตอนนี้
จำเป็ นต้อ งมีข้อ มูลจากผู้เชี่ย วชาญที่ทำงานบำรุงรัก ษาอุ ปกรณ์ นี้อ ยู่เป็ น
ประจำ ดังนั้ นการศึก ษาครั้งนี้ จึ งเลือ กการเก็บ ข้ อ มู ลด้ว ยการสัมภาษณ์
วิศวกรและช่างผู้ชำนาญในหน่วยงานที่ให้บริการเดินรถไฟเพื่อให้ได้ข้อ มูล
ในส่วนนี้มา

เกณฑ์
1
2

3.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงของลักษณะข้อบกพร่อง
โดยปกติการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ การ
ค ำ น ว น ค่ า Risk Priority Number (RPN) แ ล ะ ค่ า Failure Mode
Critically Number (Cm) อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ วิธี RPN
เป็นวิธีหลักเนื่องจากทางคณะวิจัยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการเสียหาย
ของประแจรางรถไฟในอดีตเพียงพอที่จะคำนวนค่า Cm ในรายละเอียด ค่า
RPN นี้จะได้จากผลคูณของ โอกาสการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence, O)
ความสามารถในการตรวจสอบและป้ อ งกันข้ อบกพร่อ ง (Detection, D)
และผลกระทบของข้อบกพร่อง (Severity, S) ดังสมการที่ (2)

3

Minor

4

Very low

5

Low

6

Moderate

7

High

8

Very high

ตารางที่ 1 เกณฑ์ของโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง (O) [6]
เกณฑ์

ระดับ

คำอธิบาย

1
2
3
4
5
6

Remote
Very low
Low
Moderate
High
Very high

ไม่เกิดขึ้นเลย
เกิดขึ้นน้อยมาก
เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้นบางครั้ง
เกิดขึ้นบ่อย
เกิดขึ้นบ่อยมาก

ระดับ

1

Low

2

Moderate

3

High

คำอธิบาย
็
ใ

ใ

ื

ื

ื ฉ

ื

ู
็

ูโ

ู

ูโ

ใ ญ

ู
ูโ

ใ ญ

ูโ

ู

ู

ู
ูโ

ู

ใ
ูญ

ใ

ูโ

ู

9

Dangerous
with
warning
Dangerous
without
warning

ูญ
ภ

ูโ

็

ฎ

ื
ูญ
ภ
ื

ูโ

็

ฎ

3.4 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงของแต่ละชิ้นส่วนของประแจรางรถไฟ สามารถ
ทำได้โดยการนำค่า RPN ที่ได้จากหัวข้อก่อนหน้ามาทำการปรับสัดส่วนเป็น
100 คะแนนเทียบกับค่ามากที่สุด (Normalised RPN) จากนั้นจะใช้คะแนน
เฉลี่ยจากทุกข้อบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ มาทำการเปรียบเทียบตามเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงที่เสนอโดย Dinmohammadi F. et al. (2016) [6] ดัง
ตารางที่ 4 ซึ่ ง มี อ ยู่ ทั้ ง หมด 5 ระดั บ ได้ แ ก่ Very low, Low, Medium,
High และ Very high ในระดับแรก Very low หมายถึงชิ้นส่วนมีความเสี่ยง
การชำรุดต่ำ ทำให้มีความจำเป็นน้อยมากในการดูแลรักษาและป้องกันความ
เสียหาย ส่วนในระดับสุดท้าย Very high หมายถึงชิ้นส่วนมีความเสี่ยงการ
ชำรุดสูง จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนหากเกิดความเสียหายหรือควร
ปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนนั้นๆ
3.5 จัดทำข้อเสนอแนะแผนการซ่อมบำรุง

ตารางที่ 2 เกณฑ์ความสามารถในการตรวจสอบข้อบกพร่อง (D) [7]
เกณฑ์

ูโ

ใ

(2)

ทั้ง 3 ตัวแปรจะถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกับในหัวข้อที่ 3.2 โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินดังแสดงในตารางที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้
ค่าความเสี่ยงรวม (RPN) อยู่ที่ 180 (6x3x10) คะแนน

คำอธิบาย

โ

10
RPN = O × D × S

ระดับ
None
Very
minor

ใ

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการซ่อมบำรุง
ประแจรางรถไฟ โดยข้ อ มู ลที่ ได้ จ ากการประเมิน ความเสี่ ย งจะถู ก นำมา
พิ จ ารณา ถ้ า ชิ้ น ส่ ว นไหนอยู่ ใ นเกณฑ์ ค วามเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ไม่ ได้ ห รื อ มี
ความสำคัญมากต่อระบบมาก การตรวจสอบหรือการซ่ อมบำรุงของชิ้นส่วน
นั้ น ๆ อาจต้ อ งทำบ่ อ ยขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ให้ แ ก่
ประแจรางรถไฟ รายละเอียดอื่นๆ ของการวางแผนซ่อมบำรุง จะถูกอธิบาย
เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 4 กรณีศึกษา
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ตารางที่ 4 เกณฑ์ในการประเมินความเสีย่ ง [6]
Level

Normalised RPN

Depot (18 )

Recommendations

Medium

9 < RPN ≤ 25

High

25 < RPN ≤49

Almost unnecessary to take the
improvement actions.
Minor priority to take the
improvement actions.
Moderate priority to take the
improvement actions
High priority to take the
improvement actions.

49 < RPN ≤ 100

Absolute necessary to take the
improvement actions

Very Low

0 < RPN ≤ 4

Low

4 < RPN ≤ 9

Very High

(

Ramp (6 )

(

)

)

(

)
(

(4

)

(

)

(

)

)
(

)

รูปที่ 4 เส้นทางและจำนวนประแจรางรถไฟของระบบ Airport Rail Link

4.3 การวิเคราะห์ผล

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจะถูกนำมาบันทึกไว้ในโปรแกรม MS Excel เพื่อ
นำค่า O S และ D ของแต่ละลัก ษณะข้ อ บกพร่อ งของแต่ละชิ้นส่วนของ
ประแจรางรถไฟมาคำนวณหาค่า RPN ทั้งนี้จากข้อ มูลที่ได้มาพบว่ามีบ าง
4. กรณีศึกษา
ชิ้นส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลตรงกันในด้านของลักษณะข้อบกพร่อง แต่
4.1 ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport rail link, ARL)
ต่า งกั น ในค่า O S และ D คณะวิจั ย จึ งใช้วิธี ก ารหาค่ าเฉลี่ย O S และ D
ประแจรางรถไฟของระบบรถไฟฟ้าแอร์พ อร์ต เรล ลิงก์ (Airport rail สำหรับลักษณะข้อบกพร่องนั้น ๆ จึงทำให้ O S และ D บางครั้งมีค่าเป็นจุด
link, ARL) ถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ (รูปที่ 1) ระบบ ARL เป็น ทศนิยม
ระบบขนส่งทางรางที่บริหารโดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ทำการขนส่ง 4.4 ผลการศึกษา
ผู้โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสถานีพญาไท (ทั้งหมด 8 สถานี) ทุกวัน
4.1.1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องจากโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้น
ตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น. มีจำนวนผู้โดยสารประมาณวันละ 80,000 –
ตารางที่ 5 แสดงรูปแบบความเสียหาย 5 อันดับแรกจากการพิจารณา
90,000 คน ในอนาคตระบบ ARL จะเป็ นส่วนหนึ่งของรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิ น (สนามบินอู่ตะเภา-สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบิ นดอน โอกาสในการเกิดขึ้น โดยรูปแบบความเสียหายที่มีโอกาสเกิด ขึ้นมากที่สุด
เมือง) ดังนั้นการดูและรักษาอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะประแจรางรถไฟให้อยู่ ลำดับที่ 1 - 3 (มีค่า O เท่ากับ 5 หมายถึง เกิดขึ้นบ่อย) คือ การเกิดรอยล้อ
ในสภาพพร้อมใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็น [8] ปัจจุบัน ARL มีประแจรางรถไฟใน เบีย ด/ชน ของชิ้นส่วนตะเฆ่ (Crossing noses) การเกิดรอยแตกและการ
โครงข่ายจำนวน 49 ตัว กระจายอยู่ ณ ตำแหน่งต่างๆ คือ สถานีพญาไท 4 เกิดครีบ ที่จุ ดสัมผัสล้อ ของชิ้น ส่ว นรางกัน (Check rails และ Wing rails)
ตัว สถานีมักกะสัน 6 ตัว สถานีซ่อมบำรุงคลองตัน 18 ตัว ช่วงสถานีมักกะสัน ส่วนอันดับสี่ คือ การแตกหักของ Spring clips ของชิ้นส่วนตัวยึดราง (มีค่า
ถึงรามคำแหง 6 ตัว สถานีหัวหมาก 6 ตัว สถานีลาดกระบัง 2 ตัว และสถานี O เท่ากับ 4 คือ เกิดขึ้นบางครั้ง) และสุ ดท้ายอันอับ ที่ห้า คือ การเกิดรอย
สุวรรณภูมิ 7 ตัว ดังรูปที่ 4 โดยประแจรางรถไฟทั้งหมดนี้จะถูกตรวจสอบและ แตกร้ า วที่ หั ว ราง (Head check) ของรางหลั ก (Stock rails) ที่ มี ค่ า O
เท่ากับ 3.7 จากผลลัพธ์ที่ได้นี้ทาง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ควรมีการ
ซ่อมบำรุง 2 ครั้งใน 1 ปี หรือ ทุกๆ 6 เดือน
ให้ความสำคัญในการป้องกันกับรูปแบบความเสียหายของชิ้นส่วนเหล่านี้ให้
มากกว่ารูปแบบความเสียหายของชิ้นส่วนอื่นๆ ของประแจทางรถไฟ
4.2 การเก็บข้อมูล
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารคำนวนค่ า Risk Priority ตารางที่ 5 รูปแบบความเสียหาย 5 อันดับแรกจากตัวแปรโอกาสที่เกิดขึน้
โอกาสที่
Number (RPN) มาใช้ในขั้นตอนวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนั้นในการเก็บข้อมูล ลำดับ รูปแบบความเสียหาย
ชิ้นส่วน
สาเหตุ
จะเกิดขึ้น
คณะวิจัยจึงได้สัมภาษณ์กับวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงประแจ
การกระแทกจาก
รอยล้อเบียด/ชน
ตะเฆ่
5
รางรถไฟของบริ ษั ท รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จำกั ด ทั้ งหมด 6 ท่ า น ในรูป แบบ 1
ล้อรถไฟ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะเป็นตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงรูปแบบ
การกระแทกจาก
2
รอยแตกทีจ่ ุดสัมผัสล้อ
รางกัน
5
ล้อรถไฟ
FMECA ของชิ้นส่วนทั้งหมดของประแจรางรถไฟ ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย
การเสียดสีกันของ
ลักษณะข้อบกพร่อง/รูปแบบการเสียหาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้ น 3
รอยครีบที่ Check Rail
รางกัน
5
ล้อรถไฟ
นอกจากนี้ ผู้ เชี่ ย วชาญยั งถู ก ถามให้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย ง (RPN) ของแต่ ละ
4
Spring Clip แตกหัก
ตัวยึดราง
การสั่นสะเทือน
4
ลักษณะข้อบกพร่อง ตามเกณฑ์ที่แสดงในตารางที่ 1 2 และ 3
5
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เกิดรอย Head Check

รางหลัก

การเสียดสีกันของ
ล้อรถไฟ
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ตารางที่ 6 รูปแบบความเสียหาย 3 อันดับแรกจากตัวแปรผลกระทบ
รูปแบบความ
ลำดับ
ชิ้นส่วน
สาเหตุ
ผลกระทบ
เสียหาย
1

ตัวสวิตช์ใช้ไม่ได้

ประแจ
กล

2

รอยร้าวบริเวณ
จุดเชื่อมเทอร์มิต

รางหลัก

3

รอยล้อเบียด/ชน

ตะเฆ่

ความล้าของ
มอเตอร์
การกระแทกจาก
ล้อรถไฟ
การกระแทกจาก
ล้อรถไฟ

4.1.3 ตัวเลขลำดับความสำคัญ (RPN)
รูปที่ 5 แสดงค่า Normalised RPN ของชิ้นส่วนต่างๆ ของประแจราง
รถไฟตามที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ใ นหั ว ข้ อ 3.4 ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า ประแจกล (Point
Machines) มี ค่ า ความเสี่ ย งของการชำรุด มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ รางกั น
(Check rails/Wing rails) และอั น ดั บ ที่ 3 คื อ ตะเฆ่ (Crossing noses)
ส่วนชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงของการชำรุดน้อยที่สุดของการศึกษานี้คือ รางปิด
(Closure rails) จากผลการศึกษานี้ทำให้รู้ว่า ประแจกล เป็นชิ้นส่วนวิกฤติ
(Critical part) ของประแจรางรถไฟที่ใช้อยู่ในระบบโครงข่าย ARL

Normalised RPN

4.1.2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องจากผลกระทบ
ตารางที่ 6 แสดงรูปแบบความเสียหาย 3 อันดับแรกจากการพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดขึ้ น โดยรูปแบบความเสียหายที่ ทำให้เกิดผลกระทบมาก
ที่ สุ ด (มี ค่ า S ประมาณ 7) คื อ สวิ ต ช์ ใช้ ก ารไม่ ได้ ซึ่ งมี ที่ ม าจากชิ้ น ส่ ว น
มอเตอร์ของประแจกล (Point Machine) เกิดการล้า อันดับที่สอง คือ การ
เกิดรอยร้าวบริเวณจุดเชื่อมเทอร์มิตของชิ้นส่วนรางหลัก (มีค่า S เท่ากับ 6)
และอันดับสุดท้าย คือ เกิดรอยล้อเบียด/ชน ของชิ้นส่วนตะเฆ่ (Crossing
Nose) ซึ่งมีค่า S เท่ากับ 3 จากผลที่ได้นี้ทาง บริษั ท ร.ฟ.ท. จำกัด ควร
พิ จ ารณาตรวจสอบประแจรางรถไฟให้ ถี่ ก ว่ า แผนการตรวจสอบเดิ ม
โดยเฉพาะชิ้นส่วนของประแจกลที่มีค่าผลกระทบของชิ้นส่วนค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนอื่น
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16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

6

รูปที่ 5 ค่า Normalised RPN ของชิ้นส่วนต่างๆ ของประแจรางรถไฟ

3

4.1.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องจากความสามารถในการ
ตรวจสอบ
ตารางที่ 7 แสดงรูปแบบความเสียหาย 3 อันดับแรก โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการตรวจสอบ โดยจะเห็ น ว่า รูป แบบความเสี ย หายที่
ตรวจสอบยากที่สุด (มีค่า D เท่ากับ 3) คือ สวิตช์ใช้การไม่ได้ อันดับที่สอง
คือ รางลิ้นกระดก (มีค่า D เท่ากับ 2.5) และอันดับสุดท้าย คือ เกิดรอยร้าว
บริเวณจุดเชื่อมเทอร์มิตของชิ้นส่วนรางหลัก (มีค่า D เท่ากับ 2) จากผลที่ได้
นี้ทาง บริษัท ร.ฟ.ท. จำกัด ควรพิจารณาจัดหาเครื่องมือและนำเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของประแจรางรถไฟ เพื่อให้
ง่ายขึ้นต่อการหาจุดบกพร่องและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
ตารางที่ 7 รูปแบบความเสียหาย 3 อันดับแรกจากตัวแปรความสามารถในการ
ตรวจสอบ
ลำดับ

รูปแบบความ
เสียหาย

ชิ้นส่วน

สาเหตุ

การ
ตรวจสอบ

1

ตัวสวิตช์ใช้ไม่ได้

ประแจกล

ความล้าของ
มอเตอร์

3

2

รางลิ้นกระดก

รางลิ้น

การสั่นสะเทือน

2.5

3

รอยร้าวบริเวณ
จุดเชื่อมเทอร์มิต

รางหลัก

การกระแทกจาก
ล้อรถไฟ

2

4.1.4 ผลการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะแผนการซ่อมบำรุง
ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการชำรุดของชิ้นส่วนประแจ
รางรถไฟโดยใช้เกณฑ์จากตารางที่ 4 ซึ่งผลที่ได้คือชิ้นส่วนโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ความเสี่ยงต่ำและต่ำมาก อย่างไรก็ตามยัง มี 2 ชิ้นส่วนที่อยู่ในเกณฑ์
ความเสี่ยงปานกลางและมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ
ประแจกลและรางกัน ซึ่งมีค่า Normalised RPN 15 และ 12 ตามลำดับ
เมื่อนำผลการศึกษาที่ได้นี้ไปพิจารณากับ แผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
ประแจรางรถไฟของ ARL (ตารางที่ 9) พบว่ า ปั จ จุ บั น ARL มี แ ผนการ
ดำเนินการทุกๆ 6 เดือน หากพบชิ้นส่วนใดมีปัญหาหรือชำรุดจะดำเนินการ
ซ่อมแซมในทันที โดยจะซ่อมแซมในช่วงหลังการให้บริการ เพื่อลดผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามจากผลการประเมินความเสี่ยงพบว่าชิ้นส่วนของ
ประแจรางรถไฟมีความเสี่ยงไม่เท่ากันและสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาจสามารถปรับเปลี่ยนได้
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ค่า
RPN ที่มากที่สุดของแต่ละกลุ่มมาหาสัดส่วน เช่น 9 (กลุ่มระดับความเสี่ยง
ต่ำ) เป็ น ประมาณ 2 เท่า ของ 4 (กลุ่มระดั บ ความเสี่ย งต่ำมาก) ดังนั้น ถ้ า
กำหนดให้ กลุ่มระดับความเสี่ย งต่ำมากมีแผนการตรวสอบและซ่อ มบำรุง
เหมือนเดิมคือทุกๆ 6 เดือน ดังนั้นกลุ่มระดับความเสี่ยงต่ำจะต้องมีแผนการ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงทุกๆ 3 เดือน ในทำนองเดียวกันกลุ่มระดับ ความ
เสี่ยงปานกลางก็จะต้องทำทุกๆ 1.5 เดือน แต่ถ้าหากคิดว่า 1.5 เดือน เป็น
ความถี่ มากเกินไปที่อ าจกระทบต่อ ทรัพ ยากรในการดูแ ลรัก ษา แผนการ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงของกลุ่มนี้ อาจปรับเป็นทุกๆ 2 เดือน เนื่องจากค่า
RPN เฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 13
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินความเสี่ยง
ลำดับ
1

ชิ้นส่วน
Point Machines

Normalised RPN
15

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Check rails/Wing rails
Crossing noses
Stock rails
Sleepers
Fastenings
Switch rails
Stretcher bars
Electric wires
Heel blocks
Slide chairs
Closure rails

12
9
8
6
5
5
4
4
2
2
2

ตรวจสอบบ่อยครั้งกว่าชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงในการชำรุ ดต่ำดังข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้
ในอนาคตถ้ามีข้อมูลการซ่อมบำรุงประแจรางรถไฟเชิงสถิติ (Historical
data) การวิเคราะห์ด้วยวิธี FMECA อาจสามารถประยุกต์เข้ากับวิธี Failure
Mode Critically Number ซึ่งจะทำให้ผลการศึกษามีความน่าเชื้อถือเพิ่ม
มากขึ้น และถ้าข้อมูลมีมากพอยังสามารถนำไปใช้ในแบบจำลองคณิตศาสตร์
ที่สามารถคิดตัวแปรอื่ นๆ ร่ว มได้ เช่น ความน่ าจะเป็ น ในการชำรุด และ
งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้แผนการซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 9 แผนการซ่อมบำรุงของ Airport Rail Link ปัจจุบนั
ลำดับ

ชิ้นส่วน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Point Machines
Check rails/Wing rails
Crossing noses
Stock rails
Sleepers
Fastenings
Switch rails
Stretcher bars
Electric wires
Heel blocks
Slide chairs
Closure rails
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Inspection period
แผนปัจจุบัน
แผนเสนอแนะ

คณะวิจัยขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้การ
สนับ สนุนทุนวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ บริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จำกัด ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการชำรุดของ
ประแจรางรถไฟ

เอกสารอ้างอิง

2 เดือน

3 เดือน
6 เดือน

6 เดือน

5. สรุป
การศึ ก ษาครั้งนี้มี จุ ดประสงค์ เพื่ อ วิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งการชำรุดของ
ประแจรางรถไฟโดยใช้กระบวนการตามมาตฐาน ISO31000 ควบคู่กับการ
วิเคราะห์ ลั ก ษณะข้ อ บกพร่อ งและผลกระทบที่ วิก ฤติ (Failure Modes,
Effects and Criticality Analysis, FMECA) โดยมีกรณีศึกษาคือประแจราง
รถไฟในโครงข่ายของรถไฟฟ้า Airport Rail Link (ARL) ผลการศึกษาพบว่า
ชิ้นส่วนของประแจรางรถไฟที่ มีความเสี่ยงการชำรุดมากที่ สุดคือประแจกล
(Point machines) ชิ้นส่วนนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในอนาคตอาจใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้าน Condition monitoring มาช่วยเพื่อให้อุปกรณ์นี้
มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) เพิ่มมากขึ้น
ในภาพรวมความเสี่ยงการชำรุดของประแจรางรถไฟสามารถแบ่งได้เป็น
3 กลุ่มคือ กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง กลุ่มความเสี่ยงต่ำและกลุ่มความเสี่ยง
ต่ำมาก ดังนั้นแผนการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงของชิ้นส่วนเหล่านี้อาจไม่
สามารถทำพร้อมกันได้ ชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงในการชำรุดสูงควรได้รับการ

[1] Rama, D. and Andrews, J.D. (2013). A reliability analysis of
railway switches. Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid
Transit, 227(4), pp. 344-363.
[2] Papathanasiou, N., Martani, C., and T. Adey, B. (2018). Risk
Assessment Methodology. DESTination RAIL – Decision
Support Tool for Rail Infrastructure Managers.
[3] ชัยมงคล ศรีจันทรา, (2010). การพัฒนาโมดูลซ่อมบำรุงรักษาตาม
สภาพด้วยเทคนิค
FMECA
และการประยุกต์ใช้ในรถไฟฟ้า.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี
[4] Cicek, K., Turan, H., Topcu, Y.I., and Searslan, M.N. (2010).
Risk-based preventive maintenance planning using Failure
Mode and Effect Analysis (FMEA) for marine engine
systems. The 2nd International Conference on Engineering
System Management and Applications, pp. 1–6.
[5] Kim, J. and Jeong, H.Y. (2013). Evaluation of the adequacy
of maintenance tasks using the failure consequences of
railroad vehicles. Reliability Engineering and System
Safety, 117, pp. 30–39.
[6] Dinmohammadi, F., Alkali, B., Shafiee, M., Berenguer, C.,
and Labib, A., (2016). Risk Evaluation of Railway Rolling
Stock Failures Using FMECA Technique: A Case Study of
Passenger Door System. Urban Rail Transit, 2, pp. 128–
145.
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การวิเคราะห์ความหลากหลายของพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย
An Analysis of Preference Heterogeneity in Residential Choice Behaviour
ธวัชชัย คงสุวรรณ์1,* และ วราเมศวร์ วิเชียรแสน2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

Abstract

ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางราง เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันครอบคลุมระยะทางกว่า 153 กิโลเมตร ทั้งนี้อิทธิพล
ของการขนส่ ง ที ่ ม ี ต ่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ท ี ่ ด ิ น ทำให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการคาดการณ์ปริมาณ
การเดินทาง จำนวนประชากร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องทราบอย่างถูกต้องของพื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยที่มี
ความหลากหลายหรือแตกต่างกันของแต่ละคน จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำมา
พิจารณาในการคาดการณ์จำนวนประชากรของพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่หลากหลายของคนแต่ละกลุ่มที่ มตี ่อ
การเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน (Heterogeneity Preference)
เนื่องจากแต่ละคนมี รสนิยม ความชอบหรือความสนใจ Lifestyle ในการ
เลือกที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเห็นว่าการวิเคราะห์แบบภาพรวมในลักษณะการ
เลือกแบบ Homogeneous จึงไม่ถูกต้องมากนัก สำหรับพฤติกรรมของการ
เลือกในสถานการณ์จริง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบจำลองแบบไม่ต่อเนื่อง
(Discrete choice model) สำหรับการวิเคราะห์ โดยในการศึกษาในครั้งนี้
ได้มีการเปรียบเทียบ 3 แบบจำลอง คือ แบบจำลอง Multinomial logit
(MNL) แบบจำลอง Mixed logit (MMNL) และ แบบจำลอง Latent class
(LC) และตรวจสอบระดับความสอดคล้องของแบบจำลอง(Goodness of
fit) ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ส ู ง สุ ด (Maximum likelihood
Method) โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้น ได้มาจาการสำรวจจำนวน 2,400
ตั ว อย่ า ง จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ท ี ่ อ าศั ย ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ ร ี แ ละ
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดสถานการณ์จำลองขึ้น (Stated Preference
หรือ SP Survey) ของการเลือกที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์
พบว่า พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มคนที่มีลักษณ์ความชื่นชอบ
รสนิยม หรือพฤติกรรมการเลือกเดียวกัน เข้าในกลุ่มเดียวกัน จากการแบ่ง
โดยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละคน เช่น จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน รายได้โดยเฉลี่ย และ สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบแต่ละคน
เป็นต้น

In the present, the public transportation via rail are
significantly developed and covering in many areas. Currently,
railway development has already been covered over 153
kilometers. This has given the influence on land use, creating
more real estate development along the route. It is necessary to
know amount of travel demand and populations in area
precisely. To know this number, it is required a comprehension
of various population behavior in choosing residence as an
important factor. Hence, the objective of this study is to learn
the various behaviors of each group of people with different
habitat characteristics or the heterogeneity preference. Since
each people has different taste, preference, interest, and
lifestyles of choosing their own residences. The researcher
considered that ‘Homogeneous selection’ analysis through the
method of ‘Discrete choice model’ was not giving an accurate
result to the behavior of choosing residence in the real situation.
In this research, it is using 3 compared models including,
Multinomial Logit model (MNL), Mixed Logit model (MMNL), and
Latent class model (LC). Researcher checked Goodness of fit of
mentioned model via Maximum likelihood method. The data of
this analysis gather a sample survey. The total sample was 2,400
samples from people who lived in Bangkok and Nonthaburi
province by creating a scenario (Stated preference or SP) of
housing selection. However, the analysis illustrated that each
persons’ housing selection behavior are statistically different. We
divided people with similar characteristic into a group of
economic, and social factor. Example of sub divided group
included, number of members in household, average income,
and status of each respondent.

คำสำคัญ : แบบจำลอง Multinomial Logit , แบบจำลอง Mixed Logit,
แบบจำลอง Latent Class, การเลือกทีอ่ ยู่อาศัย

Keywords: Multinomial Logit Model, Mixed Logit Model,
Latent Class Model, Residential Choice
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1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ในช่ ว งเวลาหลายปี ท ี ่ ผ ่ า นมา การเปลี ่ ย นแปลงของประชากร
กรุงเทพมหานครค่อย ๆ ลดลงพร้อมกับการขยายตัวที่สูงขึ้นของจำนวน
ประชากรในพื้นที่ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และนครปฐม) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ได้ขยายออกไปครอบคลุม ภูมิภาคที่ห่างไกลของประเทศ และสร้างความ
หนาแน่นขึ้นในพื้นที่ปริมณฑลและพื้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างรวดเร็ว (รายงาน
การศึกษา: ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2554, สำนักผัง
เมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร) จากแผนแม่ บ ทการขนส่ ง มวลชนทางรางใน
กรุ ง เทพมหานคร จนถึ ง แผนแม่ บ ทระบบขนส่ ง มวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (Mass Rapid
Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region, M-MAP2) ทำ
ให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า
แล้ ว ทั ้ ง หมด 5 สายทาง ได้ แ ก่ รถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วเข้ ม (ช่ ว ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-เคหะฯ) รถไฟฟ้าสายสีเขยีวอ่อน (ช่วงสนามกีฬา
แห่งชาติ-บางหว้า) รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงท่าพระ-หลักสอง) รถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิ) และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วง
บางใหญ่-เตาปูน) รวมทั้งสิ้น 109 สถานี ครอบคลุมระยะทาง 153 กิโลเมตร
(แผนแม่ บ ทระบบขนส่ ง มวลชนทางรางในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร) ทำให้เป็นการเชื่อมเนื้อเมืองส่วนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจหลักของเมือง ย่านที่พัก
อาศัย ย่านราชการ แหล่งงานต่างๆ เป็นต้น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑล
มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงาน ประกอบธุรกิจ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งงาน และกลับ
ออกไปยังที่พักอาศัยของตนเองได้อย่างสะดวก ดังนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
ระบบการขนส่งทางรางมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่งผลให้
บริเวณที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษา
ผลกระทบของระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
มู ล ค่ า อสั ง หาริ มทรัพ ย์ (Vichiensan & Miyamoto, 2010) ข้ อ สั ง เกตที่
สำคัญอย่างหนึ่ง คือพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่งในเขตเมือง
นั้น มีปฏิสั มพันธ์กันอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณย่านพื้นที่ตั้งของ
สถานีนับว่าเป็นทำเลทองที่มีปริมาณการสัญจรผ่านเพื่อเข้าสู่สถานี สิ่งนี้เป็น
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ราคาของที่ดินสำหรับการสร้างกิจกรรมเพื่อรองรับต่อความต้ องการสำหรับ
การเดินทางของผู้ใช้บริการระบบรางที่เกิดขึ้น หรือกล่าวได้ว่า สถานที่ที่มี
การเข้าถึงได้ง่ายจะมีโอกาสสูงสำหรับในการพัฒนาพื้นที่ได้มากกว่า พื้นที่ที่มี
การเข้าถึงที่ยากลำบาก
จากงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต พบว่า ในหลายเมืองต้องการสนับสนุนการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นหลัก โดยงานวิจัยจำนวนมาก
พบว่า การจัดสรรค์หรือการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมจะส่งผลต่อการเลือกใช้
ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสร้างแบบจำลองหาความสัมพันธ์
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ระหว่างที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมในการเดินทางจึงมีความสำคัญเป็นอย่าง
มาก (Nurlaela & Curtis, 2012) ผลการวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยัง
พบว่า ระบบขนส่งมีอิทธิพลต่อการโยกย้ายที่อยู่อาศัย กล่าวคือเมื่อมีการ
เข้าถึงได้สะดวกขึ้นของระบบขนส่ง ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่
อาศัย รวมถึงปัจจัยทางด้านเวลาที่ส่งผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย กล่าวคือทุก
ครัวเรือนให้ความสำคัญกับเวลาในการเดินทาง เมื่อพื้นที่ใดมีการเดินทาง
เข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น จะทำให้พื้นที่นั้นๆมีความน่าสนใจ
สำหรั บ การเลื อ กเป็ น อยู ่ อ าศั ย (Zondag & Pieters, 2005) โดยการ
วิเคราะห์การเลือกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ถูกพัฒนาโดยวิธีการสร้างทางเลือก
แบบต่อเนื่อง เพื่อหาปัจจัยที่แตกต่างกันไปและทำการรวมการเดินทางกับ
พฤติ ก รรมเข้ า ด้ ว ยกั น ซึ ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี
อรรถประโยชน์สูงสุด (Utility Maximization)(McFadden, 1978) ตัวอย่าง
งานวิ จ ั ย หนึ ่ ง สำหรั บ การพั ฒ นาหาตำแหน่ ง สถานี ร ะบบขนส่ ง สาย
Mandurah ในเมือ ง เพิร์ท(Perth) รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย พบว่า การ
วิเคราะห์ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบอธิบายอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย
โดยขึ้นอยู่กับระบบขนส่ง ได้ใกล้เคียงมากที่สุด รวมถึงสถาพทางสั งคมของ
ครัวเรือนจะมีแน้วโน้มที่จะเลือกที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปแต่ละกลุ่ม
โดยใช้ แ บบจำลอง hybrid Latent class (Hybrid LCM) สำหรั บ การ
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยต่างๆ(Olaru, Smith, & Taplin, 2011) ดังนั้นเพื่อ
ทดสอบว่าบ้านหลังใดจะถูกเลือก โดยคำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติที่หลากหลาย
ของลักษณะบ้าน สถานที่ใกล้เคียง การเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนได้ดีที่สุด โดยใช้หลักการทฤษฎีดังกล่าวในการวิเคราะห์
โดยทั่วไปแล้ว พบว่า พฤติก รรมของคนที่เลือกเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชนทางรางเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เลือกที่พักอาศัยบริเวณใกล้กับเส้นทาง
รถไฟฟ้ า ในระยะภายใน 500 เมตร จากสถานี (Chalermpong &
Ratanawaraha, 2013)
ดั ง นั ้ น จุ ด ประสงค์ ข องงานวิ จ ั ย นี ้ คื อ ต้ อ งการศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่
หลากหลายของคนแต่ละกลุ่มที่มี ต่อการเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง
กัน ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑล โดยเน้นบริเวณ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นหลัก ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายปัจจุบันที่ได้เชื่อมต่อระหว่าง
เขตกรุงเทพมหานครและเขตนนทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นปัจจัยหลัก
ที่เพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และดึงดูดคนให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น รวมถึง
การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกขึ้น โดยการ
วิเคราะห์จะเลือกใช้แบบจำลองโลจิตแบบหลายทางเลือก (Multinomial
Logit Model) แบบจำลองโลจิ ต แบบผสม (Mixed Logit Model) และ
แบบจำลองกลุ่มแฝง(Latent class Model) เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลองทั้ง
3 แบบจำลอง และอธิบ ายความสัมพันธ์ข องปัจ จัยที่มีอ ิทธิพ ลต่อ ความ
หลากหลายของการเลือกที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (สายสีม่วง)
เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยัง
เป็นตัวชี้วัดสำหรับ ประชาชนทั่ วไป ผู้ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ
หน่วยงานภาครัฐ สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคา และพัฒนา
โครงการอาคารชุด รวมถึงการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน ต่อไป
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2. แบบจำลองทางเลือก (Discrete Choice Models)

2.2 แบบจำลอง Mixed Logit

แบบจำลอง Discrete Choice เป็นแบบจำลองหนึ่งทางเศรษฐมิติ ที่
นำมาใช้กับสถานการณ์ที่ตัวแปรตามอยู่ในรูปของตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น
บุคคลต้องทำการเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากทางเลือกที่สร้างขึ้น (de
Dios Ortúzar & Willumsen, 2011) กล่ า วคื อ ตั ว แปรมี ล ั ก ษณะเป็ น
ทางเลือกสำหรับในการศึกษาในครั้งนี้ ตัวแปรตามคือการเลือกซื้อบ้านแบบ
ใด โดยปกติข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดังกล่าวมักเป็น
ข้อ มูลระดับ ย่อ ย (Disaggregate Analysis) หรือ หน่ว ยการวิเคราะห์เป็น
หน่วยระดับครัวเรือน (Household) ทั้งนี้ทางเลือกหรือตัวแปรตามในการ
วิเคราะห์นั้นอาจเป็น สองทางเลือ ก (Binary Choice) หรือ มากกว่าสอง
ทางเลือก (Multinomial Choice) ก็ได้ โดยส่วนใหญ่การวิจัยด้านนี้จะใช้
แนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์สูงสุด (Utility Maximization) เพื่อตรวจสอบ
ความไม่แน่นอน (Random Utility Theory) ของตัวเลือก (บ้าน) ใดจะถูก
เลือก โดยคำนึงจากเรื่องคุณสมบัติที่หลากหลายของตัวเลือกที่กำหนดขึ้น
โดยมีรูปแบบสมการพื้นฐาน ดังสมการที่ (1)

สำหรับแบบจำลอง Mixed Logit หรือ random parameters logit ใช้
สำหรับการประมาณค่าความเป็นไปได้ของพารามิเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละตัว
แปร ไม่ใช่เพียงแค่ประมาณค่าจากกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยใช้กฎของเบย์
(Bayesian approach) สำหรับการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรสุ่ม
ซึ่งแบบจำลอง Mixed logit เป็นแบบจำลองที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถ
นำมาประมาณค่ า ในรู ป แบบฟั ง ก์ ช ั น อรรถประโยชน์ ไ ด้ (McFadden &
Train, 2000) ในการสร้างแบบจำลอง Mixed logit สามารถแบ่งส่วนของ
เทอมสุ่มออกได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นส่วนที่ที่ยอมให้มคี วามสัมพันธ์
และความแปรปรวนของเทอมสุ่มแตกต่างกันได้ในแต่ละตัวเลือกและบุคคล
(Heteroskedasticity) โดยในบทความนี้ กำหนดให้ตัวแปรทางด้านราคา
เป็ น ตั ว แปรสุ ่ ม และส่ ว นที ่ ส องมี ก ารแจกแจงแบบอิ ส ระแบบกั ม เบล
เหมือนกับแบบจำลองโลจิตโดยส่วนแรกสามารถที่จะเป็นการแจกแจงแบบ
ใดก็ได้ ในการพิจารณาแบบจำลองจะต้องมรการระบุฟังก์ชันอรรถประโยชน์
ตามสมการที่ (3)

Uin = Vin +εin

(1)

(3)

𝑈in = 𝛽′𝑛 𝑥𝑖𝑛 + 𝜀𝑖𝑛

โดยที่ 𝛽′𝑛 คือ เวกเตอร์ของพารามิเตอร์ที่มีค่าคงที่ของ xin (ค่าเฉลี่ย
โดยที่ Uin คือ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของคนที่ n ที่ ของกลุ่มบุคคล)
เลือกทางเลือก i
𝑥𝑖𝑛 คือ เวกเตอร์ของลักษณะต่างๆของผู้ที่ตัดสินใจคนที่ n และ
Vin คื อ ส่ ว นป ระ ก อ บ ข อ งตั ว แ ป รอ ิ ส ระ ( Systematic คุณสมบัติของตัวเลือก i
Components) ที่วัดได้ของคนที่ n ที่เลือกทางเลือก i
จากสมการที่ (3) จึงสามารถเขียนสมการความน่าจะเป็นโลจิตของตัว
εin คือ ส่วนของความพอใจแบบสุ่ม (Random Components) แปรได้ยังสมการที่ (4)
หรื อ เทอมสุ ่ ม ที ่ ม ี ก ารแจกแจงแบบอิ ส ระและเหมื อ นกั น แบบกั ม เบล
𝑒 𝛽′𝑛 𝑥𝑖𝑛
𝐿𝑖𝑛 (𝛽𝑛 ) =
(4)
𝛽′ 𝑥
(Gumbel distribution) ของคนที่ n ที่เลือกทางเลือก i
∑𝑗 𝑒 𝑛 𝑗𝑛
2.1 แบบจำลอง Multinomial Logit

โดยที่ Lin(βn) คือ ความน่าจะเป็นของตัวแปรของคนที่ n
(McFadden, 1978) แบบจำลอง Multinomial Logit เป็นแบบจำลอง
ดังนั้น ทำให้ความน่าจะเป็นของแบบจำลอง Mixed logit แสดงดัง
ที่วิเคราะห์การตัดสินใจของการเลือกที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ทางเลือกขึ้น สมการที่ (5)
ไป โดยพิจารณาทางเลือกทั้งหมดพร้อมๆกัน ซึ่งในบทความนี้ได้กำหนดตัว
แปรสำหรับการวิเคราะห์ ประกอบด้วยทางด้านราคาของที่อยู่อาศัย ขนาด
𝑒 𝛽′ 𝑋
𝑃𝑖𝑛 = ∫ (∑ 𝛽′ 𝑖𝑛 ) 𝑓(𝛽)𝑑𝛽
(5)
𝑗 𝑒 𝑋𝑗𝑛
ของที่ดิน จำนวนที่จอดรถ ระยะทางที่สั้นที่สุดไปยังสถานีรถไฟฟ้า ระยะทาง
ที่ใกล้ที่สุดไปยังห้างสรรพสินค้า ระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยังถนนสายหลัก และ
โดยที่ Pin คือ ความน่าจะเป็นของการเลือกของคนที่ n จะเลือก
ระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยังทางด่วน ดังสมการที่ (2)
ตัวเลือก i
f(β) คือ ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น(probability
𝑒 𝛽𝑘 𝑋𝑖𝑛𝑘
𝑃n (i) = 𝐽 𝛽𝑘𝑋𝑗𝑛𝑘
(2) density function) ของตัวแปร โดยกำหนดให้ β คือ ค่าการแจกแจงความ
∑𝑗=1 𝑒
น่าจะเป็นปกติ (Normal Distribution) N~( μ, σ2)
โดยที่ Pn(i) คือ ความน่าจะเป็นของคนที่ n จะเลือกทางเลือก i
ซึ่งจากสมการที่ (5) คือความน่าจะเป็นของการเลือกแต่ละคน แบบไม่มี
βk คือ สัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรตัวที่ k ที่มีต่อ
เงื่อ นไขเกี่ย วข้อ งกับ การอินทิเกรทหลายมิติ โดยการอินทิเกรทฟังก์ชัน
ระดับความพอใจ
Xink คือ ตัวแปรตัวที่ k ซึ่งจะอิทธิพลต่อความพอใจของคนที่ n ที่ ข้างต้นไม่สามารถหาผลสำเร็จอย่างง่ายได้ ถ้ามิติของการอินทิเกรทมากกว่า
สองขึ ้ น ไป ไม่ ส ามารถคำนวณได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และแม่น ยำสำหรั บ การ
เลือก ทางเลือก i
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ประมาณค่าด้วย Maximum likelihood Estimation ดังนั้นในการประมาณ
ดังนั้นพฤติกรรมการเลือกของแต่ละคนจะมีค่าความน่าจะเป็นในการ
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองจึงนิยมใช้เทคนิคการ Simulation เข้ามาช่วย เป็นสมาชิกกลุ่มเฉพาะ โดยการแทนค่าสมการที่ (7) และ สมการที่ (8) ใน
ในการประมาณค่า
สมการที่ (6) ดังนั้นจะสมการความน่าจะเป็นตามสมการที่ (9)
2.3 แบบจำลอง Latent Class
(Kamakura & Russell, 1989) สำหรั บ แบบจำลอง Latent Class
สมมติ ว ่ า ภายใต้ ข ้ อ มู ล การเลื อ กนั ้ น มี ค วามสนใจในการเลื อ กตั ว เลื อ ก
หลากหลาย ๆ กลุ่ม (class) ซ่อนอยู่ เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกของคนแต่
ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้ Latent Class จะถูกนำมาใช้ใน
การวิเคราะห์ความชอบที่แตกต่างกันของพฤติกรรมการเลือก และสามารถ
จำนวนแนกพฤติกรรมการเลือกต่างๆ ออกเป็นกลุ่มๆ บนสมมติฐานที่ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเลือกที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันจะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน แต่มีความชอบที่แตกตต่างไปจากพฤติกรรมการเลือกของกลุ่มอื่นๆ
โดยการจำแนกพฤติกรรมการเลือกออกเป็นกลุ่มจากการประมาณค่าความ
น่าจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ว่ ากลุ่มตัวอย่างนั้นๆ ควรจัดอยู่ในกลุ่ม
ใด ส่วนของความคลาดเคลื่อน (Error term) เป็นอิสระต่อกันในแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละคน ดังสมการที่ (6)

𝑃𝑛 (𝑖) = ∑𝑆𝑠=1(

𝑒 𝛽𝑠 𝑋𝑖
𝑒 𝜆𝑠 𝑍𝑛
𝛽 𝑋 )( ∑𝑆 𝑒 𝜆𝑠 𝑍𝑛 )
𝐽
∑𝑗=1 𝑒 𝑠 𝑗
𝑠=1

(9)

โดยที่ทางเลือกของคนแต่ละคนจะถูกพิจารณาเป็นอิสระจากทางเลือก
จากคนอื่นๆ โดยจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆจากพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล ซึ่งสำหรับ การอธิบ ายความชอบที่แตกตต่างกันจะใช้แบบจำลอง
Multinomial logit model เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และความน่าจะเป็นของการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
นั้นๆ
2.4 การตรวจสอบระดับความสอดคล้องของแบบจำลอง

การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ เป็นการทดสอบค่าทางสถิติที่ใช้ในการ
พิจารณาว่าแบบจำลองที่ได้มานั้นสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ ได้ดีเพียงใด ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณขึ้นมาโดยวิธี การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์สูงสุด (Maximum Likelihood Method หรือ MLE) นั้นจะ
𝑃𝑛 (𝑖) = ∑𝑆𝑠=1 𝑃𝑛(𝑖|𝑠) 𝑃𝑛∈𝑠
(6) อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้หรือยอมรับได้หรือไม่นั้น วิธีทางสถิติที่นำมาตรวจสอบค่า
MLE นั ้ น คื อ Goodness of Fit Measure โดย (Ben-Akiva, Lerman, &
Lerman, 1985) ได้ เ สนอการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพแบบจำลองโลจิ ต
โดยที่ Pn (i) คือ ความน่าจะเป็นของคนที่ n จะเลือกทางเลือก i
Pn(i|s) คื อ ความน่ า จะเป็ น ของคนที ่ n เลื อ กทางเลื อ ก i บน (Logit Model) จากดัชนี ρ2 ดังสมการที่ (9)
เงื่อนไขของกลุ่ม S ซึ่งสามารถอธิบายได้จากฟังก์ชันอรรถประโยชน์ ดัง
ส ม ก า ร Unis = βsXni+ εnis ด ั ง น ั ้ น Utility parameters จ ึ ง ม ี ค ว า ม
LL(β)
ρ2 (0) =1(9)
LL(0)
เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มและความน่าจะเป็นของทางเลือก ดังสมการที่ (7)

𝑃𝑛(𝑖|𝑠) = ∑𝐽

𝑒𝛽𝑠 𝑋𝑖

𝑗=1 𝑒

𝛽𝑠 𝑋𝑗

(7)

โดยที ่ Xi คื อ พารามิ เ ตอร์ ข องกลุ ่ ม เฉพาะ (Segment-specific
parameter)
βs คือ พารามิเตอร์อรรถประโยชน์ (Utility parameter)
โดยสมมติให้ค่าความคาดเคลื่อนกระจายแบบอิสระข้ามกลุ่มของกลุ่ม
ตัว อย่า ง กับ Type I extreme value distribution ดังนั้นด้ว ยข้อ สมมติ
ดังกล่าว ความน่าจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม s จะอยู่ในรูป
สมการที่ (8)
𝑒 𝜆𝑠 𝑍 𝑛

𝑃𝑛∈𝑠 = ∑𝑆

𝑠=1 𝑒

𝜆𝑠 𝑍 𝑛

(8)

โดยที่ LL( β ) คือ ค่าลอการึทึ่มของฟังก์ชั่นความเป็นไปได้ที่ได้จาก
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์
LL( 0 ) คือ ค่า ลอการึทึ่มของฟังก์ชั่นความเป็นไปได้ในกรณีที่
สมมติให้สัมประสิทธิ์ทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของแบบจำลอง (ρ2) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0
ถึง 1 กล่าวคือ ถ้าค่ายิ่งเข้าใกล้ 1 หมายถึง แบบจำลองมีประสิทธิภาพสูง
สำหรับการอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของแบบจำลอง
โดยที่ลอการิทึ่มฟังก์ชั่นความเป็นไปได้จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
(Maximum Log likelihood Function) ถูก พัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้สำหรับการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการอรรถประโยชน์ดังสมการที่ (1) ซึ่งเป็น
ค่าที่บอกความสำคัญของตัวแปร ที่ได้จากการสังเกตเกิดจากการสุ่มเลือกมา
จากประชากรที่มีการแจกแจงที่ขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์เฉพาะค่าหนึ่ง ซึ่ง
ควรจะเป็นค่าที่ทำให้ความเป็นไปได้ (likelihood) ที่สุ่มเลือกได้ตัวอย่า ง
ดังกล่าวมีค่าสูงที่สุด โดยแสดงดังสมการที่ (10)

โดยที่ λs คือ Vector of the segment specific parameters
𝐿𝐿 = log(𝐿) = 𝛴∀𝑡∈𝑇 𝛴∀𝑗∈𝐽 𝛿𝑗𝑡 𝑥 ln (𝑃𝑗𝑡 (𝛽))
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นอกจากนี้มีการเลือกแบบจำลองอยู่อีกหลายเกณฑ์เพื่อใช้เปรียบเทียบ
แบบจำลอง และดูว่าแบบจำลองที่เลือกไปใช้นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด
โดย (Walker & Li, 2007) ได้พิจารณาสมการสำหรับการวิเคราะห์หาค่ า
ต่ำสุดของ AIC และ BIC ดังนี้โดยที่ Akaike’s Information Criterion หรือ
AIC คือ การคัดเลือกแบบจำลองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาแบบจำลองที่
ให้ค่าพยากรณ์แม่นยำที่สุด โดยมีตัวประมาณได้จากวิธีการประมาณค่าภาวะ
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood Function) ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ใน
การพิจารณาไม่จำเป็นต้องมีการแจงแบบปกติ อย่างไรก็ตามแบบจำลองโดย
ใช้เกณฑ์ AIC สำหรับการเลือกแบบจำลองที่มีค่าต่ำสุด เป็นแบบจำลองที่ใช้
ในการอธิบายตัวแปรตามได้ที่สุด โดยมีดังสมการที่ (11)
AIC = − 2(𝐿𝐿) + 2𝑘
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3.1 การสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด 2,400 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลในช่วงก่อนการ
เปิดให้บริการของรถไฟฟ้า สายสีม่วง ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ สิงหาคม
ถึง ตุลาคม 2554 โดยใช้ว ิธ ีก ารสัมภาษณ์แบบบุคคลต่อ บุคคล โดยการ
สำรวจสอบถาม ผู้ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ใน
ลักษณะของการกำหนดสถานการณ์จำลองขึ้น (Stated Preference หรือ
SP) ของการเลือกที่อยู่อาศัย ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จะถูกเลือกโดยการสุ่มตั วอย่าง
สถานการณ์ขึ้น 2 ตัวอย่าง แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบเจาะจง โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยข้อมูลทางด้าน เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส และ จำนวนเด็กในครัวเรือน และพฤติกรรมในการให้ความสนใจ
(11) ในด้านต่างๆ เช่น ราคา ขนาดหรือที่ดิน เป็นต้น
3.2 การสำรวจการเลือกทีอ่ ยู่อาศัย (Residential Location Choice)

โดยที่ LL คือ ค่าลอการิทึ่มฟังก์ชั่นความเป็นไปได้จากการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ (Maximum Log likelihood Function)
k คือ การประมาณค่าของตัวแปร (Estimated parameters)
สำหรับ BIC หรือ Bayesian Information Criteria นั้นได้พัฒนาเกณฑ์
การคัดเลือกแบบจำลองที่ได้จากการดัดแปลงแบบเบส์ของเกณฑ์ AIC โดย
นำขนาดตัวอย่างมาพิจารณาด้วย ซึ่งเกณฑ์ BIC จะเลือกแบบจำลองที่ให้ค่า
BIC ต่ำที่สุดเช่น เดียวกัน จึงจะเป็น แบบจำลองที่ถูกต้องโดยมีสมการตาม
สมการที่ (12)
𝐵IC = − 2(𝐿𝐿) + (ln(𝑁))𝑘

การสำรวจการเลือกที่อยู่อาศัย เป็นการสำรวจเพื่อนำผลการสำรวจมา
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย โดยใช้วิ ธีในการ
สอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้านราคา ขนาดที่ดิน ขนาดพื้นที่ใช้
สอย จำนวนห้องนอน จำนวนห้องน้ำ จำนวนที่จอดรถ ระยะทางไปยังสถานี
รถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ระยะทางไปยังถนนสายหลักที่ใกล้ที่สุด ระยะทางไปยัง
ห้างสรรพสินค้า ที่ใกล้ที่สุด และระยะทางไปยังทางด่วนที่ ใกล้ที่สุด ตาม
รูปที่ 1

(12)

โดยที่ N คือ การประมาณค่าของตัวแปร (Estimated parameters)

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
สำหรับพื้นที่ศึกษาจะเน้นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเป็น
รถไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นสายทางแรกที่
เปิดให้ใช้บริการในช่วงระยะแรก (คลองบางไผ่ - เตาปูน) มีเส้นทางการเดิน
รถรวมระยะทาง 23 กิโ ลเมตร เป็นระยะทางยกระดับ ทั้งหมด มีสถานี
ทั้งหมด 16 สถานี โดยเริ่มต้นจากบริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์
ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก เลี้ยว
ซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้สะพานพระนั่งเกล้า
ก่อนถึงสี่แยกแครายจะเลี้ยวขวาไปตามถนนติวานนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า สู่ถนน
กรุงเทพ - นนทบุรี ถึงบริเวณแยกเตาปูน มีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเชื่อมต่อ
กับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT) และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่า
พระ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ โดยมีพื้นที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี และ พื้นที่กรุงเทพมหานครบางส่วน
รูปที่ 1 แบบสำรวจการเลือกที่อยู่อาศัย
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ซึ ่ ง จากตารางที ่ 1 พบว่ า ลั ก ษณะทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ย เพศชาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.08 ของจำนวนผู ้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 1,346 ตัวอย่าง ส่วนเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 43.92 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,054 ตัวอย่าง สำหรับอายุแบ่งออกเป็น 5
ช่วง คือ ช่วงอายุ 18 ถึง 25 ปี มีจำนวน 292 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.17
ช่วงอายุ 26 ถึง 35 ปี มีจำนวน 728 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.33 ช่วงอายุ
36 ถึง 45 ปี มีจำนวน 786 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.75 ช่วงอายุ 46 ถึง
55 ปี มีจำนวน 440 ตัวอย่าง และ ช่วงอายุมากกว่า 55 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น
154 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.42 รวมถึงรายได้ต่อเดือน โดยส่วนใหญ่อยู่ที่
35,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อ ยละ 50.67 จำนวนทั้งสิ้น 1,216 ตัว อย่าง
รองลงมาคือ 25,001 ถึง 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.08 มีจำนวน 626
ตัวอย่าง สำหรับรายได้ต่อเดือน 15,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
8.67 มีจำนวน 208 ตัวอย่าง รายได้ต่อเดือน 20,001 ถึง 25,000 บาท คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 7.92 มี จ ำนวน 190 ตั ว อย่ า ง รายได้ ต ่ อ เดื อ น 10,001 ถึ ง
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.42 มีจำนวน 130 ตัวอย่าง และรายได้ต่อ
เดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.25 มี
จำนวนทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง ตามลำดับ อีกทั้ง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบ
ถาม โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี โดยคิดเป็นร้อยละ 69.08 โดยมี
จำนวนทั้งสิ้น 1,658 ตัวอย่าง รองมาเป็นระดับการศึกษา มัธยม/ปวช./ปวส.
ที่มีร้อยละ 17.25 คิดเป็นจำนวน 414 ตัวอย่าง ส่วนสูงกว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 10.58 คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 254 ตัวอย่าง และระดับการศึกษา
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนน้อยที่สุด คือ ต่ำกว่ามัธยม คิดเป็นร้อยละ
3.08 หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 74 จำนวนของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอยด้วย สถานภาพโสด แต่งงานแล้ว และ หย่าร้าง
หรือหม้าย คิดเป็นร้อยละ 35.00 60.33 และ 4.67 ตามลำดับ โดยมีจำนวน
840 1,448 และ 112 ตั ว อย่ า งตามลำดั บ เช่ น กั น รวมถึ ง จำนวนเด็ ก ใน
ครัวเรือน ซึ่งประกอบไปด้วย ไม่มีจำนวนเด็กในครัวเรือน มีจำนวนเด็กใน
ครัวเรือน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน และ 5 คน จำนวนเด็กในครัวเรือนมาก
ที่สุดโดยประกอบไปด้ว ยจำนวนร้ อ ยละ 40.08 27.67 25.25 5.93 1.00
และ 0.08 ตามลำดับ โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 962 664 606 142 24 และ 2
จำนวนตามลำดับเช่นกัน
ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
มากกว่า 55 ปี

ความถี่
(จำนวน)

อัตราร้อยละ
(เปอร์เซ็นต์)

1,346
1,054

56.08
43.92

292
728
786
440
154

12.17
30.33
32.75
18.33
6.42
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รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาท ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ามัธยม
มัธยม/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถานภาพการสมรส
โสด
แต่งงานแล้ว
หย่าร้าง/หม้าย
จำนวนเด็กในครัวเรือน
ไม่มีจำนวนเด็กในครัวเรือน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน

30
130
208
190
626
1,216

1.25
5.42
8.67
7.92
26.08
50.67

74
414
1,658
254

3.08
17.25
69.08
10.58

840
1,448
112

35.00
60.33
4.67

962
664
606
142
24
2

40.08
27.67
25.25
5.92
1.00
0.08

4. ผลการวิเคราะห์แบบจำลองการเลือกที่อยู่อาศัย
สำหรับการวิเคราะห์หาความหลากหลายในการเลือกที่อยู่อาศัย สำหรับ
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจ จัย ประกอบด้วย ราคา
(PRICE) ขนาดของที ่ ด ิ น (LAND_SIZE) จำนวนที ่ จ อดรถ (PARKING)
ระยะทางที่สั้นที่สุดไปยังสถานีรถไฟฟ้า (dSTATION) ระยะทางที่ใกล้ที่สุดไป
ยั ง ห้ า งสรรสิ น ค้ า (dMALL) ระยะทางที ่ ใ กล้ ท ี ่ ส ุ ด ไปยั ง ถนนสายหลั ก
(dMAINrd) และ ระยะทางที ่ ใ กล้ ท ี ่ ส ุ ด ไปยั ง ทางด่ ว น (dEXPWAY) โดย
วิเคราะห์แบบจำลองทั้ง 3 แบบจำลองในการเปรียบเทียบกัน ระหว่างผล
การวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย แบบจำลอง Multinomial Logit แบบจำลอง
Mixed Logit หรือ Random parameters logit และ แบบจำลอง Latent
class โดยความแตกต่ า งระหว่ า งของแบบจำลองทั ้ ง 3 แบบจำลองคือ
แบบจำลองMultinomial ซึ่งจะสมมติว่าพฤติกรรมทุกคนมีลักษณ์เหมือนกัน
ทุ ก ประการหรื อ เป็ น แบบ homogeneous สำหรั บ แบบจำลอง Mixed
Logit จะมีความใกล้เคียงกับ แบบจำลอง Multinomial logit แตกต่างกัน
คือการสมมติว่าคนที่เลือกที่อยู่อาศัยนั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันของการ
เลื อ ก ดั ง นั ้ น จึ ง กำหนดค่ า น้ ำ หนั ก ของปั จ จั ย จถู ก สุ ่ ม มาจาก Normal
distribution ทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นใกล้เคียงพฤติกรรมการเลือกจริงมาก
ขึ้น และแบบจำลองสุดท้ายคือ แบบจำลอง Latent Class ซึ่งแบบจำลอง
ดังกล่าวจะสมมติว่าภายใต้ข้อมูลการเลือกนั้น ผู้ที่สนใจการเลือกที่อยู่อาศัย
จะมีหลายๆ กลุ่ม(Class) ซ่อนอยู่ โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีรสนิยมแบบ
เดียวกัน หรือ มีพฤติกรรมในการเลือกที่เหมือนกัน ซึ่ง จะเป็นแบบจำลองที่
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ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ด้วยสมมติฐานที่ว่า คนแต่ละกลุ่มมี
พฤติกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันสำหรับการเลือกที่อยู่อาศัย เป็นต้น
4.1 ผลการวิเคราะห์แบบจำลอง Multinomial Logit
สำหรับตารางที่ 2 พบว่า แบบจำลอง Multinomial Logit ให้ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ราคา ขนาด
ของที่ดิน จำนวนที่จอดรถ ระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยังสถานี ระยะทางที่ใกล้
ที่สุดไปยังห้างสรรพสินค้า และ ระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยังถนนสายหลัก โดย
มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ห น้ า ตั ว แปร คื อ -0.2181 0.0210 0.1843 -0.1058
-0.0849 และ -0.0862 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ มีทิศทางที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ตอบสอบถามโดยส่วนใหญ่แล้ว จะให้ความสำคัญ
ทางด้านขนาดของที่ดิน ที่มีขนาดกว้างๆ และมีพื้นที่จอดรถที่กว้างๆ ในทาง
กลับกันนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรติดลบ นั้ นแสดงถึงผู้ตอบแบบสอบ
เห็นว่า ระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยังสถานีรถไฟฟ้า ระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยัง
ห้างสรรพสินค้า และระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยังถนนสายหลัก ไม่ได้เป็นปัจจัย
หลัก ที่จ ะเลือ กซื้อ หรือ สนใจลัก ษณะที่อ ยู่อ าศัย ที่อยู่ในปัจ จัยทางเลือก
ดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่า ถ้าที่อยู่อาศัยมีราคาต่ำ และมีขนาดของที่ดินกว้างๆ
และ จำนวนที่จอดรถเยอะๆ แต่ที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ห่างจากการให้บริการขนส่ง
สาธารณะหรือห้างสรรพสินค้า จะส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจ
ในการเลือกเป็นที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4.2 ผลการวิเคราะห์แบบจำลอง Mixed Logit
สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยแบบจำลอง Mixed Logit ในตารางที่ 2
พบว่า เมื่อผู้วิจัยได้กำหนดให้ปัจจัยทางด้านราคา เป็นปัจจัยสุ่ม (Random
Parameters) ซึ่งทำให้ผลการวิเคราะห์ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับแบบจำลอง
multinomial Logit กล่าวคือ ปัจจัยทุกตัวที่ผู้วิจัยได้ทำการมาทดสอบนั้น มี
นัย สำคัญทางสถิติทุกตัว โดยมีค่า สัมประสิทธิ์ห น้า ตัว แปร คือ -0.9724
0.0409 0.4224 0.0077 -0.0440 -0.2843 และ -0.0355 ตามลำดั บ เมื่ อ
กำหนดให้ราคาเป็น ตัว แปรสุ ่มจากการประมาณค่า โดยใช้ probability
distribution นั ้ น ค่ า ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, σ)
เท่ า กั บ 1.9625 ซึ ่ ง มี น ั ย ทางสถิ ต ิ 0.001 ดั ง นั ้ น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการ
วิเคราะห์ได้คือ เมื่อกำหนดราคาเป็นตัวแปรสุ่มและตัวแปรที่เหลือใช้การ
ประมาณแบบคงที่ (fixed Parameters) ทำให้ค่าเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยเฉลี่ยแล้ว เลือกราคาบ้านที่มีร าคาไม่สูงมากนัก แต่ลักษณะบ้า นนั้น
จะต้องมีขนาดของที่ดินกว้างๆ จำนวนที่จอดรถจำนวนมากและสามารถ
เดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถึงแม้ว่าระ
ยทางในการเดินทางไปยังห้า งสรพสินค้า ระยะไปยังถนนสายหลัก และ
ระยะทางเดินไปยังทางด่วน ถึงแม้ว่าจะไกลก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามจาก
ชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะเลือกที่อยู่อาศัยลักษณะดังกล่าวมากที่สุด ดังนั้นสรุปได้ว่า
พฤติกรรมของผู้เลือกที่อยู่อาศัยนั้นมีความแตกต่างกันออกไป
4.3 ผลการวิเคราะห์แบบจำลอง Latent Class
จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อทำการแบ่งกลุ่ม(Class) ออกเป็น 3 กล่ม โดย
แต่ละกลุ่มผู้วิจัยให้กำหนดโดยขึ้นอยู่กับ ปัจจัยทางด้านจำนวนสมาชิกใน
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ครัวเรือน รายได้โดยเฉลี่ย 35,001 บาทขึ้นไป และสถานภาพแต่งงานแล้ว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม นั้นทำให้ทราบถึงพฤติกรรมแฝงของกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างชัดเจน โดยในกลุ่มที่ 1 มีจำนวน Latent class probability สูงที่สุด
ร้อยละ 46 โดยผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้จะมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร คือ 0.1003 มีทิศทางเป็นบวก รายได้โดยเฉลี่ย
35,001 บาทขึ้นไป ค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร คือ -0.7852 มีทิศทางเป็นลบ
และมีสถานภาพโสดมีค่าสัมประสิทธิ์ห น้าตัวแปร คือ 0.4212 มีทิศทางเป็น
บวก จะมีพฤติกรรมในการเลือกที่อยู่อาศัยที่ให้ความสนในทางด้านขนาด
ของที่ดิน จำนวนที่จ อดรถ มีระยะทางที่ใกล้ก ับห้างสรรพสินค้า และมี
ระยะทางที่ใกล้กับทางด่วน และมีราคาที่ไม่สูงมากนัก ถึงแม้จะอยู่ไกลจาก
ถนนสายหลัก ก็ตาม ตามผลการวิเคราะห์ คือ -0.4868 0.0396 0.8199
0.1139 -0.3275 และ 0.0480 ตามลำดับ
กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยที่มีค่า Latent class
probability เท่ากับร้อยละ 16 โดยกลุ่มนี้มีลักษณะความสนใจในของที่อยู่
อาศัย คือ ที่อยู่อาศัยจะอยู่ใกล้กับถนนสายหลักมากที่สุดยิ่งมีความน่าสนใจ
ของกลุ่มแฝงนี้ ถึงแม้ว่าจำนวนที่จอดรถจะมีจำนวนน้อย และอยู่ห่างไกลจาก
ห้างสรรพสินค้า ก็ตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร เท่ากับ 3.1655 13.1756 และ -2.2407 ตามลำดั บ โดยกลุ ่ ม นี ้ แ บ่ ง ตามทางด้ า นข้ อ มู ล
เศรษฐกิจและสังคม ก็คือกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่ำกว่า
35,001 บาทลงไป ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร เท่ากับ -1.4885 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.001 ดังนั้นกล่าวโดยสรุปที่ว่า ถ้าในชุดข้อมูลมีก ลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้โดยเฉลี่ยไม่สูงมากนักจะมีความสนใจลักษณธ
ของบ้านที่อยู่ติดกับถนนสายหลัก เพื่อที่จะสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น
กลุ ่ ม ที ่ 3 เป็ น กลุ ่ม แฝงที ่ เป็น ปั จ จัย อ้า งอิง โดยมี ค ่า Latent class
probability ร้อ ยละ 38 โดยพบว่า จากข้อ มูลทางเศรษฐกิจ และสั ง คมที่
ประกอบด้วย จำนวนสมาชิกในครัวเรือย รายได้โดยเฉลี่ย 35,001 บาทขึ้น
ไป และ สถานภาพแต่งงานแล้ว นั้นจะมีพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย คือ
เลือกพื้นที่ขนาดของที่ดินที่กว้างๆ มีจำนวนที่จอดรถเยอะๆ และอยู่ติดกับ
รถไฟฟ้า ถึงแม้ว่าสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัยอยู่ห่า งจากห้างสรรพสินค้า ถนน
สายหลัก และทางด่วน ก็ตาม
ดังนั้นสรุปได้ว่า เมื่อทำการเปรียบเทียบแบบจำลองทั้ง 3 แบบจำลอง
จากพฤติ ก รรมการเลื อ กที ่ อ ยู ่ อ าศั ย ของชุ ด ข้ อ มู ล เดี ย วกั น พบว่ า เมื่ อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองแล้ว แบบจำลอง Latent Class ให้
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของแบบจำลอง adj.ρ2 ได้สูงที่สุด คือ 0.1152 ดู
ได้จากในตารางที่ 3 โดยถ้าเทียบกับแบบจำลอง Multinomial Logit ให้ค่า
adj.ρ2 เท่ า กั บ 0.0461 และ แบบจำลอง Mixed logit ให้ ค ่ า adj.ρ2
เท่ากับ 0.0852 จากในตารางที่ 2 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้เลือกที่อยู่อาศัยออกเป็นกลุ่มๆ และวิเคราะห์พร้อมกันทุก
กลุ่มจะทำให้ผลการวิเคราะห์ดีมากขึ้น กล่าวคือกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันจับเข้ากลุ่มเดียวกันจะให้ประสิทธิ์ของแบบจำลองตรงต่อพฤติกรรมการ
เลือกที่อยู่อาศัยได้ดีมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์โดยการ
สมมติพฤติกรรมผู้เลือกที่อยู่อาศัยมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่แตกต่างกันทำ
ให้ก ารวิเคราะห์ด้ว ยแบบจำลอง Latent Class จึงจะเป็นแบบจำลองที่
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เหมาะสมที่สุดสำหรับการเลือกนำมาวิเคราะห์ในสำหรับชุดข้อมูลนี้ อย่างไร 5. บทสรุป
ก็ตามการเลือกแบบจำลองมาวิเคราะห์นั้นต้องคำนึงถึงผลการวิ เคราะห์เป็น
การศึกษาแบบจำลองการเลือกที่อยู่อาศัย สำหรับความหลากหลายใน
หลัก เนื่องจากแต่ละแบบจำลองจะมีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลที่แตกต่าง
การเลือกที่อยู่อาศัย ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษา
กันออกไป
พฤติกรรมที่หลากหลายของคนแต่ละกลุ่มที่มีการเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยที่
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์จากแบบจำลองการเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยวิธี Multinomial แตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เชื่อมต่อระหว่าง
Logit Model และ Mixed Logit Model
พื้นที่เมืองและพื้นที่ชานเมือง เนื่องจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Multinomial
Mixed
ต่อระบบขนส่งมวลชน นั้นมีการปฎิสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ เมื่อ
Logit Model [MNL]
Logit Model [ML]
การเข้าถึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ดีขึ้น ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น
(t-statistic)
(t-statistic)
PRICE
-0.2181(-2.75) ***
Mean: -0.9724(-3.41) ***
งานวิจัยจึงมุ่งเน้นในส่วนของการเลือกที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
LAND_SIZE
0.0210(3.67) ***
0.0409(6.94) ***
สายสีม่วง ระยะแรก (เตาปูน-บางใหญ่) ซึ่งเป็นเส้นทางสายแรกที่เชื่อมต่อ
PARKING
0.1843(2.36) ***
0.4224(5.79) ***
ระหว่างเมืองแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
dSTATION
-0.1058(-2.65) ***
0.0077(3.46) ***
จากจำนวนตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่างเพื่อทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
dMALL
-0.0849(-4.86) ***
-0.0440(-2.20) ***
ด้วยวิธี Maximum Log-Likelihood ของปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ในรูปของฟังก์ชัน
dMAINrd
-0.0862(-2.25) ***
-0.2843(-7.58) ***
dEXPWAY
0.0043(0.34)
-0.0355(-4.46) ***
อรรถประโยชน์ (Utility Function) โดยแบ่ ง การวิ เ คราะห์ อ อกเป็ น 3
Price standard derivation
1.9625(5.94) ***
แบบจำลอง คื อ แบบจำลอง multinomial Logit แบบจำลอง Mixed
จำนวนข้อมูลสำรวจ
2400
2400
Logit หรือ random parameters logit และ แบบจำลอง Latent Class
AIC
5030.28
4824.17
ซึ่งทั้ง 3 แบบจำลองให้ค่านัยสำคัญทางสถิติของตัวแปรใกล้เ คียงกัน โดย
BIC
5070.76
4870.43
แบบจำลอง Latent Class ให้ประสิทธิภาพดัชนีของแบบจำลองได้ดีที่สุด
0.0461
0.0852
adj.ρ2(0)
*** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 99 เปอร์เซ็นต์ ** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95 เปอร์เซ็นต์
คือ 0.1152 เมื่อเปรียบกับแบบจำลอง multinomial Logit และ แบบจำลอง
และ * มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 90 เปอร์เซ็นต์
Mixed Logit ที่ให้ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของแบบจำลอง คือ 0.0461
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์จากแบบจำลองการเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยวิธี Latent Class และ 0.0852 ตามลำดับ อีกทั้งเมื่อประเมินผลกรวิเคราะห์ เพื่อหาอิทธิพล
Model
ของการเลือกที่อยู่อาศัย ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า พบว่า ปัจจัยที่มีส่ว น
Latent Class Model
สำคัญ ในการเลือ กตัดสินใจในการเลือ กที่อ ยู่อ าศัย ประกอบด้วย ปัจ จัย
Class 1
Class 2
Class 3
ทางด้านจำนวนที่จอดรถ ปัจจัยทางด้านระยะทางไปยังห้างสรรพสินค้า และ
(t-statistic)
(t-statistic)
(t-statistic)
ปัจจัยทางด้านระยะทางไปยังถนนสายหลักเป็นหลัก และยังมีปัจจัยอีกหลาย
PRICE
-0.4868(-2.74) ***
-3.9969(-1.44)
-0.0299(-0.08)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ทำการเก็บสำรวจ เช่น จำนวนห้องนอน จำนวน
LAND_SIZE
0.0396(3.22) ***
0.3631(0.68)
0.0579(1.80) **
PARKING
0.8199(3.74) ***
-13.1756(-1.82) *
4.0131(3.97) ***
ห้องน้ำ หรือการครอบครองรถยนต์ในครัวเรือนเป็นต้น ซึ่งเมื่อทดสอบทาง
dSTATION
-0.0553(-0.78)
-3.1723(-1.56)
0.8019(2.89) ***
สถิติแ ล้ว พบว่า ปัจ จัย ต่างๆที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก ารวิเคราะห์ค่าทางสถิติจึง
dMALL
0.1139(2.73) *** -2.2407(-2.87) *** -0.2955(-3.98) ***
จำเป็นต้องคัดออกจากแบบจำลอง เนื่องปัจจัยเหล่าไม่สามารถนำมาเป็นตัว
dMAINrd
-0.3275(-4.76) *** 3.1655(2.84) *** -1.0589(-3.90) ***
dEXPWAY
0.0480(1.96) **
0.4604(1.14)
-0.3906(-3.64) *** แปรปั จ จั ย หลั กได้ สำหรั บงานวิ จ ัย ฉบั บ บนี้ และเมื ่ อ ทำการเปรี ย บเทีย บ
latent segmentation (t-statistic)
งานวิจัยของ Doina Olaru (2011) จะเห็นได้ว่าการเลือกที่อยู่อาศัย ของ
จำนวนสมาชิกใน
-Fixed
พฤติกรรมการเลือกของคนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น
0.1003(2.37) ***
-0.0274(-0.62)
ครัวเรือน
parameterปัจจัยทางด้านราคา หรือปัจจัยการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่ง
รายได้โดยเฉลี่ย
-Fixed
-0.7852(-3.80) *** -1.4885(-5.64) ***
ทุกปัจจัยล้วนส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพ ลต่อการเลือกของคนแต่ละกลุ่ม
35001 บาทขึ้นไป
parameterแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
สถานภาพ
-Fixed
0.4212(2.18) ***
-0.2249(-0.94)
แต่งงานแล้ว
parameterบุคคลนั้นๆ เช่น จำนวนของครัวเรือน จำนวนเด็กในบ้าน หรือแม้กระทั้ง
Latent class
รายได้ของครัวเรือนหรือรายบุคคลโดยเฉลี่ย ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยของ
0.46
0.16
0.38
probability
ความหลากหลายในการเลือกจึงไม่ใช่การวิเคราะห์เพียงแค่ปัจจัยต่างๆของ
จำนวนข้อมูล
2400
ลักษณะที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ควรคำนึงถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
AIC
4665.64
BIC
4821.78
และสังคมของบุคคลกลุ่มนั้นด้วย
2
0.1152
adj.ρ (0)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่หลากหลายของคนแต่ละกลุ่มที่มีการ
*** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 99 เปอร์เซ็นต์ ** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95 เปอร์เซ็นต์
เลือกลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการ
และ * มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 90 เปอร์เซ็นต์
ใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้
TRL36-8
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สำหรับการวางแผนหรือกำหนดนโยบายต่างๆในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องซึ่ง [8] Walker, J. L., & Li, J. (2007). Latent lifestyle preferences and
กันและกัน รวมถึงการพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์รอบสถานีให้มีความน่าสนใจ
household location decisions. Journal of Geographical
และเป็นแรงดึงดูดมากยิ่งขึ้นต่อการเลือกเป็นที่อยู่อาศัยในอนาคต ต่อไป
Systems, 9(1), 77-101.
[9] Zondag, B., & Pieters, M. (2005). Influence of accessibility on
ข้อเสนอแนะ
residential location choice. Transportation Research
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นว่า พฤติกรรมของคนแต่ละกลุ่มนั้นมี
Record, 1902(1), 63-70.
ความแตกต่างกัน หรือ มีความหลากหลายในการเลือกที่อยู่ในอาศัย ของคน
แต่ละกลุ่ม จากการแบ่งโดยทางด้านเศรษฐกิจและสัมคม ราคา ระยะทางใน
การเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ป ัจจัยดังกล่าวนั้น เป็นปัจ จัยที่สามารถวัดได้
โดยตรงจากการสอบถาม แต่อย่างไรก็ตามในการแปรผันยังสามารถสะท้อน
จากเรื่องอื่นๆ นอกเหนื อจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นได้เช่นเดียวกัน เช่น
ทัศนคติของการเลือกที่อยู่อาศัยของแต่ละกลุ่ม ว่ามีความสนใจลักษณะที่อยู่
อาศัยแบบใดที่ตรงต่อความต้องการมากที่สุด ดังนั้นในอนาคตจึงต้องมีการ
วิเคราะห์ความหลากหลายของความแตกต่างในการเลือกที่อยู่อาศัยในเชิง
ทัศนคติด้ วย จึงจะทำให้การคาดการณ์ของปริมาณประชากรในพื้นที่ได้
ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
[1] Chalermpong, S., & Ratanawaraha, A. (2013). TRAVEL
BEHAVIOR OF RESIDENTS OF CONDOMINIUMS NEAR
BANGKOK’S RAIL TRANSIT STATIONS. The 13th World
Conference on Transport Research.
[2] Kamakura, W. A., & Russell, G. J. (1989). A probabilistic
choice model for market segmentation and elasticity
structure. Journal of marketing research, 26(4), 379-390.
[3] McFadden, D. (1978). Modeling the choice of residential
location. Transportation Research Record.
[4] McFadden, D., & Train, K. (2000). Mixed MNL models for
discrete response. Journal of applied Econometrics, 15(5),
447-470.
[5] Nurlaela, S., & Curtis, C. (2012). Modeling Household
Residential Location Choice and Travel Behavior and Its
Relationship with Public Transport Accessibility. Procedia Social and Behavioral Sciences, 54, 56-64.
doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.725
[6] Olaru, D., Smith, B., & Taplin, J. (2011). Residential location
and transit-oriented development in a new rail corridor.
Transportation Research Part A: Policy Practice, 45(3), 219237.
[7] Vichiensan, V., & Miyamoto, K. (2010). SPATIALLY VARYING
IMPACT OF URBAN RAILWAY ON RESIDENTIAL PROPERTY
VALUES IN BANGKOK. The 12th World Conference on
Transport Research.
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การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
A study pedestrian behavior crossroads at signal light: Case study in Chiang Mai
ธนา น้อยเรือน1* พรภวิษย์ ตาจุมปา1 พันธศิริ สลิดแก้ว1 และภูมิพิชญ์ จันทร์เทพ1
2

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิสวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
*Corresponding author; E-mail address: tanatop@rmutl.ac.th

บทคัดย่อ
คนเดิ น เท้ า ที่ ข้ า มถนนเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งมากต่ อ การประสบ
อุบัติเหตุและเสียชีวิต อัตราการเสียชีวิตโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็น
13% ปัญหาอาจเกิดจากผู้คนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การศึกษาพฤติกรรม
ของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนเดินเท้า ในบริเวณ
เมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบและวางแผนเวลาที่เหมาะสม
ของสั ญ ญาณไฟจราจรบริ เวณทางข้ า มสำหรั บ คนเดิ น เท้ า เก็ บ ข้ อ มู ล
ความเร็ว และลัก ษณะการเดินของกลุ่ม คนเดิน เท้า ผลการศึก ษาพบว่า
ความเร็วของคนเดินเท้าเพศชายมีความเร็วกว่าคนเดินเท้าเพศหญิง และคน
เดินเท้าที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันจะมีความเร็วที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดย
ความเร็วในการเดินบนทางข้ ามทางเดินเท้าปกติเฉลี่ยในเพศชายและเพศ
หญิงอายุน้อยกว่า 18 ปี ระหว่าง 18 - 60 ปี และมากกว่า 60 ปี เท่ากับ
1.42, 1.30, 1.55, 1.50, 1.38 และ 1.37 m/s ตามลำดับ อัตราการไหล
อิ่ ม ตั ว สู ง สุ ด ที่ ท างข้ า มถนนเท่ า กั บ 43 ped/m/s การประยุ ก ต์ ใ ช้
แบบจำลองเสมือนจริงของยานพาหนะร่วมกับคนเดินเท้า พบว่าระยะเวลา
ที่เหมาะสมของสัญญาณไฟที่อนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามและช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมของสัญญาณไฟที่ป ล่อยให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ ต้องเหมาะสม
ตามปริมาณของเดินเท้าและปริมาณจราจรในขณะนั้นที่ปริมาณประชากร
คนเดิ น เท้ า 500-1,000, 1,001-2,000 และ 2,001-3,000 ped/h
ระยะเวลาเหมาะสมที่อนุญ าตให้คนเดินเท้าข้ามทางคือ 10, 20 และ 30
วิน าที และระยะเวลาเหมาะสมของสัญ ญาณไฟที่ ป ล่อ ยให้ ย านพาหนะ
เคลื่อนที่คือ 240-300, 120-240 และ 30-120 วินาที ตามลำดับ
คำสำคัญ: คนเดินเท้า, ทางข้าม, สัญญาณไฟสำหรับคนเดินเท้า

Abstract
Pedestrians are a group of people that have higher risks to
have an accident and death. as compared to drivers or
passengers traveling by car at the percentage of 13 in the
Southeast Asian region. The researchers could find the main
problem that most people do not follow traffic rules.
Therefore, this study aimed at studying the behavior of
pedestrians at crosswalks around traffic lights in the city of

Chiang Mai. Then, there were planning and design for the
appropriate time of traffic lights on the pedestrian route. The
data in this research was collected by video recording on the
footpath. The results demonstrated that the speed of male
pedestrians was faster than female’s, and the speed of
pedestrians in the same age range was relatively similar speed.
The average walking speeds of male and female under 18th,
male and female between 18th to 60th and male and female
over 60th pedestrians were 1.42, 1.30, 1.55, 1.50, 1.38 and 1.37
m/s respectively and the maximum flow rate saturation is 43
ped/min/m. The study of the vehicle virtualization program by
analyzing pedestrian population, the optimum duration of the
signal light that allows pedestrians to cross, and the
appropriate duration of the light signal that allows the mobile
vehicle must be appropriate with the population of pedestrian
and vehicle volume at that time, the population of 500-1,000,
1,001-2,000 and 2,001-3,000 ped/h. is suitable to the period of
time that allows pedestrians to cross the road at 10 seconds.
The optimum duration of the light signal that allows vehicles
to move is 240-300, 120-240 and 30-120 seconds respectively.
Keywords: Pedestrian, Crosswalk, Signal light of Pedestrian

1. บทนำ
คนเดินเท้าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มของผู้ใช้
ถนนที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิ ตได้ ข้อมูลองค์การอนามัยโลก
ระบุว่าคนเดินเท้าในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเสียชีวิต 13%
ในปี 2015 คิดเป็นอันดับ 4 รองจากคนใช้รถรถยนต์ [1] ดังแสดงในรูปที่ 1
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พฤติกรรมตามช่วงอายุ และเพศ โดยกำหนดความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ 95%
ใช้โปรแกรมแบบจำลอง Anylogic ช่วยในการวิเคราะห์ และประมวลผล
การศึกษา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1 การเสียชีวติ จากการจราจรทางถนนแบ่งตามประเภทตามกลุ่มภูมิภาคของ
องค์การอนามัยโลก [1]

สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของคนเดินเท้าและผู้ใช้รถ ที่มี
ความประมาท การตัดสินใจที่ผิดพลาด และผู้ใช้รถขาดวินัย ทางจราจร
ธรรมชาติการเดินของคนเดินเท้าโดยทั่วไปจะไม่สามารถคาดคะเนความเร็ว
และเส้นทางการเดินได้ชัดเจน รูปแบบการเดินเป็นแบบอิสระ เมื่อมีสิ่งกี ด
ขว้างก็จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคนเดินเท้าจะหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขว้างไปใน
เส้นทางใด ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุต่อ
คนเดินเท้าได้ เมื่อคนเดินเท้าหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขว้างหรือเดินล้ำเข้ามาในเขต
ทางของยานพาหนะจะส่งผลกระทบต่อการจราจร รวมถึงเกิดความเสี่ยงที่
จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่คนเดินเท้ามากขึ้น ในปี 2012 ประเทศไทยมีอัตรา
การเสียชีวิตของคนเดินเท้า 8% ของการเสียชีวิตบนถนน ซึ่งเป็นอันดับ 2
รองจากผู้ใช้จักรยานยนต์ 2 หรือ 3 ล้อ [2] ดังแสดงในรูปที่ 2

2.1 คนเดินเท้า (Pedestrian) คือบุคคลที่เคลื่อนที่ด้วยเท้าไปยังสถานที่
ต่าง ๆ โดยไม่มียานพาหนะ คนเดินเท้าแต่ละคนมีการตัดสินใจในการเลือก
เส้นทางหรือความเร็วในการเดินต่างกันไปตามปัจจัยและความต้องการแต่ละ
บุคคล โดยมักจะหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเพื่อให้ไปถึงยังจุดหมายให้เร็วที่สุด เช่น
กลุ่มคนเดินเท้าด้วยกันเอง กลุ่มคนเดินเท้าที่เคลื่อนที่สวนทางกัน และกลุ่ม
คนเดินเท้าที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่น้อยว่าตัวคนเดินเท้านั้น ๆ [3, 4]
2.1.1 ความเร็วของคนเดินเท้า (Pedestrian speed) คือความเร็ว
ในการเดินเฉลี่ย โดยปกติคนเดินเท้าจะมีความเร็วในการเดินอยู่ที่ 0.9-1.4
m/s ความเร็วการเดินเท้าของผู้ชายจะเดินเร็วกว่าผู้หญิง และอัตราความเร็ว
ของคนชรา ผู้ใหญ่ และเด็ก จะไม่เท่ากัน ดังแสดงในรูปที่ 3
2.1.2 ความหนาแน่นของคนเดินเท้า (Pedestrian density) เป็ น
การวัดปริมาณของคนเดินเท้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ยิ่งความหนาแน่นต่อพื้นที่
มากขึ้นจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้น อัตราการไหลและระดับการให้บ ริการ
ลดลง ซึ่งสามารถเก็บ ข้อ มูลได้โดยการวัดขนาดของพื้ นที่ท างเดินและสิ่ง
อำนวยความสะดวกในพื้นที่ตัวอย่าง จากนั้นทำการกำหนดจำนวนสูงสุดของ
คนเดินเท้าที่จะทำการเก็บตัวอย่างข้อมูลในช่วงตามระยะเวลาที่กำหนด
2.1.3 อั ตราการไหลของคนเดินเท้า (Pedestrian flow rate) คือ
จำนวนที่คนเดินเท้าเดินผ่านพื้นที่หนึ่งต่อหน่วยเวลา ซึ่งมีจุดอ้างอิงเป็นเส้น
ตั้งฉากกับความกว้างของทางเดิน การหาการไหลของคนเดินเท้าจะแบ่งเป็น
ช่วงละ 15 นาที ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การไหล เพื่อหาค่าการไหลของ
คนเดินเท้าสูงสุดที่ 15 นาที

รูปที่ 2 การเสียชีวติ แบ่งตามประเภทของผูใ้ ช้ถนน [2]

การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าที่บริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟใน
บริเวณเมืองเชียงใหม่ เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางด้านวิศวกรรมของคน
เดินเท้าของสองทิศทาง ได้แก่ การไหล และความเร็ว ที่บริเวณทางข้ามที่มี
สั ญ ญาณไฟบริเวณเมื อ งเชี ย งใหม่ และวิ เคราะห์ เวลาที่ เหมาะสมของ
สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าที่สอดคล้องกับปริมาณ
คนเดิ น เท้ า ต่ อ ชั่ ว โมงที่ ต่ า งกั น ของคนเดิ น เท้ า ตามวิธี Minimum Safe
Crossing Gap เพื่อวิเคราะห์เวลาสัญญาณไฟที่เหมาะสมต่อจำนวนคนเดิน
เท้าที่ใช้ทางข้ามนั้น ๆ โดยการจัดเก็บพฤติกรรมการเดินของคนเดินเท้าใน
เมื อ งเชี ย งใหม่ บริ เวณทางข้ า มถนนที่ มี สั ญ ญาณไฟจราจร โดยแบ่ ง

รูปที่ 3 แสดงอัตราการเดินของเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา [5]

2.1.4 ความต้องการพื้นที่ของคนเดินเท้า (Pedestrian Space) คือ
พื้นที่ที่คนเดินเท้าใช้ในการเดินของแต่ละบุคคล คนเดินเท้าทุกคนต้องการใช้
พื้นที่ในการยืนและการเดิน โดยคนแต่ละคนต้องการพื้นที่เฉลี่ยน้อยสุดเมื่อ
ยืนเป็นรูปวงรี [3, 4] แสดงดังรูปที่ 4 โดยพื้นที่ที่คนเดินเท้าใช้ในการเดินแล้ว
สะดวกสบายที่สุดประมาณ 0.65–0.93 m2/ped
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รูปที่ 4 พื้นที่ทตี่ ้องการรูปวงรีสำหรับคนเดินเท้า [3]

2.2 ความเร็ว การไหล และความหนาแน่นของคนเดินเท้า (Pedestrian
speed-flow-density relationship) คือ ความสัมพัน ธ์ที่ใช้ความเร็วเป็ น
ตัวกำหนดและมีผลต่อตัวแปรอื่น ๆ ตามทฤษฎีความสัมพันธ์ความเร็ว การ
ไหล และความหนาแน่น รูปที่ 5 (a) ถ้าความเร็วมากความหนาแน่นจะน้อย
(b) ที่ปริมาณคนเดินเท้าใด ๆ จะมีค่าความเร็วของคนเดินเท้า 2 ค่า และ (c)
ที่ปริมาณคนเดินเท้าใด ๆ จะมีค่าความหนาแน่นของคนเดินเท้า 2 ค่า [3, 4]

รูปที่ 5 ความเร็ว การไหล และความหนาแน่น [3]
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วินัยจราจร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อคนเดินเท้าได้ ซึ่งคนเดินเท้ามักข้ามถนนใน
จุดที่สะดวก และมักจะไม่คำนึงถึงความปลอดภัย แม้จะมีสะพานลอย ทาง
ม้าลาย และจุดที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนก็ตาม [4]
2.3.1 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเดิ น ของคนเดิ น เท้ า โดยทั่ ว ไป
ประกอบด้วย ความเร็ว อัตราการไหล ความหนาแน่น ระยะทาง และ สิ่งกีด
ขวาง ทางข้ามคนเดินเท้าหรือที่เรียกกันว่าทางม้าลายทีเ่ ป็นเครื่องมือหนึ่งใน
ระบบการจราจรทีช่วยลดปัญหาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เดินเท้า
และผู้ขั บ ขี่ ย านพาหนะ แม้ป ระสิท ธิภ าพของทางข้ า มจะไม่เท่า เที ย มกั บ
สะพานลอย แต่ข้อดีคือต้นทุนทีต่ำกว่ามากสะพานลอยจึงถูกสร้างในบริเวณ
ทีมีความจำเป็นหรือมีความเสียงสูงต่อผู้เดินเท้าเป็นส่วนมาก การพัฒนาทาง
ข้ามให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจึ งมีความสำคัญ ทั้งในด้านการลดความ
ล่าช้าของระบบและความปลอดภัย
2.3.2 การเคลื่ อ นที่ ข องคนเดิ น เท้ า เป็ น พฤติ ก รรมเชิงลึ ก ที่ มี
ความซับซ้อน ซึ่งถูกรวบรวมและได้ความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์จำนวน
มาก ทำให้เกิดจากการสำรวจที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีการใช้ความฉลาดหรือ
สัญ ชาตญาณแรกในการได้รับสิ่งที่มีความซับซ้อน [4] แต่ปฏิสัมพันธ์อย่าง
ง่ายสามารถนำไปสู่รูป แบบการเคลื่อนที่ โดยการเคลื่อ นที่ของคนเดินเท้า
เป็ นการเคลื่อ นที่ ที่ ไม่สามารถคาดเดาได้ห รือ ไม่มี รูป แบบที่แ น่น อน การ
เคลื่อนที่ของคนเดินเท้าที่ทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าประกอบไปด้วย
- Starting time เป็นเวลาที่คนเดินเท้าใช้ตัดสินใจเดินข้ามถนน
ผ่านทางข้ามทางเดินเท้าในระหว่างที่ยานพาหนะจอด เริ่มนับเวลาเมื่อคน
เดินเท้าเริ่มก้าวเท้าจากฟุตบาทลงไปยังทางข้ามคนเดินเท้า
- Crossing time เป็ นระยะเวลาที่คนเดินเท้าใช้ในการเดินข้ าม
ทางข้ามทางเดินเท้า
- Waiting time เป็นระยะเวลาที่คนเดินเท้าใช้ในการรอหลังจาก
กดปุ่มสัญญาณไฟจราจร ในขณะที่ยานพาหนะได้รับสัญญาณไฟสีเขียว โดย
ค่า Median waiting time ส่วนมากมีค่าเท่ากับ 7.0 วินาที
- Gap acceptance of pedestrian หรือ ช่ อ งว่ า งที่ ย อมรับ ได้
ของคนเดินเท้า (ระยะเวลาที่สัญญาณไฟทางข้ามของคนเดินเท้าเป็นสีเขียว)
คือ ช่องว่างระหว่างยานพาหนะที่แล่นตามกันมาซึ่งคนเดินเท้าตัดสินใจเดิน
แทรกผ่านหลังจากกดสัญญาณไฟจราจรขอข้ามทาง
2.3.3 ช่วงห่างระหว่างรถที่เพียงพอให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย
(Safety gap) การเก็ บ ข้ อ มู ล ช่ ว งห่ า งระหว่ า งรถเป็ น การศึ ก ษาช่ ว งห่ า ง
ระหว่างรถน้อยที่สุดที่เพียงพอให้คนเดินเท้าสามารถข้ามทางเดินเท้าได้อย่าง
ปลอดภัย (Minimum safe crossing gap) สามารถวิเคราะห์ช่วงห่ างของ
เวลาของช่องว่างรถที่เหมาะสมที่สุดที่เพียงพอให้คนเดินเท้าสามารถข้ามทาง
ข้ามทางเดินเท้าได้อย่างปลอดภัย [5] ดังสมการที่ 1

ความสัมพันธ์ความเร็ว ความหนาแน่น การไหล และพื้นที่ของคนเดิน
เท้า เมื่อความหนาแน่นต่อพื้นที่น้อยลงจะทำให้ความเร็วในการเดิน เพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันข้ามเมื่อมีความหนาแน่นต่อพื้นที่ มากจะทำให้ความเร็วในการ
เดินลดลง เมื่อความเร็วอยู่ที่จุดสูงสุดและจุดที่ต่ำที่สุดจะทำให้มีอัตราการ
ไหลที่ น้ อ ยมาก ในทางกลั บ กั น เมื่ อ มี ค วามเร็ ว คงที่ ไม่ ม ากและไม่ น้ อ ย
จนเกินไปจะทำให้มีอัตราการไหลที่สูงมาก โดยถือว่าเป็นช่วงที่อัตราการไหล
มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อคนเดินเท้าต้องการพื้นที่มากขึ้นจะทำให้อัตรา
การไหลลดน้อยลง และเมื่อคนเดินเท้าต้องการพื้นที่ปานกลางหรือน้อยจะ
ทำให้ อั ต ราการไหลเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ มี พื้ น ที่ ในการเดิ น น้ อ ยลงจะทำให้
ความเร็วในการเดินลดลง และเมื่อพื้ นที่ในการเดินมากจะทำให้ความเร็วใน
การเดินของคนเดินเท้าเพิ่มขึ้น
2.3 พฤติกรรมของคนเดินเท้า คนเดินเท้า มัก จะเลือกพื้นที่และระยะ
ทางเดินที่พอใจ จากการสำรวจมีระยะทางประมาณ 800 เมตร หรือใช้เวลา
ในการเดินประมาณ 10 นาที คนเดินเท้าจะเลือกทางเดินที่ประหยัดเวลาใน
Street Width + 2(N - 1) + Reaction Time
(1)
Min.Safe Gap =
การเดินมากที่สุด และมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกลุ่มประชากรหนาแน่น
Walking Rete
มาก ๆ หรือ เลือ กเดิน ไปในทางที่ สามารถเดิ นไปได้ในระยะสายตา และ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบนทางเดิน ที่ทำให้ใช้เวลาในการเดิน มากขึ้นและอาจ เมื่อ Min. Safe Gap = ช่วงระยะเวลาปลอดภัย (s)
ก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการหลบหลี ก สิ่ ง กี ด ขวางจากความ
Street Width = ความกว้างของทางข้าม (m)
ประมาทของคนเดินเท้า การตัดสินใจที่ผิดพลาด และผู้ขับขี่ยานพาหนะขาด
Walking Rete = ความเร็วในการเดินเฉลี่ย (m/s)
TRL37-3
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N = จำนวนคนที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์

2.6 ลักษณะของทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า คือลักษณะทางกายภาพ
Reaction Time = ระยะเวลาการตอบสนอง ทั่วไปมีค่า 3 วินาที
ของทางข้าม ประกอบด้วย ความกว้างของถนน ไหล่ทาง และเกาะกลาง
โดยทั่วไปความกว้างของช่องทางจราจรในเขตเมืองจะเท่ากับ 3.0–3.5 เมตร
2.3.4 อุ ป สรรคที่มีผลต่ อ การเดินของคนเดินเท้ า คือ ความไม่ และไหล่ทางหรือทางเท้ากว้าง 2 เมตร [8] และความกว้างทางมาลาย 2.0–
ปลอดภัยในการเดินของคนเดินเท้า เช่น จากยานพาหนะ และทางเดินเท้าที่ 4.0 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 6
ไม่มีราวกั้น เป็ นต้น ทำให้ คนเดินเท้าเกิด ความกังวลและลังเลในการข้า ม
ทางเดินเท้าที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาและอุปสรรคจากการเดิน
เท้าที่เกิดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้สึกไม่ปลอดภัย (กลัวรถชน)
การจอดรถบนทางเดิ น เท้ า และมลภาวะเป็ น พิ ษ ตามลำดั บ นอกจาก
พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของคนเดินเท้าแล้วสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัย เช่น มี
สิ่งกีดขวางทางเท้า ไม่มีป้ายเตือนอยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่มองไม่เห็น และพฤติกรรม
ในการขับรถของผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจร ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนในจุดที่
กำหนด นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าได้เช่นกัน
2.3.5 ผลกระทบที่ มี ผลต่ อ การเดิ น ของคนเดิ น เท้ า ขึ้ น อยู่ กั บ
รูปที่ 6 แบบมาตรฐานเส้นทางข้ามทางตรงและทางแยก [7]
ความกว้างที่ต้องการเดินของคนเดินเท้า ที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง
อย่างต่อเนื่อง ความกว้างของทางเดินเท้าที่มีอิทธิพลกับคนเดินเท้าเรียกว่า
2.8 โปรแกรมสร้ า งแบบจำลองเสมื อ นจริง Anylogic เป็ น ซอฟแวร์
“Clear walkway width” ปั จ จัย ที่ ทำให้ ทางม้าลายของไทยไม่ป ลอดภั ย
เป็นเพราะพฤติกรรมของคนขับรถที่ขาดวินัยการขับขี่ ซึ่งจริง ๆ แล้วทางม้า แบบจำลองที่ช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ
ลายที่สร้างขึ้นมานั้นควรเป็นหน้าที่ของผู้ขับรถที่ต้องหยุดเพื่อให้คนที่ใช้ได้ ขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแบบจำลองของคนเดินเท้าสามารถประเมิน
หาค่าความหนาแน่น อัตราความเร็ว และพื้นที่ ของคนเดินเท้า แบบจำลอง
ข้ามไปอย่างปลอดภัย
2.4 ระดับการให้บริการของทางเดิน (level-of-service, LOS) คือการ เสมือนจริงเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
วัด ประสิ ท ธิภ าพของทางข้ า มที่ ส่ งผลมาจากการเดิ น ของคนเดิน เท้ า สิ่ ง ยังสามารถเห็นภาพการจำลองเสมือนจริง และวิเคราะห์พฤติกรรมของคน
อำนวยความสะดวกและสิ่งกีดขวางในบริเวณทางข้ามมาเป็นตัวแปร โดย เดินเท้าได้ โดยคนเดินเท้าในแบบจำลองจะมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
สามารถจำแนกความเร็ว ความต้องการพื้น ที่ และอัตราการไหล ในแต่ละ รอบ ๆ ตามคุ ณ สมบั ติ ข องคนเดิ น เท้ า ในแต่ ล ะประเภท และสามารถ
หลีก เลี่ย งการปะทะกัน ของคนเดิ นเท้า ด้ว ยกั นเอง การสร้า งแบบจำลอง
ระดับการให้บริการของทางเดินดังตารางที่ 1
2.5 โคมสัญ ญาณไฟสำหรับ คนข้ ามถนน เป็ นอุป กรณ์ สำหรับ อำนวย เสมือนจริงจะช่วยในการประเมินความเหมาะสมของการจัดวางสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับ คนข้า มถนน ช่วยในการตัดสินใจขณะข้ามถนน มี 2 ความสะดวกที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และสามารถดึง
ประเภท ได้แก่ ชุดสัญ ญาณไฟแบบนับเวลาถอยหลัง และ ชุดสัญ ญาณไฟ ศักยภาพได้สูงที่สุดเมื่อทำการจำลองโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจริง
2.9 การปรับเทียบแบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุ ลภาค เพื่อ ให้
แบบไม่มีการนับเวลาถอยหลัง [6]
ผลลัพ ธ์ที่ได้จากการประยุกต์ ใช้แบบจำลองมีความใกล้เคียงกับข้อมู ลที่ได้
จากการสำรวจมากที่สุด ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความถูกต้องของแบบจำลอง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยการไหลของระดับการให้บริการทางเดิน [3,4]
เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็ว ความยาวแถวคอย ความล่าช้า และเวลา
ในการเดินทาง เป็ นต้น หลักเกณฑ์การปรับเทียบจำลองจะใช้ค่าทางสถิติ
GEH เน้นการเปรียบเทียบปริมาณจราจรที่ได้จากการสำรวจจริงใน 1 ชั่วโมง
เท่านั้น การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนแบบจำลองสภาพการจราจรระดับ
จุลภาคของความเร็ว และเวลาการเดินทางของคนเดินเท้าจะใช้ค่า MAE
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Tanaboriboon และ Guyano ศึกษาระดับ การให้ บริก ารของคนเดิน
เท้าในกรุงเทพฯ ในปี 1989 [9] เพื่อ เปรียบเที ยบระดับการให้บ ริการของ
ประเทศไทยกั บ ระดั บ การให้ บ ริก ารของสหรัฐอเมริก า พบว่า ระดั บ การ
ให้ บ ริ ก ารของคนเดิ น เท้ า ในกรุง เทพ ฯ เมื่ อ นำมาเปรีย บเที ย บประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
ในปี 2011 Claudio และ Riccardo ประเมินผลกระทบของคนเดินเท้า
ที่ ท างข้ า มในวงเวีย น [10] เพื่ อ หาอั ต ราการไหลและแก้ ไขความล่า ช้า ที่
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เกิดขึ้น โดยเก็บข้อมูล ยานพาหนะที่รอการเข้าวงเวียน อัตราการไหลของ
ยานพาหนะ ยานพาหนะที่อยู่ในวงเวียน ประเภทของยานพาหนะ คนเดิน
เท้าที่กำลังเดินเข้าทางข้าม และคนเดินเท้าที่กำลังเดินออกทางข้าม จากการ
วิเคราะห์เวลาที่คนเดินเท้าและปริมาณพาหนะในบริเวณทางเข้าวงเวียน จะ
ได้ค่าอัตราการไหลของยานพาหนะต่อความหนาแน่น ที่แตกต่างกัน ต่อมาใน
ปี 2013 Satish และ Anish ศึกษาความเร็วของคนเดินเดินเท้าโดยใช้เส้น
โค้งการแจกแจงทางสถิติ [11] ทำการศึกษาในเมืองของประเทศอินเดีย ที่มี
ลักษณะการเดินไม่เหมือนกัน 2 ประเภทคือ ทางเท้า และทางข้าม โดยเลือก
ที่จะทำการศึกษาที่ทางข้ามถนน โดยใช้ฐานข้อมูลของ CSIR (council for
scientific and industrial research) ที่ บั น ทึ ก ปี 2008–2009 โ ด ย
ทำการศึกษาแบบแบ่งตามเพศของคนเดินเท้า หาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 15,
50 และ 80 เปอร์ เซ็ น ต์ ไทล์ และหาอั ต ราส่ ว นความเร็ ว พบว่ า ตามค่ า
อัตราส่วนความเร็ว ผู้ชายเดินเร็วกว่าผู้หญิง และสถานที่ต่างกันความเร็วใน
การเดินก็จะไปไม่เท่ากัน
ตารางที่ 2 ระดั บ การให้ บ ริ ก ารของคนเดิ น เท้ า ในประเทศไทยกั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา [11]

ในปี 2013 Pengfei และคณะ ศึกษาพฤติก รรมของคนข้ามถนนที่ช่วง
กลางของถนนหน้าโรงเรียนประถมที่ไม่มีสัญญาณไฟในประเทศจีน [12] โดย
วิเคราะห์จาก 4 ตัวแปร คือ ความเร็วในการข้ามถนน การรอเวลาก่อนข้าม
ถนน การวิ่งข้ามถนน และการมองรถก่อนข้ามถนน แบ่งกลุ่มของคนเดินเท้า
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ใหญ่ เดินข้ามถนนคนเดี ย ว ผู้ใหญ่ แ ละเด็กเดินข้ าม
ถนนด้วยกัน และ เด็กเดินข้ามถนนคนเดียว พบว่า การเดินข้ามถนนในช่วง
ครึ่งถนนแรกจะมีความเร็วที่ช้ากว่าครึ่งถนนที่เหลือ พฤติกรรมของเด็กใน
การข้ามถนนจะถูกชังจูงจากผู้ใหญ่ในการตัดสินใจข้ามถนน และการที่เด็ก
ข้ามคนเพียงคนเดียวจะเกินอาการณ์ลังแลในการตัดสินใจมากกว่ากลุ่มที่เด็ก
เดินข้ามกับผู้ใหญ่ ภายหลังได้มีการศึกษารูปแบบการเดินข้ามถนนที่ทางข้าม
ถนนแบบไม่มีสัญญาณไฟในประเทศจีน ในปี 2015 โดย Rolla และคณะ
เพื่อศึกษารูปแบบของการเดินข้ามถนนและความเร็วที่ใช้ในการข้ามถนน
[13] พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ทางข้ า มที่ ไม่ มีสั ญ ญาณไฟ ใกล้ กับ สถานี รถบั ส
ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ช่องทางจักรยาน จำกัดความเร็วที่ 60 km/h ทำการ
จำแนกเส้นทางที่ คนเดิน เท้า ตัดสินใจจะข้ ามจากจุด หนึ่งไปยังอี ก จุ ดหนึ่ ง
พบว่า คนเดินข้ามถนนจะเลือกรูปแบบการเดินที่สั้นที่สุดต่อจุ ดหมายของ
ตัวเองมีหลีกเลี้ยงการรบกวนจากการจราจรและคนเดินเท้าคนอื่นทั้งที่เดิน
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเดิ น สวนทางกั น ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
รูปแบบการข้ามถนน คือ คนเดินเท้าที่เดินด้วยกันเป็นกลุ่มจะมีการจูงใจให้
คนเดินเท้าอื่น ๆ ตัดสินใจในการข้ามถนนในรูปแบบเดียวกัน
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ในปี 2016 Emese และ Petre ได้มีการทำการประเมินพฤติกรรมของ
คนเดินเท้าที่เมืองกียอร์ประเทศฮังการี [14] เพื่อสำรวจและศึกษาการละเมิด
กฎระเบียบข้อบังคับในการจราจรของผู้ขับขี่และคนเดินเท้า และเพิ่มความ
ปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน พบว่าผู้ใช้รถจะกระทำผิดกฎมากที่ทางข้ามที่
ไม่มีเกาะกลางถนน สามารถแก้ไขปัญ หาได้โดยการทำเกาะกลางถนนและ
ติดตั้งสัญญาณไฟ และพบว่าปัจจัยที่จะเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
คือ คนเดินเท้า ผู้ใช้รถ และโครงสร้างพื้ นฐาน เช่น เกาะกลางถนน และ
สัญญาณไฟ วิธีการจัดการกับอัตราการเสียชีวิได้ดีที่สุด คือการให้ความรู้แก่
คนใช้รถใช้ถนนให้มีความรู้มากขึ้นและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ที่
เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฎกะ ประเทศอินเดีย ในปี 2016 Nicrolas ศึกษา
ความสัมพันธ์ของอายุและเพศที่มีผลต่อการข้ามถนน [15] พบว่าผู้หญิงจะใช้
ระยะการรอข้ ามถนนนานกว่าผู้ชาย ผู้ห ญิ งใช้ระยะเวลาการรอข้ ามถนน
เฉลี่ยเท่ากับ 34.4 วินาที ผู้ชายใช้ระยะเวลาการรอข้ามถนนเฉลี่ยเท่ากับ
18.3 วินาที คิดเป็นความแตกต่างจะได้ร้อยละ 88 และการใช้ระยะเวลาการ
รอข้ามถนนของคนที่มีอายุมากจะใช้ระยะเวลาการรอข้ามถนนมากกว่าคนที่
อายุน้อยกว่า ต่อมาในปี 2016 Pelin และ Yalcin ศึกษาความเร็วและความ
ปลอดภัยของทางเท้าในการข้ามถนนในเมืองอิซมีร์ ประเทศตุรกี ผลลัพธ์ที่
ได้คือ ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินคือ 1.31 m/s และมีความเร็วเฉลี่ยที่
15 เปอร์เซ็นต์ไทล์เท่ากับ 1.07 m/s [16] คนเดินเท้ามีช่วงเวลาล่าช้าในการ
ข้ามถนนตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มเดินและมีการเพิ่มความเร็วในการเดินเมื่อจะถึง
ช่วงสัญญาณไฟจะเป็นสีแดง จึงจะต้องมีการเพิ่มเวลาของรอบสัญญาณไฟ
และเพิ่มความปลอดภัยของทางเท้าโดยการขยายทางเท้าให้กว้างมากขึ้น ที่
เมื อ งโดฮา เมือ งหลวงของประเทศการ์ต้ า ในปี 2017 Deepti และคณะ
ศึกษาพฤติกรรมของคนเดินข้ามถนนที่ทางแยกในทางเลี้ยวขวา [17] ทาง
ข้ามมีความกว้าง 3 เมตร ยาว 5.5 เมตร อยู่บนทางเลี้ยวขวาของทางแยก
พบว่าเวลาที่คนเดินเท้ารอข้ามถนนเห็นได้ว่าเวลาที่คนเดินเท้าที่รอข้ามถนน
มีความอิสระที่ป ริมาณของยานพาหนะน้อย และความเร็วในการเดินข้าม
ถนนมีความรวดเร็วทำให้เกิดการติดขัดของการจราจรน้อย

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาสำรวจและเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การสำรวจพื้ น ที่ แ ละเก็ บ ข้ อ มู ล เลื อ กพื้ น ที่ ในเขตเมื อ งจั งหวั ด
เชียงใหม่ที่ทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าที่มีสัญญาณไฟ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้
3.1.1 ลัก ษณะทางกายภาพของทางข้ า มที่ มีสัญ ญาณไฟแบบกด
ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาวของทางข้าม ความกว้างของเกาะกลาง
3.1.2 ลักษณะด้านการจราจรของคนเดินเท้า ได้แก่ ความเร็ว ความ
ต้องการพื้นที่ เพศ และช่วงอายุของคนเดินเท้า ทั้งสองทิศทาง
3.2 จำนวนประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เลือกจำนวนประชาการและ
กลุ่มตัวอย่างคนเดิ นเท้าสำหรับ เก็บ ข้อมูล โดยแบ่ง ตามเพศ และช่วงอายุ
ได้แก่ ชายและหญิง อายุน้อยกว่า 18 ปี ระหว่าง 18-60 ปี และมากกว่า 60
ปี ตามลำดับ รวม 6 ประเภท ไม่ต่ำกว่า 200 คนต่อประเภทของคนเดินเท้า
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ของคนเดินเท้าใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
บันทึกภาพวีดิโอ บริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟช่วงละ 15 นาที รวมเวลา 3

TRL37-5

831

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ชั่วโมง ในช่วงที่มีความหนาแน่นของคนเดินเท้าสูงและต่ำ (ช่วงที่คนเดินเท้า
ใช้ความเร็วได้อิสระ) เพื่อหารูปแบบการเดิน ความเร็ว และความหนาแน่น
ต่อพื้นที่ สำหรับใช้หาความเหมาะสมของสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางข้าม
3.3.1 การเก็บข้อมูลของสัญญาณไฟทางข้าม คือ รอบของสัญญาณ
ไฟ 1 รอบ ที่ใช้ในการข้ามถนน พื้นที่ที่สำรวจตั้งอยู่ บนถนนอารักษ์ตัดกับ
ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตรงข้ามกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พิกัด 18 ํ47’2.44’’
N และ 98 ํ58’41.08’’ E ดั ง รู ป ที่ 8 และทางข้ า มบริ เวณโรงพยาบาล
มหาราช ถนนสุเทพ พิกัด 18 ํ47’20’’ N และ 98 ํ58’30’’ E ดังรูปที่ 9

รูปที่ 8 ทางข้ามที่บริเวณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่

รูปที่ 9 ทางข้ามที่บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

3.3.2 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทาง
ข้ามที่มีสัญญาณไฟ มีรายละเอียดดังนี้ ความเร็วในการเดินของคนเดินเท้า
กรณีที่ 1 เมื่อคนเดินเท้าเริ่มเดินจากจุด A หรือ D ไปยังจุด C หรือ B โดยมี
ระยะ A ถึง B หรือ D ถึง C เป็นระยะทางในการเดินของคนเดินเท้า กรณีที่
2 เมื่อคนเดินเท้าเริ่มเดินจากจุด A หรือ D โดยการเดินเป็นเส้นทแยง ไปยัง
จุด C หรือ B โดยมีระยะ A ถึง C หรือ D ถึง B โดยความเร็วของคนเดินเท้า
จะสามารถหาได้จากระยะทางของทางข้ามทางเดินเท้า ต่อระยะเวลาที่คน
เดิ น เท้ า เดิ น เช่ น ระยะเวลาในการเดิ น ของคนเดิ น เท้ า 12 วิ น าที และ
ระยะทางข้ ามแบบเส้นตรงเท่ากับ 15.75 เมตร ความเร็ว ของคนเดิ นเท้า
เท่ากับ 0.76 m/s ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 10
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รูปที่ 10 เส้นทางการเดินของคนเดินเท้าสำหรับเก็บข้อมูลความเร็ว

3.3.3 พื้นที่ที่ต้องการของคนเดินเท้าใช้เดินข้ามทางข้าม สามารถหา
ได้จากพื้นที่คนเดินเท้าเดินข้ามต่อจำนวนคนเดินเท้าในพื้นที่นั้น ๆ
3.4 การสร้างแบบจำลองเสมือ นจริง แบ่ งเป็ น 3 กระบวนการ ได้แก่
กำหนดเงื่อนไขการสร้างแบบจำลอง เพื่อ ใช้ในการระบุขนาดพื้นที่บ ริเวณ
ทางข้ า มที่ เหมาะสม เพื่ อ ปรับ เทีย บแบบจำลองเสมื อ นจริงและประเมิ น
ศักยภาพของของทางข้ามคนเดินเท้าที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
3.4.1 ปรับเทียบแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อระบุขนาดและลักษณะ
กายภาพของทางข้ามของคนเดินเท้า และพฤติกรรมการเดินของคนเดินเท้า
ได้แก่ ความเร็ว เวลาการเดินทาง และจำนวนคนเดินเท้า
3.4.2 สร้างแบบจำลองเสมือนจริงในการเปรียบเทียบ และประเมิน
ศักยภาพของของบริเวณทางข้ามคนเดินเท้ารูปแบบและช่วงเวลาต่าง ๆ
3.4.3 วิเคราะห์แบบจำลองเสมือนจริงโดยวิเคราะห์ในกรณีที่ 1 คือ
ให้คนเดินเท้ามีอิสระในการเคลื่อนที่ โดยมีการรบกวนจากสิ่งกีดขวางบนทาง
ข้ามสำหรับคนเดินเท้า และยานพาหนะ
3.4.4 วิเคราะห์แบบจำลองเสมือนจริงโดยวิเคราะห์ในกรณีที่ 2 คือ
ให้คนเดินเท้ามีอิสระในการเคลื่อนที่ โดยเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาที่อนุญาต
ของสั ญ ญาณไฟเขี ย วสำหรั บ คนเดิ น เท้ า เท่ า กั บ 10 20 และ 30 วิ น าที
ตามลำดับ คนเดินเท้าเคลื่อนที่โดยปราศจากการรบกวนจากสิ่งกีดขวางบน
ทางข้ามของคนเดินเท้าและยานพาหนะ
3.4.5 วิเคราะห์แบบจำลองเสมือนจริงโดยวิเคราะห์ในกรณีที่ 3 คือ
ให้ ค นเดิ น เท้ า มี อิ ส ระในการเคลื่ อ นที่ โดยเคลื่ อ นที่ ในช่ ว งระยะเวลาที่
สัญ ญาณไฟที่อ นุญ าตให้ คนเดินเท้าเคลื่อ นที่ผ่าน เท่า กับ 10 20 และ 30
วิ น าที ตามลำดั บ โดยคนเดิ น เท้ า จะมี สิ่ ง กี ด ขวางและถู ก รบกวนโดย
ยานพาหนะ
3.5 การปรับ เที ย บแบบจำลองเสมือ นจริง ข้ อ มู ลตัว ชี้วัดที่ เกี่ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย อัตราการไหลของคนเดินเท้า เวลาการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้า
และปริ ม าณคนเดิ น เท้ า ภายในหนึ่ ง ชั่ ว โมง ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ น ำมาใช้ ในการ
ปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง เกิดจากการวิเคราะห์การปรับเทียบ
แบบจำลอง โดยนำข้อมูลผลการสร้างแบบจำลองเปรียบเทียบกับผลที่ได้จาก
การสำรวจจริง ว่าผลที่วิเคราะห์ได้จากการแบบจำลองเสมือนจริงสอดคล้อง
กั บ ผลการสำรวจหรื อ ไม่ โดยอั ต ราการไหลและจำนวนคนเดิ น เท้ า จะ
ปรับ เทียบโดยใช้ค่า GEH เนื่องจากเป็ นค่าที่เหมาะสำหรับ การปรับ เทีย บ
ข้อมูลจากการสำรวจและแบบจำลองในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนค่า
MAE จะใช้ในการปรับเทียบเวลาการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้า เนื่องจากเป็น
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ค่าการวัดผลการปรับเทีย บค่าความคลาดเคลื่อนของข้อ มูลการสำรวจกับ
ข้อมูลที่ได้จากการจำลอง
3.6 การสร้างสถานการณ์การวิเคราะห์ในแบบจำลองเสมือนจริง
3.6.1 สถานการณ์ วิเคราะห์ ที่ทางข้ ามสำหรับ คนเดิน เท้าที่ความ
กว้างเท่ากับ 5.7 เมตร และความยาว 15.75 เมตร โดยมีก ารแปรเปลี่ย น
จำนวนของคนเดินเท้าที่ 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 1,200, 1,400,
1,600, 1,800, 2,000, 2,200, 2,400, 2,600, 2,800, และ 3,000 คนต่ อ
ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาสัญญาณไฟทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า
โดยการเปรียบเทียบปริมาณคนเดินเท้าต่อชั่วโมงใด ๆ ในระยะเวลาสัญญาณ
ไฟทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าที่ 10, 20, และ 30 วินาที ตามลำดับ
3.6.2 สร้างสถานการณ์วิเคราะห์ ระยะเวลาสัญ ญาณไฟทางข้า ม
สำหรับคนเดินเท้ากับการไหลผ่านสุทธิของยานพาหนะ โดยแบ่งช่วงเวลา
การเดิ น ของคนเดิ น ออกเป็ น ช่ ว งเวลา 10, 20, และ 30 วิ น าที โดย
เปรียบเทียบระยะเวลาสัญญาณไฟทางข้ามสำหรับ คนเดินเท้ากับ การไหล
ผ่านสุทธิของยานพาหนะในระยะเวลาสัญ ญาณไฟจราจรที่ให้ยานพาหนะ
ไหลผ่า นสุ ทธิไปที่ ช่ว งเวลา 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270,
และ 300 วินาที ตามลำดับ
การเลือ กเวลาของคนเดินเท้าเริ่มต้นเท่ากับ 10 วินาที เนื่องจาก
ความกว้างของถนนที่สำรวจทั้งสองจุดมีความกวางน้อยที่สุดเท่ากับ 8.40
เมตร เวลาดังกล่าวจึงเป็นเวลาที่คนเดินเท้าที่เดินช้าที่สุดสามารถเดินข้าม
พื้นที่สำรวจได้

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทางด้านกายภาพ แสดงในรูปที่ 11

(ก)

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ตารางที่ 3 พฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามทีม่ ีสัญญาณไฟ (ความเร็ว
พื้นทีท่ ี่ต้องการ และจำนวนของคนเดินเท้า)
ตำแหน่ง
จำนวนคนเดินเท้ำ (คน)
สัดส่วนของคนเดินเท้ำ
(%) (701 คน/ชัว่ โมง)
ควำมเร็วเฉลีย่ ในกำรเดิน
(m/s)
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ของควำมเร็ว
พื้นที่ของคนเดินเท้ำ
(m2/ped)

ควำมเร็วของคนเดินเท้ำ
เพศชำย
เพศหญิง
<18 18-60 >60 <18 18-60 >60
161 397 154 210 578 202
2.10

1.00 30.20 38.00 13.00 15.70

1.42

1.55

1.38

1.30

1.50

1.36

0.27

0.27

0.27

0.24

0.21

0.20

1.30

2.12

1.98

1.30

2.12

1.98

ตารางที่ 4 พฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามทีม่ ีสัญญาณไฟ (ความ
หนาแน่นต่อพื้นที่ อัตราการไหล และระดับการให้บริการ)
ควำมหนำแน่น อัตรำกำรไหล
Level of
(ped/m2) (ped/min/m) Service (LOS)
โรงพยำบำลมหำรำชนคร
0.25
43
D
โรงเรียนวัฒโนทัยพำยัพ
0.74
29
C
สถำนที่

จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล กายภาพและจำนวนของคนเดิ น เท้ า ที่
ทำการศึกษามีจำนวนคนเดินเท้าเท่ากับ 1,702 คน ซึ่งสามารถแสดงค่าเฉลี่ย
ความเร็ ว สะสมของคนเดิ น เท้ า แต่ ล ะประเภท ดั งแสดงในรูป ที่ 12 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่วิเคราะห์ได้ควรอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ค่าที่น้อยแสดงถึง
ข้อมูลที่สำรวจมีการกระจายตัวของความเร็วน้อย ส่วนของค่าความเร็วเฉลี่ย
ของคนเดินเท้าในแต่ละประเภทสามารถนำมาปรับเทียบกับข้อมูลเพื่อสร้าง
แบบจำลองเสมือนจริงโดยค่าดังกล่าวไม่ควรจะมีค่าห่างกันเกิน 5%

(ข)

รูปที่ 11 (ก) ทางข้ามคนเดินเท้าบนถนนสุเทพหน้าโรงพยาบาลมหาราช (ข) ทาง
ข้ามคนเดินเท้าบนถนนอารักษ์หน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้า บริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณ
ไฟ ได้แก่ จำนวนคนเดินเท้า สัดส่วนของคนเดินเท้า ในช่วง 1 ชั่วโมงสูงสุด
ความเร็ว ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความเร็ว ความต้อ งการพื้นที่ ความ
หนาแน่น อัตราการไหล และระดับการให้บริการ โดยแบ่งตามประเภทของ
คนเดินเท้าดังตารางที่ 3 และ 4

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างความถี่รอ้ ยละสมสมกับความเร็ว

4.3 การปรับเทียบแบบจำลองเสมือ นจริง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ได้ผล
ของการจำลองที่ถู ก ต้อ งและแม่นยำมากที่สุด การปรับเทียบแบบจำลอง
พฤติกรรมคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า 3 ตัวแปร ที่ใช้ใน
การพิจารณา ได้แก่ อัตราการไหล จำนวน และเวลาการเคลื่อนที่ของคนเดิน
เท้า ผลการปรับเทียบแบบจำลองแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการปรับเทียบแบบจำลองบริเวณทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า
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ไหลของคนเดินเท้าเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ระยะเวลาที่คนเดินเท้าต้องการใช้จะ
เพิ่มขึ้นตาม เช่นเดียวกันเมื่ออัตราการไหลของคนเดินเท้าลดลงจะส่งผลให้
ระยะเวลาที่คนเดินเท้าต้องการใช้จะลดลงตาม

กำรปรับเทียบแบบจำลองบริเวณทำงข้ำมสำหรับคนเดินเท้ำ
เกณฑ์พิจำรณำ
ตัวแปรในกำรพิจำรณำ กำรสำรวจ กำรจำลอง
GEH MAE
อัตรำกำรไหลของคนเดินเท้ำ
43
68
0.45 (peds/min/m)
จำนวนคนเดินเท้ำภำยใน
700
710
0.01 หนึง่ ชัว่ โมง (peds/hour)
เวลำกำรเคลือ่ นที่ของคนเดิน
12.33
12.20
- 1.05
เท้ำ (sec)

4.4 ผลการจำลองแบบจำลองเสมือนจริง จากการจำลองพฤติก รรม
กายภาพของคนเดิ นเท้ า และยานพาหนะตามพฤติ ก รรมจริงที่ ได้ ทำการ
สำรวจดังแสดงรูปที่ 13 พบว่าระยะเวลาสำหรับการเดินข้ามทางข้ามคนเดิน
เท้ากับจำนวนคนเดินเท้าต่อชั่วโมง ได้ค่าระยะเวลาของคนเดินเท้าที่ต้องการ
ต่ อ จำนวนคนเดิ น เท้ า ภายในหนึ่ ง ชั่ ว โมง ดั ง ตารางที่ 6 การจำลอง
แบบจำลองเสมือนจริงโดยนำข้อมูลอัตราการไหลของคนเดินเท้าจากการ
สำรวจมาเป็ นข้อ มูลเบื้ อ งต้นในการวิเคราะห์ จะสามารถวิเคราะห์ ข้ อ มูล
ออกมาในรูปแบบความสัมพันธ์ เวลาที่ต้องการในการเคลื่อนที่ ต่ออัตราการ
ไหลของคนเดินเท้า ดังแสดงในรูปที่ 14 และ 17

รูปที่ 14 เวลาทีต่ ้องการในการเคลือ่ นที่ต่อจำนวนคนเดินเท้าที่ไฟเขียวปัจจุบัน

รูปที่ 15 เวลาทีต่ ้องการในการเคลือ่ นที่ต่อจำนวนคนเดินเท้าที่ไฟเขียว 10 วินาที

รูปที่ 13 ความหนาแน่นต่อพืน้ ทีข่ องคนเดินเท้าจากแบบจำลองเสมือนจริง
ตารางที่ 6 เวลาที่ตอ้ งการในการเคลื่อนทีต่ อ่ จำนวนของคนเดินเท้าภายในหนึ่ง
ชั่วโมง
ประชำกรคนเดินเท้ำต่อหนึง่ ชัว่ โมง (คน)
500 600 700 800 900 1,000 1,200 1,400
ระยะเวลำที่ต้องกำร
(วินำที)

รูปที่ 16 เวลาทีต่ ้องการในการเคลือ่ นที่ต่อจำนวนคนเดินเท้าที่ไฟเขียว 20 วินาที

498 549 579 619 669 709 799 909
ประชำกรคนเดินเท้ำต่อหนึง่ ชัว่ โมง (คน)
1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000

ระยะเวลำที่ต้องกำร
(วินำที)

969 1,109 1,189 1,289 1,399 1,499 1,589 1,679

จากรูป ที่ 14 และ 17 แสดงผลการวัด อั ตราการไหลของคนเดินเท้ า
บริเวณพื้นที่สำรวจต่อ ความกว้างใด ๆ โดยคนเดินเท้าแต่ละคนเดิน มาถึ ง
ปลายทางทั้ง 2 ทิศทาง โดยคนเดินเท้าจะมาถึงอย่างต่อเนื่องจนครบจำนวน
คนเดินเท้า ที่ทำการจำลอง พบว่าอัตราการไหลของคนเดินเท้าภายในหนึ่ง
ชั่วโมงแปรผันตรงกับช่วงระยะเวลาที่คนเดินเท้าต้องการใช้ เมื่ออัตราการ

รูปที่ 17 เวลาทีต่ ้องการในการเคลือ่ นที่ต่อจำนวนคนเดินเท้าที่ไฟเขียว 30 วินาที
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เมื่อสังเกตจะพบว่าจำนวนคนเดินเท้าจำนวนใด ๆ จะมีค่าอัตราการไหล
เพิ่มขึ้นในช่วงหนึ่ง ๆ เนื่องจากคนเดินเท้ายังสามารถเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย
ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งอัตราการไหลจาเริ่มลดลง เนื่องจากการ
เคลื่อนที่เริ่มมีการตัดขั ด มีก ารหลีกเลี่ยงกันของคนเดินเท้าขณะเคลื่อนที่
และจะลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งคนสุดท้ายของการจำลองถึงปลายทาง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนคนเดินเท้าต่อชั่วโมงในช่วงสัญญาณไฟ
เขียวต่าง ๆ พบว่าจำนวนคนเดินเท้าจะแปรผันตรงกับระยะเวลาสัญญาณไฟ
สามารถหาจำนวนคนเดินเท้าที่ข้ามในในช่วงเวลาที่ต้องการจากสัดส่วนของ
ระยะเวลาที่ต้องการต่อจำนวนคนเดินเท้าในหนึ่งชั่วโมง แสดงในรูปที่ 18
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รูปที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างรถในระบบกับเวลาที่รอบสัญญาณไฟต่าง ๆ ของ
ยานพาหนะและคนเดินเท้าที่ข้ามทางระยะเวลา 30 วินาที
ตารางที่ 7 แสดงการระบายปริมาณการจราจรของยานพาหนะในช่วงหนึ่งรอบ
สัญญาณไฟทางข้าม
ระยะเวลารอบสัญญาณ

ปริมาณยานพาหนะที่ระบายในช่วงหนึง่ รอบ

ไฟที่ปล่อยให้ยานพาหนะ

สัญญาณไฟใน 4 ช่องจราจร (คัน)

รูปที่ 18 แนวโน้มจำนวนคนเดินเท้าต่อระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง

เคลือ่ นที่ (วินาที)

10 วินาที

20 วินาที

30 วินาที

30

13

17

20

60

16

21

24

120

17

24

32

240

15

25

30
รูป ที่ 19-21 แสดงจำนวนยานพาหนะได้ รับ อนุ ญ าตให้ เคลื่ อ นที่ ใน
300
16
25
30
ช่วงเวลา 30, 60, 90, 120, และ 150 วินาที ตามลำดับ และเวลาที่อนุญาต
ให้ ค นเดิ น เท้ า เคลื่ อ นที่ ในช่ ว งสั ญ ญาณไฟเขี ย ว 10 20 และ 30 วิ น าที
การสร้า งแบบจำลองเพื่ อ วิเคราะห์ จ ำนวนเดิน เท้ า ที่มี ผลกระทบต่ อ
ตามลำดับ ตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าอัตราการไหลของยานพาหนะ การจราจรของยานพาหนะ โดยใช้สัญญาณไฟจราจรเพื่อหยุดหรือเพื่อปล่อย
จะแปรผันตรงกับระยะเวลาทางข้ามสัญญาณไฟ สามารถแสดงดังตารางที่ 7 ให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ ตามระยะเวลาที่สำรวจ ปริมาณยานพาหนะในรอบ
สั ญ ญาณไฟที่ 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, และ 300
วินาที ตามลำดับ โดยให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ในรอบสัญญาณไฟที่ให้คนเดิน
เท้าข้ามทางที่ระยะเวลาสัญญาณไฟของคนเดินเท้าที่ 10, 15, 20, 25 และ
30 วินาที ตามลำดับ ดังรูปที่ 22-24 ตามลำดับ แสดงค่าดังตารางที่ 8-11

รูปที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างรถในระบบกับเวลาที่รอบสัญญาณไฟต่าง ๆ ของ
ยานพาหนะและคนเดินเท้าที่ข้ามทางระยะเวลา 10 วินาที

รูปที่ 22 ระยะเวลาสัญญาณไฟทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าที่ 10 วินาทีกับการไหล
ผ่านของยานพาหนะ

รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างรถในระบบกับเวลาที่รอบสัญญาณไฟต่าง ๆ ของ
ยานพาหนะและคนเดินเท้าที่ข้ามทางระยะเวลา 20 วินาที

จากการสร้ า งแบบจำลองทั้ ง 3 กรณี พบว่ า กรณี ที่ 1 คนเดิ น เท้ า
เคลื่อนที่อิสระโดยมีการรบกวนจากยานพาหนะและสิ่ งกีดขวางในเส้นทาง
เดิน กำหนดจำนวนคนเดินเท้าที่ตั้งแต่ 500-3,000 ped/h มีความต้องการ
เวลาในการเดินอยู่ระหว่าง 498-1,679 วินาที ขึ้นอยู่กับจำนวนคนเดินเท้าใน
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จำนวนคนข้ำมทำงต่อหนึง่ รอบสัญญำณไฟ (คน)

การจำลอง กรณีที่ 2 คนเดินเท้าเคลื่อนที่โดยปราศจากการรบกวนจากสิ่งกีด ตารางที่ 8 จำนวนประชากรคนเดินเท้าทีข่ า้ มทางต่อหนึ่งรอบสัญญาณไฟเขียว
จำนวนประชำกรคนเดิน รอบสัญญำณไฟในกำรข้ำมทำง (วินำที)
ขวางบนทางข้ามของคนเดินเท้า และยานพาหนะ ในหนึ่งรอบสัญ ญาณไฟ
เท้ำต่อหนึง่ ชัว่ โมง (คน)
10
20
30
เขียวของคนเดินเท้า 10, 15, 20, 25, และ 30 วินาที คนเดินเท้าจะสามารถ
500
93
165
202
เคลื่อ นที่ ได้ด้วยการไหลเฉลี่ย รอบละ 97, 129, 174, 197, และ 220 คน
600
102
166
213
ตามลำดับ และกรณีที่ 3 คนเดินเท้ามีอิสระในการเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลา
700
89
172
218
ที่สญ
ั ญาณไฟที่อนุญาตให้คนเดินเท้าเคลื่อนที่ผ่าน ในช่วงเวลา 10, 20, และ
800
95
181
205
900
84
175
219
30 วินาที โดยมียานพาหนะบนโครงข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่า เมื่อ
1,000
87
169
218
ปริ มาณคนเดิ น เท้ า อยู่ ในช่ ว ง 500-1,200, 1,201-2,200, และ 2,2011,200
97
179
223
3,000 ped/h จะมี ช่ว งระยะเวลาที่เหมาะสมของสัญ ญาณไฟที่ป ล่อ ยให้
1,400
97
168
228
ยานพาหนะเคลื่ อ นที่ คื อ 240-300, 120-240, และ 30-120 วิ น าที
1,600
95
163
216
1,800
97
177
213
ตามลำดับ
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000

91
93
88
94
98
90

161
189
176
172
188
174

229
217
232
240
223
225

ตารางที่ 9 ช่วงเวลาที่ต้องการของการจราจรและจำนวนคนเดินเท้าต่าง ๆ ที่ไฟ
เขียวสำหรับคนเดินเท้า 10 วินาที

รูปที่ 23 ระยะเวลาสัญญาณไฟทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าที่ 20 วินาทีกับการไหล
ผ่านของยานพาหนะ

จำนวน
ประชำกรคน
เดินเท้ำต่อ
ชัว่ โมง (คน)

รูปที่ 24 ระยะเวลาสัญญาณไฟทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าที่ 30 วินาทีกับการไหล
ผ่านของยานพาหนะ

TRL37-10

500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000

ระยะเวลำรอบสัญญำณไฟที่ปล่อยให้ยำนพำหนะ
เคลือ่ นที่ (วินำที)
30

60

120

240

300

ระยะเวลำสัญญำณไฟทำงข้ำมสำหรับคนเดินเท้ำกับ
กำรไหลผ่ำนสุทธิของยำนพำหนะ (วินำที)
1,400
1,360
1,240
1,160
1,090
1,000
850
720
700
690
680
650
600
600
590
590

1,140
1,020
900
760
650
530
500
480
470
440
430
420
410
400
400
390

560
350
280
270
250
250
240
235
230
225
220
215
210
210
210
210

120
115
110
110
110
105
105
105
100
100
100
95
95
95
90
90

100
95
95
95
95
90
90
90
90
85
85
85
85
80
80
80
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ตารางที่ 10 ช่วงเวลาที่ตอ้ งการของการจราจรและจำนวนคนเดินเท้าต่าง ๆ ที่ไฟ
เขียวสำหรับคนเดินเท้า 20 วินาที
จำนวน
ประชำกรคน
เดินเท้ำต่อ
ชัว่ โมง (คน)
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000

ระยะเวลำรอบสัญญำณไฟที่ปล่อยให้ยำนพำหนะ
เคลือ่ นที่ (วินำที)
30
60
120
240
300
ระยะเวลำสัญญำณไฟทำงข้ำมสำหรับคนเดินเท้ำกับ
กำรไหลผ่ำนสุทธิของยำนพำหนะ (วินำที)
1,480
1,420
1,360
1,300
1,240
1,180
1,050
940
840
795
760
730
710
700
680
670

1,380
1,200
1,180
995
900
790
605
580
540
510
500
470
470
450
450
450

900
745
550
400
380
360
340
310
295
290
260
260
255
250
250
250

210
195
190
170
160
150
145
140
140
140
140
140
140
140
140
140

170
145
145
140
140
135
135
130
130
130
125
125
125
120
120
120

ตารางที่ 11 ช่วงเวลาที่ตอ้ งการของการจราจรและจำนวนคนเดินเท้าต่าง ๆ ที่ไฟ
เขียวสำหรับคนเดินเท้า 30 วินาที
จำนวน
ประชำกรคน
เดินเท้ำต่อ
ชัว่ โมง (คน)
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000

ระยะเวลำรอบสัญญำณไฟที่ปล่อยให้ยำนพำหนะ
เคลือ่ นที่ (วินำที)
30

60

120

240

300

ระยะเวลำสัญญำณไฟทำงข้ำมสำหรับคนเดินเท้ำกับ
กำรไหลผ่ำนสุทธิของยำนพำหนะ (วินำที)
1,530
1,470
1,380
1,370
1,310
1,260
1,170
1,050
930
860
840
830
790
780
770
760

1,370
1,250
1,160
1,090
990
900
740
615
590
550
540
530
520
500
490
490

1,140
990
840
740
590
490
450
405
385
380
375
370
350
345
340
335

400
240
230
220
200
195
190
180
180
180
175
175
175
170
170
170

200
190
180
175
170
165
160
155
155
155
155
155
155
155
155
155
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5. สรุปผลการวิจัย
คนเดินเท้ามักถูกละเลยจากความสนใจด้านความปลอกภัยในการเดิน
เท้า และมีอั ตราการเสีย ชีวิตเพิ่มมากขึ้ นในแต่ละปี การศึก ษาพฤติก รรม
ทางด้ า นวิศ วกรรม และสภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสมในการข้ า มทางข้ า ม
สำหรับคนเดินเท้าเป็นสิ่งสำคัญ การศึก ษาพฤติก รรมของคนเดินเท้า ด้าน
วิ ศ วกรรม คื อ ความเร็ ว การไหล ความต้ อ งการพื้ น ที่ และระดั บ การ
ให้บริการของคนเดินเท้า จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของคนเดินเท้า
ที่ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ โดยเก็บข้อมูลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง แบ่งประเภท
ของคนเดินเท้าตามช่วงอายุและเพศ พบว่าความเร็วของคนเดินเท้าเพศชาย
กว่าเพศหญิง และความเร็วของคนเดินเท้าช่วงอายุเดียวกันจะมีความเร็วที่
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คนเดินเท้าชายอายุระหว่าง 18-60 ปี มีความเร็วใน
การเดินเร็วที่สุดที่ 1.55 m/s คนเดินเท้าหญิงอายุน้อยกว่า 18 ปี มีความเร็ว
ในการเดินช้าที่สุดที่ 1.30 m/s และคนเดินเท้าชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า
60 ปี มี ค วามเร็ ว ในการเดิ น ที่ ใกล้ เคี ย งกั น ที่ 1.38 m/s โดยไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คนเดินเท้าทั้ง 6 ประเภท จากการสำรวจ 2
พื้นที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 43 และ 29 ped/min/m ตามลำดับ ปัจจุบัน
หลังจากทำการวิเคราะห์พฤติกรรมกายภาพเบื้องต้นสถานที่ทางข้ามทางเดิน
เท้าทั้งสองแห่งมีระดับการให้บริการอยู่ที่ระดับ D และ C ตามลำดับ
การสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของคนเดินเท้า เพื่อวิเคราะห์ระยะเวลา
ที่เหมาะสมกับจำนวนคนเดินเท้าต่อชั่วโมงและผลกระทบทางด้านการจราจร
ที่พิจ ารณาลัก ษณะโครงสร้างทางกายภาพของทางข้ ามทางเดินเท้า การ
กำหนดจำนวนคนเดินเท้าที่ ระหว่าง 500-3,000 ped/h ตามลำดับ จะมี
ความหนาแน่นจากการวิเคราะห์ ระหว่าง 1.25-1.50 ped/m2 และมีความ
ต้อ งการระยะเวลาในการเดิน อยู่ระหว่าง 498-1,679 วินาที ในหนึ่งรอบ
สัญญาณไฟ 10, 15, 20, 25, และ 30 วินาที คนเดินเท้าจะสามารถเคลื่อนที่
บริเวณทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าด้วยการไหลเฉลี่ยรอบละ 97, 129, 174,
197, และ 220 คน ตามลำดับ ของจำนวนคนเดินเท้าในหนึ่งชั่วโมง
การสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของยานพาหนะ โดยนำมาวิเคราะห์กับ
จำนวนคนเดินเท้าเพื่อหาผลกระทบเนื่องจากการข้ามทางข้ามของจำนวนคน
เดิน เท้ าในแต่ละรอบสัญ ญาณไฟ ซึ่งในกรณี ป ริม าณยานพาหนะต่ อ หนึ่ ง
ชั่วโมงจะสามารถวิเคราะห์ การระบายปริมาณยานพาหนะที่ต้องการได้ เมื่อ
ปริมาณคนเดิ น เท้ า อยู่ ในช่ ว ง 500-1,200, 1,201-2,200, และ 2,2013,000 ped/h ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของสัญญาณไฟที่อนุญาตให้คนเดิน
เท้าข้ ามทางคือ 10, 20, และ 30 วินาที ตามลำดับ และช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมของสัญ ญาณไฟที่ ป ล่อ ยให้ ย านพาหนะเคลื่อ นที่ คือ 240-300,
120-240, และ 30-120 วินาที ตามลำดับ
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การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์
The guidelines development of road safety audit for motorcycle
ภูทริยา มีอุสาห์1,* บุญพล มีไชโย2 และ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก3
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ของประเทศ
ไทยสูงเป็นอันดับต้น ๆของโลก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุประกอบด้วย
พฤติกรรมผู้ขับ ขี่ รูปแบบของรถจักรยานยนต์ และลักษณะทางกายภาพ
ของถนนและสิ่งแวดล้อม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในปัจจุบันมีที่
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ ระบบ Road
Safety Audit ซึ่งให้ ความสำคั ญ กับ รถจั ก รยานยนต์น้อ ยมาก ในขณะที่
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่าง iRap
สามารถใช้ในการตรวจสอบความปลอดภั ย ของรถจั ก รยานยนต์ได้ โดย
วิธีการให้คะแนนระดับดาวหรือ star rating การศึกษาวิจัยครัง้ นีต้ อ้ งการ
พัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย เพื่อให้ทราบความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ และเพื่อศึกษาความครอบคลุมการประเมินความปลอดภัย
ทางถนนสำหรับ รถจั ก รยานยนต์ข อง iRap กั บ รายการตรวจสอบความ
ปลอดภัย ที่พัฒนาขึ้นในบริบทถนนของเมือ งไทย ผลของการศึกษาทำให้
ทราบถึ งข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุง ในส่ ว นของระบบ Road Safety
Audit หรือ iRap ในอนาคตต่อไป
คำสำคัญ: การตรวจสอบความปลอดภัย, รถจักรยานยนต์, ความปลอดภัย
ของรถจักรยานยนต์

Abstract
Nowadays Thailand has high rates of the road accidents
issue by motorcycles on the top of the world rank. The factors
that cause the accident include the driver's behavior, the
pattern of motorcycles and the physical characteristics of
roads and the environment. From the literature review, it is
found that the current road safety audit tool is the road safety
audit system. However, tools used for road safety inspections,
such as iRAP, can be used to check quality. The purpose of this
study is to develop a safety inspection program and determine
the appropriate road for the risk and severity of motorcycle
accidents. A comprehensive study for the development of

road safety assessment and safety inspection of iRAP
motorcycles In Thailand. It is expected to lead to an
improvement suggestion on the Road Safety Audit or iRAP in
the future.
Keywords: Road safety audit, Motorcycle, Road safety for
Motorcycle, iRAP

1. คำนำ
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจากการ
จัดอั นดับ ขององค์ก ารอนามัยโลก(WHO) [5] พบว่า ไทยมีผู้เสีย ชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลงจากอันดับ 2 เป็นอันดับ 9 ของโลก โดยมีผู้เสียชีวิต
ปีละ 22,491 คน แต่จำนวนผู้เเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์เป็นอันดับที่ 1
ของโลก โดยเสี ย ชี วิ ต สู งสุ ด ร้ อ ยละ 74.4 นอกจากนี้ ส ำนั ก งานตำรวจ
แห่ งชาติ ได้รายงานสถิ ติจ ากการรับ แจ้ งอุ บั ติ เหตุ ก ารจราจรทางบกทั่ ว
ราชอาณาจักร [8-12] โดยจำแนกตามประเภทรถ ซึ่งพบว่าในปี พ.ศ. 2561
นั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุถึง 38% และเมื่อย้อนดูสถิติการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ข องผู้ ใ ช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2557-2561 พบว่ า
รถจักรยานยนต์มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ใช้ถนนทุกประเภททั้งห้า
ปีและยังมีปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557-2559 มี
การเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ 36% ปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ 37% และปี พ.ศ.2561 เป็น
38% ซึ่งเป็นปีที่มีร้อยละการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สูงที่สุดแม้จะ
มีปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อนก็ตาม
ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีหลายปัจจัย
ทั้ ง พฤติ ก รรมของผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ แ ละพฤติ ก รรมขอ งผู้ ขั บ ขี่
ยานพาหนะคันอื่น รวมถึงการใช้ความเร็วเกินกำหนด และปัจจัยอื่นๆ เช่น
ความเหนื่ อ ยล้ า การมึ น เมาแอลกอฮอล์ ห รื อ ยาเสพติ ด อย่ า งไรก็ ต าม
Making roads motorcycle friendly [3] กล่าวถึง การออกแบบและการ
บำรุงรัก ษาผิว ถนนและสภาพแวดล้อ ม เป็ น สิ่งสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่ อ
ความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงการชนและความรุนแรงของการบาดเจ็บต่อ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และ/หรือผู้ซ้อนท้าย ดังนั้นควรมีการสร้างกลไกใน
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีที่
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ ระบบ Road
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Safety Audit แต่ให้ ความสำคัญ กับ รถจั ก รยานยนต์น้อ ยมาก ในขณะที่
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนอย่าง iRap
สามารถใช้ในการตรวจสอบความปลอดภั ย ของรถจั ก รยานยนต์ได้ โดย
วิ ธี ก ารให้ ค ะแนนระดั บ ดาวหรื อ star rating จึ ง เป็ น ที่ ม าของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่
เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อให้ทราบความเสี่ยงและความรุนแรงของการ
เกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และเพื่อศึกษาความครอบคลุมการ
ประเมิ น ความปลอดภั ย ทางถนนสำหรับ รถจั ก รยานยนต์ข อง iRap กั บ
รายการตรวจสอบความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นในบริบทถนนของเมืองไทย
โดยคาดหวังว่าจะนำไปสู่ข้ อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงในส่ว นของระบบ
Road Safety Audit หรือ iRap ในอนาคตต่อไป
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ดังในรูปที่ 2 กล่าวคือ เมื่อปัจจัยใดล้มลงย่อมมีผลกระทบต่อปัจจัยอื่นๆ จะ
เห็ น ว่ า ถ้ า ผู้ ใ ช้ ถ นนและยานพาหนะเกิ ด ความบกพร่ อ ง มี ก ารด้ อ ย
สมรรถภาพในขณะขับขี่ ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำ และ/หรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย และมีการใช้ความเร็วสูง ผลที่ตามมาคือ การเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บและเสียชีวิต
2.2 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์

รูปที่ 1 ผลกระทบของอัตราความเร็วต่อการบาดเจ็บ

ในการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์
Motorcycle Safety Advisory Counci [3] ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไว้ใน Making roads motorcycle
friendly ดังนี้
2.2.1 ผิวถนน
รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่บนถนนต้องการพื้นผิว ถนนที่สม่ำเสมอเพื่อให้
สามารถรั ก ษ าเสถี ย รภาพ และไม่ สู ญ เสี ย การยึ ด เกาะ เนื่ อ งจาก
รถจักรยานยนต์มีความอ่อนไหวต่อสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวถนน ซึ่งอาจ
นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีในสถานที่ที่ผู้ขับขี่อาจ
เบรกหรือเลี้ยว ถนนจำเป็นต้องมีแรงเสียดทานพื้นผิวที่สม่ำเสมอและควร
หลีกเลี่ยง การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวใด ๆ ที่อาจลดแรงเสียดทานของพื้นผิว
ซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีป้ายและทำให้ มองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพ
อากาศ รวมถึงในเวลากลางคืน นอกจากนี้ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ควรดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและมีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สร้างอันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หากมีการเสื่อมสภาพของถนนและ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที่ควรมีการเตือนภัยที่เพียงพอ โดยปัจจัยที่สำคัญ
ในส่วนของผิวถนน ได้แก่ ความกว้างของผิวทาง เครื่องหมายบนผิวทาง ผิว
ทางที่หลุดหลวม ไหล่ทาง หลุมบ่อ ตะไคร่น้ำ ร่องและรอยนูน การปิดรอย
แตก การเยิ้มของแอสฟัลต์ซีเมนต์ การควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
งานทาง การเซาะร่องถนน ของเหลวที่รั่วไหล การสะสมของน้ำมัน การทำ
ความสะอาดระหว่างและหลังการปฏิบัติการงานทาง การซ่อมแซมและการ
ทำความสะอาดหลังอุบัติเหตุ และคุณสมบัติอื่นๆ ในเชิงปฏิบัติเพื่อควบคุม
การจราจรหรือตกแต่งพื้นที่และก่อให้เกิดความต่างระดับที่อาจเป็นอันตราย
เช่น เกาะที่ถูกยกขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณการจราจร เป็นต้น

รูปที่ 2 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเกิดอุบัตเิ หตุ

2.2.2 วัสดุโลหะต่าง ๆบนผิวทาง
หากจำเป็นต้องตั้งอยู่บนถนนควรอยู่ในระดับเดียวกับผิวถนน ถูกยึด
ไม่ให้ เคลื่อนที่ ปราศจากขอบหรือ มุมที่แ หลมคม และปิ ดทับ ด้วยผิวที่ มี
ความต้านทานการลื่นไถลเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการยึดกับของยางกับผิว
ถนน โดยปัจจัยที่สำคัญในส่วนของวัสดุโลหะต่างๆบนผิวทาง ได้แก่ บริการ
ต่างๆ เช่น สายโทรคมนาคม บ่ อพัก ระบบวาล์วบริการต่างๆ แผ่นเหล็ก
ชั่วคราวที่วางไว้เพื่อปิดท่อระบายน้ำบนผิวถนน รางรถไฟ และจุดเชื่อมต่อ
สะพาน

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ
ปั จ จุ บั น ความรุ น แรงของอุ บั ติ เหตุ เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารใช้
ความเร็วที่สูง จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
พ.ศ.2558 โดยมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่าร้อยละ 76 ของอุบัติเหตุบนทางเกิด
จากการใช้ความเร็ว ในจำนวนนี้พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีคู่กรณี แต่มีอัตราการ
เสี ย ชี วิ ต ถึ ง ร้ อ ยละ 34 ซึ่ ง เกิ ด จากการใช้ ค วามเร็ ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความเร็วต่อระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ [2] พบว่าเมื่อระดับความเร็วเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความรุนแรงของ
การบาดเจ็บเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังรูป 1

สรุปได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากความบกพร่องของปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง คือ ผู้ใช้ถนน ยานพาหนะ ถนนและสภาพแวดล้อม และการใช้
ความเร็วในการขับขี่ รวมกันเกิดเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่ (Chain of Events)

2.2.3 สิ่งแวดล้อม
สภาพอากาศและศักยภาพของโครงข่ายถนนในการจัดการผลกระทบ
นั้น มีส่วนสำคัญ ต่อความปลอดภัย ของผู้ใช้รถจั กรยานยนต์ โดยปั จจัยที่
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สำคัญ ในส่ว นของสิ่งแวดล้อ ม ได้แ ก่ การระบายน้ำ ความชื้นหรือ แผ่ น
น้ำแข็ง และลม
2.2.4 สภาพข้างทาง
มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้การออกแบบและการก่อสร้างสภาพข้าง
ทางส่งผลต่อการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รวมถึงการ
จัดการวัตถุข้างทาง ทาง เช่น เสาและป้าย เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
มีค วามเสี่ย งที่ จ ะได้รับ บาดเจ็ บ สาหั สจากการชนวัต ถุ อั น ตรายข้ า งทาง
รถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กกว่ายานพาหนะประเภทอื่นอาจถูกบดบังได้ง่าย
จากวั ต ถุ ข้ า งทางโดยเฉพาะที่ ท างแยกและมุ ม ถนน หรื อ เมื่ อ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์เอนตัวเอียงทำมุมเพื่อเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ผู้ขับขี่อยู่ใกล้
กับวัตถุอันตรายข้างทางและอาจเกิดอันตรายได้ โดยปัจจัยที่สำคัญในส่วน
ของสภาพข้ า งทาง ได้ แ ก่ การบำรุงรั ก ษาต้น ไม้ ริม ทาง การสร้า งความ
ชัดเจนในแนวเส้นทาง และเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น
2.3 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์

รูปที่ 4 อุบัตเิ หตุประเภทยานพาหนะคันเดียวทีเ่ กิดจากการชนวัตถุ

2.4 ลักษณะการบาดเจ็บของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
RAPHAEL H. GRZEBIETA และคณ ะ [4] ได้ ศึ ก ษ ากลยุ ท ธ์ แ ละ
แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดการเสี ย ชี วิต หรือ การบาดเจ็ บ สาหั ส จากการชน
Guardrail โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และพบว่าที่ความเร็ ว 60 กม. / ชม.
ในมุมชนลักษณะต่าง ๆส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บอย่างน้อยต่อ
กระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง ช่วงท้อง หรือมากกว่านั้น
ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการชนอุปกรณ์กันอันตรายของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
ความเร็ว 60 กม. / ชม.
ชนิดอุปกรณ์

มุมชน (°)

ช่วงความเร็วที่
บริเวณร่างกาย
ส่งผลกระทบ

ราวกันอันตรายรูปตัว W

-

80

ทรวงอก

AIS IRSMS User Manual [1] ได้วิเคราะห์ รูป แบบหรือลัก ษณะการ ราวกันอันตรายรูปตัว W
27-64
ทรวงอก
ชนของยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่
ราวกันอันตรายรูปตัว W
16
49-66
ทรวงอก, กระดูกสันหลัง
- อุบัติเหตุกับ คนเดินเท้าซึ่ง ได้แก่ อุ บัติเหตุกับ คนเดินเท้าทั่วไปและ ลวดสลิง
24
32-65
ทรวงอก
อุบัติเหตุกับคนเดินเท้าที่ทางม้าลาย
ราวกันอันตรายรูปตัว W
19
26-63
กระดูกสันหลัง
- อุบั ติเหตุป ระเภทยานพาหนะคันเดียว ซึ่งได้แ ก่ อุบั ติเหตุที่เกิดกับ
ทรวงอก, ระยางค์
ราวกันอันตรายรูปตัว W
18
29-66
ยานพาหนะอย่างเดียว และอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนวัตถุ
ช่วงล่าง (ขา)
- อุ บั ติ เหตุ แ บบการประทะ ซึ่ งได้ แ ก่ อุ บั ติ เหตุ จ ากยานพาหนะใน ราวกันอันตรายรูปตัว W
9
61-82
ทรวงอก
ทรวงอก, ระยางค์
ทิศทางตั้งฉาก ทิศทางตรงกันข้าม ทิศทางเดียวกัน ทิศทางเดียวกันที่
ราวกันอันตรายรูปตัว W
10
59-83
ช่วงบน (แขน)
มีการเลี้ยว ทิศทางใดๆที่ต่างกันและมีการเลี้ยว และทิศทางตรงที่มี
ราวกั
น
อั
น
ตรายรู
ป
ตั
ว
W
14
60
ทรวงอก
การเลี้ยว
28
46-62
ท้อง
อุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกั บวัตถุอื่น มี ราวกันอันตรายรูปตัว W
ทรวงอก, ระยางค์
ลัก ษณะการเกิดอุ บั ติเหตุ 5 ลัก ษณะได้แ ก่ รถจั ก รยานยนต์สูญ เสีย การ ราวกันอันตรายรูปตัว W
32
55-77
ช่วงล่าง (ขา)
ควบคุม และหลุด ออกจากถนนไปทางซ้า ย รถจั ก รยานยนต์สูญ เสีย การ
ควบคุมและหลุดออกจากถนนไปทางขวา รถจักรยานยนต์ที่ทางแยก ผู้ซ้อน
หล่นจากยานพาหนะ และ two wheeler falling over
2.5 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ RSA

รูปที่ 3 อุบัตเิ หตุประเภทยานพาหนะคันเดียวทีเ่ กิดกับยานพาหนะอย่างเดียว

อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนวัตถุ อุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์จาก
การชนวัตถุ มีลักษณะการเกิด 7 ลักษณะ ได้แก่ การชนท้ายยานพาหนะที่
จอดอยู่ทางซ้าย การชนท้ ายยานพาหนะที่จ อดอยู่ทางขวา การชนท้า ย
ยานพาหนะที่จอดอยู่จากการเคลื่อนที่ออกของยานพาหนะที่จอดซ้อนคัน
การชนสัตว์ การชนวัตถุแข็งที่อยู่บ นผิวถนน การชนวัตถุ หรือป้ายจราจร
และอุบัติเหตุจากทางรถไฟ

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ Road safety audit
เป็ น ระบบที่ ปั จ จุ บั น ถู ก นำมาใช้ แ ทนระบบที่ เคยใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หา
อุบั ติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ นั่นคือ การปรับ ปรุงจุดที่มีจำนวน
อุบั ติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดขึ้นซ้ำๆ (Black spot) ให้มีความปลอดภัย
มากขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็ นการตามแก้ไขปัญ หา แต่ปัจจุ บันมีการใช้ร ะบบ
Road safety audit หรื อ RSA มากขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการลดจำนวนการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่
ขึ้นตอนการออกแบบไปจนถึงถนนที่เปิดใช้บริการแล้ว โดย RSA นั้น เป็น
วิธีการแก้ไขปั ญ หาในเชิงรุก ซึ่งช่วยให้ มองเห็ นอั นตรายและดำเนินการ
แก้ไขก่อนที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ โดยการตรวจสอบจะต้องกระทำโดย
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบ ไม่ มีส่ วนเกี่ย วข้ อ งกับ โครงการหรือ ถนนที่ จ ะตรวจสอบและ
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ดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระผ่านขั้นตอน การออกแบบ ก่อสร้าง
และถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
2.6 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ iRAP Star Rating
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบ Star rating เป็นการ
ประเมิ น ความปลอดภั ย ของถนนตามเกณฑ์ ข อง International Road
Assessment Program (iRAP) ที่มีก ารให้ คะแนนถนนโดยพิจ ารณาจาก
องค์ ป ระกอบต่ า งๆของถนน ประกอบกั บ สภาพของการจราจร โดย
พิ จ ารณ าแยกตามประเภทของผู้ ใ ช้ ถ นน ได้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ร ถยนต์ ผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้รถจักรยาน และคนเดินเท้า ถนนที่ได้ 5 ดาวจัดเป็น
ถนนที่มีความปลอดภัยสูงสุด และถนนที่ได้ 1 ดาวจะเป็นถนนที่มีความ
ปลอดภัยต่ำสุด ซึ่งมาตรฐานและเป้าหมายของถนนที่ปลอดภัยที่นานาชาติ
ยอมรับควรอยู่ที่ระดับการประเมินตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งตัวแปรสำคัญใน
การประเมินของ iRAP ได้แก่ ความเร็ว
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Median traversability คื อ การข้ า มเกาะกลางถนน ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
แนวโน้มที่ยานพาหนะเดินทางผิดทิศทางจราจร
โดยองค์ประกอบทางถนนที่มีผลต่อการคำนวนค่าคะแนนการจัดลำดับ
(SRS) ของรถจัก รยานยนต์ ประกอบไปด้วย การจั ดช่อ งจราจร ทางโค้ง
เส้นจราจร ความต่างของความเร็ว ความชัน ความกว้า งของช่อ งจราจร
จำนวนช่องจราจร ทางเชื่อมเข้าอาคาร/สถานที่ คุณภาพทางโค้ง สภาพผิว
ทาง ทางขนาน สันระนาดบนไหล่ทาง ระยะการมองเห็น ความฝืดของผิว
ทาง การจัดการความเร็ว ไฟจราจร วัตถุอันตรายข้างทาง ระยะห่างจากสิ่ง
อันตรายข้างทาง ประเภทของทางแยก ประเภทของเกาะกลางถนนและ
ความกว้างไหล่ทาง ดังรูปที่ 6

รูปที่ 5 กระบวนการประเมิน iRAP
ที่มา : iRAP (2014)

โดยการให้ ค ะแนนระดั บ ดาวนั้ น จะอาศั ย ค่ า คะแนนที่ ได้ จ ากการ
ประเมิ น องค์ป ระกอบถนนตามมาตรฐานของ RAP คื อ ค่ า คะแนนการ
จัดลำดับ (Star Rating Score: SRS) ดังแสดงในสมการที่ (1)
𝑆𝑅𝑆 = ∑ 𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑦𝑝𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠

(1)
รูปที่ 6 กระบวนการคำนวณ SRS ของรถจักรยานยนต์
ที่มา : iRAP (2014)

SRS คือระดับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสสำหรับผู้ใช้

ทางแต่ละประเภท
Crash Type Scores คื อ ค่ า คะแนนของการชนแต่ ล ะประเภท

=
Likelihood x Severity x Operating speed x External flow
influence x Median traversability โดยที่
Likelihood คื อ โอกาสที่ จ ะเกิดอุ บั ติเ หตุ โดยพิ จ ารณาจากค่า ความ
เสี่ยงของปัจจัยทางถนนที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
Severity คือความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากค่าความเสี่ยง
ของปัจจัยทางถนนที่มีผลต่อความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Operating speed คือความเร็วของการจราจร โดยพิจารณาจากความ
เสี่ยงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเร็วของการจราจร
External flow คือ ปั จจั ยภายนอกที่เกี่ย วข้ องกันระหว่างความเสี่ย ง
ของผู้ใช้ทางคนหนึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้ทางคนอื่น

3. วิธีการทดสอบ
3.1 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือและการดำเนินงานวิจัย
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ใช้ ร ายการตรวจสอบความปลอดภั ย สำหรั บ ผู้ ใ ช้
รถจั ก รยานยนต์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการดำเนิ น การ โดย
ผู้ดำเนินการวิจัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการ
ดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1.1. การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อ รวบรวมปั จจั ยที่ก่อ ให้ เกิด อุ บั ติเหตุแ ละ
ความรุนแรงของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยแบ่งการทบทวนวรรณกรรมเป็น
หัวข้อดังต่อไปนี้
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- อันตรายสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ลักษณะความเสี่ยงของ
ผู้ใช้รักจักรยานยนต์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติทางถนนสำหรับ
รถจักรยานยนต์
- ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์
- ลักษณะการบาดเจ็บของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
การทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ RSA และรายการตรวจสอบความปลอดภัยที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งปั จจุบันสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาคู่มือการตรวจสอบและยกระดับ
ความปลอดภั ย งานทางสำหรับ กรมทางหลวงชนบท [6] โดยมี คู่มือ การ
ตรวจสอบทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ คู่มือหลักการด้านความปลอดภัยงานทาง
คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับขั้นตอนการ
ออกแบบ คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางสำหรับ
ขั้นตอนการก่อสร้าง และคู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัย
งานทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
การทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ Star Rating โดย iRAP
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รถจั ก รยานยนต์ ในการประเมิ น RSA โดยจะประเมิ น เป็ น ช่ ว งยาว 1
กิ โ ลเมตรของแต่ ล ะสายทางในกรณี ที่ ส ายทางมี ค วามยาวมากกว่ า 1
กิโลเมตร และระบุปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบเป็นจุด โดยถนนที่มีการแบ่ ง
การจราจรด้วยเกาะกลางหรือราวกันจะประเมิน 2 ทิศทาง
ตารางที่ 2 พื้นที่ศึกษา
ชื่อถนน
การแบ่งทิศทาง
ช่องจราจร
สภาพพื้นที่
(ระยะทาง)
การจราจร
พระองค์ดำ
เกาะ
4
การค้า
(1.4 กม.)
กลางถนน
เอกาทศรถ
การค้า
4
เส้นจราจร
(2 กม.)
การศึกษา
ธรรมบูชา
2
เส้นจราจร
ที่พัก
(0.6 กม.)
ทางหลวงหมายเลข
เกาะ
12
8
การค้า
กลางถนน
(3 กม.)
บรมไตรโลกนารถ
4
เส้นจราจร สถานที่ราชการ
(1.4 กม.)
ศรีธรรมไตรปิฎก
2
เส้นจราจร
สถานศึกษา
(1.3 กม.)
สีหราชเดโชชัย
เกาะ
8
การค้า
(2.4 กม.)
กลางถนน
ริมคลองข้าง
ศาลหลักเมือง
2
เส้นจราจร แหล่งท่องเทีย่ ว
(0.5 กม.)
ถนนบึงพระจันทร์
2
เส้นจราจร
ที่พัก
(1.2 กม.)
สังฆบูชา
4
เส้นจราจร
ที่พัก
(0.9 กม.)

พิกัด
16.816130989,
100.272475056
16.828334053,
100.265429448
16.833938509,
100.268399213
16.840979893,
100.234352084
16.89056027,
100.25826599
16.806721082,
100.262295983
16.803787005,
100.217437339

3.1.2. การพัฒนาเครื่องมือ
การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละความรุ น แรงของผู้ ใช้
รถจั ก รยานยนต์ร่ว มกั บ รายการตรวจสอบความปลอดภั ย ของคู่ มือ การ
ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว(เล่มที่ 4)
16.824570551,
เพื่อพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
100.260489333
3.1.3. พื้นที่ศึกษา
16.797523834,
คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาในจั งหวั ด พิ ษ ณุ โลกที่ มี ผ ลการตรวจสอบความ
100.260384331
ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยระบบ Star Rating โดย iRAP เพื่อเป็น
16.804202729,
กรณี ศึ ก ษ สำห รั บ รายการตรวจสอ บ ความป ลอดภั ยสำห รั บ ผู้ ใ ช้
100.246205861
รถจักรยานยนต์ที่พัฒนาขึ้น
3.1.4 วิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการตรวจสอบความ 4. ผลการทดสอบ
ปลอดภัยของทั้งสองระบบ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงและความรุนแรงของ
จากการทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ
การเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และเพื่อศึกษาความครอบคลุม
ความรุนแรงของผู้ใช้รถจั ก รยานยนต์มาวิเคราะห์ ร่วมกับ การตรวจสอบ
การประเมินความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ของ iRap กับ
รายการตรวจสอบความปลอดภัยจากคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยงาน
รายการ
ทางสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้วของคู่มือการตรวจสอบและยกระดับ
3.2 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
ความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบทสามารถสรุปประเด็น
พื้นที่ศึก ษาสำหรับ งานวิจั ย นี้ป ระกอบด้วยถนนในเขตเมือ ง จังหวัด ปัญ หาสำหรับ ผู้ขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ได้ ดังตารางที่ 3 ซึ่งประเด็นปั ญ หา
พิษณุโลก จำนวน 10 พื้นที่ ที่มีผลการประเมินด้วยระบบ Star rating อยู่ สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของรถจักรยานยนต์นั้น รวม
ในระดั บ 3 ดาวหรือ ต่ ำ กว่า และมี ก ายภาพของถนนและการจราจรที่ ประเด็นปัญหาหลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยทั่วไปไว้
หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัย เช่น จำนวนช่องจราจร ความกว้างของ เกือ บทั้งหมด เนื่อ งจากว่าผู้ขั บ ขี่ รถจั ก รยานยนต์เป็ นผู้ใช้ย านพาหนะที่
เปราะบางที่สุด ดังนั้นอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะประเภทอื่น
ช่องจราจร ประเภทของเกาะกลาง สภาพข้างทาง เป็นต้น
เนื่องด้วยสายทางตัวอย่างมีความยาวที่แตกต่างกันและมีสภาพการใช้ จึงถือเป็นประเด็นปัญหาสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
งานพื้นที่ไม่เหมือ นกันตลอดข่วงสายทาง ดั งนั้นในการศึก ษานี้ ผู้วิจั ยจะ ตาม ประเด็นปัญหาทั่วไปในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนนั้น ยัง
ตรวจสอบความปลอดภั ยด้ว ยรายการตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับ ไม่ เ พี ย งพ อ สำห รั บ ก ารตรวจสอบ ค วามป ลอดภั ย ทางถ นน ขอ ง
รถจักรยานยนต์ เนื่องจากปัญหาเล็กน้อยบางประการที่ไม่เกิดอันตรายต่อ
TRL38-5
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ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่นแต่เป็นอันตรายสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ยังไม่ถูกพิจารณาและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงสำหรับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ได้ เช่น
- ความต้านทานการลื่นไถลของเครื่องหมายบนผิวทาง
- วัสดุจากผิวทางที่สึกกร่อน
- ผิวถนนที่ไม่ป กตินอกจากการเป็ นหลุม บ่ อ เช่น ตะไคร่น้ำ คราบ
น้ำมันหรือของเหลว ร่องและรอยนูน การซ่อมแซมที่ไม่ได้คุณภาพ
เกิดความต่างระดับ เป็นต้น
- เกาะ วงเวียน หรือฟุตบาท ที่ถูกยกขึ้นไม่สูงพอทำให้เกิด ความต่าง
ระดับ
- ความเสียดทานของผิววัสดุโลหะต่างๆบนผิวถนน เช่น ฝาท่อ ราง
รถไฟ เป็นต้น
- สัญญาณเตือนสิ่งแวดล้อม เช่น ลมกรรโชก
- วัตถุอันตรายข้างทาง โดยเฉพาะที่มุมและทางโค้ง เนื่องจากผู้ขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ จ ะต้ อ งเอี ย งตั ว เมื่ อ เข้ า โค้ งและอาจใกล้ กั บ วัต ถุ
อันตรายได้มากกว่าปกติ เช่น ป้าย ราวป้องกันคนเดินเท้า เป็นต้น
ดังนั้นจึงจำเป็ นต้องเพิ่มเติมประเด็นปัญ หาบางประการที่อ าจไม่เกิด
อั น ตรายต่อ ผู้ ใช้ ย านพาหนะประเภทอื่ น แต่เป็ น อั น ตรายสำหรับ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์เข้ามาพิจารณา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประเด็นปัญหาการตรวจสอบความปลอดภัย
ประเด็นปัญหาหลัก
1. แนวเส้นทางและรูปตัด
ของถนน

2. ช่องทางเสริม

3. ทางแยก

4. ป้ายจราจร
5. เครื่องหมายจราจรและ
เครื่องหมายนำทาง

ประเด็นปัญหารอง
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6. สิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
ข้างทาง

7. สัญญาณไฟจราจร

8. พื้นถนน

• อุปกรณ์เตือนและอุปกรณ์นำทางโค้ง
• แถบชะลอความเร็ว
• เขตปลอดสิ่งกีดขวางข้างทาง
• วัตถุอันตรายข้างทาง**
• ราวกันอันตราย
• รั้ว
• การมองเห็นราวกันอันตรายและรั้ว
• การทำงานของสัญญาณไฟจราจร
• การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร
• สภาพผิวถนน
• สภาพความต้านทานการลื่นไถล
• สภาพน้ำขังบริเวณผิวถนน
• วัสดุโลหะบนผิวถนน**

9. ไฟฟ้าแสงสว่าง

• ปัญหาทั่วไปของไฟฟ้าส่องสว่าง

10. ทางเขื่อม

• ปัญหาทั่วไปของทางเชื่อม
• ระยะการมองเห็นที่ทางเชื่อม

11. การจอดรถ

• ปัญหาทั่วไป

12. ผิวถนนที่เปิดให้บริการ
ระหว่างการปฏิบัติงาน**

• ปัญหาทั่วไป**

• แสงสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่
• กิจกรรมข้างทาง
• การควบคุมการจราจรในเชิงปฏิบัติ**
** ประเด็นปัญหาที่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมอันตรายสำหรับรถจักรยานยนต์
13. ประเด็นอื่น ๆ

4.1 ผลการตรวจสอบความปลอดภัย

• การมองเห็นและระยะการมองเห็น
• ความเร็วในการออกแบบ
• การจำกัดความเร็ว
• ความต่อเนื่องของเส้นทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์**
• การแซง
• ความเข้าใจในแนวเส้นทางของผู้ขับขี่
• ความกว้าง
• ไหล่ทาง
• ลาดหลังทาง
• การผายความกว้าง
• ไหล่ทาง
• ป้ายและเครื่องหมายจราจร
• การจราจรเลี้ยว
• ตำแหน่งทางแยก
• การมองเห็นและระยะการมองเห็นบริเวณทางแยก
• พื้นที่สำหรับรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยก**
• ความต่อเนื่องของเส้นทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์**
• อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์นำทางบริเวณทางแยก
• รูปแบบทางแยก
• ประเด็นอื่นๆบริเวณทางแยก
• ประเด็นป้ายทั่วไป
• การมองเห็นป้ายจราจร
• เสาติดตั้งป้ายจราจร
• ปัญหาทั่วไป
• เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
• หลักนำทางและเป้าสะท้อนแสง

4.1.1. ถนนพระองค์ดำ
พิกัด : 16.816130989, 100.272475056
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 4 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเกาะกลางถนน
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.4 กิโลเมตร

รูปที่ 7 ถนนพระองค์ดำ

ปั ญ หาที่พ บ : ขาดการควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสม เช่น ป้ ายจำกัด
ความเร็ว มีการซ้อนทับของเครื่องหมายจราจรเก่าและใหม่ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความสับสนต่อผู้ใช้เส้นทาง สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้าและอาคาร
พานิชย์ ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีการจอดรถตลอดสองข้างทางและ
มีทางเชื่อมเข้าออกที่มีระยะมองเห็นไม่เพียงพอ
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พิกัด : 16.828334053, 100.265429448
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แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยก ถนน 4 ช่อง
จราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 2 กิโลเมตร

รูปที่ 10 ถนนทางหลวงหมายเลข 12

รูปที่ 8 ถนนเอกาทศรถ

ปั ญหาที่พ บ : ขาดการควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสม เช่น ป้ ายจำกัด
ความเร็ ว เส้ น จราจรเลื อ นลางโดยเฉพาะเส้ น แบ่ งทิ ศ ทางการจราจร
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้าและอาคารพานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำ
กิจกรรม มีระยะมองเห็นทางแยกที่เพียงพอและมีการจอดรถตลอดสองข้าง
ทาง มีเสาอยู่ในระยะปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
พื้นถนนมีท่อระบายน้ำซึ่งมีพื้นผิวที่ลื่นและมีความต่างระดับในบางจุด
4.1.3. ถนนธรรมบูชา
พิกัด : 16.833938509, 100.268399213
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 2 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 0.6 กิโลเมตร

ปัญหาที่พบ : ถนนเป็นทางตรงที่ผู้ขับขี่อาจใช้ความเร็วสูงแต่ขาดการ
ควบคุ ม ความเร็ว ที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ยั งมี ค วามแตกต่ า งของการใช้
ความเร็วของยานพาหนะประเภทอื่นค่อนข้างสูง สิ่งแวดล้อมสองข้างทาง
เป็นร้านค้าและอาคารพานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีการจอดรถ
ตลอดสองข้างทาง
4.1.5. ถนนบรมไตรลกนารถ
พิกัด : 16.89056027, 100.25826599
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยก ถนน 4 ช่อง
จราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.4 กิโลเมตร

รูปที่ 11 ถนนบรมไตรลกนารถ

ปัญหาที่พบ : เส้นจราจรเลือนลาง สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้า
อาคารพานิชย์แ ละสถานที่ราชการซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีก าร
จอดรถตลอดสองข้างทางซึ่งบดบังระยะมองเห็นทางเชื่อมและทางเข้าออก
มีทางแยกที่อยู่ใกล้กัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุอันตรายอยู่ในระยะปลอดภัย
เช่น เสา ป้าย เป็นต้น

รูปที่ 9 ถนนธรรมบูชา

ปั ญ หาที่ พ บ : ถนนไม่ มี เส้ น จราจรและเส้ น แบ่ งทิ ศ ทางการจราจร
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นที่อยู่อาศัย ปราศจากไหล่ทางและทางเท้า มี
การเข้ าออกที่อ ยู่อาศัยตลอดสองข้า งทาง มีเสา ต้นไม้ และร่องน้ำอยู่ใน
ระยะปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พื้นถนนมีเศษ
ดินและวัชพืชในบางจุด

4.1.6. ถนนศรีธรรมไตรปิฏก
พิกัด : 16.806721082, 100.262295983
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยก ถนน 2 ช่อง
จราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.3 กิโลเมตร

4.1.4. ถนนทางหลวงหมายเลข 12
พิกัด : 16.840979893, 100.234352084
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 8 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเกาะกลางถนน
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 3 กิโลเมตร
รูปที่ 12 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก
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ปัญหาที่พบ : สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้า อาคารพานิชย์และ
สถานศึกษา ซึ่งมีความหนาน่าของการจราจรในช่วงเร่งด่วน ถนนไม่มีเส้น
จราจรและเส้นแบ่งทิศทางการจราจร มีความหนาแน่นของการสัญ จรคน
เดินเท้า มีวัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น ขอบฟุตบาท เสา
ป้าย มีท่อบนผิวถนนและมีการชำรุดของผิวทางในบางจุด มีปัญหาการจอด
รถข้างทาง และมีทางเชื่อมที่มีระยะมองเห็นไม่เพียงพอ
4.1.7. ถนนศรีหราชเดโชชีย
พิกัด : 16.803787005, 100.217437339
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 8 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเกาะกลางถนน
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 2.4 กิโลเมตร
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การจอดรถตลอดสองข้างทางซึ่งบดบังระยะมองเห็นทางเชื่อมเข้าออก พื้น
ถนนมีเศษดินและวัชพืช
4.1.9. ถนนบึงพระจันทร์
พิกัด : 16.797523834, 100.260384331
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 2 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 1.2 กิโลเมตร

รูปที่ 15 ถนนบึงพระจันทร์

รูปที่ 13 ถนนสีหราชเดโชชัย

ปัญหาที่พบ : ถนนเป็นทางตรงที่ผู้ขับขี่อาจใช้ความเร็วสูงแต่ขาดการ
ควบคุมความเร็วที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นร้านค้าและอาคาร
พานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีเส้นจราจรที่เลือนลางและมีการ
จอดรถตลอดสองข้างทาง
4.1.8. ถนนริมคลองข้างศาลหลักเมือง
พิกัด : 16.824570551, 100.260489333
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง ถนน 2 ช่องจราจร แบ่ง
ทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 0.5 กิโลเมตร

ปัญ หาที่พบ : เส้นจราจรและเส้นแบ่ งทิศทางการจราจรเลือนลาง
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า ปราศจากทางเท้า มีการ
เข้ า ออกที่ อ ยู่ อ าศั ย ตลอดสองข้ า งทางโดยหลายจุ ด มี ร ะยะมองเห็ น ไม่
เพียงพอ มีเสา ป้าย และต้นไม้ อยู่ในระยะปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความ
รุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พื้นถนนมีเศษดินและวัชพืชและผิวทางที่มี ความ
ต่างระดับเล็กน้อยจากการซ่อมแซม
4.1.10. ถนนสังฆบูชา
พิกัด : 16.804202729, 100.246205861
แนวทางและรูปตัดของถนน : แนวทางตรง มีทางแยกและสะพาน
ถนน 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางด้วยเส้นจราจร
ความยาวช่วงถนนที่ตรวจสอบ : 0.9 กิโลเมตร

รูปที่ 16 ถนนสังฆบูชา
รูปที่ 14 ถนนริมคลองข้างศาลหลักเมือง

ปั ญ หาที่ พ บ : เส้ น จราจรและเส้ น แบ่ งทิ ศ ทางการจราจรเลื อ นลาง
สิ่งแวดล้อมสองข้างทางเป็นสถานที่สำคัญซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มี

ปัญ หาที่พบ : ถนนเป็ นทางตรงที่ผู้ขับขี่อ าจใช้ความเร็วสูงแต่ข าด
การควบคุมความเร็วที่เหมาะสม มีทางแยกที่เชื่อมต่อกับสะพานซึ่งมีระยะ
มองเห็ น ที่ ทางแยกไม่เพี ย งพอ สิ่งแวดล้อ มสองข้ า งทางเป็ น ร้า นค้า และ
อาคารพานิชย์ซึ่งดึงดูดให้เกิดการทำกิจกรรม มีการจอดรถตลอดสองข้าง
ทาง มีเส้นจราจรที่เลือนลาง
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สรุปประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัยกรณีศึกษา
10 สายทาง 13 เส้น รวมทิศทางไป-กลับของสายทางที่มีเกาะกลางเป็นการ
แบ่งทิศทางการจราจร โดยประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเป็นเรื่องของ ทาง
เชื่อม ระยะมองเห็น การจอดรถข้างทาง เส้นจราจร สภาพอันตรายข้างทาง
และปัญหาพื้นถนน
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ตารางที่ 5 ปัจจัยทางถนนที่ใช้พิจารณาคะแนนระดับดาว iRAP Star Rating
ปัจจัยทางถนน

ตารางที่ 4 ประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบความปลอดภัย
ปัญหาที่พบ
ชื่อถนน
ถนนพระองค์ดำ
(ขาไป)
ถนนพระองค์ดำ
(ขากลับ)
เอกาทศรถ

ทางเชื่อม การจอดรถ
ข้างทาง
/
/

เส้น สภาพอันตราย
จราจร
ข้างทาง
/
-

/

/

/

-

/

/

/

เสา/ป้าย

/

/

/

พื้นถนน
1. ด้านความเสี่ยง
ดิน/วัชพืช

ทางหลวงหมายเลข
12 (ขาไป)
ทางหลวงหมายเลข
12 (ขากลับ)

/

/

เสา/ป้าย
ต้นไม้
ร่องน้ำ
-

/

/

-

บรมไตรโลกนารถ

/

/

/

เสา/ป้าย

/

/

/

/

/

/

ขอบฟุตบาท
เสา/ป้าย
-

/

/

/

-

/

/

/

-

/

-

/

เสา/ป้าย
ต้นไม้

ดิน/วัชพืช
ผิวทางที่ไม่
เรียบจากการ
ซ่อมแซม

/

/

-

-

ธรรมบูชา

ศรีธรรมไตรปิฎก
สีหราชเดโชชัย
(ขาไป)
สีหราชเดโชชัย
(ขากลับ)
ริมคลองข้าง
ศาลหลักเมือง
ถนนบึงพระจันทร์
สังฆบูชา

ดิน/วัชพืช
2. ด้านความรุนแรง

-

การจัดช่องจราจร
ทางโค้ง
เส้นจราจร
ความต่างของความเร็ว
ความชัน
ความกว้างของช่องจราจร
จำนวนช่องจราจร
ทางเชื่อมเข้าอาคาร/สถานที่
คุณภาพทางโค้ง
สภาพผิวทาง
ทางขนาน
สันระนาดบนไหล่ทาง
ระยะการมองเห็น
ความฝืดของผิวทาง
การจัดการความเร็ว
ไฟจราจร
สิ่งอันตรายข้างทาง
ระยะห่างจากสิ่งอันตรายข้างทาง
ประเภทของทางแยก
ประเภทของเกาะกลางถนน
ความกว้างของไหล่ทาง
ทางเชื่อมเข้าอาคาร/สถานที่

ผิวทางชำรุด
ดิน/วัชพืช

4.2 เปรียบเทียบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยระบบ iRAP Star
Rating และ RSA
4.2.1. ปัจจัยและองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัย
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย โดยการให้คะแนนระดับดาวนั้น
จะอาศั ย ค่ า คะแนนที่ ได้ จ ากการประเมิ น องค์ ป ระกอบถนน โดยแบ่ ง
องค์ ป ระกอบออกเป็ น โอกาสที่ จ ะเกิด อุ บั ติเหตุ และ ความรุน แรงของ
อุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากปัจจัยทางถนน ดังตารางที่ 5

จากการเปรีย บเที ย บปั จ จั ย และองค์ ป ระกอบรวมถึ งกระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้วย iRAP Star Rating กับประเด็นปั ญ หาที่ใช้
ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยระบบ RSA ดังตาราง
ที่ 3 แล้วพบว่ามีองค์ประกอบที่เหมือนกันเมื่อเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ของถนน ได้แก่ การจัดช่องจราจร ทางโค้ง เส้นจราจร ความกว้างของช่อง
จราจร จำนวนช่องจราจร ทางเชื่อม สภาพผิวทาง ระยะการมองเห็น ความ
ฝืดของผิวทาง ไฟจราจร วัตถุอันตรายข้างทาง ความกว้างของไหล่ทาง เป็น
ต้น โดยกระบวนการการตรวจสอบความปลอดภัยโดยระบบ iRAP Star
Rating นั้นเป็นการศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้ความเร็วของ
การจราจร ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งจากระบบ RSA ที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่
องค์ ป ระกอบของถนนและสภาพแวดล้อ ม จึ งเป็ นปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเร็ว ได้แ ก่ ความต่างของความเร็ว ความเร็วของการจราจร ความ
หนาแน่นของการจราจร ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยของระบบ RSA ที่ iRAP
Star Rating ไม่ได้พิจ ารณาถึ งซึ่งเป็ นประเด็นปั ญ หาที่เปราะบางสำหรับ
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ วัสดุโลหะบนผิวถนน สภาพผิวถนน การระบายน้ำ
ผิวถนนที่เปิดให้บริการระหว่างปฏิบัติงาน และการควบคุมการจราจรในเชิง
ปฏิบัติ เช่น เกาะหรือขอบฟุตบาทที่อาจเป็นอันตราย เป็นต้น
4.2.2. ผลการตรวจสอบความปลอดภัย
การกำหนดความเร็ว จำกัดที่เหมาะสมสำหรับ ถนนในเขตเมือ งตาม
มาตรฐานความปลอดภัยสากล กรณีศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
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พิษณุโลก [6] โดยใช้ระบบ iRAP Star Rating ได้ศึกษาปัจจัยทางกายภาพ
ที่ส่ งผลต่ อ การใช้ค วามเร็ว ของการจราจรที่ เหมาะสม เช่ น จำนวนช่อ ง
จราจร ความกว้างช่องจราจร ประเภทเกาะกลาง ทางเดินเท้า ทางข้า ม
สภาพข้างทาง ความเร็วของการจราจร และความหนาแน่น ของการจราจร
เพื่อกำหนดความเร็วที่เหมาะสมและให้ระดับดาวความปลอดภัยของถนน
โดยปัญหาที่พบจากการศึกษาสายทางในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 10 สาย ได้แก่
สภาพอันตรายข้างทางจากการขาดระยะปลอดภัยข้างทาง (Clear zone)
วัตถุอันตรายในบริเวณใกล้ชิดกับช่องจราจรที่ระยะน้อยกว่า 1 เมตร เช่น
เสาไฟฟ้ า ต้น ไม้ ข นาดใหญ่ (เส้น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางมากกว่า 10 ซม.) ระยะ
มองเห็น รวมไปถึงการขาดไหล่ทางให้ผู้ใข้รถจักรยานยนต์ได้สัญจร
ผลการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยระบบ RSA พบปัญหาในเรื่องของ
ระยะมองเห็น ทางเชื่อม การจอดรถข้างทาง และสภาพอันตรายข้างทางใน
ทุกสายทาง พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและพื้นถนนในบางสาย
ทาง นอกจากนี้ทางส่วนใหญ่ ยังเป็นทางตรงโดยไม่มีการควบคุมความเร็ว
นอกจากป้ายจำกัดความเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง อย่างไรก็
ตามไม่พบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง

5. สรุปผล
จากการศึก ษาและพั ฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับ
รถจักรยานยนต์พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยในกรณีศึกษาเทียบกับผล
การตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานการประเมิน iRAP Star Rating
พบประเด็นปัญหาที่เหมือนกัน ทั้งสภาพอันตรายข้างทางจากการขาดระยะ
ปลอดภัยข้างทาง วัตถุอันตราย เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ เป็นต้น ปัญหาระยะ
มองเห็น รวมไปถึงการขาดไหล่ทางให้ผู้ใข้รถจักรยานยนต์ได้สัญจร อย่างไร
ก็ตามการศึกษาของ iRAP Star Rating นั้น จะศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการใช้ความเร็วของการจราจรที่เหมาะสม เช่น จำนวนช่องจราจร
ความกว้างช่องจราจร ประเภทเกาะกลาง ทางเดินเท้า ทางข้าม สภาพข้าง
ทาง ความเร็ว ของการจราจร และความหนาแน่ น ของการจราจร เพื่ อ
กำหนดความเร็วที่เหมาะสมและให้ระดับดาวความปลอดภัยของถนน ซึ่งจะ
มี ส่ ว นช่ ว ยในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดความเร็ ว
การจราจรที่เหมาะสมได้ แต่การประเมิน iRAP Star Rating นั้นไม่ได้ระบุ
จุ ด เสี่ ย งและการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สำคั ญ สำหรั บ ผู้ ใ ช้
รถจั ก รยานยนต์ เนื่ อ งจากลัก ษณะยานพาหนะของรถจั ก รยานยนต์ มี
เอกลักษณ์และแตกต่างจากยานพาหนะประเภทอื่นบนท้องถนน จึงทำให้
รถจั ก รยานยนต์มี ความไวต่อ การเปลี่ย นแปลงรูป ร่าง พื้ นผิว หรือ ความ
ต้านทานการลื่นไถลของพื้นผิวถนนรวมถึงถนนที่เปียก เป็นบ่อหลุม หรือมี
เศษเล็กเศษน้อยบนถนน นั่นทำให้ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและลักษณะ
การบาดเจ็บ ของรถจัก รยานยนต์แ ตกต่างจากผู้ขับ ขี่ ยานพาหนะอื่ นเป็ น
อย่างมาก อันตรายบางอย่ างไม่มีผลต่อผู้ขับขี่รถยนต์แต่อาจส่งผลต่อการ
บาดเจ็ บ สาหั ส สำหรับ ผู้ ขั บ ขี่ ในขณะที่ ก ารใช้ ร ายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยหรือการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยระบบ Road safety audit
สามารถมองเห็ น ปั ญ หาดั งกล่า ว เนื่ อ งจากจำเป็ น ต้ อ งตรวจสอบความ
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ปลอดภัยตลอดความยาวสายทางและระบุจุดเสี่ ยง เพื่อชี้ให้เห็นอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นพร้อมเสนอมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณาจารย์ ที่ให้ ค ำปรึก ษาในการเขี ย นบทความนี้ รวมถึ ง
บุคคลากรและทางมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทำให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ
ได้
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การพิจารณาคัดเลือกวัสดุแอสฟัลต์เชื่อมประสานสำหรับงานผิวทางบนทางพิเศษ
A Criteria Consideration of Asphalt Binder for Surface Pavement on Expressway
ฐิติพงศ์ สุขเสริม1* นันทวรรณ พิทักษ์พานิช2 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร3
1,2,3

กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: thitipong.so28@gmail.com

บทคัดย่อ
ปัจจุ บันการทางพิเศษแห่ งประเทศ (กทพ.) ให้ บริก ารทางพิเศษเป็ น
ระยะทางกว่า 224.6 กิโลเมตร จำนวน 8 สายทาง มีป ริมาณจราจรใน
ปัจจุบันจำนวน 1.91 ล้านเที่ยวต่อวัน (ณ ปีงบประมาณ 2562) จึงมีความ
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาทางพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานผิวทางของทางพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่รับแรงเสียดทานกับยานพาหนะเป็น
ลำดับแรก การก่อสร้างทางพิเศษทุกสายทางส่วนใหญ่จะก่อสร้างผิวทาง
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด AC 60/70 ปัญหาที่พบคือ ทางพิเศษแต่ละสาย
ทางรองรับปริมาณจราจรและประเภทของยานพาหนะแตกต่างกัน ส่งผลให้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผิวทางบนทางพิเศษแตกต่างกัน แต่ในปั จจุบั น
การเลื อ กแอสฟั ล ต์ เชื่ อ มประสานเพื่ อ ซ่ อ มบำรุ ง รั ก ษาผิ ว ทางยั ง ไม่ มี
หลั ก เกณฑ์ พิ จ ารณาที่ แ น่ น อน จึ ง อาจทำให้ แ อสฟั ล ต์ เชื่ อ มประสาน
ที่เลือกใช้ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรในปัจจุบันได้ ทำให้ต้องมีการซ่อม
บำรุงบ่ อ ยครั้งและส่งผลต่ อ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในการบำรุงรัก ษา
ผิ ว ทาง ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ร วบรวมทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จั ด ทำ
หลักเกณฑ์การเลือกใช้แอสฟัลต์เชื่ อมประสานสำหรับงานผิวทางบนทาง
พิเศษเพื่อเป็ นการวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างมีป ระสิทธิภ าพและคุ้มค่า
ต่อไป
คำสำคัญ: ผิวทาง, ทางพิเศษ, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ซุปเปอร์เพฟ

Abstract
At present, Expressway Authority of Thailand (EXAT) has
operated 8 expressways covering total length of 224.6
kilometers with 1.91 million trips per day (fiscal year 2019).
Therefore, EXAT have to focus on a maintenance work on
expressway, especially surface pavement which is firstly
support for load from vehicle. Most of the expressways are
constructed surface pavement with asphalt concrete type AC
60/70. The problem is each expressway had different traffic
volume and types of vehicles which effected to damage of
surface pavement in different cases. Currently, there are no
criteria to considerate the selection of asphalt binder in the

surface pavement maintenance, which may cause the selected
asphalt binder is not support the current traffic volume. The
misused asphalt binder leads to a un-plan maintenance and
over budget using. The researcher collected relevant theories
and research in order to prepare the criteria for selecting
asphalt binder for surface pavement on the expressway bring
to an effective and worthwhile maintenance.
Keywords: Surface Pavement, Expressway, Expressway
Authority of Thailand, Superpave

1. บทนำ
วัสดุที่ใช้ก่อสร้างชั้นผิวทางบนทางพิเศษส่วนใหญ่เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต
ปูทับบนพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือปูบนสะพานเหล็ก และบางส่วน
ปูบนผิวทางระดับดิน การเลือกใช้วัสดุผิวทงางมีส่วนสำคัญในความปลอดภัย
ในการขับขี่แ ละอายุการใช้งานของทางพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้นภูมิอากาศของ
ประเทศที่มีฝนตกชุก ทำให้ปัญ หาถนนลื่นมีส่วนสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่งทางที่ มีป ริมาณการจราจรและความเร็ว สู ง วัส ดุที่ ใช้เป็ น ผิว ทาง
จะต้องมีความแกร่งและไม่สึกหรอได้ง่าย ทนต่อการขัดสี เพื่อไม่ให้เกิดความ
เรียบลื่นเกินกว่าที่กำหนดซึ่งจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องทำ
การบำรุงรักษาเพื่อให้มีแรงเสียดทานระหว่างล้อของยานพาหนะกับผิวทาง
เพียงพอเพื่อความปลอดภัย ประกอบกับ การทางพิเศษแห่งประเทศ (กทพ.)
ยังไม่ได้มีห ลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาคัดเลือ กวัสดุที่ใช้ในงานผิว ทางบนทาง
พิ เศษ ซึ่ งในแต่ ล ะปี มี ป ริม าณจราจรเฉลี่ ย ที่ ใช้ ท างพิ เศษแต่ ล ะสายทาง
ประมาณ 47,000 – 374,000 คันต่อวัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นใน
ทุ ก ๆ ปี จึ ง ได้ จั ด ทำเป็ น ข้ อ กำหนดในการคั ด เลื อ กวั ส ดุ เชื่ อ มประสาน
(Binder) หรือ แอสฟั ล ต์ซี เมนต์ (Asphalt Cement) เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ
ปริมาณจราจรของทางพิเศษในแต่ละสายทาง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การตรวจสอบความเสียหายของผิวทาง บนทางพิเศษ
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เป็ น การประเมิ น สภาพ ผิ ว ทางโดยการใช้ ส ายตาประกอบกั บ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ประเมิน โดยใช้เครื่องมือประกอบ เช่น เทป
วั ด ระยะทาง ไม้ บ รรทั ด ยาว 2 เมตร (Straight Edge) ลิ่ ม วั ด ความลึ ก
(Wedge) เป็นต้น การวัดปริมาณให้ทำการวัดปริมาณตามบริเวณครอบคลุม
พื้นที่ความเสียหาย เช่น ความยาว พื้นที่ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ความเสียหาย
ต่ อ พื้ น ที่ ที่ ส ำรวจ ปริ ม าณเปรี ย บเที ย บ หรื อ นั บ เป็ น จำนวน จุ ด แห่ ง
แผ่นพื้นที่เสียหาย
การวัดระดับความรุนแรง เป็นการวัดปริมาตรหรือปริมาณการขยายตัว
ของความเสียหาย ความลึกการทรุดตัว ความกว้างของรอยแตกหรือรอยต่อ
การบิ่นกะเทาะ คุณภาพในการขับ ขี่ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งระดับ
ความรุนแรงนี้จะเป็นตัวชี้ถึงการลุกลามของความเสียหายที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
เกณฑ์ระดับความรุนแรง ได้แก่ เล็กน้อย (Low) ปานกลาง (Medium) และ
สูง (High) เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของสายทาง เพื่อเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการตัดสินใจบำรุงรักษาทาง
2.1.2 การตรวจสอบความเสี ย หายด้ ว ยอุ ป กรณ์ (Instrument
Measurement)
- การวัดดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI)
เป็นการวัดถึงความไม่ราบเรียบ (Irregularities) ของผิวทางซึ่งส่งผลถึง
คุ ณ ภาพการขั บ ขี่ (Ride Quality) ของผู้ ใช้ ท าง ในการวั ด ความขรุ ข ระ
โดยทั่ ว ไปใช้ ดัช นี ค วามขรุข ระสากล (International Roughness Index,
IRI) ซึ่งเป็นการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของผิวทางซึ่งสามารถ
แสดงได้ถึงระดับความเสียหาย และสภาพการให้บริการของสายทาง อีกทั้ง
สามารถพิจารณาข้อมูลค่า IRI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณา
วิธีก ารบำรุ งรัก ษา และการจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ โครงการบำรุงรัก ษาที่
เหมาะสมต่อไปได้ การประเมินสภาพความเสียหายผิวทางด้วยเลเซอร์ (Laser
Profile Meter) ข้ อ มู ลที่ ได้ รับ จากอุ ป กรณ์ เลเซอร์มี ลั ก ษณะข้ อ มูล เป็ น ค่ า
ต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะทางการสำรวจเมื่ อ รถสำรวจวิ่ ง สำรวจข้ อ มู ล ด้ ว ย
ความเร็วประมาณ 30 ถึง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- การประเมิ น ดั ช นี ค วามขรุ ข ระสากล (International Roughness
Index, IRI) สามารถทำได้ โ ดยอุ ป กรณ์ เลเซอร์ ระยะของการติ ด ตั้ ง ที่
เหมาะสมของอุป กรณ์เลเซอร์เพื่อเก็บค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) ซึ่งจะ
สอดคล้อ งกับ ระยะเพลาล้อ ของรถบรรทุก ที่ท ำให้ เกิดความเสีย หาย โดย
ระยะในการติดตั้งตำแหน่งเลเซอร์จะอยู่ที่ 1,350 มิลลิเมตร, 950 มิลลิเมตร,
750 มิลลิเมตร และที่ตำแหน่งกึ่งกลางอีกหนึ่งจุด โดยติดตั้งทั้งด้านซ้ายและ
ขวาของคานติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์ ซึ่งค่าระยะดังกล่าวเป็นระยะที่เหมาะสม
และครอบคลุมความกว้างสำหรับ 1 ช่องทางจราจรของการสำรวจ
- การวัดค่าความต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance)
ความต้านทานการลื่นไถลเป็ นแรงที่เกิดขึ้ นเพื่อต้านทานล้อรถในการ
เลื่อนไถลออกนอกผิวทาง หากความต้านทานการลื่นไถลไม่เพียงพอ อาจทำ
ให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ได้ ความต้ า นทานการลื่ น ไถลเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
โดยทั่ ว ไปจะเพิ่ ม ขึ้ น ภายในสองปี แ รกภายหลั ง การก่ อ สร้ า ง เนื่ อ งจาก
แอสฟัลต์ที่หุ้ มมวลรวมไว้ถู กขั ดสีออกไปด้วยปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้ น
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่า ความฝื ดหรื อ ค่ า ความต้า นทานการลื่ น ไถล (Skid
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Number) ที่ เหมาะสมสำหรั บ ผิ ว ถนน ที่ ก ำหนดในระบบบริ ห ารงาน
บำรุงรักษาทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง 0.3 – 0.4
2.2 การแบ่ ง เกรดวั ส ดุ เชื่ อ มประสาน (Binder) หรื อ แอสฟั ล ต์ ซี เมนต์
(Asphalt Cement)
2.2.1 การแบ่งเกรดแอสฟัลต์ซีเมนต์ตามเพนนิเทรชั่น (Penetration
Grading System)
ถูกกำหนดในมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล.401/2531 หรือเทียบเท่า
มาตรฐาน ASTM D946 “Standard Specification for Penetration –
Graded Asphalt Cement For Use in Pavement Construction” เป็น
การควบคุมคุ ณ ภาพแอสฟัล ต์ซีเมนต์ตามค่า การทดสอบของการทะลวง
(Penetration) ณ ปั จจุ บั น ประเทศไทยมี ย างที่ อ ยู่ ใ นระบบ นี้ ไ ด้ แ ก่
AC 60/70 และ AC 40/50 โดยตัวเลขกำกับระบุถึงค่าการทะลวงในหน่วย
ของ 0.1 มิลลิเมตร ซึ่ง AC 60/70 เป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่นิยมใช้มากที่สุด
ในประเทศไทย
2.2.2 การแบ่ ง เกรดแอสฟั ล ต์ ซี เมนต์ ต ามความหนื ด (Viscosity
Grading System : AR)
ถูกกำหนดในมาตรฐาน ASTM D3381 “Standard Specification for
Viscosity-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction”
เป็ นการควบคุ มคุณ ภาพแอสฟั ลต์ซี เมนต์ ตามค่า ความหนื ดที่ ได้จ ากการ
ทดสอบ Viscosity Test โดยสามารถทดสอบกั บ แอสฟั ล ต์ ซี เมนต์ ส อง
ประเภทคื อ แอสฟั ล ต์ ซี เ มนต์ ตั้ ง ต้ น (Original Asphalt Cement) หรื อ
แอสฟัลต์ซีเมนท์ ที่ไม่มี ก ารทำให้ เสื่อ มอายุก ารใช้งาน (Unaged Asphalt
Cement) และแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ทำให้เสื่อมอายุการใช้งานระยะสั้น (Aging
in Rolling Thin Film Oven : (RTFO) ตัวอย่างของแอสฟัลต์ซีเมนต์ระบบ
นี้สำหรับ แอสฟัล ต์ซีเมนต์ตั้งต้น ได้แ ก่ AC – 20 AC - 30 และ AC – 40
ซึ่งตัว เลขดังกล่า วระบุ ถึ งค่ า ความหนื ดในหน่ ว ยของหนึ่ งร้อ ยของพอยส์
และสำหรับ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ ผ่า นกระบวนการเสื่อ มอายุ ตัวอย่างได้แ ก่
AR – 1000 AR – 2000 AR – 4000 AR – 8000 แ ล ะ AR – 16000
โดยตัวเลขดังกล่าวระบุถึงค่าความหนืดในหน่วยพอยส์
2.2.3 การแบ่งเกรดแอสฟัลต์ซีเมนต์ตามประสิทธิภาพ (Performance
Grading System : PG)
การออกแบ บ ส่ ว นผสมแอสฟั ลต์ ค อนกรี ต ในระบ บ Superior
Performing Asphalt Pavement หรือชื่อย่อคือ ระบบ SUPERPAVE โดย
พิจารณาจากอุณ หภูมิสูงสุดและต่ำสุดในการใช้งาน ปริมาณจราจร และ
สภาพการใช้ งาน ตั ว อย่ า งเช่ น แอสฟั ล ต์ ค อนกรีต PG Grade 70 – 22
หมายความว่า แอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวสามารถใช้งานได้ที่ช่วงอุณหภูมิ
70 ถึง ลบ 22 องศาเซลเซียส โดยกำหนดให้มีการจำลองการเสื่อมสภาพ
ของแอสฟั ลต์คอนกรีต ในระหว่างการก่อ สร้างและในระหว่า งการใช้งาน
ก่อนที่จะทำการทดสอบคุณสมบั ติที่สะท้อนถึงสมรรถนะ (Performance)
ในการใช้งานภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือและวิธีการทดสอบแบบใหม่ เช่น
การอบเยื่อบางของแอสฟัลต์แบบกลิ้ง (Rolling Thin Film Oven : RTFO)
การอบเร่ งอายุ ด้ ว ยความดั น (Pressure Aging Vessel : PAV) และการ
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ทดสอบหาค่าโมดูลัสของแอสฟัลต์คอนกรีตด้ว ยเครื่อ งไดนามิ ก เชีย ร์รีโอ
มิเตอร์ (Dynamic Shear Rheometer : DSR) เป็นต้น โดยการตรวจสอบ
แอสฟัลต์คอนกรีตว่าคุณสมบัติมีความเหมาะสมในการใช้งานสอดคล้องกับ
ค่า PG Grade ที่กำหนดนั้น คุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตจะมีค่าคงที่
แต่อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบจะเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง
ระบบ SUPERPAVE ได้กำหนดคุณ สมบั ติข องวัสดุเชื่อมประสานและ
วัสดุมวลรวมสำหรับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับ ปริมาณจราจรและ
อุณหภูมิการใช้งานของถนนแต่ละแห่ง โดยสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของ
แอสฟัลต์คอนกรีตในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อป้ องกันการเกิดความ
เสีย หายลัก ษณะต่า งๆ เช่น การเกิดร่อ งล้อ หรือ รอยแตกร้า ว เป็ นต้น ซึ่ง
วิธีการการทดสอบหาค่าเสถียรภาพของวิธีมาร์แชลไม่สะท้อนถึงพฤติกรรม
การใช้งานจริงของวัสดุแ อสฟัลต์ที่ใช้งานจริง และการออกแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี SUPERPAVE สามารถออกแบบตามปริมาณจราจร (ESALs)
ที่เกิดขึ้นจริงได้ โดยเลือ กระดับพลังงานที่ ใช้ในขั้นตอนการบดอัดตัวอย่าง
ส่วนผสมตามปริมาณการจราจรในระดับต่างๆ ได้ตามต้องการ อีกทั้งวิธีการ
บดอัดใกล้เคียงกับการบดทับในสนาม
2.3 แนวทางการเลือกใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์และการออกแบบส่วนผสมวัสดุ
แอสฟัลต์
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการออกแบบส่วนผสมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตจาก
หลายแหล่ งที่ ม า โดยวิธี SUPERPAVE Mix Design ซึ่ งเป็ น การออกแบบ
ส่ว นผสมโดยพิ จ ารณาคุณ สมบั ติ เชิ งปริม าตร (Volumetric Properties)
เช่นเดียวกับวิธี Marshall Mix Design โดยการเน้นการออกแบบส่วนผสม
ให้ มีค่าร้อยละของช่องว่างอากาศ (Air Void) ประมาณร้อ ยละ 4 แต่มีข้ อ
แตกต่างที่สำคัญจากการออกแบบส่วนผสมวิธี Marshall คือ
- ใช้เครื่อ งบดอั ด SUPERPAVE Gyratory Compactor ในการบดอั ด
ก้อ นตัวอย่างแอสฟั ลต์คอนกรีตแทนการบดอัดโดยการใช้ค้อน Marshall
Compactor
- จำนวนรอบในการบดอั ดจะแปรเปลี่ย นไปตามปริมาณจราจรและ
อุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ยของสายทางที่ทำการออกแบบ
จากผลการทดสอบจะได้ค่าอุณหภูมิใช้งานสูงสุดและต่ำสุดที่เหมาะสม
สำหรั บ การใช้ ง านของยาง AC 40/50, AC 60/70 และ Polymer
Modified Asphalt (PMA) โดยยาง AC 60/70 และยาง PMA ที่ น ำมา
ทดสอบเป็ น ยางที่มี คุณ สมบั ติผ่า นข้ อ กำหนดของกรมทางหลวง (ทล.-ก.
401/2531 และ ทล.-ก 408/2536) ในขณะที่ยาง AC 40/50 มีคุณสมบัติ
เท่ากับยาง AC 60/70 ทุกข้ อเว้นมีค่า Penetration อยู่ในช่วง 40 ถึง 50
หน่วย ผลจากการทดสอบด้วยเครื่อง DSR ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดสอบค่ า อุ ณ หภู มิ ใช้ ง านสู ง สุ ด และต่ ำ สุ ด ที่ เหมาะสมและ
ผลการจัดเกรดแอสฟัลต์คอนกรีตตามระบบ PG Grade ของแอสฟัลต์คอนกรีต
AC 40/50, AC 60/70 และ PMA
แอสฟัลต์คอนกรีตที่นำมาทดสอบ
AC 60 – 70 จากแหล่งที่ 1
AC 60 – 70 จากแหล่งที่ 2
AC 40 – 50 จากแหล่งที่ 1
AC 40 – 50 จากแหล่งที่ 2
AC 40 – 50 จากแหล่งที่ 3
PMA จากแหล่งที่ 1
PMA จากแหล่งที่ 2

อุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด
ใช้งานที่ได้จากการ
ทดสอบ DSR
PG 65.4 – 22
PG 64.1 – 22
PG 70.3 – 22
PG 67.5 – 16
PG 66.7 – 16
PG 74.7 – 34
PG 70.8 - 34

การจัดเกรดตาม
Performance
Grade
PG 64 – 22
PG 64 - 22
PG 70 – 22
PG 64 – 16
PG 64 – 16
PG 70 – 34
PG 70 - 34

จากผลการทดสอบคุณสมบัติและการจัดเกรดแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่นำมา
ทดสอบในการศึ ก ษานี้ ต ามระบบ PG Grade ของ SUPERPAVE พบว่ า
แอสฟั ลต์ซีเมนต์ AC 60 – 70 มีคุณ สมบั ติขั้ น ต่ำ เที ย บเท่ ากั บ แอสฟั ลต์
ซีเมนต์ PG 64 – 22 ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้งานในถนนทั่วไปในประเทศ
ไทย ซึ่งมีปริมาณรถบรรทุกไม่มากและไม่ใช่บริเวณทางแยกและทางลาดชัน
ในขณะที่ผลการทดสอบแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 40 – 50 แสดงให้ เห็ นว่า มี
ความแข็งแรงและต้า นทานร่อ งล้อ ได้ดีก ว่าแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 60 – 70
โดยพบว่าสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง 66 ถึง 70 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบัติเทียบเท่ากับแอสฟัลต์ซีเมนต์ PG 70 – 22 เหมาะสำหรับใช้เป็น
ชั้นผิวทางบริเวณทางแยกและทางลาดชันของสายทางที่มีปริมาณรถบรรทุก
หนักไม่มากนัก หรือบริเวณทางปกติของสายทางที่มีปริ มาณรถบรรทุกหนัก
มาก เช่นเดียวกับ พอลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) จากผลการ
ทดสอบแสดงให้ เห็ น ว่ า มี ค วามแข็ ง แรงและต้ า นทานร่ อ งล้ อ ได้ ดี ที่ สุ ด
โดยพบว่าสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง 70 ถึง 74 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบัติขั้นต่ำเทียบเท่ากับแอสฟัลต์ซีเมนต์ PG 70 - 34
2.4 การนำวิ ธี ก ารออกแบบผิ ว ทางแอสฟั ลต์ ค อนกรี ต ด้ ว ยระบบ
SUPERPAVE มาประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย
การใช้มาตรฐาน SUPERPAVE ในการพิจาณาแบ่งเกรดวัสดุแอสฟัลต์
ซี เมนต์ ต ามสมรรถนะของแอสฟั ล ต์ ซี เมนต์ (Performance Grading)
เพื่อใช้กับผิวทางในประเทศไทย ถูกพัฒนามาจากแนวคิดที่ต้องการให้มีการ
ทดสอบแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สามารถบ่งบอกคุณสมบัติแอสฟัลต์ซีเมนต์เพื่อ
ตอบสนองการใช้งานอย่างแท้จริง และสามารถกำจัดข้อบกพร่องของระบบ
การแบ่งเกรดเดิมที่มีอยู่
โดยได้ทำการศึก ษาโดยเลือกพื้นที่เขตลาดกระบั ง กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็ นตัว แทนพื้นที่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่ามีอุ ณหภูมิ
ผิ ว ทางสู ง สุ ด 59.7 องศาเซลเซี ย ส และต่ ำ สุ ด 26.1 องศาเซลเซี ย ส
โดยจัดอยู่ใน PG Grade ตามปริมาณจราจร ในช่วงตั้งแต่ PG 64 – 10,
PG 70 – 10 หรือ PG 76 – 10 ตามปริมาณจราจร ซึ่ งผลกระทบของ
อัตราเร็วและน้ำหนักบรรทุกจะมีผลต่อการเลือกตัวเขื่อมประสาน ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 อุณหภูมิพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อุณหภูมิ
อากาศ

สถานี
ลาดกระบัง

สูงสุด
37.8

ต่ำสุด
16.8

อุณหภูมิ
ผิวทาง
สูงสุด
59.7

ต่ำสุด
26.1

กรุงเทพมหานคร และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ 5 แห่ง รวมระยะทาง 224.6
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

PG Grade
ตามปริมาณจราจร
(ล้าน ESALs)
<10 30-10
>30
64-10 70-10 76-10

3.1 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ จำแนกตามสายทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 5 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ จำแนกตามสายทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562
ทางพิเศษ

2.5 การออกแบบและพัฒ นาวัสดุทางเลือ กสำหรั บ ผิวทางแอสฟัลต์เพื่ อ
เพิ่ ม ความต้า นทานการลื่น ไถลตามหลัก การพั ฒ นาอย่า งยั่งยืน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งานวิ จั ย นี้ ได้ ท ำการทดสอบแอสฟั ล ต์ ค อนกรีต ชนิ ด ต่ า งๆ ด้ ว ยวิ ธี
ทดสอบตามระบบ SUPERPAVE เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการคั ด เลื อ กวั ส ดุ
ผิวทางแอสฟัลต์ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างกันของ
แต่ละพื้นที่ในประเทศไทย จากผลการทดสอบได้แบ่งเกรดตามสมรรถนะ
ของแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดต่างๆ ด้วยวิธีทดสอบตามระบบ
SUPERPAVE
แอสฟัลต์ซีเมนต์
AC 60/70
NRMA 5%
NRMA 7%
NRMA 8%
NRMA 10%
NRMA 12%
PMA

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้
64.7
72.6
74.4
76.9
80.1
82.5
78.9
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เฉลิมมหานคร
ศรีรัช
ฉลองรัช
บูรพาวิถี
อุดรรัถยา
กาญจนาภิเษก
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

รถ 4 ล้อ
362,573
699,637
238,240
152,997
91,153
229,384
62,068

ปริมาณจราจร (คัน/วัน)
รถ 6-10 ล้อ
รถมากกว่า 10 ล้อ
9,216
2,212
10,810
755
2,720
483
6,727
1,330
866
139
20,983
12,225
589
25

ตารางที่ 6 น้ ำ หนั ก บรรทุ ก ของเพลาเดี่ ย วสมมู ล (Equivalent Single Axle
Loads; ESALs) ของทางพิเศษ แต่ละสายทาง
ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร
ศรีรัช
ฉลองรัช
บูรพาวิถี
อุดรรัถยา
กาญจนาภิเษก
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

PG Grade ที่เหมาะสม
PG64
PG70
PG70
PG76
PG76
PG82
PG76

ESALs
33,913,503.45
35,274,297.82
13,308,783.25
34,836,397.91
3,593,860.75
140,161,810.44
2,307,028.86

3.2 การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กวั ส ดุ เชื่ อ มประสาน (Binder) หรือ แอสฟั ล ต์
ซีเมนต์ (Asphalt Cement) สำหรับผิวทาง บนทางพิเศษ
ผลการศึกษาจากงานวิจัยดังกล่าว สรุปเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างแอสฟัลต์ซีเมนต์ตามการแบ่งเกรดแอสฟัลต์ซีเมนต์ตามสมรรถนะ
เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็น
(Performance Grading) และปริมาณจราจร ได้ดังแสดงในตารางที่ 4
ข้อแนะนำในการคัดเลือกวัสดุเชื่อมประสาน (Binder) หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์
ตารางที่ 4 ความสัม พันธ์ร ะหว่างแอสฟัลต์ ซีเมนต์ต ามการแบ่ งเกรดแอสฟั ลต์
ซีเมนต์ตามสมรรถนะ (Performance Grading) และปริมาณจราจร
แอสฟัลต์ซีเมนต์
AC 60/70
NRMA 5%
NRMA 7%
NRMA 8%
NRMA 10%
NRMA 12%
PMA

อุณหภูมิสูงสุด
ที่ใช้งานได้
64.7
72.6
74.4
76.9
80.1
82.5
78.9

PG Grade
ที่เหมาะสม
PG64
PG70
PG70
PG76
PG76
PG82
PG76

ปริมาณจราจร (ESALs)
น้อยกว่า 10 ล้าน
ระหว่าง 10 – 30 ล้าน
ระหว่าง 10 – 30 ล้าน
มากกว่า 30 ล้าน
มากกว่า 30 ล้าน
มากกว่า 30 ล้าน
มากกว่า 30 ล้าน

(Asphalt Cement) สำหรับ สภาพจราจรแบบปกติ ได้จ ากความสัมพั นธ์
ระหว่างปริมาณจราจร (ESALs) กับ ชนิดของวัสดุเชื่อมประสาน (Binder)
หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ข้อแนะนำในการคัดเลือกวัสดุเชือ่ มประสาน (Binder) หรือแอสฟัลต์
ซีเมนต์ (Asphalt Cement) สำหรับสภาพจราจรแบบปกติ
ปริมาณจราจร (ESALs)
น้อยกว่า 10 ล้าน
10 ล้าน – 30 ล้าน
มากกว่า 30 ล้าน

แอสฟัลต์ซีเมนต์แนะนำ
AC 60/70
NRMA, PMA
PMA

จำนวนเที่ ย วของน้ ำ หนั ก บรรทุ ก ของเพลาเดี่ ย วสมมู ล Equivalent
Single
Axle Loads (ESALs) ของทางพิ เศษอยู่ ใ นช่ ว งตั้ ง แต่ ป ระมาณ
3. ผลการศึกษา
4 ล้ า น จนถึ ง 137 ล้า น ดังนั้ น การเลื อ กใช้วัส ดุ เชื่อ มประสาน (Binder)
ปัจจุบัน กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบทางพิเศษทั้งสิ้น 8 สายทาง ได้แก่
หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ของแต่ละสายทางจึงแตกต่างกัน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช (ส่วน A ช่วงประชาชื่น - พญาไท ตามค่า ESALs ซึ่งหากพิจารณาตามระบบของ SUPERPAVE แล้ว สายทาง
อโศก ส่วน B ช่วงพญาไท – บางโคล่ ส่วน C ช่วงประชาชื่น - แจ้งวัฒนะ
ของทางพิเศษจะใช้ตัวเชื่อมประสานแอสฟัลต์ ดังแสดงในตารางที่ 8
ส่วน D ช่วงอโศก - ศรีนครินทร์) ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทาง
พิเศษอุ ดรรัถ ยา ทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี - สุ ข สวั ส ดิ์ ) และทางพิ เศษสายศรี รั ช – วงแหวนรอบนอก
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ตารางที่ 8 ข้อ แนะนำการเลื อกใช้วั สดุ เชื่อ มประสาน (Binder) หรือ แอสฟั ล ต์
ซีเมนต์ (Asphalt Cement) พิจารณาจากค่า ESALs (ข้อมูลปีงบประมาณ 2562)
ทางพิเศษ

ESALs
(ล้าน)

เงื่อนไข
(ESALs)

เฉลิมมหานคร
ศรีรัช
ฉลองรัช
บูรพาวิถี
อุดรรัถยา
กาญจนาภิเษก
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

33.9
35.3
13.3
34.8
3.6
140.2
2.3

> 30 ล้าน
> 30 ล้าน
10 – 30 ล้าน
> 30 ล้าน
< 10 ล้าน
> 30 ล้าน
< 10 ล้าน

ตัวเชื่อม
ประสานที่
แนะนำ
PMA
PMA
NRMA,PMA
PMA
AC 60/70
PMA
AC 60/70

กิโลเมตร

รูปที่ 3 ผลการตรวจค่า IRI ของผิวทาง บนทางพิเศษ

4. วิเคราะห์ผล

ตารางเมตร

รูปที่ 1 ปริมาณการใช้วัสดุเชื่อมประสาน (Binder) สำหรับบำรุงรักษาผิวทาง
บนทางพิเศษแต่ละชนิด ปีงบประมาณ 2558 – 2561

3.3 ผลการตรวจสภาพผิวทาง

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 8 ข้อแนะนำการเลือกใช้วัสดุเชื่อมประสาน
(Binder) หรื อ แอสฟั ล ต์ ซี เมนต์ (Asphalt Cement) พิ จ ารณาจากค่ า
ESALs (ข้อมูลปีงบประมาณ 2562) และรูปที่ 1 พบว่า ทางพิเศษทั้ง 4 สาย
ทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี
และทางพิ เศษกาญจนาพิ เศษ ที่ กทพ. บำรุงรั ก ษาเอง มี ท างพิ เศษ 2
สายทางที่ใช้วัสดุเชื่อมประสาน (Binder) หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt
Cement) สอดคล้ อ งตามข้ อ แนะนำการเลื อ กใช้ วั ส ดุ เชื่ อ มประสาน
(Binder) หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ในตารางที่ 8 คือทาง
พิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ส่วนทางพิเศษอีก 2 สายทางคือ
ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกใช้วัสดุเชื่อมประสานต่ำกว่า
เกณฑ์ ที่แ นะนำ และหากพิ จารณาประกอบกับ ผลการตรวจค่า IRI ของ
ผิวทางตามรูปที่ 32 จะพบว่าทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก
ปริมาณของผิวทางที่ขรุขระเล็กน้อย (IRI 2.5 - 3.0) และขรุขระ (IRI > 3.0)
เทียบกับผิวทางที่เรียบ (IRI 2.0 - 2.5) และเรียบมาก (IRI < 2.0) มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน

5. บทสรุป
กิโลเมตร

รูปที่ 2 ผลการตรวจค่า Grip Number ของผิวทาง บนทางพิเศษ

จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ทางพิ เศษสายทางที่ ใช้ วั ส ดุ เชื่ อ มประสาน
(Binder) หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ชนิดเดียวกับที่แนะนำ
จะมี สภาพของผิว ทางโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ที่ดี ก ว่า โดยข้ อ แนะนำในการ
คั ด เลื อ กวั ส ดุ เชื่ อ มประสาน (Binder) หรื อ แอสฟั ล ต์ ซี เมนต์ (Asphalt
Cement) สำหรับสภาพจราจรแบบปกติ จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบำรุงรัก ษาทาง หรือ แม้ก ระทั่งหน่ว ยที่เกี่ย วข้ องกับ การก่อ สร้า งทาง
สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่า วในการพิ จารณาใช้ วัสดุเชื่อ มประสาน (Binder)
หรื อ แอสฟั ล ต์ ซี เมนต์ (Asphalt Cement) ให้ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ
ปริมาณจราจรของสายทางต่างๆ ใช้วางแผนด้านงบประมาณและการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของ
หน่วยงาน โดยในอนาคตหากระบุขอบเขตของน้ำหนักบรรทุกของเพลาเดี่ยว
สมมู ล Equivalent Single Axle Loads (ESALs) ได้ ล ะเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น จะ
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สามารถวางแผนด้านงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่าง
รัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ กองวิจั ย และพั ฒ นา กองบำรุงรัก ษาทาง การทางพิ เศษ
แห่ งประเทศไทย และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น ที่ ได้ ให้ ค ำปรึก ษาและ
เสียสละเวลาอันมีค่าให้การช่วยเหลือ เพื่อให้การศึกษาวิจัยนี้ให้สำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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ความพึงพอใจในระบบเดินทางแบ่งปันกันใช้ของนิสิตในเขตมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ถือก าเนิดขึ้นเป็นแห่ง
แรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนให้บริการรถโดยสารภายใน (CU Pop bus)
แก่นิสิตและบุคลากรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ให้บริการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยและสามารถเชื่อมต่อกับสถานีขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ
ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการ CU
Pop bus เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากและท าให้เกิดความแออัดเนื่องจาก
ความสามารถในการให้บริการมีค่อนข้างจากัด มหาวิทยาลัยยังให้บริการ
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ คือ รถแบ่งปันกันใช้ (shared vehicle) ที่ขับเอง มี
ชื ่ อ ว่ า Ha:mo รถที ่ เ รี ย กบริ ก ารเดิ น ทาง มี ช ื ่ อ ว่ า Muvmi และ
รถจักรยานแบ่งปันกันใช้ หรือ CU Bike ซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทาง
เพิ่มความสะดวก การเข้าถึง และช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
เดินทางภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนอกเหนือจาก CU Pop bus ที่มี
ผู้โดยสารจานวนมาก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึง
พอใจของนิสิต ที่มีต่อ การบริการแบ่งปันกันใช้ (Shared mobility) ใน
ปัจจุบันและเพื่อวิเคราะห์ ความต้องการใช้งานระบบแบ่งปันกันใช้ ที่มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ราคาค่ า บริ ก าร ข้ อ มู ล มาจากการส ารวจด้ ว ย
แบบสอบถามจ านวน ทั้งสิ้น 370 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิง
พรรณนา(Descriptive) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้นแบบการถดถอย
(Multiple linear regression analyses) ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการ
เดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในมหาวิทยาลัยคือรถโดยสารภายใน
(CU Pop bus) การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บ ริการท าให้ เห็ น
ปัจจัยที่บ่งบอกได้ว่านิสิตมีความพึงพอใจกับการให้บริการในปัจจุบันและ
พบอีกว่าปัจจัยที่น่าสนใจของบริการรูปแบบการเดินทางอื่น ๆ คือ Ha:mo
และ Muvmi ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและเวลาที่คอยเพื่อใช้บริการ
ในแบบจาลองความต้องการเชิงเส้นแบบถดถอยของรูปแบบการเดินทาง
แบบ Ha:mo และ Muvmi พบว่าปริมาณการใช้งานทั้งหมดจะขึ้นกับนิสิต

ที่เป็นผู้ที่ได้รับ ใบอนุญ าติข ับ ขี่ , เพศ , รวมถึงความพึงพอใจในเวลา
เดินทาง ในงานวิจัยยังพบว่าการงดเว้นค่าบริการหรือลดอัตราค่าบริการ
นั้นจะสามารถเพิ่มแรงจูงใจให้กับนิสิตเพื่อใช้บริการรูปแบบการเดินทาง
เหล่านี้ได้ดี
คาสาคัญ: ระบบการเดินทางแบบแบ่งปันกันใช้, รูปแบบการเดินทางใน
วิทยาเขต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract
Chulalongkorn University (CU) is the first Thai national
university, where the campus is located in the central business
district area (CBD) of Bangkok. CU provides a free shuttle bus
service (CU Pop bus) which provides circulation within campus
and connects to other public transport stations nearby.
However, presently the bus service is popular and becomes
crowded due to limited capacity. CU also provides innovative
shared mobility services, namely shared small vehicle (Ha:mo)
and for-hired shared tricycle (Muvmi), and shared bicycle (CU
Bike), to enhance travel options and to provide more comfort,
access, and increased capacity. This study aimed to
investigate preference of the students on shared mobility
services in the campus and to analyze the demand of the
shared mobility in relation to service price. The data came from
370 samples from questionnaire survey. The data were then
analyzed by descriptive analyses and multiple linear regression.
The results show that the most popular modes in the campus
are CU Pop bus. The analyses on service satisfaction show the
factors that students are satisfied with the current services.
Notable factors of shared mobility services are cost and waiting
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time (Ha:mo and Muvmi). Multiple linear regression demand
models for Ha:mo and Muvmi uncover that the total amount
of usage is dependent on whether the students are current
users and have driving license (Ha:mo), gender (Muvmi), and
satisfaction on travel time. Reduction in cost or service fee can
also attract students to more usage of these shared mobility
services.
Keywords: Shared mobility, Mobility on campus, Willingness to
pay, Chulalongkorn University

1. บทนำ
มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ซึ่งนิสิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต้องเดินทาง
เข้ามาใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ศึกษา
เล่าเรียน ถ่ายทอดความรู้ หรือปฏิบัติงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการ
ที่มีผู้เข้าใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรมของตนเป็นจ านวนมากนั้น จะน าไปสู่
ความแออัดของการจราจรภายในและรอบบริเวณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่งส าหรับ วิทยาเขตที่ตั้งอยู ่ในใจกลางเมือ ง การส่งเสริมบริก าร
สาธารณะหรือการเดินทางที่สามารถใช้บริการร่วมกัน หลีกเลี่ยงการใช้
ยานพาหนะส่วนตัวเป็น กลยุทธ์เพื่อลดจ านวนยานพาหนะในการเดินทา
ภายในมหาวิทยาลัย โดยยังคงรองรับ ความต้อ งการการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้มีวางแผนบริหารจัดการจราจร
รวมถึ ง การจั ด การให้ บ ริ ก ารการเดิ น ทางในรู ป แบบต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีอาจารย์ นิ สิตและ
บุคลากร ประมาณ 45,000 คน เพื่อลดปริมาณการใช้ยานพาหนะและเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเดินทางในบริเวณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดให้มีบริการเดินทางในหลายรูปแบบตั้งแต่บริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายไป
จนถึงรูปแบบการบริการที่จ าเป็นต้องคิดค่าใช้จ่าย CU Pop Bus หรือรถ
โดยสารภายในเป็นระบบที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถบริการขนส่งผู้โดยสาร
ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งสาธารณะหลักภายนอก เช่น รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่น ๆ เช่น จักรยานแบ่งปัน
กัน ใช้ (CU Bike), ยานพาหนะขนาดเล็ ก ที่ แ บ่งปันกัน ใช้ (Ha:mo) และ
รถสามล้อรับจ้างที่แบ่งปันกันใช้ (Muvmi) สาหรับใช้ในการเดินทางไป-กลับ
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย
นิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทางเลือกในการเดินทางต่าง ๆ ที่
สามารถเลือกใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการตามความชอบและต้องการ
รวมถึงคุณภาพการบริการได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีรูปแบบการเดินทางทั้ง
4 รูปแบบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย พบว่า CU Pop Bus ซึ่งไม่คิดค่าโดยสาร
จะได้รับความนิยมมากที่สุดในทุกรูปแบบการเดินทางรวมถึงจะมีความ
ต้องการใช้งานสูงสุดด้วย จะเห็นได้ชัดว่าความต้องการใช้บริการที่คอ่ นข้าง
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สูงนั้น เนื่องมาจากการไม่คิดค่าบริการและเปิดให้สามารถใช้งานได้ทุกคน
นั้นคือรวมถึงผู้อยู่อาศัยรอบๆมหาวิทยาลัย ตามรายงานข้อมูลสถิติการ
เดินทางของผู้โดยสารที่มาใช้งานรถบัสรับส่งสาธารณะ(CU Pop Bus) ใน
เดือนกันยายน 2562 พบว่ามีสถิติการเดินทางของผู้โดยสารกว่า 550,000
ครั้งและการวิ่งรอบรถ 10,258 ครั้งต่อเดือน โดยที่หนึ่งในห้าของการใช้
บริก ารรถโดยสารเพื่อ เข้าไปภายในพื้นที่ จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาชั่วโมง
เร่งด่วน ซึ่งในขณะที่ผู้ใช้บริการรถ CU Pop Bus มากกว่าหนึ่งในสามที่ใช้
บริการรถโดยสารเพื่อจุดประสงค์ในการออกไปนอกวิทยาเขตในตอนเย็น
นอกจากนี ้ ค วามต้ อ งการในบางเส้ น ทางยั ง เกิ น ความสามารถในการ
ให้บริการ ซึ่งทาให้เกิดการรอใช้บริการเป็นเวลานานและไม่สะดวกต่อการ
รอ เมื่อ เปรียบเทีย บกับ บริการในรูป แบบการเดินทางอื่น ๆ ซึ่งมีความ
ต้องการน้อยกว่าและนิสิ ตมีโอกาสน้อยที่จะเลือกบริการในรูปแบบการ
เดินทางอื่น ๆ ตามปัจจัยด้านราคาความน่าเชื่อถือและความพร้อมของการ
บริการ
คุณภาพการบริก ารเป็นปัจจัยส าคัญ ที่มีอิทธิพลต่อ การเลือ กและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ [1, 2] และเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องเข้าใจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและราคาของการให้บ ริการ
ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ให้บริการอยู่รอดและเพื่อให้บริการได้เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ การบริการการเดินทางทั้ง สี่รูปแบบอยู่ระหว่างการ
พิจารณา: รถโดยสารภายใน (CU Pop Bus), จักรยานแบ่งปันกันใช้ (CU
Bike), รถแบ่ ง ปั น กั น ใช้ (Ha:mo) และรถสามล้ อ รั บ จ้ า งแบ่ ง ปั น กั น ใช้
(Muvmi)

CU Pop bus

CU Bike

Ha:mo
Muvmi
รูปที่ 1. ระบบบริการเดินทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.1 CU Pop bus รถโดยสารภายใน
เป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน มหาวิทยาลัย
ให้บริการเดินรถตามเวลาที่กาหนดรวมถึงมีการกาหนดเส้นทางที่แน่นอน มี
การให้บริการ 5 เส้นทางสามารถเชื่อมต่อสถานที่ส่วนใหญ่ภายในและรอบๆ
มหาวิทยาลัย ข้อ มูลและต าแหน่งตามเวลาจริงของรถสามารถดูได้จาก

TRL40-2

857

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

แอพพลิเคชั่น โดยสามารถแสดงผลได้ทั้ง 5 เส้นทาง ซึ่งการให้บริการจะมี
ความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนบนเส้นทางสาคัญๆ
1.2 CU Bike รถจักรยานแบ่งปันกันใช้
เป็นบริการให้ใช้จักรยานที่มี สถานีจอดจักรยานกระจัดกระจายอยู่ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยประมาณ 1.5 กม. x 1.5 กม. จ านวนสถานีนั้นจะมี
ให้บริการไม่มากนัก ดังนั้นการเข้าถึงจึงจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร นิสิตใช้งานได้
ฟรีภายใน 1 ชั่วโมงแรก ในปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนจักรยานใน
สถานีที่มีความต้องการสูงในบางเวลา
1.3 Ha:mo ยานพาหนะขนาดเล็กแบ่งปันกันใช้
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (1 ที่นั่ง) สาหรับการเช่าระยะสั้น นิสิตที่
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามารถจองยานพาหนะบนแอพพลิเคชั่น จากนั้น
นิสิตสามารถขับรถคันนี้จากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ผู้ใช้จ ะต้องมีใ บขับขี่ที่ถ ูกต้องตามกฎหมาย บริก ารเริ่มต้นที่ 20 บาท
ในช่วง 15 นาทีแรก การเดินทางส่วนใหญ่ในรูปแบบนี้ผู้ใช้บริการมักจะใช้
บริการเสร็จสิ้นภายใน 15 นาที
1.4 Muvmi รถสามล้อรับจ้างแบ่งปันกันใช้
เป็นการบริการในรูปแบบลักษณะคล้ายกับรถแท็กซี่ แต่จะใช้รถที่มี
ลัก ษณะเป็นรถสามล้อ ไฟฟ้า (รถตุ๊ก ตุ๊ก ) ให้บ ริก ารรับ -ส่งนิสิตภายใน
มหาวิทยาลัย สามารถเรียกใช้บริการและชาระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ตัวรถ
สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดจานวน 6 คนและหากเดินทางในเส้นทาง
เดียวกันสามารถแชร์การใช้บริการกับผู้โดยสารท่านอื่นได้ ค่าบริการเริ่มต้น
ที่ 20 บาท ต่อที่นั่งต่อคน
เป้าหมายหลักของบริการการเดินทางคือ มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการและสนับสนุนให้นิสิตเลือ กใช้การเดินทางแบบที่สามารถใช้
บริการร่วมกันกับบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถด าเนินการให้ สามารถบริหาร
จัดการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของงานศึกษาในครั้งนี้ เพื่อทราบความพึงพอใจนิสิตที่มี
ต่อการบริการแบ่งปันกันใช้ (Shared mobility) ในปัจจุบันและวิเคราะห์
ความต้องการใช้งานระบบแบ่งปันกันใช้ ที่มีความสัมพันธ์กับราคาค่าบริการ
โดยศึกษาเปรียบเทียบทุกทางเลือกของการเดินทางในเขตมหาวิทยาลัย
(CU Pop bus, CU Bike, Ha:mo, Muvmi) และ ศึ ก ษาเพื ่ อ หาความ
ต้องการเดินทางโดยระบบที่มีค่าบริการ คือ Ha:mo และ Muvmi

2. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มี ก ารศึ ก ษาจ านวนมากเกี ่ ย วกั บ การบริ ก ารการเดิ น ทางภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกับความต้องการจอดรถยนต์ที่
ค่อนสูง, ความแออัดของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม McLoughlin, et al. [3] ส ารวจการใช้งานรถจักรยานไฟฟ้า
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ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ความท้าทายที่ต้องพยามให้ประสบผลส าเร็จ
ส่งเสริมรถจักรยานไฟฟ้า สามารถแชร์ใช้บริการร่วมกันกับบุคคลอื่น มี
การศึก ษาที่ผ่านมามากมายซึ่งส ารวจเกี่ยวกับ ศัก ยภาพของการแชร์ใช้
บริการร่วมกัน(ความร่วมมือ)ทางเศรษฐศาสตร์ในภาคธุรกิจที่แตกต่ างกัน
[4-6]. Miller and How [7] การศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางที่ใช้ร่ว มกัน
แบบอิ ส ระในระบบความต้ อ งการเพื ่ อ ให้ บ ริ ก ารที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพสู ง ใน
มหาวิทยาลัยและพบว่านี่เป็นวิธีการที่สามารถลดเวลาการบริการรับบริการ
ในการศึกษาอื่น ๆ Fellows และ Pitfield [8] ระบุว่าเดินทางด้วยรถยนต์
ร่วมกันสามารถช่วยลดระยะทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เพียง 50%
เท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุบัติเหตุและการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่อากาศ เกี่ยวกับ
ผลกระทบของความแออัดของการจราจรโดยบริการร่วมกัน Li, et al. [9]
การสารวจว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความแออัดของการจราจรจะ
ลดลงเพียงใดโดยบริการรถยนต์ร่วมกัน (Uber) ในสหรัฐอเมริกาและรัฐ

3. ระเบียบวิจัย
แผนการด าเนินงานศึกษาวิจ ัย คือ รวบรวมข้อ มูลจากนิสิตภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะ
นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปทาการวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการบริการ
เดินทางในปัจจุบันทั้งสี่บริการ และ วิเคราะห์ความต้องการเดินทางซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับราคาค่าใช้บริการโดยใช้หลักสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เส้ น แบบถดถอย(Multiple linear regression analyses) ข้ อ ดี ข องการ
สร้างแบบจาลองความสัมพันธ์คือสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลถึงความ
ต้องการใช้บริการระบบแบ่งปันกันใช้ ทั้งปัจจัยด้านรูปแบบการเดินทางและ
ลักษณะทางสังคมรวมถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตัว
แปรเชิงคุณภาพ เช่น ลักษณะการเดินทางและความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับ
แต่ละรูปแบบการเดินทาง แบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1)
ลักษณะทางสังคมและกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการ
เดินทางของบุคคลรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายเดือนและความพึง
พอใจต่อบริการในรูปแบบการเดินทางปัจจุบัน 3) การกาหนดและพัฒนา
รูป แบบการเดินทางรวมถึ ง ความเต็ม ใจที่ จ ะใช้ บ ริก ารหากราคามี ก าร
เปลี ่ ย นแปลง ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางสั ง คมและประชากรของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามจะนามาหาความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ทั ้ ง นี ้ ม ีข ้อ สั ง เกตว่ า ผู้ ใช้ บ ริก ารจ าเป็ นต้อ งมี
ใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Ha:mo อีก
ทั้งรายได้ยังเป็นปัจจัยที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนสาหรับรูปแบบการ
เดินทางและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความต้องการของแต่ละ
รูปแบบการเดินทาง ในทานองเดียวกัน ในส่วนของปัจจัยด้านเพศและอายุ
เป็นลักษณะทางประชากรที่สาคัญสาหรับการอธิบายพฤติกรรมการเดินทาง
ในส่วนถัดไปของแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกขอให้ให้คะแนน
คุณภาพการบริการของแต่ละโหมดโดยใช้ เกณฑ์ 5 ระดับ (Likert Scale)
นอกจากนี้ยังสารวจจ านวนเงินที่ผู้ใช้บริการใช้จ่ายในการเดินทางรอบ ๆ
มหาวิทยาลัย ผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกถามถึงจานวนการเดินทางเพิ่มเติม
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ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากค่าใช้จ่ายของรูปแบบการเดินทางใหม่ๆ เหล่านี้ลดลง
ได้
งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องจะมีการบันทึกรูปแบบการเดินทาง
การใช้บริการและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการในแต่ละรูปแบบ
การเดินทาง การวิเคราะห์การถดถอยเป็นเครื่อ งมือทางสถิติเพื่อศึก ษา
เกี่ยวกับค่านัยสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
นอกจากนั้นยังสามารถประเมินผลกระทบ(ความสามารถในการอธิบาย)ของ
ตั ว แปรอิ ส ระและค่ า นั ย ส าคั ญ ของตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนการใช้งานในแต่ละรูปแบบการเดินทางและ
ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการ ตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น คุณลักษณะการเดินทางและความตั้งใจจ่าย
ซึ่งรวมในการวิเคราะห์ โดยทั่วไปแบบจ าลองสมการการถดถอยพหุคูณ
สามารถเขียนได้ดังนี้
Y=b0 + b1X1 + b2X2 +……bkXk +u…….. (1)
เมื่อ
Y = ตัวแปรตาม,
X1,X2,….,Xk = ตัวแปรอิสระ
b0 = ค่าคงที่
b1,b2,…..,bk = สัมประสิทธิ์การถดถอย
u = ค่าความคลาดเคลื่อน
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เล็กน้อย คณะในมหาวิทยาลัยถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ มคือมนุษยศาสตร์
(การศึกษา, กฎหมาย, วิจิตรศิลป์และประยุกต์, จิตวิทยา, นิเทศศาสตร์ ฯลฯ
) และวิท ยาศาสตร์ (แพทยศาสตร์ , ทั น ตกรรม, วิ ท ยาศาสตร์ก ารกีฬา,
วิ ศ วกรรม, ฯลฯ ) โดย 45.1% ของผู ้ ต อบแบบสอบถามมาจากคณะ
มนุษยศาสตร์ซึ่งสัดส่วนของตัวอย่างมีความคล้ายคลึงกับสัดส่วนนิ สิตที่เรียน
จริงอยู่ในคณะ (44.7%) ซึ่งรายงานโดย Chula facts and Stats (2019)
นิสิตที่มีใบขับขี่มี38% และนอกเหนือจากนั้นนิสิตที่ไม่สามารถขับรถยนต์
และมีข้อจากัดในการใช้บริการ Ha:mo
สถิติเชิงพรรณนาของลัก ษณะบุคคลและลัก ษณะการเดินทางของ
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงไว้ในตารางที่ 1 รายได้ส่วนบุคคลของนิสิตส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 3,750 บาท ถึง 21,250 บาท ค่าเฉลี่ยรายได้ส่วนบุคคล
ประมาณ 9,500 บาท ต่อเดือนซึ่งรวมถึงเงินค่าที่พักและค่าครองชีพอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาถึงจานวนเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ต่อเดือนของนิสิตสามารถใช้
จ่ายได้ประมาณ 7,000 ต่อเดือน สาหรับค่าเดินทางและค่าครองชีพอื่น ๆ
น้อยกว่า 20%ของนิสิตที่มีเงินใช้จ่ายเพื่อการอยู่อาศัยมากกว่า 10,000
บาทต่อเดือน 41.9% ของนิสิตสามารถใช้จ่าย 2,001-6,000 บาทต่อเดือน
และ 36% ของนิสิตสามารถใช้จ่ายระหว่าง 6,001 บาทถึง10,000 บาทต่อ
เดือน
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง

1 รายได้ส่วนบุคคล

บาท/เดือน 3,750

21,250

9,520

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4,723

2 ปริมาณเงินที่สามารถ
ใช้จ่ายได้
3 จำนวนครั้งที่มา
มหาวิทยาลัย
4 ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์
ในการเดินทาง
ภายในมหาวิทยาลัย
5 จำนวนการใช้ CU
Pop Bus
6 จำนวนการใช้ CU
bike
7 จำนวนการใช้
Ha:mo
8 จำนวนการใช้
Muvmi
9 ราคาที่พึงพอใจใน
การใช้ Ha:mo
10 ราคาที่พึงพอใจใน
การใช้ Muvmi
11 คาดการณ์การใช้งาน
CU bike
12 คาดการณ์การใช้งาน
Ha:mo

บาท/เดือน 1,000

15,000

6,891

3,522

1

5

4.1

1.10

บาท/สัปดาห์ 100

900

279

230

ตัวแปร

ค่านัยสาคัญของแบบจาลองสมการถดถอยสามารถอธิบายได้โดยใช้ Ftest นอกจากนั้น R-squared จากแบบจ าลองสมการถดถอยสามารถ
แสดงภาวะสารู ป สนิ ท ดี (goodness of fit) ของแบบจ าลองซึ ่ ง ถ้ า Rsquared สูงขึ้น สมการก็ยิ่งทานายได้มากขี้นด้วย
การรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บแบบสอบถามภายในบริเวณจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย โดยจะส ารวจในวั น ธรรมดาซึ ่ ง เป็ น วั น ที ่ น ั ก ศึ ก ษามา
มหาวิทยาลัยมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีแ ละ
ระดับ บัณฑิตศึก ษา โดยจะสุ่มเลือ กกลุ่ มตัว อย่า งตามคณะต่า งๆ และ
ดาเนินการสัมภาษณ์ทั้งหมด จานวนแบบสอบถามจากการสารวจทั้งหมด
คือ 370 ชุด (อ้างอิงจานวนตัวอย่างที่ต้องการจากการสารวจ [11] จานวน
ตัวอย่างสาหรับข้อมูลต่อเนื่อง = 119 ชุด α=0.05, t=1.96 และ จานวน
ตัวอย่างสาหรับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง = 370 ชุด p=0.5, t=1.96 เมื่อประชากร
มากกว่า 10000 คน)
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ์ทั้งหมด 367 ตัวอย่าง พบว่า สัดส่วนของ
นิสิตหญิง (64%) สูงกว่านิสิตชาย (36%) จากรายงานของจุฬาฯ (2015)
พบว่ามีสัดส่วนนิสิตหญิง 59.5% และนิสิตชาย 40.5% เมื่อนามาเทียบกับ
จ านวนนิสิตจริงในมหาวิทยาลัย พบว่า มีสัดส่ว นของผู้ห ญิงสูงกว่า เพียง
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หน่วย

วัน/สัปดาห์

น้อยสุด มากที่สุด

เฉลี่ย

ครั้ง/สัปดาห์

0

12

5.81

3.84

วัน/สัปดาห์

0

5

0.16

0.61

วัน/สัปดาห์

0

5

0.13

0.64

วัน/สัปดาห์

0

9

0.85

1.48

5

20

15.9

4.66

2

25

16.8

4.18

ครั้ง/สัปดาห์

0

13

1.8

2.37

ครั้ง/สัปดาห์

0

14

1.12

1.92

บาท/ครั้ง
บาท/ครั้ง
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13 คาดการณ์การใช้งาน ครั้ง/สัปดาห์
Muvmi

0

18

2.83

3.12

จากตารางที่ 1 นิ ส ิ ต ที ่ ม ามหาวิ ท ยาลั ย เฉลี ่ ย สี ่ ว ั น ต่ อ สั ป ดาห์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับความจริงที่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (93%) เป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรีจะมีการเรียนการสอนเกือบทุกวัน นิสิตส่วนใหญ่ใช้จ่ายต่า
กว่า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ซึ่งเฉลี่ย 280 บาทต่อสัปดาห์ ในทางกลับกัน
นิสิตใช้เงินเฉลี่ย 1,000 บาทต่อเดือนในการเดินทางด้ว ยรูปแบบต่า ง ๆ
รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
จากตารางที่1 ค่าเฉลี่ยจานวนการใช้บริการของ CU Pop Bus ในหนึ่ง
สัปดาห์สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 5.81, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.84) และการ
ใช้บริการ CU bike ต ่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 0.16, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.61) และ Muvmi (ค่ า เฉลี ่ ย = 0.85, ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน = 1.48)
การใช้บริการ Ha:mo เป็นที่นิยมน้อยที่สุดในสี่รูปแบบการเดินทาง

จากรูป 3 ผลจากการตอบแบบสอบถามเรื่อง CU Pop bus (N=367)
พบว่า ครึ่งหนึ่งของนิสิตพึงพอใจในระยะเวลาเดินทางของ CU Pop bus
(N=370) จากการสอบถามเหตุผลจากผู้ตอบส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่า CU Pop
bus มีตารางเวลาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบต าแหน่งของรถบัสได้จาก
แอปพลิเคชัน แม้ว่าเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีระยะเวลาจะมากขึ้นก็
ตาม ในด้านความปลอดภัย 54% ของนิสิตรู้สึกปลอดภัยในการใช้บ ริการ
รถ CU Pop bus ให้บ ริก ารตั้งแต่ 7.00-22.00 ซึ่งเพีย งพอ และสะดวก
ส าหรับคนที่ต้องการกลับช้า แต่ 56% ของนิสิตรู้สึกไม่พอใจกับความ
แออัดในรถ CU Pop bus โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งความ
CU Pop Bus
รวมทั้งหมด 1%8%
ความปลอดภัย 2%11%

ความแออัด

จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพระบบบริการ โดย
การให้นิสิตทาแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบขนส่งที่ใช้ในบริเวณมหาวิทยาลัย
โดย 1= ไม่พอใจมากที่สุด 5= พอใจมากที่สุด ซึ่งผลสรุปได้ดังรูปที่ 2

0%
ไม่พึงพอใจมาก

20%
0%

ไม่พอใจมาก

ไม่พอใจ

CU Pop Bus

เฉยๆ
Muvmi

5%

31%

31%

11% 3%

44%

39%

17% 1%
44%

40%
เฉยๆ

60%
พึงพอใจ

6%
80%
100%
พึงพอใจมาก

CU Bike
34%
26%
15%
14%

8% 6%
1%0%1%2% 5%4%

18%

29%

42%

20%
ไม่พึงพอใจ

2%

36%

44%

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 1%9%

78%
76%
64%
55%

40%

7%

34%

33%

14%

เวลาที่รอบริการ

100%

60%

55%

ความถี่ในการให้บริการ 2% 19%

3.2 ระดับความพึงพอใจคุณภาพระบบบริการ

80%
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พึงพอใจ
Ha:mo

รวมทั้งหมด 1%10%
ความพร้อมใช้งานในการบริการ

2%5%2%2%

59%

10% 14%

56%

ความปลอดภัย 1%14%

พึงพอใจมาก

ไม่พึงพอใจมาก

3%

15% 4%

62%

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 3%6%

CU Bike

27%

21% 3%

46%

33%

0%
20%
40%
60%
ไม่พึงพอใจ
เฉยๆ
พึงพอใจ

12%

80%
100%
พึงพอใจมาก

รูปที่ 2 คะแนนความพึงพอใจรวมในบริการเดินทางภายในจุฬาฯ
Ha:mo

รูปที่ 2 แสดงภาพรวมของความพึงพอใจของระบบบริการเดินทาง จะ
สังเกตว่าผลของความพึงพอใจหากสอบถามเป็นคะแนนรวม นิสิตส่วนใหญ่
จะตอบเป็นกลางหรือเฉยๆ (คะแนน=3) และ ได้ผลของค่า mean rank
เป็นลาดับความพึงพอใจมากไปน้อยดังนี้ : CU Pop bus, Muvmi, Ha:mo
และ CU Bike ตามล าดับ อย่างไรก็ดีการศึกษาสอบถามรายละเอียดของ
ความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถทราบเชิงลึกถึงคุณภาพการบริการ
ในปัจจัยต่างๆ ผลของระดับความพึงพอใจของบริการแต่ละปัจจัยโดยน า
ข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยใช้ระบบนั้น (จานวนตัวอย่าง CU Pop bus, CU Bike,
Ha:mo, Muvmi เท่ากับ 367 78 100 169 ตามลาดับ) มาวิเคราะห์แสดง
ในรูปที่ 3

รวมทั้งหมด 1%7%

59%

28%

5%

ความพร้อมใช้งานในการบริการ 3%11%

59%

22% 5%

ความปลอดภัย 4%10%

57%

24%
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ราคา

8% 18%

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 2%5%
ไม่พึงพอใจมาก

61%
49%

5%
11%2%

25%

0%
20%
40%
60%
ไม่พึงพอใจ
เฉยๆ
พึงพอใจ

19%
80%
100%
พึงพอใจมาก
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Muvmi
รวมทั้งหมด 1%5%

49%

ความปลอดภัย 1%7%

34%

27%
35%

40%
เฉยๆ

60%
พึงพอใจ

Others

14%

22%

49%

20%
ไม่พึงพอใจ

9%

38%

49%

ราคา 1% 14%

0%
ไม่พึงพอใจมาก

37%

41%

เวลาที่รอบริการ 6% 15%

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 2%5%

CU Bike
44

Registration procedure is…

8%

Weather is too hot to ride…

9%

You don't know how to ride…

18
61
20

It cannot be found easily.

24%

36
0

80%
100%
พึงพอใจมาก

Ha:mo

รูปที่ 3 ระดับความพึงพอใจของบริการเดินทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้องการใช้มากกว่าขีดจากัดของการให้บริการอยู่
Cu bike (N=78) ได้รับความนิยมน้อยที่สุด อาจเกิดได้จาก นิสิตไม่
สามารถจัดหาจักรยานได้ รวมถึงจุดจอดจักรยานยังค่อนข้างจากัด ในด้าน
ความปลอดภัย 18 ใน 78 คน คิดเป็น 23% คิดว่าปลอดภัย และส่วนที่
เหลือ ยังไม่พึงพอใจในระบบบริการ
ผู้ที่เคยใช้รถ Ha:mo (N=100) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ
เวลาในการเดินทางถึง 44 % ในขณะที่ราคามีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ 13 % อย่างไรก็ตาม Ha:mo เป็นบริการที่สามารถหาใช้ได้ง่ายและมี
ความส่วนตัวต่อผู้ใช้ แต่ก็จะเห็นได้ว่าราคาจะต้องแลกกับความพึงพอใจใน
ส่วนอื่นๆ
ส่วนปัจจัยการให้ บริการ Muvmi (N=169) คือ 1.ความปลอดภัย 2.
เวลาคอย 3.ราคา 4.เวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยรวมแล้ว ผู้ใช้มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ที่ 48% โดยมี ระดับความพึงพอใจต่อเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
มากที่สุด 59% รองลงมาเป็น ความปลอดภัย 52% และเวลาคอยน้อยที่สุด
คือ 30% โดยเวลาคอยประมาณ 10 นาที
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 บริการเดินทาง Muvmi มี
ระดั บ ความพึ ง พอใจที ่ 46% ตามมาด้ ว ย CU Pop bus 36 %, Ha:mo
33%, CU bike 30% ในส่วนของบริการที่มีค่าใช้จ่าย สัดส่วนของ Muvmi
มากกว่า Ha:mo อยู่พอสมควร เนื่องจากมีความต้องการที่จะเดินทางได้
อย่ า งสะดวก Muvmi สามารถตอบสนองความต้ อ งการโดยการที ่ ผ ู ้ ใ ช้
สามารถเลือกจุดเริ่มต้น จุดปลายทางได้ในแอปพลิเคชัน ทาให้ได้รับความ
นิยมในหมู่นิสิตมากกว่า
การศึ ก ษานี ้ เ น้ น พิ จ ารณาระบบแบ่ ง ปั น กั น ใช้ (CU Bike, Ha:mo,
Muvmi) โดยสืบหาสาเหตุของความ(ไม่)พึงพอใจในบริการในปัจจุบัน เหตุผล
ของการไม่เลือกใช้ระบบแบ่งปันกันใช้ในปัจจุบันแสดงในรูปที่ 4
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You don't have driving license.
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Limited parking station.
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App is complex to use.

25

It is still expensive.
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Longer waiting time.
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You don't like to share with…
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รูปที่ 4 จานวนผู้ตอบเหตุผลในการไม่เลือกใช้บริการเดินทางแบ่งปันกันใช้

จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นิสิตไม่ นิยมใช้ CU Bike มาจากสาเหตุ
หลักของสภาพอากาศ(ร้อน) รองลงมาคือการหาจักรยานยาก อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันมีจุดจอดรถและจ านวนรถที่จ ากัด ไม่พอเพียงในสถานีที่มีความ
ต้องการใช้มาก นิสิตให้เหตุผลหลักของการไม่เลือกใช้ Ha:mo คือ นิสิตไม่มี
ใบขับขี่ ซึ่งการใช้ Ha:mo ได้นั้นจาเป็นที่ต้องมีใบขับขี่ ส่วนสาเหตุของการ
ไม่เลือกใช้ Muvmi นิสิตให้เหตุผลสองข้อที่สาคัญ จะได้แก่เรื่อง การใช้แอป
พลิเคชันที่ซับซ้อน และ การรอซึ่งใช้เวลานาน

TRL40-6
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3.3 ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อใช้ระบบแบ่งปันกันใช้
รูปที่ 3 และ รูปที่ 4 แสดงถึงปัจจัยด้านราคาค่าใช้บริการ ซึ่ง Ha:mo
และ Muvmi นั้นมีค่าบริการใช้งาน (ขั้นต่า 20 บาท) ซึ่งจะแตกต่างจาก CU
Pop bus ซึ่งจะใช้บริการฟรี และ CU Bike ซึ่งบริการฟรีใน 1 ชัว่ โมงแรก
นิสิตแสดงให้เห็นว่าปัจจัยนี้ มีผลกับการเลือกใช้เป็นอย่างมาก โดยได้เหตุผล
จากการสอบถามโดยตรง อย่างไรก็ดีการศึกษาได้ สอบถามเพิ่มเติม เพื่อ
ตรวจสอบความเต็มใจที่จะจ่าย หรือ Willingness to pay ของการบริการ
ทั้งสองระบบ โดยใช้คาถามเปิด ที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบว่า อยากจะให้
ราคาค่าบริการลดลงเหลือเท่าใด (ปัจจุบัน 20 บาท) และ คิดจะใช้บริการ
เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด จากแบบสอบถาม ได้วิเคราะห์สร้าง Demand
Curve หรือ กราฟอุปสงค์การใช้บริการแบบ aggregate ได้ดังรูปที่ 5
Ha:mo

ค่าบริการ Ha:mo (บาท)
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ความต้องการใข้บริการ Ha:mo (จานวนครั้งต่อสัปดาห์)
= 0.336 + 0.589 (การมีใบขับขี่) +0.048(การลดราคา)+ 1.781(ความถี่
ของการใช้งาน Ha:mo ปัจจุบัน) + 0.511(ความพึงพอใจในเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางโดย Ha:mo) (R2=0.475)

= 0.552 + 1.589(ความถี่ของการใช้งาน Muvmi ปัจจุบัน) + 0.121(การ
ลดราคา) + 0.418(เพศ) + 0.664(ความพึงพอใจในเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางโดย Muvmi) (R2=0.698)

20

ค่าบริการ Muvmi (บาท)

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Mutiple linear regression)
การ
วิเคราะห์นี้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ บุคคล ลักษณะของการเดินทาง
ระดับความพึงพอใจของการบริการ ค่าบริการใหม่ (โดยปกติแล้วจะถูกกว่า
ค่าบริการเดิม) เงินที่ใช้จ่ายได้ ใบขับขี่ ระดับความพึงพอใจในลักษณะ
ต่างๆของบริการ จานวนวันที่เดินทางมามหาวิทยาลัย ความตระหนัก
เริ่มต้นก่อนการสารวจ ความถี่ในการใช้ จานวนเงินที่ใช้ในการเดินทางการ
ในมหาวิทยาลัยและความเต็มใจที่จา่ ยค่าบริการของแต่ละบริการ ผลของ
การวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้มี
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้แก่ สมมติฐานการกระจายที่เหลือว่าเป็น
แบบความโค้งปกติ และ ความแปรปรวนในแต่ละตัวแปรควรเป็นเอกพันธ์
กันทั้งภายในชุดเดียวกันและระหว่างชุด และไม่มีความคลาดเคลื่อนมากๆ
ตามหลักการทั่วไป กรณีที่ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพ คือค่า
tolerance มากกว่า 0.1 และค่า VIF น้อยกว่า 10 [12] จากตารางที่ 2
ค่า tolerance ทั้งหมดมากกว่า 0.1 และค่า VIF น้อยกว่า 10 ดังนั้น การ
ขาดความหลากหลายทางชีวภาพจะอยูร่ ะหว่างค่าตัวแปรอิสระ
จาก
แบบจาลองสมการถดถอยสามารถเขียนได้ดังนี้

ความต้องการใช้บริการ Muvmi (จานวนครัง้ ต่อสัปดาห์) )

Muvmi
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15
y = -0.0176x + 23.569
R² = 0.8468
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รูปที่ 5 กราฟอุปสงค์การใช้บริการ Ha:mo และ Muvmi

ค่าระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ค่า P-value ของตัวแปรอิสระ (การ
มีใบขับขี่ การลดราคา การใช้งานในปัจจุบันที่เกีย่ วกับแต่ล่ะบริการและ
ระดับความพึงพอใจในเวลาการเดินทาง) ที่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปร
เหล่านี้มีนัยสาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของจานวนทั้งหมดที่ใช้ Ha:mo เพิ่มขึ้น 1.781
จากค่าเฉลีย่ ปัจจุบัน ในขณะที่ให้ตัวแปรอื่นคงที่ หรือบอกได้วา่ นิสิตที่เคย

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาค่าใช้บริการ กับ ปริมาณการ
ใช้งาน จากรูปพบสัมประสิทธิ์ของปริมาณการใช้งานผกผันกับราคาค่าใช้
บริการ หมายความว่าหากมีการลดราคาค่าใช้บริการแล้ว จะมีผู้สนใจมาใช้
บริการจานวนมากขึ้น
จากสมการสามารถแปลความหมายได้ว่าหาก
บริการ Ha:mo และ Muvmi ลดราคาค่าใช้บริการจาก 20 บาทเหลือ 10
บาทจะมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็น 167 และ 770 คนตามลาดับ
การศึกษาได้จัดทาแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้
งาน (อุปสงค์) กับ ตัวแปรราคาค่าใช้บริการและตัวแปรอื่นๆ โดยใช้การ
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ตำรำงที่ 2 แบบจาลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของราคาค่าใช้บริการ

ที่จะบริการ Muvmi เพิ่มขึ้น 0.121 ครั้ง ถ้าราคาค่าบริการลดลง 1 บาท
ตามหลักการ ราคาลดลง ความต้องการใช้บริการก็จะเพิ่มขึ้น ทาให้บริการ
น่าใช้มากขึ้น จากแบบจาลองมีผลออกมา นิสิตผู้ชายมีค่าเฉลี่ยการใช้งานที่
น้อยกว่า และนิสิตที่พึงพอใจในระยะเวลาในการเดินทางมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้
บริการอีก
จากแบบจาลองความต้องการใช้งาน Ha:mo มีค่า R2 เท่ากับ 0.475
ซึ่งแปลว่า 47.5% ของความแปรปรวนของจานวนเที่ยวใช้บริการ Ha:mo
สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยความแปรปรวนต่างๆ คือ ใบขับขี่ การลด
ราคา การใช้งานบริการ Ha:mo ในปัจจุบัน และความพึงพอใจระยะเวลา
ที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งตัวแปรต่างๆ สามารถใช้อธิบายได้ดีเพียงพอใช้
ในขณะที่แบบจาลองความต้องการใช้งาน Muvmi มี ค่า R2 เท่ากับ 0.698
เราสามารถบอกได้วา่ 69.8% ของความแปรปรวนของจานวนเที่ยวใช้
บริการ Muvmi สามารถอธิบายได้โดยตัวแปรต่างๆ ได้ดี ค่าวิกฤตของ F
ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 พิสูจน์ได้ว่า ไม่มีสัมประสิทธิ์ถดถอยอิสระตัวใดที่
มีค่าเท่ากับ 0 และ ตัวแปรสามารถทานายได้อย่างมีนัยสาคัญ
เป็นที่น่าสังเกตว่าความพึงพอใจในบริการแบ่งปันกันใช้ (Ha:mo และ
Muvmi) ในปัจจุบัน ส่งผลต่อความต้องการใช้งานระบบแบ่งปันกันใช้ด้วย
โดยผู้ที่มีความพึงพอใจในการบริการ จะมีการใช้งานที่มากกว่าผู้ที่ไม่พึง
พอใจ ดังนั้นการออกแบบและให้บริการระบบแบ่งปันกันใช้ จาเป็นที่
จะต้องรักษาระดับการให้บริการให้ดี เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจในหัวข้อ 4.2 จะพบว่า การบริการที่ยังมีความพึงพอใจต่า ได้แก่
จานวนจุดจอด (Ha:mo) และ เวลารอรถนาน (Muvmi) ทาให้สามารถจะ
เจาะประเด็นในการปรับปรุงและรักษาระดับการให้บริการได้ การศึกษายัง
สามารถประเมินผลการดาเนินงานให้บริการ และ สามารถนาไปใช้ในการ
ส่งเสริมการบริการและการเพิ่มผู้ใช้บริการได้

Ha:mo และ Muvmi

Muvmib

Ha:moa

แบบจำลอง

ค่าคงที่
ใบขับขี่ (0=ไม่มี
ใบขับขี่)
การลดราคาของ
Ha:mo (บาท)
ความถี่ของการใช้งาน
Ha:mo ปัจจุบัน
(ครั้ง/สัปดาห์)
ความพึงพอใจในเวลา
ที่ใช้ในการเดินทาง
ของ Ha:mo (1=
พึงพอใจ)
ค่าคงที่
ความถี่ของการใช้งาน
Muvmi ปัจจุบัน
(ครั้ง/สัปดาห์)
การลดราคาของ
Muvmi (บาท)
เพศ (0=เพศชาย)
ความพึงพอใจในเวลา
ที่ใช้ในการเดินทาง
ของ Muvmi (1= พึง
พอใจ)

ค่า
ค่าสัมประสิทธิ์ไม่
สัมประสิท ค่าสถิติ t Sig.
มาตรฐาน
ธิ์มาตรฐาน
ส่วน
สัมประสิท เบี่ยงเบน สัมประสิท
ธิ์การ มาตรฐาน ธิ์การ
ถดถอย สัมประสิทธิ์ ถดถอย
(B) การถดถอย (Beta)
(B)
0.336
0.112
3.01 0.003
0.589

0.155

0.149

3.8

0

0.048

0.014

0.126

3.33

0.001

1.781

0.12

0.591

14.9

0

0.511

0.174

0.117

2.94

0.004

0.552

0.175

3.15

0.002

1.589

0.064

0.751

25.03

0

0.121

0.019

0.188

6.52

0

0.418

0.186

0.064

2.25

0.025

0.664

0.19

0.104

3.49

0.001
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4. สรุป

a. ตัวแปรตาม: ความต้องการใช้ Ha:mo (จานวนครั้งต่อสัปดาห์)
b. ตัวแปรตาม: ความต้องการใช้ Muvmi (จานวนครั้งต่อสัปดาห์)
ใช้บริการ Ha:mo มีโอกาสที่จะใช้บริการในอนาคต 2.117 (0.336+1.781)
ครั้งต่อสัปดาห์ (ด้วยราคาค่าบริการเดิม) การมีใบขับขี่ ความพึงพอใจใน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางของ Ha:mo และการลดราคา มีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.589 0.511 0.48 ตามลาดับ และผู้ใช้ที่มีใบขับขี่มี
ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าผูท้ ี่ไม่มใี บขับขีอ่ ยู่ 0.589 ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมา ทาให้
สามารถบอกได้ว่าผู้ทมี่ ีใบขับขี่ (นิสิตหลายคนไม่มีใบขับขี่) สามารถเพิ่ม
โอกาสในการใช้งานได้ ความพึงพอใจในระยะเวลาการเดินทางเป็นตัวชี้วัด
ที่ดีของความต้องการเดินทางด้วย Ha:mo
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยการใช้งาน
Muvmi ในปัจจุบัน (การลดราคา เพศ ความพึงพอใจในระยะเวลาในการ
เดินทาง) มีค่าเท่ากับ 1.589, 0.121, 0.418, 0.664 ตามลาดับ นิสิตที่ใช้
บริการ Muvmi ในปัจจุบันมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้บริการต่อไปที่ค่าเฉลี่ย 2.114
(0.552+1.589) ครั้งต่อสัปดาห์ (ด้วยราคาค่าบริการเดิม) นิสิตที่มีแนวโน้ม

การศึกษาแสดงผลความพึงพอใจนิสิตที่มีต่อการบริการแบ่งปันกันใช้
(Shared mobility) ของระบบการเดินทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยศึกษาเปรียบเทียบทุกรูปแบบการเดินทางในเขตมหาวิทยาลัย ได้แก่
รถจักรยานแบ่งปันกันใช้ (CU Bike), ยานพาหนะขนาดเล็ก แบ่งปันกันใช้
(Ha:mo), รถสามล้อรับจ้างแบ่งปันกันใช้ (Muvmi) และ รถโดยสารภายใน
(CU Pop bus) การศึก ษาเปรีย บเทีย บพบว่า CU Pop bus ได้รับ ความ
นิยมมากที่สุดเพราะไม่เสียค่าบริการ และมีระดับความพึงพอใจสูงมาจาก
เวลาการเดินทางและความปลอดภัย ส่วนความพึงพอใจในระบบแบ่งปันกัน
ใช้นั้น นิสิต พอใจกับเวลาในการเดินทางของทั้งสามระบบ แต่จะยังไม่พึง
พอใจในความพร้อ มของการให้บ ริก าร (CU Bike) ราคา (Ha:mo) และ
ราคาและเวลารอ (Muvmi) การศึกษาค้นพบปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการไม่
เลือกใช้ระบบแบ่งปันกันใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ สภาพอากาศ (CU Bike) การ
ไม่มีใบขับขี่ (Ha:mo) และ เวลารอ (Muvmi)
เนื่องด้วยราคาค่าบริการเป็นปัจจัยส าคัญของความ(ไม่)พึงพอใจใน
บริการแบ่งปันกันใช้ที่มีค่าบริการ (Ha:mo และ Muvmi) การศึกษาพบว่า
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นิ ส ิ ต ส่ ว นใหญ่ พ ึ ง พอใจที ่ จ ะจ่ า ยต ่ า กว่ า ราคาปั จ จุ บ ั น การลดราคา
(ค่า บริก าร) ส่งผลต่อ ปริมาณการใช้งาน (ความถี่ต่อสัปดาห์ ) จากการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้บริการ ค่าบริการถูกลง ความต้องการใช้บริการ
ก็เพิ่มมากขึ้น โดยราคาที่ลดลง 5-10 บาท จากค่าบริการขั้นต่า 20 บาท
ส่งผลให้มีผู้ใช้บ ริก ารมากขึ้น โดยผู้ใ ช้บ ริก าร Muvmi จะมากขึ้นกว่า
ผู้ใช้บริการ Ha:mo ในส่วนลดเท่าๆกัน การวิเคราะห์ถดถอยเผยให้เห็น
ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการ ซึ่งมี เพศ การมีใบขับขี่ การ
เป็ น ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารอยู ่ใ นปั จ จุ บ ั น และความพึ ง พอใจในบริ ก ารปัจ จุบั น
(ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง) สังเกตได้ว่าผู้ที่ใช้บริการ (Ha:mo and
Muvmi) มีแนวโน้มที่จะใช้บริการนี้อีกในอนาคต

[8]

[9]

[10]
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาและความสบายเชิงความร้อน
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทางเดินเท้าสีเขียว
Factors Influencing Physiological Equivalent Temperature and Thermal Comfort
for Developing and Promoting Green Walkway Usage
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บทคัดย่อ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การจัดสรรพื้นที่สีเขียวนับเป็นยุทธศาสตร์หลัก
ในการวางแผนพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่า งยั่งยืน โดย
ทางเดินเท้าและพืชพรรณตามทางเดินจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ของ
พื้นที่สีเขียว ที่เหล่าผู้พำนักอาศัยในเขตเมืองนิยมใช้เป็นพื้นที่สำหรับการ
พักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ การเข้าสัมผัสพื้นที่ดังกล่าวยังส่งผลดีต่อ
สุขภาวะทางกายและจิตใจของชาวเมืองอีกด้วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการตอบสนองทางร่า งกายมนุษย์ภ าย
หลั ง จากการเดิ น เท้ า ระยะสั ้ น บนทางเท้ า ภายในเขตเมื อ ง โดย สร้ า ง
แบบจำลองเพื่อประเมินอุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาจากผลการสำรวจ
คนเดินเท้าที่สัญจรผ่านทางเดินเท้า และได้ป ระเมินการตอบสนองของ
ร่างกายของคนเดินเท้าโดยพิจารณาอิทธิพลของแต่ละปัจจัย ครอบคลุมทั้ง
กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล และสำหรับตัวบ่งชี้
ความสบายเชิงความร้อ นของทางเดินเท้า ได้พ ิจ ารณาจากค่า อุณหภูมิ
เทียบเท่าทางสรีรวิทยา ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาทางเดินเท้าสีเขียว ทั้งในด้านกายภาพของทางเท้าและสิ่ งแวดล้อม
สองข้างทาง เพื่อส่งเสริมการใช้ทางเดินเท้าให้มากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ทางเดินเท้าสีเขียว, ความสบายเชิงความร้อน, อุณหภูมิเทียบเท่า
ทางสรีรวิทยา, การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์, พฤติกรรมคนเดินเท้า

Abstract
In recent years, provisioning urban green space has been
highlighted as an essential strategy for urbanization planning and
sustainable urban development. Walkway facilities and roadside
trees are the key elements of urban green spaces for leisure and
recreational activities of urban residents, of which the exposure
could provide psychological and physiological health benefits to
the residents. This study therefore aims to investigate the human
psychological responses and their influential factors after short

walks along urban walkways through a model for evaluating the
Physiological Equivalent Temperature. Various environment
factors and personal physiological factors were used to evaluate
the psychological responses of participants. The thermal
comfort condition of the selected walkway was considered using
the Psychological Equivalent Temperature (PET). The results of
the study can be used as a guidance to develop the physical
and environmental features of the green walkways, while
encouraging pedestrian usage.
Keywords: Green Walkway, Thermal Comfort, Physiological
Equivalent Temperature (PET), Non-motorized Transport,
Pedestrian Behavior

1. บทนำ
แม้ว่ารูปแบบการเดินทางหรือการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทาง
อากาศ ในปัจจุบันนั้นจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตาม
องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทว่าสำหรับรูปแบบของการ
เดินทางทางบก ยังคงนิยมใช้รถส่วนตัวหรือรถขนส่งสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นยานพาหนะแบบใช้เครื่องยนต์ (Motorized Vehicles) ที่ต้องพึ่งพา
ทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้เกิดพลังงาน อันก่อให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองลดต่ำลง
จากปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวทางหนึ่งซึ่งมีส่วน
ช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว คือ การส่งเสริมรูปแบบการเดินทางโดยไม่ใช้
เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport) ได้แก่ การเดินเท้าและการใช้
จักรยาน ซึ่งด้วยการพัฒนารู ปแบบทางเดินเท้าที่อำนวยความปลอดภัย
ความสะดวก และความสบาย เอื้อต่อการเข้าถึงของผู้เดินเท้าทุกประเภท
และสามารถเดินทางต่อเนื่องร่วมกับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ย่อมดึงดูด
ผู้เดินทางให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การเดินเท้าได้มากขึ้น
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ความสะดวกและความสบายของทางเดิน เท้านับเป็นสิ่งที่คนเดินเท้า
ต้องการมากที่สุด รองลงมาจากความปลอดภัยบนทางเดินเท้า [1] ซึ่งความ
สบายนั้นสามารถอธิบายได้ในหลายรูปแบบ เช่น สภาวะน่าสบายด้านการ
มองเห็ น (Visual comfort) สภาวะน่ า สบายด้ า นการได้ ย ิ น (Audio
comfort) และ สภาวะน่า สบายเชิ ง อุ ณหภาพ (Thermal comfort) ซึ่ ง
สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพนั้นสามารถนำมาใช้เพื่ออธิบายความสบายเชิง
ความร้อนได้ ซึ่งในการศึกษานี้เป็นการศึกษา [2] ความสบายเชิงความร้อน
ภายนอกอาคาร (Outdoor Thermal comfort) ของคนเดินเท้า โดยการ
วิเคราะห์อ ุณหภูมิเทีย บเท่า ทางสรีรวิทยา (Physiological Equivalent
Temperature : PET) ซึ่งปัจ จัย ที่ส่งผลต่อ ความสบายเชิงความร้อ นนั้น
สามารถแยกออกได้เป็น ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางด้าน
บุคคล โดยปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบด้วย อุณหภูมิอากาศ (Air
Temperature) ความชื ้ น สั ม พั ท ธ์ (Relative Humidity) ความเร็ ว ลม
(Wind Velocity) และอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (Mean-Radiation
Temperature) สำหรับปัจจัยทางด้านบุคคลนั้นประกอบด้วย อัตราการเผา
ผลาญของร่ า งกาย (Metabolic Rate) และระดั บ ฉนวนของเสื ้ อ ผ้ า
(Clothing Insulation)
เชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่ นมากเป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศไทย ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่พบว่าประชากรที่
มีรายชื่อ อยู่ในทะเบีย นราษฎร์ในปีล่าสุดมีจ ำนวนทั้งสิ้น 234,649 คน
นอกจากนี้จากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ยัง
เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีเช่นเดีย วกันกับประชากร ส่งผลให้ก ารบริการขนส่ง
มวลชนในจังหวัดเชียงใหม่นั้นไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการเดินทาง
และประชากรส่ ว นใหญ่ จ ึ ง จำเป็ น ต้ อ งพึ ่ ง พารู ป แบบการเดิ น ทางด้ว ย
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ปัญหา
พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ และค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึง
ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศบนท้ อ งถนนอี ก ด้ ว ย การเดิ น เท้ า จึ ง เป็ น อี ก
ทางเลือกหนึ่งในการสัญจรไปตามสถานที่ต่า ง ๆ ซึ่งการเดินเท้านั้นเป็ น
รูปแบบการเดินทางที่จำเป็นต้องใช้บริการทางเท้าที่สามารถเดินเท้าได้อย่าง
สะดวกสบายและปลอดภัย
การศึก ษานี้จ ึงมุ่งเน้นในการสร้างแบบจำลองความสบายภายนอก
อาคารและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุ ณ หภู ม ิ เ ที ย บเท่ า ทางสรี ร วิ ท ยา โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ก ารสำรวจจาก
การศึกษาที่ผ่านมาภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความสัมพันธ์ที่ได้จาก
แบบจำลองไปวางแผนการสำรวจและออกแบบทางเดินเท้าให้มีความสบาย
และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทางเท้าและคนเดินเท้า (Walkway and Pedestrians)
ทางเท้า (Walkway) หมายถึง พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใด
ข้างหนึ่งของทางหรือทั้งสองข้างทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่
สำหรับคนเดิน
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คนเดินเท้า (Pedestrians) หมายถึง คนเดินทางเท้า ไม่ว่าจะวิ่งหรือ
เดิน ตลอดผู้ใช้เก้าอี้ล้อสำหรับคนพิการหรือรถสำหรับเด็ก [3]
2.1.1 องค์ประกอบของทางเท้า
องค์ประกอบของทางเท้านั้นสามารถแบ่งออกเป็นได้ หลายประเภท
ตามลักษณะบทบาทหน้าที่ ดังนี้ [4]
1. องค์ประกอบเพื่อการสัญจรบนทางเท้า ยกตัวอย่างเช่น พื้นผิวทาง
เท้า (Pavement) และ ทางลาด (Ramp)
2. องค์ประกอบเพื่อการสัญจรบนถนน ยกตัวอย่างเช่น ป้ายจราจร
ป้ายบอกทาง และสัญญาณไฟจราจร
3. องค์ประกอบเพื่อระบบขนส่งมวลชน ยกตัวอย่างเช่น ป้ายรถประจำ
ทาง ที่จอดจักรยาน และทางเชื่อมระหว่างขนส่งมวลชน
4. องค์ประกอบเพื่อระบบสาธารณูปโภค ยกตัวอย่างเช่น สายไฟฟ้า
ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ และระบบแสงสว่างบนทางเท้าและถนน
5. องค์ประกอบเพื่ออำนวยความสะดวก ยกตัวอย่างเช่น ถังขยะ ที่นั่ง
สาธารณะ และตู้โทรศัพท์
6. องค์ประกอบเพื่อสุนทรียภาพ ยกตัวอย่างเช่น วัสดุพืชพรรณ และ
ต้นไม้ข้างทาง
2.2 การส่งเสริมการเดินเท้า
การส่ ง เสริ ม การเดิ น เท้ า หรื อ การส่ ง เสริ ม การเดิ น ทางโดยไม่ ใ ช้
เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport) นั้น เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเพื่อเป็น
การเอื้อและดึงดูดการเดินเท้าของผู้คนในเขตเมือง ซึ่งพบว่าการส่งเสริมให้
เกิดการเดินเท้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำได้ ดังนี้ [5]
1. การจัดระเบียบรถยนต์
2. การสนับสนุนการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน
3. การจัดการพื้นที่จอดรถ
4. การสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน
5. การป้องกันพื้นที่ทางเท้า
6. การออกแบบทางเท้าให้น่าเดิน
7. การปลูกต้นไม้
8 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเดินเท้า
2.3 ทางเดินเท้าสีเขียว (Green Walkways)
“เส้ น ทางที ่ ด ี ใ นมุ ม มองด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยเป็ น เส้ น ทางที ่ ไ ม่ ได้
ออกแบบเพียงเพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์เท่านั้นและไม่ได้เพียงเพื่อ
มีไว้ประดับด้วยต้นไม้ทั้งสองข้างทางเท่านั้น แต่เส้นทางนั้นจะต้องดีต่อ
สิ่งแวดล้อม” [6]
จากคำนิ ย ามของ Greenway ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า “Green
Walkway” หรื อ ทางเดิ น เท้ า สี เ ขี ย วนั ้ น คื อ ทางเดิ น เท้ า สาธารณะที่
สอดคล้องกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้ทางเท้านี้เป็นที่พักผ่อน
หรือ ทำกิจ กรรมต่า ง ๆ และเป็นทางเดินที ่ป ระกอบไปด้ว ยสี เขีย วจาก
ธรรมชาติหรือพืชพรรณไม้ รวมถึงเป็นทางเดินที่รักษาธรรมชาติ และมีความ
สะดวกสบายต่อคนเดินเท้า
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การพัฒนาเส้นทางเดินเท้าสีเขียวนั้น เป็นการพัฒนาทางเดิน เท้า ที่
สอดคล้อ งกับ ธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา
ทางเดินเท้าให้สะดวกสบายต่อคนเดินเท้าอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ ของการ
พัฒนาเส้นทางสีเขียวสมัยใหม่ หรือ Modern Greenway นั้นประกอบด้วย
(1) ด้า นกิจ กรรมและนันทนาการ ซึ่งเป็นการป้อ งกันแนวภูมิทัศน์ของ
เส้นทางสีเขียวเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านนันทนาการและสิ่งแวดล้อม (2) ด้าน
การเดินทาง เป็นการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorize) และ
(3) ด้านการอนุรักษ์ โดยต้องเป็นเส้ นทางที่อนุรักษ์ของสิ่งแวดล้อม โดยมี
หลักการในการออกแบบดังนี้ [7]
1. ความปลอดภัย (Safety) โดยทางเดินนั้นต้องมีความปลอดภัยจาก
ยานพาหนะ สัตว์ และพืชที่มีพิษ แบ่งแยกรถยนต์ออกจากทางเท้า มีความ
กว้างและเขตทางที่เหมาะสมต่อการเดิน
2. การป้องกันภัย (Security) การระมัดระวังภัยจากการโจรกรรม ซึ่ง
ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเดินเท้า เช่น โทรทัศน์วงจรปิด หน่วย
รักษาความปลอดภัย และไฟฟ้าส่องสว่าง
3. การเข้าใจทิศทาง (Way Finding) การออกแบบเพื่อความเข้าใจง่าย
ทำให้ผู้ใช้ไม่สับสนทาง มีป้ายสัญลักษณ์ที่สามารถสังเกตได้ง่าย
4. การสื่อความ (Interpretation) การออกแบบที่สื่อความหมายที่เข้าใจ
ได้ มี ค วามสวยงามเข้ า กั บ บริ บ ทและพื ้ น ที ่ เพื ่ อ ความรู ้ ส ึ ก ผ่ อ นคลาย
เพลิดเพลินตามแนวเส้นทาง
5. ความต่อ เนื่อ ง (Continuity) ความต่อ เนื่องในการเดินทางทั้งการ
เข้าถึงและการรับรู้ทิศทางได้อย่างน่าสนใจ โดยมีการเชื่อมโยงและรองรับกับ
กิจกรรมการเดินทางที่ต่อเนื่องได้ระหว่างพื้นที่
6. การสร้างแรงดึงดูดใจ (Attractiveness) เป็นการสร้างความดึงดูดใจ
จากสีสันและพื้นผิวของวัสดุ อุปกรณ์ประกอบทางเท้า และลานกิจกรรมหรือ
น้ำพุเพื่อใช่ในการประกอบกิจกรรม และเพิ่มเสน่ห์ให้กับภูมิทัศน์ของเมือง
7. ความคล่องตัว (Flow) การจัดการกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
และอุปกรณ์ประกอบเส้นทางสำหรับทางเดินเท้า ให้มีความสะดวกและมี
ความต่อเนื่อง โดยจุดที่ทำให้เกิดการหยุดซ้ำ ๆ จะทำให้ลดความคล่อ งตัว
และก่อให้เกิดความไม่สะดวกและลดแรงจูงใจในการใช้เส้นทางนั้น
8. การออกแบบเพื่อ ทุก คน (Universal Design) เป็นการออกแบบ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้งานที่สามารถรองรับผู้คนได้ทุกประเภท
ให้ได้รับความสะดวกต่อการใช้งาน
2.4 ความสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort)
ความสบายนั้นเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทุกประเภทพึงปรารถนา และในมนุษย์
เองก็พ ยายามทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสบายหรือ ความพึงพอใจให้กับ
ตนเอง เช่น การประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและความ
สบายแก่ร่างกายต่อสภาพแวดล้อม
ความสบายเชิงความร้อ น (Thermal Comfort) ตามคำจำกัดความ
“ The Condition of mind that express satisfaction with the
thermal environment.” [8] สามารถเข้าใจได้ว่า ความสบายคือสภาพ
ของจิ ต ใจที่ ส ามารถแสดงความพึง พอใจในความร้อ นของสิ ่ง แวดล้อ ม
โดยทั ่ ว ไปแล้ ว มนุ ษ ย์ น ั ้ น จะพยายามสร้ า งความสบายให้ แ ก่ ต นเองใน

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

สภาพแวดล้อม เช่น การเลือกที่นั่งใต้ร่มไม้ หรือการเลือกเดินในทางที่เป็นที่
ร่ม เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากแสงอาทิตย์
2.5 ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับความสบายด้านอุณหภาพ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสบายนั้น ประกอบด้วยปัจจัย 2 รูปแบบ คือ
1) ปัจ จัยทางด้านสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งประกอบไปด้วย อุณหภูมิอากาศ (Air
temperature) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) ความเร็วลม (Air
speed) และอุณหภูมิการแผ่รังสี (Radiant temperature) และ 2) ปัจจัย
ทางด้านบุคคล ประกอบด้วย อัตราการเผาผลาญของร่างกาย (Metabolic
Rate) และระดับฉนวนของเสื้อผ้า (Clothing insulation) [9]
2.5.1 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มนั ้ น สามารถนำมาอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารและความสบาย
ของผู้ที่กระทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกอาคาร โดยสามารถอธิบายได้จาก
การสร้างแบบจำลองและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่ต้อ งการ
ศึกษา ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบจากทางด้านอุณหภูมิ
ของสิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยแบบจำลองความสบายสามารถสร้ า งได้ จ าก
ค่าพารามิเตอร์ คือ อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) ความชื้นสัมพัทธ์
(Relative Humidity) ความเร็วลม (Wind velocity) และอุณหภูมิเฉลี่ย
ของพื้นผิวโดยรอบ (Mean-Radiation Temperature) [10]
2.5.2 ปัจจัยทางด้านบุคคล
สำหรับปัจจัยทางด้านบุคคลที่ส่งผลต่อสภาวะน่าสบายนั้น ประกอบไป
ด้วยสองปัจจัย คือ อัตราการเผาผลาญพลังงาน หรือ Metabolic Rate;
Met (Wat/m2) และระดั บ ฉนวนของเสื ้ อ ผ้ า ที ่ ส วมใส่ หรื อ Clothing
insulation; Clo (Icl) ซึ ่ ง การเผาผลาญพลั ง งานของร่ า งกายนั ้ น เป็ น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดความร้อนในร่างกาย โดยเกิดขึ้นได้จากสองรูปแบบ
คือ การเผาผลาญอาหาร และการเผาผลาญของกล้ามเนื้อ ซึ่งการเผาผลาญ
อาหารนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของอาหารที่รับประทานเข้าไป โดย
ที่ อ าหารแต่ละประเภทนั้น จะใช้พลังงานในการเผาผลาญที่แตกต่างกัน
ออกไป ส่วนการเผาผลาญของกล้ามเนื้อนั้น จะเกิดจากการกระทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีค่าการเผาผลาญพลังงานที่แตกต่า งกัน
ออกไปในแต่ละกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ซึ่งแสดงถึงอัตราการ
เผาผลาญของร่างกายในขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ และระดับฉนวนของเสื้อผ้า
ตามลำดับ [11]
ตารางที่ 1 การเผาผลาญของร่างกายในขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ
กิจกรรม
นอนหลับ
พักผ่อนหรือนอนเล่นบนเตียง
นั่งพักผ่อนบนเก้าอี้
ยืน
เดิน (ทางราบ)
ทำงานหนัก เช่น ยกของ
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0.7
0.8
1.0
1.2
2.0
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40
45
60
70
115
120
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กิจกรรม

Met

W/m2

เต้นรำ หรือทำงานที่ต้องออกแรงเล็กน้อย
3.0
175
เล่นเทนนิส หรือทำงานที่ต้องออกแรงมากกว่าปกติ
3.6 - 4.0 270
เล่นบาสเกตบอล เล่นสควอช หรือทำงานหนักที่ต้องใช้แรงเต็มที่ 5.0 - 7.6 440
ที่มา : ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. Thermal Environmental Conditions for
Human Occupancy, 2017), 6.

ตารางที่ 2 ระดับค่าฉนวนของเสือ้ ผ้าในแต่ละชิ้น
เสื้อผ้า

องค์ประกอบของเสื้อผ้า

กางเกงขายาว (1) กางเกงขายาว, เสื้อแขนสั้น
(2) กางเกงขายาว,เสื้อแขนยาว
(3) #2 เพิ่ม เสื้อแจ็คเก็ต
(4) #2 เพิ่ม เสื้อแจ็คเก็ต, เสื้อกั๊ก, เสื้อยืดแขนสั้น
(5) #2 เพิ่ม เสื้อกันหนาวแขนยาว, เสื้อยืดแขนสั้น
(6) #5 เพิ่ม เสื้อแจ็คเก็ต, ชุดชั้นในยาว
กระโปรง/ (7) กระโปรงสั้น, เสื้อแขนสั้น
ชุดกระโปรง (8) กระโปรงสั้น, เสื้อแขนยาว, ชุดกระโปรงยาว
(9) กระโปรงสั้น, เสื้อแขนยาว, ชุดกระโปรงสั้น, เสื้อกันหนาว
แขนยาว
(10) กระโปรงสั้น, เสื้อแขนยาว, ชุดกระโปรงสั้น, เสื้อแจ็คเก็ต
(11) กระโปรงยาว, เสื้อแขนยาว, เสื้อแจ็คเก็ต
กางเกงขาสั้น (12) กางเกงขาสั้น, เสื้อแขนสั้น
ชุดเอี๊ยม/ชุด (13) ชุดเอี๊ยมขายาว, เสื้อยืดแขนสั้น
คลุม
(14) ชุดเอี๊ยม, เสื้อแขนยาว, เสื้อยืดแขนสั้น
(15) ชุดคลุม, ชุดชั้นในกันหนาวแขนยาว/ขายาว
ชุดกีฬา
(16) กางเกงผ้ากีฬาขาวยาว, เสื้อยืดแขนยาว
ชุดนอน
(17) ชุดนอนแขนยาว, กางเกงนอนขายาว (ไม่สวมถุงเท้า)

Icl, clo
0.57
0.61
0.96
1.14
1.01
1.30
0.54
0.67
1.10
1.04
1.10
0.36
0.72
0.89
1.37
0.74
0.96

ที่มา : ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. Thermal Environmental Conditions for
Human Occupancy, 2017), 7.

2.6 ดัชนีความสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort Indices)
ดัชนีความสบายเชิงความร้อน หรือ Thermal Comfort Indices ที่ใช้
อย่างแพร่หลายนั้นมีอยู่หลายดัชนี อย่างไรก็ตามในการศึกษาส่วนใหญ่ มัก
ใช้ค่าดัชนี Physiological Equivalent Temperature (PET) [9]
อุ ณ หภู มิ เ ทีย บเท่ า ทางสรี รวิ ท ยา หรื อ Physiological Equivalent
Temperature (PET) นั ้ น ได้ ถ ู ก พั ฒ นาขึ ้ น มาจาก Munich EnergyBalance Model for Individuals (MEMI) แ ละ ถ ู ก นำ มา ใช้ ใ นห ลา ย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะน่าสบายทางด้านอุณหภูมิ ซึ่งตัวบ่งชี้ PET นี้มี
ข้อเด่นหลายประการ กล่าวคือ PET สามารถนำประสบการณ์หรือความรู้
เกี่ยวกับความน่าสบายทางอุณหภูมิภายในอาคารมาประยุกต์ใช้กับสภาวะ
น่าสบายภายนอกอาคารซึ่งมีความซับซ้อนกว่าได้ นอกจากนี้ PET นั้นยัง
ได้รับการยอมรับในการเป็นตัวบ่งชี้ภูมิอากาศชีวภาพเนื่องจากใช้หน่วย
อุณหภูมิเป็น °C ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในการตรวจวัดค่า
Thermal Stress หรือ ความเค้นทางอุณหภูมิ มากไปกว่านี้หลายๆ งานวิจัย
ได้ศึกษาและค้นพบว่าการใช้ PET สามารถทำให้บุคคลทั่วไปและสายงาน
อื่น ๆ สามารถเข้าใจในความสบายด้านอุณหภูมิ ได้ และประการสุดท้าย
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PET นั้นสามารถคำนวณและวิเคราะห์ได้ด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น
โปรแกรม Rayman และ อื่น ๆ [13]
2.7 การประเมินอุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยา
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ จะเป็นการนำข้อมูลความสบายเชิง
ความร้อ นที่ได้จ ากการสำรวจความรู ้ส ึก เชิ งความร้อ น หรือ Thermal
Sensation Survey (TSS) และการประเมินระดับความรู้สึกเชิงความร้อน
หรื อ Thermal Sensation Vote (TSV) ภายนอกอาคารของจั ง หวั ด
เชียงใหม่จากการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนำมาสร้างแบบจำลองความน่าสบาย
เชิงความร้อน และวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสบายเชิงความร้อน ซึ่งคือ
อุ ณ หภู ม ิ เ ที ย บเท่ า ทางสรี ร วิ ท ยา หรื อ Physiological Equivalent
Temperature (PET) ผ่ า นแบบจำลอง Rayman model 1.2 ร่ ว มกั บ
ภาพถ่ายเลนส์ตาปลา (Fish-eye photograph) มุมกว้าง 180 องศา เพื่อ
หาสัดส่วนท้องฟ้า หรือ Sky view factor (SVF) ในการวิเคราะห์ความเข้ม
ของปริมาณรังสี (Radiation flux density) ตามมุมการรับแสงแดด [9]
ค่าอุณหภูมิเทียบเท่า ทางสรีรวิทยา (PET) ที่แสดงสภาวะความเป็ น
กลางเชิ ง ความร้ อ น (Thermal Neutrality) หรื อ อุ ณ หภู ม ิ ค วามสบาย
(Neutral Temperature) ซึ่งเป็นการประเมินสภาวะความสบายอย่างง่าย
(Basic Method) สามารถคำนวณหาได้จากการแก้สมการถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย (Simple Linear Regression) ที่มีคะแนนความรู้สึกเฉลี่ย (Mean
Thermal Sensation Vote, MTSV) เป็นตัว แปรตาม และ ค่า PET ที่ได้
จากการประมวลผลในโปรแกรม Rayman Model 1.2 เป็นตัวแปรอิสระ
โดยการแทนค่าตัวแปรตาม หรือ MTSV เท่ากับ 0 จะทำให้ได้ค่า PET ที่
แสดงสภาวะความเป็นกลางเชิงความร้อน หรือ อุณหภูมิความสบาย
2.8 การวิเคราะห์ปจั จัยทางสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลต่ออุณหภูมิเทียบเท่าทาง
สรีรวิทยา
การวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จากการสร้างแบบจำลอง
นั้นโดยใช้ผลจากการสำรวจสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารของจังหวัด
เชียงใหม่จากการศึกษาที่ผ่านมานั้น สามารถช่วยประเมินได้ว่าตัวแปรใดใน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการทำให้อุณหภูมิทางสรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการสำรวจและออกแบบทางเท้า
เพื่อปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้นให้เหมาะสมกับคนเดินเท้ามากที่สุด
การสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผล
ต่ออุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยานั้น สามารถประเมินได้จากวิเคราะห์
ความถดถอยเชิ ง พหุ ( Multiple Regression Analysis) โดยทำการ
วิเคราะห์จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว แปรอิสระ ได้แ ก่ อุณหภูมิอากาศ (Air
Temperature) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) อุณหภูมิการแผ่
รังสีเฉลี่ย (Mean-Radiation Temperature) อัตราการเผาผลาญพลังงาน
( Metabolic Rate) และระดับฉนวนของเสื้อผ้า (Clothing Insulation) ซึ่ง
ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรตาม คื อ อุ ณ หภู ม ิ เ ที ย บเท่ า ทางสรี ร วิ ท ยา หรื อ
Physiological Equivalent Temperature (PET)

TRL41-4

868

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
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3.2.1 การสำรวจความรู้สึกเชิงความร้อน (Thermal Sensation
Survey, TSS)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ผูว้ ิจัยได้กำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินงานวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจยั
3.1 การกำหนดขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาความสบายในการเดินเท้าของประชากรใน
จังหวัดเชีย งใหม่ผ่า นการสร้างแบบจำลองความน่าสบายเชิงความร้อน
ดังนั้นทางเท้าที่จะดำเนินการศึกษาคือทางเท้าจังหวัดเชียงใหม่
3.2 การนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลอง
ผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
โดยจะนำข้อมูลการสำรวจภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จากการศึกษาที่
ผ่านมาในปี พ.ศ.2557 ของช่วงเดือนเมษายน [8] โดยข้อมูลที่นำเข้านั้นจะ
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) การสำรวจความรู ้ ส ึ ก เชิ ง ความร้ อ น
(Thermal Sensation Survey, TSS) และ 2) การตรวจวั ด ตั ว แปรด้ า น
สภาพภูมิอากาศ เพื่อประเมินสภาวะเชิงความร้อนของพื้นที่ ซึ่งทั้งสองส่วน
นี้ได้กระทำพร้อมกันเพื่อวัดตัวแปรด้านสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ระหว่างทำ
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 ชุด โดยการสร้างแบบจำลอง
นั้นจะจำลองเส้นทางเดินเท้าที่ออกเป็น 5 เส้นทางซึ่งมีความแตกต่างกัน
ของกายภาพและสภาพแวดล้อม

แบบสอบถามที่ใช้ให้ผู้ตอบประเมินนั้น ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดย
ส่วนแรกจะเป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ
และช่วงเวลาที่ทำแบบสอบถาม จากนั้นจึงลงคะแนนเลือกความรู้สึกเชิง
ความร้อ น (Thermal Sensation Vote, TSV) และการยอมรับเชิงความ
ร้อน (Thermal acceptability) ซึ่งใช้มาตรวัดระดับความรู้สึกเชิง ความ
ร้ อ น และการยอมรั บ เชิ ง ความร้ อ นจะเป็ น ไปตามวิ ธ ี ก ารที ่ ร ะบุ ใ น
ANSI/ASHRAE Standard 55-2017 เ ร ื ่ อ ง Thermal Environmental
Conditions for Human Occupancy ซึ่งมีระดับของความรู้สึกเชิงความ
ร้อนนั้นแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ -3 หนาว (Cold) ,-2 เย็น (Cool), -1
เย็ น เล็ ก น้ อ ย (Slightly Cool), 0 ปกติ (Neutrality), +1 ร้ อ นเล็ ก น้ อ ย
(Slightly Warm), +2 ร้ อ น (ร้ อ น), และ +3 ร้ อ นมาก (Hot) และการ
ยอมรับเชิงความร้อนแบ่งออกเป็น สามารถยอมรับได้ (Acceptable) และ
ไม่สามารถยอมรับได้ (Un-acceptable) ต่อสภาพแวดล้อมเชิงความร้อนที่
เป็นอยู่ในขณะที่ทำการตอบแบบสอบถาม และส่วนที่สองคือการตรวจสอบ
ความต้อ งการในปัจ จัย สภาวะสิ่งแวดล้อ มความร้อ น (Preferences of
Thermal Conditions) เพื่อการปรับตัวในสภาพแวดล้อมเชิงความร้อนของ
ผู ้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้ ว ย ตั ว แปรด้ า นสภาพภู ม ิ อ ากาศ
(อุณหภูมิอากาศ ความชื้น ความเร็ว ลม และแสงแดด) การประมาณอัตรา
การเผาผลาญพลั ง งาน (Metabolic Rate, met) และระดั บ ฉนวนของ
เสื้อผ้า (Clothing Insulation Value, clo) โดยตัวแปรด้านสภาพภูมิอากาศ
จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำการเลือกว่าต้องการให้ตัวแปรต่าง ๆ มากกว่า
เดิม เท่าเดิม หรือลดน้อยลง ซึ่งการอัตราการเผาผลาญพลังงานนั้นประมาณ
ได้จากกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามขณะนั้น โดยการสำรวจมุ่งไปยัง
ผู้ตอบที่กำลังเดินเท้า (Walking) ซึ่งมีอัตราการเผาผลาญพลังงานเท่ากับ
2.0 met (1 met = 58.15 w/m2) และระดับฉนวนของเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายในฤดูหนาวของกลุ่มตัวอย่า งตามมาตรฐาน ของ ASHRAE 552017 คือ 0.96 clo (1 clo = 0.155 °C m2/w)
3.2.2 การตรวจวัดตัวแปรด้านสภาพภูมิอากาศของทางเดินเท้า
การตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Parameters นั้นได้ ถู ก
สำรวจควบคู่ไปกับการทำแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่กำลังทำกิจกรรม
ต่ า ง ๆ ภายนอกอาคาร โดยมี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ วั ด ทางอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยา
(Micrometeorological Measurement) ซึ ่ ง ประกอบไปด้ ว ยเครื ่ อ ง
LUTRON wbgt-2010SD เพื่อใช้วัดอุณหภูมิอากาศ (Air Temperature)
ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความเร็ว ลม (Wind velocity)
และอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (Mean-Radiation Temperature)
โดยข้อมูลจากการสำรวจในการศึกษาที่ผ่านมานั้น ได้ถูกนำมาอ้างอิงและ
ดัดแปลงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแบบจำลองของทางเดินเท้าที่มีสภาพอากาศ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปดังเป็นไปดังตารางที่ 3
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ตารางที ่ 3 ข้ อ มู ล สภาพแวดล้อ มของทางเท้ า ทั ้ ง 5 เส้ น ทาง โดยอ้ า งอิ ง และ
ดัดแปลงมาจากการสำรวจในการศึกษาในปี 2557
ตัวแปรด้านสภาพภูมิอากาศ
1. อุณหภูมิการแผ่
รังสีความร้อน
เฉลี่ย, Tmrt, °C)
2. ความเร็วลม,
m/s)

3. ความชื้น
สัมพัทธ์, %)

4. อุณหภูมิอากาศ
, Ta, °C)

5. สัดส่วนปริมาณ
ท้องฟ้า, SVF)

เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
S.D.
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
S.D.
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
S.D.
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
S.D.
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่ำสุด
S.D.

All
(n=250)
40.30
65.50
28.80
8.80
0.69
1.63
0.13
0.33
40.70
56.40
22.60
7.30
34.80
41.10
27.60
3.20
0.25
0.70
0.04
0.13

1
(50)
39.50
58.20
28.80
6.70
0.75
1.63
0.17
0.30
42.50
56.40
23.10
7.40
33.10
39.60
27.60
3.00
0.18
0.43
0.04
0.11

2
(50)
40.30
65.50
30.10
8.40
0.63
1.50
0.15
0.33
38.40
50.10
22.80
6.90
36.10
41.10
28.90
3.30
0.31
0.65
0.12
0.12

3
(50)
40.60
64.30
31.50
9.50
0.66
1.53
0.17
0.35
39.60
52.50
22.60
6.40
35.20
40.50
29.30
3.20
0.38
0.59
0.11
0.10

4
(50)
41.50
62.10
29.80
9.20
0.64
1.58
0.13
0.32
40.10
51.60
23.50
6.70
35.30
41.00
29.40
3.30
0.24
0.70
0.09
0.13

5
(50)
39.70
59.70
29.00
5.70
0.75
1.60
0.15
0.29
43.10
54.60
22.90
7.50
34.00
39.90
28.20
3.10
0.16
0.44
0.06
0.11

3.3 การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.3.1 การประเมินอุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยา
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ จะนำข้อมูลความสบายเชิงความ
ร้อนที่ได้จากการข้อมูลการสำรวจความรู้สึกเชิงความร้อน หรือ Thermal
Sensation Survey (TSS) และการประเมินระดับความรู้สึกเชิงความร้อน
หรือ Thermal Sensation Vote (TSV) เพื่อ นำมาวิเคราะห์ข ้อ มู ล ดั ช นี
ความสบายเชิ ง ความร้ อ น ซึ ่ ง คื อ อุ ณ หภู ม ิ ส มดุ ล ทางสรี ร วิ ท ยา หรื อ
Physiological Equivalent Temperature (PET) ด้วยโปรแกรม Rayman
model 1.2
3.3.2 การประเมินช่วงการยอมรับเชิงความร้อน
นอกจากประเมินอุณหภูมิ เทีย บเท่า ทางสรีรวิ ทยาแล้ว นั้นพบว่ า มี
ขั้นตอนการทดสอบปัจ จัย ทางจิ ตวิ ทยาด้า นการยอมรับ เชิ ง ความร้ อ น
(Thermal acceptability) ซึ่งได้รับการเสนอโดย ASHRAE 55-2017 จาก
การลงคะแนนเลื อ กการยอมรั บ เชิง ความร้อ น (Thermal acceptable
vote) ของการยอมรับได้ และไม่สามารถยอมรับได้ โดยกำหนดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องเลือกยอมรับได้มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งนิยามของคำว่า
“ความยอมรับได้ (Acceptability)” นั้นมีความหมายเหมือนกันกับ “ความ
พึงพอใจ (Satisfaction)” ดังนั้นการประเมินช่วงความยอมรับเชิงความร้อน
นั้นจะใช้คะแนนความรู้สึกเชิงความร้อน (TSV) จากผู้ตอบแบบสอบถามใน
ระดับ เย็นเล็กน้อย (Slightly Cool) ปกติ (Neutrality) และร้อนเล็กน้อย
(Slightly Warm) (TSV = -1, 0 และ +1 ตามลำดับ) ซึ่งสามารถประเมินได้
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โดยการสร้างสมการโพลีโนเมียลลำดับสอง (Second-order quadratic
polynomial) โดยให้ตัวแปรอิสระคือ ค่า PET (°C) และตัวแปรตามคือ ค่า
ร้ อ ยละของความไม่ ย อมรั บ เชิ ง ความร้ อ น (Percentage of thermal
unacceptability) เมื่อได้สมการโพลีโนเมียลลำดับสองแล้วจึงทำการแก้
สมการโดยแทนค่าตัวแปรตามเท่ากับ 20 ซึ่งหมายถึงการไม่ยอมรับ เชิ ง
ความร้อนน้อยกว่าร้อยละ 20 จากนั้นจึงได้ค่าอุณหภูมิซึ่งเป็นช่วงความ
ยอมรับเชิงความร้อน PET ที่แสดงถึงช่วงของอุณหภูมิที่ยอมรับได้ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
3.3.3 การวิเคราะห์ปจั จัยทางสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลต่ออุณหภูมิทาง
สรีรวิทยา
การวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นั้น สามารถช่วยประเมิน
ว่า ตัว แปรใดในสิ่งแวดล้อ มที่ส่งผลต่อ การทำให้อ ุณหภูมิ เทีย บเท่า ทาง
สรีรวิทยา (PET) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบทางเท้า เพื่อปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้นให้เหมาะสมกับคนเดินเท้า
และมีความสบายในการเดินเท้ามากที่สุด
การวิเคราะห์ตัวแปรทางสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถประเมินได้จาก
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งมี
ค่านัยสำคัญทางสถิติ หรือ R2 ที่สูง โดยการวิเคราะห์จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว
แปร ได้ แ ก่ อุ ณ หภู ม ิ อ ากาศ (Air Temperature) ความชื ้ น สั ม พั ท ธ์
(Relative Humidity) ความเร็วลม (Wind velocity) และอุณหภูมิเฉลี่ย
ของพื้นผิวโดยรอบ (Mean-Radiation Temperature) อัตราการเผาผลาญ
พลั ง งานของร่ า งกาย (Metabolic Rate) และระดั บ ฉนวนของเสื ้ อ ผ้ า
(Clothing Insulation) ซึ่งส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ อุณหภูมิเทียบเท่าทาง
สรีรวิทยา หรือ Physiological Equivalent Temperature (PET)

4. ผลการศึกษา
4.1 ความรู้สึกเชิงความร้อนและอุณหภูมิความสบาย (Thermal
sensation and neutral temperature)
จากตารางที่ 4 สรุปข้อมูลสถิติการตรวจวัดตัวแปรด้านสภาพภูมิอากาศ
ของเส้นทางที่จำลองทั้ง 5 เส้นทาง แสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศของ
สภาพแวดล้อมนั้นเป็นแบบสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิอากาศ
และความชื้นสัมพัทธ์ที่ค่อนข้างสูง โดยอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยมีค่า 34.8±3.2
°C และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ร้อยละ 40.7±7.3 โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย
0.69±0.33 m/s ในขณะที่การแผ่รังสีความร้อนมีค่าที่ค่อนข้างแปรปรวน
โดยมี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ที่ 41.66±9.6 °C จากปริ ม าณร่ ม เงาที ่แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง
สามารถสังเกตได้จากปริมาณสัดส่วนท้องฟ้า หรือ Sky View Factor โดยที่
อุณหภูมิ เทีย บเท่า ทางสรีรวิ ทยาซึ่ งได้จ ากการวิเ คราะห์โ ดยโปรแกรม
Rayman Model 1.2 ของเส้ น ทางที ่ 1 และ เส้ น ทางที ่ 5 มี ค ่ า เฉลี ่ ย ที่
ใกล้เคียงกันคือ 35.3 และ 35.7 °C PET ตามลำดับ ในขณะที่เส้นทางที่ 2 3
และ 4 มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน คือ 37.3 37.6 และ 36.9 °C PET ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมและผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ
เทียบเท่าทางสรีรวิทยา

15

เส้นทางที่ 3

10

เส้นทางที่ 4

59.70

5

เส้นทางที่ 5

29.80

29.00

0

9.50

9.20

5.70

0.63

0.66

0.64

0.75

1.63

1.50

1.53

1.58

1.60

0.13

0.17

0.15

0.17

0.13

0.15

S.D.

0.33

0.30

0.33

0.35

0.32

0.29

เฉลี่ย

40.70 42.50

38.40

39.60

40.10

43.10

สูงสุด

56.40 56.40

50.10

52.50

51.60

54.60

ต่ำสุด

22.60 23.10

22.80

22.60

23.50

22.90

S.D.

7.30

7.40

6.90

6.40

6.70

7.50

เฉลี่ย

34.80 33.10

36.10

35.20

35.30

34.00

สูงสุด

41.10 39.60

41.10

40.50

41.00

39.90

ต่ำสุด

27.60 27.60

28.90

29.30

29.40

28.20

S.D.

3.20

3.00

3.30

3.20

3.30

3.10

เฉลี่ย

0.25

0.18

0.31

0.38

0.24

0.16

สูงสุด

0.70

0.43

0.65

0.59

0.70

0.44

ต่ำสุด

0.04

0.04

0.12

0.11

0.09

0.06

S.D.

0.13

0.11

0.12

0.10

0.13

0.11

เฉลี่ย

36.6

35.3

37.3

37.6

36.9

35.7

สูงสุด

51.3

50.2

51.3

49.3

48.1

47.5

ต่ำสุด

27.9

27.9

28.4

29.5

27.5

29.6

S.D.

5.7

3.8

6.3

6.2

5.9

4.0

40.30 39.50

40.30

40.60

41.50

39.70

สูงสุด

65.50 58.20

65.50

64.30

62.10

ต่ำสุด

28.80 28.80

30.10

31.50

S.D.

8.80

6.70

8.40

เฉลี่ย

0.69

0.75

สูงสุด

1.63

ต่ำสุด

3. ความชื้น
สัมพัทธ์
(Relative
humidity (%))

4. อุณหภูมิอากาศ
(Air
temperature,
Ta (°C))

5. สัดส่วนปริมาณ
ท้องฟ้า (Sky
view factor,
SVF)

6. PET (°C)

+3 (Hot) +2 (Warm) +1 (Slightly 0 (Nuetral) -1 (Slightly -2 (Cool)
Warm)
cool)

-3 (Cold)

รูปที่ 2 Thermal Sensation Vote (TSV)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Percentage of Thermal Unacceptability

เฉลี่ย

Unacceptable

Unacceptable

Acceptable

(a) เส้นทางที่ 1

จากรูปที่ 2 แสดงการกระจายของการลงคะแนนความรู้สึกเชิงความ
ร้อ น หรือ Thermal Sensation Vote (TSV) ของแบบจำลองตามระดับ
ของ ASHRAE ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากร้อยละ 64.40 จะ
ลงคะแนนความรู้สึกไปทางระดับร้อน หรือ TSV มากกว่า 0 และจากข้อมูล
ดังรูปที่ 3 ยังพบว่า เส้นทางที่ 1 และ 5 นั้นผู้ตอบแบบสอบถามจะรู้สึก มี
ระดับความร้อนที่น้อยกว่า เส้นทางที่ 2 3 และ 4 ซึ่งสังเกตได้จากจำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ลงคะแนนความรู้สึกเชิงความร้อนที่เป็นกลางใน
เส้นทางที่ 1 และ 5 ประมาณร้อยละ 48.00 ในขณะที่ เส้นทางที่ 2 3 และ
4 มีค่าเพียง ร้อยละ 27.33

Acceptable

(b) เส้นทางที่ 2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Percentage of Thermal Unacceptability

5
(50)

Unacceptable

Acceptable

(c) เส้นทางที่ 3

Unacceptable

Acceptable

(d) เส้นทางที่ 4

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Percentage of Thermal Unacceptability

4
(50)

Percentage of Thermal Unacceptability

3
(50)

Frequency

เส้นทางที่ 2

2
(50)

Percentage of Thermal Unacceptability

2. ความเร็วลม
(Wind velocity
(m/s))

เส้นทางที่ 1

25
20

All
1
(n=250) (50)

ตัวแปรด้านสภาพภูมิอากาศ
1. อุณหภูมิการแผ่
รังสีความร้อน
(Mean radiant
temperature,
Tmrt (°C))

30

Unacceptable

Acceptable

รูปที่ 3 ความยอมรับได้และความยอมรับไม่ได้ในสภาพแวดล้อมของ
แต่ละเส้นทาง
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(a) อุณหภูมิอากาศ

10%

เส้นทางที่ 5

(c) ความเร็วลม

(d) แสงแดด
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Percentage of Preference Votes

Stronger Wind
No change
Weaker Wind

เส้นทางที่ 1
เส้นทางที่ 2
เส้นทางที่ 3
เส้นทางที่ 4
เส้นทางที่ 5

Percentage of Preference Votes

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1.00
0.00

-1.00

0

10

20

30

40

50

60

-2.00

PET °C

รูปที่ 5 แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) แสดงความ
สัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอุณหภูมิ PET กับการลงคะแนน
เลือกความรู้สึกเชิงความร้อนเฉลี่ย (MTSV)
จากสมการที่ 1 สามารถแทนค่าตัวแปรตาม หรือ MTSV เท่ากับ 0 จะ
ทำให้ได้ค่าอุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยา (PET) ที่แสดงถึงความเป็นกลาง
ทางความร้ อ น (Neutral Temperature) ซึ ่ ง เป็ น กระบวนการประเมิน
สภาวะความสบายอย่างง่าย โดยเมื่อแทนสมการแล้วพบว่า ค่าอุณหภู มิ
ความสบายของกลุ่มตัวอย่างประชากรมีค่าเท่ากับ 27.5 °C PET
4.2 ช่วงความยอมรับเชิงความร้อน (Thermal acceptable range)

Stronger Sun
No change
Weaker Sun

เส้นทางที่ 1
เส้นทางที่ 2
เส้นทางที่ 3
เส้นทางที่ 4
เส้นทางที่ 5

เส้นทางที่ 4

เส้นทางที่ 3

เส้นทางที่ 2

0%

Drier

เส้นทางที่ 5

20%

y = 0.1161x - 3.1912
R² = 0.8871

2.00

No change

เส้นทางที่ 4

30%

3.00

Wetter

เส้นทางที่ 3

40%

เส้นทางที่ 2

Cooler
No change
Warmer

เส้นทางที่ 1

70%
50%

(สมการที่ 1)

-3.00

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Percentage of Preference Votes

80%

เส้นทางที่ 1

Percentage of Preference Votes

90%

(𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟕𝟏)

𝑴𝑻𝑺𝑽 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟔𝟏(𝑷𝑬𝑻) – 𝟑. 𝟏𝟗𝟏𝟐

(b) ความชื้น

100%

60%

เทียบเท่าทางสรีรวิทยาเป็นตัวแปรอิสระ และค่าการลงคะแนนความรู้สึก
เชิงความร้อนเฉลี่ย (MTSV) เป็นตัวแปรตาม ซึ่งสามารถหาเป็นสมการเชิง
เส้นตรงได้ดังรูปที่ 5 และสามารถสร้างเป็นสมการได้ดังสมการที่ 1 โดยที่ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of determination, R2) มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ค่อนข้างสูง

MTSVs

รูปที่ 3 แสดงความยอมรับได้ (Acceptable) และความยอมรับไม่ได้
(Unacceptable) ของคนเดินเท้าในสภาพแวดล้อมของทางเท้า ซึ่งตอบโดย
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 250 ชุด โดยที่ รูปที่ 4 (a) (b) (c) (d) และ (e) คือ
ความยอมรับได้ของสภาพแวดล้อมในเส้นทางที่ 1 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ
ซึ่งในเส้นทางเดินเท้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นมากจะตอบว่าสามารถ
ยอมรับได้ในสภาพความร้อนของทางเดินเท้าได้
จากรูป ที่ 4 แสดงความต้อ งการของผู้ ตอบแบบสอบถามในปั จ จั ย
สภาวะสิ ่ ง แวดล้ อ มความร้ อ น (Preferences of thermal conditions)
เพื่อการปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมเชิงความร้อนในพื้นที่นั้น โดยรูปที่ 5
(a) คื อ ความต้ อ งการด้ า นอุ ณ หภู ม ิ อ ากาศ, (b) คื อ ความต้ อ งการด้ า น
ความชื้น, (c) คือความต้องการด้านความเร็วลม และ (d) คือความต้องการ
ด้านแสงแดด โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 เส้นทางส่วนใหญ่ต้องการ
ให้มีอุณหภูมิอากาศที่ลดลง ต้องการให้มีลมที่พัดแรงมากขึ้น และส่วนใหญ่
พึงพอใจในระดับของความชื้นสัมพัทธ์และแสงแดด
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รูปที่ 4 การตรวจสอบความต้องการปัจจัยสภาวะสิ่งแวดล้อมความร้อน
(Preferences of thermal conditions) เพื่อการปรับตัวอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเชิงความร้อนในพื้นที่นั้น
จากนั้นจึงได้ทำการสรุปการเลือกระดับความรู้สึกเชิงความร้อนของ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 250 คน เป็นค่าการลงคะแนนเลือกความรู้สึกเชิงความร้อน
เฉลี่ย (Mean Thermal Sensation vote, MTSV) ซึ่งกระบวนการนี้เป็ น
การลดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อย และจึงทำการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) ซึ่งได้
ค่าที่มีนัยสำคัญทางสถิติ หรือ R2 ที่สูงที่สุด โดยทำการกำหนดให้ค่าอุณหภูมิ

จากคำแนะนำของ ASHRAE 55-2004 นั้นเป็นการทดสอบปัจจัยทาง
จิตวิทยาด้านความยอมรับเชิงความร้อน (Thermal acceptability) ที่ได้
จากการเลือกลงคะแนนการยอมรับเชิงความร้อนของผู้ตอบแบบสอบถาม
นั้น ต้อ งมีค่า มากกว่า ร้อ ยละ 80 โดยสามารถนำค่า ร้อ ยละของการไม่
ยอมรับ เชิงความร้อ น และค่า อุณหภูมิเทีย บเท่า ทางสรีร วิทยามาสร้าง
สมการโพลีโนเมียลลำดับสอง (Second order quadratic polynomial)
ดังสมการที่ 2 และรูปที่ 6
𝑌 = 0.1613𝑥 2 − 8.5487𝑥 + 131.84

(𝑅2 = 0.8143)

(สมการที่ 2)
โดยที่ Y หรือ ตัวแปรตาม เป็นค่าร้อยละของการไม่ยอมรับเชิงความ
ร้อน (Percentage of thermal unacceptable vote) และตัวแปรอิสระ
เป็นอุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยา (PET) ดังนั้นถ้าหากแทนตัวแปรตาม
เท่า กับ 20 (Y=20) เพื่อ แสดงความไม่ย อมรับ เชิ ง ความร้อ น (Thermal
Unacceptable vote) ตามคำแนะนำของ ASHRAE 55-2004 จะได้ ค่ า
ของช่ ว งความยอมรั บ เชิ ง ความร้ อ นเท่ า กั บ 23.5 – 29.5 °C PET ใน
สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รูปที่ 6 ช่วงความยอมรับเชิงความร้อน (Thermal acceptable range)
ในฤดูร้อนเมืองเชียงใหม่
4.3 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่ออุณหภูมิทางสรีรวิทยา
การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ทางสภาพแวดล้ อ มที ่ ส ่ ง ผลต่ อ อุ ณ หภู ม ิ ท าง
สรีรวิทยาจากแบบจำลองนั้นสามารถกระทำได้โดยการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multinomial Linear Regression) ซึ่งทำให้ได้ค่านัยสำคัญ
ทางสถิติที่ค่อนข้างสูง โดยการเลือกตัวแปรอิสระโดยวิธี Stepwise เพื่อหา
ความสัมพันธ์ข องตัว แปรสภาพแวดล้อ มทั้ง 6 ตัว แปร ได้แ ก่ อุณหภูมิ
อากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม อุณหภูมิการแผ่รังสีเฉลี่ย อัตราการ
เผาผลาญพลังงาน และระดับ ฉนวนของเสื้อ ผ้า เพื่อ ให้ทราบว่า ตัวแปร
ใดบ้างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิทางสรีรวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุนั้นพบว่าเป็นไปดังสมการที่ 3
𝑷𝑬𝑻 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟑𝟔𝑻𝒂 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟒𝑻𝒎𝒓𝒕 − 𝟎. 𝟗𝟗𝟏𝟐𝑽𝒂 + 𝟐𝟑. 𝟖𝟑𝟖𝟖
(𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟔𝟗𝟓)

(สมการที่ 3)

โดยที่ PET คือ อุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาในสภาพแวดล้อมของ
ทางเดินเท้า ที่ทำการสำรวจ (°C), Tmrt คือ อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อน
เฉลี่ย (°C), Ta คือ อุณหภูมิอากาศ (°C) และ Va คือ ความเร็วลม (m/s) ซึ่ง
จากค่าสัมประสิทธิ์หน้าแต่ละตัวแปรนั้นบ่งบอกได้ว่า หากอุณหภูมิอากาศ
และอุ ณ หภู ม ิก ารแผ่ ร ัง สี ค วามร้ อ นเฉลี ่ย มี ค ่ า ลดลง จะทำให้ อ ุ ณหภูมิ
เทียบเท่าทางสรีรวิทยาลดลงซึ่งส่งผลให้มีความสบายต่อการเดินเท้ามากขึ้น
ในขณะที่หากมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นจะทำให้อุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยา
ลดลงและส่งผลให้มีความสบายต่อการเดินเท้ามากขึ้นเช่นกัน

5. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านบุคคลที่ส่ง ผลต่อ
อุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยา โดยการสร้างแบบจำลองซึ่งใช้ข้อมูลจาก
การสำรวจในการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงความรู้สึกเชิงความร้อน
และความน่าสบายของการเดินเท้าในเส้นทางที่จำลองขึ้นมา โดยข้อมูล นั้น
ได้จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามซึ่งเน้นสอบถามไปยังความรู้สึกเชิงความ
ร้อน และความรู้สึกต่อปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของเดินเท้า ร่วมกับ
การตรวจวัดสภาพภูมิ อ ากาศและปัจ จัย ทางสิ ่ งแวดล้ อ มต่า ง ๆ พบว่า
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ทางเดินเท้าที่ถูกจำลองขึ้นมาทั้ง 5 เส้นทางนั้น มีความแตกต่างกันในปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ทางเดินเท้าของเส้นทางที่ 1 และ
เส้นทางที่ 5 นั้นจะมีต้นไม้ที่ปกคลุมหนาแน่นและมีลักษณะต้นไม้ที่สูงโปร่ง
ทำให้ค่าของอัตราส่วนท้องฟ้า หรือ Sky View Factor (SVF) นั้นมีค่าที่ต่ำ
กว่าอีก 3 เส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกมา อย่างไรก็ตามทั้ง 5 เส้นทางนั้น
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่จะสามารถยอมรับสภาพแวดล้อมของทาง
เท้าได้ ซึ่งค่าอุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาของคนเดินเท้าที่ได้จากการ
สำรวจนั ้ น จะมี ค ่ า เท่ า กับ 27.5 °C PET โดยจากการวิ เ คราะห์ ช่ ว งการ
ยอมรับเชิงความร้อนของผู้ตอบแบบสอบถามนั้ นจะมีค่าระหว่าง 23.5 –
29.5 °C PET และจากความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่าโดย
ส่วนใหญ่ต้องการให้อุณหภูมิของอากาศเย็นลง และต้องการให้มีกระแสลม
พัดแรงขึ้น ในขณะที่ไม่ต้องการให้ความชื้นและแสงแดดมีการเปลี่ยนแปลง
และจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่ งผลต่ออุณหภูมิเทียบเท่า
ทางสรี ร วิ ท ยานั ้ น ด้ ว ยการใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ หรื อ
Polynomial Regression analysis พบว่ า ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ อุ ณ หภู มิ
เทียบเท่าทางสรีรวิทยาอย่างมีนัยสำคัญนั้นคือ อุณหภูมิการแผ่รังสีความ
ร้ อ นเฉลี่ ย , อุ ณ หภูม ิอ ากาศ และ ความเร็ ว ลม โดยถ้ า หากสามารถลด
ปริมาณอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ย และอุณหภูมิอากาศ หรือเพิ่ม
ความเร็วลมได้ จะสามารถทำให้มีอุณหภูมิทางสรีรวิทยาที่ลดลง และส่งผล
ให้มีความน่าสบายต่อการเดินเท้าเพิ่มขึ้นได้
จากแบบจำลองการวิเคราะห์อ ุณหภูม ิเ ทีย บเท่า ทางสรี รวิ ท ยานั้ น
สามารถนำไปเป็นต้นแบบของการศึกษาต่อไป เพื่อให้ทราบถึงแนวทางใน
การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้ง แนวโน้มของผลการศึกษาที่จะ
ได้รับ โดยในอนาคตนั้นผู้วิจัยต้องการที่จะดำเนินการสำรวจเดินเท้าภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาตัวแปรทางสภาพแวดล้อมและตัวแปร
ทางด้านบุคคลของผู้ใ ช้บ ริการทางเดินเท้า ในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน ที่ได้รับ
การปรับปรุงระบบนิเวศและภูมิทัศน์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน เขียว
แ ล ะ ส ะ อ า ด ( Green Clean and Sustainable University) ซึ่ ง
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่นั้นมีลักษณะที่ร่มรื่น และมีทาง
เท้าที่ซึ่งถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณไม้ต่าง ๆ และเพื่อที่จะสามารถปรับปรุง
แก้ไขและออกแบบทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
เดินเท้าต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณศูนย์วิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและเทคโนโลยี
การขนส่ ง (Green Infrastructure and Transportation Technology,
GITT) บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการทำวิจัยมา ณ โอกาสนี้
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง
ในพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Analysis of factors affecting the decision to select travel modes in
Mahidol University Salaya Campus
พงษ์พิษณุ นาคคำ 1* กิตติชยั ธนทรัพย์สิน 1
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีหลากหลายรูปแบบในการ
เดินทางภายในมหาวิทยาลัย การเดิ นทางอาจแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แ ก่ การเดินทางที่ได้อ อกกำลังกาย (Active travel) และการเดินทาง
ที่ ไ ม่ ได้ อ อกกำลั ง กาย (Non-active travel) ตั ว อย่ า งการเดิ น ทางที่ ได้
ออกกำลังกาย เช่น การเดิน และการปั่ นจัก รยาน การเลือ กรูป แบบการ
เดิน ทางของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร โดยการเลื อ กรูป แบบการเดิ น ทาง
แบ่งเป็น 6 ทางเลือก ได้แก่ รถรางสวัสดิการ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
รั บ จ้ า ง รถจั ก รยานยนต์ ส่ ว นบุ ค คล รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล และการเดิ น
จากข้ อ มูลการสำรวจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ คุณ ลัก ษณะการเดินทาง
และข้ อ มู ล ด้ า นทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ จำนวนทั้ ง สิ้ น 923 คน พบว่ า
รูปแบบการเดินทางที่ถูกเลือกใช้ในการเดินทางเรียงลำดับจากมากที่สุดไป
น้ อ ยที่ สุ ด ได้ ดั ง นี้ รถรางสวั ส ดิ ก าร การเดิ น รถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า ง
รถจัก รยานยนต์ส่วนบุ คคล รถยนต์ส่วนบุ คคล และรถจั ก รยาน คิดเป็ น
39.7%, 20.8%, 15.7%, 9.4%, 7.4% และ 7.0% ตามลำดับ ซึ่งปั จ จัย ที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดของการเดินทางแบบ Active travel ได้แก่
ความต้องการเดินทางพร้อมทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และวันที่มีสภาพ
อากาศเย็ น สบายไม่ ร้ อ นมากนั ก จากนั้ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในรู ป ของ
แบบจำลองซ้ อ นสั ม พั น ธ์โ ลจิ ต (Nested Logit Model) พบว่ า ปั จ จั ย ที่
ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง ได้แก่ ระยะทาง, ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ของ
ชุดพัฒนาแบบจำลอง และชุดตรวจสอบแบบจำลอง เท่ากับ 83.23 และ
83.15 ตามลำดับ และ ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นไปใช้คาดการณ์
สัดส่วนการเลือกใช้รูปแบบการเดินทาง
คำสำคัญ: การเลือกรูปแบบการเดินทาง, แบบจำลองซ้อนสัมพันธ์โลจิต,
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Abstract
Mahidol University, Salaya Campus, has many intracampus
traveling mode choices for travelers. Trips may be divided into
two forms, active travel, and non-active travel. Examples of

active travel are walk and bike cycling. Mode choices of
students and staffs were explored in this study. The
intracampus mode choices mainly have six modes; tram,
bicycle, motorcycle-taxi, motorcycle-private, car, and walk. The
survey of 923 samples about travel characteristics, satisfaction,
and attitude was conducted. The proportions of each traveling
mode were 39.7%, 20.8%, 15.7%, 9.4%, 7.4%, and 7.0% for
trams, walking, motorcycle-taxi, motorcycle-private, car, and
bicycle, respectively. Factors that most affect the level of
satisfaction for active travelers were needing to exercise and
not too hot weather. The nested logit model was developed.
The significant factors were Distance, Cost and Travel time. The
prediction accuracies were 83.23% and 83.15%, for the
developed and validation data set, respectively. The
investigated on modal shift were applied and analyzed.
Keywords: Mode Choice, Nested Logit Model, Mahidol
University Salaya Campus

1. คำนำ
การเดิ น ทางภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายา ของ
นักศึกษาและบุคลากร เป็นการเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักถือเป็น
การเดิน ทางระยะสั้น ซึ่งจะมีระยะทางประมาณ 1-2 กม. การเดิน ทาง
ภายในมหาวิทยาลัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเดินทางแบบ
Active travel และ Non-active travel ซึ่ ง ในการเลื อ กรู ป แบบการ
เดินทางอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความเร่งรีบ สภาพอากาศ
ค่าใช้จ่ า ย ระยะทางที่ ต้อ งเดินทาง เป็ น ต้น ซึ่งการเดิน ทางแบบ Active
travel เป็นการเดินทางที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม และเป็น
การออกกำลังเพื่อสุขภาพ เช่น การเดินทางโดยใช้รถจักรยาน หรือการเดิน
ส่ ว นของการเดิ น ทางแบบ Non-active travel เป็ น การเดิ น ทางด้ ว ย
ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ รถรางสวัสดิการ รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถจักรยานยนต์ส่วนบุ คคล และรถยนต์ส่วนบุ คคล เป็ นต้น เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการเดินทางแบบ Active travel ของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
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มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลในการศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการเลือก
รูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบจำลองซ้อนสัมพันธ์โล
จิ ต (Nested Logit Model) ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในก ารวิ เ คราะห์ ท าง
เศรษฐศาสตร์แบบเป็นลำดับขั้ นตอนความสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนนโยบาย ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษานี้ ได้รวบรวมทฤษฎีที่ เกี่ย วข้ อ งและงานวิจั ย เกี่ย วกั บ การ
วิเคราะห์การเลือกรูปแบบการเดินทางที่ได้มีการศึกษาไว้ก่อนหน้า ดังนี้

คือ ส่วนของความพึงพอใจทีว่ ัดค่าได้แน่นอน (Deterministic
Component)
คือ ส่วนของความไม่แน่นอน (Random Component)
นอกจากนั้น การประมาณค่าค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันอรรถประโยชน์
โดยวิธี Maximum Likelihood แสดงดังสมการดังนี้
(6)
เมื่อ

2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึก ษาครั้งนี้ เลื อ กใช้ แ บบจำลองซ้อ นสั ม พั น ธ์โลจิ ต (Nested
Logit Model) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยข้อมูล
ของตั ว แปรในงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งสามารถพิจารณาความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตามจากสูตร ดังต่อไปนี้
(1)
เมื่อ
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คือ Likelihood Function
คือ จำนวนผู้เดินทาง
คือ รูปแบบการเดินทางทั้งหมด
คือ ความน่าจะเป็นที่ผู้เลือกรูปแบบการเดินทางคนที่
เลือกรูปแบบการเดินทางแบบ
ในกรณีที่ผู้เลือกรูปแบบการเดินทางคนที่ เลือกรูปแบบ
การเดินทางแบบ
ในกรณี ที่ ผู้เลือกรูป แบบการเดิน ทางคนที่ เลือกรูป แบบ
การเดินทางแบบ
การตรวจสอบระดับความสอดคล้องของแบบจำลอง ตามสมการดังนี้
(7)

คือ ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา

คือ ทางเลือกทั้งหมด
คือ ประเภทของทางเลือก (Limb)
คือ รูปแบบการเดินทางทั้งหมดใน
คือ ตัวแปรอิสระของ
คือ ทางเลือกของรูปแบบการเดินทางในระดับชั้นทั้งหมด
สมการของ Inclusive Variable ของ Limb l

โ ด ย ที่
คื อ ค่ า Log likelihood at convergence ที่ ไ ด้
ค่าพารามิเตอร์
คือ ค่า Log likelihood at zero เมื่อกำหนดพารามิเตอร์
ทุกค่าเท่ากับศูนย์
นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์เพื่อดู
ความน่าเชื่อถือ คำนวณได้ตามสมการดังนี้
(2)

สมการความน่าจะเป็น (Probability) ของการตัดสินใจเลือก Limb l
จากสูตรต่อไปนี้
(3)
โดยพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการ
เดินทางสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการเดินทางแต่
ละรูปแบบจากทฤษฎีอรรถประโยชน์ ดังนี้
อรรถประโยชน์ที่วัดค่าได้แน่นอนแสดงดังสมการ
(4)
เมื่อ

คือ อรรถประโยชน์ของทางเลือก
คือ พารามิเตอร์ของตัวแปรที่
คือ ตัวเป็นอิสระตัวที่
คือ ลำดับที่ 1, 2, 3,...,
คือ จำนวนทั้งหมดของตัวแปรที่นำมาพิจารณา
อรรถประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดค่าได้แน่นอนแสดงดังสมการ
(5)
เมื่อ

คือ ความพึงพอใจ (อรรถประโยชน์) ของคนที่

มีต่อทางเลือก

(8)
โดยที่

คือ เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการพยากรณ์แบบจำลอง
คือ ตัวอย่าง ที่เลือกใช้รูปแบบการเดินทางที่
คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมด
การจัดกลุ่มของปัจจัยความพึงพอใจก่อนนำไปวิเคราะห์ในแบบจำลอง
โดยเทคนิค Factor Analysis ดังสมการ
(9)
โดยที่ คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งที่ให้ค่า
ถ้ า ค่ า KMO มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.5 แสดงว่ า เทคนิ ค Facctor Analysis
ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่
ถ้ า ค่ า KMO มี ค่ า มากกว่ า 0.5 แสดงว่ า เทคนิ ค Facctor Analysis
เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่
2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
พั ฒ น า แ บ บ จ ำ ล อ ง Multinomial Logit แ ล ะ Nest Logit
ในการศึ ก ษาแบบจำลองการเลื อ กรูป แบบการเดิ น ทางในเมื อ ง Dhaka
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกำหนดอันดับการใช้ประโยชน์ของรูปแบบการเดินทาง
ในเมือง Dhaka และเพื่อทดสอบผลของการพัฒนาการขนส่งต่อความน่าจะ
เป็นในการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวในเมือง Dhaka โดย
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รูปแบบการเดินทางที่ถูกใช้ในการพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น
6 ทางเลื อ ก ได้แ ก่ รถยนต์ ส่ว นบุ คคล รถประจำทาง รถลาก รถแท็ ก ซี่
รถจักรยานยนต์ และการเดิน จากการสำรวจประชากรที่เดินทางจากที่พัก
อาศัย ไปที่ ท ำงาน (home-based work trips) จำนวน 4,903 ครัว เรือ น
พบว่า ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทางคือ เวลาในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดในแต่ละรูปแบบการเดินทาง โดยค่า 2
ที่ได้จากการศึกษาของแบบจำลอง Multinomial Logit และ Nest Logit
คือ 0.3719 และ 0.4259 ตามลำดับ [1]
ได้ ท ำการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการ
เลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศโดยใช้แบบจำลองเนสเต็ดโลจิต
ซึ่งได้ศึกษาลักษณะของการเลือกใช้บริการของผู้โดยสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจแบบเป็นลำดับขั้นในการเลือกใช้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service
Airline) และสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ำ (Low Cost Airline) โดย ลำดับ แรก
ผู้โดยสารจะต้องเลือกประเภทของสายการบิน และต่อมาจึงตัดสินใจเลือก
ประเภททางเลือ กที่เฉพาะเจาะจง พบว่า รูป แบบการให้ บ ริก ารทั้งสอง
รูปแบบไม่มีความสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบต่อกันจากการตัดสินใจแบบ
เป็นลำดับขั้น [2]
ได้ทำการศึกษารูปแบบของการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนด้วย
การวิเคราะห์ ข้อ มูลแบบจำลองเนสเต็ดโลจิต ซึ่งเป็ น การระบุ ตัว แปรที่มี
อิทธิพลในการเลือกรูปแบบการเดินทางไปโรงเรียน ตัวแปรในการศึกษานี้
คือ ความปลอดภัยและระยะทาง โดยการศึกษานี้ต้องการที่จะหาวิธีเพื่อ
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต จากการเลื อ กรู ป แบบการ
เดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยระบุว่า ถ้ามีการบรรเทาความ
กั ง วลด้ า นความปลอดภั ย ของผู้ ป กครองโดยเฉพาะในเด็ ก ผู้ ห ญิ ง และ
ครอบครัว ที่ มี รายได้ น้ อ ย จะส่ ง ผลให้ นั ก เรีย นเดิ น ทางไปโรงเรีย นด้ ว ย
รูปแบบ active มากขึ้นและส่งผลให้ค่ารักษาเรื่องโรคอ้ว นของนักเรียนต่อ
คนลดลง 719.3 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปัจจัยของระยะทาง หากระยะห่างจาก
บ้านไปโรงเรียนลดลง 1% ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวที่เกี่ยวกับโรคอ้วน
ลดลงประมาณ 30.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกเหนือจากนี้ การศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบพฤติกรรมยังสนับสนุนโหมดการเดินทางไปโรงเรียนแบบ active
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสที่ ในการออกกำลั งกายของนั ก เรีย นและป้ อ งกั น ปั ญ หา
สาธารณสุขในอนาคต ยิ่งกว่านั้นความแออัดของการจราจรในตอนเช้าจะลง
ลด ซึ่งมาพร้อมกับผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเช่นกัน [3]
การวิเคราะห์ แ บบสำรวจการเดิน ทางและเสนอวิธี ก ารในการสร้า ง
ทางเลือกจริงที่บุคคลมีเมื่อทำการเดินทางโดยใช้ Google Maps API และ
Goroo TripPlanner ของ RTA ในเมื อ งชิ ค าโก การศึ ก ษาข้ อ มู ล การ
เดินทางจะถูก พิ จารณาเพื่อตรวจสอบความสำคั ญ ของข้อ มูลทางเลือ กที่
ถูกต้องสำหรับการสร้างแบบจำลองของทางเลือกรูปแบบการเดินทาง ที่ มี
ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อนำข้อมูล
เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแบบจำลอง โดยแบบจำลองที่ถูกพัฒนา
มี 2 แบบ คือ แบบจำลองซ้อนสัมพันธ์โลจิต (NL) และ แบบจำลองโลจิต
หลายทางเลือก (MNL) เพื่อเปรียบเทียบกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็น ว่า
แบบจำลองซ้อ นสัมพัน ธ์โลจิ ตเป็นแบบจำลองที่มีนัยสำคัญ และแสดงค่า
goodness-of-fit ที่ดี และมีค่าดัชนีอัตราส่วนความน่าจะเป็น เท่ากับ 66.7
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% ซึ่ ง สู ง กว่ า แบ บจำลองโลจิ ต แบ บ หลายทางเลื อ ก และค่ า IV
parameter เท่ากับ 0.92 เข้ าใกล้ 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ที่ต่ำภายใน
ทางเลือกรัง [4]
พฤติ ก รรมการเลื อ กรูป แบบการเดิ น ทางในเมื อ งสตอกโฮล์ม ได้ รับ
ผลกระทบจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ โดยผลกระทบของต้ น ทุ น การเดิ น ทาง
จะนำมาประเมิน ในแบบจำลอง 3 แบบคือ MNL, NL และ ML เพื่อเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์ต้นทุน ผลจากการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า แบบจำลอง 3 แบบมีค่าไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของการประมาณ
ทางสถิติ สัดส่วนของรถยนต์และระบบขนส่งสาธารณะมีความสัมพันธ์กัน
อย่างชัดเจน โดยเมื่อ ลดต้นทุ นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
10% จะทำให้ มี ก ารเลื อ กใช้ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะมากขึ้ น กว่ า การ
เพิ่มต้นทุนการเดินทางโดยรถยนต์ขึ้น 10% [5]
เพื่อ รองรับ ประชากรส่วนใหญ่ ที่เพิ่มขึ้นอย่า งต่อ เนื่อ งการขนส่งทาง
รถไฟถู กมองว่าเป็ นกุญ แจสำคัญ ในการต่อต้านการใช้รถยนต์ในเขตชาน
เมืองที่พัฒนาขึ้ นใหม่ของประเทศจี น งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของการ
สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟจากการสำรวจการเดินทางที่รวบรวมจากผู้อยู่
อาศัย ในย่านชานเมืองสี่แ ห่งในเซี่ยงไฮ้รวมถึ งสามแห่งที่อยู่ ใกล้กับ สถานี
รถไฟใต้ดินโดยใช้แบบจำลองเนสเต็ดโลจิต พบว่า รายได้ งานราชการ และ
ธุรกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางในการ
เดินทาง และความหนาแน่นของประชากรในสถานที่ทำงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ อย่างมากกับการเลือกรถไฟใต้ดินเป็ นโหมดการ
เดินทางหลัก นอกเหนือจากนั้นผลการวิจัยบ่งชี้ว่าแบบจำลองเนสเต็ดโลจิต
นั้ น เหมาะสมในการพยากรณ์ ก ารเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทาง โดยมี ค่ า
McFadden R2 คือ 0.40 แสดงว่าแบบจำลองนั้นมีประสิ ทธิภาพดีมากใน
การอธิ บ ายการเดิ น ทางของแต่ ละบุ ค คล [6] จากงานวิจั ย ก่ อ นหน้ า ได้
อธิบายค่า McFadden R2 ที่มากกว่า 0.2 แสดงถึงค่า goodness-of-fit ที่
ดีเยี่ยม [7]

3. วิธกี ารดาเนินการและการเก็บข้ อมูล
3.1 ประเภทของข้อมูล
ประเภทของข้อมูลที่ศึกษาวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้ อ มู ล ป ฐม ภู มิ เป็ น ก า รรว บ รว ม ข้ อ มู ล จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เช่ น เพศ อายุ รายได้ ระดั บ
การศึกษา ความพึงพอใจต่อยานพาหนะที่ ใช้ในการเดินทาง เป็นต้น และ
การสัมภาษณ์นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยต่าง ๆก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรูปแบบการเดินทาง และ
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดตัวแปร
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย
3.2 ขอบเขตการวิจัย
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การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท ำการสำรวจข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ทั้ง 6 ทางเลือก ได้แก่ รถรางสวัสดิการ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และการเดิน โดยพิจารณาถึง
ความพึงพอใจในการเลือกการเดินทางแต่ละรูปแบบด้วย
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ก ารเลื อ ก รู ป แ บ บ ก ารเดิ น ท างข อ งนั ก ศึ ก ษ า และบุ คลาก ร
ภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตศาลายา จะวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้
แบบจำลองซ้ อ นสัม พั น ธ์ โลจิ ต (Nested Logit Model) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้บริการ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้งนี้ แบบจำลองซ้ อ นสั ม พั น ธ์ โ ลจิ ต (Nested Logit
Model) สามารถแบ่งการกำหนดรูป แบบการเดินทางแบบเป็ นลำดับ ขั้ น
โดยแบ่งรูปแบบการเดินทางออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Active travel และ
Non-active travel ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ทางเลือกในการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

จากรูป ที่ 1 แสดงการเลือ กรูป แบบการเดิ นทางของนั ก ศึก ษา และ
บุคลากรในมหาวิท ยาลัยมหิ ดล โดยนัก ศึก ษา ซึ่ งบุ คลากรสามารถเลือ ก
รูป แบบการเดิ น ทาง 6 ทางเลื อ ก ได้ แ ก่ รถรางสวั ส ดิ ก าร รถจั ก รยาน
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และ
การเดิน โดยลำดับแรกนักศึกษา และบุคลากรจะเลือกประเภทการเดินทาง
ก่อน ได้แก่ active travel และ Non-active travel หลังจากนั้นนักศึกษา
และบุ ค ลากรจึ งจะเลื อ กรูป แบบการเดิ น ทางต่ า ง ๆ ถ้ า นั ก ศึ ก ษา และ
บุ คลากรเลือ กการเดิน ทางแบบ active travel จะทำให้ นัก ศึก ษา และ
บุ ค ลากรมี ท างเลื อ ก 2 ทางเลื อ ก คื อ รถจั ก รยานและการเดิ น แต่ ถ้ า
นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรเลื อ กการเดิ น ทางแบบ Non-active travel
นัก ศึก ษา และบุ คลากรจะมีทางเลือ ก 4 ทางเลือ ก คือ รถรางสวัสดิก าร
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์ส่วนบุคคล
3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เดินทางที่ได้จากการสำรวจ
ข้อมูลในส่วนของผู้เดินทางประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับ เพศ
อายุ รายได้ ระดับ การศึ ก ษาผู้เดินทาง โดยกำหนดค่าปั จจัยของความพึ ง
พอใจและระดับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เดินทาง
ประเภทข้อมูล

T

B

ประเภทของผู้เดินทาง
MCMC-

C

W
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จำนวนตัวอย่าง
(คน)
จำนวนตัวอย่าง
(ร้อยละ)

Taxi

Private

366

65

145

87

68

192

39.7

7.0

15.7

9.4

7.4

20.8

ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่า 22 ปี
22 – 31 ปี
32 – 41 ปี
42 – 51 ปี
52 – 61 ปี
มากกว่า 61 ปี
อาชีพ
นักเรียน/
นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
อาชีพส่วนตัว
ไม่ได้ทำงาน
อื่นๆ
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญา
ตรี
ปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 1
ปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 2
ปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 3
ปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 4
ระดับปริญญา
ตรี
ระดับปริญญา
โท
ระดับปริญญา
เอก
อื่นๆ
รายได้ส่วนตัว
ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000
บาท
5,001 –
10,000 บาท
10,001 –

39.6
60.4

52.3
47.7

51.0
49.0

49.4
50.6

55.9
44.1

49.5
50.5

79.5

80.0

75.9

73.6

80.9

79.2

15.6

15.4

21.4

21.8

14.7

15.1

1.9
1.9
1.1
0.0

1.5
3.1
0.0
0.0

1.4
0.7
0.7
0.0

1.1
2.3
1.1
0.0

4.4
0.0
0.0
0.0

2.1
3.1
0.5
0.0

98.0

91.3

89.8

95.6

88.8

87.8

1.6
0.0

4.3
2.2

4.1
4.1

1.8
1.8

10.1
0.0

6.7
1.7

0.0

2.2

0.7

0.9

1.1

1.1

0.4
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.7
0.7
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

2.2
0.0
0.6
0.0

11.5

30.8

10.3

9.2

14.7

26.6

2.2

4.6

7.6

1.1

1.5

0.5

31.1

27.7

27.6

16.1

36.8

27.1

27.6

23.1

21.4

35.6

22.1

21.9

7.4

0.0

11.0

10.3

8.8

6.8

3.0

6.2

6.9

2.3

2.9

1.6

13.1

7.7

9.0

20.7

7.4

10.9

3.6

0.0

5.5

3.4

2.9

3.6

0.5

0.0

0.7

1.1

2.9

1.0

15.3

16.9

6.9

16.1

5.9

14.1

55.7

49.2

53.1

55.2

66.2

54.7

15.8

23.1

29.0

14.9

13.2

18.2
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15,000 บาท
15,001 –
20,000 บาท
20,001 –
25,000 บาท
25,001 –
30,000 บาท
30,001 –
35,000 บาท
35,001 –
40,000 บาท
มากกว่า
40,000 บาท
รายได้ของ
ครอบครัวต่อ
เดือน
น้อยกว่า
10,000 บาท
10,001 –
20,000 บาท
20,001 –
30,000 บาท
30,001 –
40,000 บาท
40,001 –
50,000 บาท
50,001 –
60,000 บาท
60,001 –
70,000 บาท
70,001 –
80,000 บาท
80,001 –
90,000 บาท
90,001 –
100,000 บาท
มากกว่า
100,000 บาท
ที่พักอาศัย
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ความถี่ที่ใช้ใน
การเดินทางต่อ
วัน
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7-8 ครั้ง
มากกว่า 8 ครั้ง
วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง

3.8

7.7

2.1

5.7

7.4

3.1

1.9

0.0

2.8

3.4

2.9

2.6

3.8

1.5

1.4

3.4

0.0

1.0

2.2

0.0

3.4

0.0

4.4

3.1

0.5

1.5

0.0

0.0

0.0

2.6

0.8

0.0

1.4

1.1

0.0

0.5

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.7

3.1

1.4

0.0

2.9

1.6

9.3

13.8

8.3

9.2

10.3

5.2

16.1

18.5

17.2

19.5

17.6

14.1

18.3

7.7

19.3

29.9

14.7

5.2

0.0

6.9

6.9

5.7

7.7

9.0

17.2

16.9

2.2
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เดินทางไปเรียน
เดินทางไป
18.0
0.0
25.5
17.2
19.1
43.8
ทำงาน
เดินทางไปเพื่อ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ต่อรถ
เดินทางไปธุระ
8.2
0.0
0.7
8.0
1.5
1.6
ส่วนตัว
เดินทางไป
ท่องเที่ยว/
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
พักผ่อน
เพื่อออกกำลัง
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
กาย
อื่นๆ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
หมายเหตุ : T = รถรางสวัสดิการ, B = รถจักรยาน, MC-Taxi = รถจักรยานยนต์รับจ้าง ,
MC-private = รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล , C = รถยนต์ส่วนบุคคล , W = การเดิน

3.3.2 ความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ข้ อ มู ล ในส่ ว นของความพึ งพอใจต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทาง
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจของผู้เดินทาง
โดยกำหนดค่าปัจจัยของความพึงพอใจและระดับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าปัจจัยของความพึงพอใจ
สัญลักษณ์

ปัจจัย

18.2

Q1

ความปลอดภัยของช่องจราจร/ เลน

8.8

9.9

Q2

ความรวดเร็วในการถึงจุดหมาย

1.1

1.5

11.5

Q3

เลือกเวลาในการเดินทางได้

12.4

12.6

16.2

18.8

Q4

มีจุดให้บริการครอบคลุม

3.1

1.4

2.3

1.5

1.6

Q5

ในวันที่มีสภาพอากาศ ร้อน

7.4

3.1

10.3

3.4

8.8

5.2

Q6

ในวันที่มีสภาพอากาศ เย็นสบาย

Q7

ในวันที่สภาพอากาศมีฝนตก

15.0

26.2

13.8

14.9

17.6

13.0

Q8

การแต่งกายสะดวกต่อการเดินทางในแต่ละ
รูปแบบ

84.4

84.6

94.5

87.4

91.2

84.9

15.6

15.4

5.5

12.6

8.8

15.1

Q9
Q10
Q11

68.6

4.6

81.4

81.6

64.7

53.1

19.7
5.5
1.1
5.2

13.8
76.9
0.0
4.6

6.2
6.9
0.0
5.5

17.2
0.0
0.0
1.1

26.5
0.0
0.0
8.8

41.1
3.1
0.0
2.6

69.7

100.0

73.8

74.7

79.4

53.6

Q12

กำหนดให้/
คำอธิบาย
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 5
มาก = 4
ปานกลาง = 3
น้อย = 2
น้อยที่สุด = 1

ต้องการเดินทางพร้อมทั้งออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ความสบายขณะเดินทาง
(ไม่ร้อน, ไม่เหนื่อย)
ความรู้สึกปลอดภัย
ขณะเดินทาง

จากการสำรวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เดินทางภายใน
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล วิท ยาเขตศาลายา ที่ มีต่อ รูป แบบการเดินทางทั้ง 6
ทางเลือ ก ได้ แ ก่ รถรางสวัส ดิ ก าร รถจั ก รยาน รถจั ก รยานยนต์ รับ จ้ า ง
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และการเดิน สามารถอธิบาย
ดังแสดงในรูปที่ 2 ได้ดังนี้
TRL42-5

879

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี
ความพึงพอใจที่ผู้เดินทางมีต่อรถรางสวัสดิการ พบว่า ปัจจัยที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมาก
ที่สุด คือปัจจัยในวันที่มีสภาพอากาศเย็นสบาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.522 ในส่วนของปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึง
พอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางปานกลาง คือ ปัจจัยต้องการเดินทาง
พร้อมทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 2.674
ความพึงพอใจที่ผู้เดินทางมีต่อรถจักรยาน พบว่า ปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมากที่สุด
คือปัจจัยในวันที่มีสภาพอากาศเย็นสบาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.518 ในส่วนของปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อ
การเลือกรูป แบบการเดิ นทางน้อยที่สุด คือ ปั จจัย ในวันที่มีสภาพอากาศ
ฝนตก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 1.710
ความพึงพอใจที่ผู้เดินทางมีต่อรถจั กรยานยนต์รับจ้าง พบว่า ปั จจัยที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ความพึ งพอใจต่อ การเลื อ กรูป แบบการ
เดินทางมากที่สุด คือปัจจัยความรวดเร็วในการถึงจุ ดหมาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.479 ในส่วนของปัจจัยที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางน้อยที่สุด คือ ปัจจัยใน
วันที่มีสภาพอากาศฝนตก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 1.761
ความพึงพอใจที่ผู้เดินทางมีต่อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ความพึงพอใจต่อ การเลือ กรูป แบบการ
เดินทางมากที่สุด คือปัจจัยเลือกเวลาในการเดินทางได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ ากั บ 4.638 ในส่ว นของปั จจั ยที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดั บ
ความพึงพอใจต่อการเลื อ กรูป แบบการเดินทางน้อย คือ ปั จจั ยในวันที่มี
สภาพอากาศฝนตก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 2.047
ความพึงพอใจที่ผู้เดินทางมีต่อรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมาก
ที่สุด คือปัจจัยในวันที่มีสภาพอากาศร้อน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.660 ในส่วนของปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อ
การเลือกรูปแบบการเดินทางน้อย คือ ปัจจัยต้องการเดินทางพร้อมทั้งออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 2.483
ความพึงพอใจที่ผู้เดินทางมีต่อการเดิน พบว่า ปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมากที่สุด คือ
ปัจจัยต้องการเดินทางพร้อมทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.612 ในส่วนของปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับ
ความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางน้อยที่สุด คือ ปัจจัยในวันที่
มีสภาพอากาศฝนตก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 1.779
นอกจากนั้น ผลของการสำรวจ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของแต่ละ
ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รู ป แ บ บ ก ารเดิ น ท างข องผู้ เ ดิ น ท างภ ายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สามารถอธิบายดังแสดงในรูปที่ 2
ได้ดังนี้
ปั จ จั ย ความปลอดภั ย ของช่อ งจราจร/ เลน พบว่า รถรางสวัสดิ ก าร
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วน
บุคคล และการเดิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.521, 3.813, 2.997,
3.546, 4.408 และ 4.081 ตามลำดับ ซึ่ งรถรางสวั สดิ การ และรถยนต์ ส่วน
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บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรู ปแบบ
การเดินทางมากที่สุดตามลำดับ เนื่องจากการเดินทางทั้งสองรูป แบบนี้มี
ช่องจราจรที่ชัดเจน ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อ
การเลือกรูปแบบการเดินทางปานกลาง เนื่องจาก ช่องจราจร/เลน ไม่มีช่อง
จราจรแยกสำหรับ รถจัก รยานยนต์ และพฤติก รรมของรถจั ก รยานยนต์
รั บ จ้ า งมี ก ารใช้ ค วามเร็ ว เพื่ อ ทำเวลาถึ ง จุ ด หมาย จากผลการสำรวจ
ความพึงพอใจรถจักรยานยนต์รับจ้างจึงได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในทางเลือกทั้งหมด
ปั จ จั ย ความรวดเร็ ว ในการถึ ง จุ ด หมาย พบว่ า รถรางสวั ส ดิ ก าร
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วน
บุคคล และการเดิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.295, 3.612, 4.479,
4.546, 4.174 และ 2.395 ตามลำดั บ ซึ่ งรถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า ง และ
รถจั ก รยานยนต์ ส่ ว นบุ ค คล มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในเกณฑ์ ร ะดั บ ความ
พึงพอใจต่อ การเลือ กรูป แบบการเดินทางมากที่สุดตามลำดับ เนื่ องจาก
มีความคล่องตัวและสามารถทำความเร็วในการเดินทางได้ และการเดิน
มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับ
ความพึ งพอใจต่อ การเลือ กรูป แบบการเดิน ทางน้ อ ย เนื่อ งจากการเดิ น
มีความเร็วน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น
ปั จ จั ย เลื อ กเวลาเดิ น ทางได้ พบว่ า รถรางสวั ส ดิ ก าร รถจั ก รยาน
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และ
การเดิ น มี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ เท่ ากั บ 3.158, 4.111, 4.289, 4.638,
4.567 และ 4.307 ตามลำดับ ซึ่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และการเดิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึ ง พอใจต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางมากที่ สุ ด ตามลำดั บ
เนื่องจากรูปแบบการเดินทางเหล่านี้สามารถเลือกเวลาในการเดินทางได้
ตามต้ อ งการ ในส่ ว นของรถรางสวั ส ดิ ก าร มี คะแนนเฉลี่ ยน้ อ ยที่ สุ ด ใน
6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางปานกลาง เนื่องจาก การเดินทางโดยรถรางสวัสดิการ
จะต้องเดินไปยังป้ายจุดจอดรับ-ส่ง เพื่อใช้บริการตามตารางเวลาให้บริการ
เท่านั้น
ปัจ จัยมีจุดให้ บริก ารครอบคลุม พบว่า รถรางสวัสดิก าร รถจั กรยาน
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และ
การเดิ น มี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ เท่ ากั บ 4.008, 3.384, 3.119, 3.931,
3.855 และ 4.590 ตามลำดับ ซึ่งการเดิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมากที่สุด เนื่องจากการเดิน
สามารถเข้ า ถึ งได้ ทุ ก พื้ น ที่ ในมหาวิท ยาลั ย ได้ ต ามต้ อ งการ ในส่ ว นของ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางปาน
กลาง เนื่องจาก รถจักรยานยนต์รับจ้างมีจุดให้บริการเฉพาะบริเวณทางเข้า
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ปัจจัยในวันที่มีสภาพอากาศร้อน พบว่า รถรางสวัสดิการ รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และ
การเดิ น มี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ เท่ ากั บ 3.770, 2.559, 3.163, 3.391,
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4.660 และ 2.229 ตามลำดับ ซึ่งรถยนต์ส่วนบุ คคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ ร ะดั บ ความพึ งพอใจต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางมากที่ สุ ด
เนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะเดินทางที่สามารถปรับอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขณะเดินทาง อีกทั้งยังป้องกันแสงแดด และฝน
ได้อีกด้วย ในส่วนของ การเดินและรถจักรยาน มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน
6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือก
รูป แบบการเดิน ทางน้อ ย เนื่อ งจาก ในสภาพอากาศที่ร้อ นเส้น ทางการ
เดินทางภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีร่มเงาหรือหลังคาครอบคลุมทุกพื้นที่จึง
ทำให้ผู้ที่เดินทางโดยรูปแบบการเดินมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย
ปั จ จั ย ในวั น ที่ มี ส ภาพอากาศเย็ น สบาย พบว่ า รถรางสวั ส ดิ ก าร
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วน
บุคคล และการเดิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.522, 4.518, 4.185,
4.400, 4.542 แ ล ะ 4.580 ต า ม ล ำ ดั บ ซึ่ งทั้ ง 6 รู ป แ บ บ ย ก เว้ น
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมากที่สุด และสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบ
การเดิ น ทางมากเนื่ อ งจาก ในสภาพอากาศที่ เ ย็ น สบายผู้ ที่ เ ดิ น ทาง
ในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกรูปแบบในการเดินทางได้ตามความพึงพอใจ
ส่วนบุคคล ไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศ
ปั จ จั ย ในวั น ที่ มี ส ภาพอากาศมี ฝ นตก พบว่ า รถรางสวั ส ดิ ก าร
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สว่ น
บุคคล และการเดิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.320, 1.710, 1.761,
2.047, 4.561 และ 1.779 ตามลำดับ ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมากที่สุด
เนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นการเดินทางที่สามารถป้องกันฝนตกได้ดีกว่า
การเดินทางรูปแบบอื่น ๆ ในส่วนของรถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง
และการเดิน มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ การเลื อ กรูป แบบการเดิ น ทางน้ อ ยที่ สุ ด
เนื่ อ งจาก ในสภาพ อากาศที่ มี ฝ นตกเส้ น ทางการเดิ น ทางภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ได้ ห ลั งคาครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ จึ ง ทำให้ ผู้ ที่ เดิ น ทางโดย
จักรยานมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยสุด
ปั จ จั ย การแต่ ง กายสะดวกต่ อ การเดิ น ทางในแต่ ล ะรูป แบบ พบว่ า
รถรางสวัสดิการ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่ วน
บุ ค คล รถยนต์ ส่ว นบุ ค คล และการเดิ น มี ค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจ เท่ ากั บ
4.184, 3.163, 3.219, 3.427, 4.653 และ 4.241 ตามลำดั บ ซึ่ งรถยนต์
ส่วนบุคคล และการเดิน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อ
การเลือกรูปแบบการเดินทางมากที่สุด เนื่อ งจากรถยนต์ส่วนบุ คคล และ
การเดิน เป็นการเดินทางที่ส่งผลต่อการแต่งกายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการ
เดินทางรูปแบบอื่น ๆ ในส่วนของรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์รับจ้าง มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับ
ความพึ ง พอใจต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางปานกลาง เนื่ อ งจาก
การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความสะดวกในการปั่ นจัก รยานและ
นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง
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ปั จ จั ย ต้ อ งการเดิ น ทางพร้อ มทั้ งออกกำลั งกายเพื่ อ สุ ข ภาพ พบว่ า
รถรางสวัสดิการ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วน
บุ คคล รถยนต์ส่ว นบุ ค คล และการเดิ น มีค่ าเฉลี่ยความพึ งพอใจ เท่ ากั บ
2.674, 4.153, 2.255, 2.403, 2.483 และ 4.612 ตามลำดั บ ซึ่ งการเดิ น
และรถจักรยาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางมากที่สุดตามลำดับ เนื่องจากการเดิน เป็นการเดินทาง
ที่ต้องออกแรงในการเดินทาง จึงเหมาะสมกับ ผู้ที่ ต้อ งการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
และรถยนต์ส่วนบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางน้อย
เนื่ อ งจาก การเดิ น ทางทั้ ง 3 แบบนี้ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแรงในการขั บ เคลื่ อ น
ยานพาหนะจึงทำให้ผู้ที่เดินทางโดยรูปแบบการเดินทางนี้ มีความพึงพอใจ
ต่อปัจจัย ต้องการเดินทางพร้อมทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ในเกณฑ์
ที่นอ้ ย
ปัจจัยท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ พบว่า รถรางสวัสดิการ รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และ
การเดิ น มี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ เท่ ากั บ 4.176, 4.267, 2.521, 3.476,
3.706 และ 4.140 ตามลำดับ ซึ่งรถจั ก รยาน มี คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ระดับ ความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางมากที่สุด เนื่องจาก
การเดินทางโดยใช้รถจัก รยาน เป็นการเดินทางที่เหมาะสมในการพั กผ่ อน
หย่อนใจ เมื่อเที ยบกับการเดินทางรูปแบบอื่ น ซึ่ งพื้ น ที่ในมหาวิท ยาลั ย มี
สถานที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติให้ผู้เดินทางได้ปั่นไปท่องเที่ยว ในส่วน
ของรถจัก รยานยนต์รับจ้ าง มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ การเลื อ กรูป แบบการ
เดินทางน้อย เนื่องจาก การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้างมีค่าใช้จ่ายที่
สู ง ผู้ เดิ น ทางจึ ง ไม่ เลื อ กที่ จ ะเดิ น ทางโดยรถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งเพื่ อ
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจภายในมหาวิทยาลัย
ปั จ จั ย ความสบายขณะเดิ น ทาง (ไม่ ร้ อ น, ไม่ เหนื่ อ ย) พบว่า รถราง
สวัสดิการ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์ส่ว นบุ คคล และการเดิน มีค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจ เท่ ากับ 3.887,
2.989, 3.410, 3.629, 4.672 และ 2.713 ตามลำดับ ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ความพึงพอใจต่อ การเลือ กรูป แบบการ
เดินทางมากที่สุด เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนเป็นการเดินทางที่
สามารถป้ อ งกั น แสงแดด และไม่ ต้ อ งออกแรงในการเดิ น ทางได้ ดี ก ว่ า
การเดินทางรูป แบบอื่น ๆ ในส่วนของรถจั กรยานและการเดิน มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึง
พอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางปานกลาง เนื่องจาก การเดินทางโดย
รูป แบบรถจัก รยานและการเดิน เป็ นการเดินทางโดยออกแรงจึงทำให้ ผู้
เดินทางมีความเหนื่อ ยล้าประกอบกับในสภาพอากาศที่ร้อ นเส้นทางการ
เดินทางไม่ได้มีร่มเงาหรื อ หลังคาครอบคลุมทุก พื้นที่ จึงทำให้ผู้ที่เดิน ทาง
มีความพึ งพอใจต่อ ปั จ จั ย ความสบายขณะเดินทาง (ไม่ร้อ น, ไม่เหนื่อ ย)
อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง
ปั จ จั ย ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ขณะเดิ น ทาง พบว่ า รถรางสวั ส ดิ ก าร
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วน
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บุคคล และการเดิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.403, 4.267, 2.849,
3.479, 4.521 และ 3.987 ตามลำดับ ซึ่งรถรางสวัสดิการ รถจักรยานและ
รถยนต์ส่วนบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ ความพึงพอใจต่อการ
เลือ กรูป แบบการเดินทางมากที่สุดตามลำดับ เนื่องจากการเดินทางของ
รูปแบบเหล่านี้มีช่องจราจรที่ชัดเจน ผู้เดินทางจึงรู้สึกปลอดภัยมากกว่าการ
เดินทางรูปแบบอื่น ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดใน 6 ทางเลือก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจต่อ
การเลือ กรูป แบบการเดิน ทางปานกลาง เนื่ อ งจาก และพฤติก รรมของ
รถจักรยานยนต์รับจ้างมีการใช้ความเร็วเพื่อทำเวลาถึงจุดหมาย ประกอบ
กับช่องจราจร/เลน ไม่มีช่องจราจรแยกสำหรับรถจักรยานยนต์ จึงทำให้ผู้ที่
เดินทางมีความพึงพอใจต่อความรู้สึกปลอดภัยขณะเดินทาง อยู่ในเกณฑ์ที่
น้อยที่สุดในทางเลือกทั้งหมด

Q5

ในวันที่มีสภาพอากาศ ร้อน

0.846

Q7

ในวันที่สภาพอากาศ มีฝนตก

0.828

Q11

ความสบายขณะเดินทาง (ไม่ร้อน ,
ไม่เหนื่อย)
การแต่งกายสะดวกต่อการ
เดินทางในแต่ละรูปแบบ

0.777

Q8

0.555

ปัจจัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางพร้อมออกกำลังกาย (Facility)
Q1

ความปลอดภัยของช่องจราจร/
เลน

0.638

Q4

มีจุดให้บริการครอบคลุม

0.583

Q9

ต้องการเดินทางพร้อมทั้งออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ

0.617

Q10

ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

0.666

Q12

ความรู้สึกปลอดภัยขณะเดินทาง

0.623

ปัจจัยความตรงต่อเวลา (Punctuality)

หมายเหตุ: ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางน้อยที่สุด (1.00 – 1.80),
น้อย (1.81 – 2.60), ปานกลาง (2.61 – 3.40), มาก (3.41 – 4.20) และมากที่สุด (4.21 –
5.00)

รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเดินทาง

3.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
จากข้อมูลในส่วนของความพึงพอใจจะทำการจัดกลุ่มของตัวแปรปัจจัย
ความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กันมากในทิศทางเดียวกันเพื่อ ลดจำนวน
ตัว แปรปั จ จั ย ความพึ งพอใจที่ มี จ ำนวนมาก และสร้า งคะแนน (Factor
Score) เพื่ อ นำปั จ จั ย ดังกล่า ว ไปวิเคราะห์ ข้ อ มูล ทางสถิ ติต่อ ไป โดยค่ า
น้ำ หนั ก ปั จ จั ย ที่ใช้ อ ธิบ ายความหมายควรมี ค่า มากกว่า 0.3 ขึ้ น ไป และ
ค่าสถิติของ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ควรมีค่ามากกว่า 0.5 จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ พบว่า ผลการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่สามารถ
แบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่ ม ซึ่ งมี ค่ า KMO เท่ า กั บ 0.783 จึ งพอสรุป ได้ ว่า ข้ อ มู ล
ความพึ งพอใจจากการสำรวจมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะใช้ เทคนิ ค Factor
Analysis ดังตารางที่ 3

0.591

Q3

เลือกเวลาในการเดินทางได้

0.846

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy. (KMO)

0.783

Approx. Chi-Square

20,004.34

df

66

Sig.

0.000

ตารางที่ 4 ค่าตัวตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง
สัญลักษณ์
SEX

ตัวแปร
เพศ

AGE

อายุ

JOB

อาชีพ

Exploratory Factor Analysis
2

ความรวดเร็วในการถึงจุดหมาย

3.3.4 การกำหนดค่าตัวแปร
การกำหนดค่าตัวแปรข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามภาคสนามที่จะนำไป
วิเคราะห์ และพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง จะใช้ข้อมูล
จำนวน 650 ตัวอย่าง คิดเป็น 70 % ของข้อมูลทั้งหมดนำมาพัฒนาสร้าง
แบบจำลอง และอีก 273 ตัวอย่าง คิดเป็น 30 % ของข้อมูลทั้งหมด ใช้เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ซึ่งข้อมูลจะถูกนำมากำหนดค่าตัว
แปรในโปรแกรม NLOGIT 4.0 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ค่าคะแนนของปัจจัยความพึงพอใจ
1

Q2

3

ปัจจัยความสะดวกสบาย (Comfort)

TRL42-8

กำหนดให้/คำอธิบาย
เพศชาย = 0
เพศหญิง = 1
ต่ำกว่า 22 ปี = 1
22 – 31 ปี = 2
32 – 41 ปี = 3
42 – 51 ปี = 4
52 – 61 ปี = 5
มากกว่า 61 ปี = 6
นักเรียน/นักศึกษา = 0
ข้าราชการ = 1
พนักงานของรัฐ = 2
พนักงานรัฐวิสาหกิจ = 3
พนักงานเอกชน = 4
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สัญลักษณ์

ตัวแปร

EDU

ระดับการศึกษา

INC

FINC

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน

รายได้ของครัวเรือนต่อ
เดือน

HOME

ที่พักอาศัยของคุณ

OBJ

วัตถุประสงค์
ของการเดินทาง

FREQ

ความถี่ที่ใช้ในการเดินทาง
ต่อวัน

MODE

รูปแบบที่ใช้ใน
การเดินทาง

กำหนดให้/คำอธิบาย
อาชีพส่วนตัว = 5
ไม่ได้ทำงาน = 6
อื่นๆ = 7
ต่ำกว่าปริญญาตรี = 0
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 = 1
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 = 2
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 = 3
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 = 4
ระดับปริญญาตรี = 5
ระดับปริญญาโท = 6
ระดับปริญญาเอก = 7
อื่นๆ = 8
น้อยกว่า 5,000 บาท = 1
5,001 – 10,000 บาท = 2
10,001 – 15,000 บาท = 3
15,001 – 20,000 บาท = 4
20,001 – 25,000 บาท = 5
25,001 – 30,000 บาท = 6
30,001 – 35,000 บาท = 7
35,001 – 40,000 บาท = 8
มากกว่า 40,000 บาท = 9
น้อยกว่า 10,000 บาท = 1
10,001 – 20,000 บาท = 2
20,001 – 30,000 บาท = 3
30,001 – 40,000 บาท = 4
40,001 – 50,000บาท = 5
50,001 – 60,000 บาท = 6
60,001 – 70,000 บาท = 7
70,001 – 80,000 บาท = 8
80,001 – 90,000 บาท = 9
90,001 – 100,000 บาท = 10
มากกว่า 100,000 บาท = 11
ภายนอกมหาวิทยาลัย = 0
ภายในมหาวิทยาลัย = 1
เดินทางไปเรียน = 1
เดินทางไปทำงาน = 2
เดินทางไปเพื่อไปต่อรถ = 3
เดินทางไปทำธุระส่วนตัว = 4
เดินทางไปท่องเที่ยว/พักผ่อน = 5
เดินทางเพื่อการไปออกกำลังกาย = 6
อื่นๆ = 7
1 – 2 ครั้ง = 1
3 – 4 ครั้ง = 2
5 – 6 ครั้ง = 3
7 – 8 ครั้ง = 4
มากกว่า 8 ครั้ง = 5
รถรางสวัสดิการ = 1
รถจักรยาน = 2
รถจักรยานยนต์รับจ้าง = 3
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล = 4
รถยนต์ส่วนบุคคล = 5
การเดิน = 6
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สัญลักษณ์
DIST

ตัวแปร
ระยะทาง

TWT

เวลารอรถรางสวัสดิการ

TWMCT
TT

เวลารอรถจักรยานยนต์
รับจ้าง
เวลาของรถรางสวัสดิการ

TB

เวลาของรถจักรยาน

TMCT

เวลาของรถจักรยานยนต์
รับจ้าง
เวลาของรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล
เวลาของรถยนต์
ส่วนบุคคล
เวลาของการเดิน

TMCP
TC
TW
TPT

TPB
TPMCT

TPMCP

TPC

COST

PUNC
FAC

COMF

TRL42-9

กำหนดให้/คำอธิบาย
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมด
(เมตร)
เวลาที่ใช้ในการรอรถรางสวัสดิการ
(นาที)
เวลาที่ใช้ในการรอรถจักรยานยนต์
รับจ้าง (นาที)
เวลาที่ใช้ในการเดินทางของ
รถรางสวัสดิการ (นาที)
เวลาที่ใช้ในการเดินทางของ
รถจักรยาน (นาที)
เวลาที่ใช้ในการเดินทางของ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง (นาที)
เวลาที่ใช้ในการเดินทางของ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (นาที)
เวลาที่ใช้ในการเดินทางของ
รถยนต์ส่วนบุคคล (นาที)
เวลาที่ใช้ในการเดินทางของ
การเดิน (นาที)
เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดจอดไป
ยังจุดหมายของรถรางสวัสดิการ (นาที)

เวลาจากจุดจอดไปยัง
จุดหมายของรถราง
สวัสดิการ
เวลาจากจุดจอดไปยัง
เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดจอดไป
จุดหมายของรถจักรยาน ยังจุดหมายของรถจักรยาน (นาที)
เวลาจากจุดจอดไปยัง
เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดจอดไป
จุดหมายของ
ยังจุดหมายของรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
(นาที)
เวลาจากจุดจอดไปยัง
เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุ ดจอดไป
จุดหมายของ
ยั ง จุ ดห ม ายข องรถ จั ก รยาน ยน ต์
รถจักรยานยนต์ส่วน
ส่วนบุคคล (นาที)
บุคคล
เวลาจากจุดจอดไปยัง
เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดจอดไป
จุดหมายของรถยนต์ส่วน ยั ง จุ ด หมายของรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล
บุคคล
(นาที)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด (บาท)
ทั้งหมด
ตัวแปรปัจจัยแฝง
ปัจจัยความตรงต่อเวลา - ความรวดเร็วในการถึงจุดหมาย
(Punctuality)
- เลือกเวลาในการเดินทางได้
ปัจจัยสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่อการเดินทาง
พร้อมออกกำลังกาย
(Facility)

ปัจจัยความสะดวกสบาย
(Comfort)

- มีจุดให้บริการครอบคลุม
- ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
- ต้องการเดินทางพร้อมทั้งออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ
- ความปลอดภัยของช่องจราจร/เลน
- ความรู้สึกปลอดภัยขณะเดินทาง
- ในวันที่มีสภาพอากาศ ร้อน
- ในวันที่สภาพอากาศมีฝนตก
- การแต่งกายสะดวกต่อการเดินทางใน
แต่ละรูปแบบ
- ความสบายขณะเดินทาง
(ไม่ร้อน, ไม่เหนื่อย)

883

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี
จ า ก แ บ บ จ ำ ล อ ง ซ้ อ น สั ม พั น ธ์ โล จิ ต (Nested Logit Model)
โดยกำหนดให้ รูปแบบการเดินเป็นรูปแบบที่ใช้อ้างอิง พบว่าแบบจำลอง
มีค่า McFadden's Pseudo R-squared เท่ า กับ 0.807 ค่า ความถู ก ต้อ ง
ของการพยากรณ์ของชุดพัฒนาแบบจำลอง และชุดตรวจสอบแบบจำลอง
เท่ากับ 83.23 และ 83.15 ตามลำดับดังตารางที่ 5 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับที่ดี
เยี่ ย ม และสามารถนำค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ (Coefficient) ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใน
แบบจำลองได้
ตารางที่ 5 ผลการพยากรณ์ของชุดพัฒนาและชุดตรวจสอบแบบจำลอง
ชุดพัฒนาแบบจำลอง จำนวน 650 ตัวอย่าง (70%)

รูปแบบการ
เดินทาง

T

B

MC-Taxi

MCprivate

C

W

%Correct

T

233

3

0

1

2

19

90.31

B

0

37

1

0

0

8

80.43

MC-Taxi

0

6

62

2

2

26

63.27

MC-private

1

6

0

47

1

6

77.05

C

0

1

0

1

43

7

82.69

W

2

8

4

1

1

119

88.15

%Correct

มี ค่ า เท่ า กั บ -0.420 และ ค่ า Coefficient ของปั จ จั ย ความตรงต่ อ เวลา
มีค่า เท่ากับ 1.220 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
โดยค่า Coefficient ทีม่ ีเครื่องหมายเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าเมื่อตัวแปร
มีค่าเพิ่มขึ้นความพึงพอใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางประเภทนั้นก็จะ
ลดลง ในทางตรงกันข้าม ค่า Coefficient มีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงให้
เห็ น ว่า เมื่ อ ตั ว แปรมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ความพึ งพอใจในการเลื อ กรูป แบบการ
เดินทางประเภทนั้นก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย และแบบจำลองซ้อนสัมพันธ์โลจิต
พบว่า แบบจำลองไม่มีความเป็นอิสระต่อ กัน หรือมีความสัมพันธ์กันมาก
ภายในรั ง ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ 99 ดั งแสดงในตารางที่ 6 และ
สามารถนำค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้มาสร้างเป็นสมการอรรถประโยชน์ ได้ดังนี้
(10)
(11)

(12)

83.23

(13)

ชุดตรวจสอบแบบจำลอง จำนวน 273 ตัวอย่าง (30%)

รูปแบบการ
เดินทาง

T

B

MC-Taxi

MCprivate

C

W

%Correct

T

93

3

0

1

2

9

86.11

B

0

16

0

1

0

2

84.21

MC-Taxi

1

1

25

2

0

12

60.98

MC-private

2

0

0

21

1

2

80.77

C

0

0

0

0

18

4

81.81

W

0

0

0

2

1

54

94.74

%Correct
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83.15

(14)

(15)
ตารางที่ 6 ค่าตัวตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง

หมายเหตุ : T = รถรางสวัสดิการ, B = รถจักรยาน, MC-Taxi = รถจักรยานยนต์รับจ้าง ,
MC-private = รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล , C = รถยนต์ส่วนบุคคล , W = การเดิน

ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

ค่าสถิติ t

TT

-0.596***

-5.401

จากแบบจำลอง พบว่า ค่า Coefficient ของเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ของรถรางสวัสดิการ, เวลาที่ใช้ในการเดินทางของรถจักยาน, เวลาที่ใช้ใน
การเดินทางของรถจักยานยนต์รับจ้าง, เวลาที่ใช้ในการเดินทางของรถจัก
ยานยนต์ส่วนบุคคล, เวลาที่ใช้ในการเดินทางของรถยนต์ส่วนบุคคล, เวลาที่
ใช้ ใ นการเดิ น ทางของการเดิ น มี ค่ า เท่ า กั บ -0.596, -0.516, -1.226,
-0.672, -1.214 และ -0.547 ตามลำดับ ที่ ระดับ ความเชื่อ มั่นร้อ ยละ 99
ค่า Coefficient ของเวลาที่ใช้ในการรอของรถรางสวัสดิการ มีค่าเท่ากับ
-0.692 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ค่า Coefficient ของเวลาจากจุด
จอดไปยังจุดหมายของรถรางสวัสดิการ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และ
รถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าเท่ากับ -1.046, -7.582 และ -4.847 ตามลำดับ ที่
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 99 ค่ า Coefficient ของระยะทางในการ
เดินทาง มีค่าเท่ากับ 6.190 ค่า Coefficient ของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

TB

-0.516***

-4.205

TMCT

-1.226***

-6.645

TMCP

-0.672***

-4.584

TC

-1.214***

-4.121

TW

-0.547***

-5.702

TWT

-0.692***

-5.601

TPT

-1.046***

-4.082

TPMCP

-7.582***

-6.657

TPC

-4.847***

-3.756

DIST

6.190***

4.323
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COST

-0.420***

-3.109

PUNC

1.220***

5.699

Variable

Constant

Tram

3.814

Bicycle

-7.042

Motorcycle-taxi

1.737

Motorcycleprivate

1.433

Car

5.701

Walk

Baseline

Inclusive Value parameter
Active Travel

0.303***

3.282

Non-active Travel

0.733***

5.323

Log likelihood at
zero
Log likelihood at
convergence
McFadden's
Pseudo Rsquared

รูปที่ 3 สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา เมือ่ มีการเพิ่มหรือลดเวลาในการเดินทางของรถรางสวัสดิการ

-1,226.177

4. บทสรุป

-236.453
0.807

Chi squared

1,979.450

%Correct

83.19
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หมายเหตุ : *** = มี ระดั บ นั ย สำคั ญ ที่ α= 0.1 หรื อระดั บ ความเชื่ อมั่ น ที่ 90%, ** =
มีระดับนัยสำคัญที่ α= 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ * = มีระดับนัยสำคัญที่
α= 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 99%

3.3.5 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง
การเพิ่มและลดเวลาในการรอของรถรางสวัสดิก ารเนื่อ งจากรถราง
สวั สดิ ก ารมี สั ด ส่ ว นการเลือ กใช้ ม ากที่ สุ ด จากการสำรวจภาคสนาม ถึ ง
39.69% จากสัดส่วนการเดินทางทั้งหมด และรถรางสวัสดิการเป็นรูปแบบ
การเดินทางที่อยู่ภ ายใต้การบริหารจัดการของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง
สามารถนำผลจากการศึกษาไปกำหนดนโยบายการจัดการได้โดยที่ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ เพิ่มและลดเวลาในการรอ
รถรางสวั ส ดิ ก ารทุ ก 1 นาที , 2 นาที , 3 นาที , 4 นาที และ 5 นาที
ตามลำดับ
จากผลการประยุกต์แบบจำลอง เมื่อเพิ่มเวลารอของรถรางสวัสดิการขึ้น 5
นาที สัดส่วนการเลือกรูปแบบการเดินทางแบบ active travel โดยการเดิน
เพิ่มขึ้นถึง 31.72% และการเดินทางโดยใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 3.28% ซึ่งการ
เพิ่มเวลาในการรอของรถรางสวัสดิการจะทำให้ผู้เดินทางหันไปเลือกรูปแบบ
อื่นในการเดินทางเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากลดเวลาในการรอรถราง
สวัสดิการลงจะทำให้ผู้เดินทางที่เลือกการเดินทางรูปแบบอื่นหันมาเลือกใช้
บริการรถรางสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดแสดงในรูปที่ 3

จากการศึ ก ษาการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กรูป แบบการ
เดิ น ทางของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขต
ศาลายา พบว่า รูปแบบการเดินทางที่ถูกเลือกใช้ในการเดินทางเรีย งลำดับ
จ าก ม าก ที่ สุ ด ไป น้ อ ย ที่ สุ ด ได้ ดั งนี้ รถ รางส วั ส ดิ ก าร ก ารเดิ น
รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถจักรยาน โดยปัจจัยที่มีค่าความพึงพอใจมากที่สุดที่ทำให้ ผู้เดินทางเลือก
การเดินทางแบบ active travel คือ ต้องการเดินทางพร้อมทั้งออกกำลังกาย
เพื่ อ สุ ข ภาพ และวัน ที่ มีส ภาพอากาศเย็ น สบาย จากนั้ น ได้ น ำข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์ ด้ ว ยแบบจำลองซ้ อ นสั ม พั น ธ์ โ ลจิ ต พบว่ า แบบจำลอง มี ค่ า
McFadden's Pseudo R-squared เท่ า กั บ 0.807 และค่ า ความถู ก ต้ อ ง
ของการพยากรณ์ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 83.19 ซึ่ งค่ า อยู่ ในระดั บ ที่ ดี เยี่ ย มและ
น่าเชื่อถือ นอกจากนั้นได้นำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้ พบว่า ผู้เดินทางจะ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปใช้แบบ active travel เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเวลา
ในการรอของรถรางสวัสดิการ จากผลการประยุกต์แ บบจำลอง เมื่อ เพิ่ม
เวลารอของรถรางสวัส ดิ ก ารขึ้ น 5 นาที สั ด ส่ ว นการเลื อ กรูป แบบการ
เดิ น ทางแบบ active travel โดยการเดิ น เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 31.72% และการ
เดินทางโดยใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 3.28% จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
นำไปใช้ป รับ ปรุงนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อ ส่งเสริมให้ นักศึก ษาและ
บุคลากรเลือกใช้การเดินทางแบบ active travel มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รศ. ดร.กิตติชัย ธนทรัพ ย์สิน ได้เสียสละเวลาอันมีค่าใน
การให้ ค วามรู้ คำแนะนำ ข้ อ เสนอแนะ ตลอดจนช่ ว ยตรวจสอบแก้ ไข
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้บทความฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์
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การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบริการด้านคมนาคม
The Study of Disruptive Technology and Innovation
Effect on the Transportation Service Businesses
ธนวัฒน์ เดชปรอท
วิศวกรวิจยั และพัฒนา บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
E-mail address: tanawat.d@bemplc.co.th

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์
ของธุรกิจการให้บริการด้านคมนาคมที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เข้าสู่ยุค อินเตอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง (Internet of Things) โดยสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีนี้ส่งผลให้
นวัตกรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ที่ห ลุดพ้นจากกรอบ
แนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาเดิ ม ๆ ที่ เคยถู ก จำกั ด ด้ ว ยเทคโนโลยี จ าก
ยุคโลกาภิวัตน์ และการที่นวัตกรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของ
ผู้บ ริโภคไปอย่างสิ้นเชิง ในอั ตราความเร็วที่ก้าวกระโดด ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจ การให้ บ ริก ารด้านคมนาคมจึ งจำเป็ น ต้อ งเร่งศึก ษาทำความเข้ า ใจ
เพื่อปรับตัวให้ทันต่อคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนอง
ผู้ บ ริ โ ภคตามพฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นแปลงไปได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ ง โดยจาก
การศึกษาข้อ มูลการเดินทางในเมือ งใหญ่ รวมถึงกรุงเทพมหานคร พบว่า
การเดิน ทางส่ว นมากมีต้ น กำเนิ ด มาจากการเคลื่อ นที่ ข องผู้บ ริโภคด้ว ย
จุ ดประสงค์ห ลากหลาย เช่น ธุรกิ จ การศึก ษา การอุ ป โภคและบริโ ภค
โดยเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว บริการขนส่งสาธารณะ หรือรูปแบบ
การเดินทางอื่น ๆ จากแหล่งที่พักเข้าหาสินค้าและบริการ แต่ในปัจจุบั น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เอื้ออำนวยให้เกิดปรากฏการณ์กระแสจราจร
กลับทิศ กลายเป็นผู้ให้บริการที่ต้องจัดส่งสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคแทน
ซึ่งส่งผลให้ ผู้บ ริโภคลดพฤติกรรมการเดินทางลง และผู้ให้บ ริก ารมีความ
ต้อ งการในการเดิ น ทางมากขึ้ น ตั ว อย่ า งของเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นมีมากมาย เช่น การทำงานในที่พัก (Work from
Home) การศึกษาออนไลน์ ความสามารถในการเข้าถึงอาหารและสินค้า
ผ่านผู้ให้ บ ริก ารบน Platform ต่า ง ๆ โดยจากอดีตถึ งปั จ จุ บั น ผู้บ ริโภค
เลือกใช้บริการด้านคมนาคม เช่น ระบบทางพิเศษหรือระบบขนส่งมวลชนที่
ให้ความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง แต่ในอนาคต
อันใกล้นี้ ผู้ใช้บริการในระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป พร้อม ๆ
กับพฤติกรรมการเดินทางรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมการดำรงชีวิตในยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
ปั จ จั ย แห่ งการเปลี่ย นแปลงเหล่า นี้ จ ะส่งผลกระทบต่อ การดำเนิน ธุรกิ จ

ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในหลายด้านและหลายระดับ
การศึกษาการเปลี่ย นผ่านเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเข้ าสู่ยุคอิ นเตอร์เน็ต
ในทุก สิ่ง จึ งเป็ น สิ่งจำเป็ น สำหรับ การสร้า งโอกาส และกำหนดกลยุท ธ์
ในการรับมือกับโลกยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
คำสำคั ญ : ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารด้ า นคมนาคม, ทางพิ เศษ, รถไฟฟ้ า ,
เทคโนโลยี , นวั ต กรรม, การเปลี่ ย นแปลง, ศตวรรษแห่ ง อิ น เทอร์ เน็ ต ,
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Abstract
The objective of this research is to evaluate the positive
and negative impacts of the technological transition from
the globalization era to the Internet of Thing era on strategic
planning for the transportation service businesses.
This transitional environment has enabled innovators to create
innovations that define a new problem-solving framework,
which was limited by technology from the globalization era.
These innovations have completely changed the behavior of
consumers. Therefore, expressway and metro train service
providers need to realize the importance of their
understanding of the wave of change and be able to respond
to today's consumers' needs. The analysis of traffic data in big
cities including Bangkok, Thailand suggests that most traffic
activities originate from the movements of consumers in
seeking goods and services for a variety of purposes such as
business, education, and general consumption. However, the
Internet of Things technology and innovations have induced
reverse flows of the traffic activities where service providers are
moving towards the customers in delivering products and
providing services instead. There are a number of examples
for technology and innovations that change
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the customers’ behavior such as work from home, online
education, and online purchase of goods and services via
applications. From the past to the present, consumers choose
transportation services such as expressway or mass transit that
ensures convenience, reliability, and safety. In the near future,
however, transportation system users will generate new
traveling patterns that are in line with social and economic
changes as well as new normal culture. These factors will
affect the operation of such transportation services at several
levels. Understanding the transformation of technology and
embracing the advent of world-changing innovations
in the Internet of Things era, transportation service providers
are forced to change, create new business opportunities, and
formulate strategies that enable them to excel in the modern
world.
Keywords: Transportation service businesses, Expressway,
Metro, Technology, Innovation, Internet Century, Internet of
Things

1. บทนำ
นิยามของโลก “ยุคโลกาภิวัตน์” คือยุคสมัยของการไหลเวียนข้อมูล
ข่าวสารปริมาณมาก จากปริมาณการติดต่อค้าขายและการลงทุนระหว่าง
ประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายราวกับโลกได้ถูกย่อให้เล็กลง ต่อมา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ได้พาให้สังคมมนุษย์ก้าวเข้าสู่ “ยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งหรือ (Internet of
Things, IoT)” ที่ ผู้ ค นสามารถเชื่ อ มต่ อ เข้ า หากั น ผ่ า นตั ว กลางอย่ า ง
อินเทอร์เน็ตและการสื่อออนไลน์บน Digital Platform ต่าง ๆ โลกในยุค
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งจึงถูกนิยามด้วยเทคโนโลยี ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา
หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 การค้าโลกและการไหลเวียนเงินลงทุน
ระหว่างประเทศลดลงอย่างมาก แต่ป ริมาณการไหลเวียนของข้อมูลและ
ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศกลับเพิ่มขึ้น จากข้อมูลกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (2563) พบว่ า ปั จ จุ บั น คนไทยใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต กว่ า 47 ล้ า นคน หรื อ ราว 70% ของจำนวนประชากร
ทั้ ง ประเทศ และมี พ ฤติ ก รรมการใช้ ง านเฉลี่ ย วั น ละกว่ า 10 ชั่ ว โมง
อิ น เตอร์ เน็ ต ในทุ ก สิ่ ง ซึ่ ง มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ทศวรรษที่แ ล้ว และมีผลอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ของไทย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากขึ้นทุกวัน
การเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งได้สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้นทุนในการติดต่อและทำธุรกรรมข้าม
ประเทศลดต่ำลงมากจนก่อ ให้ เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ใหม่ ๆ
และทำให้โลกที่ถูกย่อให้เล็กลงมาแล้วในยุคโลกาภิวัตน์มีการเชื่อมต่อทั่วถึง
อย่างสมบูรณ์มากขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต การศึกษาพบว่าธุรกิจในปัจจุบันจะมี
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รู ป แบ บการดำเนิ น ธุ ร กิ จ บ น Digital Platform ซึ่ ง ย้ า ยสื่ อ กลางใน
การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสินค้าจากโลกภายนอกมาอยู่ในอินเตอร์เน็ต
ดั งจะเห็ น ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล จากกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
(2563) พบว่ า ในช่ ว งที่ เกิ ด การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ในปี 2563
Platform ซื้อขายสินค้าออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย มียอดการเข้า
ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 478% ซึ่งธุรกิจลักษณะนี้เกิดจากการสร้าง Platform
เพื่ อ ดึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเข้ า มาไว้ ใ นระบบนิ เ วศเดี ย วกั น
(Collaborative Ecosystem) แล้วร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบ
ทวีคูณ นอกจากนี้ ธุรกิจการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ก็เป็นอีกหนึ่ง
กลุ่มธุรกิจสำคัญที่ร่วมกันพลิกโฉมการให้บริการและได้รับความนิยมในเวลา
อั น รวดเร็ ว ด้ ว ยรู ป แบบการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ บ น Platform ของการ
แบ่งปันสินทรัพย์ (Asset Sharing) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการใช้ทรัพย์สิน
ของตัวเอง เช่น รถยนต์ ในการให้บริการ ในระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถมาพบกันได้สะดวกยิ่งขึ้น และมีเครื่องมือ
ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกบริการที่ตรงกับความต้องการของตนมากขึ้น
จากการที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยครั้งสำคัญ ดังกล่าว
พฤติกรรมผู้ใช้บริการธุรกิจด้านคมนาคม เช่น ระบบทางพิเศษและระบบ
ขนส่งมวลชนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยพบว่า การเดินทางที่จากเดิม
เคยมีต้นกำเนิดมาจากการเคลื่อ นที่ ของผู้บ ริโภคเข้ าหาแหล่งสินค้าและ
บริก าร ได้ ก ลับ ทิ ศกลายเป็ นการเคลื่อ นที่ข องผู้ให้ บ ริก ารที่จ ะต้อ งจั ดส่ง
สินค้าและบริการไปหาผู้บริโภคแทน ในเชิง ระบบการจัดการการส่งสินค้า
(โลจิ สติก ส์) การเคลื่อ นที่ทั้งสองประเภทนี้จ ะมีจำนวนเที่ย วการเดินทาง
ชนิดยานพาหนะ ช่วงเวลาการเดินทาง และพฤติกรรมอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
อี ก ทั้ ง การที่ เทคโนโลยี ส ามารถเชื่ อ มโลกให้ เล็ ก ลง และสนั บ สนุ น ให้
การทำงานทางไกลเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ผังเมืองในอนาคตอาจจะเปลี่ยนจาก
เมืองที่กระจุกตัว เป็นเมืองที่ขยายออก สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ด้ านคมนาคม จะต้ อ งจั บ สัญ ญาณการเปลี่ย นแปลงให้ ทั น ทั้ งเพื่ อ
การแสวงหาโอกาส และการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามในการดำเนินธุ รกิจ
และกำหนดกลยุทธ์สำหรับโลกยุคใหม่ต่อไป

2. เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การเปลี่ยนแปลงในภาคการขนส่ง
การปฏิวัติระบบโลจิสติกส์เริ่มขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า อาวุธยุทโธปกรณ์ และกำลัง
บำรุงทางทหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวถูกนำมาใช้ทาง
การค้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1990 เป็ น ต้ น มา เทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ
โลจิ ส ติ ก ส์ ได้ รับ การพั ฒ นาอย่ า งมากและช่ ว ยกระตุ้ น ตลาดการค้า ขาย
ในระดั บ ประเทศเจริ ญ เติบ โตอย่ า งรวดเร็ว (ธนพล ศรีธัญ พงศ์ , 2560)
เมื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการขนส่ง
สิน ค้า และบริก ารในปั จ จุ บั น สำหรับ ผู้ ใช้ แ ละผู้ ให้ บ ริก าร และยกระดั บ
การบริห ารจั ด การสิน ค้า และการขนส่ ง เช่น ระบบคลังสิ นค้ า อั จ ฉริย ะ
(Smart Warehouse) โดรน (Drone) และ หุ่ น ยนต์ ส่ งสิ น ค้ า (Delivery
Robot) ถู ก น ำ ม า ใช้ ใน ก า รจั ด ก า รสิ น ค้ า ระ บ บ ขั บ ขี่ อั ต โน มั ติ
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(Autonomous Driving) ระบบการผ่ า นทางไร้ ไ ม้ กั้ น (Single-lane or
Multi-lane Free-flow Tolling), กล้ อ งตรวจจั บ ป้ า ยทะเบี ย นอั ต โนมั ติ
(Automatic License Plate Recognition), การระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ
(Radio Frequency Identification, RFID), อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ อั ต โนมั ติ
ต่าง ๆ (Digital Sensors) ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบคมนาคม
ผู้ประกอบการด้านการขนส่งก็จำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นกัน
จากส่ ว นผสมของเทคโนโลยี ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ และความพร้ อ ม
ของระบบเครือข่ายที่เชื่อมทุกสิ่งให้เข้าถึงกัน โลกในปัจจุบันจึงกำลังก้าวเข้า
สู่ยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
มาเชื่ อ มต่ อ กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ห ลากหลายด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น
ด้ า นการแพทย์ ด้ า นการเกษตร ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการด้านการคมนาคมขนส่ง
คือการที่ IoT จะสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้นที่เรียกว่า
Smart City หรื อ เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ เช่ น การเปิ ด /ปิ ด สั ญ ญาณไฟจราจร
อัตโนมัติตามปริมาณการจราจร การจัดการดูแลความปลอดภัยและอำนวย
ความสะดวกผู้ใช้ระบบคมนาคม โดยใช้กล้องวงจรปิด และเซนเซอร์ต่างๆ
ร่วมกับข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุค อิ นเตอร์เน็ตในทุ กสิ่ง ดั งกล่า ว
ได้ทิ้งโจทย์สำคัญให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องเร่งตอบ เพื่อติดตาม
การความต้ อ งการของผู้ บ ริโภคให้ ทั น ทั้ งการพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ การจัดการองค์กร การพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า
รวมถึงการยกระดับความคิดของผู้นำและคนในองค์กร โดยปัจจุบันบริ ษัท
ชั้นนำในโลกและในประเทศไทยเริ่มนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมลู ก ค้ า
การแนะนำสินค้าให้ ลูก ค้าแบบเฉพาะเจาะจง การตรวจสอบการฉ้ อโกง
ทางการเงิ น การให้ ค ำแนะนำการลงทุ น ในสถาบั น การเงิน ผ่ า นระบบ
อัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ และสำหรับภาคการขนส่งและ
คมนาคมก็ได้มีก ารนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุก ต์ใช้เช่นกัน เช่น
การนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) มาใช้ในการพัฒนา
ระบบตรวจจับป้ายทะเบี ยนเพื่อการวิเคราะห์การเข้า -ออกและการจัดเก็บ
ค่าผ่านทางของระบบทางพิเศษ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ทางพิเศษและ
การจ่ายค่าผ่านทางที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

3. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งสัญญาณ
กระทบกับภาคการขนส่ง
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรมและดำเนินธุรกิจจากโลกภายนอก
เข้าไปสู่ Digital Platform ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ไปอย่างสิ้นเชิง ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศปีที่ผ่านมาจาก
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสังคม ปี 2562 พบว่า คนไทยเข้ า ถึ ง
อิ น เทอร์เน็ ต กว่ า 47 ล้ า นคน หรือ ราว 70% ของจำนวนประชากรทั้ ง
ประเทศ เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 นาที เพิ่มขึ้น 17 นาที จากปีก่อนหน้า
โดยเมื่ อ พิ จ ารณารายช่ ว งวั ย พบว่ า กลุ่ ม คนอายุ 19-38 ปี (Gen Y)
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ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 36 นาที และ กลุ่มคนอายุ 55-73
ปี (Baby Boomer) ก็ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงวันละ 10 ชั่วโมงเช่นกัน และ
ใช้มากกว่ากลุ่มคนอายุ 39-54 ปี (Gen X) ถึ งกว่า 10 นาที ต่อ วัน ทั้งนี้
ผู้วิจัยมองว่า พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องไปตามภาระหน้าที่ของช่วงวัย
โดยเมื่ อ เจาะลึ ก ถึ ง การใช้ เวลาดั ง กล่ า ว พบว่ า 91% ใช้ ไปกั บ Social
Media (Facebook, Line, Instagram) รอ งลงมาคื อ กิ จ ก รรมดู ห นั ง
ฟังเพลง 71% ค้นหาข้อมูลออนไลน์ 70% รับ-ส่งอีเมล์ 62% และกิจกรรม
ที่น่า สนใจที่สุดของปี ที่ผ่านมาคือ การชำระเงินค่า สินค้าและบริก ารทาง
ออนไลน์ (พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ E-Commerce) มากถึ ง 60%
ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกที่การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ติด 5 อันดับแรก ซึ่ง
เป็ น สั ญ ญาณที่ ส ะท้ อ นถึ งความเชื่ อ มั่ น ในความปลอดภั ย ของ Online
Payment Services อั น เป็ น ตั ว แปรสำคั ญ ของการเติ บ โตของธุ ร กิ จ
E-Commerce ที่ จ ะนำไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการเดิ น ทาง และ
รู ป แบบการขนส่ ง ในอนาคต ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบที่ อ งค์ ก รที่ ท ำธุ ร กิ จ
ด้านการขนส่งและคมนาคมต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ตในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา
นับ ว่า เป็ นตัว แปรสำคัญ ที่ ทำให้ เกิดการเจริญ เติ บ โตของ E-Commerce
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในการซื้ อ สิ น ค้ า สั่ ง อาหาร
ส่งพัสดุ/จดหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง และ
ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการด้านการขนส่งและคมนาคมทั้งทางบวกและ
ทางลบ การศึก ษาถึ งพฤติ ก รรมผู้ บ ริโภคในโลกออนไลน์ เชิ งลึก พบว่ า
E-Commerce เป็นกิจกรรมที่กำลังมีการเติบโตเพิ่ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ การสั่งอาหารออนไลน์ เพิ่มขึ้น 15% การ
ชำระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร เพิ่ ม ขึ้ น 11% และการรั บ -ส่ ง สิ น ค้ า /พั ส ดุ /
เอกสารทางออนไลน์ เพิ่ ม ขึ้ น 11% จะเห็ น ได้ ว่ า ภายในปี เดี ย วเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงกว่า 10% ในทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรม E-Commerce
อันเป็ นสัญ ญาณให้ ผู้ป ระกอบการด้านการขนส่งทั้งระบบต้อ งเร่งเรีย นรู้
เพื่อใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ที่กำลังเกิดขึ้น
จากข้อมูลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังพบอีกว่า มูลค่า
E-Commerce ของไทยเติบ โตอย่า งต่อ เนื่อ งทุ ก ปี ระหว่า ง 8-10% และ
เมื่ อ เปรีย บเที ย บจำนวนผู้ ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า
เพิ่มขึ้ นกว่า 150% สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บ ริโภคที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาของเครื่องมือสื่อสาร และราคาที่
เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ คนไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ทั้งหมดนี้
ผลั ก ดั น ให้ ต ลาด E-Commerce ในประเทศเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดด
ทั้งจำนวนผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงเกิด
การแพร่ระบาดโควิด19 ซึ่งรัฐมีมาตรการจำกัดการเดินทางส่งผลให้ปริมาณ
จราจรบนทางพิเศษและปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลงเกินครึ่งของสภาวะ
ปกติ แต่แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ กลับมียอดการเข้าใช้บริการ
เพิ่มขึ้นถึง 478% สะท้อ นให้เห็นว่า ตลาดออนไลน์เป็นที่นิย มในวงกว้าง
ด้ ว ยจุ ด แข็ งที่ ไม่ ต้ อ งมี ห น้ า ร้ า น ไม่ มี ค่ า เช่ า ซื้ อ ขายได้ 24 ชั่ ว โมง และ
ยั งสามารถเลื อ กช่ อ งทางการขาย ทำการตลาด โฆษณาหากลุ่ ม ลู ก ค้ า
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เป้ า หมายได้ อ ย่ า งเฉพาะเจาะจง โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ก ารเดิ น ทาง
แบบเดิมเลย นับเป็นกระแสที่ผู้ประกอบการด้านการขนส่งและคมนาคมทั้ง
ห่วงโซ่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
สำหรั บ ประเทศไทยถื อ ว่ า มี อั ต ราการเติ บ โตของ E-Commerce
สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกปี ส่วนหนึ่งมา
จากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ระบบ E-Payment ที่สะดวก และการขนส่ง
ที่รวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมซื้อของออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เมื่ อ มองมาถึ งโอกาสของสิน ค้า และบริก าร จะเห็ นได้ว่า ตลาดออนไลน์
เติ บ โตขึ้ น มาก ทั้ ง เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) และ
ความน่าเชื่อถือในแหล่งขายสินค้า นอกจากนี้มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เช่น ระบบ Chatbot ที่ให้ข้อมูลกับลูกค้า
ได้รวดเร็ว, ระบบ Datamining สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และ
ระบบการตัดสินใจในเชิงการบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยกำลั ง
ก้าวเข้ าสู่ยุค 5G ที่จะเปิ ดให้ บ ริก ารในช่ว งปลายปี 2563 นี้ ส่งผลให้เกิด
การเร่งพัฒนานวัตกรรมเข้ามาเสริมในการจัดส่งสินค้า เช่น การใช้โดรน
เพื่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า และวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง ถ่ า ยทอดสดแบบ 360 องศา
เพื่อการทำการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ซึ่งพัฒนา
ไปตามความต้องการของลูกค้า มีระบบการติดตาม (Tracking) ตรวจสอบ
สถานะการส่ ง ที่ แ ม่ น ยำ ทำให้ เกิ ด ความมั่ น ใจในการสั่ ง ซื้ อ อี ก ทั้ ง
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภาคเอกชนที่มีตัวเลือกหลากหลาย ระบบบริการที่มี
การแข่งขันสูงแข่งขันกันพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากขึ้น ทั้งหมดนี้
เป็นแรงเสริมสำคัญให้ตลาด E-Commerce เติบโตด้วยอัตราเร่งในปัจจุบัน
จากความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีเหล่านี้เอง พฤติกรรม
ผู้บริโภคจึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว จากแต่เดิมที่คนส่วน
ใหญ่เลือกเดินทางจากแหล่งที่พักเข้าหาสินค้าและบริการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในปัจจุบันได้เอื้ออำนวยให้เกิดปรากฏการณ์กระแสจราจรกลับ
ทิศ กลายเป็นผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคแทน ซึ่งส่งผล
ให้ ผู้บ ริโภคลดพฤติก รรมการเดินทางลง และผู้ให้ บ ริการมีความต้องการ
ในการเดินทางมากขึ้น ดังจะสังเกตได้จากความหนาแน่นของปริมาณจราจร
บนทางพิ เศษที่ ล ดลงในย่ า นเศรษฐกิ จ และพื้ น ที่ ใ จกลางเมื อ ง เช่ น
ด่ า นยมราช ด่ า นรามคำแหง และด่ า นสาธร ทางพิ เศษศรี รัช เป็ น ต้ น
(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2562) แต่ปริมาณการใช้ทางพิเศษเพิ่มขึ้น
ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายขนส่งสินค้า เช่น ด่านลาดกระบัง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพ-ชลบุรี ด่านบางพลี 1 ทางพิเศษ
บู รพาวิถี และด่ า นท่ า เรือ 1 ทางพิ เศษเฉลิ ม มหานคร เป็ น ต้ น ปริมาณ
จราจรประเภทรถบรรทุ ก สี่ล้ อ สำหรับ ขนส่งสิ นค้า มี มากขึ้ น สวนทางกั บ
ป ริ ม าณ จ ราจ รป ระ เภ ท รถ บ รรทุ ก ข น าด ให ญ่ (ก ารท างพิ เศ ษ
แห่ ง ประเทศไทย, 2562) สิ่ ง เหล่ า นี้ ย่ อ มบ่ ง ชี้ ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะมี ต่ อ
ผู้ป ระกอบการธุรกิจ ให้ บ ริก ารด้า นคมนาคมขนาดใหญ่ ในเขตเมือ ง เช่น
ระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน ในหลายด้านและหลายระดับ
การศึกษาการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตใน
ทุ ก สิ่ ง จึ ง เป็ น สิ่ ง จำเป็ น สำหรั บ การสร้ า งโอกาส และกำหนดกลยุ ท ธ์
ในการรับมือกับโลกยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
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4. การประเมินโอกาสและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านคมนาคม
ปั จ จุ บั น ภาครัฐได้ดำเนิน การโครงการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐานทาง
คมนาคมมากมาย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางขนส่งสินค้า
และบริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ภายในและ
ภายนอกประเทศโดยรั ฐ ได้ ผ ลั ก ดั น นโยบายการให้ เอกชนร่ ว มลงทุ น
ในโครงการของรั ฐ (Public-Private Partnership) เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ทาง
การเงิน และบริการจั ดการความเสี่ยงบางประเภทที่ภาคเอกชนสามารถ
บริห ารจั ดการได้อ ย่า งมี ป ระสิท ธิผล สนั บ สนุ นการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ที่ ก้ า วหน้ า ของภาคเอกชนมาใช้ ในการบริ ห ารจั ด การ ให้ บ ริ ก าร และ
บำรุงรัก ษาโครงสร้า งพื้ นฐานของรัฐ เช่น ประกาศเชิญ ชวนเอกชนร่ว ม
ลงทุนในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน -นครราชสีมา
และสายบางใหญ่-กาญจนบุรีของกรมทางหลวงในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งกรมทางหลวงได้ ข ยายกรอบการออกแบบและดำเนิ น การโครงการ
ด้านเทคโนโลยีทางพิเศษให้ก้าวหน้ามากขึ้น
ด้ ว ยนโยบายส่ งเสริ ม การลงทุ น ในโครงการสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน
ด้ า นคมนาคมของภาครั ฐ ในโครงการทางพิ เศษ ทางหลวงพิ เศษ และ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หน่วยงานจากภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการกำหนดทิ ศ ทางของการพั ฒ นาประเทศ โดยการใช้ ท รั พ ยากร
ด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
และทรั พ ยากรด้ า นเทคโนโลยี ทั้ ง จากภายในและภายนอกองค์ ก ร
ในการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแป ลงด้ า นเทคโนโลยี ที่ ก ำลั ง จะมาถึ ง
ผู้ประกอบการเอกชนจำเป็นต้องตระหนักรู้ถึงโอกาสและความเสี่ยง รวมทั้ง
เพิ่ ม มุ มมองในการวางแผนการดำเนิน ธุรกิ จ ในอนาคตสำหรับ โครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางพิเศษ และ
รถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน ในวั น ที่ ป ริ ม าณความต้ อ งการและรู ป แบบ
การเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า กำลั ง เปลี่ ย นแปลงไปโดยมี สิ่ ง แวดล้ อ ม
“อิ นเตอร์เน็ ตในทุ ก สิ่ง” เป็ นพื้นหลัง จากการศึก ษาและรวบรวมข้ อ มูล
ผู้วิจัยพบว่าผู้ประกอบการเอกชนสามารถปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ได้ใน 3 ด้าน (1) การขยายฐานผู้ใช้บริการให้คลอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่
ที่กำลังจะเกิดขึ้น (2) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการจัดการต้นทุนใน
การดำเนินการ และ (3) การต่อยอดธุรกิจจากการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่มีอยู่แล้ว
ในอนาคต รูปแบบความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนไป
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะส่งผลให้เกิดมีกลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มใหม่ที่แสดงความต้องการด้านคมนาคม เช่น ผู้ให้ บริการขนส่งสินค้า
และบริการ ซึ่งจะมีความต้องการในการใช้ระบบฯ เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นเป็น
สัดส่วนกับการเติมโตของ E-Commerce การเข้าไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ผู้ประกอบการเอกชนอาจจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ในความรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น ป้ า ยแนะนำเส้ น ทาง เครื่ อ งหมายจราจร
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางให้รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นยานยนต์ไร้คนขับ
ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางในอนาคตที่มีใช้แล้วในต่างประเทศ
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การให้ บ ริก ารทางพิ เศษและรถไฟฟ้ า ขนส่ งมวลชนในประเทศไทย
ยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่มาก เนื่องจากรูปแบบการ
จัดการในปัจจุบันมีรากฐานมาจากการกำหนดนโยบายของภาครัฐในอดีต ที่
มีกรอบการดำเนินการด้านเทคโนโลยีที่จำกัด การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มายกระดับการให้บริการและลดต้นทุนในการดำเนินการ จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษแบบทางเปิ ด (Open Toll Road หรือ Multi-lane Free-flow
Tolling) จะแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพร้อมทั้ง
กำจัดต้นทุนค่าก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางและระบบประกอบการจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าผ่านทางด้ว ยแรงงานคน
ได้อีกด้วย
การพัฒนาความเชี่ยวชาญที่สั่งสมอยู่ในองค์กรให้กลายเป็นสินค้าหรือ
บริ ก ารที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ก็ ส ามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ของ
ผู้ประกอบการเอกชนได้เช่นกัน การใช้ความเชี่ยวชาญเดิมที่องค์กรสั่งสม
ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ เช่ น การให้ บ ริ ก ารและ
การบำรุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งทางพิ เศษด้ ว ยบุ ค ลากร ทรั พ ยากร และ
ความเชี่ยวชาญภายในองค์กร ไปให้บริการงานต่างๆแก่ภาครัฐ และเอกชน
อื่น ๆ (Insourcing) จะเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และรักษาความสามารถหลัก
(Competency) ขององค์กรไว้ต่อไปได้
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
และการเป ลี่ ย น แป ลงผั ง เมื อ งก็ เ ป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส ำคั ญ เช่ น กั น
ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธการดำเนินธุรกิจด้านคมนาคม
แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบเอกชนด้ า นคมนาคมจะสามารถปรับ ปรุ งรูป แบบ
การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
แต่คุณค่าของการให้ บ ริการด้านคมนาคมยังคงยึดติดกับคุณค่าด้านเวลา
ความปลอดภั ย สิ่ งแวดล้ อ ม และบริ ก าร ให้ แ ก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารอยู่ ดี หรื อ
อีกในหนึ่งคือ ความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้ายังเป็ นปัจจั ย
หลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลประกอบการของธุ ร กิ จ ด้ า นคมนาคมอย่ า งมาก
การเกิ ด เทคโนโลยี ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ย่ อ มส่ งผลให้
พฤติก รรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ว เช่นกัน เช่น
วัฒ นธรรมการใช้ชี วิตออนไลน์ การ การซื้ อ สิ นค้ า อุ ป โภคบริโภค และ
การบริการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้ นก็ส่งผลลบต่อการเติบ โตของความต้อ งการ
การเดินทางเช่นกัน
ผลกระทบที่เกิดต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคคือรูปแบบการดำเนินชีวิต และรูปแบบการอุปโภคบริโภคที่
เปลี่ย นแปลงไปพร้อ มกับ การเปลี่ย นแปลงที่อ ยู่อ าศัย และแหล่งธุรกิจ ใจ
กลางเมือง ในอดีตผังเมืองจะถูกออกแบบให้มีความหนาแน่นสูง เพื่อให้รัฐ
สามารถให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ แก่ ป ระชาชนได้ ง่ า ย สะดวก และรวดเร็ ว
(นิรมล กุลศรีสมบัติ, 2563) แนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการกระจุกตัวของที่
อยู่อ าศัย และแหล่งธุรกิจ อยู่ในเมือ ง แต่ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยีสมั ย ใหม่
เอื้ อ อำนวยให้ เกิ ด รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ ยึ ด ติ ด กั บ การเดิ น ทางน้ อ ยลง
การทำงานทางไกล การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ทำได้สะดวกมากขึ้น
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คุณค่าด้านเวลา ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และบริการที่ผู้ประกอบการ
ด้านคมนาคมมอบให้จะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไป

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านคมนาคม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จของ
ธุรกิจ ในวันนี้อาจไม่เหมือนเดิมในอนาคตอันใกล้ หากไม่สามารถปรับตัว
และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ นวัตกรรม
และการคิ ดค้ น แนวทางการทำธุรกิ จ ใหม่ จึ งเป็ น ทางออกให้ กับ องค์ ก ร
สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ให้ทะยานต่อไป
ได้ จากการศึก ษาความเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้ น พบโอกาส
ที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ โอกาสที่ 1 การขยายฐานผู้ใช้บริการให้คลอบคลุม
กลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โอกาสที่ 2 การนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริการจัดการต้นทุนในการดำเนินการ และโอกาสที่ 3 การต่อยอด
ธุรกิจจากการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีอยู่แล้ว
5.1 การสร้างหน่วยพัฒนาธุรกิจใหม่
การสร้ า งหน่ ว ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ ใหม่ เป็ น การขยายฐานผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ให้คลอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.1.1 การพัฒนาธุรกิจเดิม
เนื่องด้วยผู้ประกอบธุรกิจบริการการด้านคมนาคม มีความเชี่ยวชาญ
ชำนาญจากกิจการเดิม จึงมีความสามารถที่จะต่อยอดหน่วยงานที่สำคัญ
แต่ละหน่วยให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจเฉพาะใหม่ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทาง
เทคโนโลยี เพื่อให้บ ริการแก่ภ าครัฐ และเอกชนรายอื่นได้ เช่น งานกู้ภัย
และงานซ่อมบำรุง นอกจากจะสามารถให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการของตนได้
เป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังสามารถพัฒนาหน่วยงานดังกล่าว ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
และรับดูแลงานสำคัญที่สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันแก่หน่วยงานอื่นได้อีก
ด้วย อั นจะเป็นการขยายโอกาส เพิ่มจุดแข็ง นำไปสู่หนทางการทำธุรกิจ
ใหม่ได้ในอนาคต
5.1.2 การพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
จากการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำหน่วยงานเดิมมา
ต่อยอด อาจไม่เพียงพอต่อการรับมือความเปลี่ยนแปลง องค์กรจึงควรหา
โอกาสใหม่ เพื่อเริ่มต้นพัฒนาตามสัญญาณที่พฤติกรรมผู้ใช้บริการส่งให้รับรู้
ผ่านตัวเลขการเดินทางที่ได้เกิดขึ้น เช่น การเทคโนโลยีรถแท็กซี่ไร้คนขับ
องค์ก รอาจเปิ ดหน่ว ยพัฒ นาธุรกิจ ดังกล่าว เพื่อ ทดลองตลาดการใช้งาน
ก่อนต่อยอดธุรกิจใหม่หากการตอบรับจากประชาชนประสบความสำเร็จ
อันจะเป็นการออกจากกรอบเดิมที่เคยดำเนินธุรกิจมา
5.1.3 การสร้างพันธมิตรกับองค์กรธุรกิจแห่งอนาคต
ปัจจุบันมีการเกิดธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก ที่มุ่งจะพัฒนาธุรกิจของ
ตนเองในการมอบคุณ ค่ าที่ สำคัญ ตามพฤติ ก รรมผู้บ ริโภคสมัย ใหม่ และ
ด้วยความที่องค์กรเหล่านี้มีขนาดเล็ก จึงเป็นจุดแข็งที่จะปรับตัวได้อย่างเร็ว
เร็วตามการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ในทางตรงกันข้าม องค์กรเหล่านี้เองก็ยังขาด
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ซึ่ งประสบการณ์ และเงิน ทุ น ที่ จ ะช่ว ยในการพั ฒ นา จึ งเป็ น ช่ อ งว่า งให้
ผู้ป ระกอบการธุรกิจบริการด้านคมนาคม สามารถเข้ าไปจับ โอกาส และ
ร่ว มเป็ นพั น ธมิ ตรได้ เช่น กลุ่ มผู้ใช้บ ริก ารที่ ให้ บ ริก ารขนส่งสิน ค้า ทั้ งนี้
เพื่อต่อยอดในการเสริมจุดแข็งจนอาจเกิดเป็นธุรกิจใหม่ที่มาส่งเสริ มงาน
ด้านคมนาคมขนส่งได้ในอนาคต
5.2 การลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพ
จากทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งสินทรัพย์ที่จับต้องได้ และ
จับต้องไม่ได้ รวมถึงพนักงานในองค์กรทุกคน ล้วนมีความสำคัญ ที่จะต้อง
พัฒนาให้ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน อันจะนำไปสู่การลดต้นทุน
และเพิ่มศักยภาพของทุกหน่วยสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน เนื่อ งจากปัจจุบันโครงสร้างสังคมและผังเมืองเป็ น
มหานครขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนของการใช้พื้นที่ เมื่อจะเดินทางจากจุด
หนึ่ งไปยังอี ก จุ ดหนึ่ งด้ ว ยวิธีก ารปกติ ใช้เวลามาก ระบบคมนาคมขนส่ ง
ที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถตอบโจทย์ด้านเวลาได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งหมดนี้
ยังคงเป็นรูปธรรมที่ยังไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน หากผู้ประกอบการ
สามารถแสดงตั ว เลขความได้ เปรีย บด้ า นเวลาจากการเลื อ กใช้ รูป แบบ
การเดิ นทางต่า ง ๆ ได้ ผ่านช่อ งทางออนไลน์ หรือ เทคโนโลยีป้ ายแสดง
ข้อมูลก่อนใช้บริการ ย่อมจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับการจ่าย
ค่าบริการแต่ละครั้ง อันจะนำมาซึ่งการวัดผลที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น

5.2.1 การพัฒนางานวิจยั และพัฒนา
การตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ เป็นอีก
กลยุทธ์หนึ่งสามารถเร่งกระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยหลักวิชาการ เพื่อหา
ช่อ งทางลดต้ นทุ น การดำเนิ น การ และเพิ่ มประสิท ธิภ าพในการทำงาน
ก่ อ นจะต่ อ ยอดดึ งหน่ ว ยงานภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญมาให้ ค วามรู้
เทคนิ ค วิ ธี ก าร ตลอดจนร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นานวั ต กรรมที่ เป็ น ประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร อันจะเป็นการทำให้ องค์กรสามารถก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคลองตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

5.3.2 การนำเสนอคุณค่าด้านความปลอดภัยที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ
คุณค่าด้านความปลอดภัยเป็นอีกส่วนสำคัญที่ผู้ให้บริการทางพิเศษและ
รถไฟฟ้ า ขนส่งมวลชน มอบให้ แ ก่ผู้ใช้ บ ริก าร เนื่อ งจากชี วิตเป็ น สิ่งมีค่ า
ผู้ป ระกอบการจึงมีแ ผนการเผชิญ เหตุฉุก เฉิ น กำกับ ด้วยเวลาการปฏิบั ติ
ภารกิ จ และแนวทางการจั ด การอย่ า งมี ม าตรฐานระดั บ สากล หากแต่
ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถรับรู้ได้หากไม่เจอปัญหาด้วยตนเอง ผู้ประกอบการ
จึ งควรนำเสนอศัก ยภาพความพร้อ มรับ มือ กับ เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ผ่า นสื่ อ
ออนไลน์ ที่อ ยู่ในมื อ ผู้บ ริโภค อั น เป็ น การทำให้ ผู้ใช้บ ริก ารเกิดความรู้สึก
ปลอดภัย และคุ้มค่ากับการจ่ายค่าบริการ

5.2.2 การตระหนักให้เกิดการพัฒนาระดับบุคคล
นอกจากการทำให้มีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบดูแลด้านการวิจัยและ
พัฒนาโดยตรงแล้ว ยังควรมีการทำให้ทุกคนในองค์ก รมีจิตวิญ ญาณแห่ ง
การวิจัยและพัฒนา โดยปลูกฝังให้ทุกส่วนงานตระหนักในการเรียนรู้ พัฒนา
เพิ่มพูนทักษะในการทำงานอยู่สม่ ำเสมอ เป็นอีกหัวใจสำคัญในการพัฒนา
องค์กร โดยจะต้องเริ่มต้นที่การทำให้เป็ นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมที่พนักงานทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ก่อนจะดึง
มาเป็ น ภารกิ จ สำคั ญ ระดั บ ฝ่ า ย แผนก และบุ ค คล ให้ ไ ด้ มี ก ารคิ ด
แสดงวิสัย ทั ศ น์ นำเสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หา ทั้ งในงานของตน และ
ส่วนงานอื่นๆที่เห็นว่าเป็นปัญหา สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนา
จากรากที่ผู้บริหารไม่อาจมองเห็นได้ แต่มีความสำคัญเชิงลึก

5.3.3 การนำเสนอคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมที่มอบให้แก่โลก
คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ในปัจจุบันยังไม่อาจตระหนักถึง ว่าได้ เป็นผู้มีส่วนช่วยสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคการขนส่ง
เป็ น ต้น สำคั ญ ในการปล่อ ยคาร์บ อนราว 1 ใน 4 ของการปล่อ ยทั่ ว โลก
หากแต่ก ารใช้ บ ริก ารระบบคมนาคมขนส่งที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ ลดปั ญ หา
จราจร ผู้ใช้บริการของธุรกิจเหล่านี้ จึงมีส่ว นร่วมในการช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถแสดงเป็นตัวเลข
ผลประโยชน์ที่ได้รับ เป็นรายปี รายเดือน รายวัน ตลอดจนรายบุคคลผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ หรื อ เทคโนโลยี ที่ เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ โ ดยง่ า ยได้ แ ล้ ว
ย่อมทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกภูมิ ใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว และคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายค่าบริการอีกด้วย

5.3 การนำเสนอคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ (Solution Selling)
ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เมื่อจะทำการซื้อสินค้าและ
บริการ จะมีการตรวจสอบคุณค่าที่จะได้รับก่อนเสมอ การนำเสนอคุณค่า
ที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ (Solution Selling) จึงกลายมาเป็นสิ่งที่องค์กรพึง
ตระหนัก เพื่อให้ ก้าวทันคาดหวังของผู้ใช้บ ริการ ที่จะต้องสามารถเข้าใจ
และวินิ จ ฉั ย รวมทั้ งระบุ ปั ญ หาของผู้ใ ช้บ ริก ารได้ ก่อ นนำเสนอคำตอบ
ที่จะช่วยแก้ไขปั ญหาให้ แก่ผู้ใช้ บริการด้านคมนาคม เช่น ทางพิเศษ และ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทั้งด้านเวลา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.3.1 การนำเสนอคุณค่าด้านเวลาที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ
คุ ณ ค่ า ด้ า นเวลาเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ผู้ ใช้ บ ริก ารระบบคมนาคมขนส่ ง
ที่เสีย ค่ า บริก ารเพิ่ม พิ เศษ (Premium Fee) มุ่งหวัง เช่น ทางพิ เศษและ

5.3.4 การเพิ่มจุดขายใหม่ในการใช้บริการ
จากการนำเสนอคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าว
มาในหัวข้อก่อนหน้า คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่
ผู้ป ระกอบการพึ งตระหนั ก คื อ การเชื่อ มโยงอารมณ์ ค วามรู้สึ ก ให้ ถึ งใจ
ผู้บริโภค โดยการทำให้การเดินทางด้วยทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
เป็ นมากกว่าการเดินทาง เช่น การนำนวัตกรรมทางความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยี มาตกแต่งขบวนรถไฟฟ้า สถานี ทางพิเศษ และอาคารด่าน
เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางให้ เกิ ด ความสวยงาม ดั ง ตั ว อย่ า งเช่ น สถานี ร ถไฟใน
กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ที่ได้เติมแต่งงานสถาปัตยกรรมจนกลายเป็ น
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าแค่สถานีรถไฟทั่วไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่
เพี ย งจะทำให้ ผู้ ใช้บ ริก ารรู้สึ ก คุ้ ม ค่ า ในการใช้บ ริก ารเท่ า นั้ น หากแต่ ยั ง
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สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงความรู้สึกภายใน ที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ซึ่งเป็น
อีกคุณค่าที่พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการ
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หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบในการศึ ก ษาวิธีก ารปรับ ตัว และดำเนิ น ธุ รกิจ ให้
สอดคล้ อ งไปกั บ การเปลี่ ย นแปลงจนสามารถพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
อนาคต (New S-curve) ได้ อ ยู่ ต ลอดเวลา ทั้ งจากการพั ฒ นาธุ รกิ จ เดิ ม
โดยใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีต่อยอดเกิดเป็นธุรกิจใหม่ และการพัฒนา
ธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง หรือเข้าไปเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในธุ รกิ จ แห่ งอนาคต ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 การลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ศั ก ยภาพ

พัฒนาการนาเสนอคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ
รูปที่ 1 สถานีรถไฟ Arbatskaya กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
ที่มา Wikipedia Moscow Metro (2020)

ยุทธศาสตร์

6. บทสรุป
ผู้ป ระกอบธุรกิ จ บริก ารด้ า นคมนาคม เช่ น ทางพิ เศษและรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชน กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ จากยุคโลกาภิวัตน์
เข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมผู้ใช้บริการแตกต่างจากในอดีต
อย่างสิ้นเชิง อั นเนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอ ย่างก้าวกระโดด
จากเดิมเที่ยวการเดินทางจะมีต้นกำเนิดมาจากการเคลื่อนที่ของผู้บริโภค
เข้าหาแหล่งสินค้าและบริการ กลับทิศกลายเป็นผู้ให้บริการจะต้องจัดส่ง
สิน ค้า และบริก ารให้ ผู้ บ ริโภคแทน ซึ่ งหากคิด ในแง่โ ลจิ ส ติ ก ส์ จ ะมี เที่ ย ว
การเดินทาง ชนิดยานพาหนะ ช่วงเวลาการเดินทาง และพฤติกรรมอื่นๆ
ที่แตกต่างกัน อีกทั้งการที่เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโลกให้เล็กลง สนับสนุน
ให้ ก ารทำงานทางไกลเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ จะทำให้ ผังเมื อ ง
ในอนาคตเปลี่ย นแปลงไป จากเมือ งที่ก ระจุ ก ตัว เป็ นเมื อ งที่ ข ยายออก
สิ่งเหล่า นี้ล้วนทำให้ ผู้ป ระกอบการจะต้อ งจั บ สัญ ญาณการเปลี่ย นแปลง
ให้ ทั น เพื่ อ ใช้ เป็ น โอกาส และกำหนดกลยุ ท ธ์ รับ มื อ กั บ โลกยุ ค ใหม่ ได้
อย่างสอดคล้องต่อไป
จากการศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้ประกอบการ พบโอกาสที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ โอกาสที่ 1 การขยายฐาน
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารให้ ค ลอบคลุ ม กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารใหม่ ๆ ที่ ก ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น
โอกาสที่ 2 การนำเทคโนโลยี ม าใช้ ในการบริ ก ารจั ด การต้ น ทุ น ในการ
ดำเนินการ และโอกาสที่ 3 การต่อยอดธุรกิจจากการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญเป็นผลอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ บ ริโภคในการดำเนิ น ชี วิต จะส่ งไปผลให้
ผั ง เมื อ งขยายออกมากขึ้ น ด้ ว ยความพร้ อ มจากเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
เอื้ อ อำนวยให้ เกิ ด รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ ยึ ด ติ ด กั บ การเดิ น ทางน้ อ ยลง
สามารถทำงานทางไกลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ออนไลน์สะดวกมากขึ้น คุณค่าด้านเวลา ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
บริ ก าร ที่ ผู้ ป ระกอบการด้ า นคมนาคมมอบให้ จึ ง อาจไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ จ ำเป็ น
อีกต่อไป
ในภาพรวมการศึกษาข้างต้น จึงสามารถสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
ธุรกิจทางพิเศษและรถไฟฟ้า เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้
3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างหน่วยพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อให้มี

สร้างหน่วยพัฒนาธุรกิจใหม่

พัฒนางานวิจัย

รูปที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจ
โดยการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาให้ช่วยหาวิธีการลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงานต่างๆขององค์กร จนถึงขั้นการทำให้ทุกคนในองค์กรมี
จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ ว ยเช่ น กั น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
การนำเสนอคุ ณ ค่ า ที่ ม อบให้ แ ก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร (Solution Selling) โดยใช้
เทคโนโลยี และสื่อสมัยใหม่ ในการนำเสนอคุณค่าที่เกิดจากการใช้บริการ
เพื่อให้ก้าวทันความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ที่จะต้องสามารถเข้าใจปัญหา
ก่อนการนำเสนอคำตอบ ทั้งด้านเวลา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
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ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจทางพิเศษและรถไฟฟ้า
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บทคัดย่อ

Abstract

การบริ ก ารเดิ น ทางรวมครบวงจร Mobility as a Service (MaaS)
เป็นการรวบรวมระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้
การเดินทางสะดวกสบายเป็นอย่างมาก หากนำระบบ MaaS มาปรับใช้ใน
ประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น รวมถึงลดจำนวนรถยนต์ส่วนตัวในท้อง
ถนนอันเป็นสาเหตุหลักของการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ การศึกษาในครั้งนี้
มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเดิ น ทางจากผู ้ ท ี ่ ท ราบหรื อ มี
ประสบการณ์ในการใช้บริการในการเดินทางที่ห ลากหลาย รวมถึงระบบ
แบ่งปันกันใช้ (Shared mobility) จึงทำให้เจาะจงสำรวจพฤติกรรมเดินทาง
กับ กลุ่มนิสิต จุฬา ฯเป็นกรณีศึกษา และศึก ษาความเป็นไปได้ของระบบ
MaaS ในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาเชิงคุณภาพและการพัฒนาแอป
พลิ เ คชั น โดยข้ อ มูล ด้า นพฤติก รรมการเดิน ทางมาจากการสำรวจผ่า น
แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 681 ชุด จากกลุ่มตัวอย่ างนิสิตจุฬ า ฯ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น (AHP) และการทำ
Data Visualization สำหรั บ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องระบบ MaaS
ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้ให้บริการทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA), รถไฟฟ้าบีทีเอส, Muvmi
และ Ha:mo ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ลำดับความสำคัญของ
ปัจ จัย ในการเดินทางจากมากไปน้อ ยตามดังนี้ เวลาการเดินทาง, ความ
สะดวกสบาย, ความน่าเชื่อถือของข้อมูล, ความเข้าถึงของระบบขนส่ง, ความ
ปลอดภัยและค่าโดยสาร ตามลำดับ และพบว่าผู้ให้บริการทั้ง 4 รายให้ความ
สนใจและให้ความร่วมมือหากมีการนำระบบ MaaS เข้ามาใช้ในไทย แต่มี
ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ แนวทางในการแบ่งปันข้อมูลอย่างเป็น
ธรรม และการแบ่งค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการแต่ละราย ดังนั้นจึงสรุปปัจจัย
สำคัญที่ทำให้เกิดระบบ MaaS ทั้งสิ้น 6 ปัจจัย คือ ความร่วมมือ , ความ
ตระหนักถึงส่วนรวม, การปรับเปลี่ยนตามลักษณะส่วนบุคคล, ประสบการณ์
ของผู้ใช้บริการ, นวัตกรรม และการแบ่งปันข้อมูล การพัฒนาและทดสอบ
MaaS แอปพลิเคชัน แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก
แอปพลิเคชันเพื่อการเดินทางได้และระบุอยากใช้งานจริง
คำสำคัญ : การให้บริการคมนาคม, พฤติกรรมการเดินทาง, กระบวนการ
วิเคราะห์ตามลําดับชั้น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mobility as a Service (MaaS) integrates public transport
systems and enhance travelers’ convenience. If the MaaS
system can be implemented in Thailand, it could encourage
more usage of public transport. Moreover, it might get people
to shift away from private transport which is the main cause of
traffic congestion in Bangkok. This study aimed to investigate
traveling behaviors from those who have experience on multiple
travel modes, including shared mobility. This study focused on
Chulalongkorn University students’ travel behavior as a case
study. Another objective was to explore a feasibility of the MaaS
in Bangkok from qualitative interview and Application
development. Travel behavior data came from a survey of 681
questionnaires answered by Chulalongkorn University students.
The data were then analyzed by the analytic hierarchy process
(AHP) and were summarized by data visualization. The feasibility
study of the MaaS came from qualitative interview with 4 service
providers, including the Mass Rapid Transit Authority of Thailand
(MRTA), BTS, Muvmi, and Ha:mo. The analyses on the users' side
showed that priority of traveling factors from high to low as
follows: Travel time, comfort and convenience, data reliability,
accessibility, safety and fare. On the service providers’ side, all
of them are cooperative to launch the MaaS in Thailand.
However, important issues must be considered: A fair data
sharing and fare distribution. Therefore, the study discovers 6
key ingredients of the MaaS, which are cooperation, public
awareness, personalization, user experience, innovation and
data sharing. The development and testing of MaaS applications
yields prospect result in that the users can take advantages of
MaaS feature and wish to make the real use.
Keywords: Mobility-as-a-Service (MaaS), travel behavior,
analytic hierarchy process (AHP), Chulalongkorn University
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สัมภาษณ์เชิงคุณภาพเพื่อแสดงปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนา MaaS ใน
มุมมองผู้ให้บริการ

การให้ บ ริ ก ารเดิ น ทางรวมครบวงจร หรื อ Mobility as a Service
(MaaS) เป็น แนวคิด ของระบบการเดินทางที่รวบรวมระบบขนส่งต่า ง ๆ
รวมถึงการบริการ เช่น การจองการเดินทาง, การแนะนำการเดินทาง และ
การแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ มาอยู่ในพื้นที่เดียว หรือการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ ด เสร็ จ (One-Stop Service) เพื ่ อ อำนวยความสะดวกให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริก าร
ได้มากที่สุด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจตลอดจนวางแผนการเดินทาง
ที่แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการ
เดินทางที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด หรือค่าโดยสารถูกที่สุดได้ ซึ่งแอปพลิเค
ชัน (App) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อ มต่อระบบขนส่งสาธารณะหรือ การ
บริการเดินทางทั้งของภาครัฐ และเอกชนเข้าด้วยกัน ผู้ใช้บริการสามารถเช็ค
ตารางเวลา, ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ, จองเที่ยวการเดินทาง, ชำระ
ค่าบริการแบบรายเที่ยว รวมถึงแพ็กเกจเหมาจ่ายรายเดือนอีกด้วย [1] [2]
การที่จะเกิดระบบ Mobility as a Service (MaaS) ในประเทศไทยได้
ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการ
ให้บริการต้องตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการด้วย ดังนั้น การศึกษานี้จึงตั้ง
วัตถุประสงค์เป็นสองข้อ คือ ในด้านของผู้ใช้บริการเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เดินทางของผู้ใช้บริการและปัจจัยที่ผู้ใช้บริการใช้ตัดสินใจในการเดินทาง
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ และในด้านของผู้
ให้บริการเพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือ
ในระบบ Mobility as a Service (MaaS)

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื ่ อ งการพั ฒ นา MaaS มี ต ั ว อย่ า งให้ เ ห็ น ค่ อ นข้ า งมาก
งานวิ จ ั ย [1] และ[3] ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ความสำคั ญ ของการเข้ า ใจผู ้ เ ดิ น ทาง
(ผู้ใช้บริการ) และ ผู้ให้บริการ ในการศึกษาการยอมรับและใช้ระบบ MaaS
มักใช้วิธีการสอบถามโดยตรงถึงความอยากจะใช้งานระบบ MaaS (ในกรณี
ที่ยังไม่มีระบบนี้ในพื้นที่) [4] [5] [6] ในการศึกษานี้สนใจในการหาปัจจัย
สำคัญที่ผู้เดิ นทางใช้ในการเลือกระบบหรือบริการเดินทาง อีกวิธีหนึ่งคือ
เทคนิคกระบวนการลำดับเชิงวิเคราะห์ Analytical Hierarchy Process
(AHP) ที่ช่วยการตัดสินใจในประเด็นของปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนให้
มากขึ ้ น [7] [8] พบว่ า สามารถจะนำมาประยุ ก ต์ เ พื ่ อ ศึ ก ษา ลำดั บ
ความสำคัญของปัจจัยที่ใช้เลือกบริการได้ โดย AHP นี้จะใช้ระบบความคิด
ให้คล้า ยกับ การตัด สิ น ใจทางธรรมชาติ ข องมนุษ ย์ แ ละทำให้ ได้ ผ ลการ
จัดลำดับปัจจัยที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ การศึกษา เช่น การศึกษา [7] ได้
ศึกษาถึงการใช้ AHP ในการจัดการวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยนำมา
วิเคราะห์ถึงปัจจัยซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบมาไม่ตรงเวลาส่งผลให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และได้พบว่าปัจจัยการปรับเปลี่ยนแผนรายการ
วัตถุดิบและปัจจัยการวางแผนที่ผิดพลาด มีผลต่อการเกิดปัญหาการจัดการ
วัตถุดิบมากที่สุด และได้ดำเนินแก้ไขระบบได้ต่อไป
การศึกษา [9] ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จ
ของระบบ MaaS มาจากความร่วมมือกันของผู้ให้บริการ การศึกษานี้ใช้การ

3. ระเบียบวิธีวิจัย
แผนการดำเนินงานศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) เก็บข้อมูล
พฤติก รรมการเดินทางของนิสิตจุฬ าฯ ผ่า นแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อ
วิ เ คราะห์ ห าปัจ จั ย สำคัญ ที ่ ใช้ ในการเลือ กใช้ บ ริ ก าร 2) การคำนวณหา
ความสำคัญของปัจจัยการเดินทางโดยใช้กระบวนการลำดับเชิงวิเคราะห์
Analytical Hierarchy Process (AHP) 3) สัมภาษณ์ผู้ให้บริการระบบขนส่ง
เพื่อทราบข้อจำกัดของปัจจัย ความสำเร็จของการพัฒนา MaaS 4) พัฒนา
ต้นแบบแอปพลิเคชันสำหรับระบบ MaaS จากข้อมูลที่ได้จากพฤติกรรมผู้
เดินทางและผู้ให้บริการขนส่ง และ 5) นำต้นแบบแอปพลิเคชันไปให้ผู้ใช้งาน
ลองใช้เพื่อนำกลับมาพัฒนาระบบให้ดีขึ้นได้
3.1 การเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการเดิ น ทางของนิ ส ิ ต จุ ฬ าฯ ผ่ า น
แบบสอบถามออนไลน์
การศึกษาได้เก็บตัวอย่าง 681 ชุดและหลังจากตรวจสอบข้อมูลพบว่า
เหลือข้อมูลที่ใช้ได้จริงอยู่ 678 ชุดซึ่งกระจายอยู่ตามคณะต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลการจำแนกของนิสติ จุฬา ฯ ตามคณะต่าง ๆ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
อักษรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ฯ
ครุศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
นิติศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สำนักวิชาทรัพยากร
การเกษตร
รวม

จำนวน
นิสิตจุฬา ฯ จริง

เทียบเป็น
100%

12190
5214
11548
3824
3840
9292
7322
2618
1988
7268
2842
2490
3824
5632
2362
2998
1252
1660

13.7
5.86
12.98
4.3
4.32
10.45
8.23
2.94
2.23
8.17
3.19
2.8
4.3
6.33
2.66
3.37
1.41
1.87

จำนวน
นิสิตจุฬา ฯ จาก
แบบสอบถาม
125
26
50
17
42
66
55
69
28
23
26
7
10
60
15
28
5
21

788

0.89

19,792

100

เทียบเป็น
100%

ผลต่าง

18.44
3.83
7.37
2.51
6.19
9.73
8.11
10.18
4.13
3.39
3.83
1.03
1.47
8.85
2.21
4.13
0.74
3.1

-4.73
2.03
5.61
1.79
-1.88
0.71
0.12
-7.23
-1.89
4.78
-0.64
1.77
2.82
-2.52
0.44
-0.76
0.67
-1.23

5

0.74

0.15

678

100

-

** ข้อมูลจำนวนนิสิตจุฬา ฯ ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปลายรหัส 59-62 ปีการศึกษา
2562 (ระบบทวิภาค) จากสำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งจากตารางจะเห็นได้ว่าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับประชากร ชุด
ข้อมูลนี้จึงถือว่ามีความใกล้เคียงและสามารถเป็นตัวแทนของนิสิตจุฬาฯ ได้
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น รูปแบบระบบขนส่งที่ใช้ในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย รวมถึงสาเหตุ
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ที่ใช้ระบบดังกล่าว, ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางต่อ สัปดาห์ และจำนวนวัน
ในการเดินทางต่อสัปดาห์ 2) ความเห็นที่มีต่อปัจจัยในการเดินทาง 6 ปัจจัย
คือ เวลาเดินทางน้อย, มีความสะดวกสบาย, การเข้าถึงระบบขนส่งง่า ย,
ข้อมูลที่แจ้งจากทางระบบมีความน่า เชื่อ ถือ , ค่าโดยสารถูก และมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และ 3) ให้เปรียบเทียบปัจจัยในการเดินทางทีละ 2
ปัจจัยจนครบ เพื่อ ตรวจสอบว่าปัจจัยใดสำคัญในการเดินทางมากกว่ากัน
เพื่อนำวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการตัดสินใจลำดับชั้น (AHP) ต่อไป
3.2 การคำนวณหาความสำคัญของปัจจัยการเดินทางโดยใช้ กระบวนการ
ลำดับเชิงวิเคราะห์ Analytical Hierarchy Process (AHP)
ขั้นตอนในการหาลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ คือการวินิจฉัย
เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ เป็นคู่ๆ ภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจในแต่ละเกณฑ์
โดยใช้เมทริกซ์ โดยนอกจากจะช่วยอธิบายเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัย
ต่างๆ แล้ว ตารางเมทริกซ์ก็ยังสามารถทดสอบความสอดคล้อ งกันของการ
วิ น ิ จ ฉั ย และความสามารถในการวิเ คราะห์ ถ ึง ความอ่ อ นไหวของลำดับ
ความสำคัญเมื่อ การวินิจฉัย เปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย การเปรีย บเทียบให้
คะแนนจะมีอยู่ 3 ระดับคะแนนคือ 1 สำคัญเท่ากัน, 3 สำคัญกว่าปานกลาง,
5 สำคัญกว่ามาก หลังจากการคำนวณต้องมีการตรวจสอบข้อมูลได้ด้านของ
ความสอดคล้องข้อมูล (Consistency ratio: C.R.)
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4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบบริการ
จากข้อมูลแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ร้อยละการกล่าวถึง จากการ
ให้ความเห็นของผู้เดินทางในคุณลักษณะการบริการของแต่ละระบบบริการ
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ร้อยละของการกล่าวถึงคุณลักษณะการบริการของแต่ละระบบบริการ
ขนส่ง (N=678)
Airport Rail Link

60.00

12.00

20.00

ใช้เวลา
น้อย
56.00

RT

0.00

14.29

42.86

42.86

42.86

0.00

ระบบบริการ

3.3 การสัมภาษณ์ผู้ให้บริการระบบขนส่งเพื่อศึกษาข้อจำกัดของปัจจัยการ
ให้บริการต่าง ๆ
แบบสอบถามสำหรั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น การวิ จ ั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบัน ซึ่งจะทำการศึกษา
บริษัทที่มีบริบทต่างกัน คือ บริษัทที่มีลักษณะเป็นรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่
ดำเนินงานโดยภาคเอกชน โดยจะทำการศึกษาเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ เช่น ความคิดเห็นต่อระบบ MaaS, ผลกระทบที่บริษัทจะพบเมื่อมี
ระบบ MaaS, วิ ธ ี ก ารจ่า ยเงิ น , คนกลางที ่ จ ะมาบริ ห ารระบบ, ประเด็ น
ต่างๆ ที่ควรระวังจากการร่วมมือกันของระบบขนส่งหลายบริษัท เป็นต้น
3.4 การสร้างต้นแบบ MaaS แอปพลิเคชันจากข้อมูลที่ได้จากผู้ เดินทาง
และผู้ให้บริการขนส่ง
เป็นการนำข้อมูลที่รวมรวบได้จากการเก็บแบบสอบถามจากหัวข้อ 3.1
และการสัมภาษณ์จาก 3.3 เพื่อ นำไปออกแบบระบบ MaaS ต้นแบบใน
รูปแบบของตัวอย่างแอปพลิเคชันในลักษณะของ User Experience (UX)
และ User Interface (UI) โดยการใช้โปรแกรม Figma
3.5 การทดสอบแอปพลิเคชัน
เป็นการนำตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ได้ออกแบบแล้วไปให้ผู้ใช้บ ริก าร
ทดลองใช้ เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง โดยการให้ภาระงาน
ต่าง ๆ และสังเกตการณ์ว่าผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติภาระงานได้สำเร็จหรือไม่
และ สอบถามความคิดเห็น, ปัญหา และนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบต่อไป

เข้าถึงง่าย ความปลอดภัย ค่าโดยสารถูก

สะดวก
สบาย
16.00

ข้อมูลที่แจ้ง
น่าเชื่อถือ
0.00

BTS

59.64

26.55

12.73

62.91

58.91

4.36

รถประจำทาง

39.82

4.42

95.58

32.74

19.47

1.77

CU Bike

83.33

0.00

16.67

50.00

83.33

0.00

CU POP Bus

56.45

27.02

96.77

27.02

58.06

33.87

Grab/Get

46.15

25.96

21.15

65.38

73.08

69.23

Ha:mo

75.00

50.00

50.00

75.00

100.00

50.00

MRT

54.46

28.17

32.39

66.20

66.67

49.30

Muvmi

32.00

16.00

64.00

36.00

72.00

12.00

รถแท็กซี่

34.78

11.59

13.04

44.93

76.81

2.90

รถยนต์

11.06

75.88

21.61

40.70

91.46

3.52

รถตู้

31.71

2.44

39.02

70.73

36.59

0.00

รฟท.
รถจักรยานยนต์

28.57

0.00

100.00

14.29

14.29

0.00

29.45

0.00

13.50

88.96

42.94

1.23

** ร้อยละการกล่าวถึงของแต่ละการบริการ
มากกว่า 80
60-80
50-60

น้อยกว่า 50

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นความเห็นของผู้เดินทาง (นิสิตจุฬาฯ ) ที่มีต่อ
คุณลักษณะการบริการแต่ละรูปแบบการขนส่ง สรุปได้ว่า หากมีร้อยละการ
กล่าวถึงมากกว่า 80 (หรือยิ่งมาก) ปัจจัยที่ถูกกล่าวถึงนั้นนับว่าเป็นจุดแข็ง
ของระบบขนส่งนั้น ๆ และสามารถใช้เปรียบเทียบกับระบบขนส่งอื่น ๆ ได้
ชัดเจน หากการเปอร์เซ็นต์การกล่าวถึงอยู่ในช่วงร้ อยละ 60-80 แสดงว่า
ปัจจัยนั้นเป็นข้อดี แต่ยังไม่ถือเป็นจุดแข็ง และหากร้อยละการกล่าวถึงมีค่า
น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าปัจจัยนั้นในเชิงเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ยัง
ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์พบประเด็นที่น่าสนใจ
อยู่ 4 ประเด็น คือ 1) ระบบขนส่งใดมีการแจ้งเวลาหรือแสดงตำแหน่งที่อยู่
ของรถ ระบบขนส่งนั้น ๆ จะมีร้อยละการกล่าวถึงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน, 2)
ร้ อ ยละการกล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะการเข้ า ถึ ง ของรถยนต์ ส ่ ว นตั ว และ
รถจัก รยานยนต์ค่อ นข้า งต่ำ เนื่อ งจากผู้เดินทางมองในมุมของการเป็ น
เจ้า ของ ซึ่งมีค่า ใช้จ ่ายในการเป็นเจ้าของรถค่อ นข้า งสูง , 3) ร้อ ยละการ
กล่าวถึงคุณลักษณะการเข้าถึงของรถประจำทางค่อนข้างต่ำ แม้ว่ารถประจำ
ทางจะให้บริการหลากหลายสาย แต่ตผู้เดินทางไม่ทราบเส้นทางการเดินรถ
จึงไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ และ 4) ร้อยละการกล่าวถึงคุณลักษณะการ
เข้าถึงของ Grab และ Get มีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากบางช่วงเวลาไม่มีคนขับ
ให้บริการ และเปิดให้บริการบางพื้นที่เท่านั้น

TRL44-3

897

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

จากการวิเคราะห์ข้อ มูลเบื้อ งต้น พบว่าผู้เดินทางให้คะแนนปัจจัย ที่
สำคัญต่อการเดินทางดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าคะแนนความสำคัญของปัจจัยในการเดินทาง
ปัจจัย
เวลาเดินทาง
ความสะดวกสบาย
ความปลอดภัย

Mean
Rank
4.28
4.00
3.97

ปัจจัย
ค่าบริการ
ความน่าเชื่อถือข้อมูล
การเข้าถึง

Mean
Rank
3.76
3.61
4.26

ตารางที่ 3 สามารถสรุปลำดับความสำคัญในการเดินทางจากค่าเฉลี่ยได้
เป็น เวลาเดินทาง > การเข้าถึง > ความสะดวกสบาย> ความปลอดภัย >
ค่าบริการ > ความน่าเชื่อถือข้อมูล
ด้านปัจจัยด้านการบริการ 8 ด้าน คือ สามารถระบุตำแหน่งของระบบ
ขนส่งที่สนใจหรืออยากใช้บริการอยู่ได้แม่นยำ, สามารถแจ้งปัญหาที่พบได้
ระหว่างการเดินทาง, สามารถให้วิธีการเดินทางที่หลากหลายได้ , สามารถ
จ่ายเงินได้สะดวก, สามารถระบุราคาและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง
ได้, สามารถระบบความหนาแน่นของระบบขนส่งที่ใช้งานอยู่ได้ , มีส่วนลด
หรือโปรโมชั่นในการเดินทาง, มีผู้ช่วย(AI)ในการเดินทางและสามารถแนะนำ
เปลี่ยนเส้นทางได้เมื่อเกิดปัญหาและได้คะแนนออกมาดังแสดงในตารางที่ 4

ปัจจัยบริการ
การระบุตำแหน่ง
การแจ้งปัญหา
การแนะนำวิธี
เดินทางที่
หลากหลาย
สามารถชำระเงิน
ได้สะดวก

4.31

ปัจจัยบริการ
การแจ้งราคาและเวลา
บอกปริมาณความหนาแน่น
มีส่วนลดหรือโปรโมชั่น

มีผู้ช่วยในการเดินทาง (AI)

การเดินทางได้), 2) กลุ่มที่แน่วโน้มค่อย ๆ มากขึ้นเป็นลำดับ (การแจ้งปัญหา
ได้, มีหลากหลายเส้นในการเลือกเดินทาง, จ่ายเงินสะดวก, ประเมินความ
หนาแน่นของระบบขนส่งที่จะใช้ได้, มีส่วนลดในการเดินทาง), 3) กลุ่มที่ให้มี
แนวโน้มแตกต่างจาก 1 และ 2 คือ มีผู้ช่วยในการเดินทาง จากการแบ่ง 3
กลุ่มนั้นพบว่า กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่มีความต้องการสูงชัดเจน, กลุ่มสองคือ มี
ความต้องการ แต่ในส่วนของ การมีผู้ช่วยในการเดินทาง (AI) นั้นได้คะแนน
น้อยกว่าฟังก์ชันอื่น ๆ อย่างชัดเจน สืบเนื่องมาจากเรื่องความปลอดภัยของ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Privacy issues) นั ้ น เป็ น ประเด็ น ที ่ ห ลายคนพู ด ถึ ง
เทคโนโลยีกับความปลอดภัย จึงทำให้มีแนวโน้มที่น้อยกว่าฟังก์ชันอื่น ๆ
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ล ำดั บ ความสำคั ญ จาก Analytical Hierarchy
Process (AHP)
การคำนวณกระบวนการลำดับเชิ งวิเคราะห์ Analytical Hierarchy
Process (AHP) จะพบว่าผู้เดินทางส่ว นใหญ่ให้ความสำคัญกับ เวลาการ
เดินทางน้อย, ความสะดวกสบายมาก, มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล, ความ
เข้า ถึงง่า ยของระบบขนส่ ง, ความปลอดภัย , และราคาในการเดิ น ทาง
ตามลำดับ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์ของอันดับแต่ละปัจจัยจากการคำนวณ AHP
ลำดับ เวลาเดินทาง

ตารางที่ 4 ค่าคะแนนความสำคัญของปัจจัยการบริการ
Mean
Rank
4.66
4.26
4.24

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

1
2
3
4
5
6

Mean
Rank
4.46
4.10
4.14

3.62

86.58
10.91
2.06
0.15
0.29
0

ความสะดวกสบาย
11.06
70.8
14.45
2.65
0.74
0.29

ความน่าเชื่อถือ
ข้อมูล
1.77
13.42
59.73
15.19
8.7
1.18

การเข้าถึง
0.59
3.83
14.45
58.11
15.04
7.96

ความ
ค่าบริการ
ปลอดภัย
0
0
0.74
0.29
7.08
2.11
16.22
2.65
56.19
19.03
19.76
70.8

สำหรับค่า C.R. คำนวณได้เท่ากับ 9% ซึ่งไม่เกิน 10% จึงถือว่าการ
คำนวณนี้มีความสอดคล้องกันใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการเดินทางที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจส่วนใหญ่มักประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ เวลาในการเดินทาง,
ความสะดวกสะบาย, ความปลอดภัย และราคา แต่เมื่อนำปัจจัยการเข้าถึง
ระบบขนส่งและข้อมูลที่น่าเชื่อถือเข้าไปพิจารณาร่วมด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยด้านการเขาถึงและข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในระดับ
หนึ่ง แต่โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการยังให้ความสำคัญหลัก 2 ปัจจัย ได้แก่ เวลา
ในการเดิ น ทางมี ค วามเป็ น อั น ดั บ แรก และอั น ดั บ รองลงมาคื อ ความ
สะดวกสบาย สำหรับด้านข้อมูล , การเข้าถึง และความปลอดภัย ก็เป็น
ปัจจัยที่มีความสำคัญรองลงมา สำหรับกรณีศึกษาเฉพาะนี้ค่าโดยสารเป็น
ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการในส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในอันดับท้ายสุด

รูปที่ 1 การตอบค่าคะแนนความสำคัญของปัจจัยการบริการ

จากอันดับปัจจัยที่ผู้เดินทางให้ความสำคัญ จากการให้คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบกับอันดับที่ได้จากการคำนวณ AHP จะมีการเปลี่ยนแปลงดัง
นอกเหนือจากการแสดงลำดับความสำคัญจากตารางที่ 4 แล้ว รูปที่ 1 แสดงในตารางที่ 6
สามารถแบ่งแนวโน้มของกราฟออกมาได้เป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ให้คะแนน
5 เป็น จำนวนมาก (การระบุตำแหน่งกับสามารถประเมินเวลาและราคาที่ใน
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ตารางที่ 6 ผลการจัดลำดับความสำคัญโดยวิธีการให้คะแนนและวิธี AHP
อันดับ
จากการให้ค่าคะแนน
จาก AHP
อันดับที่ 1
เวลาเดินทาง
เวลาเดินทาง
อันดับที่ 2
การเข้าถึง
ความสะดวกสบาย
อันดับที่ 3
ความสะดวกสบาย
ความน่าเชื่อถือข้อมูล
อันดับที่ 4
ความปลอดภัย
การเข้าถึง
อันดับที่ 5
ค่าบริการ
ความปลอดภัย
อันดับที่ 6
ความน่าเชื่อถือข้อมูล
ค่าบริการ

จะเห็นได้ว่ามีเพียงเวลาเดินทาง ที่ยังอยู่ในอันดับแรก แต่ปัจจัยอื่น ๆ
จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เห็นว่าการให้คะแนนอาจไม่สามารถบ่งชี้
ลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งวิธี AHP สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ได้ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ความ
น่าเขื่อถือของข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในบริการ MaaS หากรวบรวมข้อมูล
จากวิ ธ ีก ารให้ค ะแนนจะเห็ นเสมือ นว่ า มีค วามสำคั ญ น้อ ย(ลำดั บ ที่ 6)
ในขณะที่ AHP ระบุลำดับความสำคัญค่อนข้างมาก (ลำดับที่ 3)
การศึกษาได้ตั้งสมมติฐานว่า แนวโน้มของการตัดสินใจให้ความสำคัญ
กับปัจจัยในการเดินทางขึ้นกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง จึงแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม โดยมีเกณฑ์ในการจำแนก ดังนี้ 1) เพศ ได้แก่ เพศ
ชาย และเพศหญิง 2) ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ทำแบบสอบถาม ซึ่งสามารถ
จำแนกเป็น 3 ประเภทคือ กลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณจุฬาฯ ในรัศมี 2 กม.,
กลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณสถานี BTS หรือ MRT ในรัศมี 1 กม. และอื่น ๆ โดย
ไม่คำนึงถึงรายได้และค่า ใช้จ่ายในการเดินทางของกลุ่มตัวอย่า งมาเป็ น
เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่ม เนื่องจากข้อมูลเบื้อ งต้นพบว่ากลุ่มตัวอย่า งมี
แนวโน้มในการคำนึงถึงค่าโดยสารน้อยมาก จากนั้นจึงนำเปอร์เซ็นต์ในแต่
ละปัจจัยมาเปรียบเทียบร่วมกับสมมุติฐ านในลักษณะของกราฟ ดังรูปที่ 2
และ 3
จากรูปที่ 2 และ 3 สามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มของทั้งเพศและที่พัก
อาศัยของกลุ่มตัวอย่างมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในด้านเพศมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณา คือความน่าเชื่อถือของข้อมูล เนื่องจากเพศหญิงจะมีแนวโน้ม
ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการตัดสินใจในการเดินทางมากกว่าเพศ
ชาย และในด้านของที่อยู่ในการเดินทาง คือ หากที่อยู่อาศัยอยู่ไกลมากขึ้น
จะมีแ นวโน้มที่คำนึงถึงปัจจัย ด้านการเข้าถึงของระบบขนส่งและราคา
เพิ่มขึ้นด้วย

รูปที่ 2 ลำดับควำมสำคัญปัจจัย จำกวิธี AHP เมือ่ จำแนกตำมเพศ

4.3 ประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บ ริการ 4 ราย พบว่าผู้ให้บริการเห็นด้ว ยกับ
แนวคิด Mobility as a Service (MaaS) และคาดการณ์ว่าการรวมกลุ่มกัน
ของระบบขนส่ งมวลชน จะเกิดประโยชน์ท ั้ ง ฝ่า ยผู้ ให้ บ ริก ารและฝ่ า ย
ผู้ใช้บริการเอง แต่ยังมีสิ่งที่ผู้ให้บริการกังวลคือ ประเด็นเรื่องการแบ่งปัน
ข้อมูล (Data Sharing) ว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย และประเด็นการแบ่งค่าโดยสารส่วนกลางให้แก่ผู้ให้บริการแต่ละราย
จะมีแนวทางอย่างไรให้โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม โดยผู้ให้บริการบาง
รายได้เสนอว่าผู้มีบทบาทดำเนินงานจัดการค่าโดยสารควรเป็นธนาคารหรือ
TRL44-5
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องค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกีย่ วกับการบริหารจัดการเงิน โดยอาจ
พิจารณาจากข้อเสนอของแต่ละรายที่มกี ารเสนอค่าดำเนินการสอดคล้อง
กับระบบการจัดการที่มีคุณภาพ
สำหรับการจัดลำดับการนำเสนอข้อมูล ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลจะต้องเป็นไปในแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ใช้บริการ และไม่แนะนำให้มีการเก็บค่าโฆษณาจากผู้ให้บริการเพื่อให้
การนำเสนอทางเลือกรูปแบบการเดินทางนั้นอยู่เป็นลำดับแรก เพราะใน
ฐานะผู้ให้ข้อมูล ควรให้ข้อมูลอย่างเป็นธรรม
ผู้ให้บริการเอกชนส่วนใหญ่มีการจัดส่วนลดที่สอดคล้องกับแผนการ
ดำเนินงานของทางบริษัทอยู่แล้ว ในขณะที่ผู้ให้บริการภาครัฐหรือผู้ให้บริการ
ที่มีลักษณะเป็นโครงการ ไม่สามารถจัดหาส่วนลดได้ สำหรับผู้ให้บริการจาก
ภาครัฐหากมีก ารจัดส่วนลดจะต้อ งเป็นไปในลัก ษณะที่มีก ารร่ว มมือกับ
บริษัทเอกชนอื่น เช่น ธนาคารเอกชน หรือผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ
หากรัฐบาลรับบทบาทเป็นผู้ดำเนินงาน MaaS จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น
และเกิดความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล (Data sharing) ได้ง่ายกว่า แต่
อาจจะขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารและดำเนินงานในเชิงธุรกิจ และสิ่ง
สำคัญที่สุดที่จะทำให้ระบบ MaaS เกิดขึ้นได้จ ริงนั้นจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจัง

รูปที่ 4 QR-Code สำหรับทดลองใช้งานตัวอย่างแบบจำลองแอปพลิเคชัน

4.5 ผลการทดสอบการใช้งาน MaaS แอปพลิเคชัน
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การทดสอบการใช้งาน MaaS แอปพลิเคชัน โดย
ทดสอบกับผู้ใช้จำนวน 8 คนที่มีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีและการเดินทางที่
ต่างกัน โดยบันทึกภาระงาน (เวลา) ที่ใช้ในการเข้าใช้ หลังสิ้นสุดแต่ละภาระ
งานจะทำการสอบถามเพื่อการประเมินในประเด็นดังนี้
1. คุณมีความเข้าใจฟังก์ชันที่ทำภาระงานนี้มากน้อยเพียงไร
2. คุณมีปัญหาใดเกิดขึ้นระหว่างการทำภาระงานนี้
3. คุณคิดว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง หรือคำแนะนำสำหรับฟังก์ชั่น
ในส่วนนี้หรือไม่
ผลการทดสอบพบว่าผู้เข้าร่วมทดสอบแสดงข้อดีของการใช้งานดังนี้
1. รวบรวมการเดินทางทุกรูปแบบไว้ในแอปพลิเคชันเดียว
2. เติมเงินและชำระค่าโดยสารทุกรูปแบบได้ในแอปพลิเคชันเดียว

4.4 ผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน
จากการปรับปรุงฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ จึงได้ MaaS แอปพลิเคชันที่
มีเมนูหลัก 5 เมนู ดังนี้
1. หน้าแรก (Home Screen) แสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานบนแผนที่
และข้อมูลสถานีระบบขนส่งสาธารณะ เช่น ข้อมูลหมายเลขรถ
ประจำทาง รวมถึงสามารถเริ่มเดินทางหรือทำการจองเดินทางได้
2. การชำระเงินและตั๋วโดยสาร (Pay & Pass) แสดงยอดเงินคงเหลือ
ในระบบ, เที่ยวการเดินทางที่คงเหลือจากการสมัครรับบริการราย
เดือ น (Subscription package), เลือ กซื้อ แพ็ก เกจการเดินทาง
รายเดือนอื่น ๆ และตรวจสอบประวัติการเดินทาง
3. แผนที่เส้นทาง (Route Map) แสดงแผนที่เส้นทางของทุกรูปแบบ
การ รวมถึงแสดงจุดเชื่อมต่อ โดยสามารถเลือกให้แสดงเฉพาะ
รูปแบบการเดินทางบางประเภทได้ , สามารถแสดงข้อมูล สถานี
ระบบขนส่งสาธารณะ และสามารถเลือกดูการเดินรถแบบระบบ
เรียลไทม์ (Realtime) ได้
4. การแจ้งเหตุการณ์ (Event) แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นการรายงานสถานการณ์ที่อ าจก่อ ให้เกิดความล่า ช้าในการ
เดินทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้
ทันถ้วงที
5. การจอง (Booking) แสดงรายละเอี ย ดการจองการเดิ น ทาง
ล่วงหน้าของผู้ใช้บริการ และสามารถจองการเดินทางเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกการเดินทางได้ รวมถึงสามารถติดต่อคนขับ (Driver) ที่ได้
จองการเดินทางไว้
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3. การให้ข้อมูลในเมนู Route Map ครบถ้วน และมีข้อมูล
หมายเลขรถประจำทาง
4. แผนที่ในเมนู Route Map สามารถเลือกดูเฉพาะบางรูปแบบ
การเดินทางได้
5. มีการแสดงข้อมูบรถแบบเรียลไทม์ (Realtime)
และทราบข้อควรปรับปรุงแก้ไข ค่าคะแนนรวม(เฉลี่ย) ของการใช้งานแอป
พลิเคชัน เท่ากับ 7.94/10 คะแนน จากข้อดีหรือจุดเด่นดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ MaaS ที่จะมีแอปพลิเคชันรวมที่สามารถ
สร้างบริการที่ผู้ใช้ต้องการ และ สะดวกในการใช้งานได้ และ ผู้ได้ทดลองใช้
งาน 7 คนจาก 8 คนระบุวา่ อยากจะใช้งานจริงต่อไป

5 สรุปผลการศึกษา
5.1 พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการ
ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยใน
การเดิ น ทางจากมากไปน้ อ ยตามดั ง นี ้ เวลาในการเดิ น ทาง , ความ
สะดวกสบาย, ความน่าเชื่อถือของข้อมูล, ความเข้าถึงของระบบขนส่ง, ความ
ปลอดภัยและค่าโดยสาร ตามลำดับ โดยเมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามเพศ และ
ที่อ ยู่อาศัยจะพบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มต้องการความเชื่อมั่นของข้อมูล
มากกว่าเพศชาย และหากอยู่ไกลจากจุดหมายที่ต้องการเดินทางมากขึ้นก็จะ
คำนึงถึงเรื่องการเข้าถึงของระบบขนส่งและราคาในการเดินทางมากขึ้น แต่
แนวโน้มการตัดสินใจการเดินทางยังคงขึ้นกับเวลาในการเดินทางและความ
สะดวกสบายอยู่ ทั้งนี้พฤติกรรมการให้ความสำคัญของปัจจัยการเดินทางนั้น
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เป็นเพียงกรณีศึกษาของกลุ่มตัวอย่างจากนิสิตจุฬาฯ เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างที่
มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทั้งด้านการเงินและครอบครัว หรือปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ง
อาจทำให้ลำดับความสำคัญนี้เปลี่ยนไป

5.3.1 ความท้าทายในส่วนของผู้ใช้บริการ
1. กลยุ ท ธ์ ใ นการดึ ง ให้ ผ ู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารเดิ น ทางโดยระบบ MaaS
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นประจำ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร และการแนะนำการเดินทางที่ตอบโจทย์
ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างกัน
และมีความเฉพาะบุคคลของผู้ใช้บริการ

5.2 ความเป็นไปได้ของ Mobility as a Service (MaaS) ในกรุงเทพฯ
การเดินทางด้วยระบบ MaaS ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย โดยรวบรวม
ทุกบริการเดินทางไว้บนแอปพลิเคชันเดียว ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการ
เดินทางที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ โดยแอปพลิเคชันจะนำเสนอเส้นทางที่
ดี ท ี ่ ส ุ ด ที ่ มี ก ารเดิ น ทางบนระบบขนส่ ง สาธารณะหลากหลายรู ป แบบ
ผสมผสานกัน และสามารถทำการจองเที่ย วการเดินทางพร้อ มชำระค่ า
โดยสารได้ แต่การวางแผนเส้นทางและการเชื่อมโยงกันของแต่ละรูปแบบจะ
ไม่สามารถรวมกันได้บนแพลตฟอร์มเดียวได้ หากขาดความร่วมมือจากผู้
ให้บริการระบบขนส่งมวลชน รวมถึงความร่วมมือจากรัฐบาล
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการทั้งสิ้น 4 ราย พบว่าผู้ให้บริการให้ความ
สนใจและให้ความร่วมมือหากมีการนำระบบ MaaS เข้ามาใช้ในไทย แต่มี
ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ แนวทางในการแบ่งปันข้อมูลอย่างเป็น
ธรรม และการแบ่งค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการแต่ละราย
นอกจากนี้ยังสามารถสรุปปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดระบบ MaaS ได้ทั้งสิ้น
6 ประการ คือ 1) ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะผู้ให้บ ริก ารระบบขนส่งมวลชนทุก ราย, 2) ความตระหนัก ถึ ง
ส่วนรวมของผู้ใช้บริการ คือการมีจิตสำนึกและความเคารพต่อผู้อื่นในการใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ และต้องตระหนักถึงความสำคัญของการหันมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทาง
อากาศ และช่วยลดประมาณรถยนต์บนท้องถนนได้ 3) การปรับเปลี่ยนตาม
ลักษณะส่วนบุคคล คือ ต้องมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการการ
เดินทางที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในแต่ละบริบทได้อย่างครอบคลุม , 4)
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ คือ ต้องสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดี
ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมาก
ขึ้น เช่น ประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน และประสบการณ์ในการ
ใช้บ ริก ารระบบขนส่งระหว่า งเดินทาง, 5) นวัตกรรม คือ ต้อ งมี ระบบที่
สามารถทำงานเป็นตัวประสานข้อมูล ของทุกบริการเข้าด้วยกันได้ รวมถึง
สามารถอัพ เดทข้อ มูลได้อ ย่า งรวดเร็ว และ 6) การแบ่งปันข้อ มูล คือ ผู้
ให้บริการระบบขนส่งจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลการเดินรถ, จำนวนผู้โดยสาร
และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเดินทางของผู้ใช้บริการ
การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันทำให้เห็นศักยภาพของการใช้
งานจริง และ ความคาดหวังจากผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นใช้
ข้อมูลจากการวิจัย จึงพัฒนา User Interface ที่เหมาะกับการใช้งาน และ
ผลการใช้งานคือใช้งานสะดวก และ ผู้ทดสอบส่วนใหญ่อยากมีแอปพลิเค
ชันใช้งานจริง
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5.3.2 ความท้าทายในส่วนของผู้ให้บริการ
1. ความเป็นเอกเทศของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือกัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. แนวทางและความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล (Data sharing)
จากผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างเป็นธรรม
3. แนวทางในการแบ่งค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการแต่ละราย
4. ศักยภาพของผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน (Developer)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและคำแนะนำ
ผ่านการสัมภาษณ์จาก
คุณกฤษณ์ ลิ่ว ธนกุล ผู้จ ัดการฝ่า ยวางแผนบริก ารและสารสนเทศ
เพื ่ อ การบริ ห ารบริ ษ ั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จำกั ด (มหาชน)
(กลุ่มบีทีเอส)
ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุ รกิจบัตรโดยสารการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.
ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ผู้
ก่อตั้งธุรกิจและเจ้าของแบรนด์มูฟมี (Muvmi)
คุณธีรเดช เติมวัฒนาภักดี ผู้จัดการ แผนกรถยนต์ร่วม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
แชร์ริ่ง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (Ha:mo)
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การศึกษาความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย : กรณีศึกษาจุดกลับรถหน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
Study Potential Capacity of the U-turn in order to increase efficiency and safety : A case
study of U-turn Infront of Rajamangala University of Technology
Rattanakosin Salaya Campus
สิริศักดิ์ ยิ้มย่อง1 ณรงค์ กุหลาบ2
1

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
,2 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
E-mail address: bn30008@hotmail.com

บทคัดย่อ
การปรับปรุงขยายถนนมีผลกระทบต่อความต้อ งการเปลี่ย น
ทิศทางการจราจรไปยังทิศทางที่ต้องการ ทำให้เกิดปริมาณความต้องการใน
การกลับรถมาก ซึ่งการกลับรถนั้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรทั้งใน
ทิศทางเดียวกันและในฝั่งตรงข้าม งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความจุ
ที่เป็นไปได้ (Potential Capacity) ของจุดกลับรถบนถนนพุทธมณฑล สาย
5 หรือ ทางหลวงหมายเลข 3414 กิโลเมตรที่ 9+500 บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เพื่อ เป็นเกณฑ์บ่งชี้ให้
ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น จุ ด กลั บ ในลำดั บ ต่ อ ไป โดยใช้ ห ลั ก ในการ
พิจารณา ความจุที่เป็นไปได้ จากการวิเคราะห์ถึง ช่องว่างวิกฤติ (Critical
Gap) กระแสจราจรที่ขัดแย้งกัน (Conflicting Flow) อัตราการไหลของ
กระแสจราจรสายหลัก (Main flow) และเวลาของการเคลื่อ นที่ตามกัน
(Follow-up time) จากผลแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณรถ
ที่ต้องการกลับรถเกินความจุที่เป็นไปได้และยังเป็นจุดกลับรถที่อันตราย
เนื ่ อ งจากมี ก ารตั ด กระแสของรถทางตรงเป็ น จำนวนมาก ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ มี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป เห็นควรจะทำการศึกษาผลกระทบด้าน
จราจรในกรณีเพิ่มความจุในจุดกลับรถ เช่น การเพิ่มจำนวนช่องกลับรถ ใน
ทิศทางขาเข้ากรุงเทพฯ
คำสำคัญ: ความจุที่เป็นไปได้,ช่องว่างวิกฤติ,กระแสจราจรที่ขัดแย้งกัน

Abstract
Improving road expansion is affecting demand to
change direction of the traffic to the desired direction. Causing
demand to return the car. The car that U-turn will affect traffic
in the same direction and the opposite side. This research aims
to study the Potential Capacity of U-turn point on Put Ta
Monthon 5 road or 3414 Highway at kilometers, 9+500 near the
Rajamangala University of Technology Rattanakosin Salaya
Campus. As a criterion for indicating improvement in the next

step. The main consideration is potential capacity. The analysis
of the Critical Gap, Conflicting, Main flow and the Follow-up
time. To increases capability the U-turn point design. Resulting
in increases the safety of staff and students in the university. The
results showed that during peak hours, traffic volume, was over
the potential capacity, and also the U-turn point is dangerous
because it has to cut the main traffic flow is an amount much.
Suggestions for further studies Agreed to study the impact of
traffic in case of increasing capacity in the U-turn, such as
increasing the number of U-turn In the direction of arrival in
Bangkok
Keyword: Potential Capacity, Critical Gap, Conflicting Flow
1.บทนำ
ปัจจุบันมีการขยายตัวทางด้านเศฐษกิจและสังคมของประเทศ
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ย่าน ตำบลศาลายามีความเป็นเมืองที่เจริญเติบโต
มาก โดยพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของย่านนี้มีอาคารพาณิชย์ ห้างร้านท้องถิ่น
การค้าขายในแบบชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เริ่ม
ขยายตัวจะขยับไปยังถนนรองสายต่าง ๆ รองรับการขยายครอบครัว และ
การเติบโตของชุมชน ย่านนี้จะติดถนนบรมราชชนนีในพิกัดที่สามารถเดิน
ทางเข้า เมือ งได้สะดวก ในอดีตที่อ ยู่อ าศัย ย่า นนี้เป็นบ้า นแนวราบ แต่
ปัจจุบันรูปแบบคอนโดมิเนียมใกล้สถานศึกษาที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง มี การ
ขยายตัวของระบบโครงข่ายถนนทั้งถนนสายหลักถนนสายรองตามลำดับ
เพื่อรองรับการเดินทางเช่น การเดินทางเพื่อไปเรียน ไปทำงาน ไปห้างสรรพ
สิ้นค้า ไปโรงพยาบาลและอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่มีความต้องการในการ ใช้รถ ใช้
ถนน เพื่อให้ไปสู่จุดหมายปลายทางจึงเป็นเหตุให้ปริมาณจราจรบนท้ อง
ถนนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการขยาย ถนนพุทธมณฑล สาย 5 หรือ
ทางหลวงหมายเลข 3414 เดิมเป็น 2 ช่องทางเป็น 6 ช่องทางโดยแบ่งเป็น
ทิศทางละ 3 ช่องทางพร้อมร่องน้ำตรงกลาง เนื้องจากสองข้างทางมีสถานที่
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ราชการ อาคารร้านค้าและที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเปิด เป็นจุด
กลับรถในเส้นทาง ถนนพุทธมณฑล สาย 5 หรือ ทางหลวงหมายเลข 3414
เป็นถนนที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีถนนสายรองหรือซอยอีก
เป็นจำนวนมากและมีทางแยกที่ค่อนข้างอยู่ห่างกัน จึงอาจไม่สามารถเข้าถึง
จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในการเดินทางได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นรถที่
ออกมาจากถนนสายรองหรือซอยอาจต้องมีการกลับรถเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
การจราจรไปยังทิศทางที่ต้องการ ทำให้เกิดปริมาณความต้องการในการ
กลับรถมาก ซึ่งการกลับรถนั้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรทั้งใน
ทิศทางเดียวกันและในฝั่งตรงข้าม ดังนั้นการออกแบบจุดกลับรถที่ดีแ ละมี
ประสิทธิภาพจะช่วยลดความล่าช้าและเพิ่มการไหลอิ่มตัวในการกลับรถได้
จึ ง เกิ ด เป็ น จุ ด กลั บ รถกิ โ ลเมตรที ่ 9+500 บริ เ วณมหาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ซึ่งจะมี
นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นจำนวณมากและในการใช้งานจริง ทั้งนักศึกษาและ
บุคลากรจำเป็นที ่จ ะต้อ งชิ ด ซ้า ยทัน ทีห ลั งจากกลับ รถเพื่ อ เข้า มหาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จึงส่งผล
ให้เกิดการตัดกระแสของรถทางตรงและยัง เป็นอัน ตรายต่อ ผู ้ใ ช้ ร ถใน
ทางตรงและผู้ที่กลับรถเพื่อที่จะเข้ามหาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา โดยส่วนใหญ่ นิสิต นักศึกษา จะใช้
รถจักยานยนต์เป็นยานพาหนะเป็นจำนวณมาก จึงเพิ่มความอันตรายใน
การตัดกระแสรถทางตรงมากขึ้น ในด้านกลับกันของจุดกลับรถนี้ยังเป็นจุด
กลับที่รับปริมาณรถจาก ถนนบรมราชชนนี ขาเข้าเพื่อไปยัง ถนนเพชร
เกษม ในเขตตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บน
ถนนบรมราชชนนี ขาเข้ า ช่ ว งนี้ จ ะมีห ้า งสรรพสิ้ นค้ า เซ็ น ทรั ลพลาซ่า
ศาลายา และ สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล สาย 5 ตั้งอยู่ก่อนถึง ส่งผลให้
มีปริมาณรถมากตลอดทั้งวัน
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ผลการศึกษาของธีรพล (2548) พบว่ายวดยานที่กลับรถจะมีค่า
เทียบเท่ารถยนต์ขณะกลับรถ (EU) ดังตารางที่ 2.1-1 โดยช่องกลับรถ 1
ช่ อ งจราจรทั ่ ว ไปสามารถกลั บ รถได้ ป ระมาณ 400 Passenger Car
Equivalent Factor /ชั ่ ว โมง หรื อ คิ ด เป็ น 100 EU/ชั ่ ว โมง (เที ย บจาก
รถยนต์ขณะขับรถกลับรถมีค่าเป็น 4 เท่าของรถยนต์วิ่งทางตรง)
ตารางที่ 2.1-1 ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งของยวดยานที่กลับรถ
ชนิดของยานพาหนะ
รถจักยานยนต์ (MC)
รถยนต์ 4 ล้อและรถบรรทุกขนาดเล็ก (SU)
รถบรรทุกขนาดกลาง (M)
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (T)
รถ trailer (WB)

U-turn (EU)
0.4
1.0
1.2
1.5
3

ที่มา : ธีรพล (2548)

2.2 ช่องว่างวิกฤติ(Critical Gap) และการยอมรับช่องว่าง
(Gap Acceptance)
ยานพาหนะที ่ จ ะทำการแทรกตั ว เข้ า ร่ ว มกระแสจราจรสายหลั ก
(merge) จะต้องประเมินว่าช่องว่าง (gap) ระหว่างยานพาหนะมีความกว้าง
มากพอที่สามารถรองรับการ merge ได้หรือไม่ยอมรับ โดยการตัดสินใจ
เลื อ กเข้ า ร่ว มกระแสจราจรในช่ อ งว่ า งหนึ่ ง เรี ย กว่ า Gap Acceptance
ช่องว่างวิกฤติ (Critical Gap) คือ ช่องว่างหรือความยาวของ Gap ที่น้อย
ที ่ ส ุ ด โดยเฉลี ่ ย ที ่ ร ถตั ด สิ น ใจใช้ ใ นการเข้ า ร่ ว มกระแสจราจร Raff ได้
กำหนดให้ critical gap เป็น gap ที่มีจำนวน 10 accepted gap ที่สั้นกว่า
เท่ากับจำนวน rejected gap ที่ยาวกว่า Critical gap สามารถหาได้จาก
การพล็อตกราฟหรือการคำนวณโดยวิธีกราฟฟิค ดังรูปที่ 2.2-1

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาและพัฒนาปรับปรุงจุดกลับรถ จาก
การพิจารณา ความจุที่เป็นไปได้ เป็นการวิเคราะห์ถึงการยอมรับช่ อ งวาง
(Accepted gap) การปฏิเสธช่องว่าง (Rejected gap) อัตราการไหลของ
กระแสจราจรสายหลัก (Main flow) และเวลาของการเคลื่อ นที่ตามกัน
(Follow-up time) เพื่อเป็นเกณฑ์บ่งชี้ให้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นจุ ด
กลับในลำดับต่อไป

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ผลกระทบของจุดกลับรถ
การกลับรถบนเกาะกลางถนนจะเป็นรูปแบบที่สร้ างผลกระทบจราจร
สูงที่สุดในทั้งสองทิศทาง กล่าวคือทำให้เกิดคอขวดจากการไหลที่ลดลงของ
ซ่อ งจราจรที่ใช้กลับรถและการเปลี่ย นซ่อ งจราจรก่อ นถึงจุดกลับ รถใน
ทิศทางของยวดยานที่กลับรถ และกระทบต่อความจุของกระแสจราจรใน
ทิศทางที่ถูกตัดกระแสจราจร ทั้งนี้ผลกระทบจะแตกต่างกันตามขนาดของ
ของเกาะกลาง โดยจุดกลับรถบนเกาะกลางที่ มีขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบ
น้อยกว่าเนื่องจากการตัดกระแสจราจรจะน้อยกว่า

ที่มา : วิลาสินี (2554)
รูปที่ 2.2-1 กราฟการกระจายตัวที่เหมาะของการยอมรับและการปฏิเสธ
ช่องว่าง

ซึ่งแนวแกน X ของกราฟแสดงค่าขนาดของช่องว่าง t วินาที แกน Y
แสดงค่าจำนวนของช่องว่าง ∆t คือ การเพิ่มขึ้นของเวลาเพื่อนำมาใช้สำหรับ
ในการวิเคราะห์หาค่าช่องว่างและค่าช่องว่างวิกฤติ (Critical gap) จะอยู่
ระหว่าง ค่า 𝑡1 และ ค่า 𝑡2 โดยที่ค่า 𝑡2 = 𝑡1 + ∆t สมมติให้เส้นโค้งที่ตัด
กันอยู่ระหว่าง 𝑡1 และ 𝑡2 เป็นจุดที่เกิดช่องว่างวิกฤติบริเวณทางแยกที่

TRL45-2
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ทำการศึกษาดังนั้นจึงสามารถคำนวณหาคjา ชjองว่างวิกฤติ (Critical Gap)
ได้ดังนี้
𝑡𝑐 = 𝑡1 + ∆𝑡1
∆𝑡1

=

𝑟−𝑚

∆𝑡1 =

∆𝑡−∆𝑡1
𝑛−𝑝

∆𝑡 (𝑟−𝑚)
(𝑛−𝑝)+ (𝑟−𝑚)

𝑡𝑐 = 𝑡1 +

∆𝑡 (𝑟−𝑚)
(𝑛−𝑝)+ (𝑟−𝑚)

เมื่อ
m คือ จำนวนของการยอมรับช่องว่างที่สั้นกว่า 𝑡1
r คือ จำนวนของการปฏิเสธช่องว่างที่ยาวกว่า 𝑡1
n คือ จำนวนของการยอมรับช่องว่างทีส่ ั้นกว่า 𝑡2
p คือ จำนวนของการปฏิเสธช่องว่างที่ยาวกว่า 𝑡2
𝑡𝑐 คือ ช่องว่างวิกฤต
2.3 เวลาการเคลื่อนที่ตามกันของยานพาหนะ follow-up time
การเคลื่อ นที่ตามกันของยานพาหนะเวลาระหว่า งการออกตัว ของ
รถยนต์คันหนึ่งจากถนนสายรองและการออกตัวของรถยนต์คันต่อไปโดยใช้
ช่องว่างถนนสายหลักเดียวกันภายใต้เงื่อนไขการเข้าคิวอย่างต่อเนื่องบน
ถนนสายรองเรียกว่าเวลาการเคลื่อนที่ตามกันของยานพาหนะ การเคลื่อนที่
ตามกันของยานพาหนะ คือระยะห่างที่กำหนดอัตราการไหลอิ่มตัว สำหรับ
วิธีการนี้ใช้เมื่อไม่มีความขัดแย้งในกระแสจราจรที่ค่าพื้นฐานดั้งตารางที่
2.2-1
ตารางที่ 2.2-1 ค่าพื้นฐานการเคลื่อนที่ตามกันของยานพาหนะ
Vehicle Movement
Left turn from major
Right turn from minor
Through traffic on minor
Left turn from minor

Base Follow-up Time (s)
2.2
3.3
4.0
3.5

ที่มา : Highway Capacity Manual
รูปที่ 2.4-1 กระแสจราจรทีข่ ัดแย้งกัน Conflicting Flow

ที่มา : Highway Capacity Manual

2.5 ความจุที่เป็นไปได้ potential capacity

2.4 กระแสจราจรที่ขัดแย้งกัน Conflicting Flow
การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งที่จุดตัด ต้องพบความขัดแย้งที่แตกต่างกัน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับธรรมชาติของการเคลื่อนไหว ความขัดแย้งเหล่านี้แสดง
อยู่ในรูปที่ 2.4-1 ซึ่งแสดงการคำนวณค่า 𝑣𝑐,𝑥 อัตราการไหลที่ขัดแย้งกัน
ของการเคลื่อนไหวของกระแสจราจร นั่นคืออัตราการไหลโดยรวมที่ขัดแย้ง
กั บ การเคลื ่ อ นไหวกระแสจราจร (ยานพาหนะ / h) ตั ว อย่ า งเช่ นการ
เคลื่อนไหวเลี้ยวขวาจากถนนสายรองนั้นขัดแย้งกับถนนสายหลักเท่านั้น
ด้วยการตัดกระแสจราจรทางหลัก

ทฤษฎีการยอมรับช่องว่างใช้เป็นวิธกี ารคำนวณในการวิเคราะห์ความจุ
ที่เป็นไปได้ของกระแสจราจรสายรองตามสมการ

TRL45-3

𝑐𝑝,𝑥 = 𝑣𝑐,𝑥

𝑒

− 𝑣𝑐,𝑥 𝑡𝑐,𝑥
3600

1−𝑒

− 𝑣𝑐,𝑥 𝑡𝑓,𝑥
3600

เมื่อ
𝑐𝑝,𝑥
𝑣𝑐,𝑥

= ความจุที่เป็นไปได้ของถนนสายรอง (คัน/ชม.)
= กระแสจราจรที่ขัดแย้งกัน Conflicting Flow (คัน/ชม.)
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= ช่องว่างวิกฤติ (Critical Gap) เช่น เวลาต่ำสุดที่อนุญาตให้
เข้าร่วมกระแส (วินาที)
𝑡𝑓,𝑥 = เวลาการเคลื่อนที่ตามกันของยานพาหนะ (เช่นเวลาระหว่าง
การออกตัวรถคันแรกจากถนนสายรองและการออกตัวของรถ
คันถัดไป ในแถวรอ (วินาที)
ความจุที่เป็นไปได้ของถนนสายรอง แสดงเป็น 𝑐𝑝,𝑥 และกำหนดไว้
เป็นค่าความสามารถในการรับความจุสำหรับกระแสโดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน
ต่อไปนี้:
• การจราจรจากทางแยกทีอ่ ยู่ใกล้เคียงไม่ได้ส่งผลที่สี่แยกตัวอย่าง
• มีช่องทางแยกไว้สำหรับการใช้งานแถวรอคอย
• แถวรอคอยไม่ส่งผลต่อการจราจรบนถนนสายหลัก
• กระแสจราจรช่องทางที่ 2, 3 หรือ 4 จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ
ความจุที่เป็นไปได้กำหนดเป็น 𝑐𝑝,𝑥 ของกระแสถนนสายรอง
แสดงในรูป 2.5-1 สำหรับถนนสายหลักแบบสองช่องทางและในรูปที่ 2.5-2
สำหรับถนนสายหลักแบบสี่ช่องทาง รูปเหล่านี้แสดงการประยุกต์ใช้สมการ
ความจุที่เป็นไปได้ด้วยค่าที่แสดงในตารางที่ 2.4-1 ที่มีศักยภาพความจุ
แสดงเป็นยานพาหนะต่อชั่วโมง (คัน/ชม.) ในรูปแสดงให้เห็นว่ามีความจุที่
เป็นไปได้เป็นผลตรงข้ามของอัตราการไหล 𝑣𝑐,𝑥 แสดงเป็นอัตรารายชั่วโมง
เช่นกันกับถนนสายรอง
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𝑡𝑐,𝑥

ที่มา : Highway Capacity Manual
รูปที่ 2.5-1 ถนนสายหลักแบบสองช่องทาง

2.6 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
วิลาสินี (2554) ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับ
ช่ อ งว่ า งของผู้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะบริ เ วณทางแยกในพื้ น ที ่ เ ขตเทศบา
นครราชสีมา วัตถุประสงค์คือวิเคราะห์หาค่าช่องว่างวิกฤติ (Critical gap)
ของผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ซึ่ งแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่
รถจั ก รยานยนต์แ ละรถยนต์ นั่ง 4 ล้ อ อื่ น ๆ บริเวณทางแยกในพื้ นที่เขต
เทศบาลนครนครราชสีมาผลการศึกษาพบว่า ค่าช่องว่างวิกฤติสาหรับการ
เลี้ยวขวาจากทางหลั กเข้าซอยอยู่ในช่วง 6 ถึง 9 วินาที ค่าช่องว่างวิกฤติ
สำหรับการกลับรถบนทางหลักมีค่าระหว่าง 5 ถึง 9 วินาที และ ค่าช่องว่าง
วิกฤติสาหรับการเลี้ยวซายออกจากซอยมีค่าระหว่าง 4 ถึง 10 วินาที
วิริยะ (2540) ทำการศึกษาเกี่ยวกับจุดกลับรถแบบยกระดั บ
ถนนพหลโยธินช่วง กม. 33 +000 ถึง กม. 52 + 000 โดยถนนพหลโยธิน
เป็นทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณจราจรสูงสุดและมียานพาหนะที่ต้ องการ
เลีย้ วกลับในจุดกลับรถเป็นจำนวนมากบริเวณจุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลาง
บนถนนพหลโยธินในช่ว ง กม. 33 + 000 ถึง กม. 52 + 000 ส่งผลให้
การจราจรติดขั ดจากการตัดกันของกระแสของยานพาหนะที่ต้ องการจะ
เลี้ยวกลับ (U-turn) กับยานพาหนะที่วิ่งมาทางตรง จึงได้พิจารณาแก้ไข
ปัญหาการจราจรในช่วงบริเวณนี้ ต้องดำเนินการปรับปรุงจุดกลับรถให้เป็น
แบบยกระดับ
ธีระพล (2548) ได้ ศึกษาลักษณะการจราจรบริ เวณจุดกลับรถ
ระยะห่างระหว่างยวดยานในขณะทำการกลับรถและค่าปรับแก้สภาพความ
คล่ อ งตั ว ของรถชนิ ด ต่ า ง ๆ ที ่ ท ำการกลั บ รถบนจุ ด กลั บ รถในแนวราบ
เปรี ย บเทียบกับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ค่า ระยะห่าง
ระหว่างยวดยานในขณะทำการกลับรถ เท่ากับ 3.46 วินาที ค่าปรับแก้
สภาพความคล่องตัวของรถมอเตอร์ไซค์ เท่ากับ 2.07 รถยนต์เท่ากั บ 4.47
รถบรรทุกขนาดกลางเท่ากับ 5.45 รถบรรทุกเท่ากับ 6.69 และ รถ trailer
เท่ากับ 13.37 สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปเป็นข้อเสนอแนะใน
การวางแผนการปรับ ปรุ งประสิ ทธิภ าพจุ ดกลับ รถในพื้ น ที ่ศ ึก ษา ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ทิพย์สุดา (2555) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถบริเวณ
จุดกลับรถที่ไม่มีสัญญาณไฟ จราจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ สามารถจำแนก
พฤติ ก รรมการกลั บ รถของผู ้ ข ั บ ขี ่ ไ ด้ แ ละเพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการกลับรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อศึกษาถึงระยะเวลารอคอยมี
ผลต่อ พฤติก รรมการ กลับ รถ ใช้ก ล้อ งวิ ดีโ อในการเก็บ ข้อ มูล จากการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มูล พบว่ า ขนาดของช่ อ งว่า งระหว่า งรถ ในทางสายหลัก
ตำแหน่งของช่องจราจรของรถบนทางสายหลักที่กำลังจะมาถึงตำแหน่งของ
ช่อง จราจรของรถบนทางสายหลักที่ผ่านจุดกลับรถออกไป และปริมาณ
จราจรขณะกลับรถ ส่งผลต่อ พฤติกรรมการกลับรถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสิ้น

ที่มา : Highway Capacity Manual
รูปที่ 2.5-2 ถนนสายหลักแบบสี่ช่องทาง
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3 การดำเนินการศึกษา

3.3 การถอดข้อมูล

3.1 พื้นที่ศึกษาที่เลือกเพื่อทำการสำรวจ

3414

เมื่อทำการเก็บสำรวจข้อมูลด้วยกล้ องบันทึกภาพวีดีโอจากภาคสนาม
บริเวณจุดกลับที่ทำการศึกษาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว นำข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกจากกล้ องวีดีโอนี้มาบันทึกลงไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการ
ถอดข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ห าค่ า ขนาดของการยอมรั บ ช่ อ งว่ า ง (Gap
Acceptance) และ การปฏิเสธช่องว่าง(Gap Rejection) เพื่อนำข้อมูลการ
ยอมรั บ ช่ อ งว่ า ง (Gap Acceptance) และ การปฏิ เ สธช่ อ งว่ า ง(Gap
Rejection) ที่ได้นี้ไปใช่ในการวิเคราะห์ หาค่าช่องว่างวิกฤติ (Critical gap)
อัตราการไหลบนถนนสายหลัก (Main flow) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การกระจายตัวของขนาดช่ องว่างระหว่างรถและอัตราการไหลบริเวณจุก
กลับ รถ การเคลื่อ นที่ตามกันของยานพาหนะ (Follow-up time) และ
ความจุการเลี้ยวหรือความสามารถรองรับ ปริมาณการจราจร (Turning
capacity) ของการเลี้ยวขวาตัดกระแสจราจรบนทางสายหลัก

3.2 วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาปริมาณการจราจรที่บริเวณจุด
กลับรถที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทำการรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้กล้องวีดโี อ
โดยจุดที่ทำการติคตั้งกล้องวิดีโอต้องสามารถมองเห็นตลอดพื้นที่การศึกษา
และสามารถเห็นภาพของการกลับรถทั้ง 2 ฝั่งพร้อมทั้งระะห่างที่ใช้ใ น
วิเคราะห์การกลับรถได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ออกแบบช่วงเวลาที่จะทำการเก็บ
บันทึกข้อมูลเวลา 07.00-09.00น. รวม 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 วัน คือวันพุธ
โดยเหตุผลที่เลือกช่ว งเวลาดังกล่าวในการเก็บข้อมูล คือ ในช่วงชั่ว โมง
เร่งด่วนเช้าจะมีปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะสูงสุดในช่ว งวันเนื้องจากช่วง
เร่งด่วนเช้าจะมีนักศึกษาใช้เพื่อเข้าทางประตูหน้ามหาวิทยาลัยและช่วง
เทียงวันจะมีรถเดินทางจากสถานีขนส่งพุทธมณฑล สาย 5 เข้ามาเพื่อกลับ
รถมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมเป็นจำนวณมาก
ลักษณการตั้งกล้องบันทึกวิดิโอจะตั้งบริเวณทางเท้าทั้งสองฝั่ง
แล้วหันมุมกล้องกลับมาทางจุดกลับรถเพื่อให้เห็นรถยนต์ที่กลับรถและ
รถยนต์ทางตรงดังรูป

ข้อมูลปริมาณจราจร เวลา 07.00-09.00น. รวมวันละ 2 ชั่วโมงเป็น
เวลา 1 วัน คือวันพุธ โดยเหตุผลที่เลือกช่วงเวลาดังกล่าวในการเก็บข้อมูล
คือ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและช่วงเทียงวันจะมีปริมาณการจราจรที่คาด
ว่าจะสูงสุดในช่วงวันเนื้องจากช่วงเร่งด่วนเช้าจะมีนักศึกษาใช้เพื่อเข้าทาง
ประตูหน้ามหาวิทยาลัยและช่วงเทียงวันจะมีรถเดินทางจากสถานีขนส่ง
พุทธมณฑล สาย 5 เข้ามาเพื่อกลับรถมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมเป็นจำนวณ
มากโดยมีการแปลงค่าเป็น PCU เทียบเท่ารถนั่ง 4 ล้อ จากงานวิจัยของ
ธีระพล ลคาลลิตสกุล (2549). "การศึกษาลักษณะการจรารบริเวรณจุดกลับ
รถในแนวราบที่ไม่มีช่องๆ จราจรสำหรับการกลับรถ โดยองค์ประกอบของ
การหาความจุที่เป็นไปได้ 𝑐𝑝,𝑥 = ความจุที่เป็นไปได้ของถนนสายรอง (คัน/
ชม.) ,𝑣𝑐,𝑥 = กระแสจราจรที ่ข ั ด แย้ง กั น Conflicting Flow (คั น /ชม.)
,𝑡𝑐,𝑥 = ช่องว่างวิกฤติ (Critical Gap) เช่น เวลาต่ำสุดที่อนุญาตให้เข้าร่วม
กระแส (วินาที) ,𝑡𝑓,𝑥 = เวลาการเคลื่อนที่ตามกันของยานพาหนะ (เช่น
เวลาระหว่างการออกตัวรถคันแรกจากถนนสายรองและการออกตัวของรถ
คันถัดไป ในแถวรอ (วินาที)
เมื่อ ทราบค่า ทั้งหมดแล้ว นำมาเทีย บกับ กราฟที่ก ำหนดหาก
เทียบค่าแล้วได้สูงกว่าความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถกิโลเมตรที่ 9+500
บริเวณมหาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
ศาลายา บนถนนถนนพุทธมณฑล สาย 5 หรือ ทางหลวงหมายเลข 3414
จึงเป็นข้อบ่งชี้ในการปรับปรุงจุดกลับรถโดยทางผู้วิจัยได้เสนอเป็นการติด
ต้องสัญญาณไฟจราจรขึ้นมาเพื่อ หยุดกระแสของรถทางตรงให้ตรงตาม
จุดประสงค์

จุดกลับรถที่ไม่มีช่องจราจรสำหรับรอเพื่อเข้าร่วมกระแสจราจรเมื่อกลับ
รถเสร็จ คือบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
ศาลายา มีความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่ศึกษาเพราะเป็นบริเวณที่มี
การขยายช่องทางจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมี นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นจำนวณ
มากและในการใช้งานจริง ทั้งนักศึกษาและบุคลากรจำเป็นที่จะต้องชิดซ้าย
ทันทีหลังจากกลับรถเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตศาลายา อีกทั้งเป็นบริเวณจุด กลับรถที่ไม่มีสัญญาณไฟจรารให้ก
ลับรถอีกด้วย โดยตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑล สาย 5 หรือ ทางหลวงหมายเลข

ที่มา : ผู้วจิ ัย
รูปที่ 3.1 การตั้งกล้องบันทึกวิดิโอ
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4.2 วิเคราะห์ผลการยอมรับช่องว่าง

4.1 วิเคราะห์ผลปริมาณการจราจร
การวิเคราะห์ความจุที่เป็นไปได้ ของจุดกลับรถบริเวณที่ทำการวิจัย
โดยใช้ก ารถอดข้อ มูลจากการบันทึก ภาพวิดิโ อ ซึ่งจะนำข้อ มูลปริ ม าร
การจราจรการกลับรถในแต่ละทิศทาง และปริมาณการจราจรรถทางตรง
เพื่อหาตัวแปลอื่น ๆ ในสมาการ

การวิเคราะห์การยอมรับช่องว่างของผู้ขับขี่ในกระแสจราจรสายรอง
เป็นการวิเคราะห์เวลาของผู้ขับขี่ตัดสินใจเข้าร่วมกระแสของถนนสายหลัก
ในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์จากรถยนต์นั่ง 4 ล้อเพียงประเภทเดียว จะมี
การสำรวจทุก 15 นาทีใช้เวลาตรวจนับ 5 นาทีดังนั้นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
จะมีการสุ่มตรวจนับทั้งหมด 8 รอบ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 4.1 ปริมาณการจราจร ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น.

ทิศทาง

ขาเข้า
กรุงเทพ

ขาออก
กรุงเทพ

ที่มา : ผู้วจิ ัย

ปริมาณการจราจรกลับรถ ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น.
ปริมาณ
ค่าเทียบเท่า
ชนิดยานพาหนะ
การจราจร
รถยนต์ขณะกลับ
รถ (EU)
Motorcycle : Mc
Passenger Car :
PCU
Medium Truck :
MT

446
2219

แสดงการยอมรับช่องว่างของจุดกลับรถ ขาออก
14

จำนวณช่องว่ำง

12
10
8
6
4
2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ขนำดช่องว่ำง (วินำที)

ยอมรับช่องว่ำง

ปฏิเสธช่องว่ำง

ที่มา : ผู้วิจยั
รูปที่ 4.1 การยอมรับช่องว่างของจุดกลับรถ ขาออก

แสดงการยอมรับช่องว่างของจุดกลับรถ ขาเข้า
12

10

จำนวณช่องว่ำง

ปริมาณการจราจรรถทางตรง ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น.
ปริมาณ
ค่าเทียบเท่า
ทิศทาง
ชนิดยานพาหนะ
การจราจร
รถยนต์ขณะกลับ
รถ (PCU)
Motorcycle : Mc
767
253
Passenger Car :
PCU
2048
2048
ขาเข้า
กรุงเทพ
Medium Truck :
MT
15
30
Heavy Truck : HT
44
110
รวม
2441
Motorcycle : Mc
557
184
Passenger Car :
PCU
1594
1594
ขาออก
กรุงเทพ
Medium Truck :
MT
41
82
Heavy Truck : HT
90
225
รวม
2085

8
6

4
2
0
1

178

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

ขนำดช่องว่ำง (วินำที)
ยอมรับช่องว่ำง

2219

ปฏิเสธช่องว่ำง

ที่มา : ผู้วิจยั
78

117

Heavy Truck : HT
รวม

90

270
2784

Motorcycle : Mc
Passenger Car :
PCU
Medium Truck :
MT
Heavy Truck : HT
รวม

265

106

357

357

11
10

28
30
521

รูปที่ 4.2 การยอมรับช่องว่างของจุดกลับรถ ขาเข้า

4.3 วิเคราะห์ผลค่า ช่อ งว่า งวิก ฤติ และ เวลาการเคลื่อ นที่ตามกันของ
ยานพาหนะ
การวิเคราะห์ผลการเคลื่อนที่ตามกันของยานพาหนะในตารางที่ 4.2
ค่าการเคลื่อนที่ตามกันของการกลับรถไม่มีเลยอันเนื่องมาจากยานพาหนะ
ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่จอดรอซึ่งขณะที่รอเพื่อที่จะกลับรถอยู่นั้นได้มีการรอ
ในลักษณะของกลุ่มยานพาหนะและเมื่อช่องว่างที่เกิดขึ้นเพียงพอสำหรับ
การกลับ รถยานพาหนะจึงสามารถเคลื่อ นที่ตามกันไปได้เป็นกลุ่มการ
เคลื่อนที่ตามกันทิ้งช่ว งเวลานั้นน้อยมากจนไม่สามารถประมาณค่า เป็ น
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ตัวเลขได้จึงใช้ค่ามาตราฐานของการเคลื่อนที่ตามกันให้มีค่ าเท่ากับ 3.5
วินาที
การวิเคราะห์ผลช่องว่างวิกฤตจะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้กราฟ
ของการยอมรับและการปฏิเสธช่องว่างด้านบนในรูปที่ 4.1 และ 4.2 โดย
ศึกษาค่าที่กราฟ 2 เส้นตัดกัน ณ จุดตัดของกราฟจะแสดงผลเป็นค่าช่องว่าง
วิกฤติ
ตารางที่ 4.2 ค่าช่องว่างวิกฤติ (Critical Gap) และ เวลาการเคลือ่ นที่ตามกัน
ของยานพาหนะ (follow-up time)
แสดงค่าช่องว่างวิกฤติ (Critical Gap) และ เวลาการเคลื่อนที่ตามกันของ
ยานพาหนะ (follow-up time)
ค่าช่องว่างวิกฤติ
เวลาการติดตามกันของ
ทิศทาง
(Critical Gap)
ยานพาหนะ (followup time)
ขาเข้า
6.42
3.5
ขาออก
6.46
3.5
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5. สรุปผล
จากผลสรุปได้ว่า มีปริมาณรถยนต์ต้องการการขับรถมากกว่า
ความจุที่เป็นไปได้จึงเกิดแถวรอคอยที่ยาวและใช้เวลานานในการรอกลับรถ
ทั้งนี้การกลับรถมีการรอกันเป็นกลุ่มเพื่อรอช่องว่างที่ยอมรับได้จึงเกิดการ
ตัดกระแสของรถทางตรงทำให้ก ระแสการจราจรเกิ ดการติดขัด ในทิ ศ
ทางเข้ากรุงเทพฯ ส่วนในทิศทางกลับกันคือออกจากกรุงเทพฯมีปริมาณ
รถยนต์อยู่ในเกณฑ์ความจุที่เป็นไปได้
จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่
ต้องการกลับรถแล้วทำการชิดซ้ายเพื่อเข้าสถานศึกษาหรือหมู่บ้านจัดสรร
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างสูงเพราะรถทางตรงส่วนใหญ่ใช้
ความเร็วในการสัญจรและมีการบดบังจากแถวรอคอยการกลับรถซึ่งมีรถ
เป็ น จำนวนมากทำให้ ย ากต่ อ การตั ด สิ น ใจในการขั บ รถของผู ้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ดังรูปที่ 5.1

ที่มา : ผู้วิจยั

4.4 วิเคราะห์ผลผลการวิเคราะห์ความจุที่เป็นไป
ผลการวิเคราะห์ความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถขาเข้ากรุงเทพ

ทีม่ า : ผูว้ ิจยั
รูปที่ 5.1 การรอตัดกระแสของรถทางตรงเพื่อเข้าท่องทางซ้าย

5.1 ความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถขาเข้ากรุงเทพ
ผลการวิเคราะห์ ความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับ รถขาเข้ากรุงเทพได้
2015 คันต่อชั่วโมง ซึ่งปริมาณรถยนต์ที่กลับมีปริมาณที่ปรับแก้แล้ว 2784
คันต่อชั่วโมง จึงเกินความจุที่เป็นไปได้
ที่มา : ผู้วิจยั
รูปที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความจุทเี่ ป็นไปได้ของจุดกลับรถขาเข้า

ผลการวิเคราะห์ความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถขาออกกรุงเทพ

5.2 ความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถขาออกกรุงเทพ
ผลการวิเคราะห์ความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถขาออกกรุงเทพ ได้
1747 คันต่อชั่วโมง ซึ่งปริมาณรถยนต์ที่กลับมีปริมาณที่ปรับแก้แล้ว 521
คันต่อชั่วโมง จึงอยู่ในความจุที่เป็นไปได้
5.3 ข้อเสนอแนะ

ที่มา : ผู้วิจยั

รูปที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถขาออก

จากผลสรุปพบว่ามีปริมาณความต้องการในการกลับรถมากกว่า ความ
จุที่รองรับได้ ในการศึกษาครั้งต่อไป เห็นควรจะทำการศึกษาผลกระทบด้าน
จราจรในกรณีเพิ่มความจุในจุดกลับรถ เช่น การเพิ่มจำนวนช่องกลับรถ ใน
ทิ ศ ทางขาเข้ า กรุ ง เทพฯ ในส่ ว นปั ญ หานั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องกลับรถแล้วชิดซ้ายทันทีมีการตัดกระแสจราจรของ
รถทางตรงเป็นจำนวนมาก ในการศึกษาครั้งต่อไป เห็นควรจะทำการศึกษา
ออกแบบสัญ ญาณไฟจราจรจุดกลับ รถเพื่อ เป็นการหยุดกระแสของรถ
ทางตรงเพื่อให้ผู้ขับกลับรถไม่ต้องหาจังหวะในการร่วมเข้าร่วมกระแสเอง
เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
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การวิเคราะห์ทางสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทางถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท
Statistical Analysis of iRAP Star Rating on Thai Rural Road Network
ขจรศักดิ์ เจิมประไพ1* และ สันติภาพ ศิริยงศ์2
1,2

สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: kjermprapai@yahoo.com

บทคัดย่อ
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ แม้สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางถนนจะเกิด
จากพฤติกรรมของผู้ขับขี่แต่กายภาพของถนนก็ก็เป็นอีกปัจจัยเสีย่ งหนึ่งของ
การเกิดอุบัติเหตุที่มีผลต่อความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ กรมทาง
หลวงชนบทจึงได้มีแนวคิดในการนำวิธีการประเมินความปลอดภัยทางถนน
ของ iRAP (International Road Assessment Programme) มาใช้บน
สายทางที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท อย่างไรก็ตาม ค่าต่าง ๆ
ของแบบจำลอง iRAP ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการศึกษาในต่างประเทศ
โดยเฉพาะส่วนสำคัญอย่าง Accident Modification Factor (AMF) จึงมี
คำถามว่า แบบจำลองที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมกับถนนของกรม
ทางหลวงชนบทหรือไม่ การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจำลองประเมินความปลอดภัยทางถนนของ iRAP
ร่วมกับข้อมูลสถิตอิ ุบัติเหตุของกรมทางหลวงชนบท เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของแบบจำลองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเสนอแนะวิธีปรับปรุง
แบบจำลองให้มีความเหมาะสมกับทางหลวงชนบทของประเทศไทยใน
อนาคต
คำสำคัญ: ความปลอดภัยทางถนน, iRAP, การวิเคราะห์เชิงสถิติ, กรมทาง
หลวงชนบท

Abstract
Road Safety Problem is a huge competitive disadvantage of our
country. While the major cause of most accident is human
factor, road safety condition is another important risk factor
that contribute to the frequency and severity of accident.
Hence, it cannnot be neglected. Department of Rural Road has
implemented the methodology of International Road
Assessment Programme to evaluate the safety condition of
road in responsibility. However, parameter used in iRAP
methodology are based on foreign study especially accident
modification factor which is the critical part of the model. The
transferabilty of these parameter is questionable. This study is

about the statistical analysis of iRAP star-rating against crashes
data. The result of this study suggest the application of current
iRAP model and developing framework for more localize
model in the future
Keywords: Road Safety, iRAP, Statistical Analysis, Department of
Rural Road

1. คำนำ
แม้สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางถนนจะเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับ
ขี่แต่กายภาพของถนนก็ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผล
ต่อความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ด้วยสาเหตุนี้ปัญหาเรื่อรการวัดค่า
ความปลอดภัยทางถนนเป็นเชิงปริมาณจึ งเป็ นปั ญ หาที่ได้รั บ ความสนใจ
อย่างมากและ ทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้กำหนดให้การนำเอาการวัด
ค่าความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบมาบรรจุไว้ใน 12 เป้าหมายโลก
สำหรับการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้
บรรลุผลภายใน ปี 2573 ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้เคยกำหนดค่า
ความปลอดภัยทางถนนเชิงปริมาณเป็นของตัวเองในชื่อของ Road Safety
Index : RSI ทว่าด้วยความซับซ้อนของการประเมินทำให้การประยุกต์ใช้ไม่
ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ต่อมากรมทางหลวงชนบทจึงได้มีแนวคิดในการ
นำวิธีการประเมินความปลอดภัยทางถนนของ iRAP (International Road
Assessment Programme) มาใช้บ นสายทางที่อ ยู่ในความดูแ ลของกรม
ทางหลวงชนบท อย่างไรก็ตามปั ญ หาเรื่อ งการถ่ายทอดแบบจำลองการ
ประยุก ต์ใช้ในปัจ จุบันยังเป็ นประเด็นที่ค่อนข้างละเอี ยดอ่ อนและยังไม่มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ค่าต่าง ๆ ของแบบจำลอง iRAP ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การศึก ษาในต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็ นที่จะต้องประเมินความ
เหมาะสมของแบบจำลองเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป

2. ข้อมูลทีใช้ในการวิจัย
2.1 ข้อมูลด้านโครงข่ายของถนน
กรมทางหลวงชนบทมีถนนในความดูแลกว่า 3,353 สายทาง คิดเป็น
ระยะทางรวมถึง 48,046 กิโลเมตร ในจำนวนนี้ ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนสอง
ช่องจราจร มีความยาวรวมถึง 47,047 กิโลเมตร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการ
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ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทเกิดขึ้นบนถนนสองช่องจราจร
เหล่านี้ ในการศึกษาฉบับนี้จึงเน้นไปยังถนนสองช่องจราจรเหล่านี้เป็นหลัก
นอกจากนี้ ถนนของกรมทางหลวงยังมีความหลากหลายในด้านการใช้งาน
และปริมาณจราจรมากกล่าวคือมีในบรรดาถนนสองช่องจราจรนี้ ถนนที่มี
ปริมาณต่ำสุดเพียง 6 คันต่อวัน ในขณะที่ปริมาณจราจรสูงสุดถึง 30,615
คันต่อวัน เพื่อเน้นการศึกษาไปยังถนนที่เป็นถนนส่วนใหญ่ของกรมจริง ๆ
ในการศึก ษานี้ จึ งพิ จ ารณาเฉพาะถนนที่ มี ป ริม าณจราจรอยู่ในระหว่า ง
Percentile ที่ 5 (352 คันต่อวัน) ถึง Percentile ที่ 95 (5997 คันต่อวัน)
เท่านั้น โดยสายทางที่มีปริมาณจราจรนอกขอบเขตดังกล่าวให้ถือว่าเป็น ค่า
ผิดปกติ
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ทั้งสิ้น 43553 กิโลเมตร โดยสรุปค่าปริมาณจราจรและสถิติอุบัติเหตุเป็นไปตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนน Star Rating และจำนวนสายทางในเกณฑ์ดังกล่าว
ค่าต่ำสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย่
AADT

354

5985.5

2112.65

อุบัติเหตุ

4

186

22.64

อุบัติเหตุทมี่ ีผู้เสียชีวติ

0

13

1.14

ข้อมูลการประเมินสภาพถนนของ iRAP (iRAP Star Rating)
ข้อมูลการประเมินสภาพถนนของ iRAP ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากระบบการ
ประเมินความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบทเอง ซึ่งค่าที่นำมาใช้ มี
หลักการในการคำนวนดังนี้
SRS = ∑ Crash Type Scores
(1)
Crash Type Scores = Likelihood x Severity x Operating speed x
External flow influence x Median traversability

รูปที่ 1 การแจกแจงปริมาณจราจรของถนนสองช่องจราจรภายใต้การดูแลของ
กรมทางหลวงชนบท

2.2 สถิติอุบัติเหตุ
สถิติอุ บัติ เหตุ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ประกอบด้ วยสองแหล่ งทึ่ มาได้แก่
สถิติอุบัติเหตุจากระบบ ARMS ของกรมทางหลวงชนบทเองและสถิติอุบัติเหตุของ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ข้อมูลทั้งสองแหล่งมาจากช่วงปี 2560 ถึง
2562 ทั้งนี้ ข้อ มูล ทั้งสองแหล่งมีข้ อดี ข้อเสียต่ างกัน กล่าวคือ สถิติ อุบัติเหตุ ของ
ระบบ ARMS นั้น มีการบันทึกไว้อย่างละเอียดกว่ากล่าวคือมีการบันทึ กเวลาเกิด
เหตุและแผนผังการชนไว้อย่างละเอียด จากข้อมูลพบว่าภายในช่วงปี 2560 ถึง
2562 มีสถิติอุบัติเหตุบนพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 3,771 ครั้ง โดย 867 ครั้งเป็นอุบัติเหตุ
ที่มีผู้เสียชีวิต
ข้อมูลอุบัติเหตุอีกส่วนมาจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ ข้อมูลของ
บริษัทกลางมีความละเอียดน้อยกว่าข้อมูลของกรมทางหลวงชนบท กล่าวคือมี
เพียงจำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต ตำแหน่งและวันทีข่ องทึ่เกิดเหตุเท่านั้น อย่างไรก็ดี
ข้อมู ลของบริษัท กลางมี ขนาดใหญ่ กว่ามากกล่าวคือ มีก ารบั นทึ กอุ บัติ เหตุ ไว้ถึ ง
50,757 ครั้ง โดยในจำนวนนี้ 1,856 ครั้งเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
ทั้งสองชุดข้อมูลต่างมีข้อจำกัดต่าง ๆ กันที่ทำให้เกิดปัญหาการรายงานอุบัติเหตุ
น้อยกว่าความเป็นจริง ดังนั้น เพื่อเป็ นการชดเขยปัญหาดังกล่าว สายทางที่ จะ
นำมาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้จะต้องมีสถิติอุบัติเหตุของทั้งสองแหล่งข้อมูล
รวมกันอย่างน้อย 3 ครั้งในรอบ 3 ปี จากการประเมินขั้นต้น อุบัติเหตุจากทั้งสอง
แหล่งมีความซ้ำซ้อนกันน้อยมากเพียงประมาณร้อยละ 0.6 ของจำนวนอุบัติเหตุ
ทั้งหมด คณะศึกษาจึงได้รวมค่าอุบัติเหตุทั้งสองแหล่งเข้าด้วยกัน หลังจากการคัด
กรองสายทางตามเกณฑ์ ด้ า นปริ ม าณจราจร และ เกณฑ์ ด้ านการเกิ ด ซ้ ำ ของ
อุบัติเหตุแล้ว พบว่าเหลือสายทางทั้งสิ้น 1,844 สายทาง คิดเป็ นระยะทางรวม

จะเห็นได้ว่าคะแนนสายทางของ iRAP คำนวนมาจากค่าความน่าจะเป็นในการ
เกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุเป็นหลัก ค่าความน่าจะเป็นของการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ในสมการของ iRAP นั้ น คำนวณมาจากค่ า ปรั บ แก้ จ ำนวนอุ บั ติ เหตุ
(Accident Modification Factor) เป็นหลัก ทั้งนี้การศึกษาในหัวข้อดังกล่าวยัง
ไม่แพร่หลายดังนั้นในปัจจุบันโมเดลที่กรมทางหลวงชนบทใช้ยังเป็นค่าที่ได้จาก
ต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ท าง iRAP ได้นิยามว่าค่าคะแนน SRS แสดงถึงความ
เสี่ยงที่ จะเกิดความสูญเสียเนื่องจากอุ บัติเหตุที่ สูง กว่าที่แสดงว่าหากiRAP จาก
คะแนนที่คำนวนได้ iRAP ได้จัดลำดับความปลอดภัยของถนนเป็น 5 ลำดับ โดย
เกณฑ์และจำนวนสายทางที่เข้าเกณฑ์สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์คะแนน Star Rating และจำนวนสายทางในเกณฑ์ดังกล่าว
Star Rating

Score

Vehicle
occupant

Motorcyclist

*

0-5

1,677

1,745

**

2.5 - 5

132

78

***

5 - 12.5

28

14

****
*****

12.5 - 22.5
22.5+

5
2

6
1

3. ขั้นตอนการวิจัย
เนื่ อ งจากสถิ ติ อุ บั ติเหตุ ในการวิเคราะห์ ม าจากเพี ย ง 3 ปี เท่ า นั้น จึ ง
จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ แก้ จ ำนวนอุ บั ติ เหตุ ด้ ว ยเทคนิ ค เอ็ ม พิ ริ กั ล เบยส์
(Empirical Bayes) เพื่อปรับแก้ผลของการถดถอยต่อค่าเฉลี่ย จึงสามารถ
สรุ ป ขั้ น ตอนการวิ จั ย ได้ ดั ง นี้ สมการอุ บั ติ เหตุ จึ ง ได้ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาด้ ว ย
แบบจำลองการทดถอยชนิดพหุ นามลบจากสถิ ติอุ บัติเหตุทั้งสองแหล่งได้
โดยแบบจำลองประกอบด้วยแบบจำลองสำหรับ ทำนายจำนวนอุ บั ติเหตุ
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ทั้งหมดและแบบจำลองสำหรับทำนายอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต โดยแบบจำลอง ค่าคาดหวังของอุบัติเหตุคือค่าสถิติอุบัติเหตุที่ได้รับการปรับแก้ด้วยวิธีเอ็มพิริ
ทั้งสองมีรูปแบบดังสมการที่ 2 ดังนี้
กัลเบยส์แล้ว โดยจากตารางที่ 5 และ 6 จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มผู้ใช้ถนนทั้งสอง
ประเภท ถนน 1 ดาวกลั บ มี ค่ า คาดหวังของอุ บั ติ เหตุ ที่ ต่ ำ มาก โดยมึ ค่ า
𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑 = exp(ln(𝐴𝐴𝐷𝑇) + ln ((𝐾𝑀𝐿))
( 2 ) คาดหวั ง ของทั้ ง อุ บั ติ เหตทั่ ว ไป (7.4816 และ 7.5217 และอุ บั ติ เหตุ ที่ มี
ผู้เสียชีวิต (0.3769 และ 0.3785 ครั้งต่อปี) ต่ำที่สุด ในบรรดา 3 กลุ่มดาว
โดยแบบ Npred คือจำนวนอุบัติเหตุที่ทำนายได้ AADT คือปริมาณจราจรใน รองลงมาคือถนน 2 ดาว และ ถนน 3 ดาวหรือดีกว่าตามลำดับ อย่างไรก็
หน่ ว ยคั น ต่ อ วัน และ KML คื อ ความยาวของสายทางในหน่ ว ยกิ โ ลเมตร ตาม เนื่องจากค่าทั้งสองค่านี้เป็นค่าอุบัติเหตุที่ยังไม่ได้ผ่านการทำให้เป็นปกติ
ตามลำดับจำลองสำหรับทำนายค่าอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (Normalized) ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบค่าสถิติกลุ่มนี้โดยตรงอาจจะยังไม่
เป็นไปตามตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 ตามลำดับ
เหมาะสมนัก จึงจำเป็นต้องได้รับการทำให้เป็นปกติดังจะกล่าวต่อไป
ตารางที่ 3 แบบจำลองทำนายค่าอุบัติเหตุทั่วไป

ตารางที่ 5 สรุปค่าสถิติตามกลุม่ ดาวของผูอ้ ยู่ในยานพาหนะ

Variable

Coefficient

t-value

Intercept

-0.91448

-2.872

ln(AADT)

0.42295

10.39

ln(Length)

8.1

Dispersion Parameter

0.30599
1.7253

AIC

14833

CMR

FCMR

Accident
per
1000
VKT per
year

0.3769

0.9845

0.9965

0.3320

0.0151

8.1617

0.4100

1.1675

1.0476

0.7311

0.0160

28

8.2748

0.5376

1.1167

1.1784

0.5557

0.0210

4

5

10.7849

0.7945

1.2628

1.3672

0.3514

0.0153

2

5.7838

0.5668

1.1869

1.9658

0.9342

0.0431

35

8.4910

0.5759

1.1415

1.2504

0.5482

0.0215

Fatal
Accident
1000
VKT per
year

Freq

Expected
Accident
per year

Expected
Fatal
Accident
per year

1

1677

7.4816

2

132

3

Vehicle
occupant Star
Rating

ตารางที่ 4 แบบจำลองทำนายค่าอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
Variable

Coefficient

t-value

5

Intercept

-6.21913

-14.78

3 Star and above

ln(AADT)

0.65771

12.58

ln(Length)

10.02

Dispersion Parameter

0.49494
1.8986

AIC

5199.6

ตารางที่ 6 สรุปค่าสถิติตามกลุม่ ดาวของผูข้ ับขี่รถมอเตอร์ไซด์

3.1 ค่าดาว (Star Rating) และจำนวนสายทางในแต่ละกลุ่ม
ค่าดาวที่กรมทางหลวงชนบทใช้ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าของสองกลุ่ม
ผู้ ใช้ ถ นนได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ อ ยู่ ในยานพาหนะซึ่ ง รวมถึ งรถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล
รถบรรทุก และ รถสาธารณะอื่น ๆ อีกกลุ่มคือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์
ซึ่งทั้งสองกลุ่มพบว่าถนนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับความปลอดภัยต่ำสุด คือ 1
ดาว เพียงเท่านั้น โดยในสายทางที่นำมาวิเคราะห์นั้นมีสายทางที่อยู่ในเกณฑ์
5 ดาวสำหรับผู้อยู่ในยานพาหนะเพียง 2 สายทางเท่านั้น และมีเพียง 1 สาย
ทางที่อยู่ในเกณฑ์ 5 ดาวสำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ทั้งนี้เนื่องจาก จำนวน
สายทางที่อยู่ในเกณฑ์ 3 ดาวหรือดีกว่ามีน้อยมากดังนั้นการเปรียบเทีย บ
ค่าสถิติต่างๆ จะดำเนินการโดยการรวมถนน 3 ดาวหรื อดีกว่าเข้าด้วยกัน
และจะใช้ค่าก

CMR

FCMR

Accident
per
1000
VKT per
year

0.3785

0.9901

0.9980

0.3343

0.0152

7.7521

0.4097

1.2017

1.0979

1.0187

0.0188

8.9771

0.6220

1.0708

1.0905

0.4342

0.0131

6

9.3581

0.8041

1.0989

1.4983

0.3070

0.0181

1

9.3436

0.2814

2.0942

1.7779

1.7837

0.0537

21

9.1034

0.6578

1.1276

1.2398

0.4621

0.0165

Freq

Expected
Accident
per year

Expected
Fatal
Accident
per year

1

1745

7.5217

2

78

3

14

4
5
3 Star and above

Motorcyclist Star
Rating

จากสมการทำนายค่าอุบัติเหตุดังกล่าว ค่าทำนายอุบัติเหตุได้ถูกคำนวณขึ้น
จากค่าปริมาณจราจรและความยาวของสายทาง และค่าที่ทำนายได้นำมา
ปรั บ แก้ ค่ า อุ บั ติ เหตุ ที่ ได้ จ ากฐานข้ อ มู ล เป็ น ค่ า คาดหวั ง ก่ อ นที่ จ ะนำมา
คำนวณค่าสถิติต่างๆ พร้อมทั้งเปรียบเทียบตามกลุ่ม Star Rating ต่าง ๆ ดัง
สรุปได้ในตาราง ที่ 5 และ ตารางที่ 6 รายละเอียดของค่าสถิติต่าง ๆ มีดังนี้

3.2 ค่าคาดหวังของอุบัติเหตุ (Expected Accident)

Fatal
Accident
1000
VKT per
year

3.3 ค่าอัตราส่วนปรับแก้อุบัติเหตุ (CMR และ FCMR)
ค่าสถิ ติก ลุ่มนี้เป็นค่าอั ตราส่วนของค่าคาดหวังอุ บั ติเหตุห วัง และ ค่า
คาดหวังอุ บั ติเหตุที่มีผู้เสีย ชีวิตต่อ ค่า ทำนายอุ บั ติเหตุ ซึ่งทั้งสองค่านี้ตาม
โครงสร้ า งจะคล้ า ยกั บ การค่ า ป รั บ แก้ จ ำนวนอุ บั ติ เ ห ตุ (Accident
Modification Factor) รวมของสายทาง จากตารางที่ 5 และ 6 พบว่า ถนน
1 ดาวยั งคงมี ค่ า CMR และ FCMR ต่ ำ ที่ สุ ด กล่า วคือ มี ค่ า 0.9845 และ
0.9965 ตามลำดำสำหรับ กลุ่มดาวของผู้อ ยู่ในยานพาหนะ และ 0.9901
และ 0.9980 ตามลำดับสำหรับกลุ่มดาวของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ในทั้งกลุ่ม
ผู้ ใ ช้ ถ นนทั้ ง สองประเภทพบว่ า ถนน 2 ดาว (ค่ า CMR เท่ า กั บ 1.1675
สำหรับผู้อยู่ในยานพาหนะ และ 1.2017 สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์) มี
ความเสี่ย งของการเกิ ดอุ บั ติเหตุสู งกว่าถนน 3 ดาวหรือ ดี ก ว่า (ค่ า CMR
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เท่ากับ 1.1415 สำหรับผู้อยู่ในยานพาหนะ และ 1.1276 สำหรับผู้ขับขี่รถ
มอเตอร์ไซด์) แต่กลับมีค่าความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ค่า
FCMR ของถนน 2 ดาว เท่ากับ 1.0475 สำหรับ ผู้อยู่ในยานพาหนะ และ
1.0979 สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์) น้อยกว่าถนน 3 ดาวหรือดีกว่า (ค่า
FCMR ของถนน 3 ดาวหรื อ ดี ก ว่ า เท่ า กั บ 1.2504 สำหรั บ ผู้ อ ยู่ ใ น
ยานพาหนะ และ 1.2398 สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์)
3.4 ค่าอุบัติเหตุต่อจำนวนเดินทาง 1000 คัน-กิโลเมตร
ค่าสถิ ติก ลุ่มนี้เป็นค่าอั ตราส่วนของค่าคาดหวังอุ บั ติเหตุห วัง และ ค่า
คาดหวังอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตต่อ 1000 คันกิโลเมตรการเดินทาง ซึ่งเป็ น
ค่าที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองสายทางเบื้องต้นจากจำนวนอุบัติเหตุ จาก
ตารางที่ 5 และ 6 พบว่ า ถนน 1 ดาวยั งคงมี ค่า ความเสี่ ย งของการเกิ ด
อุบัติเหตุ (อุบัติเหตุ 0.3320 ครั้งต่อการเดินทาง 1000 คัน-กิโลเมตร สำหรับ
กลุ่มดาวของผู้อยู่ในยานพาหนะ และ 0.3345 ต่อการเดินทาง 1000 คัน กิ โ ลเมตร ตามลำดั บ สำหรั บ กลุ่ ม ดาวของผู้ ขั บ ขี่ ร ถมอเตอร์ ไซด์ ) และ
อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต 0.0151 ครั้งต่อการเดินทาง
1000 คัน-กิโลเมตร สำหรับกลุ่มดาวของผู้อยู่ในยานพาหนะ และ 0.0152
ต่อการเดินทาง 1000 คัน-กิโลเมตร ตามลำดับสำหรับกลุ่มดาวของผู้ขับขี่รถ
มอเตอร์ไซด์) ต่ำที่สุด ในขณะที่ถนน 2 ดาวมีความเสี่ยงของทั้งอุ บั ติเหตุ
ทั่วไป (อุบัติเหตุ 0.7311 ครั้งต่อการเดินทาง 1000 คัน -กิโลเมตร สำหรับ
กลุ่มดาวของผู้อยู่ในยานพาหนะ และ 1.0187 ต่อการเดินทาง 1000 คัน กิโลเมตร ตามลำดับสำหรับกลุ่มดาวของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต 0.0215 ครั้งต่อการเดินทาง 1000 คัน-กิโลเมตร สำหรับกลุ่มดาว
ของผู้อยู่ในยานพาหนะ และ 0.0165 ต่อการเดินทาง 1000 คัน -กิโลเมตร
ตามลำดับ สำหรับ กลุ่มดาวของผู้ขั บ ขี่รถมอเตอร์ไซด์) และ อุ บั ติเหตุที่ มี
ผู้เสีย ชีวิต สู งกว่า ถนน 3 ดาวหรือ ดีก ว่า (อุ บั ติ เหตุ 0.5482 ครั้งต่อ การ
เดินทาง 1000 คัน-กิโลเมตร สำหรับกลุ่มดาวของผู้อยู่ในยานพาหนะ และ
0.4621 ต่อการเดินทาง 1000 คัน-กิโลเมตร ตามลำดับสำหรับกลุ่มดาวของ
ผู้ขับ ขี่รถมอเตอร์ไซด์ อุ บัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต 0.0160 ครั้งต่อ การเดินทาง
1000 คัน-กิโลเมตร สำหรับกลุ่มดาวของผู้อยู่ในยานพาหนะ และ 0.0188
ต่อการเดินทาง 1000 คัน-กิโลเมตร ตามลำดับสำหรับกลุ่มดาวของผู้ขับขี่รถ
มอเตอร์ไซด์)

4. สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แบบจำลองประเมินความปลอดภัยทางถนนของ iRAP ร่วมกับข้อมูลสถิติ
อุ บั ติ เหตุ ข องกรมทางหลวงชนบท เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของ
แบบจำลองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการนำค่าสถิติอุบัติเหตุบนถนนในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทมาปรับแก้ด้วยเทคนิค เอ็มพิริกัลเบยส์
(Empirical Bayes) ก่อนที่จะนำมาคำนวนค่าสถิติต่าง ๆ ตามทฤษฎีแล้ว
ถนนที่มีค่าดาวสูงกว่าควรมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า ถนนที่มี
ค่ า ดาวต่ ำ ผลการวิ เคราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ ก ลั บ ระบุ ว่ า ในกลุ่ ม สายทางใน
การศึกษานี้ ถนน 1 ดาว ซึ่งสำควรเป็นถนนที่มีความปลอดภัยต่ำสุดกลับมี
ค่าความเสี่ยงอุบัติเหตุต่ำที่สุด ถนน 3 ดาวหรือดีกว่ากลับมีความเสี่ยงของ
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การเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงกับ ถนน 2 ดาวหรือในบางครั้งกลับมีความเสี่ยง
ของการเกิดอุบั ติเหตุด้วยซ้ำ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ เกิดผลการวิเคราะห์ เช่นนี้
อาจจะเป็ นไปได้ห ลายประการ เช่นอาจจะเป็ น ปั ญ หาเรื่อ งการรายงาน
อุ บั ติ เหตุ ต่ ำ กว่า ความเป็ น จริง ปั ญ หาเรื่ อ งความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล
ประกอบ หรือความไม่เหมาะสมของแบบจำลองของ iRAP เองที่พัฒนาขึ้น
จากข้ อ มู ล ค่ า ปั จ จั ย การเพิ่ ม ลดของอุ บั ติ เหตุ (Accident Modification
Factor) ของต่างประเทศเป็นหลักซึ่งยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าค่าปัจจัยเหล่านี้
มีความเข้ากันได้กับบริบทในสังคมไทยแต่อย่างใด ดังนั้นจึงยังไม่สามารถ
สรุป ได้ ว่าแบบจำลองของ iRAP มึความเหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทย
หรือไม่ จึงควรมีการศึกษาเชิงลึก เช่นการติดตามประเมินผลของสายทางที่
ได้รับการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มค่าดาวแล้ว รวมถึงการพัฒนา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการศึกษาค่าปัจจัยการเพิ่มลดของอุบัติเหตุ
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
[1] Ahmed, M., Huang, H., Abdel-Aty, M., & Guevara, B. (2011).
Exploring a Bayesian hierarchical approach for developing
safety performance functions for a mountainous freeway.
Accident Analysis & Prevention, 43(4), 1581-1589.
[2] Ambros, J., Borsos, A., & Sipos, T. (2017). Exploring
Alternative Approach to iRAP Star Rating Validation.
Transportation Research Board 96th Annual Meeting,
Washington DC, United States, 8-12 January 2017
[3] Brimley, B. K., Saito, M., & Schultz, G. G. (2012). Calibration
of Highway Safety Manual safety performance function:
development of new models for rural two-lane two-way
highways. Transportation research record, 2279(1), 82-89.
[4] Hauer, E. (2001). Overdispersion in modelling accidents on
road sections and in Empirical Bayes estimation. Accident
Analysis & Prevention, 33(6), 799-808.
[5] Harwood, D. W., Bauer, K. M., Gilmore, D. K., Souleyrette,
R., & Hans, Z. N. (2010). Validation of US road assessment
program star rating protocol: Application to safety
management of US roads. Transportation research record,
2147(1), 33-41.
[6] International Road Assessment Programme. iRAP
Methodology Fact Sheet#6, Star Rating Score Equation.
https://www.irap.org/methodology/
[7] International Road Assessment Programme. iRAP
Methodology Fact Sheet#7, Star Rating Bands.
https://www.irap.org/methodology/

TRL46-4

914

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

[8] Jameel, A. K., & Evdorides, H. (2016). An investigation for
an all-encompassing iRAP road Star Rating index. In
Functional Pavement Design (pp. 1607-1616). CRC Press.
[9] Jermprapai, K., & Srinivasan, S. (2014). Planning-level
model for assessing pedestrian safety. Transportation
Research Record, 2464(1), 109-117.
[10] Ma, J., Kockelman, K. M., & Damien PhD, P. (2007).
Bayesian Multivariate Poisson-Lognormal Regression for
Crash Prediction on Rural Two-Lane Highways.
Transportation Research Board 86th Annual Meeting,
Washington DC, United States, 21-25 January 2007
[11] National Research Council (US). Transportation Research
Board. Task Force on Development of the Highway Safety
Manual, & Transportation Officials. Joint Task Force on the
Highway Safety Manual. (2010). Highway safety manual
(Vol. 1). AASHTO.
[12] Srinivasan, R., & Bauer, K. (2013). Safety performance
function development guide: Developing jurisdictionspecific SPFs. Report FHWA-SA-14-005.

TRL46-5

915

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งน้ำมันระหว่างทางถนนกับทางราง และเพื่อ
ประเมินทางเลือกรูปแบบในการขนส่งที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด จากการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยด้าน
เวลา ค่ าใช้ จ่ า ย ความยืดหยุ่น ความปลอดภั ย และความน่า เชื่อ ถื อ มี
ความสำคัญต่อการพิจารณาการเลือกรูปแบบการขนส่งน้ำมันระหว่างทาง
ถนนกับทางราง โดยนักวิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องถึงน้ำหนักความสำคัญ ของแต่ละปัจจัย บนเส้นทางขนส่งน้ำมัน
จากคลังน้ำมันที่อ ำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ถึ งสถานีรถไฟท่านาแล้ง
สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล นำเข้ า ในการ
วิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ โดยวิธีกระบวนวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
โดยพบว่า ปัจจัย ด้าน เวลาและค่าใช้จ่าย มีน้ำหนักความสำคัญ มากกว่า
ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และความน่า เชื่อ ถื อในรูป แบบการขนส่ง
น้ำมัน และเมื่อรวมค่า คะแนนถ่ ว งน้ำหนั กรวมทุ กปั จจ้ ย แล้ว พบว่าการ
ขนส่งน้ำมันทางรางมีค่าคะแนนถ่ว งน้ำหนัก รวมสูงกว่าทางถนน คิดเป็ น
คะแนน 0.63 และ 0.37 ตามลำดับ
คําสําคัญ: การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ กระบวนการ
วิเคราะห์ตามลำดับชั้น การขนส่งน้ำมัน การขนส่งสินค้าทางราง

Abstract
This research aims at studying influencing factors on the
modal choice decision between road and intermodal rail
modes for oil transportation between Ban Phai Tank Farm
Khon Kaen Province to Railway Yard at Thanaleng the Laos
People's Democratic Republic, that best suits stakeholders’
needs. According to the interviews with stakeholders, it is
found that among five influencing factors including time, cost,

flexibility, safety, and reliability, time and cost outweigh the
other factors. In addition, the input information on each
influencing factors are collected to determine the weighted
score of each mode which are used as the input for multicriteria decision analysis technique called analytic hierarchy
process. The results show that the intermodal rail is more
preferred to the road with the total sum weighted score of
0.63 and 0.37, respectively.
Keywords: Multi-criteria Decision Analysis, Analytic Hierarchy
Process Transportation, Oil Transportation, Intermodal Rail
Freight

1. Introduction
Transporting oil from Thailand to most destinations in the Laos
People's Democratic Republic (Laos PDR) is carried out by truck
through Thai-Laos friendship bridge, the only existing land
transportation link between Thailand and Laos PDR. The ThaiLaos Friendship Bridge is one of the promotion of Thai-Laos
border trade, which is in line with the development guidelines
of Thailand Logistics (2006-2010) which has been approved by
the Development Committee National Economy and Society
on April 17, 2006 and one of the strategic agenda is to raise
the level of excellence in trade facilitation processes (Trade
facilitation) by reducing processing and transportation time and
cost of the operators in the transport of import – export goods
(Suproongroj, 2010).
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Although, the bridge consists of both road and rail link. The
current rail service operated between Nong Khai and
Thanaleng through the bridge since March 2009 is only
available for passengers but not for freight. Since transporting
oil by truck is less attractive in comparison to rail in terms of
traffic congestion, traffic accidents, energy consumption and
environmental friendliness, this research is aims at studying the
comparative modal choice of oil transportation between rail
and road. The freight route between Ban Phai Tank Farm in
Khon Kaen province to railway yard at Thanaleng in the Laos
PDR is considered as a case study.

2. Relevant theories and method
This research is to compare and assess the capability of rail
and road transportation services. This part discusses the
research process guidelines and procedures using analytic
hierarchy process methods to evaluate delivery options for oil.
Including the analysis of factors that affect the modal choice of
transportation, consisting of.
2.1 Rail Freight Transportation
Research related to rail transport generated some interests
particularly in the late eighties but went into a dormant phase
thereafter. With the increasing interests in rail transport
especially in the developed world (to avert ever-increasing
road congestion), rail research interests have been revived.
Laos and Thailand have launched a freight train service across
the Laos-Thai Friendship Bridge between Laos capital Vientiane
and Nong Khai province to facilitate import and export
businesses (Saruchera, 2017).
2.2 Oil Transportation by Mode
Transportation is an essential part of the oil and gas
industry. However, due to the hazardous nature of transported
products, crude oil require special handling and increased
safety regulations. Therefore, cargo security, delivery speed,
and proper transportation equipment play a crucial role in the
oil supply chain (PLS, 2020)
Modes of the most popular ways of transporting crude oil
across the world includes
- Road
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The easiest and most popular transportation mode for oil
industry is trucking. With road transportation, shipments can be
scheduled at any time and delivered to any place. This
advantage makes trucking more beneficial than other
transportation modes. Also, it transports smaller amounts of
oil, meaning that the extent of damage in case of fire due to
cracks or leaks is relatively small (PLS, 2020). However, it is
considered the most expensive and inefficient means of crude
oil transportation. This method is typically utilized only when
wellhead locations are not accessible by pipeline or rail
networks, or for short distances during final-mile segments of
the movement (Wetzel, 2019).
- Rail
. Rail transportation makes oil containers less prone to damage
compared to other shipping modes. This method doesn’t have
enough flexibility to move oil at any point. But, when
combined with other modes, rail can be extremely beneficial
for a fast and cost-effective way to move oil long distance
(PLS, 2020).
- Pipelines
This transportation method suggests that oil is gathered
and then transported directly to the site or plant via a pipeline
network. Despite pipeline shipping being a hot topic of
discussions between industry experts, it is a fast and reliable
way to distribute oil. New technology helps advance the safety
of this mode, and pipelines have sensors for monitoring
important indicators like temperature, pressure, etc. Pipeline
transportation has its disadvantages. Firstly, it limits areas and
destinations to be shipped to in accordance with infrastructure
development. Additionally, pipelines move enormous amounts
of oil, so when an accident happens, the damage is very
serious and it’s often hard to liquidate the consequences (PLS,
2020).
2.3 Freight Transportation Mode Share in Thailand
According to Ministry of Transport (MOT) statistics reported
by Sathapongpakdee (2019), mode share of Thailand domestic
freight transportation is as shown in Figure 1.
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Figure 1 Mode Share of Thailand Domestic Freight
Transportation (Source: MOT in Sathapongpakdee, 2019)
This implies that oil transport relies predominantly on road
transport where the fossil fuel and ore accounts for
approximately 22.7 percent share of road freight transportation
as of 2015 (MOT in Sathapongpakdee, 2019)
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One crucial step in the AHP is the derivation of a priority vector
for each pairwise comparison matrix which needs to be
complied with the relaxed assumption that A single decision
maker is perfectly rational and can precisely express his
preferences on all pairs of independent alternatives and
criteria using positive real numbers. The most popular method
to estimate a priority vector is that proposed by Saaty (1980)
himself, according to which the priority vector should be the
principal eigenvector of A. In linear algebra it is often called
the Perron-Frobenius eigenvector, from the homonymic
theorem (Horn and Johnson, 1985). The method stems from
the following observation. Taking a matrix A whose entries are
exactly obtained as ratios between weights and multiplying it
by w one obtains (Brunelli, 2015):

[2]

2.3 Analytic Hierarchy Process
The Analytic Hierarchy Process (AHP), introduced by Thomas
Saaty (1980), is an effective tool for dealing with complex
decision making, and aid the decision maker to set priorities
and make the best decision. By reducing complex decisions to
a series of pairwise comparisons, and then synthesizing the
results, the AHP helps to capture both subjective and objective
aspects of a decision. In addition, the AHP incorporates a
useful technique for checking the consistency of the decision
maker’s evaluations, thus reducing the bias in the decisionmaking process. The AHP considers a set of evaluation criteria,
and a set of alternative options among which the best decision
is to be made. The AHP generates a weight for each evaluation
criterion according to the decision maker’s pairwise
comparisons of the criteria. The higher the weight, the more
important the corresponding criterion. Next, for a fixed
criterion, the AHP assigns a score to each option according to
the decision maker’s pairwise comparisons of the options
based on that criterion. The higher the score, the better the
performance of the option with respect to the considered
criterion (Mocenni, 2017). The pairwise comparisons are
collected into a pairwise comparison matrix which represent
ratios between weights can be expressed in the following form
(Brunelli, 2015):
[1]

From linear algebra, it is known that a formulation of the kind
Aw = nw implies that n and w are an eigenvalue and an
eigenvector of A, respectively. Saaty proposed to extend this
result to all pairwise comparison matrices by replacing n with
the more generic maximum eigenvalue of A. That is, vector w
can be obtained from any pairwise comparison matrix A as the
solution of the following equation system (Brunelli, 2015).

[3]
where λmax is the maximum eigenvalue of A, and 1 = (1, .. , 1)T.
Another widely used method to estimate the priority vector is
the geometric mean method, proposed by Crawford and
Williams (1985). According to this method each component of
w is obtained as the geometric mean of the elements on the
respective row divided by a normalization term so that the
components of w eventually add up to 1 as follows (Brunelli,
2015):
[4]
Finally, the AHP combines the criteria weights and the options
scores, thus determining a global score for each option, and a
consequent ranking. The global score for a given option is a
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weighted sum of the scores it obtained with respect to all the
criteria (Mocenni, 2017).
The AHP can be implemented in three simple consecutive
steps (Mocenni, 2017):
1) Computing the vector of criteria weights.
2) Computing the matrix of option scores.
3) Ranking the options.
When many pairwise comparisons are performed, some
inconsistencies may typically arise. The AHP incorporates an
effective technique for checking the consistency of the
evaluations made by the decision maker when building each of
the pairwise comparison matrices involved in the process
(Mocenni, 2017). According to the result that given a pairwise
comparison matrix A, its maximum eigenvalue, λmax, is equal to
n if and only if the matrix is consistent (and greater than n
otherwise), Saaty (1977) proposed the Consistency Index
(Brunelli, 2015):
[5]
However, numerical studies showed that the expected value
of CI of a random matrix of size n + 1 is, on average, greater
than the expected value of CI of a random matrix of order n.
Consequently, CI is not fair in comparing matrices of different
orders and needs to be rescaled. The Consistency Ratio, CR, is
the rescaled version of CI. Given a matrix of order n, CR can be
obtained dividing CI by a real number RIn (Random Index)
which is nothing else but an estimation of the average CI
obtained from a large enough set of randomly generated
matrices of size n. Hence (Brunelli, 2015):
[6]
Estimated values for RIn are reported in Table 1. Note that the
generation of random matrices requires the definition of a
bounded scale where the entries take values, for instance the
interval [1/9, 9]. According to Saaty (1980) in practice one
should accept matrices with values CR ≤ 0.1 and reject values
greater than 0.1. A value of CR = 0.1 means that the judgments
are 10% as inconsistent as if they had been given randomly
(Brunelli, 2015).
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Table 1 Values of RIn
n
RIn

3
0.5247

4
0.8816

5
1.1086

6
1.2479

7
1.3417

8
1.4057

9
1.4499

10
1.4854

(Source: Brunelli, 2015).
2.3 Related research
Suproongroj (2010) studies the comparison of Thai-Laos
Logistics Systems between using 1st Thai-Laos Friendship
Bridge and Nongkhai-Tanalang Railway, By studying the logistics
costs of the products with the highest import and export in the
fiscal year 2007-2008 at Nong Khai Customs House. The top
two imported products are coatings and automobile assembly
cables. While the top two export products are oil and cars,
which are analyzed in terms of distance, duration and logistics
costs. The considered logistics costs consist of transport costs
and packaging costs only. The results show that the road
transport distance is close to the distance by rail transport. The
duration of the rail transport is greater than that of the road
transport. While the cost of rail transportation is less than the
cost of road transportation. Logistics costs of coatings
electrical, automobile and motor vehicle wiring for road
transportation is higher than the cost of rail transportation of
26, 20, 11 and 31 percent, respectively. The use of road
transportation will take less time while at a higher cost. On the
contrary, the use of rail transportation will take more time
while the cost is lower. Therefore, this research considers the
effects of the use of road transportation and rail transportation
in terms of time and logistics costs. The use of road
transportation systems will increase the cost but will cause a
rapid response. However, based on the tendency of fuel price
increases, the logistics costs of road transport may increase.
Therefore, in the future, rail transportation may be a good
logistics system. Good in the trade process between Thailand
and Laos.
Bepat (2016) investigates and compares the brokered transport
costs of road and rail transport for the independent timber
growers of NCT Forestry Co-operative Limited in Kwa-ZuluNatal. Reliability, flexibility, visibility, rates and total transport
time were evaluated for each mode of transport. The impact
of the carbon emissions is also considered and the option of
performance based standard vehicles investigated. During the
period 2000 to 2003, rail was the dominant mode of transport.
However from 2004 onwards, due to the diminishing service
levels and the high tariff structures of rail transport, road
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became the preferred mode of transport. The results of the
survey conducted for the purposes of this study showed that
although road transport outperformed rail transport, rail
transport scored significantly higher than road transport as a
cost-effective mode of transportation. Rail transport was shown
to be a far less carbon intensive mode of transport than road
transport, while there were substantial cost savings and
benefits from performance based standard vehicles.
Forkenbrock (2001) estimates external costs for four
representative types of freight trains. For each type of freight
train, the estimation covers three general types of external
costs which are compared with the private costs experienced
by railroad companies. The general types of external costs
include: accidents (fatalities, injuries, and property damage);
emissions (air pollution and greenhouse gases); and noise.
Resulting private and external costs are compared with those
of freight trucking. Rail external costs are 0.24 cent to 0.25 cent
(US) per ton-mile, well less than the 1.11 cent for freight
trucking, but external costs for rail generally constitute a larger
amount relative to private costs, 9.3-22.6%, than is the case for
trucking, 13.2%.

3. Methods and Results
According to the interviews with forty samples of stakeholders
who are mainly entrepreneurs and operators of trucking
industries in Laos P.D.R., it is found there are five influencing
factors, that the respondents consider important to their
modal choice decisions on oil transportation along the study
route, which include time, cost, flexibility, safety, and
reliability.
3.1 Weight
The respondents are asked to determine the comparison
weight between each pair of those five influencing factors in
the pairwise comparison matrix form as shown in Table 2.
Table 2 Pairwise Comparison Matrix of Weight
Factors Time Cost Flexibility Safety Reliability
Time
1.00 1.00
1.29
1.29
1.29
Cost
1.00 1.00
1.29
1.29
1.29
Flexibility 0.78 0.78
1.00
1.00
1.00
Safety
0.78 0.78
1.00
1.00
1.00
Reliability 0.78 0.78
1.00
1.00
1.00
Total
4.33 4.33
5.57
5.57
5.57
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Hence, the priority vector is determined from the pairwise
comparison matrix as shown in Table 3 using the geometric
mean method.
Table 3 Priority Vector of Weight
Factors
Weight
Transportation Time
0.23
Transportation Cost
0.23
Flexibility
0.18
Safety
0.18
Reliability
0.18
The eigenvector of weight can be determined by matrix
multiplication between pairwise comparison matrix of weight in
Table 2 and priority vector of weight in Table 3 as shown in
Table 4.
Table 4 Eigenvector of Weight
Factors
Transportation Time
Transportation Cost
Flexibility
Safety
Reliability

Eigenvalue
1.1566
1.1566
0.8593
0.8593
0.8593

3.2 Score
Among the four influencing factors, the researcher determines
the score value of each factors which are classified into direct
and indirect factors. The former is defined as quantitative
factors including transportation time and cost. Both factors
have negative effects on the decision choices i.e. the higher
the value, the less attractive the choice. The latter is defined
as qualitative factors that need to be evaluated based on the
relative score of 1 to 9 by the respondents. These factors
include flexibility safety and reliability. All these factors have
positive effects on the decision choices i.e. the higher the
value, the more attractive the choice. The resultant vectors of
the influencing factor values of intermodal rail and road are as
shown in Table 5.
It is noticed that oil transported by intermodal rail is found to
be not only faster but also cheaper than transported by road.
In addition, the respondents’ perception on flexibility and
safety of intermodal rail transport is superior to that of road
transport. While the perception on reliability found to be the
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same. All influencing factor values are compared between the
competitive modes in the form of pairwise comparison
matrices as shown in Tables 6, 7, 8, 9 and 10, respectively.
Table 5 The resultant vectors of the influencing factor
values of intermodal rail and road
Factors (Unit) Effects
Weight
Rail*
Road
Transportation
Time
Negative
0.23077
9
11
(Hour/Trip)
(-)
Full-load
Transportation
Cost
Negative
0.23077 12,000 30,000
(Baht/Trip)
(-)Full-load
Flexibility
Positive
(Score of 1-9)
(+)
Safety
Positive
(Score of 1-9)
(+)+
Reliability
Positive
(Score of 1-9)
(+)+
Note: Intermodal Rail

0.17949

9
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Intermodal Rail

3.00
4.00

1.00
1.33

Table 9 Pairwise Comparison Matrix of Safety between
Intermodal Rail and Road
Safety
Road
Intermodal Rail
Road
1.00
0.56
Intermodal Rail
1.80
1.00
2.80
1.56
Table 10 Pairwise Comparison Matrix of Reliability between
Intermodal Rail and Road
Reliability
Road
Intermodal Rail
Road
1.00
1.00
Intermodal Rail
1.00
1.00
2.00
2.00

3

0.17949

9

5

0.17949

7

7

The normalized score of influencing factors are derived based
on pairwise comparison matrix of transportation time and cost,
flexibility, safety and reliability between intermodal rail and
road as shown in Table 11.

Table 6 Pairwise Comparison Matrix of Transportation Time
between Intermodal Rail and Road
Transportation
Road
Intermodal Rail
Time
Road
1.00
1.22
Intermodal Rail
0.82
1.00
1.82
2.22
Table 7 Pairwise Comparison Matrix of Transportation Cost
between Intermodal Rail and Road
Transportation
Road
Intermodal Rail
Cost
Road
1.00
2.50
Intermodal Rail
0.40
1.00
1.40
3.50
Table 8 Pairwise Comparison Matrix of Flexibility between
Intermodal Rail and Road
Flexibility
Road
Intermodal Rail
Road
1.00
0.33

Table 11 Normalized Score of Influencing Factors
Intermodal
Factors
Weight
Rail
Transportation Time
0.23
0.55
Transportation Cost
0.23
0.71
Flexibility
0.18
0.75
Safety
0.18
0.64
Reliability
0.18
0.50

Road
0.45
0.29
0.25
0.36
0.50

The weighted sum of the normalized scores of every
influencing factor results in the total score of intermodal rail
and road which are 0.63 and 0.37, respectively.

4. Conclusions and Recommendations
This research is aims at studying the comparative modal choice
of oil transportation between rail and road. By interviewing
with the forty sample respondents who are entrepreneurs and
operators of trucking industries in Laos P.D.R., it is found that
among five influencing factors including time, cost, flexibility,
safety, and reliability, time and cost outweigh the other factors.
By collecting all the input data of influencing factors including
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quantitative data of transportation time and cost and
qualitative data of respondents’ perception on flexibility,
safety, and reliability of intermodal rail and road transportation
on the freight route between Ban Phai Tank Farm Khon Kaen
Province to Railway Yard at Thanaleng the Laos People's
Democratic Republic. It is found that oil transported by
intermodal rail is found to be not only faster but also cheaper
than transported by road. In addition, the respondents’
perception on flexibility and safety of intermodal rail transport
is superior to that of road transport. While the perception on
reliability found to be the same. The data collected are input
into the Multi-criteria Decision Analysis technique called
Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine which oil
transportation modes are more preferable to the respondents
and the overall weighted score indicates that intermodal rail is
superior to road with the score of 0.63 and 0.37, respectively.
The result from this research is expected to be an initial
indicator of how respondents who are stakeholders of the
project response to the preference of each transportation
model. It is recommended that the further research should
incorporate the more extensive survey on a larger scale of
sample sizes to develop a fully comprehensive utility models
that is useful for predicting the modal share of oil
transportation for planning and developing appropriate
intermodal rail facilities along the corridor in the future.
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บทคัดย่อ

Abstract

หนึ่งในเหตุของปั ญหาด้านการติดขัดของการจราจรบริเวณหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้น เกิดจากจำนวนช่องเก็บค่าผ่านทางมี
ความสามารถในการให้ บ ริก ารน้ อ ยกว่า ปริม าณจราจรที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่อ งเก็บค่าผ่านทางที่เปิ ดให้ บ ริก ารสำหรับ รถบรรทุก
พบว่าในช่วงเวลาที่มีปริมาณรถบรรทุกจำนวนมากเข้าใช้บริการก่อให้เกิด
แถวคอยบริเวณหน้าด่านฯ เป็นระยะทางที่ยาว

One of the traffic congestion in front of the tollgate is that the
traffic demand is higher than the tollgate capacity. In particular,
long queues occur in front of the truck toll booth during the
truck peak hour. The objective of this study is to determine the
maximum service rate of truck toll booth on open and closed
toll system. The data were collected from Toll plazas of
Department of Highway (DOH) and The Expressway Authority of
Thailand (EXAT). The study found that maximum service rates
of truck toll booth between open and closed toll system were
different, significantly, and they also depended on the both
type of trucks and their compositions. The different types of
truck were categorised into: 6 wheels, 10 wheels, more than 10
wheels (Semi Trailer and Trailer). Based on types of truck as
described, the maximum service rates on open toll system are
365, 310, 255 and 240 veh/hr, respectively, and the maximum
service rates on closed toll system are 240, 205, 180, 165
veh/hr, respectively. It is obvious that open toll system could
perform the service rate better than the closed toll system.
Key words: Service rate, Service time, Toll booth,

การศึก ษาครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ อัตราการให้ บริการสูงสุด
(คัน/ชม) ของช่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุก ที่มีอยู่บนระบบเปิดและ
ระบบปิ ด โดยมีก ารเก็บ สำรวจข้ อมูลจากสองหน่วยงาน ได้แ ก่ กรมทาง
หลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า อัตราการ
ให้บริการสูงสุด จะขึ้นกับสัดส่วนของประเภทรถบรรทุกที่เข้ามาใช้บริการ
โดยเมื่อแยกประเภทรถบรรทุก ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขนาด 6 ล้อ 10
ล้ อ และมากกว่ า 10 ล้ อ (รถกึ่ งพวง และรถพ่ ว ง) พบว่ า ค่ า อั ต ราการ
ให้ บ ริก ารสูงสุดสำหรับ รถบรรทุก แต่ละประเภท ในระบบเปิ ด คือ 365,
310, 255, และ 240 คัน/ชั่วโมง ตามลำดับ และ ในระบบปิด คือ 240,
205, 180, และ 165 คัน/ชั่วโมง ตามลำดับ จะพบว่าความสามารถในการ
ระบายรถบรรทุ ก ในระบบเปิ ด มีป ระสิท ธิภ าพมากกว่า ระบบปิ ด ในช่ว ง
ระหว่าง 25 – 30 %
คำสำคัญ: อัตราการให้บริการสูงสุด, เวลาเฉลี่ยในการเข้าบริการ, ด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง, รถบรรทุก

1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้ มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
ภาคอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งการ
พัฒนาที่รวดเร็วต้องอาศัย ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการขนส่ง
สิ น ค้ า ดั งนั้ น การเลื อ กใช้ เส้ น ทางเพื่ อ ให้ ก ารขนส่ งมี ค วามคล่ อ งตั ว และ
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รวดเร็วจึงจำเป็นอย่างมาก โดยเส้นทางการขนส่งทางบกที่ได้รับความนิยมใน
การเลือกใช้เส้นทาง คือ ทางพิเศษ หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และใช้
รถบรรทุก เป็นยานพาหนะหลักในการขนส่ง เนื่อ งจากรถบรรทุกสามารถ
บรรจุ สิ น ค้ า ได้ ในปริ ม าณที่ ม ากต่ อ การขนส่ ง ในแต่ ล ะครั้ ง แต่ ในหลาย
ช่ ว งเวลาของวั น มั ก เกิ ด ปั ญ หาการติ ด ขั ด และเกิ ด แถวคอยสะสมของ
รถบรรทุกที่รอชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางบริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ซึ่งสาเหตุของการเกิดปัญหา อาจมีอยู่หลายปัจจัย เช่น จำนวนช่อง
เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทางไม่ เหมาะสมกั บ สั ด ส่ ว นของรถบรรทุ ก หรื อ
แม้กระทั่งขีดความสามารถในการให้บริการของด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการในการเดิ น ทางของยานพาหนะแต่ ล ะ
ประเภท
ด้วยเหตุดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงได้มุ่งเน้นศึกษาอัตราการให้บริการของ
ช่อ งเก็บ ค่าผ่านทางสำหรับ รถบรรทุก ที่อ ยู่บ นระบบปิ ด และระบบเปิ ด
เพราะเมื่อทราบค่าอัตราการให้บริการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วสามารถ
นำค่าที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเปิดจำนวนช่องเก็บค่า
ผ่านทาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ จำนวนและสัดส่วนของรถบรรทุกที่
เข้าใช้บ ริก าร ณ ด่านเก็บ ค่าผ่านทาง ส่งผลให้ ด่านฯมีประสิทธิภ าพมาก
ยิ่งขึ้นและลดระยะของแถวคอยรถบรรทุกที่หน้าด่านฯได้อย่างมาก
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการให้บริการ ของช่องเก็บค่าผ่าน
ทางรถบรรทุก โดยแยกพิจารณาตามรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 10 ล้อ และ
มากกว่า 10 ล้อ (รถกึ่งพวง และรถพ่วง) ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ในรูปแบบระบบปิด และรูปแบบระบบเปิด
1.3 ขอบเขตของงานวิจยั
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาอัตราการให้บริการ (คัน/ชั่วโมง) ของรถบรรทุก
ที่ช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถบรรทุกทั้งในระบบปิดและระบบ
เปิ ด โดยทำการแบ่ งแยกอั ต ราการให้ บ ริก ารตามการแบ่ งประเภทของ
รถบรรทุก 3 ประเภท ได้แก่ ขนาด 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อ (รถ
กึ่งพวง และรถพ่วง) โดยใช้ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพานทอง (กรม
ทางหลวง) และต่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน (การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย) เป็นกรณีศึกษาสำหรับระบบปิด สำหรับระบบเปิด
ได้ใช้ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง (กรมทางหลวง) และด่านเก็บ
ค่าธรรมเนีย มผ่า นทางธัญ บุ รี (กรมทางหลวง) เพื่อ หาขี ดความสามารถ
สูงสุดในการให้บริการสำหรับรถบรรทุกแต่ละประเภท ในขณะสภาพของ
การจราจรบริเวณหน้าด่านฯ อยู่ในสภาวะอิ่มตัว หรือมีสภาพติดขัด
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Highways : DOH) และ การทางพิ เศษแห่ ง ประเทศไทย (Expressway
Authority of Thailand : EXAT) ตามลำดั บ โดยทั้ ง 2 หน่ ว ยงานสั งกั ด
กระทรวงคมนาคม ทำหน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบดู แ ล ควบคุ ม ก่ อ สร้า ง บู รณะ
รวมทั้งงานวิจัย และปรับปรุงบำรุงรักษาทางตามเส้นทางที่หน่วยงานนั้นได้
รับผิดชอบ ซึ่งระยะทางและอัตราค่าบริการจะเรียกเก็บแตกต่างกันออกไป
2.2 ระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ปั จ จุ บั น ระบบเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทางที่ ใช้ ในประเทศไทย มี
รู ป แบบการเก็ บ อั ต ราค่ า บริ ก ารอยู่ ทั้ ง หมด 2 รู ป แบบคื อ ระบบปิ ด
(Closed Toll System) และ ระบบเปิด (Open Toll System)
2.2.1 ระบบปิด (Closed Toll System)
คือ รูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยที่ผู้ใช้ทางต้องรับบัตร
Smart Card จากพนักงานที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมที่ต้นทางแล้วมาคืนบัตร
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางแก่พนักงานที่ปลายทาง ดังแสดงในรูปที่
2 สำหรับ การคิดค่าธรรมเนียมผ่านทางนั้น จะคิดตามระยะทางที่ใช้จ ริง
ดังนั้นระบบนี้เป็ นธรรมแก่ผู้ที่เข้ารับบริก าร เนื่อ งจากเก็บ ค่าบริก ารตาม
ระยะทางที่ ผู้ เ ข้ า ใช้ รั บ บริ ก ารจริ ง โดยรถที่ วิ่ ง ในระยะสั้ น จะจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่น้อยกว่ารถที่วิ่งในระยะทางที่ยาวกว่า ข้อเสียของ
ระบบนี้ คือ จะใช้ระยะเวลาในการชำระค่าผ่านทางบริเวณทางออกนาน
กว่ า ปกติ เนื่ อ งจาก เนื่ อ งจากอั ต ราการให้ บ ริ ก ารเป็ น อั ต ราที่ ไม่ ค งที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับบัตร และทำการตรวจสอบต้นทาง เพื่อคิดราคาค่าผ่าน
ทาง ทำให้เวลาในการใช้บริการนานขึ้น ส่งผลให้ ณ ช่วงเวลาเร่งด่ วนที่มี
ปริมาณจราจรสูง ความยาวแถวคอย หรือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้น จะสูงกว่า
ระบบเปิด
2.2.2 ระบบเปิด (Open Toll System)
คือ รูป แบบการเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราที่คงที่ โดยผู้ใช้
ทางต้องชำระค่าบริการตามประเภทของยานพาหนะที่เข้ารับบริการ โดยไม่
คำนึงถึงระยะทาง ดังแสดงรูปที่ 3 ข้อดีของระบบเปิด คือ ระยะเวลาที่ใช้
ในการผ่ านช่อ งเก็ บ ค่ า ผ่า นทางน้อ ยกว่า ระบบปิ ด เนื่อ งด้ ว ย อั ต ราการ
ให้ บ ริก ารเป็ นอั ตราที่คงที่ เจ้ า หน้า ที่ ผู้ให้ บ ริก ารทราบอั ตราค่า ผ่านทาง
ล่วงหน้า ทำให้การเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เวลาในการใช้
บริการสั้นลง ส่งผลให้ช่วยลดปัญหาบริเวณหน้า อย่างไรก็ตาม ระบบนี้อาจ
ไม่เป็ น ธรรมแก่ ผู้ ที่ เข้ า รับ บริก ารมากนัก ผู้ ใช้บ ริก ารที่ ต้อ งการเดิ น ทาง
ระยะใกล้ แต่อาจต้องจ่ายค่าบริการเท่ากับผู้ที่รับบริการเดินทางระยะไกล
เนื่องจากการเก็บค่าบริการในอัตราเดียวตลอดเส้นทาง
2.3 ประเภทและขนาดของรถบรรทุก

การเข้ารับบริการในช่องเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง มีลักษณะของ
รถบรรทุกที่เข้ามารับบริการหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงต้องทำการศึกษา
ประเภทของรถบรรทุกที่มาใช้บ ริการช่องเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดย
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
สามารถจำแนกประเภทตามขนาดและรูปร่างของรถบรรทุก ดังแสดงในรูป
ด่า นเก็บ ค่า ธรรมเนีย มผ่านทางในประเทศไทย จะมีอ ยู่บ นทางหลวง
ที่ 1
พิเศษ และทางพิเศษ ที่ดูแลรับผิดชอบโดย กรมทางหลวง (Department of

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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1) รถบรรทุก 6 ล้อ
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การศึกษานี้จะทำการหาค่าตัวแปรนี้ โดยจุดอ้างอิงจะอยู่หลักจากตู้เก็บค่า
ผ่านทาง และทำการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่มีการติดขัดของรถบรรทุกเป็น
ระยะทางที่ ย าวบริ เวณหน้ า ด่ า น ซึ่ ง เป็ น การสภาพการจราจรอิ่ ม ตั ว
เช่นเดียวกับบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ
2.4.4 อัตราการให้บริการ (Service Rate) ของช่องเก็บค่าผ่านทาง

2) รถบรรทุก 10 ล้อ

3) รถกึ่งพ่วง (> 10 ล้อ)

อัตราการให้บริการ คือ จำนวน ยานพาหนะที่ผ่านจุดที่ก ำหนดใน
หน่วยให้บริการได้ในช่วงเวลาที่ท ำการศึกษา โดยมากแสดงในหน่วย คัน/
ชั่วโมง ซึ่งจะเปรียบเทียบได้กับอัตราการไหล โดยสามารถแสดงค่าเฉลี่ย
ของอัตราการให้บริการนี้ ในรูปของเวลาในการให้บริการ (Time Service
Rate) ของยานพาหนะแต่ละคัน ได้เช่นกัน
2.5 สถิติพื้นฐาน
การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นตัวเลข จะถูกรวมรวบไว้เป็นฐานข้อมูล
หรือนำไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาต่อโดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์พิจารณา
เปรียบเทียบข้อเท็จจริงของข้อมูล [1]

4) รถพ่วง (> 10 ล้อ)

2.5.1 ความหมายของสถิติ
สถิติ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้หลายๆข้อมูลเพื่อนำไปทำ
การวิเคราะห์ โดยจะสรุปและตีความด้วยกระบวนการทางสถิติ

2.5.2 คำนิยามทางสถิติ
รูปที่ 1 การจำแนกรูปแบบรถบรรทุก ในการหาอัตราการให้บริการในงานวิจยั

2.4 ตัวแปรด้านการจราจรที่เกีย่ วข้อง
2.4.1 อัตราการไหล (Flow, q)
อัตราการไหล คือ จำนวนของยานพาหนะที่วิ่งผ่าน จุดที่เรากำหนด
ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษาแสดงหน่วย “คันต่อชั่วโมง” และส่วนกลับของ
อัตราการไหล ก็คือ เวลาห่าง (Headway, h)
2.4.2 เวลาห่าง (Headway)
เวลาห่าง คือ ระยะห่ างของของยานพาหนะที่วิ่งตามกันมา วัดใน
หน่วยของเวลา โดยวัดจาก กันชนหน้าของรถคันหน้า ถึงกันชนหน้ารถของ
คันที่วิ่งตามมา ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ช่วงเวลาห่างของเวลาระหว่างยวดยานที่วิ่งตามติดกันมา

2.4.3 อัตราการไหลอิ่มตัว (Saturation Flow)
อัตราการไหลอิ่มตัว คือ อัตราการออกตัวคงที่สูงที่สุดขอรถที่จอด
หยุดนิ่งผ่านจุดอ้างอิง หน่วยเป็น คัน/ช่วงเวลา สำหรับกรณีศึกษาบริเวณ
ทางแยกสัญญาณไฟ มักใช้เส้นหยุด และวัดค่าในช่วงเวลาไฟเขียว สำหรับ

- ข้อมูล (Data) คือ ตัวเลขหรือข้อความที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากสิ่ง
ที่ต้องการศึกษา โดยข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะเรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ และ
เรียกข้อมูลที่เป็นข้อความว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- พารามิเตอร์ (Parameters) คือ ค่าเชิงตัวเลขที่บรรยายลักษณะของ
ประชากร
- ประชากร (Population) คื อ กลุ่ ม ของข้ อ มู ล ที่ เราต้ อ งการศึ ก ษา
ทั้งหมด อาจเป็นกลุ่มของคน สัตว์ หรือกลุ่มของสิ่งอื่นใดก็ได้
- ตัวอย่าง (sample) คือ กลุ่มข้อมูลย่อยของประชากรที่เลือกมาศึกษา
เลือกโดยการศึกษาตามทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาด
ใหญ่มาก
- ค่าสถิติ (Statistic) คือ ค่าเชิงตัวเลขบรรยายลักษณะของตัวอย่าง
x̅ แทน ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง เป็นต้น
- ค่าเฉลี่ย (mean) คือ ค่าเชิงตัวเลขที่เป็ นค่ากลางของข้ อมูลทั้งหมด
หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด
- มัธยฐาน (median) คือ ค่าของข้อมูลที่มีตำแหน่ง (position) อยู่ตรง
กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหา
น้อยเอาไว้แล้วแสดงว่า มัธยฐานจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน ทำให้ทราบ
ว่ามีจำนวนข้อมูลที่มากกว่าและน้อยกว่าค่านี้อยู่เท่าๆกัน
- ฐานนิ ย ม (mode) คือ ค่า ของข้ อ มู ล ตัว ที่ มี ค วามถี่ ม ากที่ สุด หรื อ มี
จำนวนครั้งของการซ้ำกันมากที่สุด ในข้อมูลชุดหนึ่งอาจจะมีฐานนิยมหรือไม่
มีฐานนิยมก็ได้
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2.5.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟแจกแจงความถี่
การนำเสนอข้อ มูลนั้นนอกจากจะใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง
แจกแจงความถี่แล้ว ยังสามารถที่จะนำเสนอในรูปของกราฟ
- กราฟฮิสโตรแกรม (Histogram) คือ การแสดงความถี่ของข้อมูลด้วย
กราฟแท่งให้แกนนอนแทนค่าต่าง ๆ ของข้อมูล และแกนตั้งแทนความถี่ โดย
ให้ความกว้างของแท่งกราฟแต่ละช่วงของแกนนอนอาจใช้จุดกึง่ กลางชั้นหรือ
ขอบเขตชั้นก็ได้ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนภูมฮิ สิ โตรแกรม

จากการนำข้อมูลมาเขียนเป็นกราฟแจกแจงความถี่อาจจะได้รูปกราฟ
ที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของข้อมูล ซึ่งเส้นโค้งความถี่ใช้แสดงลักษณะ
การกระจายของข้อมูล แบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1) เส้นโค้งปกติ หรือ โค้งสมมาตร (Bell-shaped curve)
ข้อมูลมีลักษณะสมมาตร คือ ลักษณะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่
เบี่ ย งเบนจากค่ า กลางไปในทางบวกและทางลบพอๆกั น จะมี ค่ า เฉลี่ ย
ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยมเท่ากัน
2) เส้นโค้งเบ้ขวา (Positively Skewed Curve)
ข้อมูลมีลักษณะเบ้ขวา คือ ลักษณะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่
ส่วนใหญ่มีค่าน้อย จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ย > มัธยฐาน > ฐานนิยม
3) เส้นโค้งเบ้ซ้าย (Negatively Skewed Curve)
ข้อมูลมีลักษณะเบ้ซ้าย คือ ลักษณะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่
ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า มาก จะได้ ความสั ม พั น ธ์ ดั งนี้ ฐานนิ ย ม > มั ธ ยฐาน >
ค่าเฉลี่ย

4) เส้นโค้งรูปตัว U (U-shaped curve)
ข้อมูลมีลักษณะรูป ตัว U คือ ลักษณะการแจงแจงความถี่ของข้อมูล
ตรงกันข้ามกับเส้นโค้งปกติ หรื อโค้งสมมาตร นั่นคือค่ากลางจะมีจำนวน
น้อย และข้อมูลที่มีค่าสูงและต่ำมีจำนวนมาก
5) เส้นโค้งรูปตัว J (J - shaped curve)
ข้อมูลมีลักษณะรูปตัว J คือ ลักษณะการแจงแจงความถี่ของข้อมูลที่คา่
กลางและค่าต่ำจะมีจำนวนน้อย แต่ข้อมูลที่มีค่าสูงมีจำนวนมาก หรือข้อมูล
ที่ค่ากลางและค่าสูงจะมีจำนวนน้อย แต่ข้อมูลที่มีค่าต่ำมีจำนวนมาก
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2.6 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในการศึกษาตวามจุและระดับการให้บริการของด่านเก็บค่าผ่านทาง
ได้ระบุว่าเมื่อการจราจรอยู่ในสภาวะความจุบริเวณด่านฯ จะพบว่าจะเกิด
แถวคอยขึ้น [2] ดังนั้นอัตราการให้บริการสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อสภาวะหน้า
ด่านฯมี สภาพอิ่ ม ตัว (Saturated) หรือ เกิดแถวคอยขึ้ น นั้น เอง ดังแสดง
ตัวอย่างสภาวะดังกล่าวในรูปที่ 4

รูปที่ 4 รถบรรทุกมีสภาพการจราจรสภาวะอิ่มตัว บริเวณหน้าด่านฯ
การเก็บ สำรวจข้อ มูลระยะเวลาให้บ ริการ (service time) [3] บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้มีการพบว่า บริเวณด่านฯทับช้าง (ระบบ
เปิด) อัตราการให้บริการ รถ 4 ล้อ มีค่า 558 ± 70 คัน/ชั่วโมง/ช่อง และ
รถบรรทุก 325 ± 30 คัน /ชั่วโมง/ช่อง และนอกจากนั้น โครงการศึกษา
พัฒนาและติดตั้งระบบบริการจัดการช่องจราจรและทดสอบระบบบริเวณ
ด่านเก็บ ค่าผ่านทาง [4] ระบุ ว่า อัตราการให้ บ ริก าร รถ 4 ล้อ มีค่า 525
คัน/ชั่วโมง/ช่อง และ รถบรรทุก 290 คัน/ชั่วโมง/ช่อง
จากการศึกษาทั้งสองจะพบว่า การวิเคราะห์อัตราการให้บริการของ
รถบรรทุกนั้นจะเป็นการเฉลี่ยของอัตราการให้บริการรถบรรทุกขนาดต่างๆ
โดยไม่ได้มีการแยกประเภทของรถบรรทุกแต่ละขนาด ซึ่งในงานวิจัยนี้จะได้
มีการขยายรายละเอียดในการศึกษาหาอัตราการให้บริการของช่องเก็บค่า
ผ่ า นทางรถบรรทุ ก โดยการวิ เคราะห์ ห าระยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร
(Service time) และสะท้ อ นออกมาเป็ น อั ต ราการให้ บ ริ ก ารสำหรั บ
รถบรรทุกขนาดต่างๆ

3. วิธีการศึกษา
การศึกษาอัตราการให้บริการ (Service Rate) รถบรรทุกประเภทต่าง
ๆ บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทั้งในรูปแบบระบบเปิด (Open
System) และระบบปิ ด (Closed System) ได้ท ำการเลือ กเก็บ รวบรวม
ข้อมูลจากด่านเก็บค่าธรรมเนีย มผ่านทางที่มีปริมาณรถบรรทุกเข้ามารับ
บริ ก ารจำนวนมาก และมี ก ระแสการจราจรในสภาวะอิ่ ม ตั ว คื อ เกิ ด
แถวคอยบริเวณหน้าด่านฯมีระยะทางที่ยาวพอสมควร ดังแสดงตัวอย่างใน
รูปที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการติดขัดของกระแสจราจร
บริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อประเมินแนวทางที่มีความ
เหมาะสมทางด้านการจราจรและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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3.1 สถานที่ในการเก็บข้อมูล
ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบปิด
1) ด่านฯ พานทอง (กรมทางหลวง)
2) ด่านฯ บางขุนเทียน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
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โดยแสดงภาพรวมตัวอย่างของการหาระยะเวลาห่ าง หรือ เวลาในการ
ให้บริการ (Time service rate) ของรถบรรทุกประเภทกึ่งพวง (Truck B)
ที่มีจำนวนล้อมากกว่า 10 ล้อ แสดงดังในรูปที่ 7

ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด
1) ด่านฯ ทับช้าง
(กรมทางหลวง)
2) ด่านฯ ธัญบุรี
(กรมทางหลวง)
3.2 วิธีการเก็บข้อมูล
รูปที่ 7 การหาค่าเวลาห่างของรถบรรทุก แต่ละประเภท

ในการสำรวจข้อมูล จะทำการเก็บข้อมูลเวลาห่าง (Headway) ของ
รถบรรทุกทิ่วิ่งผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง โดยข้อมูลเวลาในการเข้ารับบริการ
ช่องเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทางของรถบรรทุกแต่ละคัน จะดำเนินการจับ
เวลาอ้างอิงที่ท้ายรถบรรทุกคันแรกถึงท้ายรถบรรทุกอีกคันที่ขับตามหลังมา
ข้อมูลที่ได้จะเป็นเวลาการเข้ารับบริการของรถบรรทุกคันที่ขับตามหลังมา
เหตุ ผ ลที่ จั บ เวลาอ้ า งอิ ง ที่ ท้ า ยรถบรรทุ ก ถึ ง ท้ า ยรถบรรทุ ก เพราะว่ า
รถบรรทุกเป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ มีความความแตกต่างของความยาว
รถค่อนข้างมาก ดังนั้นการเคลื่อนที่ผ่านจุดอ้างอิงใด ๆ ความยาวรถย่อมมี
ผลโดยตรงต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยเช่นกัน โดยวิธีการเก็บข้อมูล มี
รายละเอียดดังนี้

โดยการรวบรวมข้อมูลระยะเวลาห่าง หรือ เวลาในการให้บริการ (Time
service rate) ของรถบรรทุก ของแต่ละประเภท ภายใต้สภาวะอิ่มตัว จาก
ด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ผลลัพท์ที่ได้ จะเป็นค่าที่แสดงของ
รถบรรทุกแต่ละขนาด ได้แก่ 6 ล้อ, 10 ล้อ, มากกว่า 10 ล้อ (กึ่งพ่วง และ
พ่วง) ผลที่ตรวจวัดได้ จะถูกนำไปเปรียบเทียบกันระหว่างด่านฯในระบบ
เปิดด้วยกัน และระหว่างด่านฯในระบบเปิด และระบบปิด โดยสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ คือ ระบบเดียวกัน จะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ ถ้าระบบ
เก็บค่าผ่านทางต่างระบบกัน ควรมีค่าอัตราการให้บริการที่ต่างกัน

ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อกระแสจราจรอยู่ในสภาวะอิ่ มตัว เริ่มจับ เวลาเมื่อท้าย
รถบรรทุกคันแรก (Truck A) เคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งเส้นที่ได้อ้างอิงไว้ ใน
ขณะเดียวกันรถบรรทุก ลำดับ ถั ดไป (Truck B) เคลื่อ นที่ เข้ ามาจอดเพื่ อ
ชำระค่าผ่านทาง ดังรูปที่ 5

โดยข้อมูลและค่าที่ตรวจวัดได้จะเป็นตัวสะท้อนถึงอัตราการให้บริการสูงสุด
(Maximum Service rate) แยกตามประเภทของรถบรรทุก และการที่จะ
ทราบค่าอัตราการให้บริการของช่องเก็บค่าผ่านทางรถบรรทุกนั้น จะต้อง
ทราบสัดส่วนของรถบรรทุกขนาดต่างๆที่วิ่งเข้ามาใช้บริการ

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล

รูปที่ 5 การเริ่มจับเวลาอ้างอิง
ขั้นตอนที่ 2 : ปล่อยเวลาให้เดินอย่างต่อเนื่อง กระทั่งท้ายรถบรรทุกที่ชำระ
ค่าผ่านทางแล้วมาถึ งจุ ดอ้ างอิ ง จึ งทำการบั นทึ ก เวลาของรถบรรทุก คั น
ดังกล่าว (Truck B) ดังรูปที่ 6

4.1 ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ระบบปิด
จากข้อมูลการสำรวจปริมาณรถบรรทุกของด่านเก็บ ค่าธรรมเนียม
ผ่านทางรูปแบบระบบปิด ผู้วิจัยได้ทำการบันทึกเวลาการเข้ารับบริการของ
รถบรรทุ ก แยกประเภทจำนวน 100 คั น ยกเว้น รถพ่ ว ง ทำการบั น ทึ ก
ระยะเวลาจำนวน 60 คัน เนื่องจากปริมาณรถพ่วงเข้ ารับ บริการจำนวน
น้อย โดยการหาค่า headway จับเวลาอ้างอิงที่ท้ายรถบรรทุกคันแรกถึง
ท้ายรถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่ขับตามมา ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล ณ ด่านฯ
ที่มีระบบเก็บค่าผ่านทางระบบปิด ของหน่วยงานกรมทางหลวง และการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย แสดงในตารางที่ 1-4

รูปที่ 6 การแบ่งรอบเวลา
ขั้นตอนที่ 3 : ทำการจดบันทึกระยะเวลาของรถบรรทุกแต่ละคันต่อเนื่อง
จนสิ้ นสุ ดสภาวะการไหลแบบอิ่ ม ตัว โดยข้ อ มูลช่ ว งเวลาห่ า งที่ ได้ จ ะถู ก
แบ่งแยกตามประเภทของรถบรรทุก เพื่อวิเคราะห์หาอัตราการให้บริการ
สูงสุดของรถบรรทุกแต่ละประเภท
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ตารางที่ 1 ข้อมูลช่วงระยะเวลาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ของ
ด่านฯ พานทอง (กรมทางหลวง)

ตารางที่ 3 ข้อมูลช่วงระยะเวลาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ของ
ด่านฯ บางขุนเทียน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

ตารางที่ 2 กราฟฮิ ส โตรแกรมแสดงเวลาเข้ า รับ บริก ารของรถบรรทุ ก
ด่านฯ พานทอง (กรมทางหลวง)

ตารางที่ 4 กราฟฮิ ส โตรแกรมแสดงเวลาเข้ า รับ บริก ารของรถบรรทุ ก
ด่านฯ บางขุนเทียน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

จากผลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลจะพบว่า ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางระบบปิด มีค่าอัตราการให้บริการสูงสุดของช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางสำหรับรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 10 ล้อ รถกึ่งพวง และรถพ่วง คือ 257,
225, 190, และ 167 คัน/ชั่วโมง ตามลำดับ ในด่านฯ พานทอง (กรมทาง
หลวง) และ 227, 183, 167, และ 164 คัน/ชั่ว โมง ตามลำดับ ในด่านฯ
บางขุนเทียน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
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4.2

ผลการสำรวจข้อมูลด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด

จากข้อมูลการสำรวจปริมาณรถบรรทุกของด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางรู ป แบบระบบเปิ ด ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการจั บ เวลาการเข้ า รั บ บริ ก ารของ
รถบรรทุ ก แยกประเภทจำนวน 100 คั น ยกเว้ น รถพ่ ว ง ทำการจั บ
ระยะเวลา 60 คัน เนื่องจากปริมาณรถพ่วงเข้ารับบริการจำนวนน้อย โดย
การหาค่ า headway จั บ เวลาอ้ า งอิ ง ที่ ท้ า ยรถบรรทุ ก คั น แรกถึ ง ท้ า ย
รถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่ขับตามมา
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ตารางที่ 7 ข้อมูลช่วงระยะเวลาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ของ
ด่านฯ ธัญบุรี (กรมทางหลวง)

ตารางที่ 5 ข้อมูลช่วงระยะเวลาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ของ
ด่านฯ ทับช้าง (กรมทางหลวง)
ตารางที่ 8 กราฟฮิ ส โตรแกรมแสดงเวลาเข้ า รับ บริก ารของรถบรรทุ ก
ด่านฯ ธัญบุรี (กรมทางหลวง)

ตารางที่ 6 กราฟฮิ ส โตรแกรมแสดงเวลาเข้ า รับ บริก ารของรถบรรทุ ก
ด่านฯ ทับช้าง (กรมทางหลวง)

ผลการวิจัยพบว่า ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด มีค่าอัตรา
การให้ บริก ารสูงสุดของช่องเก็บ ค่าธรรมเนีย มผ่านทางสำหรับรถบรรทุก
ขนาด 6 ล้อ 10 ล้อ รถกึ่งพวง และรถพ่วง คือ 366, 321, 255, และ 249
คัน/ชั่วโมง ตามลำดับ ในด่านฯ ทับช้าง (กรมทางหลวง) และ 363, 299,
253, และ 237 คัน/ชั่วโมง ตามลำดับ ในด่านฯ บางขุ นเทียน (กรมทาง
หลวง)
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5. สรุป
จากการศึกษาอัตราการให้บริการสูงสุดของช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางสำหรับรถบรรทุก ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงกระแสการจราจรอิ่ มตัว
สามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 9 สรุปอัตราการให้บริการสูงสุดสำหรับรถบรรทุก
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3) ด่านเก็บ ค่าธรรมเนีย มผ่านทางในรูป แบบระบบปิ ดของกรมทาง
หลวง และระบบปิดของการทางพิเศษ (ด่านฯ พานทอง กับ ด่านฯ บางขุน
เทียน) จะสังเกตเห็นได้ว่าอัตราการให้บริการสูงสุดของรถบรรทุกของด่าน
เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในรูปแบบระบบปิด (ด่านพานทอง) ของกรมทาง
หลวง มีปริมาณมากกว่ารูปแบบระบบปิด (ด่านบางขุนเทียน) ของการทาง
พิ เศษ อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ส่ ง ผลให้ ด่ า นฯ พานทอง (กรมทางหลวง) มี
ประสิทธิภาพการให้บริการรถบรรทุกสูงด่านฯ บางขุนเทียน อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและข้อจำนวนข้อมูลที่ได้ อาจยังไม่เพียงพอในการ
เปรียบเทีย บข้ อ มูลระหว่างหน่ว ยงานได้ชัดเจนนัก ควรมีการเก็บ ข้ อ มูล
เพิ่มเติมก่อนมีการสรุปผลในหัวข้อนี้
สำหรับการวิเคราะห์ห าอัตราการให้ บริการของช่องเก็บค่าผ่านทาง
รถบรรทุกนั้น จะแตกต่างจากช่องเก็บค่าผ่านทางรถยนต์ เนื่องจากขนาด
ของรถบรรทุกที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้ค่าอัตราการให้บริการสำรหรับ
ช่องรถบรรทุก จะต้องทราบสัดส่วนของรถบรรทุกแต่ละประเภท เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์หาอัตราการให้บริการสูงสุดได้

6. ข้อเสนอแนะ
1) ตั ว อย่า งข้ อ มู ลที่ ใช้ ในการศึ ก ษามี จ ำนวนค่ อ นข้ า งจำกั ด การใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดการจราจร เช่นอุปกรณ์ที่การบันทึกระยะเวลาห่างได้ จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลจำนวนที่มากขึ้น
2) การวิเคราะห์ จำนวนช่อ งเก็บ ค่าผ่านทางที่เหมาะสม ควรมีก าร
คำนึงถึงขนาดและสัดส่วนของรถบรรทุกขนาดต่างๆ เพราะระยะเวลาใน
การให้บริการของรถบรรทุกขนาดต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะ

กิตติกรรมประกาศ

จากตารางที่ 9 สามารถเรียบเรียงและอธิบายเป็นข้อสรุปได้ ดังนี้
1) ด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทางในรูปแบบระบบเปิดของกรมทาง
หลวง (ด่า นทั บ ช้า ง กั บ ด่า นธัญ บุ รี) มีอั ต ราการให้ บ ริก ารรถบรรทุ ก ที่
ใกล้เคียงกัน โดยทั้ง 2 ด่าน อยู่ในหน่วยงานรับผิดชอบเดียวกัน ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน
2) ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในรูปแบบระบบเปิดและระบบปิด
ของกรมทางหลวง (ด่ า นธั ญ บุ รี กั บ ด่ า นพานทอง) พบว่ า อั ต ราการ
ให้บริการสูงสุดของรถบรรทุกของด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในรูปแบบ
ระบบเปิด (ด่านธัญบุรี) มีป ริมาณที่มากกว่ารูปแบบระบบปิ ด (ด่านพาน
ทอง) จากหน่ ว ยงานเดี ย วกั น ส่ งผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะ เพราะด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทางในรูปแบบ
ระบบเปิดจะชำระค่าบริการอัตราคงที่จึงสามารถระบายรถได้ดีกว่าระบบ
ปิด เนื่องจากระบบปิดต้องมีการตรวจสอบราคาค่าธรมเนียมผ่านทางที่แปร
ผันตามระยะทางที่ใช้บริการ เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลขที่ 54/2553 และผู้วิจัย ขอพระขอบคุณ กรมทางหลวงและการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อเข้าทำการ
เก็บสำรวจข้อมูล
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ความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บผ่านทางรถบรรทุก
กับสัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ
The Relationship between a Numbers of Truck Toll Booths and Truck Volumes &
Composition at Toll Plaza
นพคุณ บุญกระพือ1,* กฤษดา สกุลเต็ม2 และ วีรพงศ์ นวลจันทร์3
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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทำการวิเคราะห์จำนวนการเปิ ดช่องเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางให้มีความเหมาะสมกับปริมาณและสัดส่วนรถบรรทุก
ที่เข้ามาใช้บริการด่านเก็บค่าผ่านทาง ด่านฯ ทับช้าง (ระบบเปิด) บนทาง
หลวงพิ เศษระหว่ า งเมื อ งถู ก ใช้ เป็ น กรณี ศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี้ มี ก ารใช้
แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค (Aimsun) ในการจำลองด่านฯ โดย
ใช้ข้อมูลด้านเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับบริการและอัตราการให้บริการสูงสุด
ของรถบรรทุ ก แต่ ล ะประเภทในการปรั บ เที ย บแบบจำลองให้ มี ค วาม
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง จากนั้นได้มีการแปรเปลี่ยนทั้งปริมาณและ
สัดส่วนของรถบรรทุกแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการ เพื่อวิเคราะห์ จำนวน
ช่องเก็บค่าผ่านทางที่เหมาะสมในการเปิดให้บริการ โดยผลลัพท์ที่ได้จาก
งานวิจัยได้มีพัฒนาต้นแบบ ตารางความล่าช้าที่คาดว่าเกิดขึ้นตามปริมาณ
และสัดส่วนของรถบรรทุกแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการ เพื่อเป็นเครื่องใน
การกำหนดการเปิดจำนวนช่องเก็บค่าผ่านทางรถบรรทุกได้อย่างเหมาะสม
และส่งผลให้ลดความล่าช้า และแถวคอยบริเวณหน้าด่านฯ ลงได้
คำสำคัญ: แบบจำลองการจราจรเสมือนจริง, ด่านเก็บค่าผ่านทาง, ช่องเก็บ
ค่าผ่านทาง, รถบรรทุก, สัดส่วนรถบรรทุก, ความล่าช้า

Abstract
The objectives of this research were to analyze the optimum
number of Tollbooths that should be opened based on both
volume and trucks composition. Tub Chang toll plaza (Open
toll system on M9) were selected to be case study for this
research. Microscopic Traffic Simulation (Aimsun) was used as a
tool to develop the toll plaza. Service rates of each type of
trucks were the major parameters for calibration process. To
find the optimum numbers of tollbooth, both truck volumes
and compositions were varied entering the network. As the

result of this research, the expected delay table for truck was
developed to assist finding the optimum numbers of
tollbooths should be opened under various truck volumes and
compositions.
Keywords: Traffic Simulation, Toll plaza, Tollbooth, Truck,
Truck composition, Delay

1. บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง
หลายปี ที่ ผ่ า นมา ส่ งผลให้ มี ก ารใช้ ระบบขนส่งสิ น ค้า และบริก ารต่ า ง ๆ
เพิ่ มขึ้ น รถบรรทุ ก ถื อ เป็ น ยานพาหนะหลั ก ที่ ใช้ในการขนส่งสิ น ค้า และ
บริก าร และเพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทางไปสู่ จุ ด หมายปลายทางมี ค วามสะดวก
รวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมี
จำนวนที่ สู ง ขึ้ น มาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในชั่ ว โมงเร่ งด่ ว น ที่ มี ป ริ ม าณ
รถบรรทุกที่เข้าใช้บริการด่านเก็บค่าผ่านทาง สูงกว่าความสามารถในการ
ให้ บ ริก าร ส่ งผลให้ เกิด ความล่า ช้า ในการเดิน ทางและเกิด แถวคอยของ
รถบรรทุกที่รอเข้าชำระค่าผ่านทางบริเวณหน้าด่านฯ เป็นระยะทางที่ยาว
หนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การเปิดช่องเก็บค่าผ่าน
ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณรถบรรทุ ก ที่ เข้ า รั บ บริ ก าร อย่ า งไรก็ ต าม
เนื่องจากรถบรรทุกมีความแตกต่างจากรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากมีขนาด
ที่ แ ตกต่ า งกั น ค่ อ นข้ า งมาก ส่ ง ผลให้ เวลาที่ ใ ช้ บ ริ ก าร และอั ต ราการ
ให้บริการของรถบรรทุกแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันออกไปอย่างมีนัยยะ
สำคัญ ดังนั้นงานวิจัย นี้จึงมุ่งเน้นความสำคัญในการศึกษาจำนวนช่องเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถบรรทุกที่มีความเหมาะสมกับปริมาณและ
สัด ส่ ว นรถบรรทุ ก ที่ เข้ า มาใช้บ ริก าร เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการบริห าร
จัดการและช่วยบรรเทาปัญหาสภาพจราจรติดขัดของรถบรรทุกบริเวณหน้า
ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าจำนวนช่ อ งเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทางที่ มี ค วาม
เหมาะสมกั บ ปริ ม าณและสั ด ส่ ว นรถบรรทุ ก ที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารด่ า นเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยอาศัยการพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรระดับ
จุลภาคในการประมวลผล
1.3 ขอบเขตของงานวิจยั
งานวิจัยนีไ้ ด้ศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางที่เหมาะสมกับสัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ และแบ่ง
รถบรรทุกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ และ
มากกว่า 10 ล้อ ในด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในระบบเปิด โดยใช้ ด่าน
ทับช้าง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นกรณีศึกษา ดังแสดงลักษณะ
กายภาพของด่านฯ ในรูปที่ 1

รูปที่ 2 องค์ประกอบทางกายภาพของด่านเก็บค่าผ่านทาง [1]

• Approaching Area คือ ส่วนของพื้นทีบ่ ริเวณหน้าด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) Approach Zone คื อ พื้ น ที่ เริ่ ม ขยายของช่ อ งจราจร เพื่ อ
เชื่อมต่อกันกันกับเขตของแถวคอย (Queue Zone)
2) Queue Zone คือ บริเวณที่คาดว่าเกิดแถวคอยจากการรอรับ
บริการ มีจำนวนช่องจราจรเท่ากับช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
• Toll Booth Area คือ พื้นที่เก็บค่าผ่านทาง ซึ่งประเภทของช่องเก็บ
ค่าผ่านทางในประเทศไทยมี 2 ประเภทคือ

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ ของด่านทับช้าง 1 (ด่านฯกรณีศึกษา)

สำหรับตัวแปรด้านการจราจรที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ เวลาล่าช้า
(Delay Time) ที่รถบรรทุกใช้ผ่านด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยค่า
ความล่าช้านีจ้ ะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้ความเหมาะสมของจำนวนช่อง
เก็บค่าผ่านทาง แบบจำลองการจราจรเสมือนจริงระดับจุลภาค AIMSUN
ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ดา่ นเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้จำนวนช่องเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ทำการศึกษาสำหรับรถบรรทุกจะอยู่ในช่วง 1 - 5
ช่อง

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง คือ พื้นที่สำหรับเก็บค่าธรรมเนียมใน
การผ่านทาง สำหรับถนนที่ต้องการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ทางเป็นถนน
ที่มีก ารควบคุมทางเข้า และออก มีมาตรฐานการออกแบบระดับ ชั้นทาง
พิเศษ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทางเพื่อให้สามารถเดินทางได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

1) ระบบเก็บค่าผ่านทางด้วยเงินสด (Manual Toll Collection)
โดยผู้ ใ ช้ ท างเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทางด้ ว ยเงิ น สด ซึ่ ง ระบบเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางนี้มีความสามารถมีอัตราการให้บริการรถยนต์ (4 ล้อ)
ได้ประมาณ 500 - 550 คันต่อชั่วโมง (ระบบเปิด)
2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection)
การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทางอั ต โนมั ติ ซึ่ ง เป็ น การนำเอาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทาง สามารถระบายรถยนต์ (4 ล้ อ ) ได้ ป ระมาณ 800 - 1,200 คั น ต่ อ
ชั่วโมง
ช่อ งเก็บ ค่า ผ่านทางสำหรับ รถบรรทุก กรณี ศึก ษาในงานวิจัย นี้
เป็ นระบบเก็บ ค่าผ่านทางด้วยเงินสด ยังไม่มีการนำการเก็บ ค่า ผ่านทาง
ระบบอัตโนมัติมาใช้กับช่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุก
• Merging Area คือ พื้นที่บริเวณนี้ด้านหลังด่านฯ โดยจะประกอบไป
ด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ
1) Recovery Zone เป็นพื้นที่เพื่อผู้ใช้ทางได้ปรับความเร็วเข้าสู่
เส้ น ทางปกติ โ ดยมี จ ำนวนช่ อ งจราจรเท่ า กั น และขนานไปกั บ ช่ อ งเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
2) Departure Zone เป็นบริเวณที่ลดจำนวนช่องจราจรให้กลับ
จำนวนช่องจราจรปกติ

โดยลักษณะกายภาพในบริเวณพื้นที่ที่ใช้เก็บ ค่าธรรมเนีย มผ่านทาง
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังรูปที่ 2
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2.2 ระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

2.4 ระดับการให้บริการ (Level of service)

ระบบเก็บ ค่า ธรรมเนี ยมผ่านทางแบบเปิ ด (opened System) เป็ น
รูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราที่คงที่ โดยผู้ใช้ทางต้องชำระ
ค่าบริก ารตามประเภทของยานพาหนะที่เข้ า รับ บริก าร โดยไม่ คำนึงถึ ง
ระยะทาง ดังแสดงในรูปที่ 3

เนื่องจากไม่มีหลัก เกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดระดับ การให้ บริก าร
สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทาง อย่างไรก็ตามมีการศึกษาและวิจัยที่ได้พยายาม
ทำการศึกษาในหัวข้อนี้ โดยอาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปในการ
เลือกใช้ตัวแปรทีจะนำมาใช้ในการประเมิณ ตัวอย่างเช่น Lin and Su ในปี
ค.ศ 1994 [2] ได้มีการกำหนดใช้ค่าความยาวแถวคอยเฉลี่ย และเวลาเฉลี่ย
ที่อยู่ในระบบ เป็นต้วแปรในการประเมินด่านฯ โดยเวลาเฉลี่ย ที่ใช้จะเป็น
ตัวกำหนดระดับของความล่าช้า ซึ่งได้อ้างอิง ค่าของระดับการให้บริการที่
พิจารณาความล่าช้า บริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 1

รูปที่ 3 ระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบระบบเปิด

2.3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกระแสจราจร
• อั ตราการไหล (Flow, q) คือ จำนวนของยานพาหนะที่วิ่งผ่า น
จุ ด อ้ า งอิ ง บนถนนที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ต่ อ ทิ ศ ทางต่ อ ช่ อ งจราจร
โดยทั่วไปมีหน่วย คันต่อชั่วโมง
• อัตราการให้บ ริการ (Service Rate) คือ จำนวน ยานพาหนะที่
ผ่านจุดที่กำหนดในหน่วยให้บริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะ
เปรียบเทียบได้กับอัตราการไหล เมื่อใช้หน่วย คัน/ชม
• ระยะเวลาการเข้า รับ บริก าร (Time Service Rate) คือ เวลาที่
ยานพาหนะใช้ในการเข้ารับบริการในหน่วยให้บริการ หน่วย เป็น
วินาที/คัน
• ระยะเวลาห่ า ง (Headway) คื อ ช่ ว งเวลาห่ า งของ ระหว่ า ง
ยานพาหนะ 2 คันที่วิ่งตามกันมา ซึ่งผ่านตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนด
ไว้ หน่วยเป็น วินาที โดยส่วนกลับของเวลาห่างนี้ คือ อัตราการ
ไหล

ตารางที่ 1 เกณฑ์ของระดับการให้บริการ ของด่านเก็บค่าผ่านทาง [2]
Line length
Delay Time, (T)
LOS
(L vehicles)
(วินาทีตอ่ คัน)
A
≤1
≤ 15
B
1≤L≤2
15 ≤ T ≤ 30
C
2≤L≤3
30 ≤ T ≤ 45
D
3≤L≤6
45 ≤ T ≤ 60
E
6 ≤ L: ≤ 10
60 ≤ T ≤ 80
F
> 10
> 80

2.5 ประเภทของรถบรรทุก
การเข้ ารับ บริก ารในช่ อ งเก็ บ ค่ า ธรรมเนีย มผ่า นทาง มีลั ก ษณะของ
รถบรรทุกที่เข้ามารับบริการหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงต้องทำการศึกษา
ประเภทของรถบรรทุกที่มาใช้บ ริการช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดย
สามารถจำแนกประเภทตามขนาดและรูปร่างของรถบรรทุ ก รายละเอียด
แสดงในรูปที่ 4
1) รถบรรทุก 6 ล้อ

• ความเร็ว (Speed) คือ อัตราการเคลื่อนที่ในหน่วยของ ระยะทาง
ต่อเวลา มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
• ความหนาแน่ น (Density) คื อ จำนวนยวดยานที่ ครอบครอง
พื้ นผิว จราจรในช่ว งความยาวถนนหรือ ช่อ งจราจรที่ก ำหนด มี
หน่วยเป็น คันต่อกิโลเมตร
• เวลาในการเดินทาง (Travel Time) คือ เวลาทั้งหมดที่ ยวดยาน
ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง

2) รถบรรทุก 10 ล้อ

3) รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ

• ความล่ า ช้ า (Delay Time) คื อ ระยะเวลาในการเดิ น ทางที่
สูญเสียไปอันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ทางการจราจร โดยสามารถ
คำนวณได้จ ากผลต่างของเวลาในการเกิดทางที่เกิดขึ้ นจริง กับ
เวลาในการเดิ น ทางด้ ว ยความเร็ ว คงที่ ในสภาพการจราจรที่
คล่องตัว

รูปที่ 4 ตัวอย่างรถบรรทุกขนาดต่างๆ
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2.6 โปรแกรมจำลองสภาพจราจรเสมือนจริง

2.7 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

โปรแกรมจำลองสภาพจราจร AIMSUN (Advanced Interactive
Microscopic Simulator for Urban and Non - urban Network) เป็น
แบบจําลอง สภาพจราจรระดับจุลภาค พัฒนาโดย J.Boacelo และ J.L.
Ferrer ที่ Polytechnic University of Catalunya เมื อ งบ าร์ เ ซโลนา
ประเทศสเปน ในปี ค.ศ.1997 เป็ น ซอฟต์แ วร์ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ด้ า น
การจราจรที่หลากหลาย และถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง
ไม่ว่าจะพิจารณาในมุมมองของ ความสะดวกในการสร้างหรือปรับเปลี่ยน
โครงข่ายถนน ตัวแปรด้านการจราจรต่าง ๆ สามารถจำลองและวิเคราะห์
โครงข่ า ยจ ราจรได้ ห ลากห ลาย ระดั บ ทั้ งใน ระดั บ Microscopic
Mesoscopic Hybrid และ Macroscopic โดยใช้ โ ครงข่ า ยที่ ส ร้ า งขึ้ น
โครงข่ายเดียวกันในการวิเคราะห์

ในปี ค.ศ. 2005 Poon และ Dia [4] ได้ท ำการศึก ษาเพื่ อ วิเคราะห์
ประเมินรูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (E toll
system) เพื่อรองรับปริมาณจราจรทีคาดการณ์ในอนาคต ณ ด่านเก็บค่า
ผ่า นทางบริเวณสะพานเกตเวย์ เมือ งบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยในการวิจัยได้มีการนำแบบจำลองเสมือนจริงระดับจุบภาค
(Aimsun) มาประยุก ต์ ใช้ในการประเมิน ผล โดยขั น ตอนการปรับ เที ย บ
แบบจำลองได้มีการใช้เวลาในการเดินทางผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางเป็นตัว
ปรับเทียบแบบจำลอง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาแสดงว่าการนำระบบ
ช่อ งเก็บ ค่าผ่านทางอั ตโนมัติมาใช้ 4 - 6 ช่องเก็บ ค่าผ่ านทาง จะช่ว ยให้
ระยะเวลาในการเดินทางลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่เริ่มใช้ และจะเวลาใน
การเดินทางเฉลี่ยลงถึง 4 เท่า สำหรับปีอนาคต และยังช่วยให้ผู้ใช้ช่องเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติ ใช้เวลาเดินทางเร็วกว่าช่องเงินสดมากถึง 10 เท่า

สำหรับ แบบจำลองการจราจรเสมือ นจริง ระดับจุลภาค จะเป็ นการ
จำลองการเคลื่ อ นที่ ข องยานพาหนะรายคั น โดยที่ ก ารเคลื่ อ นที่ ข อง
ยานพาหนะนั้น จะมีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรมของยานพาหนะคันนั้นๆ
และ สภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยที่ ความเร็ว ความเร่ง และตำแหน่งของ
รถแต่ ล ะคั น จะถู ก คำนวณในทุ ก ๆ Simulation step ซึ่ ง จะทำการ
วิเคราะห์ แบบจำลอง 3 อย่างด้วยกัน [3] คือ
- แบบจำลองการเคลื่อนที่ตามกัน (Car-Following Model)
- แบบจำลองการเปลี่ยนช่องจราจร (Lane-Changing Model)
- แบบจำลองช่องว่างที่ยอมรับ (Gap-Acceptance Model)
ทุกๆ Simulation step ความเร็วและตำแหน่งของรถทุกคันจะถูกทำ
การปรับปรุง (Update) ด้วยหลักการดังนี้
- ถ้ ายานพาหนะไม่ต้อ งเปลี่ย นช่อ งจราจร ให้ ใช้ แบบจำลองการ
เคลื่อนที่ตามกัน แต่ถ้ายานพาหนะต้องเปลี่ยนช่องจราจร ให้นำแบบจำลอง
ในการเปลี่ยนช่องจราจรมาประยุกต์ใช้ สำหรับบริเวณทางแยก ที่มีป้ าย
หยุ ด (Stop sign) หรือ ป้ า ยให้ ท าง (Give way sign) ยานพาหนะจะใช้
แบบจำลองช่องว่างที่ยอมรับ ในการพิจารณาออกตัว รายละเอียดตัวอย่าง
สถานการณ์ที่ใช้แบบจำลองทั้ง 3 แสดงในรูปที่ 5

ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ และคณะ [5] ได้มีการใช้แบบจำลองเสมือนจริง
ระดับ จุ ลภาคในการวิเคราะห์ แ ผนการติด ตั้งระบบช่อ งเก็ บ ค่ าผ่ า นทาง
อัตโนมัติ ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางลาดกระบั ง และทับช้าง บนทาง
พิเศษ หมายเลข 7 และ 9 ตามลำดับ ซึ่ งอั ต ราการให้ บ ริก าร (Service
rate) และ ความยาวแถวคอยถูกนำมาใช้ในการปรับแก้แบบจำลอง ซึ่งใน
การวิเคราะห์จะพิจารณาความล่าช้า ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งถ้ามี
ค่ามากกว่า 112 วินาที จะเป็นระดับการให้บริการ F โดยในการวิจัย ได้มี
การแบ่งรูปแบบของการเก็บค่าผ่านทางออกเป็น ระบบเงินสด เพิ่มระบบ
M-Pass (ETC) ร ะ บ บ Single Lane Free Flow (SLFF) แ ล ะ มี ก า ร
ประยุกต์ใช้ระบบ Multi-lane Free Flow (MLFF) โดยได้มีการวิเคราะห์
พบว่าเมื่อมีก ารประยุก ต์ใช้ MLFF ในปี อ นาคต ส่งผลให้ เกิดความล่าช้า
น้อยกว่า 30 วินาที และความยาวแถวคอยหน้าด่านฯมีระยะทางน้อยกว่า
100 เมตร

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ทำการศึกษาจำนวนช่องเก็บ ค่าธรรมเนีย มผ่านทาง (Toll
Booth) บนทางพิเศษสายหลักที่เหมาะสมกับปริมาณรถบรรทุก ประเภท
ต่างๆ ที่เข้าชําระค่าบริการด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด โดย
เป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ กํา หนด ซึ่ง มีค วามยาวแถวคอย (Queue Length)
และค่าเวลาล่าช้า (Delay Time) เป็นเกณฑ์ในแบ่งค่าความเหมาะสม โดย
เป็นการศึกษาในแบบจำลองสภาพจราจรเป็นส่วนใหญ่ และมีขั้นตอนใน
การศึกษาดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 5 ตัวอย่างสถานการณ์การเลือกใช้แบบจำลองต่างๆ [3]
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โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ว น คือ Reaction Time at Stop และ Reaction
Time at Traffic Light ซึ่งปรับ เทีย บโดยการ นำข้ อ มูลทุติย ภู มิทั้งอั ตรา
การให้ บ ริ ก ารสู ง สุ ด และขนาดรถแต่ ล ะประเภท ป้ อ นในโปรแกรม
แบบจำลอง เพื่อทำการปรับค่าตัวแปรข้างต้นให้ได้ค่าใกล้เคียงกับอัตราการ
ให้บริการสูงสุดที่อ้างอิง
3.3 การสร้างแบบจำลองจราจร บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยใช้
โปรแกรมจำลองสภาพจราจร (AIMSUN)
1) นำเข้าภาพถ่ายทางอากาศของด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ใน
ที่นี้ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง ถูกใช้เป็นกรณีศึกษา ป้อนเข้าสู่
โปรแกรมเพื่อใช้จำลองลักษณะทางกายภาพบริเวณด่านเก็บ ค่าผ่านทาง ดัง
แสดงในรูปที่ 7

บันทึกผลที่ได้จากการประมวลผลโปรแกรม
สรุปและอภิปรายผล
สิ้นสุด
รูปที่ 6 สรุปขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจยั

3.1 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

รูปที่ 7 ภาพถ่ายทางอากาศของด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ทำการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย การศึ ก ษาถึ ง อั ต ราการ
ให้บริการสูงสุดสำหรับรถบรรทุกในแต่ละประเภท ณ ช่องเก็บค่าผ่าน ทาง
ในระบบเปิด [6] โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราการให้บริการสูงสุดของช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับ
รถบรรทุก ในด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง (ระบบเปิด) [6]
อัตราการใช้บริการสูงสุด
ประเภทรถบรรทุก
(คัน/ชัว่ โมง)
รถบรรทุก 6 ล้อ

360

รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ

300
250

นอกจากนี้ยังรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ย วกับ ขนาดรถบรรทุก เพื่อ ใช้สร้า ง
แบบจำลอง โดยอ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 60 พ.ศ.2552 ซึ่งออก ตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2552 กำหนด เลือกใช้ค่า
ช่วงความยาวของรถบรรทุกตามประเภท โดยแบ่งรถบรรทุก ออกเป็น 3
ประเภท คือ รถบรรทุก 6 ล้อ มีความยาว 6-8 เมตร รถบรรทุก 10 ล้อ มี
ความยาว 10-15 เมตร และ รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ มีความยาว 16-20
เมตร
3.2 การปรับเทียบ (Calibration) องค์ประกอบด่านต่างๆของ แบบจำลอง
สภาพจราจร
การปรับเทียบค่าที่เกี่ยวข้องในแบบจำลอง คือ เวลาในการใช้บริการ
(Time Service Rate), และเวลาตอบสนองของผู้ขับ ขี่ (Reaction time)

2) ทำการสร้างแบบจำลองโครงข่ายของด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
โดยใช้ ฟั ง ก์ ชั น ต่ า งๆ ของโปรแกรมจำลองสภาพจราจร AIMSUN ให้
ใกล้เคียงกับข้ อมูล ตามภาพถ่ายดาวเทียมที่ป้อ นเข้าโปรแกรมจากข้อ 1)
เช่น จำนวนและขนาดของช่องจราจร ตำแหน่งและรูปแบบของช่องเก็บค่า
ผ่านทาง เป็นต้น รูปที่ 8 แสดงตัวอย่าง ด่านเก็บค่าผ่านทางในแบบจำลอง

รูปที่ 8 แบบจำลองจากโปรแกรมจำลองสภาพจราจรของด่านฯ

3) นํ า ข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบและตั ว แปรที่ เกี่ ย วข้ อ ง คื อ อั ต ราการ
ให้ บ ริก ารสู งสุ ด , ขนาดรถแต่ ล ะประเภท, เวลาในการใช้ บ ริ ก าร, เวลา
ตอบสนองของผู้ขับขี่ และปริมาณจราจรทั้งหมดป้อนเข้าสู่แบบจำลอง
3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง เป็นการเปรียบเทียบค่า
อัตราการระบายรถบรรทุกที่ได้จากแบบจำลองกับค่าอ้างอิงที่ได้จากการ
ส ำ ร ว จ โด ย ใช้ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ข อ ง Department for Transport UK
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Highways Agency’s Design Manual for Roads & Bridges (DMRB)
ของประเทศอังกฤษ [7] สำหรับการปรับเทียบแบบจำลองระดับ จุลภาค
กำหนดให้ใช้ค่า GEH ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบ ดังนี้
2(𝑀−𝐶)2

𝐺𝐸𝐻 = √

(1)

𝑀+𝐶

เมื่อกำหนดให้
M คือ ปริมาณการจราจรที่ได้จากแบบจําลอง
C คือ ปริมาณการจราจรของการสำรวจจริง
หากค่า GEH ร้อ ยละ 85 มี ค่า น้ อ ยกว่า 5 ถื อ ได้ว่า ข้ อ มู ลที่ ได้ อ ยู่ใน
เกณฑ์ ที่ ดี มีความคลาดเคลื่อ นน้ อ ย ระหว่า ง 5.0 - 10.0 ควรได้รับ การ
รั บ รองผลการสำรวจ หากค่ า GEH มากกว่ า 10.0 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนสูง ดังนั้นทางผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบแบบจำลอง โดยจะใช้
อัตราการระบายรถบรรทุกสูงสุดบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็น
ตัวชี้วัด จากการประมวลผลโปรแกรมจำลองสภาพจราจร 3 ครั้ง โดยมีผล
จากการตรวจสอบ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
อัตราการให้บริการสูงสุด
ระบบเก็บ
(คัน/ชั่วโมง)
ประเภท
ค่าธรรมเนียม
ข้อมูลจาก
ข้
อ
มู
ล
รถบรรทุก
แบบจำลอง
ผ่านทาง
จากสนาม
เฉลีย่ 3 ครั้ง
6 ล้อ
360
367
ระบบเปิด
10 ล้อ
300
302
> 10 ล้อ
250
245

GEH
0.367
0.115
0.318

เห็นได้ว่าค่า GEH มีค่าที่น้อยกว่า 5 ทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มีความคลาดเคลื่อนน้อย จึงสรุปได้ว่าผลที่ได้จากการประมวลผลโปรแกรม
จำลองสภาพจราจรแล้วหาค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง มีความถูกต้องและเหมาะสม
สามารถนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลต่อไป
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2) จากการปรั บ เที ย บค่ า เวลาการตอบสนองของผู้ ขั บ ขี่ ด่ า นเก็ บ
ค่าธรรมเนีย มผ่านทาง พบว่ายังไม่ตรงกับ อั ตราการให้ บริก ารรถบรรทุก
สูงสุดที่ต้องการ จึงทำการการปรับค่าเวลาการตอบสนองของผู้ขับขี่ เพื่อให้
ค่าที่ได้จากแบบจำลองใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงมากยิ่งขึ้น มีผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลค่าเวลาการตอบสนองด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด
เวลาการ
Reaction
Reaction
อัตราการ
ประเภท
ให้บริการ
Time
Time
ให้บริการ
รถบรรทุก ขณะรถหยุด at stop
at Traffic
สูงสุด (คัน/
(วินาที)
(วินาที)
(วินาที)
ชั่วโมง)
6 ล้อ
2.80
0.80
1.05
350
10 ล้อ
2.80
1.00
1.10
300
> 10 ล้อ
3.40
1.30
1.35
250

3) จากการปรับเทียบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการ ทดสอบ
เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่จะใช้ในการวิเคราะห์หาความเหมาะสม ของจำนวน
ช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางต่อปริมาณรถบรรทุก พบว่าตัวแปรความยาว
แถวคอย (Queue Length) อาจไม่ใช่ตัวแปรที่ เหมาะสมมากนัก เนื่องจาก
เมื่อลักษณะทางกายภาพของด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่แตกต่างกัน
อาจจะส่งผลให้ความยาวแถวคอยแตกต่างกันไปด้วย ดังแสดงตัวอย่างใน
รูป ที่ 8 กายภาพหน้ า ด่ า นไม่ เหมื อ นกัน ส่ งผลให้ ค วามยาวแถวคอยไม่
เท่ากัน ทั้งๆที่ปริมาณจราจร และความล่าช้าเท่ากัน สำหรับค่า ความล่าช้า
(Delay Time) แม้ลักษณะทางกายภาพของด่านชำระค่าธรรมเนีย มผ่าน
ทางต่างกัน แต่ใช้เวลาการระบายรถเท่า กันสะท้อ นว่า ความล่า ช้ามีค่ า
เท่ากันไปด้วย งานวิจัย นี้จึงได้เลือกตัวแปรด้านเวลาอย่างค่าความล่าช้า
(Delay Time Criteria) มาใช้ในการวิเคราะห์

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล
รูปที่ 8 เปรียบเทียบลักษณะของกายภาพด่านฯ ส่งผลถึงความยาวแถวคอย โดยที่
ความล่าช้าที่เกิดขึน้ มีค่าเท่ากัน

4.1 ผลจากการปรับเทียบองค์ประกอบต่าง ๆ ของด่านฯ
1) จากการปรับเทียบค่าเวลาการให้บริการของด่านเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางในแบบจำลอง ผลของการปรับเทียบในด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางระบบเปิด มีค่าเวลาในการให้บริการของด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เวลาในการให้บริการของด่านฯ ระบบเปิด
ประเภท
รถบรรทุก
6 ล้อ
10 ล้อ
> 10 ล้อ

เวลาการ
ให้บริการขณะ
รถหยุด
(วินาที)
2.80
2.80
3.40

อัตราการให้บริการสูงสุด
(คัน/ชั่วโมง)
จากแบบจำลอง

ค่าอ้างอิง

338
286
244

360
300
250

4.2 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลอง
งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาแบบจําลองด่านเก็บค่าผ่านทางขึ้น เพื่อทํา
การทดสอบแบบจําลอง ด่านชําระค่าผ่านทางในการวิเคราะห์ผลที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการ โครงงานวิจัยนี้
4.2.1 การประมวลผลแบบจำลองแยกตามประเภทของรถบรรทุก
ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการทดลองแบบจำลองโดยการทดสอบผล สั ด ส่ ว น
รถบรรทุก ทั้ง 3 ขนาด ซึ่งทําการทดสอบกำหนดให้ รถบรรทุก มี 3 ขนาด
คือ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ ให้
มีสัดส่วนของรถบรรทุกแต่ละประเภทเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยจาก การ
ผลการทดสอบที่ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดัง แสดงในรูปที่ 9 – 11
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาล่าช้ากับปริมาณรถบรรทุก 6 ล้อ
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาล่าช้ากับปริมาณรถบรรทุก 10 ล้อ ที่เข้าใช้บริการ
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โดยการแสดงข้ อ มูลในรูป แบบของตาราง จะทำการไล่ระดับ สีข อง
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลโปรแกรม โดยใช้เกณฑ์เวลาล่าช้า (Delay
Time) ที่เกิดขึ้นบริเวณทางแยกสัญ ญาณไฟจราจร ที่ 80 วินาทีในระดับ
การให้บริการ E จากบทวิจัยของ Lin & Su (1994) [2] มาช่วยเป็นเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของจำนวนช่องเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ดังนี้
โทนสีเขียวถึงเขียวอ่อน หมายถึง ค่าเวลาล่าช้า (Delay Time) ที่มีค่า
น้ อ ยกว่ า เกณฑ์ ที่ ก ำหนด คื อ ไม่ เกิ น 80 วิ น าที , พิ จ ารณาว่ า มี ค วาม
เหมาะสม
โทนสีเหลื อ งถึ งส้ม อ่ อ น หมายถึ ง ค่ าเวลาล่า ช้า (Delay Time) ที่ มี
ค่าประมาณสองเท่าของเวลาล่าช้าที่ใช้เป็นเกณฑ์ (ระหว่าง 81 วินาทีถึง
160 วินาที) ซึ่งเป็นเวลาล่าช้าที่เหมาะสมปานกลาง
โทนสี ส้ ม เข้ ม ถึ งแดง หมายถึ ง ค่ า เวลาล่ า ช้ า (Delay Time) ที่ มี ค่ า
มากกว่า สองเท่ า จนถึ งประมาณสามเท่ า ของเวลาล่า ช้า ที่ใช้เป็ น เกณฑ์
(มากกว่า 161 วินาทีขึ้นไป) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่อาจไม่เหมาะสมมากนัก

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาล่าช้ากับปริมาณรถบรรทุก 10 ล้อ
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาล่าช้ากับปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ ที่เข้าใช้บริการ

การที่จ ะใช้ต ารางแสดงผลการประมวลผลนั้ น ผู้ ที่ส นใจศึก ษาต้อ ง
ทราบถึ งปริม าณและสั ด ส่ ว นของรถบรรทุ ก ที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารด่ า นเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง และนำมาเปรียบเทียบหาเวลาความล่าช้าที่เกิดขึ้น
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกจำนวนช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ที่เหมาะสม

4.2.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาล่าช้ากับปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ

จากกราฟความสัมพันธ์ในข้างต้น เป็นการประมวลผลจากแบบจําลอง
โดยแยกแสดงผลตามประเภทของรถบรรทุก และปริมาณของรถบรรทุก
และเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านการแสดงผลจากกราฟ เพื่อที่จะสะท้อนสัดส่วน
ของรถบรรทุก ทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สัดส่วนที่
มี รถบรรทุก ทั้ง 3 ประเภทรวมกัน ทางผู้ วิจั ย จึ งได้เลือ กใช้ตารางในการ
แสดงผลข้อมูลที่ได้จากแบบจำลอง ดังแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

เมื่อทราบข้อมูลปริมาณจราจรของรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 850 คัน/ชั่วโมง และสัดส่วนรถบรรทุก 6 ล้อ
= 60 % รถบรรทุก 10 ล้อ = 30 % และ รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ =
10 % ซึ่งในปัจจุบั นเปิดให้บริการช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับ
รถบรรทุ ก อยู่ 2 ช่ อ ง จึ ง นำข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว มาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากงานวิจัย แสดงตัวอย่างการใช้งานในรูปที่ 10

4.2.2 การประมวลผลแบบจำลองด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด
จากการประมวลผลแบบจำลองตามค่ า สั ด ส่ ว น และปริ ม าณของ
รถบรรทุก ที่กำหนด ในด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด ผลการ
ทดสอบที่แสดงความความเหมาะสมระหว่างจำนวนช่องเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางกับสัดส่วนของรถบรรทุก โดยใช้ค่าเวลาล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นตัวบ่งชี้
มีรายละเอียดดังตารางที่ 6

รูปที่ 10 ตัวอย่างการวิเคราะห์ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด
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นำข้อมูลที่ได้มาลากหาจุดบรรจบระหว่างปริมาณจราจรและสัดส่วน
ของรถบรรทุกในตารางผลการวิเคราะห์ จุดบรรจบอยู่ในพื้นที่สีส้ม แสดงให้
เห็นว่าจำนวนช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 2 ช่องไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณและสัดส่วนรถบรรทุก ในปัจ จุบั น ทำให้ค่าความล่าช้าสูงถึง 159
วินาที ต้องทำการเพิ่มจำนวนช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพราะหากนำ
ข้ อ มู ล ปริ ม าณจราจรและสั ด ส่ ว นรถบรรทุ ก เดิ ม มาเที ย บกั บ ช่ อ งเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 3 ช่อง จุดบรรจบจะอยู่ในพื้นที่สีเขียว ซึ่งถือ
ว่าเป็นจุดที่มีความเหมาะสม สามารถทำให้ค่าความล่าช้าลดลงเหลือเพียง
12 วินาที ดังนั้นจำนวนช่องฯที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณจราจร
ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด่านฯเพิ่มขึ้นเช่นกัน

5. สรุป
ปริมาณและสัดส่วนของรถบรรทุก มีความสำคัญในการวิเคราะห์ห า
ความเหมาะสมจำนวนช่องเก็บค่าผ่านทางที่เหมาะสม ความล่าช้า เป็นหนึ่ง
ในเกณฑ์ ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ในการถู ก นำมาประเมิ น วิ เ คราะห์ ถึ ง
ประสิทธิภาพการให้บริการ และหาจำนวนช่องเก็บค่าผ่านทางที่เหมาะสม
สัดส่วนของรถบรรทุกแต่ละขนาด มีผลอย่างมีนัยยะต่ออัตราการให้บริการ
และจำนวนช่องที่เหมาะสม เช่น เมื่อสัดส่วนของรถบรรทุก 6 ล้อที่เข้าใช้
บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น สามารถทำให้ อั ต ราการให้ บ ริ ก ารสู ง สุ ด ของด่ า นเก็ บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 15 %
จากผลการวิจั ย จะพบได้ ว่า การเปิ ด ให้ บ ริก ารช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
สำหรับรถบรรทุกมีผลต่อความล่าช้า และความยาวแถวคอยบริเวณหน้า
ด่านฯ เป็นอย่างมาก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เลขที่
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การศึกษาเชิงทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars ภายใต้แรงอัดในแนวแกน
Experimental Study on FRP Rebars Reinforced Concrete under Axially Compressive Loads
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอผลการศึกษาเชิงทดสอบของคอนกรีตเสริม FRP
rebars ภายใต้ แ รงอั ด ในแนวแกน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท าการศึ กษา
พฤติ ก รรมทางกล ลั ก ษณะการวิ บั ติ และก าลั ง ของคอนกรี ต เสริ ม FRP
rebars และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด้ กั บ ผลการทดสอบดั ง กล่ า วของ
คอนกรี ต และคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยมี ตั ว อย่ า งทดสอบเป็ น ตั ว อย่ า ง
ทดสอบหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. และสูง 300 มม.
รวม 84 ตั ว อย่ า ง มี ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ ก าลั ง อั ด ประลั ย ของ
คอนกรี ต ได้ แ ก่ 300ksc 350ksc 400ksc และ 500ksc และร้ อ ยละของ
พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด วั ส ดุ เ สริ ม ก าลั ง (steel rebars และ FRP rebars) ต่ อ
พื้นที่หน้าตัดของคอนกรีต ได้แก่ 0% 2.56% 3.84% และ 5.12% และ
เหล็กปลอกมีค่าคงที่เ ท่ากันทุกตัวอย่างทดสอบ จากการทดสอบ พบว่า
ตัวอย่างทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars มีพฤติกรรมการรับแรงแบบเชิง
เส้นในช่วงแรกสูงถึง 60-80% ของกาลังรับแรงสูงสุด คล้ายคลึงกับคอนกรีต
เสริมเหล็ก และสูงกว่าคอนกรีต จากนั้น จะเข้าสู่พฤติกรรมแบบไร้เชิงเส้น
(nonlinear) จนถึ ง จุ ด รั บ แรงสู ง สุ ด และมี ก าลั ง ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
รูปแบบการวิบัติของคอนกรีตเสริม FRP rebars มีลักษณะเปราะมากกว่า
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก แต่ น้ อ ยกว่ า คอนกรี ต และสุ ด ท้ า ย FRP rebars
สามารถเพิ่มกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตได้เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 18-45% เมื่อ
เปรียบเทียบกับเหล็กเสริมที่เสริมกาลังคอนกรีตได้ 22-70%
คาสาคัญ: แรงอัดในแนวแกน, เสาคอนกรีต, แท่งเสริมเอฟอาร์พี, หน้าตัด
ทรงกลม

Abstract
This paper presents the experimental study results of the
FRP rebars reinforced concrete under axially compressive loads.
The objectives are to study the mechanical behaviors, modes of
failure and strengths of the FRP rebars reinforced concrete and
to compare the obtained results with those of the concrete and
the steel reinforced concrete. The specimens have circular cross
section with 150 mm diameter and 300 mm height. The total of

84 specimens were studied. The variables are ultimate
compressive strength of concrete of 300ksc 350ksc 400ksc and
500ksc and the percentage of the cross sectional area of the
reinforcements (steel rebars and FRP rebars) to the cross
sectional area of the concrete of 0% 2.56% 3.84% and 5.12%.
The stirrups are equal for all specimens. From the experiments,
it was found that the FRP rebars reinforced concrete has linear
behavior up to 60-80% of their maximum strength, similar to
those of the steel reinforced concrete and higher than the
concrete. Then, the behavior is nonlinear to their maximum
strength with the continuous decreasing in its strength. The
modes of failure of the FRP rebars reinforced concrete are more
brittle than the steel reinforced concrete and less brittle than
the concrete. Finally, the FRP rebars can strengthening the
concrete by increasing the compressive strength in the range of
18 to 45%, compared to those of the steel rebars strength in
the range of 22 to 70%.
Keywords: Axially Compressive Loads, Concrete columns, FRP
rebar, circular cross section

1. คานา
เสาเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีความสาคัญมาก โดยเสาคอนกรีตจะมีการ
เสริมด้วยเหล็กแกนและเหล็กปลอกเพื่อช่วยรับแรงและโมเมนต์กระทา ช่วย
เพิ่มความแกร่ง และช่วยเพิ่มความเหนียวของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
เสาดังกล่าวต้องออกแบบตามทีม่ าตรฐานที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น มาตรฐาน
ACI 318-14 [1] หรือ ว.ส.ท. 1008-38 [6] เป็นต้น โดยค่ากาลังรับแรงอัด
ในแนวแกนของเสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เมื่ อ ไม่ พิ จ ารณาถึ ง ผลของ
accidental moment และ strength reduction factor จะหาได้ จ าก
สมการที่ 1 อยู่ในรูป
Pu,ACI = 0.85 f c (Ag – As) + As fy
(1)
เมื่อ Pu,ACI = กาลังรับแรงอัด ในแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
สมการที่ 1 f c = หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fy = หน่วยแรงอัดที่จุด
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ครากของเหล็ ก เสริ ม Ag = พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ทั้ ง หมดของเสา และ As =
พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของเหล็กเสริม
ในหลายกรณี เสาคอนกรีตเสริมเหล็กถูกใช้ในพื้นที่มีสภาวะแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม เช่น ในบ่อบาบัดน้าเสีย
และในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและในทะเล เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน มีการแก้ปัญหา
เรื่องนี้กันในหลายด้าน เช่น การพัฒนาคอนกรีตพิเศษที่มีความคงทนต่อ
สภาวะแวดล้อมดังกล่าว และการเพิ่มระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กให้มากขึ้นกว่า
ที่มาตรฐานกาหนด เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ใน
หลายประเทศได้ มี ก ารน าวั ส ดุ พ ลาสติ ก เสริ ม เส้ น ใย (fiber-reinforced
plastic, FRP) ในรูป FRP rebar ที่ผลิตด้วยกระบวนการ Pultrusion มาใช้
ทดแทนเหล็กเสริมคอนกรีตในเสาคอนกรีต เพราะ FRP เป็นวัสดุที่ทนการ
กัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อมและสารเคมีได้ ดีและมีอัตราส่วนของกาลัง ต่อ
น้าหนักสูงกว่าเหล็กโครงสร้าง [7] อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก FRP เป็นวัสดุที่มี
การวิบัติแบบเปราะ (brittle failure) แตกต่างกับเหล็กเสริมคอนกรีตที่มี
การวิบัติแบบเหนียว (ductile failure) และ FRP มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นต่ากว่า
ของเหล็ก เสริมมาก โดย ACI Committee 440 [2] ตีพิมพ์ในปี 2549 ได้
เน้นย้าเกี่ยวกับปัญหาการใช้ FRP ในเสาภายใต้แรงอัดว่า ต้องการการศึกษา
ในเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของเสาคอนกรีตที่เสริม FRP rebars และ
Canadian design rules [3] ตี พิ ม พ์ ใ นปี 2553 ได้ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ FRP ใน
ชิ้นส่วนโครงสร้างรับการอัดและการดัด โดยกาหนดให้ไม่นาความสามารถ
การรับแรงของ FRP มารวมในความสามารถในการรับแรงรวมของชิ้นส่วน
โครงสร้างดังกล่าว [4] ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีการศึกษาการใช้ FRP
rebars ในการเสริมคอนกรีตในชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ โดยในกรณีของเสา
คอนกรีตเสริมด้วย FRP rods นั้น มีงานวิจัยที่สาคัญคือ ในปี 2556 M. Z.
Afifi และทีมงาน [5] ได้ทาการวิจัยเชิงทดลองเกี่ ยวกับกาลังรับแรงอัดใน
แนวแกนของเสาคอนกรีตเสริม FRP rods และได้เสนอสมการที่ 2 ในรูป
N = 0.85 f c (Ag – AF) + αF ftn AF
(2)
เมื่อ N = กาลังรับแรงอัดในแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริม FRP rods ftn =
หน่วยแรงดึงสูงสุดของ FRP rods AF = พื้นที่หน้าตัดของ FRP rods และ
αF = ตัวคูณลดกาลัง รับแรงอัดของ FRP rods จากค่า ftn ที่ทดสอบได้ ซึ่ง
ผู้วิจัยเสนอค่า αF = 0.25 เมื่อเปรียบเทียบสมการที่ (1) และ (2) พบว่า
แตกต่างกันที่เทอมของวัสดุที่ใช้เสริมคอนกรีต เนื่องด้วย FRP rods ไม่มีการ
คราก (yielding) และก าลั ง รั บ แรงอั ด ของ FRP rods มี ค่ า โดยประมาณ
25% ของกาลังรับแรงดึง และจากการวิจัยของ Vanagas et.al. [4] ในปี
2559 สรุปว่า กาลังรับแรงกดอัดในแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริม FRP
rods และ FRP spiral จะหาได้จากสมการที่ 3 ในรูป
N =  c f c (Ag – AF) +  bu EF AF
(3)
เมื่อ  c = อัตราส่วนระหว่างกาลังของคอนกรีตที่อยู่ในเสาฯ และกาลังของ
คอนกรีตทรงกระบอกตามาตรฐานการทดสอบ  bu = ค่า strain ของ FRP
rod ที่คอนกรีตรับแรงกดอัดสูงสุด และ Ef = ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของ
FRP rod ที่ มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า โมดู ลั ส ความยื ด หยุ่ น ของคอนกรี ต ซึ่ ง
Vanagas et.al. สรุ ป ว่ า ค่ า  c และ  bu จะต้ อ งหาจากการทดสอบที่
เหมาะสมต่อไป
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โดยในปัจจุบัน ได้มีบริษัทในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีในการผลิต FRP
rods ดังแสดงในรูปที่ 1 [8] และเริ่มมีการนา FRP rods ดังกล่าวไปเสริม
คอนกรีตในการก่อสร้างพื้นและคาน ดัง นั้น เพื่อเป็ นการส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมทางกล ลักษณะการวิบัติ และกาลัง รับ
แรงอัดในแนวแกนของแท่งคอนกรีตเสริม FRP rebars รูปทรงกระบอก
และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บก าลั ง รั บ แรงอั ด ฯ ที่ ไ ด้ กั บ ก าลั ง รั บ แรงอั ด ฯ ของ
คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ ก และสุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบกาลังรับ
แรงอัดฯ ที่ได้กับค่าที่ทานายโดยสมการที่ (1) สาหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
และสมการที่ (2) สาหรับคอนกรีตเสริม FRP rods ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนาไปสู่
การพัฒนาแนวทางการออกแบบโครงสร้าง ดังตัวอย่างใน [2]

รูปที่ 1 FRP rebars ที่ผลิตโดยบริษัทในประเทศไทย

2. ตัวอย่างทดสอบและการทดสอบ
ในการศึกษานี้ วัสดุที่ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยเหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยตาม มอก. 24-2559 เหล็ ก กลมตาม มอก. 20-2559
คอนกรีตแบบผสมสาเร็จตาม มอก. 409-2525 และการทดสอบสมบัติของ
วัสดุดังกล่าวเป็นตาม มอก. ดังกล่าว ส่วน FRP rods ถูกทดสอบแรงดึงเป็น
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 และการออกแบบตั ว อย่ า ง
ทดสอบเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน วสท. 1008-38 วิธีกาลังของเสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตัวอย่างทดสอบในงานวิจัยเป็นตัวอย่างทดสอบแท่งทรงกระบอก เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 150 mm และสูง 300 mm ดังแสดงในรูปที่ 2 จานวน 84
ตัวอย่าง โดยถูกจาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 1 เป็นตัวอย่างทดสอบ
คอนกรี ต ที่ ใ ช้ ใ นการอ้ า งอิ ง 12 ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ที่ 2 เป็ น ตั ว อย่ า งทดสอบ
คอนกรีตเสริ มเหล็กขนาด DB12 36 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ 3 เป็นตัวอย่าง
ทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rods แบบข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
12 มม. 36 ตัวอย่าง โดยมีระยะระหว่างเหล็กปลอก RB9 คือ 75 มม และมี
รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบที่ใช้ดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 2 รายละเอียดของตัวอย่างการทดสอบ

โดยตั ว อย่ า งทดสอบในที่ นี้ ต้ อ งใช้ รู ป ทรงกระบอกแทนรู ป หน้ า ตั ด
สี่ เ หลี่ ย ม เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ของการจั ด ท าตั ว อย่ า งทดสอบรู ป หน้ า ตั ด
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สี่ เ หลี่ ย มและไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาของผล confinement เหล็ ก ปลอกต่ อ ก าลั ง
คอนกรีตของตัวอย่างทดสอบ
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ
กลุ่มที่
1

2

3

ตัวอย่างทดสอบ
300-0-0
350-0-0
400-0-0
500-0-0
300-F-4
300-F-6
300-F-8
350-F-4
350-F-6
350-F-8
400-F-4
400-F-6
400-F-8
500-F-4
500-F-6
500-F-8
300-S-4
300-S-6
300-S-8
350-S-4
350-S-6
350-S-6
400-S-4
400-S-6
400-S-8
500-S-4
500-S-6
500-S-8

กาลังรับแรงอัดประลัย
ของคอนกรีต (ksc)
300
350
400
450
300
300
300
350
350
350
400
400
400
500
500
500
300
300
300
350
350
350
400
400
400
500
500
500

สัดส่วนการเสริม
(%)
0
0
0
0
2.56
3.84
5.12
2.56
3.84
5.12
2.56
3.84
5.12
2.56
3.84
5.12
2.56
3.84
5.12
2.56
3.84
5.12
2.56
3.84
5.12
2.56
3.84
5.12

จานวน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

รูปที่ 3 การติดตั้งตัวอย่างการทดสอบ

3. ผลการทดสอบ
3.1 พฤติกรรมการรับแรงกดอัด
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของแรงอัดในแนวแกนและการหดตัวของ
ตัวอย่างทดสอบที่ใช้ในการศึกษา โดยทาการจัดกลุ่มตามกาลังรับแรงอัด
ประลัยของคอนกรีต 300 ksc 400 ksc และ 500 ksc ตามลาดับ จากรูป
พบว่า ตัวอย่างการทดสอบกลุ่มที่ 1 ที่เป็นคอนกรีตล้วน มีพฤติกรรมการรับ
แรงแบบเชิงเส้นถึงประมาณ 50–70% ของกาลังอัดประลัยของตัวอย่างการ
ทดสอบ จากนั้น จะเปลี่ยนเป็นแบบไม่เชิงเส้น โดยจะเริ่มสังเกตเห็นการ
แตกร้าวขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น จนถึงจุดรับแรงอัดสูงสุด จากนั้น การแตกร้าว
ในเนื้อคอนกรีตจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลทาให้เกิดการกระจายหน่วย
แรงในเนื้ อคอนกรีตไปยังบริเ วณใกล้เคี ยง ทาให้แรงอัดเริ่มตกลงเรื่อย ๆ
จนกระทั่ง แท่งตัวอย่างทดสอบวิบัติในที่สุด

จากตารางที่ 1 ชื่อตัวอย่างทดสอบถูกกาหนดในรูปตัวแปร X-Y-Z โดย
ตัวแปร X หมายถึง ค่ากาลังอัดประลัยของคอนกรีต ได้แก่ 300ksc 350
ksc 400 ksc และ500ksc ตัวแปร Y หมายถึง ประเภทของวัสดุที่ใช้เสริม
โดยที่ 0 = ไม่ได้เสริมเหล็ก F = FRP rods และ S = steel และตัวแปร Z
หมายถึง จานวนเส้นของเหล็กเสริมหลักหรือของ FRP rods ที่ใช้เสริมแท่ง
คอนกรีตตัวอย่างทดสอบ โดยที่ตัวเลข 0, 4, 6 และ 8 แสดงจานวนเส้น
และสอดคล้องกับอัตราส่วนระหว่างพื้นที่หน้าตัด ของเหล็กเสริมหลักหรือ
ของ FRP rods ต่ อ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด แท่ ง คอนกรี ต 0% 2.56% 3.84% และ
5.12% ตามลาดับ
รูปที่ 3 แสดงการติดตั้งตัวอย่างการทดสอบเข้าเครื่องทดสอบแรงกดอัด
ระบบ hydraulic เมื่อติดตั้งเข้าที่แล้ว ตัวอย่างทดสอบจะถูก pre-loading
ประมาณ 25% ของกาลังอัดประลัยของคอนกรีต และ unloading เพื่อลด
แรงเสียดทานระหว่างหัวกดและตัวอย่างทดสอบ จากนั้น จึงเริ่มทาการ
ทดสอบโดยเพิ่มแรงกระทาอย่างช้าๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เ ก็บ
ข้อมูลแรงอัดและการหดตัวของตัวอย่างทดสอบอย่างต่อเนื่อง จนตัวอย่าง
ทดสอบเกิดการวิบัติ
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แตกแยกขนานไปกั บ ทิ ศ ทางของแรงอั ด ของตั ว อย่ า งทดสอบ (column
vertical cracking through both ends)

รูปที่ 5 ลักษณะการวิบัติของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตล้วน
ค. ตัวอย่างทดสอบ 400 ksc

ก. ตัวอย่างทดสอบ 300 ksc

ง. ตัวอย่างทดสอบ 500 ksc
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของแรงอัดในแนวแกนและการหดตัวของตัวอย่างทดสอบ
จาแนกกลุ่มตามกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต

ส่วนตัวอย่างการทดสอบกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่มีการเสริมคอนกรีต
ด้วยเหล็กเสริมและ FRP rods นั้น จะมีพฤติกรรมแบบเชิงเส้นที่สูงกว่ากลุ่ม
ที่ 1 ถึงประมาณ 70–90% ของกาลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างทดสอบ
เนื่องจากเหล็กเสริมและ FRP rods ช่วยรับภาระแรงอัดจากคอนกรีตและ
การเกิด composite action จากนั้น จะเปลี่ยนเป็นแบบไม่เชิงเส้น จนถึง
แรงอัดสูงสุด โดยจะมีค่ าสูง กว่ากลุ่มที่ 1 มากขึ้ นขึ้ นกับ สัดส่วนการเสริม
จากนั้น แรงอัดจะเริ่ มค่อย ๆ ลดลง แสดงให้เห็นถึงการที่เหล็กเสริมและ
FRP rods ช่วยรับภาระแรงอัด แต่เนื่องด้วยมีความจากัดในเครื่องทดสอบที่
ใช้ เมื่อตัวอย่างทดสอบรับแรงสูงสุดและกาลังเกิดการแตกร้าวและวิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและกราฟความสัมพันธ์เริ่มตกลงมาประมาณประมาณ 10-20%
ของแรงอัดสูงสุดที่ทดสอบได้ โปรแกรมควบคุมเครื่องทดสอบจะสั่งระบบ
หยุ ด ทดสอบ ท าให้ ผ ลการทดสอบไม่ส ามารถระบุ พ ฤติ ก รรมการรั บ แรง
หลังจากนั้นที่ชัดเจนของตัวอย่างทดสอบ แต่จากการทบทวนหนังสือการ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จะพบว่า ตัวอย่างทดสอบกลุ่มทดสอบที่ 2
และกลุ่มที่ 3 จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สูงก่อนการวิบัติและมากกว่าตัวอย่าง
ทดสอบกลุ่มทดสอบที่ 1 ที่เป็นคอนกรีตล้วน
3.2 ลักษณะการวิบัติ
รูปที่ 5 แสดงลักษณะการวิบัติของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตล้วน กลุ่มที่
1 โดยมีลักษณะการวิบั ติแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป โดยรอยแตกร้าวเป็ น การ

ข. ตัวอย่างทดสอบ 350 ksc

ค. ตัวอย่างทดสอบ 400 ksc

ง. ตัวอย่างทดสอบ 500 ksc
รูปที่ 6 ลักษณะการวิบัติของตัวอย่างทดสอบที่เสริมเหล็กและ FRP rods จาแนก
ตามกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต

รูปที่ 6 แสดงลักษณะการวิบัติของตัวอย่างทดสอบที่เสริมเหล็กและเสริม
FRP rods โดยจาแนกตามกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต 300 ksc 400 ksc
และ 500 ksc ตามลาดับ จากรูปพบว่า ตัวอย่างทดสอบกลุ่มที่ 2 และ 3 มี
ลักษณะการวิบัติที่คล้ายคลึงกัน โดยการแตกร้าวจะเกิดขึ้นบริเวณด้านบน
ตั ว อย่ า งทดสอบ เป็ น ลั ก ษณะการกะเทาะออกของคอนกรี ต ที่ หุ้ ม อยู่
ภายนอก (side fractures at top or bottom) เนื่องด้วยมีเหล็กเสริมและ
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FRP rebar ช่วยรับแรงอัดร่วมกับคอนกรีตและคอนกรีตถูก โอบรัดภายใน
แกนกลาง (confinement) ด้ ว ยเหล็ ก ปลอก จึ ง ท าให้ ตั ว อย่ า งทดสอบ
สามารถรับแรงได้เพิ่มขึ้นและเกิดการการแตกออกของคอนกรีต อย่างไรก็
ตาม ตัวอย่างทดสอบกลุ่มที่ 2 จะมีลักษณะการแตกร้าวที่ค่อยเป็นค่อยไป
มากกว่าตัวอย่างทดสอบกลุ่มที่ 3 เนื่องด้วยเหล็ กเสริมมีการ yielding มี
การวิบัติแบบเหนียว (ductile) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สูงกว่า
FRP rods ที่มีพฤติกรรมรับแรงแบบ linear elastic to failure และวิบัติ
แบบทันทีทันใด
3.3 การเปรียบเทียบกาลังรับแรงอัดในแนวแกนของตัวอย่างทดสอบ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบกาลังรับแรงอัดในแนวแกนของตัวอย่างทดสอบ
คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก และสมการที่ (1) ซึ่งจากตารางพบว่า การ
เสริมเหล็กสามารถเพิ่มกาลังให้กับตัวอย่างทดสอบคอนกรีตล้วนอยู่ในช่วง
22-70% และกาลังรับแรงอัดสูงสุดที่ทดสอบได้สูงกว่าสมการที่ 1 ในช่วง 114% ซึ่งถือได้ว่าใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบกาลังรับแรงอัดในแนวแกนของตัวอย่างทดสอบคอนกรีต
(Pu,ref) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Pu) และสมการที่ (1) (Pu,ACI)
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ในการทดสอบนี้ที่ 300 MPa ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ขอแจ้งด้วยว่า การศึกษานี้
ไม่ได้นาผลการทดสอบที่ได้เทียบกับสมการที่ 3 เนื่องจากสมการที่ 3 ยังอยู่
ในช่วงที่กาลังพัฒนา
จากผลการศึกษาการเสริมคอนกรีตด้วย FRP rods นี้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการนา FRP rods ที่ผลิตในประเทศไทยมาประยุกต์ ใช้งานจริง
โดย FRP rods น่าจะเป็ นวัสดุทดแทนเหล็กเสริมได้ ในกรณี ที่ โครงสร้ า ง
คอนกรีตอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเหล็กเสริมสูง เช่น
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย หรื อ ในพื้ น ที่ ที่ มี ดิ น เค็ ม หรื อ กลางทะเล เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม
การศึ ก ษาการเสริ ม คอนกรี ต ด้ ว ย FRP rods ยั ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษา
เพิ่มเติม โดยเฉพาะการทดสอบแบบ full-scale และการทดสอบในสภาพ
การใช้งานจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ไทยในอนาคต
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกาลังรับแรงอัดในแนวแกนของตัวอย่างทดสอบคอนกรีต
(Pu,ref) คอนกรีตเสริม FRP rods (Pu) และสมการที่ (2) (N)

ตัวอย่างการทดสอบ

Pg (%)

fc' (ksc)

Pu(kg)

Pu/Pu,ref

Pu,ACI (kg)

Pu/Pu,ACI

ตัวอย่างการทดสอบ

Pg (%)

fc' (ksc)

Pu(kg)

Pu/Pu,ref

N (kg)

Pu/N

300-0-0

0

300

48,065

1.00

45,061

1.07

300-0-0

0

300

48,065

1.00

45,061

1.07

1.08

300-F-4

2.56

300

58,715

1.22

46,621

1.26

300-F-6

3.84

300

61,868

1.29

47,404

1.31

300-S-4

2.56

300

66,971

1.39

61,988

300-S-6

3.84

300

73,379

1.53

70,490

1.04

300-S-8

5.12

300

81,805

1.70

78,953

1.04

300-F-8

5.12

300

65,773

1.37

48,183

1.37

0

350

57,513

1.00

52,571

1.09

350-0-0

0

350

57,513

1.00

52,571.2

1.09

350-0-0

350-S-4

2.56

350

69,893

1.22

69,307

1.01

350-F-4

2.56

350

68,125

1.18

54,006

1.26

350-S-6

3.84

350

82,479

1.43

77,711

1.06

350-F-6

3.84

350

73,301

1.27

54,727

1.34

5.12
0

350
400

78,404
65,334

1.36
1.00

55,444
60,081

1.41
1.09

350-S-8
400-0-0

5.12
0

350
400

90,783
65,334

1.58
1.00

86,079
60,081

1.05
1.09

350-F-8
400-0-0

400-S-4

2.56

400

81,748

1.25

76,625

1.07

400-F-4

2.56

400

80,531

1.23

61,392

1.31

3.84
5.12
0
2.56
3.84

400
400
500
500
500

83,391
89,408
75,050
94,272
101,630

1.28
1.37
1.00
1.26
1.35

62,050
62,706
75,102
76,096
76,596

1.34
1.43
1.00
1.24
1.33

5.12

500

108,935

1.45

77,093

1.41

400-S-6
400-S-8
500-0-0
500-S-4
500-S-6

3.84
5.12
0
2.56
3.84

400
400
500
500
500

92,541
106,690
75,050
98,343
106,396

1.42
1.63
1.00
1.31
1.42

84,933
93,204
75,102
91,261
99,376

1.09
1.14
1.00
1.08
1.07

400-F-6
400-F-8
500-0-0
500-F-4
500-F-6

500-S-8

5.12

500

114,352

1.52

107,456

1.06

500-F-8

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกาลังรับแรงอัดในแนวแกนของตัวอย่างทดสอบ
คอนกรีต คอนกรีตเสริม FRP rods และสมการที่ (2) ซึ่งจากตารางพบว่า
การเสริม FRP rods สามารถเพิ่มกาลังให้กับตัวอย่างทดสอบคอนกรีตล้วน
อยู่ในช่วง 18-45% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลในตารางที่ 2 พบว่า การ
เสริมคอนกรีตด้วยเหล็กเสริมมีประสิทธิภาพสูงกว่าการเสริมคอนกรีตด้วย
FRP rods ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการที่เหล็กเสริ มมีค่าความแกร่งหรือค่า
modulus of elasticity (200 GPa) สูงกว่าค่าดังกล่าวของ FRP rods (45
GPa) 4.4 เท่า ทาให้เหล็กเสริมช่วยรับแรงอัดได้ดีกว่า ในส่วนของกาลังรับ
แรงอัดสูงสุดที่ทดสอบได้มีค่าสูงกว่าค่าที่คานวณจากสมการที่ 2 ในช่วง 2443% โดยความแตกต่างที่ค่อนข้ างสูงนี้น่าจะมีสาเหตุมากจากการพัฒนา
สมการที่ 2 ที่อยู่ในช่วงแรกจึงมีความอนุรักษ์นิยมเพื่อความปลอดภัยของ
การใช้งาน โดยเฉพาะการกาหนดค่า αF ที่ 25% ของค่า ftn ที่ทดสอบได้
หรือ 0.25(700) = 175 MPa และต่ากว่าค่ากาลังครากของเหล็กเสริมที่ใช้

4. บทสรุป
จากการศึกษาตามรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า
1. พฤติกรรมการรับแรงของตัวอย่างทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
พฤติ ก รรมแบบเชิ ง เส้ น และแบบไม่ เ ชิ ง เส้ น โดยตั ว อย่ า งฯ กลุ่ ม ที่ 1 มี
พฤติกรรมช่วงแรกแบบเชิงเส้น ถึง 50-70% และกลุ่มที่ 2 และ 3 ถึง 7090% ของกาลัง รับ แรงอัดสูง สุด จากนั้น จะเริ่มสัง เกตเห็น รอยแตกร้าว
ขนาดเล็กในเนื้อของคอนกรีตที่ชัดเจนขึ้นและมีการกระจายตัวไปยังบริเวณ
ใกล้เคียง ทาให้การแตกร้าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป ซึ่ง
พฤติกรรมในช่วงนี้เป็นแบบไร้เชิงเส้นจนถึงกาลังรับแรงอัดสูงสุด จากนั้น
รอยแตกร้าวจะมีขนาดใหญ่มากขึ้น และตัวอย่างฯ จะรับแรงได้น้อยลง โดย
ตัวอย่างฯ กลุ่มที่ 1 มีการลดลงรวดเร็วกว่าตัวอย่างฯ กลุ่มที่ 2 และ 3 ที่มี
การเสริมด้วย FRP rods และ เหล็กเสริมตามลาดับ
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2. ตัวอย่างฯ กลุ่มที่ 2 และ 3 มีลั กษณะการวิบัติที่คล้ายคลึงกัน โดย
การแตกร้ าวจะเกิ ดขึ้ นบริเ วณด้ านบนตัว อย่ างทดสอบ เป็ นลักษณะการ
กะเทาะออกของคอนกรีตที่หุ้มอยู่ภายนอก เนื่องด้วยมีเหล็กเสริมและ FRP
rebar ช่ ว ยรั บ แรงอั ด ร่ ว มกั บ คอนกรี ต และคอนกรี ต ถู ก โอบรั ด ภายใน
แกนกลาง (confinement) ด้ ว ยเหล็ ก ปลอก จึ ง ท าให้ ตั ว อย่ า งทดสอบ
สามารถรั บ แรงได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม ตั ว อย่ า งทดสอบกลุ่ ม ที่ 2 จะมี
ลักษณะการแตกร้าวที่ค่ อยเป็นค่อยไปมากกว่าตัวอย่างทดสอบกลุ่มที่ 3
เนื่องด้วยเหล็กเสริมมีการ yielding มีการวิบั ติแบบเหนียว โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สูงกว่า FRP rods ที่มีพฤติกรรมรับแรงแบบ linear
elastic to failure และวิบัติแบบทันทีทันใด
3. การเสริมคอนกรีตด้วยเหล็กเสริมมีป ระสิทธิภาพสูงกว่าการเสริม
คอนกรีตด้วย FRP rods โดยเหล็กเสริมเสริมกาลังคอนกรีตได้ ในช่วง 2270% และFRP rebars ในช่วง 18-45% ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่เหล็ก
เสริมมีค่าความแกร่งหรือค่า modulus of elasticity สูงกว่าค่าดังกล่าวของ
FRP rods 4.4 เท่า ทาให้เหล็กเสริมช่วยรับแรงอัดได้ดีกว่า นอกจากนั้นแล้ว
กาลังรับแรงอัดสูงสุด ของตัวอย่างฯ กลุ่มที่ 2 มีค่าสูงกว่าค่าที่คานวณจาก
สมการที่ 2 ในช่วง 24-43% โดยความแตกต่างที่ค่อนข้างสูงนี้น่าจะมาจาก
การพัฒนาสมการที่ 2 ที่มีความอนุรักษ์นิยมเพื่อความปลอดภัยของการใช้
งาน โดยเฉพาะการกาหนดค่า αF ที่ 25% ของค่า ftn ที่ทดสอบได้ และต่า
กว่าค่ากาลังครากของเหล็กเสริมที่ ใช้ในการทดสอบนี้ ค่อนข้างมาก ซึ่งผล
การศึกษานี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนา FRP rods
ที่ผลิตในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้งานจริงในการเสริมกาลังคอนกรีต
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การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครงข้อแข็งแบบเวียร์เรนเดล
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
A STUDY OF CONCRETE REINFORCEMENT RIGID VIERENDEEL BEAMS BEHAVIOUR BY USING
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษา พฤติกรรมกาลังรับแรงดัด และทานายการ
แอ่นตัวของโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครงข้อแข็ง แบบเวียร์
เรนเดล เปรียบเทียบพฤติกรรมเมื่อแบ่งช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้ง
ของคานต่างกัน เพื่อหาความเหมาะสมของลักษณะชิ้นส่วนที่เหมาะสมของ
คานโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี “ไฟ
ไนต์ เอลิ เมนต์ ” โดยโปรแกรม SAP2000V.21 สร้ า งแบบจ าลอง คาน
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครงข้อแข็งแบบเวียร์เรนเดล กว้าง 2000 มม. ลึก
5250 มม. ยาว 24450 มม. ทั้งหมด 5 รูปแบบดังนี้ 1.กรณีช่องว่างระหว่าง
ชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 1 ช่อง, 2.กรณีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้ง
ของคาน 2 ช่อง, 3.กรณีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 3 ช่อง,
4.กรณี ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 6 ช่อง, 5.กรณีช่องว่าง
ระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 12 ช่อง ซึ่งในแต่ละชิ้นส่วนของโครงข้อ
แข็งประกอบด้วย คอร์ดบน-ล่าง ขนาด 2000x1000 มม. ชิ้นส่วนในแนวตั้ง
ของคานขนาด 900x1350 มม. กาหนด คานเป็นส่วนหนึ่งขององค์อาคาร
โรงพยาบาล น้าหนักบรรทุกคงที่( DL) 2400 กก./ลบ.ม. น้าหนักบรรทุก
คงที่เพิ่มเติม(SDL) 400 กก./ตร.ม. น้าหนักบรรทุกจร(LL) 400 กก./ตร.ม.
ตั ว คุ ณ แรงรวม 1.4DL+1.4SDL+1.7LL (ตามมาตรฐาน ACI 9.2.1)
ออกแบบตามมาตรฐาน วสท. ACI 318-14 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทางผู้ เขี ย นพบว่ า ช่ วงความเหมาะสมของรูป แบบช่ อ งเปิ ด ส าหรั บ คาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เวียร์เรนเดล ขนาดกว้าง 2000 มม. ลึก 5250 มม.
ยาว 24450 มม. คือช่วงระหว่างรูปแบบที่ 3 – รูปแบบที่ 4 ทั้งสองรูปแบบ
การเสียรูปมีค่าระหว่าง 2.24-1.30 เซนติเมตร ส่วนรูปแบบที่5 คานช่องว่าง
12 ค่าการเสียรูปเพียง 0.96 เซนติเมตร แต่ผลของการมีชิ้นส่วนในแนวตั้ง
เยอะเกินไป จะทาให้เกิดการสิ้นเปลืองและเป็นการเพิ่มมูลค่างานก่อสร้าง
ในขณะที่ค่าการเสียรูปแตกต่างกันเพียง 1.28 เซนติเมตร
คาสาคัญ: คานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครงข้อแข็ง, กาลังรับแรงดัด, คอร์ด
บน-ล่าง, ไฟไนต์เอลิเมนต์

Abstract

This article aims to study the behaviors of flexural
strength and predict deflection of structure of concrete
reinforcement rigid vierendeel beams. Behaviors were
compared when dividing different spaces among all vertical
parts of beam in order to find appropriateness of concrete
reinforcement rigid vierendeel beams. The results were
analyzed by using “Finite Element Method” via SAP2000V.21.
To conduct this research, concrete reinforcement rigid
vierendeel beams were modeled with the width of 2000 mm.,
the depth of 5250 mm., and the length of 24450 mm. in 5
formats as follows: 1) In the event that there was 1 panel of
space among vertical parts of beam; 2) In the event that there
were 2 panels of space among vertical parts of beam; 3) In the
event that there were 3 panels of space among vertical parts
of beam; 4) In the event that there were 6 panels of space
among vertical parts of beam; 5) In the event that there were
12 panels of space among vertical parts of beam. Each part of
rigid vierendeel beam consisted of upper-lower chords with
the size of 2000x1000 mm. and vertical part of beam with the
size of 900x1350 mm. Beams were defined as a part of a
hospital building with Dead Load (DL) of 2400 kg./cubic meter,
Superimposed Dead Load (SDL) of 400 kg./square meter,
Live Load (LL) of 400 kg./square meter, and total stress factor
of 1.4DL+1.4SDL+1.7LL (based on ACI 9.2.1) Standard. They
were designed under ACI 318-14 Standard. The results of
comparison on behavior revealed that suitable range of open
panel formats for concrete reinforcement rigid vierendeel
beams with the width of 2000 mm., the depth of 5250 mm.,
and the length of 24450 mm. was the range from Format 3 – 4.
Deformation of both patterns was ranged between 2.24-1.30
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centimeters. For Format 5 with 12 panels of space,
deformation was only 0.96 centimeters. However, too many
vertical parts may be wasted and may increase constructional
cost while the difference of deformation was only 1.28
centimeters.
Keywords: Concrete reinforcement rigid vierendeel beams,
Flexural strength, Upper-lower chords, Finite Element

1. คานา
ระบบโครงสร้าง เวียร์เรนเดล ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มเข้ามามี
บทบาทและพบเห็นมากขึ้นในประเทศไทย
อาจเนื่องมาจากลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าว ให้ความสาคัญกับความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม
และคานึงถึงลักษณะการใช้งานสาหรับงานระบบประกอบอาคาร ในอดีตที่
ผ่านมา โครงสร้าง เวียร์เรนเดล ถูกสร้างจากเหล็กรูปพรรณ ซึ่งพัฒนามา
จากแนวคิดของการออกแบบ โครงถักเหล็กรูปพรรณ แต่โครงสร้างระบบ
เวียร์เรนเดล ได้ตัดชิ้นส่วนประกอบในแนวทแยงออกไป และออกแบบให้
รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนเป็นแบบโครงข้อแข็ง โดยวิธีการเชื่อม เพื่อทาให้การ
ส่งถ่ายโมเมนต์และแรงเฉือนมีความต่อเนื่อง แต่ข้อผิดพลาดที่ทาให้ความ
ล้มเหลวของโครงสร้างดังกล่าวกลับมาจากฝีมือในการเชื่อมของแรงงาน
และคุณภาพของตัววัสดุที่ใช้ก่อสร้างเอง แม้ต่อมาได้พัฒนาในเรื่องของการ
เชื่อม
แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมในกระบวนการในการทางานให้
สมบูรณ์ทั้งหมดได้
ผู้จัดทางานวิจัยเล่มนี้เล็งเห็นความสาคัญของโครงสร้างที่ควรคานึงถึง
การใช้งานเป็นหลัก เล็งเห็นถึงปัญญาหาทางด้านการเดินท่องานระบบที่มี
ระยะระหว่างช่วงชั้นไม่เพียงพอ(ดังตัวอย่างในรูปที่1)
ทาให้ต้องมา
เปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้างในภายหลัง
จึงได้ทางานวิจัย
“การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครงข้อแข็งแบบ
เวียร์เรนเดล ด้วนระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์” เพื่อประยุกต์ใช้แบบจาลอง
ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของคานในแต่ละจานวนช่องว่าง
เพื่อให้นามาซึ่งโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
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การวิเคราะห์โครงสร้างโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
(Finite
Element Method) เป็นวิธีการสาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างที่
มีความน่าเชื่อถือรองจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
เนื่องจากการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยังคงมีต้นทุนที่สูง อีกทั้งยังต้องการแรงงาน
สาหรับการจัดทาแบบจาลองตามจานวนที่ต้องการ ทางผู้จัดทาวิจัยเล่มนี้จึง
ใช้วิธีการศึกษา พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเวียร์เรนเดล
โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อหาระยะของช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนใน
แนวตั้งของคานที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรง
ดัดและแรงเฉือนของคานในแต่ละกรณีการแบ่งช่องว่าง และศึกษาการเสริม
กาลังการรับแรงบริเวณจุดต่อ เพื่อสามารถต้านทานโมเมนต์ดัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
ตามหลักการที่ถูกต้องสาหรับการก่อสร้าง
โครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อหาความเหมาะสมของช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเวียร์เรนเดล
เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับ
โมเมนต์ดัดและแรงเฉือน เมื่อช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนมีความแตกต่างกันใน
แต่ละกรณี
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์
สมมติฐานน้าหนักบรรทุก คานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครงข้อแข็ง
แบบเวียร์เรนเดล เป็นองค์อาคารของ โครงสร้าง อาคารโรงพยาบาลขนาด
โครงสร้างคอร์ดบน-ล่าง ขนาด 2000x1000 มม.ชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน
ขนาด 900x1350 มม.เพื่อหาความเหมาะสมของช่องว่างในคานคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบเวียร์เรนเดล และเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับโมเมนต์ดัด
และแรงเฉือน
เมื่อช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคานมีความ
แตกต่างกันในแต่ละกรณี
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถหาความเหมาะสมของช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของ
คานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเวียร์เรนเดล พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมของ
โครงสร้างในแต่ละกรณีศึกษาได้

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กในระบบ เวียร์เรนเดล มีปรากฏ
ให้เห็นมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ให้ความสาคัญกับ
ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและคานึงถึงการใช้งาน เมื่อโครงสร้าง
เวียร์เรนเดลไม่มีชิ้นส่วนในแนวทแยง
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความสาคัญบริเวณจุดต่อของ เสา กับคอร์ดบน-ล่าง ในระบบ ระยะล้วง
เหล็กระหว่างเสา-คาน มีผลต่อการนิยามลักษณะของจุดต่อเชื่อม ว่าจะเป็น
ข้อต่อหมุด(Hinged joint) หรือ ข้อต่อแบบยึดแน่น(Rigid joint) หาก
บริเวณจุดต่อเสา-คาน ไม่พิจารณาให้มีระยะล้วงเหล็ก ให้นิยามรอยต่อว่า
เป็น Hinged joint แต่หากพิจารณาให้บริเวณจุดต่อเสา-คาน มีระยะล้วง
เหล็กเพื่อให้จุดเชื่อมต่อมีความสามารถในการต้านทานแรงดัดให้นิยาม
รอยต่อว่าเป็น Rigid joint ในบทนี้จะกล่าวถึง ทฤษฎีและงานวิจัยที่มีผู้
ศึกษาก่อนหน้าสาหรับโครงสร้างรูปแบบเวียร์เรนเดล

รูปที่ 1 ตัวอย่างแนวท่องานระบบวิ่งผ่านคานคอนกรีต
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The Vierendeel (ผูแ้ ต่ง: David J. Wickersheimer) ข้อมูลจาก
วารสารสมาคมประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เผยแพร่โดย University of
California Press วันที่ 10/07/2013 ผู้เขียนต้องการอธิบายให้เห็นถึงการ
ใช้งานโครงสร้าง เวียร์เรนเดลที่มีความนิยมมากขึ้น เวียร์เรนเดลถ่ายแรง
จากคอร์ดโดยโมเมนต์ดัดที่บริเวณข้อต่อ แสดงตามรูปที่2
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ระบบโครงสร้างเวียร์เรนเดลที่มีรอยเชื่อม แม้จะได้รับการออกแบบอย่าง
เพียงพอ แต่ก็มีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลภายนอก เช่น ความเย็น ความ
ร้อน การสั่นสะเทือน และแรงกระแทก สะพาน เวียร์เรนเดล ส่วนใหญ่ใน
ประเทศเบลเยียม มีอายุการใช้งานเพียงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากถูกรุกราน
จากเยอรมนี ภายหลังจากสงครามโลก บทบาทของเฟรมเวียร์เรนเดลใน
เบลเยียม ก็ลดน้อยลง และความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์ได้ถูกนิยามใหม่
ด้วยโครงสร้างโค้งธนูที่เรียวขึ้น และแผ่นสะพานที่ไม่สร้างความราคาญ อีก
ทั้งความต้องการในประเทศอื่น ๆนั้นได้รับการจัดการอย่างสวยงามด้วย
ระบบกันสะเทือนและระบบเคเบิลที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นพบได้ในประเทศ
เยอรมนี และในขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็ได้รับความสนใจจากโครงสร้างอื่นที่
น่าสนใจนั่นคือคอนกรีตอัดแรง

รูปที่ 3 โครงสร้างเวียร์เรนเดลถูกสร้างเป็นกริดแบบสองทิศทางสาหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
(ที่มา The Vierendeel, 1976)

รูปที่ 2 เวียร์เรนเดลถ่ายแรงจากคอร์ดโดยโมเมนต์ดัดที่บริเวณข้อต่อ
(ที่มา The Vierendeel, 1976)

การพัฒนาโครงสร้างเวียร์เรนเดลในช่วงต้น ต้นกาเนิดโครงสร้างเวียร์
เรนเดล เกิดจากวิศวกรชาวเบลเยียม ที่ชื่อว่า อาร์เธอ เวียร์เรนเดล จากนั้น
เข้าได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยของลูแวน ได้ถ่ายทอดความคิดและ
ทฤษฎีของตัวเองผ่านหนังสือ Longerons en Treillis ในปี ค.ศ.1896 ใน
เวลานั้นโครงสร้างเหล็ก จาเป็นต้องใช้แผ่นเพลทขนาดใหญ่เพื่อรองรับแนว
หมุดย้า ชิ้นส่วนโครงสร้างมีขนาดใหญ่และไม่ค่อยได้ทาเส้นกึ่งกลางของ
ชิ้นส่วนให้มารวมกันที่จุดต่อ สิ่งเหล่านี้นาไปสู่ข้อผิดพลาดในด้านการรับ
กาลัง ซึ่งมีค่าคาดเคลื่อนประมาณ 15% เมื่อเปรียบเทียบรายการคานวณ
เปรียบเทียบกับการวัดค่าในภาคสนาม นามาสู่การเสนอโครงถักสี่เหลี่ยม
ข้อต่อแข็งแกร่ง (rigid jointed) ช่วยแก้ปัญหาการเยื้องศูนย์กลางของ
ชิ้นส่วน ทาให้เกิดความแม่นยาในการวิเคราะห์มากขึ้น แม้จะได้รับการ
ยอมรับในระดับท้องถิ่น แต่สานักงานวิศวกรก็มีข้อโต้แย้ง เนื่องจากมี
ลักษณะที่ไม่แน่นอนสูงของระบบที่ต้องใช้การคานวณที่ยากลาบาก
ความรู้สึกเช่นนี้ถูกกาจัดภายหลังโดยนักวิชาการที่ให้การสนับสนุนทฤษฎี
ของเวียร์เรนเดล
การลดลงของโครงสร้างเวียร์เรนเดล รอยแตกและรอยแยกออกของ
โครงสร้างส่วนใหญ่เกิดจากความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม
ผลงานที่ไม่ดี และคุณภาพเหล็กต่า ทาให้เกิดคาถามในระบบเวียร์เรนเดล

ความจาเป็นในการออกแบบเพื่อความจาเป็นต่องานระบบประกอบ
อาคารมีมากขึ้น หลุยส์ คาห์น ได้ทาการออกแบบเพื่อรองรับระบบเชิงกล
โดยโครงสร้างเวียร์เรนเดลถูกสร้างเป็นกริดแบบสองทิศทางสาหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแสดงตาม รูปที่3.
โดยโครงสร้างเป็นระบบคอนกรีตสาเร็จรูปเทคนิคการอัดแรงช่วยให้ชิ้นส่วน
ของโครงสร้างมีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น
TRUCTURAL MODELLING OF VIERENDEEL BEAMS WITH SEMIRIGID JOINTS (แบบจาลองโครงสร้างคานเวียร์เรนเดลข้อต่อกึ่งแข็ง)โดย
Alexandre Almeida Del Savio, Luiz Fernando Martha,Sebastiao
Arthur Lopes de Andrade,Pedro Colmar Gonçalves da Silva
Vellasco,Luciano Rodrigues Ornelas de Lima ภาควิชาวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างมหาวิทยาลัยแห่งรัฐรีโอเดจาเนโร,บราซิลในปี2005
จุดประสงค์หลักของบทความนี้คือเพื่อแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ระบบ
คานแบบ Vierendeel อิทธิพลของข้อต่อกึ่งแข็งในโครงสร้างและการ
กระจัดเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการถ่ายเทแรงภายในโครงสร้างของระบบ จาก
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนก่อนหน้านี้ คือให้เห็นถึงข้อดีของการใช้การ
แก้ปัญหาโดยใช้configuration
กึ่งแข็งแบบสมบูรณ์เทียบกับ
configuration แบบอื่น เมื่อเปรียบเทียบสมมุติฐานแบบกึ่งแข็งกับ
สมมุติฐานแบบแข็งวิธีกึ่งแข็งแสดงให้เห็นถึงแรงเหมือนกันกับในระบบแข็ง
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แต่ก็มีความพอใจในระดับของแรงที่ยอมรับได้และมีความแข็งดี ที่ต่ากว่า
สมมติฐานแบบแข็งแสดงตามรูปที่4.
ผลที่ตามมาของการแก้ปัญหา
โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ประหยัดมากขึ้นเนื่องจากข้อต่อกึ่งแข็งมีราคา
ถูกและโครงสร้างมีน้าหนักเบา
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ข้อผิดพลาดประมาณ5% เป็นผลจากการละเลยการเสียรูปตามแนวแกน
สาหรับโครงถักเวียร์เรนเดลลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมสัดส่วนปกติแสดงตามรูป
ที่5. วิธีการกระจายโมเมนต์(The moment distribution method) เป็น
วิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะจานวนสมการที่ต้องหาพร้อมกัน ลดลงตาม
ชิ้นส่วนประกอบของโครงถัก
สมมติฐานไม่พิจารณาการเสียรูปตาม
แนวแกนและสันนิษฐานว่าน้าหนักกระทาที่เฉพาะตามความยาวของ
ชิ้นส่วนเท่านั้น วิธีการกระจายโมเมนต์หรือวิธีอื่น ๆที่ไม่พิจารณาการเสียรูป
ตามแนวแกน
จะไม่สามารถใช้ได้กับโครงถักเวียร์เรนเดลชนิดที่ไม่ใช่
สี่เหลี่ยมได้ การแก้ปัญหาในปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การหาค่าได้ทาให้แก้สมการได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

3. วิธีการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการวิจัย
รูปที่ 4 ค่าการเปลี่ยนตาแหน่งของโหนด3 และแรงกับโมเมนต์ในชิ้นส่วนที่12
(ที่มา Structural modelling of Vierendeel beams with semi-rigid joints,
2005)

Design of Vierendeel Thusses โดย Richard Denis Pearson
คณะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Rolla, Missouri ปี1959 งานวิจัยนี้กล่าวถึง
โครงถักเวียร์เรนเดลหรือโครงถักชนิดโครงข้อแข็ง
ผู้ริเริ่มใช้งานคือ
ศาสตราจารย์อาร์เธอ เวียร์เรนเดล วิศวกรชาวเบลเยียม โครงเวียร์เรนเด
ลชิ้นส่วนในแนวทแยง นั่นทาให้ราคาในการก่อสร้างลดลงถึง20-30% ข้อดี
ของโครงข้อแข็งคือรายละเอียดง่ายขึ้น และราคาถูกลง ในกรณีโครงข้อแข็ง
ความแข็งแรงของข้อต่อทาโดยการเชื่อมอย่างเต็มพื้นที่
โครงสร้างเวียร์
เรนเดลยังไม่ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย
เนื่องจากมีข้อโต้แย้งกันอย่าง
แพร่หลายในเรื่องการก่อสร้างและความซับซ้อนของการวิเคราะห์ที่ยังขาด
การยอมรับ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงต้องการอธิบายรายละเอียดการ
วิเคราะห์และแนะนาวิธีการออกแบบ

รูปที่ 5 โครงถักเวียร์เรนเดลลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมสัดส่วนปกติ
(ที่มา Design of Vierendeel Trusses, 1959)

การวิเคราะห์โครงถักเวียร์เรนเดลในงานวิจัยนี้นาเสนอวิธีการประมาณ
หลายวิธี ทาให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น โดยการสมมติตาแหน่งการดัดกลับของ
ชิ้นส่วนในแนวตั้งตรวจสอบโดยชุดรูปภาพความยืดหยุ่น ผลของสมติฐาน
เหล่านี้คือการลดจานวนสมการสาหรับการแก้ปัญหา วิธีข้างต้นไม่สนใจการ
เสียรูปตามแนวแกน มีการเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นว่าขนาดความเค้น
โดยตรงไม่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่คอร์ดสูงสุดเกิด

ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารออกแบบโครงสร้างเสา-คาน คอนกรีต เสริม เหล็ ก
พฤติกรรมการวิบัติ พฤติกรรมของจุดต่อเสา-คาน และระเบียบวิธีการไฟ
ไนต์อิลิเมนต์ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งความเป็นมาของคานระบบ เวียร์
เรนเดล การพัฒนาระบบคานเวียร์เรนเดล และยังรวมถึงการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับจุดต่อ เสา-คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างแบบจาลองคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดโครงข้อแข็ง แบบเวียร์เรนเดล กว้าง 2000 มม. ลึก
5250 มม. ยาว 24450 มม. ทั้งหมด 5 รูปแบบ และเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของคานแต่ ล ะรู ป แบบจ านวนช่ อ งว่ า งระหว่ า งชิ้ น ส่ ว นในแนวตั้ ง โดย
โปรแกรม SAP2000V.21
3.2 รายละเอียดการสร้างแบบจาลอง
3.2.1 รูปแบบ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี “ไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ” โดยโปรแกรม
SAP2000V.21 สร้างแบบจาลอง คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดโครงข้อแข็ง
แบบเวียร์เรนเดล กว้าง 2000 มม. ลึก 5250 มม. ยาว 24450 มม. แบ่ง
กรณีศึกษาดังนี้
1.กรณี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งชิ้ น ส่ ว นในแนวตั้ ง ของคาน 1 ช่ อ ง (ขนาด
ช่องว่างกว้าง 24450 มม. วัดจากตาแหน่งกึ่งกลางฐานรองรับ)
2.กรณีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 2 ช่อง (ขนาดช่องว่าง
กว้าง 12225 มม. วัดจากตาแหน่งกึ่งกลางฐานรองรับ)
3.กรณีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 3 ช่อง (ขนาดช่องว่าง
กว้าง 8150 มม. วัดจากตาแหน่งกึ่งกลางฐานรองรับ)
4.กรณีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 6 ช่อง (ขนาดช่องว่าง
กว้าง 4075 มม. วัดจากตาแหน่งกึ่งกลางฐานรองรับ)
5.กรณี ช่ อ งว่างระหว่างชิ้ น ส่ วนในแนวตั้ งของคาน 12 ช่ อ ง (ขนาด
ช่องว่างกว้าง 2037.50 มม. วัดจากตาแหน่งกึ่งกลางฐานรองรับ)

STR02-4

3.2.2 ขนาดชิ้นส่วนของโมเดล
1.คอร์ดบน-ล่าง ขนาด 2000x1000 มม.
2.ชิ้นส่วนในแนวตั้งของคานขนาด 900x1350 มม.
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3.2.3 น้าหนักบรรทุก
ที่เกิดขึ้นแสดงดังรูปที่ 9 และลักษณะการเสียรูปเนื่องจากโมเมนต์แสดงดัง
กาหนดสมมติฐานน้าหนักบรรทุกของโมเดล คานคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปที่ 10
ชนิดโครงข้อแข็งแบบเวียร์เรนเดล เป็นองค์อาคารของ โครงสร้าง อาคาร
โรงพยาบาล
กาหนด
1.น้าหนักบรรทุกคงที่(Dead load) = 2400 กก./ลบ.ม.
2.น้าหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติม(Super Dead load) = 400 กก./ตร.ม.
3.น้าหนักบรรทุกจร(Live load) = 400 กก./ตร.ม.
3.3 แรงรวม
แรงรวม แทนด้วยสัญลักษณ์ Ui แรงรวม หมายถึง ผลลัพธ์ของแรงทุก
กรณีที่ถูกคูณด้วยตัวคูณแรง(Load factor)แล้ว
ใช้กรณีน้าหนักบรรทุกคงที่และน้าหนักบรรทุกจร (ACI 9.2.1:9-1)
Ui =1.4DL+1.4SDL+1.7LL
(1)
โดย DL
LL
SDL

รูปที่ 7 ตัวอย่างการกาหนดหน้าตัดและคุณสมบัติของคอร์ดบน-ล่างของคาน

= น้าหนักบรรทุกคงที่(Dead Load)
= น้าหนักบรรทุกจร (Live Load)
= น้าหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติม (Super Dead
Load)

3.4 การกาหนดคุณสมบัติวัสดุในโปรแกรม
1.กาหนดค่ากาลังอัดคอนกรีต
ก าลั งอั ด คอนกรี ต 700 กิ โลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตรส าหรั บ
ชิ้นส่วนแนวตั้งของคาน ดังรูปที่ 6
ก าลั งอั ด คอนกรี ต 350 กิ โลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตรส าหรั บ
คอร์ดบน-ล่างของคาน ดังรูปที่ 7
2.กาหนดคุ ณ สมบั ติเหล็กเส้น ของทั้ งองค์ อาคารใช้ เกรด SD50 กาลัง
คลากไม่น้อยกว่า 5000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

รูปที่ 8 ตัวอย่างคานเวียร์เรนเดลในโปรแกรม SAP2000.21

รูปที่ 9 ตัวอย่างลักษณะโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในคานเวียร์เรนเดล

รูปที่ 6 ตัวอย่างการกาหนดหน้าตัดและคุณสมบัติของชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน

3.5 สร้างแบบจาลองและอ่านค่า
สร้างแบบจาลองในโปรแกรม SAP2000.21 ดังรูปที่ 8 และบันทึกค่า
เมื่อกาหนดคุณสมบัติของวัสดุและใส่แรงที่กระทากับคาน ลักษณะโมเมนต์

STR02-5

รูปที่ 10 ตัวอย่างการเสียรูปเนื่องจากโมเมนต์ดัด
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ตารางที่ 2 ค่าการโก่งตัวสูงสุดของ 5 กรณีศึกษา (หน่วยเมตร)

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์จากแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์
ด้วยโปรแกรมSAP2000V.21 ของโมเดล คานคอนกรีตเสริมเหล็กระบบ
เวียร์เรนเดล กว้าง 2000 มม. ลึก 5250 มม. ยาว 24450 มม. ทั้งหมด 5
รูปแบบ
1.กรณีที่1 ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 1 ช่อง
2.กรณีที่2 ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 2 ช่อง
3.กรณีที่3 ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 3 ช่อง
4.กรณีที่4 ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 6 ช่อง
5.กรณีที่5 ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 12 ช่อง

ตาแหน่ง

กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่
5
1
2
3
4

คอร์ดบน

0.036830

0.005976

0.002185

0.000388

0.000077

คอร์ดล่าง

0.030284

0.005050

0.002507

0.000520

0.000159

ช่วงที่1

ช่วงที่2

ตารางที่ 1 ค่าโมเมนต์สูงสุดของ 5 กรณีศึกษา (หน่วย กิโลกรัม-เมตร)
ตาแหน่ง

กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่
5
1
2
3
4

คอร์ดบน

629409.86 614598.95 515949.09 339458.77 218975.85

คอร์ดล่าง

642023.99 719469.24 627565.81 482649.98 391430.13

รูปที่ 12 ค่าการโก่งตัวสูงสุดของ 5 กรณีศึกษา (หน่วยเมตร)

4.2 การดาเนินการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวสูงสุด 5 กรณีศึกษา

ช่วงที่1

ช่วงที่2

รูปที่ 11 ค่าโมเมนต์สูงสุดของ 5 กรณีศึกษา (หน่วย กิโลกรัม-เมตร)

4.1 การดาเนินการเปรียบเทียบค่าโมเมนต์ดัดสูงสุด 5 กรณีศึกษา
อธิ บ ายโดยรู ป ที่ 1 1 กราฟแสดงค่ า โมเมนต์ สู ง สุ ด ที่ เกิ ด บริ เ วณจุ ด
เชื่อ มต่อ ระหว่างฐานรองรับ กับ คอร์ดบน-ล่าง เมื่ อ พิ จารณาที่ ค อร์ด ล่าง
สามารถแบ่งช่วงการเกิดโมเมนต์ได้ทั้งหมด 2 ช่วง
1) ช่ ว งที่ โ มเมนต์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น ช่ ว งที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 กั บ กรณี ศึ ก ษาที่ 2 ค่ าโมเมนต์ เพิ่ ม ขึ้ น จาก 642,023.99
กิโลกรัม-เมตร เป็น 719,469.24 กิโลกรัม-เมตร
2) ช่วงที่โมเมนต์มีแนวโน้มลดลง เป็นช่วงที่เกิดระหว่างกรณีศึกษาที่2
กับกรณีศึกษาที่5 ค่าโมเมนต์สูงสุ ดลดลงจาก 719,469.24 กิโลกรัม-เมตร
เหลือเพียง 391,430.13 กิโลกรัม-เมตร ค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นแปรผกผันกับ
จ านวนช่ อ งว่ า งระหว่ า งชิ้ น ส่ ว น คื อ โมเมนต์ มี แ นวโน้ ม ลดลง เมื่ อ เพิ่ ม
ชิ้นส่วนในแนวตั้ง และคอร์ดล่างรับโมเมนต์มากกว่าคอร์ดบนเสมอ

อธิบายโดยรูปที่ 12 กราฟแสดงค่าการโก่งตัวสูงสุด บริเวณกลางคาน
ตามจานวนช่องว่าง 5 กรณี สามารถแบ่งช่วงการเกิดการโก่งตัว ได้เป็น 2
ช่วง ดังนี้
1) ช่วงที่การโก่งตัวคอร์ดบนสูงกว่าคอร์ดล่าง เป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่าง
กรณี ศึ กษาที่1 กับ กรณี ศึกษาที่2 ที่กรณี ศึกษาที่1 คอร์ดบนมีการโก่งตัว
0.036830 เมตร(3.683 เซนติ เมตร) คอร์ดล่ างมี การโก่ งตั ว 0.030284
เมตร(3.028 เซนติเมตร) ที่กรณีศึกษาที่2 คอร์ดบนมีการโก่งตัว 0.005976
เมตร(ประมาณ 6 มิ ล ลิ เมตร) คอร์ ด ล่ างมี ก ารโก่ ง ตั ว 0.005050 เมตร
(ประมาณ 5 มิลลิเมตร) เมื่อเปรียบเทียบ 2 กรณีศึกษาแรกพบว่า การโก่ง
ตัวลดลงประมาณ 3 เซนติเมตรเมื่อเพิ่มชิ้นส่วนในแนวตั้งของคาน 1 ชิ้น
2) ช่วงที่การโก่งตัวคอร์ดบนต่ากว่าคอร์ดล่าง เป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่าง
กรณีศึกษาที่3 ถึงกรณีศึกษาที่5 ค่าการโก่งตัวของคอร์ดล่างอยู่ในช่วง 2.50.16 มิลลิเมตร และการโก่งตัวของคอร์ดบนและคอร์ดล่างมีค่าต่ามาก ค่า
ดังกล่าวน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
ตารางที่ 3 ค่าการเสียรูปเนื่องจากโมเมนต์ดัดของ 5 กรณีศึกษา (หน่วยเมตร)
ตาแหน่ง

กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่ กรณีศึกษาที่
5
1
2
3
4

คอร์ดบนคอร์ดล่าง

0.010500
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กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ เ นื่ อ งจากได้ รั บ ค าปรึ ก ษาและการ
สนับสนุนที่ดียิ่งจาก ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร ทางผู้เขียนรู้สึก ซาบซึ้งและ
รู้สึ ก ขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง อี ก ทั้ ง ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ภ าควิ ช า
วิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุก
ท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
จัดทาบทความเล่มนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ได้เขียนตาราเรียนทุก ท่านที่ทา
ให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างมากมาย สุดท้ายขอขอบคุณบิดา
มารดาและครอบรัว ที่เป็นแรงพลักดันและเป็นกาลังใจที่ดี เสมอมาที่ทาให้
ข้าพเจ้าได้จัดทาบทความฉบับนี้บรรลุความสาเร็จด้วยดี

รูปที่ 13 ค่าการเสียรูปของ 5 กรณีศึกษา (หน่วยเมตร)

เอกสารอ้างอิง

4.3 การดาเนินการเปรียบเทียบค่าการเสียรูปเนื่องจากโมเมนต์ดัด 5
กรณีศึกษา
อธิบายโดยรูปที่13 กราฟแสดงค่าการเสียรูป เนื่องจากโมเมนต์ดัดตาม
จานวนช่องว่าง 5 กรณี แสดงให้เห็นว่า หากผู้เขียนไม่ให้ความสนใจกรณีที่1
เนื่องจากกรณีที่1 ไม่มีชิ้นส่วนในแนวตั้ง(เสา) กรณีที่2 จะมีการเสียรูปสูงสุด
ประมาณ 3.60 เซนติเมตร และมีแนวโน้มการเสียรูปลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเพิ่ม
จานวนชิ้นส่วนในแนวตั้ง ช่วงกราฟกรณีที่3, 4 และกรณีที่5 การเสียรูปมีค่า
2.24 , 1.30 , 0.96 เซนติเมตรตามลาดับ

5. บทสรุป
ช่วงความเหมาะสมของรูปแบบช่องเปิด สาหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เวียร์เรนเดล ขนาดกว้าง 2000 มม. ลึก 5250 มม. ยาว 24450 มม. คือช่วง
ระหว่างกรณี ที่ 3 – กรณี ที่ 4 ในที่นี้ กรณี ที่ 3 คานช่องว่าง 3 ช่อง (ขนาด
ช่องว่างกว้าง 8150 มม. วัดจากตาแหน่งกึ่งกลางฐานรองรับ) และกรณีที่4
คานช่องว่าง 6 ช่อง (ขนาดช่องว่างกว้าง 4075 มม. วัดจากตาแหน่งกึ่งกลาง
ฐานรองรับ ) การเสียรูป มีค่าระหว่าง 2.24-1.30 เซนติเมตร ส่วนกรณี ที่5
คานช่องว่าง 12 ช่อง (ขนาดช่องว่างกว้าง 2037.50 มม. วัดจากตาแหน่ง
กึ่งกลางฐานรองรับ) ค่าการเสียรูปเพียง 0.96 เซนติเมตร แต่ผลของการมี
ชิ้นส่วนในแนวตั้งเยอะเกินไป จะทาให้เกิดการสิ้นเปลืองและเป็นการเพิ่ม
มูลค่างานก่อสร้าง ในขณะที่ค่าการเสียรูปแตกต่างกันเพียง 1.28 เซนติเมตร
เมื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า การแอ่ น ตั ว ที่ ย อมรั บ ได้ ตาม
อัตราส่วนคาน ขนาดกว้าง 2000 ม.ม. ลึก 5250 ม.ม. ยาว 24450 ม.ม.
ช่องเปิดที่สามารถนามาพิจารณาออกแบบได้คือ 3 ช่อง , 4 ช่อง , 5 ช่อง , 6
ช่ อ ง หากต้ อ งการค านวณหาช่ อ งเปิ ด ที่ เหมาะสมกั บ ช่ ว งความยาวคาน
สามารถหาได้จาก 0.12- 0.25 คูณ ช่วงความยาวคาน หรือ 0.29 – 0.57
คูณ พื้นที่หน้าตัดคาน ให้เลือกพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้น การ
พิจารณาดังกล่าวใช้พิจารณาสาหรับ คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีหน้าตั ด
เดียวกันตลอดช่วงความยาว มีขนาด คอร์ดบนล่างเท่ากัน และขนาดชิ้นส่วน
ในแนวตั้งของคานเท่ากัน

[1] David J. Wickersheimer (1976). The Vierendeel. Journal of
the society of Architectural Histories, Vol.35, No.1 (Mar.,
1976), pp54-60
[2] Alexandre Almeida Del Savio, Luiz Fernando Martha,
Sebastiao Arthur Lopes de Andrade, Pedro Colmar
Goncalves da Silva Vellasco, Luciano Rodrigues Ornelas de
Lima (2005). Structural Modelling of Vierendeel Beems
with Semi-Rigid joint, Proceedings of the XXVI Iberian
Latin-American Congress on Computational Methods in
Engineering – CILAMCE 2005 Brazilian Assoc. for Comp.
Mechanics (ABMEC) & Latin American Assoc. of Comp.
Methods in Engineering (AMC), Guarapari, Espírito Santo,
Brazil, 19th – 21st October 2005
[3] Richard Denis Pearson (1976). Design of Vierendeel
Trusses. Master of science in Civil Engineering Rolla,
Missouri.
[4] กานต์ชนก มีนสุข, คณิศร ศลิษฏ์อรรถกร, ฉัตรบพิตร เปี่ยมสัมฤทธิ์
(2560). การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ Vierendeel ส าหรั บ คานลึ ก .
ปริญญานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
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ด้วยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับจากวิธีประวัติเวลา
Estimation of Dynamic Parameter of Umong Stupa Using Inverse Analysis
Through Time History Method
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of Engineering, Kagawa University
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บทคัดย่อ

1. ความเป็นมาและความสาคัญ

บทความนี้นาเสนอ การประมาณค่าทางพลศาสตร์ขององค์เจดีย์วัด
อุโมงค์ ดาเนินการวิจัยโดยทาการติดตั้งอุปกรณ์วัดความเร่งตอบสนองของ
องค์เจดีย์ที่บริเวณยอด และฐานขององค์เจดีย์เพื่อวัดความเร่งตอบสนอง
ขององค์เจดีย์ ทั้งทิศเหนือ-ใต้ และ ทิศตะวันออก-ตะวันตก หลังจากนั้นทา
การประมาณความถี่ธรรมชาติขององค์เจดีย์ในเบื้องต้นด้วยการวิเคราะห์ฟู
เรียร์ และใช้ วิธีการวิเ คราะห์ ย้ อนกลับ เพื่อทาการวิเ คราะห์ หาค่ า ทาง
พลศาสตร์ ข ององค์ เ จดี ย์ วั ด อุ โ มงค์ อั น ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ และ
สัมประสิทธิ์ค วามหน่วงขององค์ เ จดีย์ จากการวิเ คราะห์ ดัง กล่า วพบว่ า
ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ฟู เ รี ย ร์ และค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับมีค่าใกล้เคียงกัน

เจดีย์ และโบราณสถานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากใช้อิฐเป็น
วัสดุหลักในการก่อสร้าง ปัจจุบันเจดีย์ที่เป็นโบราณสถานเก่าแก่หลายแห่งมี
การเสื่อมสภาพลงมากจากสิ่งแวดล้อม ทาให้ความสามารถในการรับแรงลด
น้อยลงมาก ทาให้หลายหน่วยงาน และประชาชนเกิดความวิตกกังวลถึงการ
เสื่อมสภาพของโบราณสถานหลายๆแหล่ง
แผ่นดินไหว คือธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่งที่ปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบาย
ความเครียดหรือความเค้นที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน เป็น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทาให้เกิดความเสียหายต่อตัว
เจดีย์ และโบราณสถานต่าง ๆ และมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบได้รุนแรง
กว่าสาเหตุอื่น ๆ หากเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด
งานวิ จั ย นี้ ส นใจทราบวิ ธี ป ระเมิ น ค่ า คุ ณ สมบั ติ ท างพลศาสตร์ ข อง
โครงสร้ า งของโบราณสถานด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ย้ อ นกลั บ (Inverse
analysis) และ วิธีฟูเรียร์ (Fourier analysis) เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อ
ยอดศึกษาคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของโบราณสถานอื่น ๆ ต่อไป
โดยโบราณสถานที่นามาเป็นกรณีศึกษาคือ เจดีย์วัดอุโมงค์ ซึ่งตั้งอยู่ใน
อาเภอเมือง จัง หวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้ามัง รายเมื่อปี พ.ศ.
1839 และได้บูรณะเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้ากือนา เจดีย์วัดอุโมงค์ตั้งอยู่บน
เนินขนาดเล็กเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานวัดได้ 16.48
เมตร. และมีค วามสูง 25.72 เมตร มีป ริมาตรรวมโดยประมาณ 1,267.7
ลูกบาศก์เ มตร (โดยสมมุติว่าองค์ พระธาตุเ ป็ นทรงตัน) เป็ นเจดีย์ที่ไ ด้รับ
อิทธิพลจากศิลปะพม่าและพัฒนาจนเป็นแบบพื้นเมือง [1]

คาสาคัญ: องค์เจดีย์วัดอุโมงค์, วิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับ, ค่าความถี่
ธรรมชาติของโครงสร้าง, ค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วง, วิธีของนิวมาร์ค

Abstract
This article presents estimation of dynamic parameters of
Umong stupa by using inverse analysis through time history
method. The accelerations response of Umong stupa was
measured at base and top positions. The fundamental
frequency of stupa was estimated via Fourier analysis of
measured acceleration response. Then, accurate values of
fundamental frequency and damping coefficient were
computed from the inverse analysis technique through
Newmark’s time stepping method. The result shows very close
value of fundamental frequency from Fourier analysis and
inverse analysis technique.
Keywords: Umong stupa, Inverse analysis, fundamental
frequency, damping coefficient, Newmark’s method

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว เป็ นภัยพิบั ติทางธรรมชาติ ที่ มักเกิดจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือก
โลกเคลื่อนตัวเข้าปะทะกันหรือเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างฉับพลัน คลื่น
แผ่ น ดิ น ไหวจะเคลื่ อ นตั ว จากจุ ด จุ ด หนึ่ ง ใต้ พื้ น โลก นั ก ธรณี จ ะเรี ย กจุ ด
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ดังกล่าวว่าจุดโฟกัสหรือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แท้จริง (Hypocenter)
มักเกิดบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกที่เป็นแนวของแผ่นดินไหวเดิม หรือ
ที่เรียกว่ารอยเลื่อนของแผ่นดินไหว การเคลื่อนที่เนื่องจากชั้นหิน หลอม
ละลาย (Mantle) ที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกได้รับพลังงานจากความร้อนที่อยู่
ใต้พิภพทาให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อบริเวณ
ของขอบชิ้นเปลือกโลกอยู่ในบริเวณใด จนมีรอยร้าวของหินใต้เปลือกโลก
(Fault) บริเวณนั้นก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว ทั้งนี้แผ่นดินไหว
ยังสามารถเกิดจากฝีมือของมนุษย์ได้ด้วย เช่นการทาระเบิด การสร้างเขื่อน
การจราจร หรื อ การท าเหมื อ ง ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว
ค่อนข้างสูง ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ชิลี สหรัฐอเมริกา [2]
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) เป็นจุดบนพื้นผิวโลกที่อยู่เหนือ
จุดโฟกัสหรือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แท้จริง (Hypocenter) ที่ปล่อยคลื่น
แผ่ น ดิ น ไหว (Seismic waves) ออกมา ที่ อ ยู่ ลึ ก ลงไป 15 - 400 เมตร
โดยทั่ ว ไปความลึ ก จากจุ ด ก าเนิ ด ถึ ง ผิ ว ดิ น หากความลึ ก น้ อ ยกว่ า 70
กิโลเมตร ถือเป็นแผ่นดินไหวแบบตื้น (Shallow earthquakes) อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการชนกันของแผ่นเปลือกโลก หรือเรียกอีกอย่างว่า Interplate
earthquake ซึ่งมีความรุนแรงและมีโอกาสอาจเกิดสึนามิสูง หากมีความลึก
รูปที่ 1 เจดีย์วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ [1]
ไม่เกิน 300 กิโลเมตร เป็นแบบกลางหรือเรียกอีกอย่างว่าแผ่นดินไหวภายใน
แผ่นเปลือกโลก และหากมีความลึกมากกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไปจะเป็น
แผ่นดินไหวแบบลึก (Deep earthquake) หรือแผ่นดินไหวในชั้นเนื้อโลก
(Intraslab earthquake) โดยทั่ ว ไป การวั ด ค่ า ขนาดของแผ่ น ดิ น ไหว
(Magnitude) เป็ นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่แผ่นเปลือกโลก
ปล่อยออกมา ในรูปการสั่นสะเทือนคานวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูง
ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัด เป็นปริมาณบ่งชี้ขนาด ณ
บริ เ วณจุ ด ศู น ย์ ก ลางขนาดที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุ บั น มี ด้ ว ยกั น ในปั จ จุ บั น มี
หลากหลายขนาด เช่น มาตราท้องถิ่น (Local magnitude) ขนาดของคลื่น รูปที่ 2 อุปกรณ์วัดอัตราเร่ง (Accelerometer) Seismic Acceleration Sensor
ด้วยระบบ ITK [5]
หลั ก (Body-wave magnitude) มาตราคลื่ น ผิ ว (Surface magnitude)
และมาตราขนาดโมเมนต์ (Moment magnitude) เป็นต้น [3]
2.3 สมการการเคลื่อนที่ของโครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหว
2.2 การวัดความเร่งเนื่องจากแผ่นดินไหว
การสั่ น ขององค์ เ จดี ย์ ส ามารถอธิ บ ายได้ โ ดยใช้ ส มการการเคลื่ อ นที่
ในงานวิจัยนี้การวัดความเร่งเนื่องจากแผ่นดินไหว ผู้วิจัยได้ทาการวัด
อัตราเร่งที่กระทาต่อตัวโครงสร้างเจดีย์ทั้งบริเวณที่ฐาน (Ch2) บริเวณยอด
(Ch3) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยผ่านอุปกรณ์วัดอัตราเร่ง (Accelerometer)
ที่ ติ ด อยู่ ใ นจุ ด ต่ า งๆ ของเจดี ย์ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 โดยเจดี ย์ วั ด อุ โ มงค์
กาหนดให้เป็นการประเมินโครงสร้างแบบ ระบบที่มีอิสระเดียว (Single
degree of freedom) จากนั้นจึงนาอัตราเร่งทั้งสองค่ามาคานวณผลต่างซึ่ง
ให้ได้อัตราเร่งของยอดเทียบกับฐาน แล้ว จึง ทาการประเมินการสั่นของ
โครงสร้างด้วยการคานวณเชิงตัวเลขด้วยวิธีนิวมาร์คแบบอัตราเร่งเฉลี่ย
(Average acceleration by Newmark’s method) ในการประเมินอัตรา
เร่ ง ของเจดี ย์ เ ที ย บกั บ ฐานนั้ น คลื่ น แผ่ น ดิ น ไหวที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย นี้ คื อ
แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขนาด 5.9 ริกเตอร์ วันที่
12 มกราคม 2561 เวลา 01:26 น. [4]

(Equation of motion) ดังแสดงในสมการที่ (1)
mu  cu  ku  p  t 

(1)

โดยที่ p  t   mug เมื่อ u g คืออัตราเร่งของแผ่นดินไหว (ดังแสดงใน
รู ป ที่ 3) เมื่ อ น ามวล m มาหารตลอดทั้ ง สมการที่ (1) จะได้ ส มการ
ดังต่อไปนี้
u  2  u   2u  u
n
n
g

(2)

โดยที่ u หมายถึงอัตราเร่งสัมพัทธ์ของบริเวณยอดองค์เจดีย์เทียบกับฐาน
 n หมายถึ ง ความเร็ ว เชิ ง มุ ม ธรรมชาติ ข องโครงสร้ า ง  หมายถึ ง
อัตราส่วนความหน่วงของโครงสร้าง u หมายถึงอัตราเร็วสัมพัทธ์ และ u
หมายถึงการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของบริเวณยอดองค์เจดีย์เทียบกับฐาน
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(8)

โดย k̂ และ pˆ i คานวณได้จากสมการที่ (9) และ (10)

รูปที่ 3 ระบบที่มีอิสระเดียว (Single degree of freedom) ซึ่งมีการสั่นเนื่องจาก
แผ่นดินไหว [6]

ซึ่งแบบจาลองระบบที่มีอิสระเดียวจะถูกนาไปใช้ในการประเมินตัวแปรทาง
พลศาสตร์ของโครงสร้างขององค์เจดีย์ต่อไป

3. การวิเคราะห์และการคานวณตัวแปรทางพลศาสตร์
3.1 วิธีประวัติเวลาของนิวมาร์ค (Newmark’s time stepping method)
วิธีประวัติเวลาของนิวมาร์ค (Newmark’s time stepping method)
คือวิธีการคานวณเชิงตัวเลขเพื่อหาคาตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
สามั ญ อั น ดั บ สอง (Second-order differential equation) [6] โดยไม่
จาเป็นต้องเปลี่ยนรูปเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เป็นวิธีที่ใช้ในระบบ
การตอบสนองแบบพลศาสตร์ โดยมีการประมาณของค่าการเคลื่อนที่ และ
อัตราเร่งในเวลาปัจจุบัน  i  1 จากค่าการเคลื่อนที่ ความเร็ว และอัตรา
เร่งในอดีต  i  ดังแสดงในสมการที่ (3) และ (4)
u

i 1

 ui  [(1   )t ]ui  (t )ui 1
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ค่าของตัวแปร
a

a

และ b ในสมการที่ (10) คานวณได้จากสมการที่ (11)
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(11)

จากนั้ น ท าการค านวณค่ า การเคลื่ อ นที่ ความเร็ ว และความเร่ ง ที่ เ วลา
ปัจจุบันจากสมการที่ (12)
ui 1  ui  ui , ui 1  ui  ui , ui 1  ui  ui

(12)

ทาการคานวณซ้าตามขั้นตอนในสมการที่ (6) ถึง (12) ในช่วงเวลาที่กาหนด
ของข้อมูลแผ่นดินไหว ผู้วิจัยได้คานวณวิธีประวัติเวลาของนิวมาร์ค โดยใช้
ภาษาแมทแลป (Matlab) ซึ่ ง เป็ น การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
คานวณ

(4)

(5)

หลังจากนั้นจึงทาการคานวณ u u และ u จากสมการที่ (6) (7)
และ (8) ตามลาดับ
ui 

(9)

(3)

โดย ui 1 คืออัตราเร็วในเวลาปัจจุบัน ui คืออัตราเร็วในอดีต t คือ
ความแตกต่างของช่องเวลา ui คือการเคลื่อนที่ในอดีต และ ui 1 คือการ
เคลื่อนที่ในปัจจุบัน กาหนดให้ γ และ β เป็ นค่ าคงที่ โดย   1 2 และ
งานวิจัยนี้เลือกใช้ค่า   1 4 (Average acceleration) ซึ่งไม่มีข้อจากัด
ในส่วนของความต่างของช่วงเวลา ( t ) สาหรับขั้นตอนการคานวณการ
ตอบสนองของโครงสร้างโดยวิธีประวัติเวลาของนิวมาร์ค นั้น เริ่มจากการ
ประมาณความเร่งในเวลาเริ่มต้น
p  cu0  ku0
u0  0
m


1
kˆ  k 
c
m
t
 (t )2

(6)
(7)

รูปที่ 4 ศูนย์กลางเแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันที่ 12 มกราคม
2561 ละติจูด 18.280 o น. ลองจิจูด 96.120 o อ. [4]

3.2 ข้อมูลแผ่นดินไหวที่ใช้ในงานวิจัย
ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 01:26 น. สานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 5.9 ริกเตอร์ เกิดขึ้นใน
บริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา [4] ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังแสดงในรูปที่ 4 ลึกลงไปใต้ผิวดิน 10
กิโลเมตร เป็นแผ่นดินไหวแบบตื้น ห่างจากองค์เจดีย์เป็นระยะทางประมาณ
300 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ การรับรู้สึกแรงสั่นไหวไกลได้ถึง
บริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไม่มีรายงาน
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ความเสียหายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยข้อมูลอัตราเร่งบริเวณ
ส่วนต่างๆ ขององค์เจดีย์วัดอุโมงค์ ที่ได้จากเครื่องวัดอัตราเร่ง ในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ (NS) และทิศตะวันออก-ตะวันตก (EW) แสดงในรูปที่ 5 และ 6
ตามลาดับ

รูปที่ 7 ข้อมูลอัตราเร่งสัมพัทธ์ขององค์เจดีย์ในทิศเหนือ-ใต้ (Top-base, NS)

รูปที่ 5 ข้อมูลอัตราเร่งบริเวณฐานและบริเวณยอดของเจดีย์เนื่องจากแผ่นดินไหว
ในทิศเหนือ-ใต้ (NS)

รูปที่ 8 ข้อมูลอัตราเร่งสัมพัทธ์ขององค์เจดีย์ในทิศตะวันออก-ตะวันตก
(Top-base, EW)

รูปที่ 6 ข้อมูลอัตราเร่งบริเวณฐานและบริเวณยอดของเจดีย์เนื่องจากแผ่นดินไหว
ในทิศ ตะวันออก-ตะวันตก (EW)

3.3 การวิเคราะห์ฟูเรียร์
ในการวิ เ คราะห์ ก ารสั่ น สะเทื อ นใด ๆ มั ก อาศั ย แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์สัญญาณพื้นฐานที่
นิ ย มใช้ กั น มาก ก็ คื อ การวิ เ คราะห์ ฟู เ รี ย ร์ (Fourier analysis) [7] เมื่ อ
ความถี่ใดมีค่าสูงผิดปกติก็จะอาจจะนามาใช้ เป็น ค่าความถี่ธรรมชาติของ
โครงสร้างในเบื้องต้น
การวิเคราะห์ฟูเรียร์เริ่มต้นจากนาข้อมูลในรูปที่ 5 และ 6 มาคานวณ
ผลต่างของความเร่งระหว่างยอดเจดีย์กับฐานเจดีย์ในทิศเหนือ -ใต้ (Topbase, NS) และทิศตะวันออก-ตะวันตก (Top-base, EW) ซึ่งความต่างของ
อัตราเร่งดังกล่าว แสดง ในรูปที่ 7 และ 8 ตามลาดับ

จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลความเร่งจากรูปที่ 7 และ 8 ด้วยวิธีฟู
เรียร์โดยโปรแกรมสาเร็จรูป [8] ดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10 ในงานวิจัยนี้
ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ฟูเรียร์จะเป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่ 130 ถึง 250 วินาที
เนื่องจากมีค่าอัตราเร่งสูงกว่าช่วงเวลาอื่น จากรูปที่ 9 และ 10 จะเห็นได้ว่า
ค่าความถี่ธรรมชาติขององค์เจดีย์ จะมีค่าประมาณเท่ากับ 3.44 Hz ในทิศ
เหนือ-ใต้ (NS) และ 3.52 Hz ในทิศตะวันออก-ตะวันตก (EW) ตามลาดับ

รูปที่ 9 การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของความเร่งสัมพัทธ์ขององค์เจดีย์ในทิศเหนือ-ใต้ (NS)
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รูปที่ 10 การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของความเร่ง สัมพัทธ์ขององค์เจดีย์ในทิศตะวันออกตะวันตก (EW)

3.4 การวิเคราะห์ย้อนกลับ (Inverse Analysis)
การวิเคราะห์ย้อนกลับจะเริ่มต้นจากการคานวณด้วยวิธีประวัติเวลา
ของนิวมาร์ค ในหัวข้อที่ 3.1 จากสมการการเคลื่อนที่ (2) ในพจน์ของอัตรา
เร่งของแผ่นดินไหว (u g ) ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูล อัตราเร่งของแผ่นดินไหวเป็น
อั ต ราเร่ ง ในทิ ศ ตรงข้ า มกั บ อั ต ราเร่ ง ที่ ฐ านของเจดี ย์ หรื อ คื อ ui ใน
ทิศทางต่างๆ ทาให้ทราบอัตราเร่งของเจดีย์ (ui ) จากการคานวณ จากนั้น
นาค่าที่ได้มาเทียบกับ ผลต่างของอัตราเร่งที่บริเวณยอดเจดีย์ ui และ
อั ต ราเร่ ง ที่ บ ริ เ วณฐานของเจดี ย์ ui ที่ วั ด ได้ จะได้ ค่ า ของความต่ า ง
ระหว่ า งอั ต ราเร่ ง ของเจดี ย์ ที่ ค านวณกั บ ที่ วั ด ได้ เ พื่ อ น าไปค านวณความ
คลาดเคลื่อนกาลังสอง ดังสมการที่ (13) [9]
base
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ความหน่ ว งของเจดี ย์ ดั ง กล่ า วท าให้ ส ามารถประเมิ น ความถี่ ธ รรมชาติ
( Natural frequency) ข อ ง เ จ ดี ย์ เ ท่ า กั บ 3.559 Hz แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น
ความหน่วงเท่ากับ 0.0130
จากรูปที่ 15 และ 16 จะทราบว่าอัตราเร่งขององค์ เจดีย์ที่วัดได้ และ
จากการคานวณด้วยวิธีประวัติเวลาของนิวมาร์คด้วยตัวแปรทางพลศาสตร์ที่
ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ ย้ อ นกลั บ พบว่ า กราฟอั ต ราเร่ ง มี รู ป ร่ า งลั ก ษณะที่
ใกล้เคียงกัน โดยอัตราเร่งจากการค านวณด้วยวิธีนิวมาร์คมีค่าอัตราเร่ง
สัมบูรณ์สูงสุดน้อยกว่าอัตราเร่งสัมบูรณ์สูงสุดของเจดีย์ที่วัดได้ โดยในทิศ
เหนือ -ใต้ (NS) ค่ าอัตราเร่ง สูง สุด สัมบู รณ์ จ ากการค านวณเท่ ากับ 1.59
cm/sec2 และค่าสัมบูรณ์ของอัตราเร่งที่วัดได้ มีค่าเท่ากับ 2.94 cm/sec2
ในทิศทางตะวันออกตะวันตก (EW) และค่าอัตราเร่งสูงสุดสัมบูรณ์จากการ
คานวณเท่ากับ 1.59 cm/sec2 และค่าสัมบูรณ์ของอัตราเร่งที่วัดได้เท่ากับ
5.06 cm/sec2 ซึ่ ง ค่ า นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ค่ อ นข้ า งมากเนื่ อ งจากการ
วิ เ คราะห์ ย้ อ นกลั บ นี้ ส มมุ ติ ใ ห้ เ จดี ย์ เ ป็ น ระบบอิ ส ระเชิ ง เดี่ ย ว (Single
Degree of Freedom System) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผลของโหมดในการ
สั่ น อื่ น ๆ ไม่ ไ ด้ น ามาวิ เ คราะห์ ด้ ว ย จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งของค่ า
ความเร่งสูงสุดขึ้น

top

base

J  (ui  zi )2
i

(13)

เมื่อ ui คือค่าอัตราเร่งของเจดีย์จากการคานวณด้วยวิธีของนิวมาร์ค และ
zi คือผลต่างค่าความเร่งที่ฐานเทียบกันยอดของเจดีย์ที่วัดได้จากเครื่องวัด
ความเร่งในวินาทีที่ 130 ถึง 250 จากนั้นทาการเปลี่ยนค่าความแข็ง (k)
สัมประสิทธิ์ความหน่วง (c) อีกครั้ง ทาการคานวณซ้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
ได้ค่ า ความคลาดเคลื่อนกาลัง สองน้อยที่สุด จึง ได้ ค่ าความแข็ ง (k) และ
สัมประสิทธิ์ความหน่วง (c) ที่เหมาะสมที่สุด

รูป 11 กราฟการลู่เข้าของค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วงจากการคานวณโดยวิธีการ
วิเคราะห์ย้อนกลับ ในทิศเหนือ-ใต้ (NS)

3.5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการวิเคราะห์ย้อนกลับ
จากขั้ น ตอนการค านวณในหั ว ข้ อ ที่ 3.4 สามารถแสดงผลการวิ เ คราะห์
ย้อนกลับของตัวแปรทางพลศาสตร์ของการสั่น ในทิศเหนือ-ใต้ (NS) ได้ดังรูป
ที่ 11 และ 12 ซึ่งแสดงการลูเ่ ข้าของค่า c และ k ตามลาดับ จากผลดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า ค่าความแข็งขององค์เจดีย์มีค่าเท่ากับ 484.7 N/cm และ
ค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วงของเจดีย์มีค่าเท่ากับ 0.715 kg/sec จากค่าความ
แข็งและค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วงของเจดีย์ดังกล่าวทาให้สามารถประเมิน
ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ข ององค์ เ จดี ย์ ไ ด้ เ ท่ า กั บ 3.504 Hz และอั ต ราส่ ว น
ความหน่วง (Damping ratio) เท่ากับ 0.0162
การค านวณตั ว แปรทางพลศาสตร์ ส าหรั บ การสั่ น ในทิ ศ ตะวั น ออกตะวั น ตก (EW) ได้ ผ ลการค านวณแสดงในรู ป ที่ 13 และรู ป ที่ 14 ค่ า
สัมประสิทธิ์ความหน่วง (c) ของเจดีย์เท่ากับ 0.5813 kg/sec และค่าความ รูป 12 กราฟการลู่เข้าของค่าความแข็งของเจดีย์โดยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับ ใน
ทิศเหนือ-ใต้ (NS)
แข็ง (k) ของเจดีย์เท่ากับ 500.2 N/cm จากค่าความแข็งและค่าสัมประสิทธิ์
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รูปที่ 13 กราฟการลู่เข้าของค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วงจากการคานวณโดยวิธีการ
วิเคราะห์ย้อนกลับ ในทิศตะวันออก-ตะวันตก (EW)

รูปที่ 14 กราฟการลู่เข้าของค่า ความแข็งของเจดีย์ จากการคานวณโดยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ย้อนกลับ ในทิศตะวันออก-ตะวันตก (EW)
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รูปที่ 16 อัตราเร่งสัมพัทธ์ขององค์เจดีย์ที่วัดได้เทียบกับจาการคานวณวิธีประวัติ
เวลาของนิวมาร์ค ในตะวันออก-ตะวันตก (EW)

4. บทสรุป
ผู้วิจัยได้ทราบค่าประมาณคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของเจดีย์วัดอุโมงค์
(สวนพุ ท ธธรรม) จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของอั ต ราเร่ ง ของ
แผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขนาด 5.9 ริกเตอร์
ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 01:26 น. โดยพบว่า
1. ความถี่ธรรมชาติโดยประมาณของเจดีย์โดยการวิเคราะห์อัตราเร่ง
ของการสั่นที่เกิดขึ้นองค์เจดีย์ด้วยวิธีฟูเรียร์เท่ากับ 3.44 Hz ในทิศเหนือ-ใต้
(NS) และความถี่ธรรมชาติเท่ากับ 3.52 Hz ในทิศตะวันออก-ตะวันตก (EW)
2. ความถี่ธรรมชาติโดยประมาณของเจดีย์ ด้วยวิธีวิเคราะห์ย้อนกลับมี
ค่าเท่ากับ 3.50 Hz ทั้งในแนวทิศเหนือ-ใต้ (NS) และเท่ากับ 3.56 Hz แนว
ทิศตะวันออก-ตะวันตก (EW) ซึ่งสามารถคานวณความคลาดเคลื่อนเทียบกับ
ความถี่ธรรมชาติที่ประเมินด้วยวิธีฟูเรียร์มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 1.74 ในทิศ
เหนือใต้ และร้อยละ 1.13 ในทิศตะวันออกตะวันตก
3. จากวิธีการวิเคราะห์ ย้อนกลับทราบค่า สัมประสิทธิ์ความหน่วง (c)
เท่ากับ 0.715 และ 0.5813 kg/sec ค่ า ความแข็ งของเจดีย์ (k) ได้เ ท่ากับ
484.70 และ 500.2 N/cm ซึ่งสามารถคานวณอัตราส่วนความหน่วง (  )
ได้เ ท่ากับ 0.0162 และ 0.0130 ในทิศ ทางเหนือใต้ (NS) และตะวันออก
ตะวันตก (EW) ตามลาดับ
ดังนั้นจึงพบว่าการประมาณตัวแปรทางพลศาสตร์ด้วยวิธี การวิเคราะห์
ย้อนกลับ ดังที่เสนอมานี้ มีความถูกต้องแม่นยาในระดับที่เชื่อถือได้ ข้อมูลตัว
แปรทางพลศาสตร์ของตัวเจดีย์วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) ในทิศทาง-เหนือใต้
(NS) และทิศ ทางตะวัน -ออกตะวัน ตก (EW) มีค่ า ใกล้เ คี ยงกัน เนื่องจาก
รูปทรงของเจดีย์วัดอุโมงค์แบบระฆังคว่านั้นเป็นโครงสร้างที่สมมาตร

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 15 อัตราเร่งสัมพัทธ์ขององค์เจดีย์ที่วัดได้ เทียบกับจาการคานวณวิธีประวัติ
เวลาของนิวมาร์ค ในทิศเหนือ-ใต้ (NS)

การวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสานักศิลปากรที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ และวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
และได้รับทุนสนับสนุนจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผลตอบสนองต่อแรงลมของอาคารหน้าตัดรูปวงกลมและวิธีการลดผลตอบสนอง
โดยใช้มวลหน่วงปรับค่าและมวลน้้าหน่วงปรับค่า
Wind Response of Circular Towers and Response Reduction Method
by Tuned Mass Dampers and Tuned Liquid Dampers
พัฒน์ศิริ ใจก้าวหน้า1* รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ2
1,2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
*Corresponding author; E-mail address: Patsiri.j@gmail.com

บทคัดย่อ
หอสูงหน้าตัดวงกลมเป็นอาคารที่มีรูปร่างอ่อนแอซึ่งมีการตอบสนองต่อ
แรงลมอย่างมาก การสั่นไหวของอาคารจากแรงลมอาจรบกวนความสบาย
ของผู้อยู่อาศัยและสร้างความเสียหายต่อองค์อาคารที่ไม่ใช่โครงสร้าง จึงมี
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการสั่นสะเทือนที่เรียกกันว่า Dampers เพื่อช่วย
ควบคุมการตอบสนองของโครงสร้างต่อแรงสั่นไหว โดยการเพิ่มความหน่วง
เทียบเท่าให้กับระบบโครงสร้างโดยรวม ซึ่งมีข้อดีกว่าวิธีการออกแบบทั่วไป
คือ ลดการสิ้นเปลืองวัสดุโครงสร้างและไม่กระทบการออกแบบส่วนอื่น ๆ
โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่ การศึกษาเพื่อหาสมการคานวณโดยประมาณ
สาหรับ การออกแบบพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ อุป กรณ์ ป ระเภทมวล
หน่วง 2 ชนิด ได้แก่ มวลหน่วงปรับ ค่ า (TMD) และมวลน้าหน่วงปรั บ ค่ า
(TLD) และประเมินอัตราหน่วงที่เทียบเท่าของโครงสร้างที่ได้ เพิ่มขึ้นจาก
การติดตั้งอุปกรณ์ ทาการออกแบบโครงสร้างกับตัวอย่างศึกษาคือ หอชม
เมืองแห่งหนึ่ง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการออกแบบโครงสร้างโดยใช้
Dampers เปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี ก ารทั่ ว ไป ซึ่ ง ผลวิ จั ย พบว่ า การออกแบบ
โครงสร้างโดยใช้อุปกรณ์ สามารถลดปริมาณงานก่อสร้างลงได้อย่างชัดเจน
คาสาคัญ: การควบคุมการสั่นไหว, อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน, มวลหน่วง
ปรับค่า,มวลน้าหน่วงปรับค่า, การตอบสนองต่อแรงลมของหอรูปทรงกลม

Abstract
High-rise circular tower is considered as slender building
which is subject to a high response under the wind load. The
vibration may disturb the harmony of resident and cause
deficiency to non-structural component. The vibration control
device known as “Dampers” has been developed to control
structural response under dynamics load by give an equivalent
damping to overall structural system. It has an advantage over
the conventional design such as reduce a wasteful of structural
material and other function design. This research focus on the

approximated formula to design an optimum parameter and the
formula to estimate an equivalent damping of structural system
obtained from 2 type of mass dampers, namely Tune mass
Dampers (TMD) and Tuned Liquid Damper (TLD). Experiment the
structural design with the circular watchtower to study the profit
of mass dampers compared with conventional design. The result
show that mass dampers significantly reduce the amount of
structural work.
Keywords: Vibration control, Dampers, Tuned mass dampers,
Tune liquid dampers, Wind response of circular towers

1. ค้าน้า
การวิจัยนี้จะศึกษาวิธีการออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใช้อุปกรณ์ลด
การตอบสนองต่อการสั่นสะเทือน โดยมวลอุปกรณ์ที่พิจารณาใช้เป็นอุปกรณ์
ประเภทมวลหน่วงได้แก่ มวลหน่วงปรับค่า Tuned Mass Damper (TMD)
และมวลน้าหน่ว งปรับ ค่ า Tuned Liquid Damper (TLD) โดยจะท าการ
เปรียบเทียบผลการออกแบบกับการออกแบบทั่วไป เพื่อศึ กษาว่าการใช้
อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนมีประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าในการนามาใช้งาน
มากน้ อ ยเพี ย งใด โดยเลื อ กอาคารหอชมเมื อ งแห่ ง หนึ่ ง เป็ น ตั ว อย่ า งใน
การศึกษาการออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใช้อุปกรณ์ลดการตอบสนอง
เบื้องต้นอาคารหอชมเมืองได้ถูกออกแบบโครงสร้างไว้แล้ว โดยอาคารมี
ความสูงของระดับพื้นชั้นบนสุดที่ 115.9 เมตร โครงสร้างหลักทั้ง การรับแรง
ในแนวนิ่งและแรงด้านข้างคือผนังค.ส.ล. รูปวงกลมความหนา 500 มม. เส้น
ผ่านศูนย์กลางผนังค.ส.ล. 12.5 เมตร โดยตั้งแต่ระดับความสูง 45 ม. ขึ้นไป
จะมีโครงสร้ างเหล็ ก ยื่น ออกรอบตัว เป็ น โครงผนั ง ตกแต่ ง ทาให้อาคารมี
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดประมาณ 20 เมตร ผนังถ่ายแรงลงสู่ฐานรากร่วม
ถ่ายน้าหนักลงเสาเข็ม โดยผังอาคารแสดงไว้ในรูปที่ 1
เนื่องด้วยอาคารนี้มีรูปทรงที่ค่อนข้างชะลูดและไม่มีผลของโครงเฟรมใน
การช่ ว ยรั บ แรงด้ า นข้ า งซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะโครงสร้ า งที่ มี ค วามอ่ อ นแอและ
ตอบสนองต่ อ แรงลมค่ อ นข้ า งสู ง จึ ง ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านได้ ว่ า อาคารนี้ จ ะมี
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ผลกระทบจากแรงลมที่วิกฤติมากกว่าแรงแผ่นดินไหว ซึ่งอุปกรณ์ลดการ
k คือ ค่าความแข็งของโครงสร้าง (แรง/การกระจัด)
สั่นสะเทือนประเภทมวลหน่วง (Mass Dampers) มีคุณลักษณะการทางาน
u/u̇ /ü
คือ การกระจัด/ความเร็ว/ความเร่ง
ที่ตอบสนองได้ดีกับพฤติกรรมของแรงสั่นสะเทือนที่มีคาบการสั่นไหวยาว
แรงหน่วงในสมการที่ (1) จะมีความสัมพันธ์กับความเร็วของวัตถุ กับค่า
และเป็นแรงแบบสุ่ม (Random Force) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของแรงลม ดังนั้น
ความหน่วง c โดยแรงหน่วงนี้เป็นกระบวนการถ่ายเทและดูดซับพลังงานที่
ทางทีมผู้วิจัยจึงเลือกอาคารนี้เป็นตัวอย่างในการศึกษา
ทาให้ค่าแอมพลิจูดของการสั่นไหวลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา การ
ดูดซับพลังงานอาจเกิดได้หลายทางเช่น โดยค่าความหน่วงสามารถเขียนใน
รูปทั่วไปได้ดังนี้
c = ζccr =2ζmωn =2ζ√km
(2)
โดย ζ คือ อัตราความหน่วง
ccr คือ ค่าความหน่วงวิกฤติ
ωn คือ คาบการสั่นไหวธรรมชาติในโหมดใดๆ

รูปที่ 1 รูปตัดอาคาร(ซ้าย), และผังส่วนหอคอย(ขวา)

วิธีการศึกษา ทีมผู้วิจัยจะทาการออกแบบโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กซึ่งเป็นองค์หลักที่รับแรงด้านข้างของอาคารหอชมเมืองใหม่ ให้มีขนาด
เล็กลงอย่างเหมาะสม จนพบว่าอาคารมีผลการตอบสนองต่อการสั่นไหวที่
มากเกิ น เกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ แล้ ว จึ ง ท าการออกแบบอุ ป กรณ์ ล ดการ
สั่นสะเทือนประเภทมวลหน่วง เพื่อใช้ผลการเพิ่มความหน่ วงของระบบ
โครงสร้างเทียบเท่าจากอุปกรณ์ลดการสั่นไหวเข้ามาช่วยซึ่งจะทาให้ได้ผล
การตอบสนองต่ อ แรงลมที่ ล ดลง น าผลนั้ น ไปพิ จ ารณาออกแบบจนได้
โครงสร้างที่เหมาะสมแล้วทาการเปรียบเทียบกับโครงสร้างต้นแบบ

2. หลักการและทฤษฎีที่ใช้วิจัย
2.1 การเคลื่อนที่แบบสั่นไหวและมีความหน่วง
พฤติกรรมการสั่นไหวของโครงสร้างทั่วไปเมื่ออยู่ภายใต้แรงกระทา
ภายนอกใด ๆ จะเป็นไปตามกฎของนิวตัน นั่นคือจะเกิดแรงต้านทานจาก
แรงภายในและแรงหน่วงของโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 2

หากแต่อัตราส่วนความหน่วงไม่มีสมการทางคณิตศาสตร์ที่สามารถ
คานวณได้โดยตรงจากรูปร่างของโครงสร้างเหมือนค่าความแข็ง (Stiffness)
ต้องอาศัยวิธีการตรวจวัดการสั่นไหวจากอาคารจริง โดยวัดอัตราการลดลง
ของการสั่นไหวซึ่งสามารถนาไปคานวณหาค่าอัตราหน่วงได้ หรืออาจทา
การทดลองกับโครงสร้างจาลองเพื่อวัดอัตราการสั่นไหวได้เช่นกัน

รูปที่ 3 แบบจาลองการเคลื่อนที่ 2 ตัวแปรของอาคารสูง

สาหรับกรณีของอาคารสูงตามรูปที่ 3 รูปแบบการเคลื่อนที่ของมวลจะมี
ผลของรูปร่างการสั่นไหว (Mode shape) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาการ
เคลื่อนไหวของอาคารในรูปที่ 3 เสมือนเป็นระบบตัวแปรเดียวเฉพาะโหมดที่
ต้องการและกาหนดให้มวลหน่วงติดตั้งค่าที่ความสูง h จะได้ค่าการเคลื่อนที่
𝑢1 (h,t)=ϕ(h)𝑥1 (t) แทนลงในสมการที่ (1) และหารสมการที่ (1) ด้วย
m1 จะสามารถจัดรูปสมการเคลื่อนไหวได้ใหม่ดังนี้

รูปที่ 2 การเคลื่อนที่ 2 ตัวแปร

กาหนดให้มวลที่ 1 คือมวลของโครงสร้างหลักและมวลที่ 2 คือมวลของ
อุปกรณ์ลดการสั่น ณ ที่เวลาใด ๆ ผลลัพธ์ของแรงภายนอกกับแรงภายใน
จะต้องเท่ากับแรงเฉื่อยของตัวโครงสร้างเอง สามารถเขียนอยู่รูปสมการเชิง
เส้นของระบบตัวแปรเดียวได้ตามสมการที่ (1)
mü +cu̇ +ku= p
(1)

2ω1 ζ1
0
ẋ
1+ϕ2 μ ϕμ 𝑥1̈
[
]{ }+[
] { 1} +
0
2μωn ζ2 u̇ 2
ϕμ
μ u2̈
x1
ω21
0
p(t)/m2
[
}
2 ] {u 2 } = {
0 μω2
0
โดย 𝜇 = 𝑚2 คือ อัตราส่วนมวลหน่วง/มวลโครงสร้าง

(3)

𝑚1

คือ ค่าประกอบรูปร่างการสั่นไหว (Mode shape)
ณ ระดับ Z ที่ติดตั้งมวลหน่วง
x
คือ แอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของโครงสร้าง
พิจารณาตัวแปรในสมการที่ (3) เห็นได้ว่าข้อจากัดของอุปกรณ์ประเภท
มวลหน่
วงนั้นคือ สามารถควบคุมการสั่นสะเทือนของโครงสร้ างที่สัมพันธ์
m +m m u ̈
c
0 u1̇
k
0 u1
p(t)
[ 1m 2 m1 ] { 1 } + [ 1
]{ }+[ 1
] {u } = { }
กับความถี่ธรรมชาติเพียงโหมดเดียวเท่ านั้น ตัวแปรที่ผลต่อประสิทธิภาพ
0 c2 u̇ 2
0 k2
2
0
1
2 u2̈
ของการทางานของอุปกรณ์นั้นได้แก่รูปร่างการสั่นไหว (ϕ) ของอาคาร ณ
โดย m คือ มวล
จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์, ค่าอัตราหน่วงของชุดอุปกรณ์ (ζ2 ) และอัตราส่วน
c คือ ค่าความหน่วง
STR04-2
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มวลหน่วงต่อมวลโครงสร้างในโหมดที่พิจารณา (μ) [1] หากแต่การคานวณ
ตัวแปรข้างต้นโดยตรงนั้นมีความยุ่งยากมาก จึงมีการคิดวิธีการคานวณโดย
แปลงให้อยู่ในรูปสมการอย่างง่าย โดยจะกล่าวในบทต่อไป
2.2 การคานวณตัวแปรของอุปกรณ์ลดการสั่นประเภทมวลหน่วง
เริ่มต้นวิศวกรควรพิจารณาลักษณะรูปร่างของอาคารและประเมินค่า
อัตราส่วนความหน่วงของระบบโครงสร้างเดิมที่สภาวะประลัยและสภาวะ
ใช้งานเองว่ามีค่าประมาณเท่าใด โดยอาคารสูงที่มีรูปร่างสูงชะลูดและมีส่วน
ของโครงสร้างที่ต้านทานแรงด้านข้างน้อยควรจัดเป็นอาคารที่มีอ่อนต่อการ
สั่นไหวและใช้ค่าอัตราความหน่วง 1% และ 0.5% ที่สภาวะด้านกาลังและ
ใช้งานตามลาดับ ซึ่งอาคารหอชมเมืองรูปวงกลมจัดอยู่ในประเภทนี้
พิจารณาแรงตอบสนองต่อแรงลม โมเมนต์ที่ฐ านส่วนกาทอน ตาม
สมการที่ (4)[2] จะพบว่าความหน่วงของโครงสร้างนั้นจะแปรผกผั นกับ
โมเมนต์กาลังสอง ดังนั้นเราจึงสามารถสร้างสมการที่ (5) เพื่อใช้คานวณว่า
อั ต ราส่ ว นความหน่ ว งเที ย บเท่ า ของระบบโครงสร้ า งต้ อ งมี เ ท่ า ใดจึ ง ลด
ความเร่งตอบสนองของอาคารให้ได้ตามที่ต้องการ
π

MR = gR √ fSm (𝑓)
4ξ

(4)

โดย MR

คือ โมเมนต์ที่ฐานจากผลของแรงลมส่วนกาทอน
ξ
คือ อัตราส่วนความหน่วงของโครงสร้าง
gR
คือ ค่าประกอบเพื่อปรับค่ารากกาลังสองเฉลี่ยเป็นค่าสูงสุด
Sm (𝑓) คือ ค่าสเปกตรัมโมเมนต์ที่ฐานที่แปรปรวนของแรงลม
f
คือ ความถี่ธรรมชาติของอาคาร (เฮิรตซ์)

ξeq =ξs (

โดย

2

ai
atarget

ξeq
ξs
atarget
ai

)

(5)

คือ อัตราส่วนความหน่วงของโครงสร้างที่ต้องการ
คือ อัตราส่วนความหน่วงเดิมของโครงสร้าง
คือ ความเร่งของอาคารที่ต้องการ
คือ ความเร่งของเดิมของอาคาร

เมื่ อ มี ค่ า อั ต ราส่ ว นความหน่ ว งเที ย บเท่ า ที่ ต้ อ งการแล้ ว ก็ ส ามารถ
ประมาณค่าอัตราส่วนมวลหน่วงที่เหมาะสมต่อมวลโครงสร้างที่ตอบสนอง
ในโหมดที่พิจารณาต้องการได้จากสมการ (6) และ (7) โดยที่ค่าอัตราส่วนที่
เหมาะสมควรควรมีค่าอยู่ประมาณระหว่าง 0.5-3% ของมวลตอบสนองใน
โหมดที่พิจารณา เนื่องจากการใส่มวลที่มีปริมาณมากเกินไปจะกระทบต่อ
คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทั้งระบบและทาให้ผลการคานวณคลาดเคลื่อน
มากขึ้น ส่วนการใช้ปริมาณมวลที่น้อยเกินไปอาจทาให้อุปกรณ์ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการสั่นไหวได้จริงในเชิงปฏิบัติ [3]
μopt =

ϕMt.opt
MS

โดย μopt
Mt.opt
Ms

= (6ξ2eq -0.5) +√36ξ4eq +10ξ2eq +0.25

(6)

คือ อัตราส่วนมวลหน่วงที่เหมาะสมต่อมวลโครงสร้างที่
ตอบสนองในรูปร่างการสั่นไหวที่พิจารณา
คือ มวลหน่วงที่เหมาะสมที่ต้องการ
คือ มวลโครงสร้างที่ตอบสนองในโหมดที่พิจารณา
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คือ ค่าประกอบของรูปร่างการสั่นไหวที่ระดับชั้นที่ติดตั้ง
มวลโดยมีค่ามากสุดคือ 1

ϕ

เมื่อทราบปริมาณของมวลหน่วงที่เหมาะสมที่ต้องการแล้ว จึงนาค่ามวล
ดังกล่าวไปออกแบบอุปกรณ์ ลดการสั่นสะเทือนแบบมวลหน่วงซึ่ง มีส อง
ประเภทหลั ก ได้ แ ก่ ม วลหน่ ว งปรั บ ค่ า (TMD) และมวลน้ าหน่ ว งปรั บ ค่ า
(TLD) โดยทั้งสองแบบมีหลักการพื้นฐานคือความถี่ธรรมชาติของอุปกรณ์
ต้ อ งเท่ า กั บ หรื อ ใกล้ เ คี ย งค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ข องโครงสร้ า งในโหมดที่
พิจารณาที่ปรับค่าด้วยตัวคูณตามสมการ (7) [3]
ft =γt fs =

โดย

√1+(𝜇 /2)
1+μ

(7)

fs

คือ ตัวคูณปรับค่าความถี่โครงสร้าง
fs คือ ความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง (เฮิรตซ์)
ft คือ ความถี่ธรรมชาติของอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน (เฮิรตซ์)
𝛾𝑡

หลังจากออกแบบค่าความความถี่ที่เหมาะสมได้แล้วต้องพิจารณาค่า
อัตราส่วนความหน่วงของอุปกรณ์เพื่อควบคุมให้มวลหน่วงตอบสนองต่อ
โหมดการสั่ น สะเทื อ นที่ พิ จ ารณาเท่ า นั้ น โดยค่ า อั ต ราส่ ว นความหน่ ว งที่
เหมาะสมของอุปกรณ์ลดการสั่น ไหว คานวณได้จากสมการที่ (8) แล้วจึง
คานวณหาค่าอัตราส่วนความหน่วงเทียบเท่าของระบบโครงสร้างที่ได้เพิ่ม
จากอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนจากสมการที่ (9)[3]
1

μ(1+(3μ /4))

ξt,opt = √(1+μ)(1+(μ/2))
2
1

μ+μ2

4

1+(3μ/4)

ξeq = √

(8)
(9)

โดย ξt,opt คือ อัตราส่วนความหน่วงของอุปกรณ์ลดการสั่นไหว
ξeq คือ อัตราส่วนความหน่วงเทียบเท่าของระบบโครงสร้างที่ได้
จากอุปกรณ์ Mass Dampers
μ
คือ อัตราส่วนมวลหน่วง/มวลโครงสร้าง
อัตราส่วนความหน่วงเทียบเท่าที่ได้จากสมการที่ (9) มาจากอุปกรณ์
เท่านั้น ไม่รวมกับอัตราส่วนความหน่วงเดิมของระบบโครงสร้าง ในทางการ
คานวณเพื่อลดผลตอบสนอง จึงอาจพิจารณาใช้ความหน่วงเดิมของระบบ
ครึ่งนึงร่วมกับความหน่วงจากอุปกรณ์ จะไม่ใช้ความหน่วงเดิมเต็มที่เพราะ
การตอบสนองต่ อ การสั่ น ของอุ ป กรณ์ จ ะท างานเร็ ว กว่ า การถ่ า ยเท
ความหน่วงภายในโครงสร้ าง ประสิทธิผลของความหน่วงเดิมจึงท างาน
ร่วมกับอุปกรณ์ได้ไม่เต็มที่
2.3 หลักการคานวณ TMD แบบลูกตุ้ม
ในกรณีนี้จะเลือกใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบลูกตุ้ม (Pendulum TMD)
เนื่องด้วยมีข้อดีที่สามารถคานวณออกแบบค่าความถี่ ที่ต้องการและทาการ
ติดตั้งได้ง่ายเมื่อเทียบกับ TMD แบบอื่น ๆ โดยชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย
มวลที่ยึดโยงเข้ากับโครงสร้างในลักษณะลูกตุ้ม และที่ฐานมวลมี อุป กรณ์
หน่วงการสั่น (Shock Absorber) ตามรูปที่ 4
สามารถคานวณหาขนาดปริมาตรทรงกลมได้จากอัตราส่วนมวลหน่วง
เหมาะสมที่ต้องการ ส่วนความยาวของสายที่ยึดโยงมวล คานวณได้จาก
ความสัมพันธ์ของค่าความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มตามสมการที่ (10) ส่วน
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อุปกรณ์หน่วงการสั่นนั้น คานวณค่าความหน่วงที่ TMD ต้องการได้จ าก
สมการที่ (6) และ (8) แล้วเลือกตัวอุปกรณ์ที่ให้ค่าความหน่วงตามต้องการ
จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตมาติดตั้ง
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โดยมวลน้ าที่ ใ ช้ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเป็ น มวลหน่ ว งได้ ไ ม่ เ ต็ ม
ปริมาตร ซึ่งมวลประสิทธิผลคานวณได้ตามสมการที่ (12) และ (13)[4]
ψR =

β2R
αR

2

=

(2a/hπ2 )

(12)
(13)

a/(2π tanh(πh /a ) )

Meff =ψ M0
R

โดย Meff คือ มวลประสิทธิผลของน้า
M0 คือ มวลของน้า
ψR คือ ค่าประสิทธิภาพของมวลน้า
รูปที่ 4 การเคลื่อนที่และทางานของ Pendulum TMD
ft =

1
2π

g

√L

(10)

โดย ft คือ ความถี่ธรรมชาติของมวลหน่วง (เฮิรตซ์)
L คือ ความยาวของสายเคเบิล

ปัญหาเรื่องมวลน้าประสิทธิผลของ TLD คือการปรับขนาดถังน้าที่ใหญ่
เกินไปจะทาให้ความถี่ในการสั่นของน้าช้าลงจนไม่สอดคล้องกับความถี่ที่
ต้องการและอาจกระทบกับพื้นที่อาคาร การเพิ่มจานวนถังน้าแทนการเพิ่ม
ขนาดเพื่อทาให้มวลประสิทธิผลรวมของน้ามีจานวนมากพอตามที่ต้องการ
ได้เช่นกันแต่ไม่ควรแบ่งมวลน้ามากกว่า 4 มวลเพราะพฤติกรรมการทางาน
ของมวลรวมจะไม่เป็นแบบ TLD และมีการคานวณที่ซับซ้อนมากขึ้น

2.4 หลักการคานวณ TLD
2.4.1 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์
ในกรณี นี้ จ ะพิ จ ารณาออกแบบมวลน้ าหน่ ว งแบบถั ง รู ป สี่ เ หลี่ ย มซึ่ ง
สามารถทาการคานวณค่าความถี่ ธรรมชาติของแต่ละถังน้าได้ค่อนข้างง่าย
และยังใช้ต้นทุนน้อยเนื่องจากมวลน้านั้นมี ต้นทุนต่ามากเมื่อเทียบกับวัสดุ
อื่น หากแต่ TLD นั้นก็มีข้อเสียที่การออกแบบให้มวลน้ารวมมีทั้ง ความถี่
และมวลประสิทธิผลได้ตามต้องการนั้นไม่ง่ายนัก ซึ่งหลักการออกแบบถัง
บรรจุน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมให้มวลน้ามีคุณสมบัติในการเพิ่มความหน่วงให้กับ
ระบบโครงสร้างได้ มีตัวแปรสาคัญที่ต้องพิจารณาและคานวณได้ดังนี้

รูปที่ 5 ถังน้า TLD

พิจารณาถังน้ารูปสี่เหลี่ยมดังรูปที่ 5 สมมุติการตอบสนองในทิศทางที่
สนใจขนานกับด้านยาว a อัตราส่วนความสูงของน้าและความยาวในทิศ
ตอบสนอง (h/a) ต้องมีค่าอยู่ในช่วง 0.1ถึง 0.3 เพราะถ้าอัตราส่วนเกินค่า
ดังกล่าวจะทาให้มีเป็นมวลน้าส่วนที่ไม่สั่นไหว (Dead mass) มาก ทาให้
ประสิทธิภาพของมวลลดน้อยลง
ความถี่ธรรมชาติของมวลน้าในทิศทางที่พิจารณาสามารถคานวณได้
จากสมการ(11) โดยค่าความถี่ต้องใกล้เคียงกับความถี่ ที่ปรับค่าแล้วของ
โครงสร้างตามสมการ (7) ในโหมดที่พิจารณา ไม่ควรแตกต่างเกิน 2%[4]
ft =

1
2𝜋

g

πh

√ π tanh ( )
a

a

โดย ft คือ ความถี่ธรรมชาติของมวลน้า (เฮิรตซ์)
g คือ ค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วง
h คือ ความยาวของมวลน้าในทิศการสั่น
a คือ ความลึกของน้า

รูปที่ 6 การติดตั้งตาข่าย(ซ้าย)หรือเสาขนาดเล็ก(ขวา) ในถังน้าเพื่อหน่วงการ
สั่นของคลื่นทาให้ TLD มีอัตราความหน่วงตามต้องการ

2.4.2 ค่าอัตราส่วนความหน่วงของถังนา
เมื่อทราบความถี่ที่เหมาะสมของ TLD แล้ว จะต้องออกแบบให้ถังน้า มี
อัตราส่วนความหน่วงได้ตามต้องการ อาจใช้การติดตาข่ายแผงกั้น (Baffles)
หรือติดเสาขนาดเล็กภายในถังดังรูปที่ 6 ซึ่งทาให้มวลน้าขณะสั่นไหวปะทะ
กับเสาภายในถัง เกิดการถ่ายพลังงานและความหน่วงให้กับระบบโครงสร้าง
โดยอัตราส่วนความหน่วงเฉพาะมวลน้าคานวณได้ตามสมการที่ (14) ส่วน
อัตราส่วนความหน่วงที่ได้จากการติดเสาขนาดเล็กหน่วงคลื่นน้าได้คานวณ
จากสมการที่ (15) ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าอัตราความหน่วงนี้แปรผันตามแอมพลิ
จูดของคลื่นซึ่งสามารถประมาณการแบบลองถูกลองผิด (Trial & Error) ได้
จากสมการที่ (16) โดยอาจประมาณการค่ า β ก่ อ นแล้ ว จะสามารถ
ประมาณได้ค่า Λ ที่ทาให้ได้อัตราความหน่วงตามต้องการแล้วจึงคานวณหา
ความกว้างของเสาในถังน้า d และคานวณกลับเพื่อตรวจว่าค่า β และ Λ
ได้ใกล้เคียงกับที่ประมาณไว้ทีแรกหรือไม่[5][6]
ξliq =(

1+h/b
2h

2ν

)√
ω

ξadd = βΛ= Cd

(11)

(

8
3π

2

d1
ba

2

(14)

liq

[

9 sinh(πh/a)+ sinh(3πh/a)
9πsinh2 (πh/a)cosh(πh/a )
h 2 2

(15)

]Λ

βΛ) Λ2 =( tanh( )) X
π

(16)

a

โดย ξliq คือ ความหน่วงจากของเหลว
ξadd คือ ความหน่วงเพิ่มเติมจากการหน่วงการไหลของเหลว
ν
คือ ค่าความหนืดของของเหลว (น้า ν=1 mm2 /s )
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Λ
Cd
X
d
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คือ แอมพลิจูดของคลื่นของเหลว
คือ สัมประสิทธิ์แรงฉุด(Drag Coefficient) ของการไหล
มีค่าประมาณ 1.5
คือ แอมพลิจูดของการสั่นสะเทือน
คือ ความกว้างรวมของเสาทั้งหมดในถังน้า

3. การวิเคราะห์ โครงสร้ างต้ นแบบ
3.1 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์
โครงสร้างอาคารหอชมตามแบบเดิม ถูกออกแบบไว้โดยมีโครงสร้าง
หลักที่ต้านทางแรงด้านข้างเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรูปวงกลมกับผนัง
แนวขวางกลางวงกลมของอาคาร โดยผนังทั้งหมดมีความหนา 500 มม.
โดยความหนาของผนังมีขนาดเท่ากันเท่ากันตั้งแต่ฐานรากถึงยอดอาคาร
สร้างแบบจาลองโครงสร้างอาคารหอชมเมืองตามต้นแบบเดิมโดยใช้
โปรแกรมประเภทไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite element) เพื่อทาการวิเคราะห์
คุ ณ สมบั ติเชิงพลศาสตร์ของระบบโครงสร้าง โดยมวลของโครงสร้างจะ
พิจารณาใช้ น้าหนักของตัว โครงสร้ างเอง (Dead Load) รวมกับ น้าหนั ก
บรรทุกคงที่เพิ่มเติม (Super imposed Dead load) อันได้แก่ น้าหนักผนัง
ก่อ, พื้นผิว และ ฝ้าเพดาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้รูปร่างการสั่นไหวของ
โหมดหลักดังรูปที่ 7 และคุณสมบัติของอาคารตามตารางที่1 ดังนี้

รูปที่ 8 การทดสอบแบบจาลองหอชมเมืองในอุโมงค์ลม
ตารางที่ 2 สมมุติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อแรงลม
สมมุติฐาน
ประเภทและสภาพภูมิประเทศ
ความเร็วลมอ้างอิงระดับ 10 เมตร คาบเวลากลับ 50 ปี (เมตร/วินาที)
ความเร็วลมทีย่ อดอาคาร คาบเวลากลับ 50 ปี (เมตร/วินาที)
ความเร็วลมทีย่ อดอาคาร คาบเวลากลับ 10 ปี (เมตร/วินาที)
อัตราส่วนความหน่วงของโครงสร้างที่ดา้ นกาลัง (%)
อัตราส่วนความหน่วงของโครงสร้างทีส่ ภาวะใช้งาน (%)

ตารางที่ 3 โมเมนต์ที่ฐานอาคารต้นแบบจากผลของแรงลม (อัตราหน่วง 1%)

ตารางที่ 1 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารต้นแบบ
คุณสมบัติ
ขนาดผนังรับแรง (มม.)
มวล (ตัน)
ความถีธ่ รรมชาติหลักในทิศ X (Hz)
% ของมวลที่ตอบสนองในทิศ X
ความถีธ่ รรมชาติหลักในทิศ Y (Hz)
% ของมวลที่ตอบสนองในทิศ Y

ต้นแบบเดิม
500
10167
0.369
55.8
0.391
54.9

ค่าที่ใช้
B ชานเมือง
25
30.64
24.82
1.0
0.5

My (ดัดรอบแกน Y)
M𝑥 (ดัดรอบแกน X)
Mz (หมุนรอบแกน Z)

โมเมนต์ที่ฐาน (กิโลนิวตัน-เมตร)
161,874
156,067
4,297

ผลวิเคราะห์จากแบบจาลองจะทาให้ทราบผลลัพธ์ของโมเมนต์ที่ฐาน
โดยในกรณีนี้พิจารณาใช้แรงลมที่ความเร็วลมที่คาบ50ปีและอัตราหน่วงของ
ระบบโครงสร้างเท่ากับ 1% ตามตารางที่3 และได้ผลการกระจายของแรงลม
ตามระดับความสูงช่วงชั้นต่าง ๆ ของอาคารดังรูปที่ 9 ซึ่งในการออกแบบจะ
ใช้ผลรวมค่าแรงลมใน 3 ทิศที่ทาร่วมกับแรงลมสูงสุดและแรงที่ให้ผลสูงสุด
ในแต่ละ Quadrant แล้วจึงนาแรงลมนั้นไปวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้เป็น
แรงสถิตเทียบเท่ากระทาที่จุดศูนย์กลางของ Diaphragm ของแต่ละชั้น

รูปที่ 7 แบบจาลองไฟไนต์อิลิเมนต์โครงสร้างและรูปร่างการสั่นไหวที่ความถี่
ธรรมชาติในทิศ X, Y และหมุนรอบทิศ Z (ตามลาดับจากซ้ายไปขวา)

ผลวิ เ คราะห์ จ ากในตารางที่ 1 และรู ป ร่ า งการสั่ น ไหวของความถี่
ธรรมชาติหลักของอาคารใน 3 ทิศ จะเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบ การวิเคราะห์
ผลจากการทดสอบแบบจาลองโครงสร้างในอุโมงค์ลม โดยสมมุติฐานและ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้แก่ความเร็วลม, สภาพภูมิประเทศที่ตั้งอาคารและ
อัตราส่วนความหน่วงของอาคารได้สรุปไว้ในตารางที่ 2 โดยแบบจาลอง
อาคารสร้างด้วยขนาด 1 ต่อ 400 ส่วนและจาลองสภาพภูมิประเทศเสมือน
จริงในระยะ 400 เมตรรอบอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 8
STR04-5
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3.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้าง
ตรวจสอบการออกแบบผนังโครงสร้างด้านกาลังภายใต้ผลการรวมแรง
ทุกกรณี สรุปผลได้ตามตารางที่ 4 ซึ่งแสดงในรูปแบบของอัตราส่วนของแรง
ภายในที่เกิดขึ้นต่อกาลังของหน้าตัดนั้น (Demand/Capacity ratio) โดย
แบ่งย่อยได้เป็น ผลรวมของอัตราส่วนแรงภายในที่เกิดขึ้นต่อกาลังของหน้า
ตัดของแรงในแนวแกนรวมกับ โมเมนต์ดัดในสองทิศ (PMM ratio) และ
อัตราส่วนของการรับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นต่อกาลังการรับแรงเฉือน (Shear
ratio) พบว่าค่าอัตราส่วนนีข้ องโครงสร้าง ค่ามากสุดมีค่าไม่เกิน 0.39 แสดง
ว่าโครงสร้างอาคารมีมีกาลังเพียงพอและมีความปลอดภัยมาก

ทดลองเปลี่ยนขนาดโครงสร้างผนังและเสา ใช้ขนาดเล็กกว่า 500 มม.
แล้ววิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อหาขนาดโครงสร้างที่ทาให้อาคารตอบสนองต่อ
แรงลมอย่างมากแต่มี ค วามเป็นไปได้ในการออกแบบให้มีความแข็ง แรง
เพี ย งพอ จนได้ ข นาดที่ เ หมาะสมที่ 300 มม. ผู้ วิ จั ย ใช้ ส มมุ ติ ฐ านและ
หลั ก เกณฑ์ เ ดี ย วกั บ การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งต้ น แบบตามหั ว ข้ อ ท าการ
วิเคราะห์คุณสมบัติด้านพลศาสตร์โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
ตารางที่ 5 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารที่ลดขนาด
คุณสมบัติ
ขนาดผนังรับแรง (มม.)
มวล (ตัน)
ความถีธ่ รรมชาติหลักในทิศ X (Hz)
% ของมวลที่ตอบสนองในทิศ X
ความถีธ่ รรมชาติหลักในทิศ Y (Hz)
% ของมวลที่ตอบสนองในทิศ Y

ตารางที่ 4 ผลตรวจสอบอัตราส่วนแรงที่เกิดขึ้น/กาลังของโครงสร้าง
ช่วงชั้น

ผนังวงกลมด้านนอก
PMM
Shear

ผนังขวางด้านใน
PMM
Shear

ฐานราก – ชั้น 4

0.39

0.16

0.31

0.15

ชั้น 4 – ชั้น 8
ชั้น 8 – ชั้น 12
ชั้น 12 - หลังคา

0.37
0.34
0.29

0.10
0.08
0.08

0.27
0.26
0.25

0.08
0.07
0.06

ตรวจสอบสภาวะด้านการใช้งานของอาคารได้แก่ การแอ่นตัวด้านข้าง
และความเร่งสูงสุดของอาคารภายใต้ความเร็วลมที่คาบเวลากลับ 10 ปี โดย
ข้อกาหนดระบุให้การแอ่นตัวด้านข้างได้ไม่เกิน H/500 (H คือความสูงของ
อาคาร) หรือเท่ากับ 0.232 เมตร โดยวิเคราะห์การแอ่นตัวด้านข้างสูงสุดของ
อาคารในทิศ X และ Y ได้ผลเป็น 0.102 และ 0.097 เมตร ตามลาดับ ซึ่ง
น้อยกว่าค่าสูงสุดที่ยอมให้
ส่วนความเร่งของอาคารประเภทอาคารสาธารณะนั้นต้องไม่เกิน 25
ซม./วินาที 2หรือ 25 mg อ้างอิงจากมาตรฐาน มยผ.1311-50[7] โดยผล
วิเคราะห์ความเร่งของอาคารแสดงไว้ตามรูปที่ 10 ซึ่งพิจารณาผลแล้วพบว่า
อาคารต้นแบบมีสภาวะใช้งานที่ผ่านข้อกาหนดทั้งหมด
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แบบลดขนาด
300
7243
0.316
54.3
0.352
53.4

เลื อ กใช้ ค่ า ผลการวิ เ คราะห์ จ ากการทดสอบอุ โ มงค์ ล มที่ ค่ า ความถี่
ธรรมชาติ 0.8 เท่าของโครงสร้างต้นแบบเดิม เนื่องด้วยค่าความถี่ธรรมชาติ
การสั่นไหวหลักของโครงสร้างที่ลดขนาดลงมีค่าประมาณ 0.85 เท่าของ
โครงสร้างเดิมและการเปลี่ยนขนาดโครงสร้างหลักนั้นทาให้มวลของอาคาร
เปลี่ยนไปอย่างมาก จึงต้องทาการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการทดสอบอุโมงค์
ลมเพื่อหาความเร่งตอบสนองและแรงลมสถิตเทียบเท่าใหม่ด้วยเช่นกัน โดย
ผลความเร่งในแนวราบของโครงสร้างแบบที่ลดขนาดลง ได้แสดงไว้ในกราฟ
รูปที่ 11

รูปที่ 11 กราฟแสดงผลความเร่งเนื่องจากแรงลมของอาคารที่ลดขนาดในแต่ละทิศ

รูปที่ 10 กราฟแสดงผลความเร่งเนื่องจากแรงลมของอาคารต้นแบบในแต่ละทิศ

4. การวิเคราะห์ โครงสร้ างลดขนาดและติดตั้ง Mass
Dampers
4.1 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์

จากข้อมูลที่แสดงในกราฟจะเห็นได้ว่าอาคารหอชมเมืองที่ใช้ความหนา
ของผนัง อาคารลดลงเหลือ 300 มม.มีค วามเร่ง ลัพธ์ในแนวราบมีค่ าอยู่
ในช่วงประมาณ 30-42 mg ซึ่งมีค่ามากเกินกว่าเกณฑ์ที่ยอมให้ กรณีนี้จึง
เหมาะที่จะใช้อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนประเภทมวลหน่วงเพื่อช่วยลดทอน
ผลตอของอาคาร นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าความเร่งในแนวราบจะมีค่า สูงสุด
ทางแกน X และ Y สูงสุดที่ทิศทางลมกระทากับอาคารในมุม 80 และ340
องศาตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าอาคารนี้รูปร่างที่อ่อนแอและตัวอาคารได้รับ
ผลกระทบจากการแรงตั้งฉากทิศทางของลมมากกว่าแรงตามทิศทางลม

STR04-6
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4.2 คานวณออกแบบ TMD และวิเคราะห์ผลอัตราส่วนความหน่วง
4.2.1 คานวณค่าคุณสมบัติของอุปกรณ์
พิจารณาความเร่งในทิศทาง X จากแรงลมกระทาที่ทิศ 80 องศาซึ่งทาให้
เกิดความเร่งลัพธ์ในแนวราบสูงสุดและมีความเร่งในทิศทาง X เป็นหลัก
ax,target =√252 -7.212 =23.92 cm/s2

กาหนดให้โครงสร้างมีอัตราหน่วงที่ 0.5% จะประมาณค่าอัตราหน่วง
เทียบเท่าที่ต้องการของระบบโครงสร้างได้จากสมการที่ (4)
a=√41.82 -7.212 =41.17 cm⁄s2
ξeq = (

ai
ax,target

2

) ξs = (

) (0.005)=0.0148

พิจารณาให้ระบบโครงสร้างหลักมีค่าอัตราหน่วงที่ช่วยลดการสั่นไหว
ร่วมกับ อุป กรณ์ เ ท่ากับ 0.0025 ดัง นั้น ค่ าอัตราหน่วงที่อุป กรณ์ ต้องเพิ่ ม
ให้กับ ระบบโครงสร้างจะเท่ากับ 0.0123 นาค่ าอัตราหน่วงนี้ไ ปคานวณ
อัตราส่วนมวลหน่วง/มวลโครงสร้างที่ต้องการได้จากสมการที่ (6)
μ=(6(0.0123)2 -0.5)+√36(0.0123)4 +10(0.0123)2 +0.25
μ=0.0024

ปริมาณมวลหน่วงที่เหมาะสมมีค่าน้อยกว่า 0.5% ของมวลโครงสร้างที่
ตอบสนองในโหมดหลัก ในกรณีนี้จึงเลือกใช้ปริมาณมวลหน่วงที่ 0.5% แล้ว
นาไปหาค่าปรับความถี่, อัตราหน่วงของมวลหน่วงและอัตราหน่วงเทียบเท่า
ของระบบโครงสร้างที่ได้เพิ่มจากอุปกรณ์ได้จากสมการ(8),(10),(11) ดังนี้
γt =

0.005
)
2

√1+(

1+0.005
1

ξt,opt = √
2

1

มวล TMD
Mt =(μMs2 )/ϕ=0.005x3882/1=19.41 T
ความถี่ธรรมชาติ TMD ft =γt fs1 =0.996x0.352=0.351 Hz
อัตราส่วนความหน่วง TMD
ξt,opt =0.0354
4.2.2 การออกแบบชุดอุปกรณ์
คานวณความยาวของสลิงห้อยมวลเพื่อให้มวล TMD แบบ Pendulum
มีความถี่ธรรมชาติสอดคล้องกับความถี่เหมาะสมจากสมการ (12)
g
9.81
ทิศ X
L=
2 = (2x3.1416x0.3146)2 =2.51 m.
(2πft )

ทิศ Y

41.17 2
23.92
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L=

g

(2πft )

2

=(

9.81
2x3.1416x0.351)2

=2.02 m.

เมื่อเปรียบเทียบผลการคานวณออกแบบ TMD ลดการสั่นไหวของ
สองทิศทางแล้วพบว่าต้องใช้มวลอย่างน้อย 19.67 ตันเพื่อควบคุมความเร่ง
ที่เกิดในทิศ X เป็นหลัก โดยการออกแบบลวดสลิงห้อยมวลสามารถทาได้
โดยห้อยมวลด้วยสายสลิงความยาว 2.02 เมตรต่อเข้ากับชิ้นส่วนโครงสร้าง
เหล็กให้มีความยาวรวม 2.51 เมตร โดยปลายบนของชิ้นส่วนเหล็กออกแบบ
ยึดกับโครงสร้างที่รองรับแต่ให้มีรอยต่อแบบบานพับ(Hinge) เพื่อให้หมุนได้
เฉพาะในทิศทาง X ซึ่งการห้อยมวลลักษณะนี้จะทาให้เมื่อเกิดการสั่นไหว
ของอาคาร มวลจะสามารถแกว่งตอบสนองได้ทั้งทิศทาง X และ Y ตาม
ค่าความถี่ที่ต้องการดังในรูปที่ 12

=0.996

3x0.005
))
4
0.005
(1+0.05)(1+(
))
2

0.05(1+(

=0.0354

0.005(1+0.005)

ξeq = √
=0.0177
3x0.005
4
(1+(
))

รูปที่ 12 การติดตั้ง TMD แบบสั่นได้สองแกน

4

ตาแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง TMD ตามหลักการ ควรเป็นตาแหน่ง
ณ ความสูงที่มีค่าการสั่นไหวด้านข้างมากที่สุด ตามรูปร่างการสั่นไหวหลักที่
พิจารณารลดการสั่นไหวนั้นๆ พบว่าตาแหน่งที่พอจะสามารถติดตั้งได้และ
ทาให้ได้ ϕ=1 คือชั้นหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ซึ่งจะซึ่งเป็นชั้นบนสุด หากแต่
จะต้องมีการปรับ ปรุง โครงสร้างเช่นการเทพื้นและติดตั้ง โครงเหล็กเพิ่ม
เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ด้ สรุ ป ผลค านวณคุ ณ สมบั ติ ม วลหน่ ว งที่
เหมาะสมที่ได้ดังนี้
มวล TMD
Mt =(μMs1 )/ϕ=0.005x3933/1=19.67 T
ความถี่ธรรมชาติ TMD ft =γt fs1 =0.996x0.316=0.315 Hz
อัตราส่วนความหน่วง TMD
ξt,opt =0.0354
พิจารณาความเร่งในทิศทาง X จากแรงลมกระทาที่ทิศ 340 องศาซึ่งทา
ให้เกิดความเร่งลัพธ์ในแนวราบสูงสุดและมีความเร่งในทิศทาง X เป็นหลัก
ทาการคานวณตามขั้นตอนเช่นเดียวการพิจารณาผลในทิศ X จะได้
ปริมาณมวลหน่วงที่เหมาะสมมีค่า 0.5% ของมวลโครงสร้างและสรุปผล
คุณสมบัติมวลหน่วงที่เหมาะสมได้ดังนี้

4.2.3 ผลตอบสนองของอาคารหลังติดตัง TMD
นาค่าอัตราส่วนความหน่วงเทียบเท่าของโครงสร้าง (ξeq ) ที่ได้จาก
TMD รวมกับส่วนน่วงเดิมของระบบจะได้อัตราส่วนความหน่วงรวมทั้งหมด
0.0202 แล้วกลับไปวิเคราะห์ค่าความเร่งของอาคารเนื่องจากแรงลม ได้ผล
พบว่าความเร่งของอาคารลดลงไม่เกิน 25 mg ดังแสดงในกราฟรูปที่ 13

รูปที่ 13 กราฟแสดงผลความเร่งเนื่องจากแรงลมแต่ละทิศของอาคารที่ลดขนาด
และติดตั้ง TMD
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4.3 คานวณและออกแบบ TLD
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μ

4.3.1 การคานวณค่าคุณสมบัติอุปกรณ์
แนวทางเบื้องต้นจะพิจารณาออกแบบ TLD ให้ขนาดถังน้าและระดับ
น้าในแต่ละถัง ให้มีความถี่ธรรมชาติของการสั่นไหวสอดคล้องกับความถี่
ธรรมชาติของโครงสร้างในแกนเดียวและไม่ตอบสนองกับอีกแกนเพื่อให้
มวลน้ามีคุณสมบัติในการหน่วงการสั่นไหวในแกนนั้น ๆ อย่างเต็มที่ เมื่อ
รวมมวลหน่วงที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่างแกนกันไว้ก็จะช่วยกั นลดการสั่น
ไหวที่เกิดทั้งสองแกน X,Y พร้อมกัน โดยอาจแบ่งมวลน้าเป็นหลายถังซึ่ง
สามารถช่วยกันเพิ่มความหน่วงให้กับโครงสร้างได้เสมือนเป็น TLD อันเดียว
พิจารณาผังอาคารพบว่าพื้นที่เหมาะสมที่สามารถวางถังน้าคือที่ ระดับ
+115.9 ซึ่งมีพื้นคสล.ห้องเครื่องลิฟต์นอกนั้นเป็นช่องเปิดโล่งตามแสดงใน
ดังนั้นการติดตั้งถังน้าจาเป็นต้องมีการเพิ่มพื้นคสล.และผนังโครงสร้างขึ้นที่
ระดับดังกล่าวเพื่อรับน้าหนักของมวลน้า

γt =

√1+2
1+μ

=

0.0052
)
2

√1+(

1+0.0052

=0.996

ωt =ωS γt =(0.316)(0.996)=0.315 ต่างกันไม่เกิน 2 %

คานวณความหน่วงของถังน้าและผลของ TLD ทาให้ระบบโครงสร้างมี
อัตราความหน่วงเพิ่มขึ้นได้เท่ากับ
0.05(1+(3x0.0052/4))

1

ξt,opt = √(1+0.05)(1+(0.0052/2)) =0.0361
2

1

μ(1+μ)

1

ξeq = √ 3μ = √
4 1+( ) 4

0.0052(1+0.0052)

4

3x0.0052
)
4

1+(

=0.0180

พิจารณาผลในทิศ Y คานวณด้วยวิธีการเดียวกับทิศ X จะได้ค่าตัวแปร
ที่เหมาะสมของอุปกรณ์ดังนี้
μ=Mt /Ms =2(9.82)/3882=0.0051
μ

γt =

√1+2
1+μ

=

0.0051
)
2

√1+(

1+0.0051

=0.996

ωt =ωS γt =(0.352)(0.996)=0.350 ต่างกันไม่เกิน 2 %
ξt,opt =0.0361
ξeq =0.0178

4.3.2 การออกแบบถังนาและชุดอุปกรณ์
คานวณอัตราส่วนความหน่วงของเฉพาะน้าในถังสาหรับผลตอบสนอง
ในทิศทาง X และ Y จากสมการ(16) ได้เท่ากับ
-6

2x1x10
ทิศ X ξliq =( 1+1.8/6
)√
=0.00045
2x1.8
2πx0.31

รูปที่ 14 ผังการจัดวางถังน้าใช้เป็น TLD

เนื่องจากตัวแปรปรับค่าความถี่ (γt ) จะแปรผันตามผลรวมของมวลน้า
หน่วงประสิทธิผล จึงต้องสุ่มคานวณและปรับระดับน้า (h) ของแต่ละถัง ที่
เหมาะสมตามเงื่อนไขในหัวข้อที่ 2.4 เพื่อให้มวลน้าประสิทธิผลแต่ละถังมี
ความถี่ธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับความถี่ของโครงสร้างปรับค่า (ωS γt ) มาก
ที่สุดและได้มวลหน่วงประสิทธิผลรวมตามที่ระบบต้องการในแต่ละทิศทาง
ด้ ว ย โดยผู้ วิ จั ย ทดลองเลื อ กขนาดมวลน้ าและจั ด วางต าแหน่ ง ถั ง น้ าให้
ศูนย์กลางของมวลแต่ละทิศเยื้องศูนย์จากศูนย์กลางตัวอาคารน้อยที่สุดเพื่อ
ป้องกันการเพิ่มความสั่นไหวแบบหมุนของโครงสร้างสั่นไหวเนื่องจากมวลที่
เยื้องศูนย์ สรุปผลการทดลองคานวณคุณสมบัติของมวลน้าของถังแต่ละถังที่
เหมาะสมได้ตามตารางที่ 6 และรูปแบบการจัดวางถังน้าแสดงไว้ในรูปที่ 14
ตารางที่ 6 มวลประสิทธิผลและคุณสมบัติของถังน้าในการตอบสนองต่อการสั่น
ขนาดถัง
X
6.0
2.8

Y
3.0
4.1

ความลึกน้า
(เมตร)
1.8
1.0

ความถีธ่ รรมชาติ
(HZ)
ทิศ X ทิศ Y
0.310 0.499
0.475 0.350

-6

2x1x10
ทิศY ξliq =( 1+2.8/4.1
)√
=0.00065
2x1
2πx0.35

น้าในถังให้อัตราส่วนความหน่วงที่น้อยกว่าที่ต้องการ ต้องออกแบบเสา
ภายในถังน้าเพื่อเพิ่มความหน่วง โดยแอมพลิจูดการสั่นในทิศ X และ Y ของ
ถังซึ่งอ้างอิงจากผลวิเคราะห์การโก่งตัวด้านข้างจากแรงลมที่คิดเฉพาะผล
ของแรงส่วนกาทอนเท่ากับ 204 และ 109 มม.ตามลาดับ
คานวณความกว้างเสาสาหรับถังที่ใช้ลดการสั่นของทิศ X เริ่มจากลอง
ประมาณค่า β=0.03 จากสมการ (18) จะคานวณได้ Λ=1.219 m. ซึ่ง
ทาให้ได้ค่าอัตราหน่วงที่ต้องการแล้วนาไปออกแบบความกว้างรวมของเสา
ที่ ต้ อ งการได้ d=0.7 m.จากนั้ น ลองค านวณกลั บ เพื่ อ ตรวจสอบค่ า
อัตราส่วนความหน่วงทีถ่ ูกต้องอีกครั้ง
β=1.5

มวลประสิทธิผล(ตัน)
ทิศ X
20.52
ไม่ตอบสนอง

ทิศ Y
ไม่ตอบสนอง
9.82

พิจารณาผลในทิศ X คานวณอัตราส่วนมวลหน่วงประสิทธิผลทั้งหมด
ต่อมวลโครงสร้างที่ตอบสนองได้

[

9 sinh(1.8π/6)+ sinh(5.4π/6)
9πsinh2 (1.8π/6)cosh(1.8π/6)

2

1.8

8

π

6

3π

] = 0.030

Λ=√( tanh ( )) (0.207)/ ( x0.030) =1.219 m.

สาหรับถังที่ใช้ลดการสั่นของทิศ Y ประมาณค่า β=0.065 จะ
คานวณได้ Λ=0.548 m. คานวณหาความกว้างรวมของเสาที่ต้องการใน
ถังได้ d=0.85 m.จากนั้นลองคานวณกลับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
β=1.5

μ=Mt /Ms =20.52 /3933 =0.0052

ตรวจสอบค่าความถี่ของมวลน้า TLD ทุกมวลที่ใช้ว่าเข้ากับความถี่ปรับ
ค่าของระบบโครงสร้างโดยต่างกันเกิน 2% หรือไม่

0 .7 1
3.0 6.0

0.7 1
3.0 6.0

[

9 sinh(1π/4.1)+ sinh(3π/4.1)
9πsinh2 (1π/4.1)cosh(1π/4.1)

2

1

8

π

4.1

3π

] = 0.064

Λ =√( tanh ( )) (0.121)/ ( x0.064) =0.549 m.

พบว่าค่าที่คานวณได้ใกล้เคียงกับที่ประมาณไว้ ต่างกันไม่เกิน2% ทั้งถัง
น้าในแกน X และ Y ถือว่ามีความถูกต้องสามารถนาไปใช้งานได้
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4.4 ผลการออกแบบโครงสร้าง
โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มของความหน่วงในระบบโครงสร้างจะช่วยลด
ผลตอบสนองต่อการสั่นไหวและทาให้แรงลัพธ์ที่ฐานอาคารเนื่องจากแรงลม
ลดลง หากคิดผลการเพิ่มอัตราส่วนความหน่วงที่ได้จาก Mass Dampers
จะทาให้แรงที่ฐานอาคารน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ ดังที่แสดงผลในตารางที่ 7
ซึ่งพิจารณาที่ความถี่ 0.8 เท่าของโครงสร้างต้นแบบ
ตารางที่ 7 โมเมนต์ที่ฐานของอาคารที่ใช้อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน เปรียบเทียบ
ระหว่างแบบคิดรวมผลความหน่วงและไม่คิดผลความหน่วงที่เพิ่มขึ้น
โมเมนต์ที่ฐาน (กิโลนิวตัน-เมตร) คิดผลความหน่วง
150,230
My (ดัดรอบแกน Y)
135,309
M𝑥 (ดัดรอบแกน X)
4,071
Mz (หมุนรอบแกน Z)

ไม่คิดผลความหน่วง
262,731
215,927
4,267

ผู้ วิ จั ย เลื อ กจะไม่ ใ ช้ ค วามหน่ ว งที่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากอุ ป กรณ์ ล ดการ
สั่นสะเทือนเข้ามาช่วยลดผลตอบสนองในด้านแรง เนื่องจากการออกแบบ
ด้านกาลังนั้น ค่ า แรงลมจะสูง กว่าแรงลมที่สภาวะใช้ง านมาก เนื่องจาก
ความเร็วลมที่สูงกว่าและมีตัวคูณประกอบน้าหนักบรรทุก ซึ่งภายใต้แรง
ดังกล่าว องค์อาคาร คสล.จะเข้าใกล้สภาวะประลัยและมีการแตกร้าวเพิ่มที่
สูงมาก ส่งผลทาให้ค วามถี่ธรรมชาติของอาคารที่เปลี่ยนไป ซึ่ ง จะทาให้
อุปกรณ์ไม่สามารถตอบสนองได้เต็มที่ ความหน่วงที่เพิ่มให้ระบบโครงสร้าง
ก็จะน้อยลงและแรงลัพธ์ที่ฐานก็จะสูงขึ้นกว่าที่ประเมินได้ ดังนั้นจึงควรใช้
ผลของแรงที่ไม่คิดผลจากการเพิ่มความหน่วงที่มีความปลอดภัยสูงกว่า
ออกแบบโดยเบื้องต้นใช้เ หล็กเสริม แนวดิ่ง DB20@250 และเหล็ก
เสริ ม แนวนอน DB12@250 (1% และ 0.25% ของหน้ า ตั ด คอนกรี ต
ตามลาดับ) ยกเว้นเหล็กเสริมยืนของผนังวงกลมตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 4 ลงมาและ
เหล็กเสริมแนวนอนของผนังวงกลม ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 12 เพราะพบว่ากาลัง
ของหน้าตัดไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มปริ มาณเหล็กเสริม โดยผลการตรวจสอบ
และออกแบบของโครงสร้างปรียบเทียบระหว่างอาคารต้นแบบและอาคาร
ลดขนาดที่ติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นไหว สรุปไว้ในตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 ผลการออกแบบผนังของโครงสร้างที่ลดขนาดและติดตั้งอุปกรณ์ลด
การสั่นสะเทือน ส่วนผนังวงกลมด้านนอก
โครงสร้างแบบเดิม โครงสร้างใช้อุปกรณ์

เหล็กเสริม/Ratio
เหล็กแนวดิ่ง
PMM Ratio
เหล็กแนวนอน
Shear ratio
เหล็กแนวดิ่ง
PMM Ratio
เหล็กแนวนอน
Shear Ratio

ฐานราก-ชั้น4
DB32@200
0.39
DB16@200
0.16
DB25@200
0.89
DB16@200
0.85

ชั้น4 - ชั้น8
DB25@200
0.37
DB16@200
0.10
DB25@200
0.73
DB16@250
0.94

ชั้น8 – 12 ชั้น12 - หลังคา
DB25@200 DB25@200
0.34
0.29
DB16@200 DB16@200
0.08
0.08
DB20@200 DB20@200
0.83
0.69
DB12@200 DB12@250
0.89
0.91

ตารางที่ 9 ผลการออกแบบผนังของโครงสร้างที่ลดขนาดและติดตั้งอุปกรณ์ลด
การสั่นสะเทือน ส่วนผนังแนวขวาง
เหล็กเสริม/Ratio
เหล็กแนวดิ่ง
PMM Ratio
แนวนอน
Shear ratio
เหล็กแนวดิ่ง
PMM Ratio
เหล็กแนวนอน
Shear Ratio

โครงสร้างแบบเดิม โครงสร้างใช้อุปกรณ์

4.3.3 ผลตอบสนองของอาคารหลังติดตัง TLD
วิ เ คราะห์ ค วามเร่ ง ตอบสนองของอาคารโดยคิ ด ผลของการเพิ่ ม
อัตราส่วนความหน่วงจาก TLD พบว่าผลลัพธ์ค่าความเร่งมีความใกล้เคียง
กับการใช้ TMD และถูกควบคุมให้ไม่เกิน 25 mg ได้ ตามกราฟในรูปที่ 13
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ฐานราก-ชั้น4 ชั้น4 - ชั้น8
74-DB32
70-DB32
0.31
0.27
DB16@250 DB16@250
0.15
0.08
DB20@200 DB20@200
0.56
0.43
DB12@250 DB12@250
0.95
0.89

ชั้น8 – ชั้น12 ชั้น12 - หลังคา
70-DB25
50-DB25
0.34
0.29
DB16@250 DB16@250
0.07
0.06
DB20@200 DB20@200
0.39
0.35
DB12@250 DB12@250
0.86
0.46

ตรวจสอบสภาวะด้านการใช้งานของอาคารได้แก่ การแอ่นตัวด้านข้าง
พบว่ า การแอ่ น ตั ว สู ง สุ ด ในทิ ศ X และ Y เป็ น 0.187 และ 0.121 ม.
ตามลาดับ ซึ่งไม่เกินค่าที่ยอมให้คือ 0.232 ม.
พบว่าการออกแบบโครงสร้างทั้ง2แบบไม่มีปัญหาในการออกแบบด้าน
กาลัง แต่อาคารมีความอ่อนแอต่อความเร่งตอบสนองในสภาวะใช้งาน การ
ออกแบบขนาดโครงสร้างจึงถูกควบคุมด้วยการลดค่าความเร่ งตอบสนอง
ของอาคารให้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้

5. ผลการเปรียบเทียบราคาของโครงสร้ างต้ นแบบกับ
โครงสร้ างที่ใช้ อุปกรณ์ ลดการสั่ นไหว
ผู้วิจัยศึกษาประสิทธิผลของการออกแบบโครงสร้างแบบใช้อุปกรณ์ลด
การสั่นโดยเปรียบเทียบกับอาคารต้นแบบในเชิงต้นทุนของการก่อสร้าง โดย
โครงสร้างที่ใช้อุปกรณ์จะมีปริมาณงานโครงสร้างหลักได้แก่ คอนกรีต, เหล็ก
เสริมและเสาเข็ มที่น้อยกว่าโครงสร้างต้นแบบอย่างชัดเจน หากแต่การ
ติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นจะทาให้เกิดงานเพิ่มเติมเช่นนั้น
หากใช้ TMD ต้องเพิ่มงานประกอบลูกตุ้มเหล็กโดยเหล็กหล่อกาลังต่า,
เพิ่มอุปกรณ์ Shock absorber และเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กหลังคาจากท่อ
กลม 216 มม.หนา 4.5 มม. ใช้ เ ป็ น เหล็ ก รู ป พรรณ H 300x150x6.5x9
เพื่อให้รับน้าหนัก 19.67 ตันของลูกตุ้ม TMD ได้ ส่วนกรณีใช้ TLD ต้องมี
การเพิ่มพื้นและผนังคสล.ที่เพื่อรับน้าหนักถังน้าและเพิ่มงานติดตั้งเสาขนาด
เล็กหรือลวดตาข่ายภายในถังน้าและนอกจากนี้ทั้ง TMD และ TLD ยังต้อง
มีค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ดาเนินการทดสอบและติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้วย
ราคาต่อหน่วยจะอ้างอิงค่าวัสดุจากราคาโดยเฉลี่ยของราคากลางวัสดุ
ก่ อ สร้ า งในช่ ว งปี 2561 ประกอบกั บ การส ารวจและสอบถามราคาที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ทางานจริง ซึ่งสามารถสรุปบัญชีปริมาณและราคาต่อ
หน่วยได้ และสรุปต้นทุนราคางานก่อสร้างได้ตามตารางที่10 และ 11
ตารางที่ 10 ปริมาณงานโครงสร้างและราคาต่อหน่วยเปรียบเทียบระหว่าง
โครงสร้างต้นแบบ, โครงสร้างที่ติดตั้ง TMD และ TLD

STR04-9

รายการ (หน่วย)
คอนกรีต (ลบ.ม.)
เหล็กเสริม (กก.)

ต้นแบบ
2,733.7
360,784

ปริมาณงาน
TMD
TLD
1,725.5 1,725.5
234,860 234,860

ราคา/
หน่วย
2,600
24
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เสาเข็ม (ต้น)
โครงสร้างเหล็ก (กก.)
ลูกตุ้มเหล็กหล่อ TMD (กก.)
อุปกรณ์ TMD (เหมา)
อุปกรณ์ TLD (เหมา)
ค่าจ้างติดตั้งและตรวจสอบ
(เหมา)

91
5,738
-

85
7,046
19,670
1
1

85
5,738
1
1

500,000
40
25
400,000
100,000
500,000

ตารางที่ 11 สรุปราคางานโครงสร้างเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างต้นแบบ,
โครงสร้างที่ติดตั้ง TMD และ TLD
รายการ
คอนกรีต
เหล็กเสริม
เสาเข็ม
โครงสร้างเหล็ก
ลูกตุ้ม TMD
อุปกรณ์ Dampers
ค่าจ้างติดตั้งและตรวจสอบ
รวมราคา

ต้นแบบ
7,107,620
8,658,816
45,500,000
229,520
61,495,956

ราคา
TMD
4,452,500
5,636,640
42,500,000
281,840
491,750
400,000
500,000
54,262,730
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ประกอบน้ าหนั ก บรรทุ ก ) ความถี่ ธ รรมชาติ ห รื อ คาบการสั น ไหวของ
โครงสร้างจะเปลี่ยนไปอย่างมาก ทาให้ TLD และ TMD จะมีการตอบสนอง
ต่ อ การสั่ น และประสิ ท ธิ ผ ลลดลงด้ ว ยอย่ า งมาก ถ้ า จะน ามาใช้ ยั ง ต้ อ งมี
การศึ กษาพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อแรงลมของอุปกรณ์หน่วงในสภาวะ
ประลัย ว่ายังสามารถทางานได้ต่อเนื่องจากสภาวะใช้งานหรือไม่และอัตรา
หน่วงเทียบเท่าของระบบโครงสร้างที่ไ ด้ จากอุป กรณ์ ยัง เป็ นไปตามการ
คานวณที่สภาวะใช้งานหรือไม่

กิตกิ รรมประกาศ

TLD
4,452,500
5,636,640
42,500,000
281,840
-100,000
500,000
53,418,660

งานวิจัยนี้เ ป็ นส่วนหนึ่ ง ของโครงการศึ กษาและพั ฒนาแนวทางการ
ออกแบบและค านวณโครงสร้ างของอาคารที่ติ ดตั้ง อุป กรณ์ ค วบคุ ม การ
สั่นสะเทือนเพื่อสลายพลังงานจากแรงแผ่นดินไหวและแรงลม โดยได้รับทุน
วิ จั ย จากกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งและมี รศ.ดร.นคร ภู่ ว โรดม เป็ น
หัวหน้าโครงการ ผู้เขียนขอขอบคุณ นายจิรวัฒน์ จันทร์เรือง และ นาย
สมศักดิ์ สืบสาย นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาหรับ
การสนับสนุนงานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง

6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการออกแบบพบว่าการออกแบบโครงสร้างใหม่ให้มีขนาดเล็กลง
พร้อมกับใช้อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนแบบใช้ TLD เพิ่มความหน่วงให้กับ
โครงสร้างนั้นมีประสิทธิผลมาก สามารถควบคุมสภาวะการใช้งานในด้าน
การการโก่งตัวและความเร่งในแนวราบเนื่องจากแรงลมให้อยู่ในข้อกาหนด
และสามารถออกแบบโครงสร้างให้มีกาลังพอเพียงได้โดยประหยัดต้นทุน
โครงสร้างหลักได้มากที่สุด คือลดต้นทุนได้ประมาณ 8 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับการออกแบบโครงสร้างแบบเดิม
ส่วน TMD แบบ Pendulum นั้น มีประสิทธิผลมาก เหมือนกับ TLD
แต่ต้องใช้งบประมาณที่มากกว่าในการสร้างมวลลูกตุ้มและติ ดตั้งอุปกรณ์
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ มวลลู ก ตุ้ ม ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ การสั่ น ไหวอย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้หลายทิศทาง นอกจากนั้นการยกติดตั้งและเชื่อมประกอบ
ลูกตุ้มยังมีความยากลาบากในการทางาน จึงต้องการงบประมาณที่ค่อนข้าง
สูง ทาให้ประหยัดสามารถต้นทุนโครงสร้างหลักได้ประมาณ 7 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับการออกแบบโครงสร้างแบบเดิม อย่างไรก็ตาม TMD ใช้พื้นที่
ในการติดตั้งน้อยกว่า TLD และการบารุงรักษาในระยะยาวจะดีกว่า TLD
ในเบื้องต้นสามารถสรุปผลได้วา การติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน
สามารถช่ ว ยประหยั ด โครงสร้ า งในการออกแบบได้ พ อสมควร คิ ด เป็ น
อัตราส่วนที่ประมาณ 10%-12% ของการออกแบบทั่วไป และเป็นวิธีการ
ออกแบบที่เหมาะสมสาหรับโครงสร้างที่มีลักษณะชะลูดและพบปัญหาใน
การออกแบบเพื่อต้านการสั่นไหวในสภาวะใช้งานจากแรงลม
อย่างไรก็ตามอัตราส่วนความหน่วงที่เพิ่มขึ้นจาก TLD และ TMD
จะนามาใช้ในการลดการสั่นไหวจากแรงลมหรือแรงอื่นๆ ในสภาวะใช้งาน
เท่านั้น จะไม่นามาพิจารณาในการลดแรงลมในการออกแบบด้านกาลัง
เนื่ อ งจากเมื่ อ โครงสร้ า งรั บ แรงลมจนใกล้ ถึ ง ประลั ย (แรงลมที่ คู ณ ตั ว

[1] สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(2562). โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการออกแบบและคานวณ
โครงสร้างที่ติดตังอุปกรณ์ควบคุมการสั่นสะเทือนเพื่อสลายพลังงาน
จากแรงลมและแผ่นดินไหว (ฉบับร่าง)
[2] Holmes, J.D. (2003). Wind Loading of Structures. Spon Press
Companies, pp 111-114
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Parameter. Earthquake engineering and structural
dynamics, Vol.10, pp 381-401
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Sirindhorn International Institute of Technology and
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[5] Thaiboonmee, A. (2016). Suppressing Wind-induced
response of Tall building by Multiple Tune liquid dampers.
M.Eng Thesis, Asian Institute of Technology, Thailand.
[6] Warntitchai, P. and Pinkaew, T. (1998). Modelling of liquid
sloshing in rectangular tanks with flow-dampening devices.
Engineering Structures, Vol 20, No.7, pp 593-600
[7] มยผ.1311-50(2550) มาตรฐานการค านวณแรงลมและการ
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พฤติกรรมฐานรากเสาเข็มเจาะบนพื้นลาดเอียงภายใต้แรงกระทาด้านข้าง
BEHAVIOR OF BORED PILE FOUNDATION ON SLOPING GROUND UNDER LATERAL LOADING
วิทวัส คาทิพย์1 สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน1,* ปรีดา ไชยมหาวัน1 และ ธนกร ชมภูรัตน์1
1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
*Corresponding author; E-mail address: somboon.sh@up.ac.th

บทคัดย่อ
พื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว จึงมีอาคารที่ก่อสร้างในบริเวณเชิงเขา
และข้อคาถามเกี่ยวกับความแข็งแรงของฐานรากอาคารในการต้านทานแรง
แผ่ น ดิ น ไหวจะถู ก ถามบ่ อ ยครั้ ง จากผู้ เ ข้ า ใช้ อ าคาร งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงทางด้านข้างของเสาเข็มเจาะที่
ก่ อ สร้ า งบนเชิ ง เขาโดยท าการทดสอบ โครงสร้ า งเสาเข็ ม เจาะที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษามีต้นแบบจากอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็น
อาคารที่ก่อสร้างบนเชิงเขา และทาการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับผล
การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองเสาเข็ ม ที่ มี ส ปริ ง แทนแรงดั น ดิ น ด้ า นข้ า ง ผล
การศึกษาพบว่าโครงสร้างเสาเข็มเจาะที่ทาการก่อ สร้างบนเชิงเขาสามารถ
ต้านทานแรงด้านข้างได้ดี และการวิเคราะห์เสาเข็มที่มีสปริงเป็นแรงดันดิน
ด้ า นข้ า งซึ่ ง วิ ศ วกรใช้ อ อกแบบเสาเข็ ม กั น ทั่ ว ไปแสดงถึ ง พฤติ ก รรมของ
เสาเข็มได้ในทางที่ปลอดภัยถึงแม้ว่าจะเป็นเสาเข็มบนพื้นลาดเอียง
คาสาคัญ: เสาเข็มคอนกรีต, แรงด้านข้าง, พื้นลาดเอียง

Abstract
The northern region of Thailand has a plateau landscape
and a risk of earthquake. Buildings may be constructed on the
sloping ground and a question about the strength of pile for
resisting earthquake is asked many times from residents. The
objectives of this research are to study the behavior of bored
pile subjected to lateral loading by doing experiment, the details
of bored pile are from the construction drawing of staff
dormitory building at University of Phayao where is located on
the area of sloping ground, and to compare the experimental
results with the analysis of pile model with lateral spring which
is taken into account lateral soil pressure. The results of this
study show that the pile constructed on the sloping ground can
resist the lateral load effectively. In addition, the analysis of pile
with lateral spring that usually done by engineers can capture

the behavior of pile subjected to lateral loading in the
conservative way although the pile is on the sloping ground.
Keywords: Reinforced concrete piles, Lateral loading, Sloping
ground

1. บทนา
โครงสร้างส่วนฐานรากเป็นส่วนสาคัญอย่างมาก หากโครงสร้างฐานราก
วิบัติจะส่งผลให้ทั้งโครงสร้างไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ และการซ่อมแซมทา
ได้ยากมาก การออกแบบฐานรากจึงต้องพิจารณาถึงแรงกระทาต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกรณี ที่ เ สาเข็ ม ต้ อ งรั บ แรงกระท าทาง
ด้านข้ าง โดยทั่วไปการวิเ คราะห์ป ฏิ สัมพั นธ์ ระหว่างโครงสร้างฐานราก
เสาเข็มและดิน รอบเสาเข็ม นั้น จะทาการวิเคราะห์ โดยการจาลองสปริง
ด้านข้างแทนแรงดันจากดินรอบเสาเข็ม ค่าสติฟเนสของสปริงขึ้นอยู่กับ
สภาพชั้นดิน ซึ่งต้องทาการเจาะสารวจไว้ [1] อย่างไรก็ตาม แบบจาลอง
ดังกล่าวจะใช้กับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ แต่การก่อสร้างอาคารใน
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ อาจมี ก ารตั้ ง อาคารในบริ เ วณที่ ร าบติ ด กั บ ที่ ล าดชั น
ยกตัวอย่าง อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการก่อสร้างบนที่
ราบติดที่ลาดชัน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 11.55 เมตร ยาว
61.20 เมตร มีจานวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น เป็นโครงสร้างใช้ระบบเสาเข็มเจาะ
แห้งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม 0.35 เมตร และมีความลึก 12 เมตร
ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยความลาดชันของดินประมาณ 1 : 1.10 และรูปที่ 2
แสดงอาคารที่พักบุคลากรที่สร้างแล้วเสร็จ เมื่อให้บุคลากรได้เข้าพักอาศัย
จะมีบุคลากรจานวนมากเกิดความกังวลว่าอาคารจะทรุดลงตามความลาด
ชันของดิน ซึ่งวิศวกรสามารถอธิบายได้ว่าโครงสร้างไม่ได้ถ่ายลงชั้นดินที่ติด
ที่ลาดชัน แต่มีเสาเข็มรับน้าหนักบรรทุกแล้วถ่ายลงสู่ชั้นดินแข็งด้านล่าง
อาคารจึงไม่เกิดการทรุดตัว อีกความกังวลหนึ่งคือเสาเข็มจะรับแรงด้านข้าง
จากแรงแผ่นดินไหวได้หรือไม่ ซึ่งวิศวกรยังไม่สามารถตอบได้อย่างมั่นใจ
เนื่องจากเสาเข็มอยู่ในดินที่ติดที่ลาดชัน จึงไม่ทราบว่าการใช้ แบบจาลอง
สปริงแทนแรงดันของดินนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของเสาเข็มเจาะโดยทาการทดสอบ
และเปรียบเทียบผลทดสอบกับการวิเคราะห์แบบจาลองเสาเข็มที่มีสปริง
ด้านข้างแทนแรงดันของดินรอบเสาเข็ม
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ข้อมูลในการคานวณค่าโมเมนต์ดัดที่แต่ละความลึก รูปที่ 5 แสดงขั้นตอน
การก่อสร้างเสาเข็มตัวอย่างบนพื้นดินเชิงเขา
เมื่อทาการวัดค่าคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง ได้กาลังอัดของคอนกรีตที่
อายุ 28 วัน f c เท่ากับ 36.8 MPa กาลังครากของเหล็กเสริมตามยาว
f y เท่ากับ 650.2 MPa โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมเจาะจะใหญ่
กว่า 350 มิลลิเมตร ตามที่กาหนดไว้ เป็น 570 มิลลิเมตร เนื่องจากดิน
บริเวณที่ทาการศึกษานี้ค่อนข้างแข็ง จึงทาให้หัวเจาะส่ายระหว่างเจาะ จึง
ทาให้ขนาดของหลุมเจาะใหญ่กว่าแบบก่อสร้าง
รูปที่ 6 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ให้แรงดันด้านข้าง จะใช้เครื่องอัดไฮ
ดรอลิค ให้แรงดันเสาเข็มทั้ง 2 ต้น โดยมีอุปกรณ์วัดค่าแรง (Load cell)
และอุปกรณ์วัดระยะการเคลื่อนที่ด้านข้างของเสาเข็ม พร้อมอุปกรณ์วัดค่า
ความเครียดของเหล็กเสริมตามยาวที่แต่ละความลึก ต่อเข้ากับเครื่องเก็บ
ข้อมูล (Data logger) ระหว่างการทดสอบข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ ทุก
0.5 วินาที
จากการคาดการณ์อย่างง่ายโดยใช้กฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2550 สาหรับ
คานวณแรงเฉือนที่ฐานจากแผ่นดินไหวจะมีค่าประมาณ 5-7 เปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนั ก บรรทุ ก [2] เสาเข็ ม เจาะขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 350
มิ ล ลิ เ มตร จะรั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก ปลอดภั ย ในได้ ที่ 350 kN ดั ง นั้ น แรง
ด้ า นข้ า งสู ง สุ ด ประมาณ 0.07 คู ณ 350 เท่ า กั บ 24.5 kN ตามหลั ก การ
ออกแบบงานทางวิศวกรรมปฐพีมักจะใช้ค่าความปลอดภัย (Safety factor)
เท่ากับ 2.5 ดังนั้น แรงด้านข้างสูงสุดควรทดสอบที่แรงด้านข้างอย่างน้อย
2.5 คู ณ 24.5 เท่ า กั บ 61.25 KN. การทดสอบนี้ จึ ง ให้ แ รงกระท าทาง
ด้านข้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงแรงสูงสุดที่ 65 KN. แล้วลดแรง
กระทาเป็นศูนย์

รูปที่ 1 แปลนรูปตัดอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 2 อาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2. วิธีดาเนินงานวิจัย
2.1 การทดสอบการรับแรงด้านข้างของเสาเข็ม
รายละเอียดของเสาเข็มที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัย
พะเยา ดังแสดงในรูปที่ 3 จะถูกนามาใช้เป็นต้นแบบของเสาเข็มที่จะทาการ
ทดสอบ เสาเข็มมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มิลลิเมตร เหล็กตามยาว
เป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด 12 มิลลิเมตร (DB12) จานวน 6 เส้น และเสริม
เหล็กกลมขนาด 6 มิลลิเมตร เป็นปลอกเกลียวที่ระยะเรียง 0.15 เมตร
บริเวณที่เตรียมตัวอย่างเสาเข็มแล้วทาการทดสอบจะอยู่ใกล้กับที่ตั้งของ
อาคารที่พักบุคลากร โดยอยู่ติดที่ลาดชันประมาณ 1 : 1.50 การศึกษานี้จะ
ทาการหล่อตัวอย่างเสาเข็มจานวน 2 ต้น ที่ความลึกในดิน 7 เมตร ตาแหน่ง
เสาเข็ ม ห่างกันประมาณ 3 เมตร เพื่อให้ ถ่ ายแรงด้านข้ างซึ่ ง กันและกั น
ระหว่างเสาเข็ ม 2 ต้น ดัง แสดงในรูป ที่ 3 การถ่ ายแรงมี 2 รูป แบบ คื อ
รูปแบบที่ 1 ให้แรงดันเสาเข็มออกห่างจากกัน (รูปที่ 4(ก)) และ รูปแบบที่
2 ให้แรงดันเสาเข็มเข้าหากัน (รูปที่ 4(ข)) เสาเข็มต้นที่ติดกับที่ลาดชันจะถูก
ติดอุปกรณ์วัดค่าความเครียด (strain gauge) ไว้ที่เหล็กเสริมที่ความลึกจาก
ผิวดิน 0.40 1.40 2.40 3.40 4.40 5.40 และ 6.40 เมตร ที่แต่ละระดับ
ความลึกจะมีอุปกรณ์วัดค่าความเครียด 2 ตัว เพื่อนามาคานวณความโค้ง
การดัด (bending curvature) ของเสาเข็ มที่แต่ละความลึก และใช้เ ป็ น
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(ก) รูปแบบการให้แรงด้านข้างแบบที่ 1
(ดันเสาเข็มออกห่างกัน)
(ค) เจาะเสาเข็มความลึก 7 เมตร

(ข) รูปแบบการให้แรงด้านข้างแบบที่ 2
(ดันเสาเข็มเข้าหากัน)
รูปที่ 4 รูปแบบการให้แรงดันด้านข้างระหว่างเสาเข็ม 2 ต้น
(ง) เทคอนกรีตเสาเข็ม
รูปที่ 5 การก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

(ก) มัดเหล็กเสริม

รูปที่ 6 การทดสอบเสาเข็ม

(ข) ติดตัง้ อุปกรณ์วัดความเครียดพร้อมเดินสายไฟ

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและค่าความโค้งของเสาเข็ม
จากทฤษฎีบทการดัดของคาน ค่าความโค้ง (  ) จะมีค่าเท่ากับ M/EI
โดยที่ M คือค่าโมเมนต์ดัด EI คือค่าความแข็งการดัด ดังนั้น เพื่อให้การ
วิเคราะห์แบบจาลองเสาเข็มเจาะที่มีแรงดันดินด้านข้างได้ถูกต้อง ค่า EI
ควรได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและค่าความโค้งของหน้าตัด
เสาเข็ ม นอกจากนี้ ยั ง สามารถน ามาใช้ แ ปลงค่ า ความโค้ ง ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบมาเป็ น ค่ า โมเมนต์ ดั ด ที่ ต าแหน่ ง วั ด ค่ า ความโค้ ง ได้ วิ ธี ก ารหา
ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและค่าความโค้ง มีขั้นตอน ดังนี้ (ดูรูปที่ 7
ประกอบ)
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ขั้นตอนที่ 1 กาหนดค่าความเครียดอัดที่ผิวนอกสุดของคอนกรีต (  c )
โดยมีค่าที่น้อยกว่า 0.003
ขั้นตอนที่ 2 สมมติระยะช่วงคอนกรีตรับแรงอัด (ระยะ c) แล้วคานวณ
ค่าความโค้งการดัด  จาก


c

ยืดหยุ่นของเหล็กซึ่งมีค่าเท่ากับ 200 GPa แต่ค่าความเค้นต้องไม่เกินกาลัง
ครากของเหล็กเสริม ดังสมการที่ (7) และแรงในเหล็กเสริม จะคานวณได้
จากผลคูณของความเค้นและพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมในแต่ละชั้น ดัง
สมการที่ (8)
 si 

(1)

c

ขั้ น ตอนที่ 3 ค านวณความเครี ย ดและแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ของคอนกรี ต
ความเครียดในส่วนของคอนกรีตจะพิจารณาเฉพาะด้านรับแรงอัดโดยมี
ความเค้นอัดมากสุดเท่ากับ  c ที่ผิวนอกสุดของคอนกรีต ส่วนความเครียด
ที่ระยะ x ใด ๆ  cx คานวณได้จากสมการที่ (2)
 cx   c
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x
c

(2)

ความเค้ น ที่ ร ะยะ x ใด ๆ f cx ค านวณได้ จ ากความเครี ย ดโดยใช้
สมการของ Hognestad [3] ดังแสดงในสมการที่ (3) และทาให้ได้แรงอัดที่
ระยะ x ใด ๆ ดังแสดงในสมการที่ (4)
2
 2
  cx  
cx
f cx  f c ' 
  
  0   0  
2
 2
 c  2 
c
 fc ' 
x
 x 
  0 c

  0c 

c
c

 c  di 

(6)

f si  Es si  f y

(7)

Fsi  f si Asi

(8)

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบสมดุลระหว่างแรงอัดและแรงดึง ซึ่งผลรวมของ
แรงจะต้องมีค่าเท่ากับแรงตามแนวแกน (P) ที่กระทากับเสาเข็ม แต่ในการ
ทดลองไม่ได้ให้แรงกระทาตามแนวแกน ดังนั้น ผลรวมของแรงบนหน้าตัด
จึงมีค่าเท่ากับศูนย์ หากตรวจสอบแล้วแรงบนหน้าตัดไม่สมดุลให้วนกลับไป
ทาขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อหน้าตัดมีแรงที่กระทาที่สมดุลแล้ว จึงทาการคานวณ
ค่ า โมเมนต์ ดั ด โดยพิ จ ารณาที่ จุ ด กึ่ ง กลางหน้ า ตั ด เป็ น แกนพิ จ ารณาค่ า
โมเมนต์ดัด ตามสมการที่ (9)
M    r  c  x  dCc   Fsi  r  di 

(3)

(9)

เมื่อจบขั้นตอนที่ 6 จะทาให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมเมนต์ดัดและ
ค่าความโค้ง 1 จุด เพื่อหาความสัมพันธ์ในจุดต่อไป ให้วนกลับไปทาขั้นตอน
ที่ 1 ใหม่อีกครั้งโดยเพิ่มค่า  ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงค่าความเครียดประลัย
 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.003
รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและค่าความโค้งที่ได้ทา
การวิเคราะห์หน้าเสาเข็ม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 570 มิลลิเมตร เมื่อหาค่า
ความชันของความสัมพันธ์ในช่วงยืดหยุ่นก่อนที่เหล็กเสริมตามแนวยาวจะ
คราก จะได้ค่า EI เท่ากับ 7358.6 kN-m2
c

cu

dCc  f cx dA
2
 2

 
2
 f c '  c x   c  x 2  2 r 2   r  c  x  dx
c
c


 0

 0 

(4)

ดังนั้น แรงอัดลัพธ์ของคอนกรีตจะได้จากการอินทิเกรทสมการที่ (4)
ตั้งแต่ x = 0 ถึง c ดังแสดงในสมการที่ (5) ซึ่งในการศึกษานี้จะทาการอินทิ
เกรทเชิงตัวเลขระหว่างการคานวณ
c

Cc  
0

2
 2
 c  2 
2
2
c
fc ' 
x 
 x  2 r   r  c  x  dx (5)
  0 c

  0c 

ขั้ น ตอนที่ 4 ค านวณความเครี ย ดและแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ของเหล็ ก เสริ ม
ตามยาว โดยความเครียดที่เ หล็กแต่ละชั้น  si จะขึ้นอยู่กับระยะ di
ของเหล็กเสริมแต่ละชั้น ตามสมการที่ (6) และสามารถนาความเครียดนี้ไป
คานวณความเค้นของเหล็กเสริมแต่ละชั้น f si ถ้าความเครียดอยู่ในช่วง
ยื ด หยุ่ น ค่ า ความเค้ น จะมี ค่ า เท่ า กั บ ผลคู ณ ของความเครี ย ดกั บ โมดู ลั ส
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เสาเข็ ม จะถู ก จ าลองเป็ น ชิ้ น ส่ ว นเฟรม (Frame element) โดย
กาหนดให้มีค่า EI เท่ากับ 7358.6 kN-m2 ยาว 7 เมตร ที่ปลายเสาเข็ม
ด้านล่างจะใช้ฐานรองรับแบบล้อเลื่อน (roller) ที่ปลายด้านบนจะเป็นปลาย
อิสระ และให้แรงกระทาโครงสร้างที่หัวเสาเข็มด้วยขนาด 65 kN สปริง
ด้านข้างแทนแรงดันดินจะถูกจาลองโดยใช้ค่าสติฟเนสเสนอโดย Davisson
[4] ดังแสดงในสมการที่ (10)
ks 

โดยที่

67 su
B

(10)

คือ โมดูลัสต้านทานแรงแนวราบของดิน
คือ ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม
คื อ ก าลั ง ต้ า นทานแรงเฉื อ นแบบไม่ ร ะบายน้ า (Undrained
shear strength)

ks

B
Su

ค่า S ในการศึกษานี้จะใช้ข้อมูลจากผลการสารวจดินที่ทาขึ้นระหว่าง
การก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่ระดับ 0-1.75
เมตร ค่า S = 149.5 kN/m2 ที่ระดับ 1.75-2.25 เมตร ค่า S = 236.3
kN/m2 ที่ระดับ 2.25-2.75 เมตร ค่า S = 323.0 kN/m2 และที่ระดับลึก
กว่านี้ ค่า S = 394.8 kN/m2 โดยการศึกษานี้จะจาลองให้สปริงรับแรง
ด้านข้างอยู่ที่ตาแหน่งเดียวกับที่ติดอุปกรณ์วัดความเครียดไว้ คือ ที่ความลึก
ระดับ 0 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 และ 6.50 เมตร
u

u

u
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-1
-0.5
ระยะการเคลื่อนที่ (mm)
(ก) แรงกระทารูปแบบที่ 1

ค่าแรงกระทาทางด้านข้าง (kN)

2.3 แบบจาลองเสาเข็มและสปริงด้านข้างแทนแรงดันของดิน

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงด้านข้างและการเคลื่อนที่ด้านข้างแสดงในรูปที่ 9
ซึ่งพบว่าการเคลื่อนที่ด้านข้างสูงสุดที่ 2.1 มิลลิเมตร ในกรณีที่ดันเสาเข็มไป
ทางฝั่งที่ลาดชัน (ให้แรงกระทารูปแบบที่ 1) และการเคลื่อนที่ด้านข้างสูงสุด
ที่ 1.8 มิลลิเมตร ในกรณีที่ดันเสาเข็มตรงกันข้ามกับฝั่งที่ลาดชัน (ให้แรง
กระทารูปแบบที่ 2) การทดสอบเสาเข็มโดยให้แรงด้านข้างรูปแบบที่ 1 นั้น
มีค่าการเคลื่อนที่ด้านข้างมากกว่าการทดสอบเสาเข็มโดยให้แรงด้านข้าง
รูปแบบที่ 2 จึงสรุปได้ว่าดินที่อยู่ระหว่างเสาเข็มต้นที่ 1 กับเสาเข็มต้นที่ 2
มี ค วามแข็ ง แรงมากกว่ า ดิ น ที่ อ ยู่ ท างฝั่ ง ที่ ล าดชั น จึ ง ต้ า นการเคลื่ อ นที่
ด้านข้ างได้ดีกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เสาเข็ มสามารถรับ แรงกระทา
ด้านข้างที่ 65 kN ได้โดยเสาเข็มไม่เกิดการวิบัติ และเหล็กเสริมยังไม่ถึงจุด
คราก ซึ่งสามารถสรุปเป็นนัยได้ว่าเสาเข็มมีความสามารถในการต้านทาน
แรงแผ่นดินไหวได้ในกรณีนี้

ค่าแรงกระทาทางด้านข้าง (kN)

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและค่าความโค้งของเสาเข็ม
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงด้านข้างและการเคลื่อนที่ด้านข้าง

รูปที่ 10 และรูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงด้านข้างและค่า
ความโค้งการดัด  ที่คานวณจากค่าความเครียด 2 ค่า ที่ได้ทาการวัดค่าไว้
คือ  และ  (ดูรูปที่ 7 ประกอบ) ดังนั้น ค่าความโค้งจึงคานวณได้
จากสมการที่ (11)
s1

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการทดสอบ
การทดสอบให้แรงเสาเข็มโดยให้เครื่องอัดไฮดรอลิก โดยเพิ่มแรงอย่าง
สม่ าเสมอไปจนถึ ง ค่ า แรง 65 kN แล้ ว ลดแรงกระท าลงให้ เ ป็ น ศู น ย์
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รูปที่ 10 ค่าความโค้งของหน้าตัดเสาเข็ม และโมเมนต์ดัด
จากการให้แรงกระทารูปแบบที่ 1
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รูปที่ 11 ค่าความโค้งของหน้าตัดเสาเข็ม และโมเมนต์ดัด
จากการให้แรงกระทารูปแบบที่ 2
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รูปที่ 10 และ รูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าค่าความโค้งมีค่ามากในช่วงที่ความลึก
0.50 และ 1.50 เมตร และมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ที่ความลึกตั้งแต่ 3.50 เมตร ลงไป โดย
ค่าความโค้งการดัดจากการให้แรงในรูปแบบที่ 1 จะมีค่ามากกว่าค่าความโค้งการ
ดัดจากการให้แรงในรูปแบบที่ 2 นั้นแสดงว่าความแข็งของดินทางฝั่งติดที่ลาดชันมี
ความสามารถต้านทานแรงด้านข้างน้อยกว่าดินทางฝั่งที่ไม่ติดที่ลาดชัน

3.2 ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
การวิเคราะห์เสาเข็ม ในโปรแกรมนั้นได้ทาการจาลองเสาเข็มโดยใช้
คุณสมบัติของกาลังอัดคอนกรีต f c =36.8 MPa กาลังครากของเหล็กเสริม
ตามยาว f y เท่ากับ 650.2 MPa และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม
เจาะเท่ากับ 570 มิลลิเมตร และกาหนดให้ค่า EI ของเสาเข็มมีค่าเท่ากับ
7358.6 MPa จากนั้นนาค่าของสปริงได้คานวณไว้ตามสมการที่ 10 มาใส่ที่
ระดับความลึก 0 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 และ 7.00 เมตร
แล้วทาการวิเคราะห์โปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 12

จากการวิเคราะห์เสาเข็มในโปรแกรมจะเห็นได้ว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นใน
เสาเข็มนั้นมีค่ามากที่สุดในช่วงที่ความลึกลงมาจากดิน 1.50 เมตร หลังจาก
นั้นค่าโมเมนต์จะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับค่าความโค้งการ
ดัดที่ได้ทาการวัดค่าจากอุปกรณ์วัดความเครียดในรูปที่ 10 และ รูปที่ 11
ตารางที่ 1 แสดงค่ าโมเมนต์ ดัดในเสาเข็ ม ที่ไ ด้จากการวิเ คราะห์และค่ า
โมเมนต์ที่ได้จากการนาค่าความโค้งที่วัดได้จากการทดสอบที่จุดแรงกระทา
ด้านข้างสูงสุดคูณกับค่าความแข็งการดัด EI จะพบว่าค่าโมเมนต์ดัดที่ได้จาก
การวิเคราะห์จะให้ค่าที่มากกว่าการทดสอบ หากใช้ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
ไปออกแบบเสาเข็ ม จะท าให้ ไ ด้ เ สาเข็ ม มี ค วามปลอดภั ย ในการใช้ ง าน
อย่างไรก็ตาม ค่าโมเมนต์ดัดจากการทดสอบที่แสดงในตารางที่ 1 อาจมี
ความคลาดเคลื่อนจากอุปกรณ์วัดความเครียดอยู่บ้างจากการแกว่งของ
สัญญาณไฟฟ้า

โมเมนต์ดัด
จากการทดสอบ

โมเมนต์ดัด
จากการทดสอบ

โมเมนต์ดัด
จากการ

รูปแบบที่ 1
(kN-m)

รูปแบบที่ 2
(kN-m)

วิเคราะห์
(kN-m)

0.50

2.8

2.6

19.9

1.50

23.0

7.4

30.3

2.50

0.9

2.2

19.0

3.50

0.2

0.2

5.5

จากการทดสอบเสาเข็ ม และการวิ เ คราะห์ เ สาเข็ ม เพื่ อ รั บ แรงทาง
ด้านข้าง สามารถสรุปได้ ดังนี้
4.1 จากการทดสอบเสาเข็ม พบว่า เสาเข็มสามารถรับแรงทางด้านข้าง
สูงสุดได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดการวิบัติ และการครากของเหล็กเสริม
ตามยาวในเสาเข็ม
4.2 จากการทดสอบเสาเข็ม พบว่า ค่าความโค้งการดัดของเสาเข็มมีค่า
มากที่ระดับความลึก 0.50 เมตร และ 1.50 เมตร และมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ที่
ระดับ 3.50 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ค่าโมเมนต์ดัดจะมาก
สุดที่ระดับความลึก 1.50 เมตร เช่นเดียวกัน
4.3 ค่าโมเมนต์ดัดจากการวิเคราะห์จะมีค่ามากกว่าการทดสอบ ดังนั้น
ค่าความแข็งของสปริงรับแรงด้านข้างที่ใช้ในการวิเคราะห์มีค่าอ่อนมากไป
แต่ ห ากพิ จ ารณาในการน าค่ า โมเมนต์ ดั ด จากการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการ
ออกแบบเสาเข็ ม ค่ า ความแข็ ง ของสปริ ง นี้มีค วามเหมาะสมแล้ ว เพราะ
เสาเข็มที่ทาการออกแบบจะมีความปลอดภัยมากขึ้น
4.4 ในการศึ กษานี้ค วามลาดชั นของดิ นไม่ ส่ง ผลต่ อ การรับ แรงทาง
ด้านข้างของเสาเข็มอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากดินมีค่ากาลังต้านทานแรง
Su

ที่มากเพียงพอ

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 12 โมเมนต์ดัดและการแอ่นตัวของเสาเข็มจากการวิเคราะห์

ความลึกจากระดับ
พื้นดิน

(เมตร)

4. สรุปผลการวิจัย

เฉือน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบเสาเข็มกับการวิเคราะห์
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ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ใ หการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย และ
เครื่ อ งมื อ กลางในการทดสอบในการการท าการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ และ
ขอขอบคุ ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด เวียงพานทวีภัณ ฑ์ และ บริษั ท ดี เอ็นจิ
เนียริ่ง ดีไซน์ ที่ใหการสนับสนุนการเตรียมตัวอย่างเสาเข็มเจาะ
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การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ที่มสี ่วนอโลหะจากกระบวนการรีไซเคิลซากแผงวงจรไฟฟ้า
เป็นส่วนผสม
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีแนวคิดและความสนใจเกี่ยวกับการนาขยะพลาสติกที่เหลือ
ทิ้งจากกระบวนการรีไ ซเคิ ลซากแผงวงจรไฟฟ้า มาใช้ป ระโยชน์ เพื่อลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางหนึ่ ง คื อ การน ามาใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสม
ในผลิตภัณ ฑ์ค อนกรีต งานวิจัยนี้ จึง มีวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อศึ กษาผลกระทบ
ของผงส่วนที่เ ป็ นอโลหะ (Non-metallic part, NMP) ที่ไ ด้จากกระบวน
การรี ไ ซเคิ ล แผงวงจรไฟฟ้ า ต่ อ สมบั ติ เ ชิ ง กายภาพและเชิ ง กลของ
คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ โดยการนา NMP มาแทนที่มวลรวมละเอียด
บางส่วนที่ ร้อยละ 10-50 โดยน้าหนัก มีการควบคุมความหนาแน่นของ
คอนกรีตสดที่ 700 และ1,000 กก./ม.3 โดยมีอัตราส่วนน้าต่อปูนซีเมนต์
(w/c) เท่ า กั บ 0.5 ทุ ก ส่ ว นผสม และสารท าฟองโฟมที่ ไ ด้ จ ากการผสม
กั บ น้ าสะอาดที่ อั ต ราส่ ว น 1 : 40 มี ค วามหนาแน่ น เท่ า กั บ 50 กก./ม. 3
ผลการศึกษาพบว่า การแทนที่ทรายด้วยผง NMP ส่งผลให้ความหนาแน่น
แห้งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์มีความแปรปรวนไปจากความหนาแน่น
ควบคุ ม ของคอนกรี ต เพี ย งเล็ ก น้ อ ย และยั ง ส่ ง ผลให้ ก าลั ง อั ด รวมถึ ง
การดูดซึมน้าของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์มีค่าเพิ่มขึ้น การศึกษาแสดงให้
เห็นว่าสามารถผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ โดยใช้ NMP แทนที่ทราย
บางส่วน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาหรับ
คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ
คาสาคัญ: ส่วนอโลหะ, คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์, การดูดซึมน้า, กาลังรับ
แรงอัด, ความหนาแน่นแห้ง

Abstract
At present, there are idea and interest in the use of plastic
waste from the recycling of printed circuit board waste to reduce
its impact on the environment. One way is to utilize such plastic
waste as an ingredient in concrete products. The objective of

this research is to study the effects of non-metallic part (NMP)
obtained from PCB on the physical and mechanical properties
of cellular lightweight concrete by replacing some fine
aggregates with NMP at 10-50 percent by weight. The density of
fresh concrete was controlled at 700 and 1,000 kg/m3 with
constant water-cement ratio (w/c) of 0.5, and foaming agent
obtained from mixing with water at ratio of 1: 40. The concrete
was prepared with a foam generator at a density of 50 kg/m3 .
The results showed that replacing sand with NMP resulted in
slight variation of dry density of cellular lightweight concrete
from the controlled values, and also resulted in increased
compressive strength and water absorption. This study
suggested that cellular lightweight concrete can be
manufactured by using NMP as partial replacement of sand,
which meets the TIS specifications for cellular lightweight
concrete block.
Keywords: Non-metallic part, Cellular lightweight concrete,
Water absorption, Compressive strength, Dry density

1. บทนา
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ขยะพลาสติ ก นั บ เป็ น ปั ญ หาระดั บ ชาติ
ซึ่งประเทศไทยได้ติดอันดับ 6 ของโลกเรื่องการทิ้งขยะพลาสติก [1] คิดเป็น
ประมาณ 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด โดยสามารถนาขยะพลาสติก
มารีไซเคิลเพื่อนากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งได้เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน
ส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน [2] ซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนากลับ
มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ จะถู ก น าไปก าจั ด โดยการเผาท าลายและ
ฝังกลบ อาจจะส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงมี
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แนวคิดที่จะศึกษาการนาขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนามารีไซเคิลได้มาใช้
ประโยชน์ใหม่ ซึ่งขยะพลาสติกที่กล่าวถึงนี้คือ ขยะพลาสติกที่ได้มาจาก
โรงงานรีไซเคิลซากแผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีเศษพลาสติกที่ไม่สามารถทาลาย
หรือนาไปรีไซเคิลได้อีก โดยจะศึกษาการนาไปใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์บล็อกคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์
คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์ (Cellular Lightweight Concrete,
CLC) นิยมนามาทาเป็นอิฐบล็อกสาหรับก่อเป็นผนัง เนื่องจากมีน้าหนักเบา
และช่ ว ยลดการน าความร้ อ นได้ ดี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ในประเทศไทยมี ก าร
ใช้งานอย่างแพร่หลาย จึง ได้กาหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมออกมา
2 มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐาน มอก. 1505 - 2541 ส าหรั บ คอนกรี ต
มวลเบาแบบฟองอากาศอบไอน้ า [3] ซึ่ ง มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ต้อ งผ่าน
การอบด้วย ไอน้า ส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตสูง ผู้ประกอบการจึงมักเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ และอีกมาตรฐานคื อ มาตรฐาน มอก. 2601 – 2556
ส าหรั บ คอนกรี ต บล็ อ กมวลเบาแบบเติ ม ฟองอากาศ [4] หรื อ เรี ย กว่ า
คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ โดยสามารถแบ่งประเภทได้ตามความหนาแน่น
แห้ ง เช่ น คอนกรี ต มวลเบาชนิ ด C10 ความหนาแน่ น แห้ ง อยู่ ร ะหว่ า ง
901-1,000 กก./ม.3 กาหนดกาลังอัดและการดูดซึมน้าต้องมีค่าไม่ต่ากว่า
25.5 กก./ซม.2 และร้อยละ 23 ตามลาดับ การผลิตในระบบนี้ใช้ต้นทุนไม่
สูงมาก ทาให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถลงทุนในกระบวนการผลิตได้
คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์ เป็นคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของ
โฟมผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ ทรายและน้า นักวิจัยหลายท่าน [5-12] ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ การนาวัสดุเ หลือใช้ต่างๆมาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตมวลเบา
เซลลูลาร์ เช่น เถ้าลอย เถ้าชานอ้อย เศษเมลามีน พลาสติกพอลิโพรไพลีน
Chaitongrat and Siwadamrongpong [5] นาเศษเมลามีนมารีไซเคิลเป็น
ส่วนผสมแทนที่วัสดุมวลรวมละเอียด พบว่าการแทนที่ด้วยเศษเมลามีนส่งผล
ให้กาลังรับแรงอัดและการดูดซึม น้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคอนกรีตมวลเบา
เซลลูลาร์แบบปกติ การใช้เศษเมลามีนแทนที่ทรายร้อยละ 25 ส่งผลให้กาลัง
รับแรงอัดมีค่าสูงสุด
การศึกษาที่ผ่านมายังไม่พิจารณาถึงคุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกล
ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ที่มีส่วนผสมของส่วนอโลหะ(Non-metallic
part, NMP) ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรไฟฟ้า ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของ NMP ที่ มี ผ ลต่ อ สมบั ติ เ ชิ ง
กายภาพและเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ เพื่อเป็นแนวทางเลือก
ในการจัดการและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกต่อไป

2. การทดสอบ
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ ว ยปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ธ รรมดา
(Ordinary Portland cement; OPC) ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM
C150 มวลรวมละเอี ย ดเป็ น ทรายแม่ น้ า ซึ่ ง ผ่ า นการอบแห้ ง ในเตาอบที่
ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 110±5 องศาเซลเซียส แล้วนามาร่อนผ่านตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 16 และน้าที่ใช้ในการผสมคอนกรีต คือ น้าประปาสะอาด
ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต
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สารก่อโฟม (Foaming agent) หรือน้ายากักกระจายฟองอากาศที่ใช้ใน
การศึกษานี้ เป็นสารก่อโฟมชนิดสังเคราะห์ ประเภทประจุลบ สูตรสารเพิ่ม
ฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ (CLC) จากผู้ผลิตในประเทศไทย
ผง NMP ในการศึกษานี้ได้มาจากกระบวนการรี ไซเคิลเศษแผงวงจร
ไฟฟ้าเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมีที่เป็นออกไซด์หลักของผง NMP จากการทดสอบด้วย
X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) ได้ แ ก่ SiO2 (22.5%), CaO
(9.91%) และ Al2O3 (7.37%) มีความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 1.82 และมีค่าการ
ดูดซึมน้าร้อยละ 8 อนุภาคของ NMP มีขนาด 50 ไมครอน (0.05 มิลลิเมตร)
แสดงในรูปที่ 1 ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าส่วนประกอบที่เป็นพอลิเมอร์เรซินใน
NMP มี ก ารเติ ม แต่ ง สารหน่ ว งไฟประเภทโบรมี น และอาจมี โ ลหะหนั ก
หลงเหลื อ อยู่ ซึ่ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม [13] ดั ง นั้ น ควรมี ค วาม
ระมัดระวังในการนาไปใช้งาน

รูปที่ 1 ผง NMP

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
2.2.1 เครื่องร่อนแยกขนาด
เครื่องร่อนพร้อมชุดตะแกรงร่อนตามมาตรฐาน ASTM E11 ใช้ในการ
ร่อนเพื่อให้ไ ด้ขนาดทรายตามมาตรฐานก่อนนาไปผสมคอนกรีตมวลเบา
เซลลูลาร์
2.2.2 เครื่องผสมคอนกรีต
เครื่องผสม (Mixer) คอนกรีตมวลเบาที่ใช้งานในการศึกษานี้เป็นโม่ผสม
แบบผสมเอียง
2.2.3 เครื่องผลิตฟองโฟม
เครื่องผลิตเนื้อโฟมเหลวหรือเครื่องสร้างฟองโฟม (Foam generator)
เป็ นเครื่องผลิตเนื้อโฟมสาหรับคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ ประกอบด้วย
อุปกรณ์สาคัญคือ เครื่องยิงฟองโฟม ตัวปรับแรงดันเข้ าถัง หรือเครื่ องอั ด
อากาศ (รูปที่ 2) เพื่อทาให้ความดันภายในเครื่องสร้างฟองโฟมคงที่ ที่ความ
ดัน 4-6 บาร์ และถั ง สาหรับ ผสมสารสร้างฟองโฟมกับ น้า ซึ่ ง จะทาให้ได้
ฟองโฟมปริมาณมาก โดยจะทาการผสมสารสร้างฟองโฟมต่อน้าที่อัตราส่วน
1 : 40 โดยน้ าหนั ก เทคนิ ค ในการทาให้ น้ากลายเป็ น โฟมเหลว (Liquid
foam) ก่ อ นที่ จ ะน าไปผสมกั บ คอนกรี ต สดนี้ เ รี ย กว่า Pre-formed foam
method ตามมาตรฐาน ASTM C796
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมที่ใช้ในการทดลอง
รายการ

รูปที่ 2 เครื่องผลิตฟองโฟม

2.2.4 ภาชนะและเครื่องชั่งนาหนักคอนกรีตสด
การทดสอบหาความหนาแน่นของคอนกรีตสด ทาได้โดยชั่งน้าหนักของ
คอนกรีตสดในภาชนะที่ทราบปริมาตร ขนาดภาชนะที่ใช้มีปริมาตร 1 ลิตร
2.2.5 แบบหล่อมาตรฐาน
แบบหล่อมาตรฐานทรงกระบอกขนาด 100×200 มม. สาหรับ หล่ อ
ตัวอย่างทดสอบกาลังรับแรงอัด การดูดซึมน้า และความหนาแน่นแห้ง

สัดส่วนผสม(โดยน้าหนัก)
ปูน
ทราย
NMP
น้า
A-D1
1
1
0
0.5
B-D1
1
0.9
0.1
0.5
C-D1
1
0.8
0.2
0.5
D-D1
1
0.7
0.3
0.5
E-D1
1
0.6
0.4
0.5
F-D1
1
0.5
0.5
0.5
A-D2
1
1
0
0.5
B-D2
1
0.9
0.1
0.5
C-D2
1
0.8
0.2
0.5
D-D2
1
0.7
0.3
0.5
E-D2
1
0.6
0.4
0.5
F-D2
1
0.5
0.5
0.5
**D1 คือ ควบคุมความหนาแน่นของคอนกรีตสดเท่ากับ 700 กก./ม.3
D2 คือ ควบคุมความหนาแน่นของคอนกรีตสดเท่ากับ 1,000 กก./ม.3

2.3.2 การเตรียมฟองโฟม
ฟองโฟมที่ใช้ในการผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์นั้นผลิตโดยการนา
น้ ายากั ก กระจายฟองอากาศมาผสมเจื อ จางกั บ น้ าสะอาดในอั ต ราส่ ว น
2.2.6 เครื่องทดสอบกาลังรับแรงอัด
การทดสอบกาลังรับแรงอัดใช้เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal 1:40 โดยน้ าหนั ก จากนั้ น ท าให้ เ กิ ด ฟองโฟมด้ ว ยเครื่ อ งผลิ ต ฟองโฟม
testing machine, UTM) ที่ มี ก าลั ง สู ง สุ ด 100 ตั น และสามารถควบคุ ม โดยเครื่องยิงฟองต้องต่อเข้ากับเครื่องอัดอากาศ ซึ่งตั้งความดันไว้ที่ 6.0 บาร์
ทาให้ได้ความหนาแน่นของฟองโฟมอยู่ที่ประมาณ 50 กก./ม.3
อัตราการเคลื่อนที่ของหัวกดได้
2.3.3 การควบคุมความหนาแน่นของคอนกรีตสด
2.2.7 ตู้อบลมร้อน
ทาการผสมโดยเริ่มจากการผสมปูนซีเมนต์กับทรายให้เข้ากัน จากนั้นใส่
ใช้ตู้อบลมร้อนที่สามารถตั้งอุณหภูมิสาหรับการอบตัวอย่างทดสอบหรือ
ผง NMP เข้าไปผสมให้เข้ากัน จึงเติมน้าเข้าไปและตามด้วยการใส่ฟองโฟม
วัสดุในการทดสอบการดูดซึมน้า
หลั ง จากการผสมคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล าร์ ต ามส่ ว นผสมที่ อ อกแบบไว้
2.3 การหล่อตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์
เรียบร้อยแล้ว จึง ตรวจสอบค่ าความหนาแน่นสดของคอนกรีตว่าเป็ น ไป
2.3.1 อัตราส่วนผสม
ตามที่ออกแบบส่วนผสมไว้หรือไม่ โดยการชั่งน้าหนักของคอนกรีตสดใน
ส่วนผสมที่ใช้ในงานวิจัยนี้แสดงตาม
ภาชนะที่มีปริมาตร 1 ลิตร เพื่อคานวณหาความหนาแน่นของคอนกรีตสด
ตารางที่ 1 โดยการแทนที่ทรายด้วยผง NMP ร้อยละ 10, 20, 30, 40 ซึ่งความหนาแน่นของคอนกรีตคืออัตราส่วนระหว่างน้าหนักของคอนกรีตสด
และ 50 โดยน้ าหนั ก ควบคุ ม ความหนาแน่ น ของคอนกรี ต สดเท่ า กั บ ต่อปริมาตรของภาชนะ มีหน่วยเป็น กก./ม.3
700 (D1) และ 1,000 (D2) กก./ม. 3 อั ต ราส่ ว นน้ าต่ อ ปู น ซี เ มนต์ (w/c)
2.3.4 การหล่อตัวอย่างทดสอบ
เท่ากับ 0.5 ทุกส่วนผสม แบ่งเป็น 6 สูตร ได้แก่
ก่อนการเทคอนกรีตลงในแบบหล่อจะใช้น้ามันทาบางๆที่ด้านในของ
1. สูตร A ปริมาณ NMP โดยแทนที่ทราย ร้อยละ 0 โดยน้าหนัก
แบบหล่อ เพื่อให้สามารถถอดแบบออกได้ง่ายขึ้น แต่ควรระวังอย่าทาน้ามัน
2. สูตร B ปริมาณ NMP โดยแทนที่ทราย ร้อยละ 10 โดยน้าหนัก
มากจนเกินไป เพราะจะทาให้คอนกรีตผสมกับน้ามันที่เป็นส่วนเกิน ส่งผลให้
3. สูตร C ปริมาณ NMP โดยแทนที่ทราย ร้อยละ 20 โดยน้าหนัก
เกิดปัญหาการแข็งตัวและกาลังของคอนกรีต จะลดลงได้ จากนั้นเทคอนกรีต
4. สูตร D ปริมาณ NMP โดยแทนที่ทราย ร้อยละ 30 โดยน้าหนัก
ลงในแบบหล่อทันทีหลังจากทาการผสมคอนกรีตเสร็จเรียบร้อย โดยแบ่งเท
5. สูตร E ปริมาณ NMP โดยแทนที่ทราย ร้อยละ 40 โดยน้าหนัก
เป็นจานวน 2 ชั้น แต่ละชั้นทาการสั่นด้วยเครื่องสั่นคอนกรีต จากภายนอก
6. สูตร F ปริมาณ NMP โดยแทนที่ทราย ร้อยละ 50 โดยน้าหนัก
กาหนดระยะเวลาการสั่น ชั้นละ 15 วินาทีเท่ากันทุกตัวอย่าง เพื่อช่วยลด
ช่องว่างภายในตั วอย่า งทดสอบคอนกรี ต ภายหลัง จากการสั่ น เรี ย บร้ อ ย
จึงเทคอนกรีตให้พูนปากแบบหล่อแล้วปาดหน้าคอนกรีตให้เรียบ
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2.3.5 การถอดแบบและการบ่ม
ภายหลั ง จากเทคอนกรี ต ลงในแบบหล่ อ แล้ ว น าตั ว อย่ า งทดสอบไป
ห่ อ หุ้ ม ด้ ว ยแผ่ น พลาสติ ก โพลิ เ อที ลี น เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย น้ า ซึ่ ง แผ่ น
พลาสติกต้องแนบไปกับผิวของคอนกรีต รอยต่อระหว่างแผ่นจะต้ องแนบ
สนิ ท กั น เพื่ อ ป้ อ งกั น การระเหยของน้ าออกจากคอนกรี ต หลั ง จากนั้ น
24 ชั่วโมง จึงถอดแบบหล่อและนาตัวอย่างทดสอบไปบ่มในน้าจนกว่าจะถึง
กาหนดทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C192 [14] รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างหลัง
ถอดออกจากแบบหล่อ
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2.4.3 การทดสอบกาลังรับแรงอัด
ทดสอบก าลั ง อั ด ของตั ว อย่ า งทดสอบคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล าร์
รู ป ทรงกระบอกขนาด 100×200 มม. ที่ อ ายุ บ่ ม 7 และ 28 วั น โดยใช้
หน้ า ที่ เ รี ย บของชิ้ น ทดสอบ 2 ด้ า นตรงข้ า มกั น เป็ น ด้ า นที่ รั บ แรงอั ด
(ผิวด้านหน้าเคลือบด้วยซัลเฟอร์ให้เรียบและตั้งฉากกับแนวแกนของแรงกด)
ให้น้าหนักกระทาด้วยการควบคุมความเร็วของหัวกดที่อัตราคงที่เท่ากับ
0.1 มม.ต่อนาที จนกระทั่ง ตัวอย่างเกิดการพิบัติและไม่สามารถรับแรงอัด
ที่ สู ง ขึ้ น ได้ อี ก ตามมาตรฐาน ASTM C39 [17] ค่ า ก าลั ง รั บ แรง อั ด
คานวณได้ตามสมการที่ (2)
Cs =

Pu

(2)

A

เมื่อ 𝐶𝑠 คือ กาลังรับแรงอัด (กก./ซม.2), 𝑃𝑢 คือ น้าหนักกดสูงสุดของ
ชิ้ น ทดสอบ (กก.) และ A คื อ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ที่ รั บ น้ าหนั ก กดของตั ว อย่ า ง
ทดสอบ (ซม.2) ทั้งนี้มาตรฐาน มอก. 2601 - 2556 [4] กาหนดให้ทาการ
ทดสอบโดยใช้ตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 150x150x150 มม. จึงต้องทา
การปรับเทียบค่ากับตัวอย่างทรงลูกบาศก์ โดยกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
รูปทรงกระบอกมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของรูปทรงลูกบาศก์
รูปที่ 3 ตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์หลังถอดออกจากแบบหล่อ

3. ผลการทดสอบและวิจารณ์

2.4 การทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์

3.1 ความหนาแน่นแห้ง

2.4.1 การทดสอบความหนาแน่นแห้ง
ทดสอบความหนาแน่ น แห้ ง ของตั ว อย่ า งทดสอบคอนกรี ต มวลเบา
เซลลูลาร์รูปทรงกระบอกขนาด 100×200 มม. ที่มีอายุบ่ม 7 และ 28 วัน
โดยคานวณได้จากการนาตัวอย่างทดสอบไปชั่งเพื่อทราบน้าหนักจากนั้น
นาไปหารด้วยปริมาตรของตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C567 [15]

ความหนาแน่ น เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ สมบั ติ
ทางกายภาพของคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล าร์ รู ป ที่ 4 และ 5 แสดง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความหนาแน่ น แห้ ง และปริ ม าณ NMP ของ
คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ ที่อายุ 28 วัน มีการควบคุมความหนาแน่นของ
คอนกรีตสดเท่ากับ 700 กก./ม. 3 และ 1,000 กก./ม.3 ตามลาดับ พบว่า
คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ ทุกสูตรมีความหนาแน่น แห้ง ใกล้เคียงกัน และ
2.4.2 การทดสอบการดูดซึมนา
ทดสอบการดูดซึมน้าของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์โดยการแช่ตัวอย่าง มีความแปรปรวนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นควบคุมของ
3
ทดสอบรูปทรงกระบอกขนาด 100×200 มม. ที่อายุบ่ม 28 วัน เมื่อครบ คอนกรีตสด (ไม่เกิน ±28 กก./ม. )
ก าหนด จึ ง น าตั ว อย่ า งทดสอบไปอบให้ แ ห้ ง จนได้ ม วลคงที่ ที่ อุ ณ หภู มิ
105±5 °C เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ปล่อยให้เ ย็นที่อุณ หภู มิ ห้ อ ง
ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ชั่ ว โมง จากนั้ น จึ ง ชั่ ง น้ าหนั ก ตั ว อย่ า งทดสอบ ค่ า ที่ ไ ด้ คื อ
มวลของตัวอย่างทดสอบเมื่อแห้ง จากนั้นนาตัวอย่างทดสอบแช่ในน้าสะอาด
ให้ท่วมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นาตัวอย่างทดสอบขึ้นจากน้าใช้ผ้าชุ่มน้าซับน้า
ส่ ว นเกิ น ที่ ผิ ว ของตั ว อย่ า งทดสอบที ล ะก้ อ นและชั่ ง น้ าหนั ก ภายในเวลา
3 นาที ค่าที่ได้คือมวลตัวอย่างทดสอบเมื่อเปียก ซึ่งค่าการดูดซึมน้าสามารถ
คานวณได้ตามสมการที่ (1) โดยทาการทดสอบ 3 ตัวอย่างเป็นอย่างน้อย
ส าหรั บ แต่ ล ะกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C67 [16] ดังแสดงในสมการที่ (1)
𝐴=

𝑊𝑠𝑎𝑡 −𝑊𝑑𝑟𝑦
𝑊𝑑𝑟𝑦

× 100

(1)

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณ NMP ของคอนกรีต
มวลเบาเซลลูลาร์ที่ควบคุมความหนาแน่นสดเท่ากับ 700 กก./ม.3

เมื่อ 𝐴 คือการดูดซึมน้า (%), 𝑊𝑠𝑎𝑡 คือนำ้ หนักของตัวอย่ำงทดสอบ
หลังแช่นำ้ 24 ชั่วโมง (ก.) และ 𝑊𝑑𝑟𝑦 คือนาหนักของตัวอย่างทดสอบหลัง
อบแห้ง 24 ชั่วโมง (ก.)
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณ NMP ของคอนกรีต
มวลเบาเซลลูลาร์ที่ควบคุมความหนาแน่นสดเท่ากับ 1,000 กก./ม.3

จากผลการทดลอง พบว่าคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ที่มีส่วนผสมของ
NMP มี ค วามหนาแน่นแห้ง แปรปรวนเล็ก น้อ ยเมื่อเปรียบเที ยบกับ ความ
หนาแน่ น ควบคุ ม ของคอนกรี ต สด สอดคล้ อ งกั บ ผลการทดสอบของ
Chaitongrat and Siwadamrongpong [5] (น้อยกว่า ±100 กก./ม.3)ความ
แปรปรวนของความหนาแน่นแห้ง อาจเป็นผลจากอิทธิพลของ NMP ที่
ผสมในคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ เนื่องจากการดูดซึมน้าของ NMP (ร้อย
ละ 8) มีค่าสูงกว่าทราย (ร้อยละ 1.32) ทาให้ปริมาณน้าในการผสมคอนกรีต
มวลเบาเซลลูลาร์มีความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับอนุภาคของ NMP มีความ
ละเอียดถึง 50 ไมครอน ซึ่งแตกต่างไปจากรูปร่างขนาดอนุภาคของทราย ซึ่ง
มีความเป็นกลมมนทาให้ NMP กระจายตัว ได้ไม่ดีเท่าทราย เป็นผลให้ค่า
ความหนาแน่ น แห้ ง ของคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล าร์ ที่ ผ สม NMP มี ค วาม
แปรปรวนไปจากความหนาแน่นควบคุมของคอนกรีตสด
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้าและปริมาณ NMP ของคอนกรีตมวล
เบาเซลลูลาร์ที่ควบคุมความหนาแน่นเท่ากับ 1,000 กก./ม.3

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.2601-2556 [4] ที่ยอมให้การดูดซึม
ของน้ามีค่าไม่เกินร้อยละ 25 และ 23 พบว่าค่าการดูดซึมน้าของตัวอย่าง
สู ต ร A, B, C และ D ผ่ า นเกณฑ์ ต ามมาตรฐาน จากผลการเปรี ย บเที ย บ
การดูดซึมน้ากับตัวอย่างสูตร A ที่ไม่มี NMP พบว่าที่ความหนาแน่นเท่ากับ
700 กก./ม.3 สูตร B, C และ D มีการดูดซึมน้าสูงกว่าร้อยละ 15.46, 30.51
และ 45.13 ตามลาดับ ที่ความหนาแน่นเท่ากับ 1,000 กก./ม.3 มีค่าสูงกว่า
ร้อยละ 19.93, 34.23 และ 52.52 ตามลาดับ
3.3 กาลังรับแรงอัด

จากการทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ โดยได้
แบ่งการทดสอบเป็น 2 ช่วง คือช่วงระยะเวลาการบ่มที่ 7 วันและ 28 วัน ที่
ความหนาแน่น 700 (D1) กก./ม.3 และ 1,000 (D2) กก./ม.3 รูปที่ 8 และรูป
3.2 การดูดซึมนา
ที่ 9 แสดงความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งก าลัง รั บ แรงอั ด และปริ ม าณ NMP ของ
รู ป ที่ 6 และรู ป ที่ 7 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการดู ด ซึ ม น้ าและ คอนกรีตมวลเบา พบว่าคอนกรีตมวลเบาที่ผสม NMP มีการพัฒนากาลังรับ
ปริ ม าณ NMP ของคอนกรี ต มวลเบาที่ อ ายุ 28 วั น ที่ ค วามหนาแน่ น สด แรงอัดเพิ่มสูงขึ้นตามปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์กับน้า [12]
ควบคุมเท่ากับ 700 และ 1,000 กก./ม.3 ตามลาดับ พบว่าการแทนที่ทราย
บางส่วนด้วย NMP ส่งผลให้การดูดซึมน้าสูงกว่าคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์
แบบปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีการแทนที่ทรายด้วย NMP ในปริมาณ
มากขึ้น เป็นผลมาจากค่าการดูดซึมน้าและปริมาณ NMP ที่มากกว่า

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดและปริมาณ NMP ของคอนกรีตมวล
เบาเซลลูลาร์ที่ควบคุมความหนาแน่นเท่ากับ 700 กก./ม.3
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้าและปริมาณ NMP ของคอนกรีตมวล
เบาเซลลูลาร์ที่ควบคุมความหนาแน่นเท่ากับ 700 กก./ม.3

STR06-5

983

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 การประชุมแบบออนไลน์

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Online Conference

4. จากการศึกษาทั้งสูตร C และ D ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.26012556 เนื่องจากมีค่าความหนาแน่นแห้ง อัตราการดูดซึมน้า และ
กาลังรับแรงอัดตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสูตรที่เหมาะสมที่สุดใน
การนามาขึ้นรูปผลิตเป็นคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ที่มีส่วนอโลหะ
จากกระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรไฟฟ้าเป็นส่วนผสม คือสูตร D
โดยการแทนที่ทรายด้วย NMP 30% อย่างไรก็ดี จาเป็นต้องมีการ
ทดสอบการชะล้าง (Leaching) ของโลหะหนัก และสารที่เ ป็ น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆก่อนนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดและปริมาณ NMP ของคอนกรีตมวล
เบาเซลลูลาร์ที่ควบคุมความหนาแน่นเท่ากับ 1,000 กก./ม.3

งานวิจัยนี้ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อนุเคราะห์ให้ใช้อุปกรณ์และ
พื้นที่ห้องปฏิบัติการ
จากรูปที่ 8 และ 9 จะเห็นได้ว่า การใส่ผง NMP ในปริมาณที่มากขึ้ น
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการวิ จั ย EHT ของศู น ย์
ส่ ง ผลให้ ก าลั ง รั บ แรงอั ด มี ค่ า มากกว่ า กรณี ที่ ไ ม่ ใ ส่ ผ ง NMP อาจมี ส าเหตุ
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและพิ ษ วิ ท ยา หน่ ว ยงานวิ ช าการ
มาจากขนาดของ NMP ที่เล็กกว่าทรายมาก ทาให้เข้าไปอุดช่องว่างภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คอนกรี ต ส่ ง ผลให้ ค อนกรี ต มี ค วามทึ บ มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ดี ก าลั ง อั ด
ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์จะมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ NMP
เกิ น กว่ า 20% ส าหรั บ ความหนาแน่ น เท่ า กั บ 700 และ 1,000 กก./ม. 3 เอกสารอ้างอิง
น่าจะมีสาเหตุจากการที่ NMP ไปจับตัวกับปูนซีเมนต์มากขึ้น จึงไม่สามารถ
[1] Jenna R., Roland G., Chris W. and Theodore R. (2015). Plastic
ทาปฏิกิริยาได้สมบูรณ์และส่งผลให้กาลังรับแรงอัดลดลง ซึ่งที่ความหนาแน่น
waste inputs from land into the ocean. Science, 347,
เท่ า กั บ 700 และ 1,000 กก./ม. 3 สู ต ร C จะมี ก าลั ง รั บ แรงอั ด สู ง สุ ด
pp. 768-771.
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.2601-2556 [4] ที่ยอมให้กาลังอัดมีค่า
[2]
สุจิตรา วาสนาดารงดี (2562). ภาพรวมมาตรการลดขยะพลาสติก
ไม่น้อยกว่า 20.4 และ 25.5 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน พบว่าสูตร C และ D
แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในต่างประเทศ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 23,
ที่ ค วามหนาแน่ น เท่ า กั บ 700 กก./ม. 3 มี ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด สู ง กว่ า
ฉบับที่ 2, หน้า 1-10.
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 16.67 และ 5.27 ตามลาดับ ส่วนที่ความหนาแน่น
[3] มอก. 1505-2541, มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ชิ้ น ส่ ว น
เท่ า กั บ 1,000 กก./ม. 3 มี ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน
คอนกรี ต มวลเบาแบบมี ฟ องอากาศ -อบไอน้ า. มาตรฐาน
ร้อยละ 8.39 และ 5.27 ตามลาดับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ปี 2541, ฉบับที่ 2411, หน้า 1-12.
[4] มอก. 2601-2556, มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมคอนกรี ต
4. สรุปผลการศึกษา
บล็ อ กมวลเบาแบบเติ ม ฟองอากาศ , มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของคอนกรีตมวลเบา
อุตสาหกรรม, ปี 2556, ฉบับที่ 4562, หน้า 1-9.
เซลลู ล าร์ ที่ มี ส่ ว นอโลหะจากกระบวนการรี ไ ซเคิ ล แผงวงจรไฟฟ้ า เป็ น
[5] Chaitongrat C. and Siwadamrongpong S. (2018). Recycling of
ส่วนผสม สามารถสรุปผลได้ดังนี้
melamine formaldehyde waste as fine aggregate in
1. ความหนาแน่ น แห้ ง ของคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล าร์ มี ค วาม
lightweight concrete. Songklanakarin J. Sci. Technol, 40(1),
แปรปรวนเล็ ก น้ อ ยเมื่ อ ใส่ NMP เมื่ อ เที ย บกั บ ความหนาแน่ น
pp. 39-45.
ควบคุมของคอนกรีตสด
[6] Rebeiz K.S. and Craft A.P. (1995). Plastic Waste Management
2. การดู ด ซึ ม น้ าของคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล าร์ ที่ มี ผ ง NMP
in Construction: Technological and Institutional Issues.
เป็นส่วนผสมมี ค่าสูงสุดเท่ากับ 27.32% และ 25.21% ที่ความ
Resources, Conservation and Recycling, 15, pp. 245-257.
หนาแน่นควบคุมเท่ากับ 700 และ 1,000 กก./ม.3 ตามลาดับ
[7] Rukzon S. and Chindaprasirt C. (2013). Strength, porosity
3. ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล าร์ ที่ มี ผ ง NMP
and chloride resistance of mortar using combination of two
เป็นส่วนผสมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ใส่ NMP
kinds of the pozzolanic materials. International Journal of
โดยจะมีค่ากาลังรับแรงอัดสูงสุดเมื่อใส่ NMP 20% สาหรับความ
Mineral, Metallurgy and Materials, 20, pp. 808-814.
หนาแน่นควบคุม 700 และ 1,000 กก./ม.3
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[8] เฉลิมชัย ไชยธงรัตน์ และ สมศักดิ์ ศิวดารงพงศ์ (2558). การรีไซเคิล
เศษเมลามีนโดยใช้เป็นวัสดุมวลรวมในคอนกรีตมวลเบา. การประชุม
วิชาการเครือข่ ายวิศ วกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทย ครังที่ 29,
นครราชสีมา, 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559, หน้า 323-330.
[9] อภิวิชญ์ พูลสง (2556). การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาผสมผงฝุ่นหิน
จากโรงโม่หิน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 6,
ฉบับที่ 1, หน้า 94-102.
[10] วั น โชค เครื อ หงษ์ และ อภิ วิ ช ญ์ พู ล สง (2560). สมบั ติ ท างกล
โครงสร้างจุลภาค การนาความร้อนและการหดตัวแห้งของคอนกรีต
มวลเบาเซลลู ล่ า ผสมเถ้ า ชานอ้ อ ย. วารสารวิ ช าการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 22-38.
[11] ธนภร ทวีวุฒิ และ นท แสงเทียน (2558). กาลังรับแรงอัดและการดูด
กลื น น้ าของคอนกรี ต มวลเบาแบบเซลลู ล่ า . วารสารวิ ช าการ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, หน้า 91-102.
[12] ปิ ติ สุ ค นธสุ ข กุ ล (2558). คอนกรี ต พิ เ ศษ. ศู น ย์ ผ ลิ ต ต าราเรี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 1-13.
[13] มงคลชัย อัศวดิษฐเลิศ และ เจริศา จาปา (2561). การใช้ประโยชน์
จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนอโลหะ) และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม, 22(7), pp. 34-43.
[14] American Society for Testing and Materials. (20 1 9 ).
Standard Practice for Making and Curing Concrete Test
Specimens in the Laboratory. ASTM C192/C192M-02C495.
Annual Book of ASTM Standards:
[15] American Society for Testing and Materials. (2 0 1 9 ).
Standard Test Method for Determining Density of Structural
Lightweight Concrete. ASTM C567/C567M–19. Annual Book
of ASTM Standards
[16] American Society for Testing and Materials. (2003 ).
Standard Test Methods for Sampling and Testing Brick and
Structural Clay Tile. ASTM C67-03a. Annual Book of ASTM
Standards.
[17] American Society for Testing and Materials. (2 0 2 0 ).
Standard Method of Test for Compressive Strength of
Cylindrical Concrete Specimens. ASTM C39 / C39M-20.
Annual Book of ASTM Standards.
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พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการเติมคอนกรีตบางส่วน
Flexural Behavior of Hollow Section Steel Beams with Partially Infilled Concrete
นพดล สุยะหลาน1* ,ประกิต ชมชื่น1
1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานครฯ
*Corresponding author; E-mail address: noppadon_cm15@hotmail.com

บทคัดย่อ
โดยทั่วไปการกรอกคอนกรีตในคานช่วยให้เพิ่มความสามารถในการรับ
ก าลั ง ของคานได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เนื่ อ งจากคอนกรี ต เป็ น ส่ ว นช่ ว ยให้
ความสามารถในการรับแรงอัดซึ่งเป็นส่วนประกอบของการดัดของคาน
เหล็ ก กล่ อ งกลวงเพิ่ ม ขึ้ น กล่ า วคื อ เดิ ม ที่ ค านไม่ เ สริ ม คอนกรี ต นั้ น เหล็ ก
ด้านรับแรงอัดจะรับแรงจนกระทั่งเหล็กเกิดการโก่งเดาะเฉพาะที่ ซึ่งถือเป็น
กาลังสูงสุดที่คานสามารถต้านทานการดัดได้ ต่อเมื่อมีการกรอกคอนกรีตลง
ในคานแล้ว คอนกรีตก็จะช่วยรับแรงอัดดังกล่าว ส่งผลให้คานสามารถรับ
การดัดได้มากขึ้ น อย่างไรก็ตามยัง พบว่ากาลัง รับ การดัดของคานกรอก
คอนกรี ต ยั ง คงถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยการโก่ ง เดาะเฉพาะที่ ข องเหล็ ก อยู่ ดี
นอกจากนี้ ง านวิจั ยที่ ผ่ านมายั ง แสดงให้ เ ห็ นว่ าการโก่ง เดาะเฉพาะที่มัก
เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีแรงดัดสูงสุด ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการกรอกคอนกรีตบางส่วน
โดยมีแนวคิดในการลดน้าหนักบรรทุกคงที่ที่อาจไม่มีผลต่อการรับกาลังดัด
ลง การกรอกคอนกรีตจะกรอกเฉพาะบริเ วณกลางคานโดยคิ ดเป็ นการ
กรอกคอนกรีต 50 เปอร์เ ซ็ นต์ข องความยาวคาน คานเหล็กที่ทั้ง กรอก
คอนกรีตเต็มความยาว กรอกคอนกรีต 50 เปอร์เซ็นต์ของความยาวคาน
และไม่ ก รอกคอนกรี ต ผลการศึ ก ษาพบว่ า การกรอกคอนกรี ต ในคาน
บางส่วนเทียบกับคานเหล็กกล่องกลวงพบว่าสามารถช่วยเพิ่มกาลังดัดได้
สูงสุด 1.379-1.615 ตัน-เมตร และอภิปรายผลในบทความนี้

the flexural behavior of the hollow section steel beams. In
hollow section steel beams with infilled concrete, the concrete
resists the compressive component of bending moment
together with the beam’s flange. However, even the flexural
capacity of the beams with infilled concrete are greater than
those one of the beam without infilled concrete, the local
buckling of the beam’s flange still be the capacity control
component and occurred at the maximum moment position.
Therefore, this study aims to reduce unnecessary weight of
concrete that may not contribute to the capacity enhancement
of the beams with infilled concrete. The flexural testing of
hollow section steel beams with infilled concrete about 50
percent of beam length are performed together with the beams
with full infilled concrete and without infilled concrete. The
results of the study show that of Hollow Section Steel Beams
with Partially Infilled Concrete can increase the maximum
bending force 1.379-1.615 tons-meters and Results of the study
will be discussed.
Keywords: Hollow Section Steel Beams, Hollow Section Steel
with Infilled Concrete, Flexural Strength.

1. คานา
คาสาคัญ: คานเหล็กกล่อง, เหล็กกล่องกรอกคอนกรีต, กาลังรับแรงดัด

Abstract
Generally, infilling concrete in hollow section steel beams
can enhance their flexural capacity significantly. The infilled
concrete plays an important role to resist compressive
component of bending moment. In hollow section steel beams
without infilled concrete, the compressive component of
bending moment is resisted only by the steel flange. Under the
compressive component, the beam’s flange reaches their limit
when it is buckled. In other words, local buckling of beam flange
under compressive component is the component that control

โครงสร้างเหล็กกล่องกลวงเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากสามารถใช้
งานได้หลากหลาย ดัดแปลงชิ้นงานได้ มีประสิทธิภาพต่อน้าหนักสูง ทาให้
โครงสร้างมีน้าหนักเบา ติดตั้งได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม โครงสร้างชนิดนี้มัก
ใช้สาหรับ องค์อาคารที่รับน้าหนักบรรทุกไม่สูงนัก เนื่องจากเหล็กกล่อง
กลวงมีความหนาน้อย เมื่อรับแรงกระทาแล้วมักเกิดการโก่งเดาะเฉพาะที่
ภายใต้แรงอัด ส่ง ผลให้มีค วามสามารถรับ ก าลัง ได้ไ ม่สูง นั ก องค์ อาคาร
ต้านทานการดัดเป็นอีกองค์อาคารหนึ่งที่นิยมใช้เหล็กกล่องกลวง เนื่องจาก
มีค วามสมมาตรและต้านทานการดัดได้ดีกว่าเหล็กหน้าตัดตัวซี กระนั้น
แรงอัดซึ่งเป็นผลมาจากโมเมนต์ดัด เป็นส่วนประกอบที่ทาให้ เหล็กกล่อง
กลวงขึ้นรูปเย็นเกิดการโก่งเดาะเฉพาะที่บริเวณปีกรับแรงอัด
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จากงานวิจัยและการใช้งานที่ผ่านมาพบว่า เหล็กกล่องกลวงสามารถรับ
โมเมนต์ดัดได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการกรอกคอนกรีตด้านใน นอกจากจะเป็นผลมา
จากพฤติ ก รรมแบบวั ส ดุ ผ สม (Composite Behavior) แล้ ว การกรอก
คอนกรี ต ยั ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด การโก่ ง เดาะเฉพาะที่ ไ ด้ ย ากขึ้ น ด้ ว ย [1-2] โดย
การศึ ก ษาพบว่ า คานเหล็ ก กล่ อ งกลวงสามารถรับ โมเมนต์ ดั ด ได้ มากขึ้ น
ประมาณ 15% เมื่อมีการเติมคอนกรีตเต็มตลอดความยาวคาน
Salam Al – Obaidi และคณะ [3] ได้ศึ กษาถึ ง อิทธิพลของกาลั ง อั ด
ของคอนกรีตต่อพฤติกรรมการดัดของคานเหล็ กกล่องกลวงกรอกคอนกรีต
ด้วยการทดสอบการดัดของเหล็กกล่องกลวงเติมคอนกรีตเต็มตลอดความ
ยาว พบว่ากาลังอัดของคอนกรีตที่กรอกในเหล็กกล่องกลวงที่เพิ่มขึ้น นั้น
ช่ ว ยให้ อ งค์ อ าคารมี ค วามสามารถต้ า นทานการดั ด เพิ่ ม ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ
Ahmed A.M. Al-Shaar [4] ทดสอบการดัดของเหล็กกล่องกลวงเติม
คอนกรีตมวลเบาเต็มตลอดความยาว พบว่าการกรอกคอนกรีตมวลเบานั้น
ยังคงช่วยให้คานเหล็กกล่องกลวงสามารถรับโมเมนต์ดัดได้มากกว่าคานที่ไม่
กรอกคอนกรีต นอกจากนี้ยังช่วยให้น้าหนักบรรทุกคงที่ของโครงสร้างลดลง
อีกด้วย
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าการกรอกคอนกรีตลงใน
เหล็กกล่องกลวงนั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการรับกาลังอย่างมีนัยสาคัญ
และยังเพิ่มภาระแก่โครงสร้างในรูปแบบของน้าหนักบรรทุกคงที่อีกด้วย
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาถึงผลของการกรอกคอนกรีตในเหล็กกล่อง
กลวงต่อพฤติกรรมการดัดขององค์อาคาร โดยคอนกรีตที่กรอกนั้นจะกรอก
ไม่เต็มช่วงความยาวคาน กล่าวคือกรอกเฉพาะบริเวณกลางคาน ทั้งนี้เพื่อ
ศึ ก ษาว่ า เมื่ อ กรอกคอนกรี ต บางส่ ว นของความยาวคานจะส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถต้านทานการดัดขององค์อาคารอย่างไร โดยจะเปรียบเทียบ
กับคานเหล็กกล่องกลวงที่ไม่ได้กรอกคอนกรีตและกรอกคอนกรีตตลอด
ความยาวคาน

รูปที่ 1 การจาลองโหลดกระทากับคานช่วงเดี่ยว

รูปที่ 2 การจาลองการติดตั้งการทดสอบคานช่วงเดี่ยว

2. วิธกี ารทดสอบและชิ้นทดสอบ
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก ารทดสอบการดั ด แบบคานช่ ว งเดี่ ย ว เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การทดสอบการดัดของคานเหล็กช่วงเดี่ยว
การศึกษานี้ใช้การทดสอบแบบคานช่วงเดี่ยว ฐานรองรับธรรมดา ใน
การศึกษาพฤติกรรมการดัด โดยมี แรงกระทาที่ระยะ L/3 และระยะห่าง
ระหว่างจุด รองรับ เท่ากับ 1.00 ม. ดัง แสดงรายละเอียดในรูป ที่ 1 การ
ทดสอบกระทาโดยเพิ่มแรงกระทาขึ้นเรื่อยๆ การวัดการโก่งตัวของคานจะ
กระทาที่ 3 ตาแหน่งดังแสดงในรูปที่ 2 โดยจะวัดทั้งค่าของแรงกระทาและ
การโก่งตัวของคานไปพร้อมกัน การติดตั้งชิ้นทดสอบและอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องปฏิบัติการแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบคานช่วงเดี่ยวในห้องปฏิบัติการ
2.2 คานเหล็กกล่องที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษานี้ใช้คานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 100x100x2.0 มม.
,100x100x2.5 มม. ,100x100x3.2 มม. เป็ นชิ้นทดสอบ โดยคานแต่ละ
ขนาดใช้ขนาดละ 15 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
2.2.1 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวงไม่กรอกคอนกรีต (ST-XX), จานวน 5
ตัวอย่าง
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2.2.2 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวงกรอกคอนกรีตเฉพาะส่วน (PCFSTXX), จานวน 5 ตัวอย่าง
2.2.3 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวงกรอกคอนกรีตตลอดความยาว (CFSTXX), จานวน 5 ตัวอย่าง
รายละเอียดของคานเหล็กกล่องกลวงไม่กรอกคอนกรีต (ST) คานเหล็ก
กล่ อ งกลวงกรอกคอนกรี ต เฉพาะส่ ว น (PCFST) และคานเหล็ ก กล่ อ ง
สี่เหลี่ยมกลวงกรอกคอนกรีตตลอดความยาว (CFST) แสดงดังรูปที่ 4-6
ตามลาดับ
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2.3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ค่าแรงกระทาที่วัดได้จากการทดสอบสามารถคานวณเป็นโมเมนต์ดัดได้
จากหลักการในรูปที่ 7 และสมการที่ 1
(1)

δ

รูปที่ 7 แผนภาพโมเมนต์ดัดและหลักการคานวณโมเมนต์ดัดสูงสุด

รูปที่ 4 คานเหล็กกล่องกลวงไม่กรอกคอนกรีต (ST)

การศึ ก ษานี้ ยั ง ใช้ ดั ช นี ก าลั ง (The moment strength index, MSCI)
เพื่อเปรียบเทียบกาลังรับโมเมนต์ดัดของคานที่ศึกษา ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้ดังสมการที่ 2-3
MSCIPCFST = MPCFST / MST
MSCICFST = MCFST / MST

รูปที่ 5 คานเหล็กกล่องกลวงไม่กรอกคอนกรีตเฉพาะส่วน (PCFST)

(2)
(3)

เมื่อ MSCIPCFST คือดัชนีกาลังของคานเหล็กกล่องกลวงกรอก
คอนกรีตบางส่วน
MSCICFST คือดัชนีกาลังของคานเหล็กกล่องกลวงกรอกคอนกรีต
ตลอดความยาวคาน
รูปที่ 6 คานเหล็กกล่องกลวงเติมความยาว (CFST)

3. ผลการศึกษา

คอนกรีตที่ใช้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกาลังอัดประลัย (fc’) เท่ากับ
210 กก./ตร.ซม.ก่อนการทดสอบคานที่ศึกษาได้ทาการทดสอบกาลังอัด
ของคอนกรี ต ทรงกระบอกได้ ค่ า ก าลั ง อั ด ประลั ย ของคอนกรี ต ขณะ
ทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดขนาดวัสดุที่ใช้ทดสอบวัสดุ
รายละเอียด

รหัส

1

100x100x2.0 มม.

ST-01 to ST-05

2

100x100x2.0 มม. PCFST-01 to PCFST-05 255.29

1000

3

100x100x2.0 มม. CFST-01 to CFST-05 255.29

1000

ลาดับ

ST-01 to ST-05

fc’ (Ksc) ความยาว L (มม.)
N/A

4

100x100x2.5 มม.

5

100x100x2.5 มม. PCFST-01 to PCFST-05 255.29

1000

6

100x100x2.5 มม. CFST-01 to CFST-05 255.29

1000

7

100x100x3.2 มม.

8

100x100x3.2 มม. PCFST-01 to PCFST-05 255.29

1000

9

100x100x3.2 มม. CFST-01 to CFST-05 255.29

1000

ST-01 to ST-05

N/A

1000

N/A

3.1 การวิบัติของคานเหล็กกล่องกลวง
จากการทดสอบพบว่าชิ้นทดสอบ ST เกิดการวิบัติบริเวณจุดที่มีแรง
กระทา การวิบัติเป็นลักษณะการกดยุบของปีกคานบนและการโก่งของแผ่น
เอวดังแสดงในรูปที่ 8 สาหรับชิ้นทดสอบ PCFST และ CFST จะเกิดการ
วิ บั ติ ข องชิ้ น ทดสอบบริ เ วณจุ ด ที่ แ รงกระท าเช่ น กั น แต่ ก ารวิ บั ติ จ ะเป็ น
ลักษณะการโก่งเดาะของปีกคานด้านรับแรงอัดดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10
ตามลาดับ

1000

1000

รูปที่ 8 การวิบัติของชิ้นทดสอบ ST
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รูปที่ 9 การวิบัติของชิ้นทดสอบ PCFST

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

6

PCFST-01

19.06

6,818

1.237

30.77

7

PCFST-02

19.29

6,357

1.136

30.71

8

PCFST-03

19.35

7,071

1.179

31.38

9

PCFST-04

19.02

7,197

1.200

31.07

10

PCFST-05

19.32

7,329

1.110

31.40

11

CFST-01

38.85

9,140

1.421

31.11

12

CFST-02

33.92

8,823

1.471

47.53

13

CFST-03

33.89

9,600

1.503

45.00

14

CFST-04

33.82

9,592

1.599

53.89

15

CFST-05

35.08

9,724

1.621

14.10

ตารางที่ 3 ค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเทียบกับค่าการโก่งตัวของกึ่งกลางคาน
ความหนา 2.5 มม.

รูปที่ 10 การวิบัติของชิ้นทดสอบ CFST

ลาดับ

3.2 โมเมนต์ดัดสูงสุดและค่าการโก่งตัวของคานจากการทดสอบ

1

รหัส - ความ Self-Weight น้าหนักที่รับได้ Mu
หนา 2.5 มม.
(Kg.)
P (kg)
(T.-m.)
ST-01

10.54

5,474

0.912

Deflection Mid
Span (mm.)
26.32

ผลการทดสอบของชิ้นทดสอบความหนา 2.0 มม., 2.5 มม., 3.2 มม.
ST-02
10.52
0.997
9.40
2
5,979
แสดงดังตารางที่ 2 – 4 ตามลาดับ ค่ าเฉลี่ยของโมเมนต์ดัดสูง สุด ที่ ค าน
ST-03
10.58
0.929
5.61
3
5,574
สามารถรับได้แสดงดังตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่าเมื่อมีการกรอกคอนกรีต
10.59
0.947
8.49
4
ST-04
5,682
ในเหล็กกล่องกลวงตลอดความยาวจะทาให้ความสามารถในการรับโมเมนต์
10.56
0.957
5.74
5
ST-05
5,742
ดัดเพิ่มสูงสุดได้ถึง 1.421 – 2.291 ตัน-เมตร เมื่อเท่าเทียบกับคานที่ไม่กรอก
21.23
1.508
10.03
6
PCFST-01
9,223
คอนกรีต ผลการศึกษายังแสดงว่าการกรอกคอนกรีตบางส่วนในการศึกษานี้
21.16
1.527
12.29
7
PCFST-02
9,163
ช่วยให้คานเหล็กกล่องกลวงรับโมเมนต์ดัดเพิ่มสูงสุดขึ้นได้ถึง 1.110 - 2.046
20.78
1.484
10.73
8
PCFST-03
8,902
ตัน-เมตร เมื่อเท่าเทียบกับคานที่ไม่กรอกคอนกรีต
20.86
1.508
11.40
9
PCFST-04
9,050
เมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดกับการโก่งตัวที่
20.70
1.512
13.25
10 PCFST-05
9,072
กึ่งกลางคานดังแสดงในรูปที่ 11 – 13 สาหรับคานเหล็กกล่อง ST ,PCFST ,
34.99
1.775
50.04
11
CFST-01
10,714
CFST ตามลาดับ จะพบว่าการกรอกคอนกรีตลงในเหล็กกล่องกลวงนั้นไม่
35.11
1.818
20.63
12
CFST-02
10,777
เพียงแต่จะช่วยให้องค์อาคารสามารถรับโมเมนต์ดัดได้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
33.91
1.535
58.20
13
CFST-03
9,210
ช่วยให้องค์อาคารสามารถรับกาลังต่อไปได้หลังจากรับกาลังสูงสุดอีกด้วย
34.76
1.770
47.72
14
CFST-04
10,778
จากตารางที่ 2-4 ค่า Deflection ST-01 ,ST-02 (ความหนาเหล็ก
34.91
1.775
55.55
15
CFST-05
10,649
กล่องกลวง 2.0 มม.) แตกต่างกันประมาณสองเท่า เกิดจากสาเหตุการใช้
แผ่นเหล็กรองรับจุด P/2 ทั้ง 2 ข้าง ประกอบกับการใช้ Load sell 10 ตัน
ในการทดสอบครั้งแรกและปรับเปลี่ยนมาใช้ Load sell 30 ตันเพื่อความ ตารางที่ 4 ค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเทียบกับค่าการโก่งตัวของกึ่งกลางคาน
ความหนา 3.2 มม.
เหมาะสมกับการทดสอบชิ้นตัวอย่างอื่นต่อไป

1

ST-01

12.29

7,432

1.262

Deflection Mid
Span
(mm.)
7.39

Deflection Mid
Span (mm.)

2

ST-02

12.29

6,925

1.154

7.41

3

ST-03

12.25

6,999

1.167

7.61

3,456

0.577

10.68

4

ST-04

12.28

7,292

1.215

6.61

5,761

0.952

22.98

5

ST-05

12.20

6,675

1.113

6.08

5,632

0.939

22.77

6

PCFST-01

22.29

11,703

1.951

22.15

5,710

0.960

23.39

7

PCFST-02

21.77

10,529

1.755

18.23

5,581

0.930

23.49

8

PCFST-03

21.96

11,991

1.999

17.87

ลาดับ

ตารางที่ 2 ค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเทียบกับค่าการโก่งตัวของกึ่งกลางคาน
ความหนา 2.0 มม.
ลาดับ

รหัส - ความ Self-Weight น้าหนักที่รับได้ Mu
หนา 2.0 มม.
(Kg.)
P (kg)
(T.-m.)

1

ST-01

8.77

2

ST-02

8.76

3

ST-03

8.72

ST-04

8.70

ST-05

8.64

4
5

STR07-4

รหัส - ความ Self-Weight น้าหนักที่รับได้
หนา 3.2 มม.
(Kg.)
P (kg)

Mu
(T.-m.)
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9

PCFST-04

22.04

10,999

1.780

22.13

10

PCFST-05

22.34

12,277

2.046

15.95

11

CFST-01

35.93

14,693

2.118

49.14

12

CFST-02

35.76

12,812

2.135

41.23

13

CFST-03

37.75

13,541

2.257

55.52

14

CFST-04

35.61

13,574

2.291

60.35

15

CFST-05

35.97

13,574

2.262

58.85
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ตารางที่ 5 สรุปค่าเฉลี่ยโมเมนต์ดัดสูงสุด
ลาดับ

รหัส

ความหนา
(มม.)

Mua
(T.-m.)

MSCI

1

ST-01 to ST-05

2.0

0.872

1.000

2

PCFST-01 to PCFST-05

2.0

1.172

1.344

3

CFST-01 to CFST-05

2.0

1.203

1.379

4

ST-01 to ST-05

2.5

0.948

1.000

5

PCFST-01 to PCFST-05

2.5

1.508

1.591

6

CFST-01 to CFST-05

2.5

1.735

1.830

7

ST-01 to ST-05

3.2

1.182

1.000

8

PCFST-01 to PCFST-05

3.2

1.910

1.615

9

CFST-01 to CFST-05

3.2

2.213

1.872

รูปที่ 13 โมเมนต์ดัดเทียบกับการโก่งตัวของคาน ST ,PCFST ,CFST
ความหนา 3.2 มม.
3.3 การวิเคราะห์กาลังต้านทานโมเมนต์สูงสุดของหน้าตัดที่เกิดการวิบัติ
การศึกษานี้ใช้ชิ้นทดสอบที่มีความหนา 2.0 มม. 2.5 มม. และ 3.2 มม.
โดยศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดกับการโก่งตัวที่กลาง
คานแสดงดังรูปที่ 14 – 16 สาหรับเหล็กกล่องกลวงความหนาตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่าการกรอกคอนกรีตตลอดช่วงความยาวคานทาให้คาน
เหล็กกล่องกลวงมีความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดเพิ่มขึ้นทุกกรณี หน้า
ตัดคอนกรีตวิบัติแบบแตกที่ผิวบนของขอบคานเหล็กที่โก่งงอ ผลการศึกษา
ยัง พบว่าแม้การกรอกคอนกรีตบางส่วนจะช่วยให้ค านเหล็ กกล่ องกลวง
สามารถรับโมเมนต์ดัดได้สูงขึ้น โดยการเพิ่มแรงอัดของคอนกรีตบริเวณหน้า
ตัดที่เกิดการวิบัติ และยังพบว่าการกรอกคอนกรีตด้านในแตกแบบแรงเฉือน
ก่อน การวิบัติเหล็กกล่องกลวงเกิดการโก่งเดาะเฉพาะที่ของพฤติกรรมของ
เหล็กตามเดิม

รูปที่ 11 โมเมนต์ดัดกับการโก่งตัวของคาน ST ,PCFST ,CFST
ความหนา 2.0 มม.
รูปที่ 14 โมเมนต์ดัดกับการโก่งตัวของคานเหล็กกล่องความหนา 2.0 มม.

รูปที่ 12 โมเมนต์ดัดกับการโก่งตัวของคาน ST ,PCFST ,CFST
ความหนา 2.5 มม.
รูปที่ 15 โมเมนต์ดัดกับการโก่งตัวของคานเหล็กกล่องความหนา 2.5 มม.
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990

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

รูปที่ 16 โมเมนต์ดัดกับการโก่งตัวของคานเหล็กกล่องความหนา 3.2 มม.
3.4 น้าหนักของชิ้นทดสอบ
วัตถุประสงค์หลักของการกรอกคอนกรีตบางส่วนในการศึกษานี้คือเพื่อ
ลดน้าหนักบรรทุกคงที่ของโครงสร้างลง ดังนั้น ค่าเฉลี่ยน้าหนักชิ้นทดสอบ
PCFST และ CFST เทียบกับ ST แสดงดังตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบ
พบว่าการกรอกคอนกรีตบางส่วนและการกรอกคอนกรีตตลอดความยาว
คานสาหรับเหล็กหนา 2 มม. ทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้น 2.20 และ 4.03 เท่า
ตามลาดับ การกรอกคอนกรีตบางส่วนและการกรอกคอนกรีตตลอดความ
ยาวคานสาหรับเหล็กหนา 2.5 มม. ทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้น 1.98 และ 3.29
เท่าตามลาดับ การกรอกคอนกรีตบางส่วนและการกรอกคอนกรีตตลอด
ความยาวคานสาหรับเหล็กหนา 3.2 มม. ทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้น 1.80 และ
2.92 เท่าตามลาดับ กล่าวโดยสรุปคือการกรอกคอนกรีตบางส่วนสามารถ
ลดน้ าหนั ก บรรทุ ก ลงจากการกรอกคอนกรี ต ตลอดความยาวคานลงได้
มากกว่า 40%
ตารางที่ 6 สรุปค่าเฉลี่ยน้าหนักชิ้นงาน (Average self-weight)
ลาดับ

รหัส

1

ST-01 to ST-05

ความ
หนา
(มม.)
2.0

8.72

ค่าความแตกต่าง
ของน้าหนักชิ้น
ทดสอบ
1.00

2

PCFST-01 to PCFST-05

2.0

19.21

2.20

3

CFST-01 to CFST-05

2.0

35.11

4.03

4

ST-01 to ST-05

2.5

10.56

1.00

5

PCFST-01 to PCFST-05

2.5

20.95

1.98

6

CFST-01 to CFST-05

2.5

34.74

3.29

7

ST-01 to ST-05

3.2

12.26

1.00

8

PCFST-01 to PCFST-05

3.2

22.08

1.80

9

CFST-01 to CFST-05

3.2

35.80

2.92

Average selfweight (kg.)

4. สรุปผลงานศึกษาวิจัย
บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงเติม
คอนกรีตบางส่วน ด้วยแนวคิดการลดน้าหนักบรรทุกคงที่ลงเทียบกับการ
กรอกคอนกรีตเต็มตลอดความยาวคาน ขณะที่ยังสามารถรับโมเมนต์ดัดได้
เพิ่มขึ้นเทียบกับคานไม่กรอกคอนกรีต ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
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-การเติมคอนกรีตบางส่วน ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับโมเมนต์ดัด
ของคานเหล็กกล่องสามารถรับกาลังดัดสูงสุดได้ 1.110-1.237 ตัน-เมตร
(2.0มม.) , รับกาลังดัดสูงสุดได้ 1.484-1.527 ตัน-เมตร (2.5มม.), และ รับ
ก าลั ง ดั ด สู ง สุ ด ได้ 1.755-2.046 ตั น -เมตร (3.2มม.) เมื่ อ เที ย บกั บ
ความสามารถรับโมเมนต์ดัดของคานเหล็กกล่องกลวงไม่กรอกคอนกรีต
- การเติมคอนกรีตบางส่วนสามารถช่วยลดน้าหนักบรรทุกคงที่ลงได้
มากกว่า 40% เทียบกับน้าหนักของคานเหล็กกล่องกลวงกรอกคอนกรีต
เต็มตลอดความยาวคาน
- การเติมคอนกรีตบางส่วนในการศึกษานี้ส่งผลให้ความสามารถในการ
รับโมเมนต์ดัดสูงสุดลดลงมากสุดประมาณ 15% เทียบกับคานเหล็กกล่อง
กลวงกรอกคอนกรีตเต็มตลอดความยาวคาน
- การเติมคอนกรีตบางส่วนและการเติมคอนกรีตตลอดความยาวคาน
ส่งผลให้คานมีความสามารถต้านทานการวิบัติแบบทันทีทันใดหลังจากรับ
โมเมนต์สูงสุดไปแล้ว
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การพัฒนาคอนกรีตพรุนจากส่วนอโลหะที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Development of pervious concrete with non-metallic part from recycling of printed circuit
boards as constituent
กชกร ศรีวัฒนกุล1 , สุพพัต ควรพงษากุล2 , เปรมฤดี กาญจนปิยะ3 และ จักรพันธ์ เทือกต๊ะ4
1,4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
*Corresponding author; E-mail address: kotchakorn.sriw@ku.th
2

บทคัดย่อ

aggregate because small-sized NMP filled in pore in concrete. In
addition, when the porosity decreased, the permeability of
งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ ส่วนอโลหะ (Non - Metallic Part, NMP) จาก
concrete decreased as well. The optimal amounts of NMP
การรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นมวลรวมละเอียดเพื่อแทนที่มวลรวม
replacement were 40% for aggregate size 4 – 8 mm and 20% for
ละเอียดธรรมชาติในการผลิตคอนกรีตพรุนที่ 10% , 20% , 30% , 40%
aggregate size 8 – 16 mm by fine aggregate weight.
และ 50% ของน้้าหนักมวลรวมละเอียดธรรมชาติ และใช้มวลรวมหยาบ 2
ช่วงขนาด คือ 4 – 8 มิลลิเมตร และ 8 – 16 มิลลิเมตร เพื่อศึกษาคุณสมบัติ Keywords: Pervious Concrete , Permeability , Compressive
ทางกลและการซึ ม ผ่ า นน้้ า เปรี ย บเที ย บกั บ คอนกรี ต พรุ น ทั่ ว ไป จาก Strength , NMP
การศึกษาพบว่าเมื่อใส่ ส่วนอโลหะแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนท้าให้มี
ก้าลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นได้ถึง 89 % เมื่อเทียบกับคอนกรีตพรุนที่แทนที่ด้วย
มวลรวมละเอียดธรรมชาติ เนื่องจากผงอโลหะมีขนาดเล็กจึงเข้าไปแทนที่รู
พรุนท้าให้มีความพรุนลดลง และเมื่อรูพรุนของคอนกรีตนั้นลดลงจึงท้าให้
อัตราการซึมผ่านน้้าของคอนกรีตลดลงไปด้วย โดยปริมาณส่วนอโลหะแทนที่
มวลรวมละเอียดที่เหมาะสม คือ 40% ในมวลรวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร
และ 20 % ในมวลรวมขนาด 8 – 16 มิ ล ลิ เ มตร ของน้้ า หนั ก มวลรวม
ละเอียด
ค้าส้าคัญ: คอนกรีตพรุน , การซึมผ่านน้้า , ก้าลังรับแรงอัด , ผงอโลหะ

Abstract
This research studied the use of Non - Metallic Part (NMP)
from recycling of printed circuit boards as fine aggregate to
partially replace natural fine aggregate in pervious concrete
production at 10% , 20% , 30% , 40% and 50% by weight. Two
sizes of coarse aggregate were 4 – 8 mm and 8 – 16 mm, to
study mechanical property and permeability of pervious
concrete compared with conventional pervious concrete. The
result indicated that the compressive strength of only pervious
concrete with NMP replacement increased as much as 89%
when compared to conventional pervious concrete with fine

1. บทนา
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทในการด้ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้ า นต่ า ง ๆ ของผู้ ใ ช้ ปั จ จุ บั น ที่ มี จ้ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ทุ ก ปี และเมื่ อ
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ หล่ า นั้ น ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ จึ ง กลายเป็ น ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-waste) ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไม่สามารถก้าจัดได้
โดยง่าย จะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหากขยะเหล่านี้ไม่ได้รับการก้าจัด
อย่างเหมาะสม เช่น การก้าจัดโดยวิธีฝังกลบหรือเผานั้นท้าให้สารพิษหลาย
ชนิดที่อยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์รั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน
แผงวงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Boards , PCB) เป็นส่วนส้าคัญของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด ใช้ในการสนับสนุนทางกลไก
และเชื่อมต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบ
ของ PCB ได้แก่ ส่วนที่เป็นโลหะ 28 – 30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนัก ซึ่งส่วน
ที่เป็นโลหะหลัก ๆ คือ ทองแดง ประมาณ 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ และในส่วน
ทีเ่ ป็นอโลหะ (Non - Metallic Part, NMP) ประมาณ 70 – 72 เปอร์เซ็นต์
โดยน้้าหนัก [1] หลังจากกระบวนการรีไซเคิลในส่วนที่ เป็นอโลหะนั้นยังคง
เหลืออยู่โดยประกอบด้วย เส้นใยแก้ว เรซิ่น เซรามิค สารหน่วงไฟโบรมิเนต
และสารเติมแต่งอื่น ๆ [1, 2] กระบวนการรีไซเคิล PCB นั้นสามารถแบ่งได้
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เป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การปรับสภาพและการถอดแยกชิ้นส่วน โดยวิธี
Shredding , Electrostatic , Supercritical extraction และ Pyrolysis
2. การลดขนาดและการคัดแยก 3. การรีไซเคิล [3, 4] เศษของ PCB จะถูก
บดเป็ นอนุภาคและโลหะมีค่าต่าง ๆ จะถู กคั ดแยกออกโดยโต๊ะสั่นเขย่า
หลังจากกระบวนการรีไซเคิล จะมีวัสดุตกค้างที่ไม่มีมูลค่าหรือส่วนที่เป็น
โลหะประมาณ 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ [5] ปริมาณและคุณภาพของโลหะและ
ส่วนที่เป็นอโลหะจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ PCB และกระบวนการรีไซเคิล
คอนกรี ต พรุ น เป็ น คอนกรี ต ชนิ ด พิ เ ศษที่ มี ช่ อ งว่ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คอนกรีตพรุนประกอบไปด้วย ซีเมนต์ , น้้า , มวลรวมหยาบ และมวลรวม
ละเอียดในปริมาณที่จ้ากัดหรือไม่มีมวลรวมละเอียด [6, 7] ดังแสดงในรูปที่
1 และอาจมีส่วนผสมเพิ่ม เช่น สารลดน้้าพิเศษ สารผสมเพิ่ม หรือวัสดุเพิ่ม
เข้าไปเล็กน้อย ร่วมกับการใช้มวลรวมขนาดเล็กท้าให้คอนกรีตพรุนมีก้าลัง
รับแรงอัดมากกว่า 50 เมกะปาสคาล [8] โดยทั่วไปแล้วคอนกรีตพรุน จะใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 เป็นตัวหลักในการเชื่อมประสาน เมื่อเพิ่ม
ปริมาณซีเมนต์จะท้าให้การท้างานได้ของคอนกรีตพรุนเพิ่มขึ้นและการบด
อัดของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นด้วย [9] โดยสามารถใช้วัสดุเสริมซีเมนต์ เช่น เถ้า
ลอย , เถ้าตะกรัน และซิลิกาฟูม เสริมเข้าไปในซีเมนต์ได้ [6] คอนกรีตพรุน
นั้นมีน้าหนักเบา เนื่องจากมีปริมาณช่องว่างทั้งหมดประมาณ 15 – 35 %
โดยรูพรุนมีขนาดประมาณ 2 - 8 มิลลิเมตร และมีก้าลังรับแรงอัดประมาณ
2.8 - 28 เมกะปาสคาล ส่วนการซึมไหลผ่านของน้้านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของ
มวลรวมและความหนาแน่นของส่วนผสม แต่โดยทั่วไปแล้วมีอัตราการซึม
ไหลผ่านของน้้าอยู่ในช่วง 0.14 - 1.22 เซนติเมตร/วินาที [6] คอนกรีตพรุน
มีอัตราส่วนน้้าต่อซีเมนต์ (w/c) อยู่ในช่วง 0.26 - 0.40 [6] อัตราส่วนน้้าต่อ
ซี เ มนต์ นั้ น มี ค วามส้ า คั ญ มากเนื่ อ งจากคอนกรี ต พรุ น มี อั ต ราส่ ว นน้้ า ต่ อ
ซีเ มนต์ที่ต่้ากว่าคอนกรีตทั่วไป [10] คอนกรีตพรุน จะใช้ข นาดมวลรวม
หยาบเป็นมวลรวมหยาบขนาดเดียว (Single size) หรือมวลรวมหยาบที่
เป็ น มี ลั ก ษณะเป็ น ขนาดคละอยู่ ใ นช่ ว ง 9.5 - 19 มิ ล ลิ เ มตร [6] โดย
อัตราส่วนมวลรวมต่อซีเมนต์ที่ใช้นั้นอยู่ในช่วง 4 : 1 ถึง 6 : 1 เมื่อเทียบกับ
คอนกรี ต ทั่ ว ไปแล้ ว พบว่ า คอนกรี ต พรุ น จะมี ป ริ ม าณของมวลรวมอยู่
ประมาณ 50 – 65% โดยมีอัตราส่วนสารเชื่อมประสานต่อมวลรวมอยู่
ในช่วง 0.22 – 0.25 โดยปริมาตรของมวลรวม [9] คอนกรีตพรุนนั้นควรจะ
ออกแบบให้ มี ส่ ว นผสมที่ ส มดุ ล โดยให้ มี ค่ า การซึ ม ผ่ า นน้้ า และก้ า ลั ง รั บ
แรงอัดเป็นที่ยอมรับได้ [11]
จากปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวการรีไซเคิลเป็นหนึ่งในวิธีที่ดี
ที่สุดในการรักษาสิ่งแวดล้อมและท้าให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่งผล
ให้ผู้วิจัยมีแนวคิดและความสนใจที่จะศึกษาการน้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่ไม่มีมูลค่าหรือส่วนที่เป็น อโลหะ (Non – Metallic Part , NMP) มา
ท้าให้เกิดประโยชน์ โดยน้ามาใช้เป็นมวลรวมละเอียดเพื่อทดแทนมวลรวม
ละเอียดทางธรรมชาติบางส่วนในการผลิตคอนกรีตพรุน เพื่อเป็นทางเลือก
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
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รูปที่ 1 ส่วนประกอบของคอนกรีตพรุน

2. การทดลอง
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
งานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาประเภทที่ 1 (Ordinary
Portland Cement, OPC) และน้้า เป็นตัวเชื่อมประสานของคอนกรีตพรุน
และใช้ทั้งมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด โดยมวลรวมละเอียดนั้น มี
ปริมาณ 10% โดยน้้าหนักของมวลรวมทั้งหมด มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์
30 (0.60 มิลลิเมตร) และค้างตะแกรงเบอร์ 50 (0.30 มิลลิเมตร) มีความ
ถ่วงจ้าเพาะเท่ากับ 2.65 ส่วนมวลรวมหยาบที่ใช้มีทั้งหมด 2 ขนาด คือ 4 –
8 มิลลิเมตร และ 8 – 16 มิลลิเมตร โดยมีความถ่วงจ้าเพาะเท่ากับ 2.7
ศึกษาผลกระทบของ NMP โดยการแทนที่มวลรวมละเอียดที่ 10% , 20% ,
30% , 40% และ 50% โดยน้้าหนัก ด้วยผง NMP ทีไ่ ด้มาจากกระบวนการ
รีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลังจากก้าจัดทองแดงออกแล้ว จากโรงงาน
รีไซเคิลในประเทศไทยดังรูปที่ 2 ส่วนประกอบทางเคมีที่เป็นออกไซด์ใน
NMP โดยการใช้ X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) แสดงไว้ดัง
ตารางที่ 1 มีขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ยประมาณ 50 ไมครอน และมีค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะเท่ากับ 1.82

รูปที่ 2 ผงอโลหะ (NMP)
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของ NMP
Oxide composition
SiO2
CaO
Al2O3
CuO
BaO
Fe2O3
SO3
P2O5
MgO
TiO2
Other

Results (%)
22.5
9.91
7.37
0.703
0.400
0.151
0.181
0.219
0.231
0.188
0.362

รูปที่ 3 ตัวอย่างคอนกรีตพรุนที่ใช้ในการทดสอบก้าลังอัด

ตารางที่ 2 ส่วนผสมคอนกรีตพรุน
ลำดับ
ที่

Mix

W/C

ซีเมนต์
(kg)

นำ
(kg)

หิน
(kg)

ทรำย
(kg)

NMP
(kg)

1

NPC-0-L

0.3

235

74

1364

149

0

2

NPC-10-L

0.3

235

74

1364

134

15

3

NPC-20-L

0.3

235

74

1364

119

30

4

NPC-30-L

0.3

235

74

1364

104

45

5

NPC-40-L

0.3

235

74

1364

89

60

2.2 อัตราส่วนผสมและการเตรียมตัวอย่าง

6

NPC-50-L

0.3

235

74

1364

74

75

อัตราส่วนผสมของคอนกรีตพรุนในงานวิจัยนี้แสดงดังตารางที่ 2 มีการ
แทนที่ ม วลรวมละเอี ย ดด้ว ย NMP 10% , 20% 30% , 40% และ 50%
โดยน้้าหนัก ใช้อัตราส่วนน้้าต่อซีเมนต์ และอัตราส่วนมวลรวมต่อซีเมนต์
เท่ากับ 0.30 และ 5.48 : 1 ตามล้าดับ เนื่องจากคอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีต
ที่ไม่มีมวลรวมละเอียดหรือมีในปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้นขั้นตอนการผสม
คอนกรีตพรุนเริ่มจากการผสมแห้งก่อนโดยการผสมซีเมนต์และมวลรวม
ละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นจึงเริ่มใส่ส่วนผสมที่
เปียกลงไป โดยเริ่มจากการผสม NMP ลงไปโดยการท้าให้ NMP กระจาย
ตัวให้เป็นเนื้อเดียวกันกับส่วนผสมก่อนหน้า ต้องระวังไม่ให้ NMP จับตัวกัน
เป็นก้อน จากนั้นใส่มวลรวมหยาบลงไปแล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็น
เวลา 60 วินาที หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ เติมน้้าเข้าไปในส่วนผสมโดยใช้เวลา
ในการผสมเป็นเวลา 120 วินาที ลักษณะส่วนผสมคอนกรีตพรุนที่ได้จะมี
เพสต์เคลือบผิวมวลรวมดีและคอนกรีตที่ได้จะมีความหนืดคล้ายคอนกรีตที่
มีความข้นมาก ๆ ที่เรียกว่าคอนกรีตไม่มีค่ายุบตัว (Zero Slump) จากนั้น
น้ า ส่ ว นผสมใส่ ใ นแบบหล่ อ แล้ ว ท้ า การบดอั ด ตั ว อย่ า งโดยใช้ แ ท่ ง เหล็ก
กระทุ้งทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นละ 25 ครั้ง จากนั้นคลุมตัวอย่างด้วยพลาสติกเป็น
เวลา 1 วัน แล้วถอดแบบ และน้าไปบ่มคอนกรีตในน้้าตามเวลาที่ออกแบบ
ไว้

7

NPC-0-S

0.3

235

74

1364

149

0

8

NPC-10-S

0.3

235

74

1364

134

15

9

NPC-20-S

0.3

235

74

1364

119

30

10

NPC-30-S

0.3

235

74

1364

104

45

11

NPC-40-S

0.3

235

74

1364

89

60

12

NPC-50-S

0.3

235

74

1364

74

75

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนประกอบที่เป็นออกไซด์ หลักในผง NMP คือ
SiO2 ซึ่งมาจากเส้นใยแก้วใน PCB และอาจมีสารอื่น ๆ ที่มีโลหะหนักเป็น
องค์ประกอบ นอกจากนี้มีการรายงานด้วยว่าพอลิเมอร์ใน NMP เป็นเทอร์โม
เซตเรซิ่ น ที่ แ ต่ ง เติ ม ด้ ว ยสารหน่ ว งไฟประเภทโบรมี น [12] จึ ง ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการที่เหมาะสมก่อนน้ามาใช้

* NPC = Pervious Concrete with NMP
ตัวเลข = ปริมาณ NMP (%)
L = ขนาดของมวลรวมหยาบ 8 – 16 มิลลิเมตร
S = Small ขนาดของมวลรวมหยาบ 4 – 8 มิลลิเมตร

2.3 ความหนาแน่นและความพรุน
หาความหนาแน่น ของคอนกรี ต ที่ แ ข็ ง ตั วแล้ วตามมาตรฐาน ASTM
C1754 [13] ที่อายุ 7 วัน โดยชั่งน้้าหนักของคอนกรีต (Md) และท้าการวัด
เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง เมื่อค้านวณปริมาตรของตัวอย่าง (V) โดย
ความหนาแน่นของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วหาได้จาก Md/V และหาความ
พรุนของคอนกรีต ที่ 28 วัน โดยท้าการแช่ตัวอย่างลงในน้้าเป็นเวลา 30
นาที หลังจากนั้นชั่งน้้าหนักของก้อนตัวอย่างที่จมอยู่ใต้น้า (Mw) ค้านวณ
ความพรุนของคอนกรีตได้จากสมการที่ 1
  1
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โดย  คื อ ความพรุ น (%) และ ρw คื อ ควำมหนำแน่ น ของน ำ
(kg/m3)
2.4 กาลังรับแรงอัด (Compressive Strength)
หาก้ า ลั ง รั บ แรงอั ด ที่ 28 วั น ตามมาตรฐาน ASTM C39 [14] โดย
คอนกรีตที่ท้าการทดสอบจะเป็นทรงกระบอกขนาด 100 x 200 มิลลิเมตร
ท้ า การทดสอบตั ว อย่ า งด้ ว ยเครื่ อ งทดสอบอเนกประสงค์ ที่ ค วบคุ ม การ
เคลื่อนที่ของหัวกดที่อัตรา 0.1 mm/sec
รูปที่ 5 ตัวอย่างคอนกรีตพรุนที่ใช้ในการทดสอบการซึมผ่านน้้า
2.5 อัตราการซึมผ่านนา
หาอัตราการซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุนตามมาตรฐาน ASTM C1701
โดยวิธี Constant head ท้าการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและตัวอย่าง
ทดสอบดังรูปที่ 4 และ 5 ตามล้าดับ โดยท้าการห่อหุ้มตัวอย่างทรงกระบอก
ขนาด 100 x 100 มิลลิเมตร ไว้เพื่อที่จะให้น้าไหลผ่านได้ตามแนวตั้งเท่านั้น
โดยไม่มีการสูญเสียน้้าไปทางด้านข้าง จากนั้นน้าตัวอย่างติดตั้งเข้ากับเครื่อง
ทดสอบ แล้วปล่อยน้้าเข้าเครื่องทดสอบไหลผ่านตัวอย่างและไหลไปสู่อีกฝั่ง
ไล่ฟองอากาศจากตัวอย่างออกให้หมด จากนั้นปรับระดับน้้าให้คงที่ตามที่
ก้าหนดไว้ เมื่อระดับน้้าคงที่แล้วจึงเริ่มจับเวลาเพื่อหาปริมาณของน้้าที่ไหล
ผ่านตัวอย่าง ณ ช่วงเวลาที่ก้าหนดไว้ [8] โดยค้านวณค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านน้้าได้จากเวลาและปริมาณน้้าที่ใช้ ซึ่งหาได้จากสมการที่ 2
k

QL
tHA

(2)

โดย k คือ ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้า (cm/s) , Q คือ ปริมาตรของ
น้้าที่ซึมผ่านคอนกรีต (cm3) , L คื อ ความสูง ของตัวอย่าง (cm) , t คื อ
เวลาที่ต้องการส้าหรับการออกแบบปริมาตรน้้าที่ซึมผ่านก้อนตัวอย่าง (sec)
, H คือ ระยะระหว่างระดับน้้าที่ทางออกทั้งสอง (cm) และ A คือ ขนาด
หน้าตัดของตัวอย่าง (cm2)

ตัวอย่าง

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 ความหนาแน่นและความพรุน
เนื่องจากคอนกรี ต พรุนเป็ นคอนกรีต ที่มี ค วามพรุน สูง จึ ง ท้ า ให้ ค วาม
หนาแน่ น ค่ อ นข้ า งน้ อ ยกว่ า คอนกรี ต ทั่ ว ไป จากรู ป ที่ 6 พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม
ปริ ม าณ NMP แล้ ว ความหนาแน่ น ของคอนกรี ต พรุ น เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย
เนื่องจาก NMP มีขนาดที่เล็กกว่ามวลรวมละเอียด ท้าให้ NMP สามารถเข้า
ไปอุดช่องว่างระหว่างมวลรวมได้ จึงท้าให้มีความทึบแน่นของคอนกรีตมาก
ขึ้น ส่งผลให้ความหนาแน่นของคอนกรีตพรุนเพิ่มขึ้น และพบว่าคอนกรีต
พรุนที่ใช้มวลรวม 4 – 8 มิลลิเ มตร และ 8 – 16 มิลลิเ มตร นั้นมีค วาม
หนาแน่นที่ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า การใช้ขนาดของมวลรวมที่แตกต่าง
กั น นั้ น มี ค่ า ความหนาแน่ น ใกล้ เ คี ย งกั น โดยอยู่ ใ นช่ ว ง 1845 – 1963
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่อคอนกรีตพรุนใช้ขนาดของมวลรวมแตกต่างกัน จะท้าให้ค่าความ
หนาแน่นที่ได้นั้นมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้มวลรวมที่มีชนิด
ของมวลรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับที่รายงานไว้ใน [7] คือ
ความหนาแน่นของคอนกรีตพรุนนั้นขึ้นอยู่กับความพรุน ที่ออกแบบไว้ และ
ชนิดของมวลรวมที่ใช้ เมื่อคอนกรีตมีความพรุนสูง จะท้าให้ความหนาแน่น
ลดลง และเมื่อคอนกรีตที่ใช้มวลรวมที่มีความหนาแน่นของมวลรวมสูง จะ
ท้าให้คอนกรีตมีความหนาแน่นสูงไปด้วย
รูปที่ 7 แสดงความพรุนของคอนกรีตพรุน เมื่อเพิ่มปริมาณ NMP การ
เพิ่มปริมาณ NMP ท้าให้ความพรุนมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจาก NMP เข้าไป
อุดช่องว่างระหว่างมวลรวม ท้าให้คอนกรีตมีความทึบแน่นเพิ่มขึ้น ความ
พรุนจึงลดลง อย่างไรก็ดีความพรุนของคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 4 –
8 มิลลิเมตร ไม่ได้ลดลงตามแนวโน้มเสมอไป โดยเฉพาะตัวอย่างที่ใช้ปริมาณ
NMP เท่ากับ 50% อาจเนื่องมาจากปริมาณ NMP ที่มากไป ท้าให้เกิดการ
เกาะกลุ่มกันของ NMP จึงไม่สามารถกระจายตัวไปอุดช่องว่างได้ดีเท่ากับ
กรณีที่มี NMP น้อยกว่า และจากรูปที่ 5 พบว่าเมื่อคอนกรีตพรุนใช้มวลรวม
ขนาด 8 – 16 มิลลิเมตร มีความพรุนสูงกว่าคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด
4 – 8 มิลลิเมตร เนื่องจากมวลรวมขนาดเล็กท้าให้ช่องว่างระหว่างมวลรวมมี
ขนาดเล็กลง ความเป็นเหลี่ยมมุมของมวลรวมก็ท้าให้มวลรวมมีการซ้อนทับ

รูปที่ 4 อุปกรณ์ทดสอบการซึมผ่านน้้า
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กันมากขึ้น จึงท้าให้ความพรุนของคอนกรีตนั้นลดลง ดังนั้นเมื่อเพิ่มขนาด ลดลง และก้าลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของก้าลังรับแรงอัดนั้นแบ่ง
ของมวลรวม จะท้าให้ความพรุนของคอนกรีตพรุนเพิ่มขึ้น
ได้เป็น 2 กรณี คือ การใช้มวลรวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร เมื่อใส่ NMP ค่า
ก้าลังรับแรงอัดจะค่อย ๆ เพิ่ มขึ้นจนถึงที่ปริมาณ 40% แล้วค่าก้าลังอัดจึง
ลดลงและการใช้มวลรวมขนาด 8 – 16 มิลลิเมตร เมื่อใส่ NMP ค่าก้าลังรับ
แรงอัดจะเพิ่มขึ้ นสูง สุดที่ 20% หลัง จากนั้นจึง ค่ อย ๆ ลดลง สาเหตุอาจ
เนื่ อ งจาก NMP นั้ น มี ค วามแข็ ง แรงของวั ส ดุ น้ อ ยกว่ า ทราย เมื่ อ ใส่ ไ ปใน
ปริมาณมากเกินไปจึง ท้า ให้ ก้า ลัง รับ แรงอัด ลดลง ดัง นั้นการใส่ NMP ใน
ปริมาณที่เหมาะสมจะท้าให้ก้าลังอัดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีต
พรุนที่ไม่ใส่ NMP ยกเว้นคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร
ที่ใส่ปริมาณ NMP ที่ 50% จะเห็นได้ว่าก้าลังรับแรงอัดนั้น ขึ้นอยู่กับความ
พรุนของคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีความพรุนมากท้าให้ก้าลังรับแรงอัดของ
คอนกรีตมีค่าน้อยลง
รูปที่ 6 ความหนาแน่นของคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 4 – 8
มิลลิเมตร และ 8 – 16 มิลลิเมตร

รูปที่ 8 ก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนที่ 28 วัน ที่ใช้มวลรวมขนาด
4 – 8 มิลลิเมตร และ 8 – 16 มิลลิเมตร
รูปที่ 7 ความพรุนของคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 4 – 8
มิลลิเมตร และ 8 – 16 มิลลิเมตร

3.3 อัตราการซึมผ่านนา

3.2 กาลังรับแรงอัด
ก้ า ลั ง รั บ แรงอั ด นั้ น เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส้ า คั ญ ของคอนกรี ต พรุ น แต่
เนื่องจากคอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่มีช่องว่างสูง จึงท้าให้ก้าลังรับแรงอัดมี
ค่าน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป จากรูปที่ 8 พบว่าเมื่อไม่ได้ใส่ NMP คอนกรีต
พรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร มีก้าลังรับแรงอัดมากกว่าคอนกรีต
พรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 8 – 16 มิลลิเมตร แต่เมื่อใช้ NMP ที่ 30% - 40%
พบว่าคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร มีก้าลังรับแรงอัด
มากกว่ามวลรวมขนาด 8 – 16 มิลลิเมตร แต่เมื่อใส่ NMP ที่ 10% - 20%
พบว่าคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 8 – 16 มิลลิเ มตร มีค่ าก้าลัง รั บ
แรงอัดที่สูงกว่ามวลรวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร โดยรวมสรุปได้ว่าคอนกรีต
พรุนที่ใส่ NMP มีก้าลังมากกว่าคอนกรีตพรุนที่ไม่มี NMP เป็นส่วนผสมทั้ง
สองขนาดมวลรวม อาจมีสาเหตุจากการที่ NMP มีขนาดเล็กกว่าทรายมาก
จึงเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างมวลรวมได้ดีกว่า จึงท้าให้คอนกรีตมีความพรุน

จากรูปที่ 9 พบว่าเมื่อใส่ปริมาณ NMP ที่ 0% - 10% ค่าการซึมผ่านน้้า
ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมขนาด 8 – 16 มิลลิเมตร มีค่ามากกว่าขนาด 4 –
8 มิลลิเมตร และเมื่อใส่ปริมาณ NMP ที่ 20% - 30% ค่าการซึมผ่านน้้าของ
คอนกรีตที่ใช้มวลรวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร มีค่ามากกว่ามวลรวมขนาด 8
– 16 มิลลิเมตร ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณ NMP มากขึ้น ท้าให้แนวโน้มการซึม
ผ่านน้้าของคอนกรีตพรุนลดลง เนื่องจาก NMP เข้าไปอุดช่องว่างระหว่าง
มวลรวมท้าให้คอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้น น้้าจึงซึมไหลผ่านคอนกรีต
พรุนได้น้อยลง แต่อย่างไรก็ ดี คอนกรีตพรุ นที่ ใช้ มวลรวมขนาด 8 – 16
มิลลิเมตร ที่ปริมาณ NMP 40% มีแนวโน้มแตกต่างจากที่กล่าวมา เมื่อเทียบ
กับกรณีอื่นของตัวอย่างที่ใช้มวลรวมขนาด 8 – 16 มิลลิเมตร เนื่องจากความ
คดเคี้ยวของช่องว่างที่ต่อเนื่องกัน ในคอนกรีตและการกระจายตัวของ NMP
ที่กระจายตัวได้ไม่ดี จึงจับตัวกันเป็นก้อนเข้าไปอุดช่องว่างอยู่บริเวณเดียว
และจากรูปที่ 9 พบว่าเมื่อไม่มี NMP คอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด 8 –
16 มิลลิเมตร มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้ามากกว่าคอนกรีตพรุนที่ใช้มวล
รวมขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร เนื่องจากคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่มี
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พื้นที่ผิวสัมผัสน้อยท้าให้การยึดเกาะระหว่างมวลรวมน้อยไปด้วย ช่องว่างจึง
มีขนาดใหญ่ เมื่อช่องว่างระหว่างมวลรวมมีขนาดใหญ่จึงท้าให้ปริมาณน้้าที่
ไหลผ่านคอนกรีตพรุนมีมากขึ้น นอกจากนี้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าของ
คอนกรีตพรุนขึ้นอยู่กับกับค่าความพรุนของคอนกรีตพรุน เมื่อคอนกรีตมี
ความพรุนสูง ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าก็จะสูงตามไปด้วย ปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุนเป็นเช่นเดียวกับปัจจัยของความพรุน
ของคอนกรีตพรุน
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NMP ท้าให้การซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุนลดลง ดังนั้นการซึม
ผ่านน้้าแปรผันตรงกับความพรุนของคอนกรีตพรุน
จากผลการทดลองสัดส่วนปริมาณ NMP ที่เหมาะสมส้าหรับคอนกรีต
พรุ น ที่ ใ ช้ ม วลรวมขนาด 4 – 8 มิ ล ลิ เ มตร และ 8 – 16 มิ ล ลิ เ มตร โดย
พิจารณาจากก้าลังรับแรงอัด และการซึมผ่านน้้า คือที่ปริมาณ 40% และ
20% ตามล้าดับ เนื่องจากมีก้าลังรับแรงอัดที่สูงที่สุด และการซึมผ่านน้้าอยู่
ในช่ ว งที่ ก้ า หนดตามข้ อ ก้ า หนดของ ACI 522R-10 อย่ า งไรก็ ดี เ นื่ อ งจาก
ส่วนประกอบของ NMP นั้นมีโลหะหนักและสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน
หลงเหลื อ อยู่ เมื่ อ เกิ ด การชะล้ า งลงสู่ น้ า ใต้ ดิ น จะท้ า ให้ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ จึงจ้าเป็นต้องจะท้าการศึกษาการชะล้างของคอนกรีตพรุนที่มี
NMP แทนที่มวลรวมละเอียดเพิ่มเติมก่อนน้าไปประยุกต์ใช้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 9 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุน ที่ใช้มวลรวม
ขนาด 4 – 8 มิลลิเมตร และ 8 – 16 มิลลิเมตร

4. บทสรุป

งานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ ความกรุณ า
อย่ า งสู ง จากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อนุเคราะห์ให้ใช้อุปกรณ์และพื้นที่
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจั ย EHT ของ
ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและพิ ษ วิ ท ยา
หน่วยงานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารอ้างอิง

จากผลการทดลองสมบัตอของคอนกรีตพรุนจากส่วนอโลหะที่ได้จาก
กระบวนการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลสรุปดังนี้
1. ขนาดคละของมวลรวมหยาบและปริมาณ NMP ไม่มีผลต่อความ
หนาแน่นของคอนกรีตพรุนอย่างมีนัยส้าคัญ
2. เมื่อใช้มวลรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ความพรุนของคอนกรีตพรุนก็
มากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากมวลรวมขนาดใหญ่จะท้าให้ช่องว่าง
ระหว่างมวลรวมมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณ NMP ท้าให้
ความพรุนลดลง เนื่องจาก NMP เข้าไปอุดช่องว่างระหว่างมวล
รวม ท้าให้คอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้น
3. เมื่อมวลรวมหยาบมีขนาดเพิ่มขึ้น ก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีต
พรุนจะลดลง เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างมวลรวมที่ใหญ่ขึ้น การ
ยึดเกาะกันระหว่างมวลรวมจึงไม่ดี ท้าให้รับก้าลังได้น้อย และเมื่อ
เพิ่มปริมาณ NMP แล้ว ท้าให้คอนกรีตพรุนมีแนวโน้มของก้าลังรับ
แรงอัดที่สูงขึ้น เมื่อใส่ในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจาก NMP เข้า
อุดช่องว่างระหว่างมวลรวม ท้าให้มีการเชื่อมกันระหว่างมวลรวม
มากขึ้น
4. เมื่ อ ขนาดคละของมวลรวมหยาบเพิ่ ม ขึ้ น การซึ ม ผ่ า นน้้ า ของ
คอนกรีตพรุนก็เ พิ่มขึ้ น เนื่องจากมวลรวมขนาดใหญ่ ท้าให้เ กิ ด
ช่องว่างระหว่างมวลรวมมีข นาดใหญ่ ขึ้ น และเมื่อเพิ่มปริ ม าณ
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2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทคัดย่อ

1. บทน้า

งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาผลตอบสนองทางพลศาสตร์
เนื่องจากการกระตุ้นที่ปลายด้านบนของเคเบิ้ลที่ใช้ในการยึดโยงระบบโซล่า
เซลล์ลอยน้้า แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของเคเบิ้ลจะพัฒนาขึ้นโดยอาศัย
หลักการงานเสมือน การวิเคราะห์หาสภาวะสมดุลสถิตแบบไม่เป็นเชิงเส้น
ของเคเบิ้ลจะท้าโดยอาศัยกระบวนการไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
ผลตอบสนองของเคเบิ้ลเนื่องจากการกระตุ้นที่ปลายด้านบนจะค้านวณโดย
วิธีการอินทิเกรตตามเวลาด้วยกระบวนการของ Newmark เงื่อนไขของการ
กระตุ้นที่ปลายด้านบนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งจะน้าไปก้าหนดรวมเข้ากับ
สมการการเคลื่อนที่ของระบบผ่านกระบวนการ penalty งานวิจัยนี้น้าเสนอ
ผลของการเปลี่ยนแปลงขนาดการกระตุ้นและความถี่ของการกระตุ้นที่มีต่อ
ค่าผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของเคเบิ้ล

ประเทศไทยมีพื้นที่น้าและพื้นที่ชุ่มน้้าประมาณร้อยละ 30 ซึ่งบริเวณผิว
น้้านั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ท้าให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโซล่าฟาร์มลอย
น้้า โดยการสร้างโซล่าฟาร์มลอยน้้า จะเป็นการประหยัดพื้นที่บนดินขนาด
ใหญ่โดยการท้าโซล่าฟาร์มบนผิวน้้า เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้้า เป็นต้น ซึ่งเป็น
การใช้พื้นที่ ว่างเปล่าบนผิวน้้าให้เ กิดประโยชน์ ช่วยลดการระเหยของน้้า
เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์จะปกคลุมผิวน้้า [1] และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยเนื่องจากการระเหยของน้้าช่วยลดอุณหภูมิของ
แผงโซล่าเซลล์ได้ [2] โดยทั่วไปโครงสร้างของโซล่าฟาร์มลอยน้้าจะท้าเป็น
ชิ้นส่วนย่อย ๆ เพื่อง่ายต่อการผลิต เคลื่อนย้ายและติดตั้ง จากงานวิจัยของ
Lee และคณะ [3] ได้ท้าการศึกษาการออกแบบและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
โดยโครงสร้างท้าจาก PFRP ซึ่งทนต่อการสึกและได้ท้าการทดสอบคุณสมบัติ
เชิ ง กลของ PFRP เพื่ อ น้ า มาใช้ ก้ า หนดก้ า ลั ง ที่ ย อมให้ ส้ า หรั บ ใช้ ใ นการ
ออกแบบ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างโซล่าฟาร์มลอยน้้าต้องค้านึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น แรงลม แรงลอยตัว แรงคลื่นผิวน้้า เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะท้าให้แผงโซล่าเซลล์เกิดการเคลื่อนที่ จากการศึกษาพบว่า
การออกแบบจุดต่อแบบยึดหมุนหรือแบบกึ่งแข็งจะช่วยลดผลตอบสนองจาก
คลื่นน้้าได้ดีกว่าจุดต่อแบบยึดแน่น [4] โครงสร้างที่ยึดด้วยสายยึดโยงที่ตึงจะ
มีแอมพลิจูดการเคลื่ อนที่ น้ อยกว่า สายยึ ดโยงแบบหย่อ น [5-6] หรือ การ
ติ ด ตั้ ง ทุ่ น ติ ด กั บ สายยึ ด โยงจะช่ ว ยลดแรงดึ ง ในสายยึด โยงได้ แ ต่ จ ะท้ า ให้
โครงสร้างมีแอมพลิจูดการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น [6] ซึ่งการยึดโยงโครงสร้างโซล่า
ฟาร์ ม ลอยน้้ า ด้ ว ยเคเบิ้ ล ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ม าตรฐานรองรั บ โดยจาก
การศึกษาพบว่าความถี่ธรรมชาติของเคเบิ้ลจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อโมดูลัส
ยืดหยุ่นหรือสัมประสิทธิ์มวลเพิ่มเนื่องจากน้้ามีค่าเพิ่ มขึ้น [7] จากงานวิจัย
ของ สุวิทย์ รัตนศรีกูล [8] ท้าการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของ
เคเบิ้ลใต้ทะเลที่มีการกระตุ้นด้วยแรงสั่นฮาร์โมนิคที่จุดรองรับที่ผิวน้้า โดยใช้
กระบวนการไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์ซึ่ งท้าการอินทิเ กรตด้วยวิธี Newmark
พบว่าความตึงหย่อนของเคเบิ้ลมีผลต่อความถี่มูลฐานของเคเบิ้ลโดยที่แอม
พลิจูดการสั่นมีผลเพียงเล็กน้อย จากงานวิจัยของ จิรพล เล็กโล่ง [9] ได้
ท้าการศึกษาผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของท่อล้าเลียงของไหลใต้ทะเล
ภายใต้การกระตุ้นแบบฮาร์โมนิคที่ปลายด้านบนโดยวิธีการอินทิเกรตของ

ค้าส้าคัญ: การกระตุ้นที่ปลายด้านบน, เคเบิ้ลยึดโยง, โซล่าเซลล์ลอยน้้า ,
ผลตอบสนองทางพลศาสตร์, วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์

Abstract
This research aims to investigate the effect of top end
excitation on the dynamic responses of a mooring cable, which is
installed in a floating photovoltaic system. The mathematical
model formulation of the elastic cable is developed based on the
principle of virtual work. The nonlinear static configurations of
cables are evaluated by using the nonlinear finite element
procedure. The Newmark’s time integration is applied to
determine the dynamic responses of a mooring cable due to the
harmonic top end excitation. The constraint conditions of the top
end excitation are imposed in the equation of motions by using
the penalty method. According to the top end sway and heave
excitation, the effects of amplitude and frequency of the top end
excitation on the dynamic responses of cable are investigated.
Keywords: Dynamic responses, Finite element method, Floating
solar photovoltaic, Mooring Cable, Top end excitation
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Newmark จากการศึกษาพบว่าสัมประสิทธิ์แรงลากมี จะท้าให้ผลตอบสนอง
ลดลงเข้าสู่สภาวะสม่้าเสมอ ความเร็วของของไหล แรงดึงที่ปลายบนและค่า
โมดูลัสยืดหยุ่นมีผลต่อค่าความถี่ธรรมชาติ จากงานวิจัยของ Klaycham
และคณะ [10] ได้ท้าการศึ กษาผลตอบสนองของท่อล้าเลียงของเหลวใต้
ทะเลเมื่อถูกกระตุ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของเรือที่ปลายด้านบน โดยใช้ไฟ
ไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้นในการหาการวางตัวในสภาวะสมดุลสถิตของท่อ
สร้างสมการการเคลื่อนที่โดยใช้หลักการของงานและพลังงานเสมือนและ
ดัดแปลงสมการการเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ penalty เพื่อให้สมการการเคลื่อนที่
สอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขการเคลื่ อ นที่ ข องเรื อ ที่ ป ลายบน และวิ เ คราะห์ ห า
ผลตอบสนองโดยวิธีอินทิเกรตตามเวลาด้วยกระบวนการ Newmark ทั้งนี้
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตพบว่า การศึกษาผลตอบสนองของ
เคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่าเซลล์ลอยน้้ายังมีจ้านวนไม่มากดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่ง
ศึกษาผลตอบสนองของเคเบิ้ลในระบบสายยึดโยงแผงโซล่าเซลล์ลอยน้้า โดย
งานวิจัยนี้จะศึกษาผลตอบสนองของเคเบิ้ลภายใต้การกระตุ้นที่ปลายด้านบน
โดยอาศัยแบบจ้าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ที่คณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการมาแล้ว [10]
เป็นต้นแบบ และใช้วิธีการ penalty ในการก้าหนดเงื่อนไขการเคลื่อนที่ที่
ปลายด้านบนเข้ากับสมการการเคลื่อนที่ ร่วมกับวิธีการอินทิเกรตตามเวลา
ด้วยกระบวนการ Newmark ส้าหรับการหาผลตอบสนองของเคเบิ้ล โดยจะ
ท้าการศึกษาผลกระทบเนื่องจากค่าความถี่และแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่
ของแผงโซล่าเซลล์ที่มีต่อค่าการเคลื่อนทีต่ ่าง ๆ ของเคเบิ้ล

2. แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์

2.1 สมการการเคลื่อนที่
การสร้างสมการการเคลื่อนที่ของเคเบิ้ล อาศัยหลักการพลังงาน โดย
พิจารณาพลังงานความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียรูปในแนวแกน งาน
ภายนอกที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระท้าของคลื่นน้้า กระแสน้้า และแรงเฉื่อย
ของเคเบิ้ลจากมีการเคลื่อนที่โดยเขียนสมการการเคลื่อนที่ของเคเบิ้ลดังนี้

MDd  + CDd  + KDd  = F

โดยที่เมทริกซ์ [M] [C] และ [K] คือเมทริกซ์มวล เมทริกซ์ความหน่วง
และสติฟเนสเมทริกซ์ ตามล้าดับสามารถค้านวณได้ดังนี้
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{F} คือเวกเตอร์ของแรงจากกระแสน้้าและคลื่น ซึ่งสามารถค้านวณได้ดังนี้
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(8)

X

โดยที่ค่าคงที่และตัวแปรต่าง ๆ ในสมการข้างต้นสามารถหาได้โดย

รูปที่ 1 ลักษณะการวางตัวของเคเบิ้ลในสภาวะสมดุล

ในงานศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาเคเบิ้ลที่วางตัวในน้้าโดยที่ปลายด้านล่างจะ
ยึดอยู่ที่ระดับผิวดินใต้น้าและปลายด้านบนจะยึดโยงกับแผงโซล่าเซลล์ที่
ระดับผิวน้้า โดยจุดรองรับที่ป ลายด้านล่างและปลายด้านบนของเคเบิ้ลจะ
เป็นแบบยึดหมุน (Hinge) ดังรูปที่ 1 ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่พิจารณาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเคเบิ้ลและท้องน้้า โดยการวิเคราะห์หาผลตอบสนองทางพลศาสตร์
ของเคเบิ้ลภายใต้การกระตุ้นที่ปลายด้ านบนจ้าเป็นต้องหาต้าแหน่งเคเบิ้ล
ในสภาวะสมดุลสถิตยศาสตร์ก่อนเพื่อใช้เป็นสภาวะเริ่มต้นก่อนที่จะมีแรง
กระตุ้นทางพลศาสตร์ โดยการวิเคราะห์เคเบิ้ลในสภาวะสมดุลสถิตจะใช้
วิธีการไฟไนต์เ อลิเ มนต์แบบไม่เ ป็ นเชิง เส้น ซึ่ ง พัฒนาขึ้ นโดย Klaycham
และคณะ [10]
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(17)

เมื่อ ρe

คือ ความหนาแน่นของน้้า (กก./ลบ.ม.)
Ae
คือ พื้นทีห่ น้าตัดของเคเบิ้ล (ตร.ม.)
Ca
คือ สัมประสิทธิม์ วลเพิ่มเนื่องจากน้้า
mP
คือ มวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของเคเบิ้ล (กก./ม.)
ρP
คือ ความหนาแน่นของเคเบิ้ล (กก./ลบ.ม.)
AP
คือ พื้นที่หน้าตัดของเคเบิ้ล (ตร.ม.)
E
คือ โมดูลัสยืดหยุ่นของเคเบิ้ล (นิวตัน/ตร.ม.)
VcH
คือ ความเร็วกระแสน้้าที่ผิวน้้า (เมตร/วินาที)
a
คือ แอมพลิจูดของคลื่น (เมตร)
ωw
คือ ความถี่ของคลื่น (เรเดียน/วินาที)
yH
คือ ความลึกน้้า (เมตร)
g
คือ ความเร่งเนื่องจากโน้มถ่วง (เมตร/วินาที2)
สัญลักษณ์ ( )′ ในงานวิจัยคืออนุพันธ์เทียบกับตัวแปร ys โดยที่ xs และ ys
คือพิกัดของเคเบิ้ลที่ต้าแหน่งต่าง ๆ ในสภาวะสมดุลสถิต Nas คือแรงดึงตาม
แนวแกน ตัวแปร C*eqx, C*eqy, C*eqxy, C*Dx และ C*Dxy1 คือสัมประสิทธิ์
แรงลากและสัมประสิทธิ์แรงหน่วง ตัวแปร n ในงานวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ 1/7
ตามการกระจายความเร็วของกระแสน้้าหลาก [10] [Nd] คือเมทริกซ์ของ
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โดยสมการการเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์ที่ได้จากวิธีการ penalty เขียนใน
สมการเงื่อนไขให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ได้ดังนี้

t  K T Dd   P  0

(20)
เมทริ ก ซ์ [Kα] คื อ เมทริ ก ซ์ ที่ บ่ ง บองถึ ง ต้ า แหน่ ง ของ node ที่ ถู ก ยึ ด รั้ ง
สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้

K T

0 0 ... 1 0 0 0 0 0 


0 0 ... 0 0 0 1 0 0 

(21)

เวกเตอร์ {P} คือเงื่อนไขการยึดรั้งที่ปลายด้านบนของเคเบิ้ลซึ่งก็คือฟังก์ชัน
การเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์ สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้
u0 sin u t  u  

 v0 sin v t  v  

P  

(22)

หลังจากการท้าให้เงื่อนไขยึดรั้ง ตามสมการที่ (20) มีค่าต่้าสุด (∂t/∂Dd=0)
และรวมเข้ากับสมการการเคลื่อนที่ (สมการที่ (1)) จะได้เป็นสมการการ
เคลื่อนที่ของเคเบิ้ลภายใต้การกระตุ้นจากการเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์
สามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้

ฟังก์ชันรูปร่างที่เป็นพหุนามดีกรี 5 d d  , dd  และ dd  คือเวกเตอร์
MDd   CDd   K * Dd   F*
ของการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเร่ง ที่ node ในแต่ละเอลิเ มนต์ข อง
เคเบิ้ล โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากงานของ Klaycham และคณะ [10] โดยที่
2.2 สมการการเคลื่อนที่ของเคเบิ้ลภายใต้การกระตุ้นจากการเคลื่อนที่ของ
แผงโซล่าเซลล์

K*  K   K αK T
*
ในการวิเคราะห์ผลตอบสนองโดยทั่วไปสามารถใช้ สมการการเคลื่อนที่ F  F  K αP

(23)

(24)
(25)

ดังสมการที่ (1) ในการค้านวณหาผลตอบสนองเนื่องจากแรงกระแสน้้าและ
เมทริกซ์ [α] คือเมทริกซ์ตัวคูณ penalty ซึ่งเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้
คลื่น แต่ไม่สามารถหาผลตอบสนองเนื่องจากการกระตุ้น จากการเคลื่อนที่
ของแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง จึงได้สร้างสมการเงื่อนไขส้าหรับจ้าลองการ α   I
(26)
  
เคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์โดยอาศัยวิธี penalty ซึ่งการเคลื่อนที่ของแผง
โซล่าเซลล์ในงานวิจัยนีส้ ามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้
โดย α คือตัวคูณ penalty และ [I] คือเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 2x2
โดยการเคลื่อ นที่ข องเคเบิ้ ล ที่ ป ลายด้า นบนจะสอดคล้อ งกั บ เงื่ อ นไขการ
duH  u0 sin u t  u 
(18)
กระตุ้นจากการเคลื่อนที่ข องแผงโซล่าเซลล์เ มื่อค่ า α เข้ าใกล้อนันต์ ซึ่ ง
dvH  v0 sin v t  v 
รายละเอียดสามารถดูได้จากงานของ Klaycham และคณะ [10] โดยจะน้า
(19)
สมการที่ (23) ไปใช้วิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของเคเบิ้ล โดยใช้
เมื่อ duH คือ ระยะการเคลื่อนที่ในแนวราบของแผงโซล่าเซลล์ (ม.)
วิธีการอินทิเกรตตามเวลาด้วยกระบวนการของ Newmark ในการค้านวณ
dvH คือ ระยะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของแผงโซล่าเซลล์ (ม.)
ผลตอบสนอง จะก้าหนดให้ค่าคงที่การอินทิเกรตเท่ากับ γ =1/2, β=1/4
u0 คือ แอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ในแนวราบ (ม.)
3. ผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
v0 คือ แอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (ม.)
3.1 การตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบเชิงตัวเลข
ωu คือ ความถี่ของการเคลื่อนที่ในแนวราบ (เรเดียน/วินาที)
ωv คือ ความถี่ของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (เรเดียน/วินาที)
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เคเบิ้ลในสภาวะสมดุลสถิต ได้รับการตรวจสอบ
Φu คือ มุมเฟสของการเคลื่อนที่ในแนวราบ (เรเดียน)
ความถูกต้องด้วยสมการคาที นารี โดยพารามิเตอร์ของเคเบิ้ ลที่ใช้ แสดงใน
Φv คือ มุมเฟสของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (เรเดียน)
STR09-3
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ตารางที่ 1 ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้ได้น้าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิง
พลศาสตร์ของเคเบิ้ลในล้าดับต่อไป
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าการวางตัวของเคเบิ้ลที่ได้จากผลการวิเคราะห์
โดยไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เป็นเชิงเส้นเปรียบเทียบกับผลที่ได้มาจากสมการ
คาทีนารีมีความใกล้เคียงกันมาก โดยความคลาดเคลื่อนสู งสุดในแนวดิ่งคิด
เป็นร้อยละ 2.79 และความคลาดเคลื่อนสูงสุดในแนวราบคิดเป็นร้อยละ
1.98 ซึ่งมีความแม่นย้าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถน้ามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์
พฤติกรรมด้านสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเคเบิ้ลต่อไป
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ปลายล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ลดลง และส่งผลให้ค่ามุมที่ปลายบนมี
แนวโน้มลดลงด้วยอัตราที่ลดลง จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ค่าระยะเยื้องในแนวราบจากปลายบนถึงปลายล่างเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มุมที่
ปลายล่างและมุมที่ปลายบนมีแนวโน้มลดลงด้วยอัตราที่ลดลง

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเคเบิ้ลและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
พารามิเตอร์
โมดูลสั ยืดหยุ่น, E (นิวตัน/ตร.ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิ้ล, De (ม.)
ความหนาแน่นของเคเบิล้ , ρP (กก/ลบ.ม.)
ความหนาแน่นน้้า, ρe (กก.ลบ.ม.)
ความลึกน้้า, yH (ม.)
ระยะเยื้องในแนวราบจากปลายบนถึงปลายล่าง, xH (ม.)
แรงดึงที่ปลายบน, NaH (นิวตัน)
สัมประสิทธิแ์ รงลากในแนวตั้งฉากเคเบิล้ , CDn
สัมประสิทธิแ์ รงลากในแนวแกนเคเบิล้ , CDt
สัมประสิทธิ์ของมวลที่เพิ่มขึ้นเนือ่ งจากน้้า, Ca
แอมพลิจูดของคลื่น,a (เมตร)
ความถี่ของคลื่น, ωw (เรเดียน/วินาที)

ค่า
1.5860x1012
0.0635
7916.8
997.0
44.57
44.12
15655
0.70
0.03
1.0
1.0

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมที่ปลายล่างของเคเบิ้ลกับความลึกน้้า

1.6352

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมที่ปลายบนของเคเบิ้ลกับความลึกน้้า

รูปที่ 2 การวางตัวของเคเบิ้ลในสภาวะสมดุล

3.2 สภาวะสมดุลสถิตของเคเบิ้ล

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมที่ปลายล่างของเคเบิ้ลกับระยะเยื้องในแนวราบ

การหาสภาวะสมดุลสถิตของเคเบิ้ลจะท้าการวิเคราะห์โดยการศึกษา
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ ระยะเยื้องในแนวราบระหว่างปลายบนและปลาย
ล่ า งของเคเบิ้ ล แรงดึ ง ที่ ป ลายด้ า นบนและความลึ กน้้ า เพื่ อ วิ เ คราะห์ หา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่ามุมที่ปลายบนและค่ามุมที่ปลายล่างของเคเบิ้ล
ซึ่งค่ามุมที่ท้าการวิเคราะห์เป็นค่ามุมที่วัดจากแนวราบไปจนถึงแนวแกนหรือ
แนวสัมผัสของเคเบิ้ล
จากผลการวิเคราะห์ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 จะเห็นว่าเมื่อค่าความลึกน้้า
มีค่ามากขึ้นจะส่งผลให้ค่ามุมที่ปลายบนและปลายล่างมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้ น
ด้วยอัตราที่ลดลง และเมื่อค่าแรงดึงที่ปลายบนมีค่าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่ามุมที่ รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมที่ปลายบนของเคเบิ้ลกับระยะเยื้องในแนวราบ
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เซลล์
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แนวดิ่ง พบว่ามีแนวโน้มในลักษณะเดียวกันดัง รูปที่ 9(ก) และ 9(ข) แต่แอม
พลิจูดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ของเคเบิ้ ลที่ต้าแหน่ง กึ่ง กลางความลึ ก จะมี
ขนาดใหญ่กว่าแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของเคเบิ้ลที่ต้าแหน่งปลายบน

(ก) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยความถี่ ω1

รูปที่ 7 ลักษณะการกระตุ้นที่ปลายด้านบนของเคเบิ้ล

การวิเคราะห์ผลตอบสนองของเคเบิ้ลเนื่องจากการเคลื่อนที่ของแผงโซ
ล่าเซลล์ที่ปลายด้านบน (การเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์ตามรูปที่ 7) จะท้า
การวิเคราะห์โดยศึกษาพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
แผงโซล่ า เซลล์ ได้ แ ก่ ความถี่ แ ละแอมพลิ จู ด ของการเคลื่ อ นที่ โดยการ
เคลื่อนที่จะมีทั้งสองทิศทางคือ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการเคลื่อนที่ใน
แนวราบ ซึ่ ง อั ต ราส่ ว นแอมพลิ จู ด ของการเคลื่ อ นที่ ใ นแนวราบต่ อ การ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งเท่ากับสอง และก้าหนดให้การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีมุมเฟส
(ข) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยความถี่ ω4
น้าการเคลื่อนที่ในแนวราบเท่ากับ 90 องศา กล่าวคือการเคลื่อนที่ของแผงโซ
รู
ป
ที
่
8
ความสั
ม
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ธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนที่ในแนวราบกับเวลาเมื่อแผงโซล่า
ล่าเซลล์จะเคลื่อนที่เป็นวงรีแนวนอนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ดังแสดงใน
รูปที่ 7 ซึ่งความถี่ของการเคลื่อนที่ที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 4 ค่าคือ ω1 , เซลล์เคลื่อนที่ด้วยความถี่ต่าง ๆ
ω2 , ω3 และ ω4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.6352, 2.5761, 3.5981 และ 4.5182
เรเดียน/วินาที ตามล้าดับ ซึ่งเป็นค่าความถี่ธรรมชาติ 4 โหมดแรกของเคเบิ้ล
ที่จะท้าการศึกษาวิจัย แอมพลิจูดการเคลื่อนที่ที่จะท้าการศึกษามีทั้งหมด 4
ค่าคือ A1 , A2 , A3 และ A4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เท่าของ
แอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ในรูปที่ 7 โดยที่อัตราส่วนแอมพลิจูดของการ
เคลื่อนที่ในแนวราบต่อแนวดิ่งยังคงเดิม (เท่ากับ 2) เช่น A3 จะมีแอมพลิจูด
ของการเคลื่อนที่ในแนวราบเท่ากับ 3 เมตรและแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่
ในแนวดิ่งเท่ากับ 1.5 เมตร ซึ่งการวิเคราะห์ผลตอบสนองของเคเบิ้ลจากการ
(ก) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยความถี่ ω1
เคลื่อนที่ข องแผงโซล่า เซลล์จะอธิบ ายด้วยประวัติเ วลาการเคลื่อนที่ข อง
เคเบิ้ลที่ต้าแหน่งกึ่งกลางความลึกและที่ต้าแหน่งปลายด้านบน
การศึกษาผลของความถี่การเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์ต่อการเคลื่อนที่
ของเคเบิ้ล จะก้าหนดให้แอมพลิจู ดการเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์เท่ากับ
A2 จากรูปที่ 8(ก) และ 8(ข) พบว่า เมื่อเปลี่ยนแปลงความถี่การเคลื่อนที่
ของแผงโซล่าเซลล์ให้มีค่าเพิ่มมากขึ้นจะท้าให้แอมพลิจูดการเคลื่อนที่ใน
แนวราบของเคเบิ้ลที่ต้าแหน่งกึ่งกลางความลึกมีค่าลดลง และเคเบิ้ลที่ถูก
กระตุ้นด้วยความถี่ที่มาก แอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของเคเบิ้ ลจะลดลงอย่าง
รวดเร็ ว ในช่ ว งแรกและจะคงที่ ใ นเวลาต่ อ มา แต่ เ คเบิ้ ล ที่ ถู ก กระตุ้ น ด้ ว ย
(ข) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยความถี่ ω4
ความถี่ที่น้อยจะมีอัตราการลดลงของแอมพลิจูดที่ช้ากว่าและใช้เวลานาน
รู
ป
ที
่
9
ความสั
ม
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น
ธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งกับเวลาเมื่อแผงโซล่า
กว่าที่เคเบิ้ลจะเข้าสู่สภาวะ Steady state จากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ใน
เซลล์เคลื่อนที่ด้วยค่าความถี่ต่าง ๆ
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13(ก) และ 13(ข) พบว่าเมื่อแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของเคเบิ้ลเพิ่มขึ้นทั้งแนวราบและ
แนวดิ่งมีค่าเพิ่มขึ้น

(ก) การเคลื่อนที่ในแนวราบของเคเบิ้ล

(ก) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาด A1

(ข) การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของเคเบิ้ล
รูปที่ 10 ขอบเขตการเคลื่อนที่สูงสุดของเคเบิ้ลเมื่อแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วย
ความถี่ต่าง ๆ

(ข) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาด A4
รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนที่ในแนวราบกับเวลาเมื่อ แผงโซล่า
เซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาดต่าง ๆ

จากผลการวิ เ คราะห์ ร ะยะการเคลื่ อ นที่ สู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงความถี่การเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์ดังแสดงในรูปที่ 10(ก)
พบว่าที่ช่วงกึ่งกลางความลึกของเคเบิ้ล ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดในแนวราบ
ลดลงเมื่อความถี่การเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์มีค่าเพิ่มมากขึ้น และจะมี
ค่าที่ใกล้เคียงกันเมื่อพิจารณาเคเบิ้ลที่ต้าแหน่งบริเวณปลายด้านบนหรื อ
ปลายด้านล่าง ในรูปที่ 10(ข) พบว่าเมื่อความถี่การเคลื่อนที่ของแผงโซล่า
เซลล์เพิ่มมากขึ้น ระยะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งสูงสุดของเคเบิ้ลในบริเวณ
ปลายด้านล่างจะมีค่ าเพิ่มขึ้ น แต่บ ริเ วณปลายด้านบนของเคเบิ้ ลจะมีค่า
(ก) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาด A1
ลดลง
การศึ กษาผลของแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ข องแผงโซล่าเซลล์ต่ อ การ
เคลื่อนที่ของเคเบิ้ล จะก้าหนดให้ความถี่การเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์
เท่ากับ ω1 ในรูปที่ 11(ก) และ 11(ข) พบว่าเมื่อแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของ
แผงโซล่าเซลล์มีค่าเพิ่มมากขึ้นจะท้าให้แอมพลิจูดการเคลื่อนที่ในแนวราบทั้ง
ต้าแหน่งกึ่งกลางความลึกและต้าแหน่งปลายด้านบนของเคเบิ้ลมีค่าเพิ่มขึ้น
โดยแอมพลิ จู ด การเคลื่ อ นที่ ที่ ป ลายด้ า นบนจะเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ต้ า แหน่ ง
กึ่งกลางความลึก ส้าหรั บการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของเคเบิ้ลตามรูปที่ 12(ก)
และ 12(ข) จะมีแนวโน้มในลักษณะเดียวกันกับการเคลื่อนที่ในแนวราบ
(ข) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาด A4
จากการวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นที่ สู ง สุ ด ของเคเบิ้ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก าร รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งกับเวลาเมื่อ แผงโซล่า
เปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ข องแผงโซล่าเซลล์ดัง แสดงในรูป ที่ เซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาดต่าง ๆ
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(ก) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยความถี่ ω1
(ก) การเคลื่อนที่ในแนวราบของเคเบิ้ล

(ข) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยความถี่ ω4
รู ปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า มุมกั บเวลาเมื่อ แผงโซล่า เซลล์เ คลื่อนที่ ด้ วย
ความถี่ต่าง ๆ

(ข) การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของเคเบิ้ล
รูปที่ 13 ขอบเขตการเคลื่อนที่สูงสุดของเคเบิ้ลเมื่อแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วย
แอมพลิจูดขนาดต่าง ๆ

จากผลการวิเคราะห์ผลตอบสนองของค่ามุมที่ปลายด้านบนและปลาย
ด้านล่างของเคเบิ้ลดังแสดงรูปที่ 14(ก) และ 14(ข) พบว่าเมื่อความถี่การ
เคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้แอมพลิจูดของค่ามุมที่บริเวณ
ปลายด้านบนและปลายด้านล่างของเคเบิ้ลมีค่าเพิ่มขึ้น จากรูปที่ 15(ก) และ
15(ข) เมื่อแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์มีค่าเพิ่มมากขึ้น พบว่า
การเปลี่ยนแปลงค่ามุมที่ปลายด้านบนและปลายด้านล่างมีแนวโน้มเดียวกัน
กั บ การเปลี่ ย นแปลงค่ า ความถี่ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 4(ก) และ 14(ข) เมื่ อ
พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า มุ ม กั บ เวลาที่ ป ลายด้ า นบนและปลาย
ด้านล่าง พบว่าแอมพลิจูดค่ามุมที่ปลายด้านบนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่าน
ไป แต่แอมพลิจูดของค่ามุมที่ปลายด้านล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ดังแสดงในรูปที่ 14(ก), 14(ข), 15(ก) และ 15(ข)

(ก) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาด A1

(ข) แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดขนาด A4
รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมกั บเวลาเมื่อแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ด้วยแอม
พลิจูดขนาดต่าง ๆ
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4. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์เคเบิ้ลในสภาวะสมดุลสถิต ระดับความลึกน้้ามากขึ้น
ส่งผลให้ค่ามุมที่ปลายด้านบนและปลายด้านล่างมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเยื้อง
ในแนวราบเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ค่ามุมที่ปลายด้านบนและปลายด้านล่างลดลง
และเมื่อแรงดึงที่ปลายด้านบนเพิ่มขึ้นจะท้าให้ค่ามุมที่ปลายบนเพิ่มขึ้นและ
ท้าให้มุมที่ปลายล่างลดลง จากการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของ
เคเบิ้ ล ภายใต้ ก ารกระตุ้ น จากการเคลื่ อ นที่ ข องแผงโซล่ า เซลล์ พบว่ า
แอมพลิจูดการเคลื่อนที่ในแนวราบที่ต้าแหน่งกึ่งกลางความลึก ของเคเบิ้ลมี
ค่ามากกว่าที่ปลายด้านบนและแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ ในแนวดิ่งมีค่าน้อย
กว่าต้าแหน่งปลายด้านบนในสภาวะคงที่ และเมื่อเวลาผ่านไป แอมพลิจูด
การเคลื่อนที่ของเคเบิ้ลและค่ามุมที่ปลายด้านบนจะลดลงแต่แอมพลิจูดของ
ค่ามุมที่ปลายด้านล่างจะเพิ่มขึ้น โดยความถี่และแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของ
แผงโซล่าเซลล์มีผลต่อระยะการเคลื่อนที่ สูงสุดของเคเบิ้ล เมื่อความถี่มีค่า
มากขึ้นส่งผลให้แอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ ของเคเบิ้ลลดลงแต่แอมพลิจูด
ของค่ามุมจะเพิ่มขึ้น และเมื่อแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของแผงโซล่าเซลล์มีค่า
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้แอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ และแอมพลิจูดของค่ามุมที่
ปลายทั้งสองด้านของเคเบิ้ลเพิ่มขึ้น
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3D Laser Scanning Technology and Finite Element Method for Thai Ancient Masonry Fort: A
case study of Mahakarn Fort
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอการจัดทาข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติร่วมกับ วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์สาหรับการอนุรักษ์ป้อมก่ออิฐโบราณของไทย โดยอาศัย ป้อมมหากาฬ
เป็นกรณีศึกษา ข้อมูลดิจิทัลจานวนมากของป้อมจะได้รับการจัดเก็บผ่า น
เครื่ อ งสแกนวั ต ถุ 3 มิ ติ แ บบภาคพื้ น ดิ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าทั้ ง หมดจะน าไป
ประมวลผลเป็นแบบจาลองกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติของป้อม โดยงานวิจัยนี้จะ
นาเสนอขนาดมิติและค่าระดับในสภาวะปัจจุบันตามทิศทางหลักของป้อม
มหากาฬ นอกจากนี้จะนาตัวอย่างวัสดุก่อโบราณในตาแหน่งต่างๆของป้อม
มาทาการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบหาค่าความหนาแน่นและ
ก าลังรับ แรงอั ดของวัสดุก่อ จากนั้นจะอาศัย ข้อ มูลกลุ่มจุ ดพิกัด 3 มิติมา
พัฒนาเป็นแบบจาลองสมมุติฐานซึ่งจะนาไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้า ง
ด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ แผนภาพแสดงการกระจายความเค้นในตาแหน่ง
ต่างๆจะจัดทาขึ้นเพื่อระบุบริเวณที่จะเกิดค่าความเค้นสูงสุดทั้งในด้านที่เป็น
แรงอั ด และในด้ า นที่เ ป็ น แรงดึง ผลการประเมิน การเสีย รู ป ของป้ อ มอั น
เนื่องมาจากน้าหนักบรรทุกคงที่และน้าหนักบรรทุกจรจะนามาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติในสภาพปัจจุบัน โดยผลการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจั ย นี้สามารถใช้ป ระกอบการประเมินเสถี ยรภาพและติดตามสภาพ
โครงสร้างของป้อมมหากาฬได้ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ, เทคโนโลยีสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสง
เลเซอร์, ป้อมก่ออิฐ, วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, อิฐก่อโบราณ

Abstract
This research presents the archiving of terrestrial 3D laser
scan data and finite element method for preservation of Thai
Ancient Masonry Fort. The Mahakarn fort is selected as a case
study. By applying the terrestrial laser scanning technology, the
digital massive data of the fort was archived. The obtained data
was applied to develop the 3D point cloud model of the fort.
The current dimensions and elevation of the fort in main

directions are reported in this paper. The samples of masonry
materials were collected from various locations of the fort. The
density and compressive strength of masonry materials were
evaluated in laboratory. Based on the 3D point cloud data, the
3D solid model of the assumed original shape of the fort was
developed. The finite element method was applied for structural
analysis. The contour of principle stresses was developed to
identify the locations of peak stressed in compression and
tension zones. The deformation contour of the fort due to dead
load and live load was predicted in comparison with the current
3D point cloud model. The obtained data can be applied for
further stability assessment and structural health monitoring.
Keywords: 3D Laser Scanning Technology, Ancient Masonry,
Finite Element Method, Masonry Fort, Point Cloud Data

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ป้ อ มมหากาฬเป็ น โบราณสถานที่ ส าคั ญ ในกรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง อยู่
บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระ
นคร โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2326 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อใช้เป็นป้อมปราการและกาแพงเมือง จากป้อม
ปราการทั้งหมด 14 แห่ง ป้อมปราการหลายแห่งถูกรื้อถอนและแทนที่ด้วย
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตามกาลสมัยในเวลาต่อมา คงเหลือไว้เพียง 4 แห่ง ป้อม
มหากาฬจึงได้รับการสงวนไว้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
ป้อมมหากาฬมีลักษณะทางสถาปั ตยกรรมที่โ ดดเด่นตระการตา โดย
ภายนอกเป็นป้อมปราการรูปทรงแปดเหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นเชื่อมถึงกันด้วย
บันไดและชั้นที่สามเป็นหอรบ ประตูหอรบเป็นประตูบานไม้เล่นสีแ ดงน้า
หมาก หลังคาทรงจั่ว และภายในปูพื้นด้วยกระเบื้องดินเผา ความสูงจาก
พื้ น ดิ น ถึ ง หลั ง คาหอรบประมาณ 15 เมตร ตั ว ป้ อ มปราการเชื่อ มต่อ กับ
กาแพงเมืองพระนครยาว 180 เมตร กาแพงทั้งหมดมีเชิงเทินลักษณะเป็นใบ
เสมา ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และหาชมได้
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ยาก จึงได้มีการติดตามและบูรณะไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมา จวบจนปัจจุบัน 2. การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ป้อมมหากาฬได้รับการบูรณะรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2502 และในปี
2.1 เทคโนโลยีสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์
พ.ศ. 2524 [1] โดยในรูปที่ 1 แสดงภาพถ่ายของป้อมมหากาฬในปัจจุบัน
การศึกษานี้ใช้เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดินใน
การเก็บข้อมูล โดยเครื่องมือนี้มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลรูปร่าง สี
และระยะของวัตถุต่าง ๆ รอบทิศทางจากจุดตั้งเครื่องมือได้อัตโนมัติ โดย
อาศัยแสงเลเซอร์ในการบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกลุ่มพิกัด (x,y,z)
จานวนมาก [2] โดยจานวนและความละเอียดของข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับการตั้ง
ค่าความละเอียดและคุณภาพในเก็บข้อมูล [3]
ในการประมวลผลข้ อ มู ล กลุ่ ม จุ ด 3 มิ ติ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจะได้ รั บ การ
เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยวิธีการประมวลผลกลุ่มจุดด้วยภาพ (Image
Based Registration) ซึ่งโปรแกรมจะทาการประมวลจากภาพ และข้อมูล
รูปที่ 1 ป้อมมหากาฬในปัจจุบนั [1]
กลุ่มจุด 3 มิติ ที่มีการซ้อนทับกัน จากนั้นจะประมวลผลเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล
โครงสร้างของป้อมมหากาฬในส่วนของกาแพงเป็นโครงสร้างก่ออิฐฉาบ เข้าด้วยกันให้เป็นภาพกลุ่มจุดข้อมูล 3 มิติที่สมบูรณ์
ปูนที่มีความหนา ส่วนของฐานรากของกาแพงป้อมมหากาฬมีการใช้อิฐก้อน
หักครึ่ง เศษอิฐขนาดเล็ก เศษปูน มาถมเป็นชั้น ๆ ที่มีความหนาต่างกันไป
โดยรวมแล้วฐานรากมีความหนาประมาณ 1.5 เมตร [1] ดังนั้นเมื่อพิจารณา
จากภาพลักษณ์โดยรวมแล้วจะเห็นว่าป้อมมหากาฬมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง
และดูโดดเด่นสวยงามมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามด้วยอายุของป้อมมหากาฬที่มีมากกว่า 200 ปี และได้ผ่าน
การใช้งานในโอกาสสาคัญต่างๆ มามากตามยุคสมัย ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งผลกระทบจากการปรั บปรุงสภาพพื้นที่และคู
คลองบริเวณใกล้เคียงตามความเจริญของเมือง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบไปสู่
สภาพดินใต้ฐานรากของป้อมมหากาฬที่มีลักษณะเป็นดินอ่อน อันอาจเป็น
เหตุให้ป้อมมหากาฬมีสภาพทรุดโทรมและเกิดความเสียหายตามกาลเวลา
โดยในปี 2561 กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดเป้ า หมายในการดาเนินการ
บูรณะป้อมมหากาฬที่มีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา และได้เปิดโอกาส
ให้คณะผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติเข้าทาการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น ของป้ อ มมหากาฬ รวมถึ ง ข้ อ มู ล วั ส ดุ โ บราณเพื่ อ
ทาการศึก ษาและประเมินสภาพทางวิศวกรรม โดยคณะผู้วิจั ย ได้รับ การ
สนับสนุนและความร่วมมือจากคณะผู้วิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การนาเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัย ใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการจัดทาข้อมูลสภาพปัจจุบันของป้อมมหากาฬใน
ครั้ ง นี้ น อกจากจะใช้ ป ระกอบการประเมิ น สภาพทางวิ ศ วกรรมเพื่อ การ
อนุรักษ์ในปัจจุบันแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ยังเป็นประโยชน์ในระยะ
ยาวในด้านการศึกษาทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ตลอดจน
เป็นข้อมูลสาหรับการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างป้อมมหากาฬเพื่อ
การอนุรักษ์ในอนาคตอีกด้วย อันจะทาให้คนรุ่นใหม่ได้มีโ อกาสรับรู้คุณค่า
ของโบราณสถานซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
สาคัญของประเทศไทย

2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสแกนวัตถุ 3 มิติร่วมกับโบราณสถาน
ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติซึ่งประกอบไปด้วยตาแหน่งพิกัดจานวนมากของ
วัตถุ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาพหรือวิเ คราะห์ขนาดมิติ
ได้โดยอาศัยซอฟแวร์เฉพาะทางต่าง ๆ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีผู้ศึกษาถึงวิธีการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส แกนวั ต ถุ 3 มิ ติ ส าหรั บ การประเมิ น สภาพและ
วิเคราะห์ขนาดมิติของข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ เช่น
Kwoczynska และคณะ และ Klapa และคณะ [4-5] ได้ป ระยุก ต์ใช้
เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดินในการบันทึกข้อมูล
ดิจิทัลของโบราณสถานเพื่อใช้ในการประเมินสภาพและใช้งานในเชิงอนุรักษ์
จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติมีความเหมาะสมในการ
ใช้งานกับโบราณสถาน เนื่องจากสามารถวัดขนาดมิติในบริเวณที่ทาการวัด
โดยทั่วไปได้ยาก และข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติสามารถนาไปใช้เป็นต้นแบบในการ
ทาแบบจาลอง 3 มิติได้โดยมีขนาดมิติที่ถูกต้อง
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และคณะ [6] ได้ใช้เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสง
เลเซอร์แบบภาคพื้นดินในการเก็บบันทึกสภาพของโบราณสถานในจังหวัด
อยุธยาทั้งหมด 8 แห่ง และได้ทาประมวลผลข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติไว้สาหรับ
การติดตามสภาพของโบราณสถาน และในกรณีของวัดกระจีได้ทาการเจาะ
ฝังหมุดอ้างอิงไว้สาหรับการตรวจสอบมุมเอียงที่อาจเปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่ง
เป็นการนาเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สภาพของโบราณสถานและสามารถวางแผนการบูรณะได้อย่างเหมาะสม
2.3 การทดสอบสมบัติอิฐโบราณ
เพื่อ เป็ นการประเมินว่ากาลังของวัสดุเพียงพอที่จะทาให้โครงสร้างมี
เสถียรภาพ คณะผู้วิจัย จึงได้รวบรวมข้อมูลและทาการทดสอบสมบั ติข อง
ตัวอย่างอิฐโบราณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครผ่านโครงการ
อนุรักษ์ป้อมมหากาฬ จากรายงานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่าสมบัติของอิฐ
โบราณมีความแปรปรวนสูง เพื่อให้การประเมินสภาพโครงสร้างสอดคล้อง
ตามความเป็นจริงมากที่สุดจึงควรทาการทดสอบและรวบรวมข้อมูลสมบัติ
ของวัสดุสาหรับ โบราณสถานแต่ละแห่ ง เพื่อ ประกอบการตัด สินใจเลื อ ก
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วิธีการและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์ โดยข้อมูลสมบัติของวัสดุป้อมมหากาฬนั้นยัง
ไม่พบว่ามีการรายงานสมบัติทางวิศวกรรมไว้อย่างเป็นทางการ ส่วนสมบัติ
ของอิฐโบราณจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ในประเทศไทยบางส่วนได้มีการรายงาน
ผ่านงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
สุดชาย พานสุว รรณ [7] ทาการทดสอบสมบั ติทางกายภาพของอิ ฐ
โบราณจากจังหวัดอยุธยาที่ช่วงอายุตั้งแต่ 1 ถึง 410 ปี และอิฐจากโรงงานที่
ยังผลิตอยู่ในปัจ จุบัน จากผลการทดสอบพบว่า ค่าความหนาแน่นและค่า
กาลังรับแรงอัดของอิฐตัวอย่างทั้งหมดมีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง 1.322 ถึง
1.475 ก./ซม.3 และ 40.1 – 46.1 กก./ซม.2 ตามลาดับ
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และคณะ [6] ทาการทดสอบสมบัติทางกายภาพ
ของอิ ฐ และมอร์ ต าร์ โ บราณจากโบราณสถาน ส าคั ญ บางแห่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าค่าความหนาแน่น
และค่ากาลังรับแรงอัดมีค่า แตกต่างกันตามแหล่งที่มาโดยค่าความหนาแน่น
ของอิฐโบราณมีค่าอยู่ในช่วง 1.396 – 1.855 ก./ซม.3 และค่ากาลังรับแรงอัด
มีค่า อยู่ในช่ว ง 22.0 - 37.0 กก./ซม.2 ขณะที่มอร์ตาร์โ บราณมีค่า ความ
หนาแน่นอยู่ในช่วง 1.284 – 1.639 ก./ซม.3 ส่วนกาลังรับแรงอัดของมอร์ต้า
จะมี ค่ า ในช่ ว ง 19.0 - 27.0 กก./ซม. 2 และได้ ส ร้ า งสมการส าหรั บ การ
ประมาณกาลังรับแรงอัดของอิฐก่อด้วยกาลังรับแรงอัดของอิฐ

การซ่อมแซมได้ ซึ่งเป็นการรักษาโบราณสถานให้มีสภาพสมบูรณ์และยืดอายุ
ของโบราณสถาน
ภคพงศ์ ภัทราคม [10] ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสารวจด้วยอากาศยาน
ไร้คนขับ (UAV) เก็บข้อมูลภาพโบราณสถามและสร้างแบบจาลอง 3 มิติเพื่อ
ทาการวิเคราะห์โครงสร้างพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นโครงสร้างก่ออิฐ
โบราณภายใต้แรงสถิตยศาสตร์ในสภาพปัจจุบัน และในสมมติฐานที่เจดี ย์มี
การเอียงเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์ผลพบว่าในสภาพปัจจุบันมีค่าของความ
เค้นอัดระหว่าง 1.0 - 3.0 กก./ซม.2 และมีค่าของความเค้นดึงระหว่าง 0.024
– 0.402 กก./ซม.2 และในสมมติฐานที่เจดีย์มีการเอียงเพิ่มขึ้น พบว่าความ
เค้นที่เกิดขึ้นมีลักษณะการกระจายตัวที่เปลี่ยนไป โดยที่ความเค้นอัดและ
ความเค้นดึงสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการวิเคราะห์ในสภาพปัจจุบัน
สุทัศน์ และคณะ [6] ประยุกต์ใช้เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์
เก็ บ ข้ อ มู ล สภาพโบราณสถานและสร้ า งแบบจ าลอง 3 มิ ติ ส าหรั บ การ
วิเคราะห์โบราณสถาน 3 รูปแบบได้แก่ เสา เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรง
ปรางค์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยพิจารณาถึงความเค้นที่เกิดขึ้นสูงสุดและ
อัตราส่วนความปลอดภัยในแต่ละกรณีที่มีขนาดความกว้าง ความสูง และมุม
เอียงของโบราณสถานที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าค่าอัตราส่วนความ
ชะลูดที่มากขึ้ นจะส่งผลให้ โ บราณสถานมีความปลอดภัย น้อ ยลงส าหรั บ
โบราณสถานรูปแบบเสา และเจดีย์ทรงระฆัง ในขณะที่เจดีย์ทรงปรางค์จะมี
2.4 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ความปลอดภัยมากขึ้นหากค่าอัตราส่วนความชะลูดมีค่าน้อยลง และมุมเอียง
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธีการเชิงตัวเลขสาหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้โครงสร้างมีความปลอดภัยน้อยลงสาหรับโบราณสถาน
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น การสร้ า งแบบจ าลองที่ เ หมาะสมจะท าให้ ไ ด้ ผ ลการ ทุ ก รู ป แบบ โดยมุ ม เอี ย งวิ ก ฤติ มี ค่ า เท่ า กั บ 2 6 และ10 องศาส าหรั บ
วิเคราะห์ค่าความเค้น ณ ตาแหน่ง ต่างๆ ค่าการเสียรูปโครงสร้าง รวมถึง โบราณสถานรูปแบบเสา เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงปรางค์ตามลาดับ
ตาแหน่งที่เกิดความเค้นสูงสุดเพื่อใช้ในการประเมินเสถียรภาพของโครงสร้าง
โบราณสถานได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ดังนั้นการสร้างแบบจาลองและใช้ 3. วิธีการศึกษา
สมมุติฐานสาหรับแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความ
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ
จ าเป็ น และยั ง คงต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยงานวิ จั ย ที่ ในการส ารวจเก็ บ ข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น ของป้ อ มมหากาฬ และใช้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สมัยใหม่ร่วมกับเทคโนโลยีทาง ดังกล่าวมาสร้างแบบจาลอง 3 มิติเพื่ อการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีการไฟ
วิ ศ วกรรมยุค ใหม่อื่ น ๆ ในการสร้ า งแบบจ าลองและวิเ คราะห์ โ ครงสร้า ง ไนต์เอลิเมนต์ โดยจะแสดงตัวอย่างการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของ
โบราณสถานของไทยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ โครงสร้า งป้ อ มมหากาฬในมิติข องการประเมินความเค้นที่เกิดขึ้นภายใน
สุนิสา มั่นคง และ ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร [8] วิเคราะห์ความเค้นเฉือนและ โครงสร้ า งเที ย บกับ ผลการทดสอบตั ว อย่า งวัสดุ โ บราณ ซึ่ ง วิ ธี ก ารศึก ษา
ค่าการทรุดตัวของกาแพงพระนครด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยใช้แบบจาลอง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ การสารวจและจัดทาข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สองมิติกรณีความเครียดในระนาบ โดยอ้างอิงขนาดมิติของแบบจาลองจาก การสแกนวัตถุ 3 มิติ การทดสอบตัวอย่างวัสดุโบราณ และการวิเคราะห์
การขุดสารวจ ในการศึกษาได้ทาการจาลองและวิเคราะห์ผลกระทบต่อดิน โครงสร้างโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
เหนียวอ่อนในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างของฐานรากแบบถมในแต่ ละชั้น
3.1 การสารวจและจัดทาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ
และทาการเปรียบเทียบในกรณีที่ใช้เสาเข็มไม้เสลาและไม่ใช้ในการก่อสร้าง
ในการจัดทาข้อมูลแบบจาลองกลุ่มจุด 3 มิติ ผู้ปฏิบัติงานต้องทาการลง
พบว่าการใช้เสาเข็มไม้เสลาในการก่อสร้างจะช่วยให้ความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้น
ในดินเหนี ย วอ่ อ นมีค่า ไม่เกิ นก าลั ง รับ แรงเฉื อ นของดิน เหนีย วอ่ อ น และ พื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามก่อน จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดไปประมวลผลผ่าน
กาแพงพระนครมีค่าการทรุดตัวในแนวดิ่งและแนวราบสูงสุดเท่ากับ 0.10 กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
และ 0.03 เมตรตามลาดับ
3.1.1 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
Wethyavivorn และคณะ [9] ได้ทาการวิเคราะห์ความเค้นของเจดีย์
รู ป ที่ 2 แสดงภาพการลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านภาคสนามในบริ เ วณป้ อ ม
ทรงระฆังและทรงปรางค์ จากการวิเคราะห์พบว่าความเค้นอัดและความเค้น มหากาฬ โดยใช้ เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ รุ่น Faro X 330 ในการเก็บข้อมูล
ดึงสูงเกิดขึ้นบริเวณจุดต่อระหว่างซุ้มประตูกับองค์เจดีย์ นอกจากนี้ยังทราบ โดยคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 และทา
ถึงตาแหน่งที่มีความเสี่ยงในการเกิดรอยร้าวเนื่องจากแรงดึงและสามารถทา
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การกาหนดค่าความละเอียดและคุณภาพในการสแกนของเครื่องสแกนวัตถุ
3 มิติไว้ที่ 1/5 และ 4x ตามลาดับ ซึ่งทาให้ได้ปริมาณข้อมูลในแต่ละตาแหน่ง
การตั้งเครื่องมือจานวน 28.4 ล้านจุด [3]

รูปที่ 3 การชั่งน้าหนักวัสดุทดสอบในน้า

รูปที่ 2 ภาพการปฏิบัติงานภาคสนาม

3.1.2 การประมวลผลข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ
ข้ อ มูลที่ได้จ ากการปฏิบั ติงานภาคสนามจะถูก นามาประมวลผลเป็น
ข้ อ มู ล กลุ่ ม จุ ด 3 มิ ติ ข องป้ อ มมหากาฬโดยอาศั ย การประมวลผลด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ก่อนจะนาข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติไปทาการวิเคราะห์
ขนาดมิติและค่าระดับของป้อมมหากาฬด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ
ทาง และอาศัยข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในลาดับ
ถัดไป

3.2.2 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของวัสดุ
เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการทดสอบเป็นอิฐโบราณที่มีรูปลักษณะไม่สมบูรณ์
จึ งทาการตัดแต่งตัว อย่า งให้ เป็ น รูป แบบลูก บาศก์ มีข นาดความยาวด้ า น
ประมาณ 5-8 ซม. จากนั้นทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบกาลังรับแรงอัดดังรูป
ที่ 4 โดยกาหนดอัตราเร็วในการทดสอบเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร/นาที

3.2 การทดสอบตัวอย่างวัสดุโบราณ
รูปที่ 4 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของวัสดุ
สาหรับการทดสอบวัสดุซึ่งเป็นอิฐก่อโบราณจะแบ่งการทดสอบออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่การทดสอบความหนาแน่นและความพรุน และการทดสอบ
3.3 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
กาลังรับแรงอัด
ในส่ ว นนี้ จ ะทาการวิเ คราะห์ ผ ลความเค้ น ที่เ กิ ดขึ้ นในป้ อ มมหากาฬ
3.2.2 การทดสอบความหนาแน่นและความพรุนของวัสดุ
ขั้นแรกทาการอบร้อนวัสดุให้อยู่ในสภาวะแห้งแล้วทาการชั่งน้าหนัก เนื่อ งจากน้าหนัก บรรทุก คงที่แ ละน้าหนัก บรรทุก จร ในเบื้ อ งต้นได้ สร้ า ง
ต่อไปนาวัสดุไปแช่ในน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้วัสดุอยู่ในสภาวะอิ่มตัว แบบจาลองและทาการวิเคราะห์ ผลไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Plaxis
ด้วยน้าแล้วทาการชั่งน้าหนัก จากนั้นนาวัสดุไปชั่งน้าหนักในน้าดังรูปที่ 3 3D โดยอ้างอิงขนาดมิติของแบบจาลองจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุด 3
สุดท้ายจะสามารถคานวณหาปริมาตรได้โดยอาศัยสมการที่ (1) และหาความ มิติในหัวข้อที่ 3.1.2 โดยภาพรวมของแบบจาลองมีลักษณะดังรูปที่ 5

พรุน (Porosity) ได้โดยอาศัยสมการที่ (2)
(1)

V  Wsat  Wwater
Porosity (%) 

Wsat  Wdry
V

100

(2)

โดย V คือปริมาตรของวัสดุทดสอบ (ซม.3), Wdry คือน้าหนักที่ชั่งบน

อากาศโดยที่วัสดุอยู่ในสภาวะแห้ง (ก.), Wwater คือน้าหนักที่ชั่งในน้าโดยที่
วัสดุอยู่ในสภาวะอิ่มตัวด้วยน้า (ก.) และ Wsat คือน้าหนักที่ชั่งบนอากาศ
โดยที่วัสดุอยู่ในสภาวะอิ่มตัวด้วยน้า (ก.)

รูปที่ 5 แบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์

สาหรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ค่าพารามิเตอร์สาหรับชั้นดินซึ่งได้จากการสอบเทียบกับผลการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการของดินตัวอย่างที่ทาการเจาะสารวจในบริเวณใกล้ เคีย ง
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ป้ อ มมหากาฬ และค่ า พารามิเ ตอร์ สาหรั บ โครงสร้ า งป้ อ มมหากาฬและ
ข้อมูลดิจิทัลจากการสารวจจานวนมากจะนามาประมวลผลเป็นข้อ มูล
กาแพงพระนครอ้างอิงจากข้อมูลในการศึกษาอื่น ๆ [6-7]
กลุ่มจุดพิกัด 3 มิติที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ขนาดมิติและค่าระดับพื้นได้
โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์พอสังเขปได้ดังต่อไปนี้
3.3.1 ค่าพารามิเตอร์สาหรับชั้นดิน
ในเบื้องต้นได้ทาการแบ่งชั้นดินออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่ชั้ นดินเหนียวอ่อน
4.1.1 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของป้อมมหากาฬและกาแพงพระนคร
(Soft Clay) และชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) และกาหนดแบบจาลองเป็น
ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติที่ทาการประมวลผลแล้ว มีลักษณะดังรูปที่ 6 และ
Hardening soil model with small strain โดยมีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดัง 7 โดยกาหนดจุดอ้างอิงพิกัด (0,0) ไว้ที่พื้นบริเวณประตูทางเข้าป้อมมหากาฬ
ตารางที่ 1
แสดงตาแหน่งดังรูปที่ 8
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์สาหรับชั้นดิน
Eeod
ชนิด

2790
ชั้นดิน
เหนียว
อ่อน

ชนิด

E50

Eur

G0

(กิโล
(กิโล
(กิโล
(กิโล
ปาสคาล) ปาสคาล) ปาสคาล) ปาสคาล)

m

2790
pref

8370
C

16416

10-4

ϕ' (°)


0.3

(กิโล
(กิโล
ปาสคาล) ปาสคาล)

1

45

9.1

20.6

Eeod

E50

Eur

G0

(กิโล
(กิโล
(กิโล
(กิโล
ปาสคาล) ปาสคาล) ปาสคาล) ปาสคาล)
16000

ชั้นดิน
เหนียว
แข็ง

m
1

16000
pref

48000
C

10-4

ϕ' (°)



24.8

0.3

20.5

รูปที่ 6 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติในมุมสูง

γ0.7

164900

(กิโล
(กิโล
ปาสคาล) ปาสคาล)
150

γ0.7

3.3.1 ค่าพารามิเตอร์สาหรับโครงสร้างป้อมมหากาฬ
ประกอบด้วยโครงสร้างหลักคือกาแพงของป้อ มมหากาฬและก าแพง
พระนครซึ่งเป็นอิฐโบราณ ชั้นอิฐรองฐานป้อมมหากาฬ และวัสดุถมที่บรรจุ
อยู่ใต้พื้นของป้อมมหากาฬแต่ละชั้น ภายในชั้นกาแพงของป้ อมมหากาฬ
ทั้ ง ห ม ด ถู ก ก า ห นด แ บ บ จ า ล อ ง เ ป็ น Linear Elastic Model โ ด ย มี
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังตารางที่ 2

รูปที่ 7 ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติบริเวณป้อมมหากาฬ

ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์สาหรับโครงสร้างป้อมมหากาฬ
โครงสร้าง


(กิโลนิวตัน/
ม.3)

E
(กิโลปาสคาล)



กาแพง

15

343,210

0.21

ชั้นฐานอิฐรองใต้ป้อม
มหากาฬ

16

300,000

0.21

ชั้นฐานอิฐรองใต้กาแพงพระ
นครและวัสดุถม

16

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ

100,000

0.21

รูปที่ 8 ตาแหน่งจุดอ้างอิงพิกัด (0,0)

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับพื้นป้อมมหากาฬ
ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าระดับพื้นป้อมมหากาฬ จะแบ่งการวิเคราะห์
ค่าระดับออกเป็นแต่ละชั้นพื้นชั้น 1 และพื้นชั้น 2
รูปที่ 9 แสดงค่าระดับความสูงของพื้นป้อมมหากาฬชั้นที่ 1 จาแนกด้วย
ระดับสีที่แตกต่างกัน มีค่าความแตกต่างของระดับพื้นสูงสุดเท่ากับ 16 ซม.
โดยตัวอักษร L1 แสดงถึงตาแหน่งที่มีค่าระดับต่าที่สุด
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รูปที่ 12 รูปด้านทิศตะวันตกของป้อมมหากาฬ
รูปที่ 9 กราฟฟิกค่าระดับพืน้ ชั้นที่ 1 ของป้อมมหากาฬ

รูปที่ 10 แสดงค่าระดับความสูงของพื้นป้อมมหากาฬชั้นที่ 2 จาแนก
ด้วยระดับสีที่แตกต่างกัน มีค่าความแตกต่างของระดับพื้นสูงสุดเท่ากับ 10
ซม. โดยตัวอักษร L2 แสดงถึงตาแหน่งที่มีค่าระดับต่าที่สุด

รูปที่ 13 แสดงรูปด้านของกาแพงพระนครส่วนที่ติดกับป้อมมหากาฬ
พร้อมเส้นกริดแบ่งระยะและเส้นระดับชั้นความสูง

รูปที่ 13 รูปด้านของกาแพงพระนครส่วนทีต่ ิดกับป้อมมหากาฬ

รูปที่ 14 แสดงรูปตัดขวางของกาแพงพระนครในตาแหน่งเส้นกริดที่ 2
พร้ อ มเส้ น แสดงรู ป ร่ า งและขนาดมิติ ข องก าแพงพระนคร โดยระดับ พื้น
กาแพงมีระดับต่ากว่าเส้นระดับ +3.00 ม. เท่ากับ 25 ซม. และมีระดับของ
ใบเสมาสูงกว่าเส้นระดับ +5.00 ม. เท่ากับ 7 ซม.
รูปที่ 10 กราฟฟิกค่าระดับพื้นชัน้ ที่ 2 ของป้อมมหากาฬ

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ขนาดมิติป้อมมหากาฬและกาแพงพระนคร
รูปที่ 11 และ 12 แสดงผังบริเวณป้อมมหากาฬและรูปด้านพร้อ มเส้น
กริดแบ่งระยะและเส้นระดับชั้นความสูง
รูปที่ 14 รูปตัดขวางของกาแพงพระนครตาแหน่งเส้นกริดที่ 2

เมื่อพิจารณาค่าระดับในระดับของใบเสมาและระดับพื้นของกาแพงพระ
นครจากรูปตัดขวางแล้วจึงนาค่าระดับของกาแพงพระนครที่ตาแหน่งต่าง ๆ
มาระบุเส้นแนวโน้มค่าระดับของกาแพงพระนครได้ดังรูปที่ 15

รูปที่ 11 ผังบริเวณและเส้นกริดเบื้องต้นของป้อมมหากาฬ

รูปที่ 15 เส้นแนวโน้มค่าระดับของแนวกาแพงพระนครทีต่ าแหน่งเส้นกริดต่าง ๆ
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โดยที่ค่าความแตกต่างของระดับพื้นกาแพงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 45 ซม.
และค่าความแตกต่างของระดับใบเสมาสูงสุดมีค่าเท่ากับ 39 ซม.
4.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นและกาลังรับแรงอัดของวัสดุ
4.2.1 ผลการทดสอบความหนาแน่นของวัสดุและความพรุน
จากตารางที่ 3 แสดงค่าความหนาแน่นของอิฐโบราณในสภาวะแห้งและ
สภาวะอิ่มตัวด้วยน้า และค่าความพรุน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.44 ก./ซม.3
1.72 ก./ซม.3 และ 27.70 % ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความหนาแน่นของวัสดุและความพรุน
ตัวอย่าง
1
2
3
4
5
6
7

ความหนาแน่นใน
สภาวะแห้ง
(ก./ซม.3)
1.55
1.52
1.45
1.36
1.36
1.42
1.42

ความหนาแน่นในสภาวะ
อิ่มตัวด้วยน้า
(ก./ซม.3)
1.89
1.85
1.71
1.60
1.60
1.68
1.68

ความพรุน (%)
33.74
33.38
26.63
23.82
24.16
25.86
26.29

รูปที่ 16 การวิเคราะห์ความเค้นในตาแหน่งต่าง ๆ

จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของป้อมมหากาฬในตาแหน่ง A-A’ และ BB’ ดังรูปที่ 17 และ 18 พบว่ามีความเค้นอัดสูงสุดเกิดขึ้นในตาแหน่ง A-A’
บริเวณโคนกาแพงชั้นในสุด และมีความเค้นดึงสูงสุดเกิดขึ้นในตาแหน่ง B-B’
บริเวณโครงสร้างฐานรากของป้อมมหากาฬ มีค่าเท่ากับ 783.4 กิโลปาสคาล
(7.49 กก./ซม.2) และ 490.8 กิโลปาสคาล (5.00 กก./ซม.2) ตามลาดับ

4.2.2 ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของวัสดุรูปแบบลูกบาศก์
ผลการทดสอบก าลังรับ แรงอั ดของตัว อย่า งวัส ดุอิ ฐโบราณของป้ อ ม
มหากาฬสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 โดยค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐโบราณมี
ค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 39.10 กก./ซม.2
รูปที่ 17 กราฟฟิกความเค้นในทิศทางความเค้นหลักในตาแหน่ง A-A’

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของวัสดุรูปแบบลูกบาศก์
ตัวอย่าง

ความยาวด้าน
(ซม.)

น้าหนัก
(ก.)

แรงอัดสูงสุด
(กก.)

กาลังรับ
แรงอัด
(กก./ซม.2)

1

7.3x7.5x6.4

543.64

2485.95

45.40

2

7.3x7.3x7.8

608.55

1180.36

22.15

3

7.9x8.2x7.7

722.44

2380.49

36.74

4

8.0x8.8x8.1

691.15

4214.23

59.86

5

7.7x9.2x8.2

718.58

2227.22

31.44

รูปที่ 18 กราฟฟิกความเค้นในทิศทางความเค้นหลักในตาแหน่ง B-B’

4.3 ผลการวิเคราะห์ความเค้นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของกาแพงพระนคร พบว่ามีความเค้นอัด
ในการประเมินความเค้นสูงสุดและต่าสุด ในทิศทางความเค้นหลัก ที่ และความเค้ น ดึ ง สู ง สุ ด เกิด ขึ้ นในต าแหน่ ง D-D’ มี ค่ า เท่ า กั บ 364.2 กิ โ ล
2
2
เกิดขึ้นภายในป้อมมหากาฬและกาแพงพระนคร ได้พิจารณาผลความเค้นใน ปาสคาล (3.71 กก./ซม. ) และ 151.6 กิโลปาสคาล (1.54 กก./ซม. ) ใน
บริเวณขอบฐานรากใต้ดินและผิวยอดของกาแพงพระนครตามลาดับแสดงดัง
ตาแหน่งต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 16
รูปที่ 19

STR10-7

1013

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

การวิเคราะห์ผลด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงถึงค่าความเค้นอัดและดึง
สูงสุดที่เกิดขึ้ นในโครงสร้า งป้ อ มมหากาฬและก าแพงพระนครเนื่อ งจาก
น้าหนักบรรทุกคงที่และน้าหนักบรรทุกจร โดยมีจุดเสี่ยงอยู่บริเวณโครงสร้าง
ฐานรากของป้อมมหากาฬซึ่งมีค่าความเค้นดึงเกิดขึ้นเท่ากับ 5.00 กก./ซม.2
และมีอัตราส่วนความปลอดภัยในการรับแรงดึงเท่ากับ 0.38 ซึ่งมีค่า เกิน
กาลังรับแรงดึงของอิฐก่อและอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง
ในบริเวณดังกล่าวอันอาจส่งผลกระทบที่สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้าง
ในบริเวณอื่นเพิ่มเติมได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณวิ จั ย จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) และ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
รูปที่ 19 กราฟฟิกความเค้นในทิศทางความเค้นหลักในตาแหน่ง D-D’
จอมเกล้าธนบุรี และขอขอบคุณสานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระ
จอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าคุณทหารลาดกระบัง
กาลังรับแรงอัดของอิฐก่อสามารถประมาณได้จากกาลังรับแรงอัดของ
และกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
อิฐรูปแบบลูกบากศ์มีค่าประมาณ 60 % ของกาลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบ
สาหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของป้อมมหากาฬที่เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกบากศ์ [6] และกาลังรับแรงดึงได้จากการประมาณโดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
งานวิจัย
การศึกษาอื่น ๆ พบว่าค่ากาลั งรับแรงดึงมีค่าประมาณ 8 % ของกาลังรับ
แรงอั ดของอิ ฐก่อ [9] ดังนั้นค่า ก าลังรับ แรงอั ดและแรงดึงของอิ ฐก่อ ที่ใช้ เอกสารอ้างอิง
สาหรับการวิเคราะห์ผลนี้มีค่าเท่ากับ 23.46 กก./ซม.2 และ 1.88 กก./ซม.2 [1] สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (2562). รายงาน
ตามลาดับ
การสารวจป้อมมหากาฬ. โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกาแพง
เมื่อนาค่าความเค้นอัดและดึงสูงสุดจากการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีไฟไนต์เอ
เมืองเก่า., สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร.
ลิเมนต์มาเทียบกับกาลังของวัสดุแล้วพบว่ามีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยใน [2] Ebrahim, M., (2011). 3D Laser Scanner: History, Applications
การรับแรงอัดและดึงเท่ากับ 3.13 และ 0.38 ตามลาดับสาหรับโครงสร้าง
and Future. Civil Engineering Department, Faculty of
ป้อมมหากาฬ และมีค่าเท่ากับ 6.32 และ 1.22 ตามลาดับสาหรับโครงสร้ าง
Engineering, Assiut University, pp.29-30.
กาแพงพระนคร จะพบว่าค่าความเค้นดึงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างมีค่าเกินกว่า [3] FARO Technologies, Inc., (2015). FARO Laser Scanner
กาลังรับแรงดึงของอิฐก่อในบริเวณโครงสร้างฐานรากของป้อมมหากาฬ
Focus3D X 330 Manual. FARO Technologies, Inc, Lake Mary,

5. สรุปผลการวิจัย

FL, USA., pp.42-45.
[4] Kwoczynska, B., Piech, I., Sledz, Z., Litwin, U., Obirek, P.
งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ใน
(2016). The Use of Terrestrial Laser Scanning in Surveying
การจัดทาข้อมูลกลุ่มจุ ด 3 มิติของป้อมมหากาฬสาหรับการประเมินและ
Historic Buildings. 2016 Baltic Geodetic Congress, Gdansk
ติดตามสภาพของป้อมมหากาฬ จากการศึกษามีข้อสรุปดังนี้
University of Technology, Poland, 2-4 June 2016, pp.263–
ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดทาผังบริเวณ รูปด้าน
268.
รูปตัด ของป้อมมหากาฬ และสามารถวัดขนาดมิติส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง
[5] Klapa, P., Mitka, B., Zygmunt, M. (2017). Application of
ได้อย่างแม่นยาแม้ในจุดที่ทาการวัดจริงได้ยาก รวมถึงสามารถประเมินความ
Integrated Photogrammetric and Terrestrial Laser Scanning
หนาตลอดจนการทรุดเอียงของกาแพงพระนครได้อย่า งครบถ้วน ผลการ
Data to Cultural Heritage Surveying. IOP Conference Series:
วิเคราะห์ระดับพื้นป้อมมหากาฬแสดงได้ถึงตาแหน่งที่มีค่าระดับต่าสุดอย่าง
Earth and Environmental Science, 95.
ชัดเจนในแต่ละชั้น และผลการวิเคราะห์ค่าระดับพื้นกาแพงพระนครแสดงถึง
[6] สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัยณรงค์ อธิสกุล, รักติพงษ์
แนวโน้มการโก่งหรือทรุดตัวของแนวกาแพงพระนครที่มีความยาวมาก
สหมิตรมงคล และ เสน่ห์ มหาผล (2562). โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ในส่วนการทดสอบอิฐโบราณมีผลสรุปดังนี้ ค่าความหนาแน่นของอิฐ
ทางวิศวกรรมเพื่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้าง
โบราณในสภาวะแห้ง สภาวะอิ่มตัวด้วยน้า และค่า ความพรุน มีค่า เฉลี่ย
โบราณสถานของไทย. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , หน้า 29เท่ากับ 1.44 ก./ซม.3 1.72 ก./ซม.3 และ 27.70 % ตามลาดับ และค่ากาลัง
141.
รับแรงอัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.10 กก./ซม.2
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[7] สุดชาย พานสุวรรณ (2543), การวิเคราะห์โบราณสถานก่ออิฐในเชิง
วิศวกรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญา, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[8] สุนิสา มั่นคง และ ภาณุวัฒน์ สุรยิ ฉัตร (2550), กาแพงพระนคร: องค์
ความรู้ของคนไทยยุคต้นรัตนโกสินทร์. วารสารศิลปากร, ปีที่ 50, ฉบับ
ที่ 4, หน้า 32-49.
[9] Wethyavivorn, B., Surit, S., Apichatyakul, C., Lerdsivanon, N.
(2016). Model Verification of Thai Historic Masonry
Monuments. Journal of Performance of Constructed
Facilities, 30, p.04014188.
[10] ภคพงศ์ ภัทราคม (2561), บูรณาการการสารวจลักษณะทางกายภาพ
ของโครงสร้างและประเมินความมั่นคงโครงสร้างโบราณสถาน
:
กรณีศึกษาพระเจดียว์ ัดใหญ่ชัยมงคล.
ดุษฎีนิพนธ์,
สาขา
วิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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การออกแบบและประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
The Design and Evaluation Performance Connection Support of Toll Booth Prototype
ธราดล หงส์อติกุล1,* นันทวรรณ พิทักษ์พานิช2 เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร3
1,2,3

กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: titharadon@gmail.com

บทคัดย่อ

force of 6-wheels truck (weight = 15 ton) case. Collision force

จากปัญหาการเสื่อมสภาพของตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษเดิมที่ติดตั้งใช้
งานบนทางพิเศษจึงเป็นที่มาของการพัฒนาและออกแบบต้นแบบตู้เก็บค่า
ผ่ านทางฯ ให้ มี ค วามทนทานต่ อ สภาพแวดล้ อ ม แข็ งแรงปลอดภั ย และ
ทันสมัย โดยการออกแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ จะต้องคานึงถึง การป้องกัน
กรณีการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ให้รอบด้าน จึงเป็นที่มาของการออกแบบจุด
ยึ ด ติ ด ตั้ งฐานต้ น แบบตู้ เก็ บ ค่ าผ่ า นทางฯ ในบทความนี้ ได้ ก ล่ าวถึ ง กรณี
รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ (น้าหนัก 15 ตัน) มีการเฉี่ยวชนในทิศทางที่ 0 องศา
และ 45 องศาซึ่งเป็นองศาที่อาจเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นจริงกับตู้เก็บค่าผ่านทาง
เพื่อคานวณหาจุดยึดที่มีความสามารถในการต้านทานแรงกระทาต่อการ
เฉี่ยวชน และหาลักษณะการเสียรูปของจุดยึดในองศาการเฉี่ยวชนดังกล่าว
ด้วยวิธี Finite Element ผ่านโปรแกรมการวิเคราะห์ แบบจาลอง ซึ่ งผล

would be found by calculate the collision force in the
direction 0 and 45 degree. The direction of 0 and 45 degree are
the accident case that possibly occurs. To calculate a support
connection capacity and deformation shape by using finite
element program to analyse a support connection
performance. In this case, we use the program to analyse
support connection performance at the base of toll booth.
The result shows that support connection performance at the
base of toll booth can be resist the collision force effectively
with a little damage at the bolt hole failure mode from bearing
deformation at the steel plate.

จากการวิเคราะห์แบบจาลองแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐาน

Keywords: Collision, Support Connection, Prototype of Toll Booth

ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ สามารถต้านทานแรงกระทาจากการเฉี่ยวชนที่

1. บทนา

องศาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการเฉี่ยวชนจะเกิดแรงอัดที่
ส่งผลต่อสลักเกลียวกับแผ่นเหล็กซึ่งทาให้เกิดการฉีกขยายของแผ่นเหล็ก
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ได้สร้างความเสี่ยงที่ชีวิตและทรัพย์สินดังแสดงในรูปที่ 1
เพื่อเป็นการป้องกัน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานจัดเก็บค่าผ่าน

คาสาคัญ: การเฉี่ยวชน, จุดยึดติดตั้ง, ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ทางฯ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ที่ติดตั้ง

Abstract

ใช้ ง านบนทางพิ เศษเนื่ อ งจาก พบว่ า ในบางตู้ เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางฯ มี ก าร

A new version of toll booth was established because of
the deteriorated of previously toll booth one.

จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเฉี่ยวชนตู้เก็บค่าผ่านทางฯ จาก

A new toll

booth was designed for more resistance to the environment,
strong, safely and modern. The toll booth design was concern

เสื่อมสภาพลงและต้องดาเนินการบารุงรักษาในกรณีตรวจพบจุดที่มีความ
เสียหาย หรือ มีการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนโครงสร้างตู้เก็บค่าผ่านทางฯ
เกิ ด ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย เพื่ อ ปรับ ปรุง ตู้ เก็ บ ค่ าผ่ านทางฯ ให้ มี ค วามมั่ น คง
แข็งแรง ที่เพียงพอสาหรับรองรับการใช้งาน

an accident cases which might effected to the toll booth,
which is the cause of “connection support” design. In this
paper mention about the model to analyse under the collision
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1) ได้วิธีการพิจารณาออกแบบจุดยึดติดตั้งฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่าน
ทางฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับแรงกระทาจากการเฉี่ยวชน
จากรถบรรทุกได้อย่างเพียงพอ
2) ช่วยลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการพลิกคว่าหลุด
ออกจากฐานของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ เนื่องจากการเฉี่ยวชนตู้เก็บค่า
ผ่านทางฯ จากรถบรรทุก
3) รูปแบบของจุดยึดติดตั้งที่ฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง และเหมาะสาหรับนาไปใช้ยึดติดตั้ง ที่ฐานต้นแบบตู้เก็บค่า
รูปที่ 1 อุบัติเหตุการเฉี่ยวชนตู้เก็บค่าผ่านทางฯ จากรถบรรทุกขนาดใหญ่
ในการติดตั้งต้นแบบตู้ค่าผ่านทางจะต้องคานึงถึงความแข็งแรง และ
ความปลอดภัยของพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางฯ จึงมุ่งเน้นการออกแบบให้

ผ่านทางฯ ใช้งานจริง

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การพิจารณาแรงกระทาจากการเฉี่ยวชนสาหรับวิเคราะห์สมรรถนะ

มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับแรงการเฉี่ยวชนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ของชิ้นส่วนโครงสร้าง

บริเวณหน้าด่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจาลองวิเคราะห์สมรรถนะ
ความแข็งแรงของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บ ค่าผ่านทางฯ และจุดยึดติดตั้ง
บริเวณฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทาง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบ
ตู้เก็บค่าผ่านทางฯ และหาจุดที่อาจจะมีการวิบัติ หรือ บริเวณที่อาจมีความ
เสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างตู้เก็บค่าผ่านทางฯ เกิดขึ้น เพื่อให้ตู้เก็บค่า
ผ่านทางฯ สามารถต้านทานแรงปะทะที่เกิดจากการเฉี่ยวชนที่เกิดขึ้นได้โดย
ปราศจากการสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานจัดเก็บ
ค่าผ่านทางฯ
งานวิจัยนี้จะศึกษาการเฉี่ยวชนของรถบรรทุกขนาด 6 ล้อที่เฉี่ยวชนตู้
เก็บค่าผ่านทางในแต่ละองศา เพื่อนามาวิเคราะห์และออกแบบจุดยึดติดตั้ง

จากการศึกษาแนวทางพิจารณาแรงกระทาสาหรับใช้ในการวิเคราะห์
ออกแบบจุดยึดติดตั้งฐานโครงสร้างตู้จัดเก็บค่าผ่านทางฯ ซึ่งมี 2 วิธีการคิด
ที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแรงกระทาจากการเฉี่ยวชน ดังนี้
วิ ธี ก ารคิ ด แบบที่ 1 จะพิ จ าณาจากแรงกระท าของยานพาหนะที่
เคลื่ อ นที่ เข้ าชนกั บ ก าแพงกั น ชน (Concrete Barrier) ส าหรับ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างรับแรงกระแทกจากการเฉี่ยวชนจะพิจารณา
อยู่ในรูปแบบของแรงสถิตย์เทียบเท่า (Equivalent Static Design Force)
Philip Terry และ Michael Tholen [1] ได้ แ นะน าให้ ใช้ สู ต รพื้ น ฐานใน
การคานวณแรงกระทาสาหรับออกแบบ (F) ดังสมการที่ (1)
F=ma

ที่ ฐานต้นแบบตู้เก็บค่ าผ่ านทางฯ ที่ มี ความแข็ งแรงและเหมาะสมสาหรับ

เมื่อ m คือ

นาไปใช้ยึดติดตั้งที่ฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ใช้งานจริงตู้เก็บค่าผ่าน

(1)

มวลของยานพาหนะที่พิจารณา (kg)

a คือ ค่าอัตราความหน่วงของยานพาหนะที่พิจารณา

ทางพิเศษที่สุด

(m/s2)
ในกรณีที่พิจารณาแรงกระทาตามมาตรฐาน AASHTO (1977) [2] ได้

2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

แนะนาหลักการคานวณแรงกระทาจากข้อมูลที่ได้โดยการทดสอบการชน

2.1 วัตถุประสงค์

ของยานพาหนะกั บ ก าแพงกั น ชนคอนกรี ต (Concrete Barriers) เพื่ อ

1) เพื่อศึกษาและออกแบบจุดยึดติดตั้งที่ฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ

พิ จ า ร ณ า ห า ค่ า อั ต ร า ค ว า ม ห น่ ว งค ว า ม เร็ ว สู งสุ ด (Maximum

ที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับแรงกระแทกจากการเฉี่ยวชนได้อย่าง

Deceleration) ที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการคานวณหาแรงกระทาสูงสุดที่

มีประสิทธิภาพ

เกิ ด ขึ้ น ในขณะที่ เ กิ ด การชน ซึ่ ง ค่ า อั ต ราความหน่ ว งความเร็ ว สู ง สุ ด

2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของจุดยึดติดตั้งที่ฐานต้นแบบตู้เก็บค่า

(Maximum Deceleration) ที่เหมาะสมสาหรับช่วงที่ป ลอดภัยต่อผู้ขับ ขี่

ผ่านทางฯ และหาจุดที่อาจจะมีการวิบัติ หรือ บริเวณที่อาจมีความเสียหาย

(Life Safety) คื อ ระ ห ว่ า ง 17.7 m/s2 ถึ ง 135.3 m/s2 ห รื อ ที่ ช่ ว ง

ของชิ้นส่วนของจุดยึดติดตั้งที่ฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ เกิดขึ้น

ความเร็ว 12.7 km/hr ถึ ง 97.5 km/hr โดยค่ าแนะน าจะอยู่ ที่ ป ระมาณ

2.2 ประโยชน์ที่จะได้รับ

117.7 m/s2 (12g) หรื อ ที่ ค วามเร็ ว ประมาณ 23.54 m/s (85 km/hr)
ภายในช่วงระยะเวลาที่เกิดการชนที่ 0.2 s
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วิ ธี ก ารคิ ด แบบที่ 2 มยผ.1321-61 [3] ได้ แ นะน าให้ พิ จ ารณาแรง
กระทาสาหรับออกแบบอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะปะทะ
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การยุบตัวมาก ซึ่งสามารถพิจารณาค่าการเสียรูปของวัสดุที่ใช้ทาโครงสร้าง
(δb) ดังสมการที่ (5)

กั บ ราวกั น ตก จากการค านวณตามหลั ก การของพลั ง งานจลน์ (Kinetic

δb =

Energy) ที่เกิดจากยานพาหนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ซึ่งสามารถคานวณได้

เมื่อ kb

จากสูตร ดังสมการที่ (2)

F
1

𝐾𝐸 = 𝑚𝑣

2

2

เมื่อ m
V

(2)

F

(5)

kb

คือ สติฟเนส (Stiffness) ของราวกันตก (N/m)
คือ แรงกระแทกที่กระทากับราวกันตกในแนวนอน (N)

3.2 ความเร็วที่ใช้ในการพิจาณาแรงกระทาจากการเฉี่ยวชนเพื่อวิเคราะห์

คือ มวลของยานพาหนะที่พิจารณา (ton)

ออกแบบจุดยึดติดตั้งที่ฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ

คือ ความเร็วของยานพาหนะที่พิจารณาในขณะเคลื่อนที่

ในการวิเคราะห์หาแรงการเฉี่ยวชนเพื่อออกแบบยึดติดตั้งที่ฐานต้นแบบ

เข้าชน (m/s)

ตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ที่เหมาะสม จะต้องมาจากการเก็บข้อมูล ความเร็วของ

โดยพลังงานจลน์ดังกล่าวจะสลายไปจากการยุบตัวของรถยนต์และจาก

รถบรรทุกที่เข้า – ออกจากหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางฯ โดยการเก็บข้อมูล

การยุ บ ตั ว ของราวกั น ตก ซึ่ ง จากกฎการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (Energy

ความเร็วแบบจุด (Spot Speed) ซึ่งเป็ นการวัดความเร็วโดยตรงจากปื น

Conservation Law) จะสามารถค านวณแรงกระท าต่ อกาแพงกัน ชนใน

ตรวจจับความเร็ว (Speed Gun) หรือ ปืนเรดาร์ (Radar Gun) ณ บริเวณ

แนวราบที่เป็นแรงกระทาที่สม่าเสมอ (F) ดังสมการที่ (3)

ด่านฯ บางแก้ว 1 แสดงดังรูปที่ 2 เนื่องจากด่านฯ บางแก้ว 1 เป็นด่านฯ ที่

F=

เมื่อ m
V

0.5mv 2
(δc +δb )

มีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่มากที่สุดจึงเลือกที่จะเก็บข้อมูลความเร็วจาก

(3)

ด่านฯ นี้ โดยเก็บข้อมูลความเร็วของรถบรรทุกในขณะเข้าด่านฯ (ที่ระยะ 80

คือ มวลของยานพาหนะที่พิจารณา (ton)

เมตรจากตู้เก็บค่าผ่านทางฯ) และออกด่านฯ (ที่ระยะ 50 เมตรจากตู้เก็บค่า

คือ ความเร็วของยานพาหนะที่พิจารณาในขณะเคลื่อนที่

ผ่านทางฯ) ทั้งหมด 3 ตัวอย่างที่แต่ละช่วงเวลาแสดงดังรูปที่ 3

เข้าชน (m/s)
δc

คือ ค่าการยุบตัวของรถยนต์ (m)

δb

คือ ค่าการยุบตัวของราวกันตกเมื่อมีการชนกระแทก (m)

การยุบตัวของยานพาหนะเมื่อเคลื่อนที่เข้าชนปะทะกับราวกันตกจะ
เกิดขึ้นในช่วงเสี้ยววินาที และจะเกิดการกระแทกย้อนกลับ ส่งผลทาให้
ชิ้นส่วนของยานพานหนะเกิดการเสียรูป อาทิเช่น การงอ การบุบเข้าไปเป็น
ต้น ซึ่งค่าการยุบตัวนี้จะขึ้นกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะรุ่นต่างๆ โดย
อ้ า ง อิ ง ต า ม National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) ที่ได้ทาการทดสอบรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 56.32 km/hr
กระแทกกับราวกันตก เพื่อวิเคราะห์หาค่าการยุบตัวที่เกิดจากการชนปะทะ
ซึ่ ง จะใช้ ส มการในการค านวณค่ า ประมาณการยุ บ ตั ว ของรถยนต์ (δc )

รูปที่ 2 การเก็บข้อมูลความเร็วตัวอย่างรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ

ดังสมการที่ (4)
δc =

√v
δ
6.6 c

(4)

เมื่อ V คือ ความเร็วของยานพาหนะในขณะชนปะทะ (m/s)
การพิจารณาการเสียรูปของโครงสร้างราวกันตกจะสามารถแบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือ 1) การเสียรูปของโครงสร้างราวกันตกแบบชนิดแข็งเกร็ง ที่
สามารถรับแรงชนปะทะที่รุนแรงสูงได้ โดยไม่เกิดการเสียรูป จึงไม่พิจารณา

เข้าด่านฯ 80 m.

ออกด่านฯ 50 m.
Vavg.=5km/hr

ค่าการยุบตัวของราวกันตก (δb) กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 และ 2) การเสีย
รูปของโครงสร้างราวกันตกแบบชนิดยืดหยุ่น จะเกิดการเสียรูปหรือมีค่า
STR11-3
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รูปที่ 3 ข้อมูลความเร็วตัวอย่างรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ
ในการประเมินอัตราเร่งและอัตราหน่วงของความเร็วจะพิจารณาจาก
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กาหนดเงื่อนไขทิศทางการเฉี่ยวชนที่ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา

ข้อมูลความเร็วของรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ที่ได้ทาการเก็บ ข้อมูลทุก ๆ 1
วินาที คานวณหาความเร่งของความเร็วบนพื้นฐานของสมการอย่างง่าย

คานวณแรงกระทา (F) จากการเฉี่ยวชนของรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ
(น้าหนัก 15,000 กิโลกรัม) ที่ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา

ด้วยวิธี Linear Regression ดังสมการที่ 6
V = U + at

(6)
สร้างแบบจาลองโครงสร้างตู้ฯ (Model) ในโปรแกรมวิเคราะห์
Finite Element

เมื่อ U คือ ความเร็วต้น (m/s)
V คือ ความเร็วปลาย (m/s)
a

คือ ค่าอัตราความเร่ง (m/s2)

t

คือ ระยะเวลา (s)

ใส่ค่าแรงกระทา (F) ของแต่ละทิศทางที่ 0 องศา 45 องศา
และ 90 องศา ในแบบจาลองโครงสร้างตู้ฯ (Model)

การหาอัตราความเร่งและความหน่วงความเร็ว ได้จากการเก็บ ข้อมูล
ความเร็วตัวอย่างรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ทั้ง 3 ตัวอย่าง ขณะเข้าด่านฯ และ
ออกด่านฯ พบว่าความเร็วเฉลี่ยของรถบรบรรทุกอยู่ที่ประมาณ 5 km/hr
(1.38 m/s) เมื่อพิจารณาจาลองการเฉี่ยวชนของรถบรรทุกเกิดขึ้นภายใน
ช่วงระยะเวลา 0.2 s จะมีค่าอัตราเร่งและอัตราหน่วงความเร็วประมาณ
6.9 m/s2 (0.70g)

4. การวิเคราะห์และออกแบบจุดยึดติดตั้งฐานต้นแบบตู้เก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษ

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโครงสร้างตู้ฯ (Model)
1) ค่าระยะการเสียรูป (Deformation) จากแรงกระทาที่ 0 องศา 45
องศา และ 90 องศา เพื่อบอกรูปแบบความเสียหายของโครงสร้าง
2) ค่ า ระดั บ ความเค้ น (Stress) ส าหรั บ วิ เคราะห์ ห าจุ ด วิ ก ฤติ ข อง
โครงสร้างตู้ฯ
3) แรงปฏิกิริยาที่ฐานตู้ฯ (Reaction) สาหรับใช้ในการออกแบบตัวยึด
ฐานตู้ฯ (ขนาดสลักเกลียว และขนาดแผ่นเหล็ก)

4.1 การวิเคราะห์แรงกระทาจากการเฉี่ยวชนต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ
เพื่ อออกแบบหาขนาดตัวยึดต้นแบบตู้เก็บ ค่ าผ่านทางฯ จะค านวณ

รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบจาลอง (Model) สาหรับวิเคราะห์

ออกแบบจากการวิเคราะห์แบบจาลองด้วยวิธี Finite Element Analysis

ด้วยวิธี Finite Element

โดยจาลองแรงกระทาจากรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ น้าหนัก 15 ตัน วิ่งชนด้วย
ความเร็ ว 5 กิ โลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง (1.38 เมตรต่ อ วิ น าที ) โดยอ้ า งอิ ง ตาม
มาตรฐาน BS EN 1317-3 [4] (Road Restraint Systems) จากการชนใน
3 ทิศทาง คือ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา ดังแสดงในรูปที่ 4

กรณีที่ 1 แรงเฉี่ยวชนจากรถบรรทุกในทิศทาง 0 องศา ที่จะเป็นการเฉี่ยว
ชนจากรถบรรทุกที่มีการบรรทุกเกินขนาด โดยมีการบรรทุกสินค้ายื่นล้าออก
จากรถบรรทุกส่งผลทาให้เกิดการเฉี่ยวชนเข้ากับตู้เก็บค่าผ่านทางขึ้นในทิศทาง
ดังกล่าวในขณะที่รถบรรทุกเคลื่อนที่ เข้า-ออก จากด่านฯ ซึ่งมีค่าแรงกระทา
F = 5 ตัน โดยกาหนดให้ระยะปลอดภัยการเสียรูปของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่าน
ทางฯ เท่ากับ 0.70 เมตร จะพิจารณาแรงจากการเฉี่ยวชนและการเคลื่อนที่
เสียรูปของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ดังแสดงในรูปที่ 6 และรูปที่ 7
จาก พลังงานจลน์ (Dynamic Kinetic Energy) E = 12 mv 2
งาน (Work Done by Impact Force)

รูปที่ 4 การจาลองการเฉี่ยวชนของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ

W = 12 Fs

E=W
1
2

mv 2 =

1
2

Fs

ขั้ น ตอนการสร้ างแบบจ าลอง (Model) ส าหรับ วิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี Finite

F= mv2/s = (15,000)x(1.382)/0.7 = 40.8 kN

Element ดังแสดงในรูปที่ 5

F= 5 ton
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รูปที่ 8 ลักษณะการเฉี่ยวชนของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ใน
รูปที่ 6 ลักษณะการเฉี่ยวชนของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ใน

ทิศทาง 45 องศา

ทิศทาง 0 องศา

รูปที่ 9 แสดงการเสียรูปและตาแหน่งจุดวิกฤติของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ
จากการเฉี่ยวชนในทิศทาง 45 องศา
กรณีที่ 3 แรงเฉี่ยวชนจากรถบรรทุกในทิศทาง 90 องศา มีค่าแรง
รูปที่ 7 แสดงการเสียรูปและตาแหน่งจุดวิกฤติของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ
จากการเฉี่ยวชนในทิศทาง 0 องศา

กระทา F = 10 ตัน โดยกาหนดให้ระยะปลอดภัยการเสียรูปของต้นแบบตู้
เก็บค่าผ่านทางฯ เท่ากับ 0.30 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 10

กรณีที่ 2 แรงเฉี่ยวชนจากรถบรรทุกในทิศทาง 45 องศา มีค่าแรง

จาก พลังงานจลน์ (Dynamic Kinetic Energy) E = 12 mv 2
งาน (Work Done by Impact Force)

กระทา F = 3.54 ตัน โดยกาหนดให้ระยะปลอดภัยการเสียรูปของต้นแบบ
ตู้เก็บค่าผ่านทางฯ เท่ากับ 0.76 เมตร จะพิจารณาแรงจากการเฉี่ยวชนและ
การคลื่นที่เสียรูปของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ดังแสดงในรูปที่ 8
และรูปที่ 9

E=W
1
2

mv 2 =

1
2

Fs

F= mv2/s = (15,000)x(1.382)/0.3 = 95.3 kN
F= 10 ton

จาก พลังงานจลน์ (Dynamic Kinetic Energy) E = 12 mv 2
งาน (Work Done by Impact Force)

W = 12 Fs

W = 12 Fs

E=W
1
2

mv 2 =

1
2

Fs

F= mv2/s = [(15,000)x(1.382)/0.7]xCos(45◦)= 28.86 kN
F= 3.54 ton
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ในขณะที่ทิศทางการชนที่ 90 องศา เป็ นการจาลองการชนที่รุนแรง
ที่สุดด้วยแรงกระทา (F) ขนาด 10 ตัน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด พบว่ามี
ระยะการเสียรูป (Deformation) ของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ เท่ากับ
30 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในค่าระยะปลอดภัยที่ยอมให้ โดยการชนที่ 90 องศา
นี้ จ ะเหลื อ ระยะปลอดภั ย ก่ อ นถึ ง ตั ว พนั ก งานจั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางฯ ที่
ปฏิบัติงานภายในต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ 30 เซนติเมตร ซึ่งจะไม่ได้
รับอันตรายจากการเฉี่ยวชนจากรถบรรทุก
4.2 การวิเคราะห์ออกแบบจุดยึดติดตั้งฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
รูปที่ 10 ลักษณะการเฉี่ยวชนของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ

ในการพิจารณาออกแบบขนาดของแผ่นเหล็กยึดติดฐานต้นแบบตู้เก็บ

ในทิศทาง 90 องศา
ผลจากการวิ เคราะห์ แรงการเฉี่ ยวชน และการเคลื่ อนที่ เสี ยรู ป ของ
โครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ที่เกิดขึ้นจากการจาลองทิศ ทางการ
เฉี่ยวชนสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แรงเฉี่ยวชนสาหรับออกแบบ และระยะการ
เคลื่อนที่เสียรูปของโครงสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ
ค่าระดับความ
แรงเฉี่ยวชน (F) กาหนดระยะ ระยะการเสียรูป
กาหนดทิศ
เค้นของตู้
สาหรับวิเคราะห์ ปลอดภัยของการ วิเคราะห์ด้วยวิธี
ทางการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี
ออกแบบโครงสร้าง เสียรูปสูงสุดที่
Finite
เฉี่ยวชน
Finite Element
ตูฯ้
ยอมให้
Element
(องศา)
(กิโลกรัม/ตาราง
(ตัน)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
เซนติเมตร)
0
5
70
7
0.77 - 220.58
45
3.54
76
46
1.16 – 793.90
ไม่มีการจาลอง
90
10
30
30
เนื่องจากมีโอกาส
เกิดขึ้นน้อย

ค่าแรงปฏิกิริยาที่
ฐานตู้
วิเคราะห์ด้วยวิธี
Finite Element
(ตัน)
3
3
ไม่มีการจาลอง
เนื่องจากมีโอกาส
เกิดขึ้นน้อย

ค่ าผ่านทางฯ จะพิ จารณาจากผลการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Finite Element
Analysis ที่จาลองให้แรงกระทาจากการเฉี่ยวชนในแต่ละทิศทางกระทาต่อ
ต้น แบบตู้เก็บ ค่ าผ่านทางฯ พบว่าแรงปฏิกิริยาสูงสุดที่ เกิดขึ้ นที่ฐ านของ
ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ จะมีค่าประมาณ 3 ตัน โดยจากการพิจารณา
ออกแบบการเจาะยึดติดตั้งของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ จะทาการยึด 2
จุด คือ จุดที่ 1 ยึดส่วนหน้า (Type A) และจุดที่ 2 ยึดส่วนหลัง (Type B)
โดยการยึ ด ส่ ว นหน้ า และส่ ว นหลั ง ออกแบบ ใช้ เ หล็ ก ฉาก L ขนาด
100x100x8 มิ ล ลิ เ มตร และแผ่ น เหล็ ก (Steel Plate) ขนาดหนา 8
มิ ล ลิ เ มตร เหล็ ก เกรด SS 400 มี ห น่ ว ยแรงคราก (fy) เท่ า กั บ 2,500
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่ งจะเจาะยึดด้วยสลักเกลียว (Expansion
Bolt) 2 ขนาดในการเจาะยึ ด ฐานต้ น แบบตู้เก็ บ ค่ าผ่ านทางฯ คื อ ขนาด
M16 และ M20 ที่เป็ นสลักเกลียวชนิด A325 มีหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ (Ft)
เท่ากับ 3,100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 11 และ รูปที่ 12

จากตารางแสดงทิศทางการเฉี่ยวชนทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0 องศา 45 องศา
และ 90 องศา โดยตั้งสมมติฐานว่าใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ (น้าหนัก 15
ตัน) การเฉี่ยวชนในทิศทาง 0 องศา เป็นการจาลองการเฉี่ยวชนที่รุนแรง
น้อยที่สุดที่เกิดจากกรณีที่รถบรรทุกเกินขนาด โดยมีการบรรทุกสินค้ายื่นล้า
ออกจากรถบรรทุกส่งผลทาให้เกิดการเฉี่ยวชนเข้ากับตู้เก็บค่าผ่านทาง พิเศษ
ในขณะเข้า-ออก จากด่านฯ และมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด ด้วยแรงกระทา
(F) ขนาด 5 ตัน พบว่าจะมีระยะการเสียรูป (Deformation) ของต้นแบบตู้
เก็บค่าผ่านทางฯ เท่ากับ 7 เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าระยะปลอดภัยที่ยอม
ให้

รูปที่ 11 แรงปฏิกิรยิ าที่ฐานตู้ฯ จากการวิเคราะห์แบบจาลองการเฉี่ยวชนสาหรับ
การเฉี่ ย วชนในทิ ศ ทาง 45 องศา ระยะการเสี ย รูป (Deformation)

ใช้ออกแบบขนาดเหล็กยึดฐานตูเ้ ก็บค่าผ่านทางฯ

ของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ เท่ากับ 46 เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าระยะ
ปลอดภั ย ที่ ย อมให้ แสดงว่ า หากเกิ ด การเฉี่ ย วชนที่ 0 และ 45 องศา
พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางฯ ที่ปฏิบัติงานภายในต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทาง
พิเศษจะไม่ได้รับอันตรายจากการเฉี่ยวชนจากรถบรรทุก
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(HILTI HIT RE-500 V3) เพื่อช่วยยึดประสานระหว่างสลักเกลียวกับเนื้อปูน
ให้มีความยึดแน่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 15 และรูปที่ 16

รูปที่ 12 ลักษณะการยึดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ของรูปแบบ Type A

รูปที่ 15 การเจาะรูแผ่นพื้นคอนกรีตเพื่อใส่สลักเกลียวยึดติดฐานต้นแบบตู้เก็บ

และรูปแบบ Type B

ค่าผ่านทางฯ (รูปแบบ A)

โดยมีรูปแบบรายละเอียดของชุดแผ่นเหล็กยึดติดฐานต้นแบบตู้เก็บค่า
ผ่านทางฯ และสลักเกลียว สาหรับใช้ในการยึดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ
ดังแสดงในรูปที่ 13 และรูปที่ 14

รูปที่ 16 การเจาะรูแผ่นพื้นคอนกรีตเพื่อใส่สลักเกลียวยึดติดฐานต้นแบบตู้เก็บ
ค่าผ่านทางฯ (รูปแบบ B)
4.3 การประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทาง
พิเศษที่ออกแบบใช้งาน

รูปที่ 13 ลักษณะและขนาดของเหล็กยึดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ

ในการวิเคราะห์ออกแบบเหล็กยึดติดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ เกรด

รูปแบบ Type A

SS400 เพื่อพิจารณาค่าระดับความเค้น (Stress) สาหรับพิจารณาความเสียหายที่
เกิดขึ้นบริเวณเหล็กยึดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ จากการวิเคราะห์จาลอง
แรงจากการเฉี่ยวชนของรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 15 ตันที่กระทาในแต่ละทิศทาง
ได้แก่ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา ด้วยวิธี Finite Element Analysis ดัง
แสดงในรูปที่ 17 ถึง รูปที่ 19

รูปที่ 14 ลักษณะและขนาดของเหล็กยึดติดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ
รูปแบบ Type B
ในการเจาะยึ ดติด ฐานต้น แบบตู้เก็บ ค่ าผ่านทางฯ เข้ ากับ พื้ นปู นที่ มี
ความลึกประมาณ 12.50 เซนติเมตร กรณียึดติดตั้งในรูปแบบ A และ 17
เซนติเมตร สาหรับกรณียึดติดตั้งในรูปแบบ B เพื่อใส่สลักเกลียวยึดติดเข้า
กับ ฐานต้ นแบบตู้เก็บ ค่ าผ่านทางฯ โดยใส่น้ ายาเจาะเสียบเหล็กอีพ็ อกซี่
รูปที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความเค้นสาหรับพิจารณาความเสียหายที่
STR11-7
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5. บทสรุป

เฉี่ยวชน 0 องศา

จากการออกแบบจุ ด ยึ ด ติ ด ตั้ ง ฐานต้ น แบบตู้ เก็ บ ค่ าผ่ านทางฯ โดย
จ าลองออกแบบจุ ดยึ ดติ ดตั้ งฐานต้ นแบบตู้ เก็ บ ค่ าผ่ านทางฯ ภายใต้ แ รง
กระท าจากการเฉี่ ย วชนจากรถบรรทุ ก ขนาด 6 ล้ อ (น้ าหนั ก 15 ตั น )
กระทาที่ฐานยึดต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ด้วยแรง 3 ตัน ในทิศทางการ
เฉี่ ย วชนที่ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา แบ่ ง การออกแบบเป็ น 2
รูปแบบ ประกอบด้วย 1) ชุดเหล็กแบบ Type A สาหรับยึดติดฐานต้นแบบ
ตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ในส่วนหน้าด้วยสลักเกลียวขนาด M16 และชุดเหล็กแบบ
2) ชุดเหล็กแบบ Type B สาหรับยึดติดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ส่วน
หลังด้วยสลักเกลียวขนาด M20 ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะออกแบบใช้เหล็กฉากขนาด
L-100x100x8 mm. เมื่อประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐานต้นแบบตู้

รูปที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความเค้นสาหรับพิจารณาความเสียหายที่

เก็บค่าผ่านทางฯ ที่ได้ออกแบบโดยประเมินผ่านแบบจาลอง ภายใต้การ

เกิดขึ้นบริเวณแผ่นเหล็กยึดฐานตู้เก็บค่าผ่านทางฯ แรงกระทาในทิศทางการ

วิเคราะห์ทาง Finite Element พบว่าจุดยึดติดตั้ง นี้จะสามารถต้านทาน

เฉี่ยวชน 45 องศา

แรงกระท าสู ง สุ ด จากการเฉี่ ย วชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วาม
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉีกขาดของรูเจาะยึดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นั่นคือ
หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ร ถบรรทุ ก เฉี่ ย วชนต้ น แบบตู้ เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางฯ จะ
ปราศจากความเสี ย หายเนื่ อ งจากการพลิ ก คว่ าหลุ ด ออกจากฐานของ
ต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ในขณะที่ความเสียหายของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษภายใต้จุดยึดติดตั้งฐานตู้ฯ ที่ได้พิจารณาออกแบบจะช่วยลดความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ กล่าวคือ มีค่าระยะการ
เสียรูป (Deformation) ของต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษไม่เกินค่าระยะ
ปลอดภัยที่ยอมให้เมื่อมีการเฉี่ยวชนจากรถบรรทุก โดยพนักงานจัดเก็บค่า
ผ่านทางฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษจะไม่ได้รับ

รูปที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความเค้นสาหรับพิจารณาความเสียหายที่
เกิดขึ้นบริเวณแผ่นเหล็กยึดฐานตู้เก็บค่าผ่านทางฯ แรงกระทาในทิศทางการ

อันตราย และต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษจะไม่เกิดการพลิกคว่าของตู้
หลุดออกจากฐาน

กิตติกรรมประกาศ

เฉี่ยวชน 90 องศา
ผลจากการวิเคราะห์แผ่นเหล็กยึดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ โดย
แบบจาลองแรงจากการเฉี่ยวชนของรถบรรทุกที่กระทาในแต่ละทิศทาง
ได้แก่ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา ด้วยวิธี Finite Element Analysis
ชุดแผ่นเหล็กยึดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ ที่ออกแบบมีความแข็งแรง
เพี ย งพอสามารถรองรับ แรงกระท าจากการเฉี่ ย วชนที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยแผ่นเหล็กยึดฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางฯ จะมีความ

ขอขอบพระคุณบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
ด้ านการวิจั ย และพั ฒ นาต้ น แบบตู้ เก็ บ ค่ าผ่ านทางพิ เศษ และเจ้ าหน้ าที่
พนักงานกองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ านที่ ให้ ค าปรึก ษา เสี ย สละเวลาอั น มี ค่ าช่ วยเหลื อ ให้ ก าร
ศึกษาวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

เสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น จากการฉีก ขาดของรูเจาะยึด เพี ยงเล็ กน้ อ ยเท่ านั้ น ซึ่ ง

เอกสารอ้างอิง

หมายความว่าหากมี ก ารเฉี่ย วชนจากรถบรรทุ ก เกิ ดขึ้ น พนั ก งานจัด เก็ บ

[1] Terry, P., and Tholen, M. (2006). Security barrier design.

ค่าผ่านทางฯ ที่ปฏิบัติงานภายในต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษจะไม่ได้รับ
อันตรายจากการเฉี่ยวชนจากรถบรรทุก โดยที่ต้นแบบตู้เก็บ ค่ าผ่านทาง
พิเศษจะไม่เกิดการพลิกคว่าของตู้หลุดออกจากฐาน
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[2] AASHTO, (1997). Guide for Selecting, Locating, and
Designing Traffic Barriers, GTB-1. American Association of
Highway Officials. Washington, D.C.
[3] กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย (2561). มาตรฐานการ
ออกแบบราวกั นตกในอาคารจอดรถยนต์ , มยผ.1321-61, ครั้ งที่ 1,
กรุงเทพฯ, หน้า 3-15
[4] BS EN 1317-3, (2010). Road restraint systems - Part3 :
Performance Classes, impact test acceptance criteria and
test methods for crash cushions, British standard. UK.
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การตรวจวัดค่าสัมประสิทธิก์ ารกระจายแรงและค่าตัวคูณแรงกระแทกของสะพาน Box Beam และ Plank
Girder ประเภทพื้นต่อเนื่องของกรมทางหลวง เพื่อปรับปรุงการออกแบบ
In-situ Investigation of Distribution Factors and Impact Factors for Enhancing Design of Box
Beam and Plank Girder Bridges with Continuous Deck Slab
วุฒิชัย อมรประสิทธิ์ผล1,* ราชวัลลภ กัมพูพงศ์2 อารักษ์ มณฑา3 วิกรินทร์ สอนถม4 และ อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช5
1,2,3,4,5

สำนักวิจัยและพัฒนำงำนทำง กรมทำงหลวง
*Corresponding author; E-mail address: wuttichai.amorn@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการศึกษาการตรวจวัดพฤติกรรมการรับแรงของสะพาน
Box Beam และ Plank Girder ประเภทพื้นต่อเนื่องของกรมทางหลวงภายใต้
การจราจรปกติ โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง
(Girder Distribution Factor, GDF) และค่ า ตั ว คู ณ แรงกระแทก (Impact
Factor, IM) เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากมาตรฐานการออกแบบสะพาน
AASHTO ผลการวิเคราะห์ความเครียดพบว่า GDF จะเพิ่มขึ้นตามระดับการยึด
รั้งและมุมเฉียงของสะพานไม่ได้ขึ้นกับจานวนช่วงต่อเนื่องของสะพาน ค่า GDF
ที่ ค านวณตาม AASHTO LRFD (2007 SI) ให้ ค่ าใกล้ เคี ยงกั บค่ า GDF ของ
สะพานที่มีการยึดรั้งจากช่วงพื้นต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวและไม่มีมุมเฉียง ส่วน
ค่ า GDF ที่ค านวณตาม AASHTO STANDARD (2002) ให้ ค่ าใกล้เคี ยงกั บค่า
GDF ของสะพานที่มีการยึดรั้งเพิ่มเติมเนื่องจากทางเท้าและสะพานมีมุมเฉียง ใน
ส่วนของ IM ผลการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกับ GDF กล่าวโดยสรุป การ
ออกแบบสะพานประเภท Box Beam และ Plank Girder ประเภทพื้นต่อเนื่อง
ยังคงสามารถใช้สูตรการออกแบบของ AASHTO ได้ โดยสะพานที่มีการยึดรั้งสูง
มี ท างเท้ า มี มุ ม เฉี ย งมาก ควรใช้ สู ต รการค านวณ GDF ตาม AASHTO
STANDARD (2002) ซึ่งให้ค่าใกล้เคียงความเป็นจริงและปลอดภัยกว่าสูตรของ
AASHTO LRFD (2007 SI)
คาสาคัญ: สะพาน, ทางหลวง, Box Beam, Plank Girder, พื้นต่อเนื่อง, ค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายแรง, ค่าตัวคูณแรงกระแทก

Abstract
This paper presents in-situ investigation of distribution factors and
impact factors for enhancing design of box beam and plank girder
bridges with continuous deck slab. Analysis of measured strains
reveals that skew angle and sidewalk have significant effect on girder
distribution factors (GDFs) and impact factors (IMs) whereas span
continuity has only little influence. Bridges without or with slightly
skewed and/or in absence of sidewalk can distribute live load better

than bridges with highly skewed and/or in the presence of sidewalk.
Statistical maximum GDFs and IMs of bridges without or with slightly
skewed and/or in absence of sidewalk are lowers than those of
bridges with highly skewed and/or in the presence of sidewalk.
Statistical maximum GDFs and IMs of bridges without or with slightly
skewed and/or in the absence of sidewalk correspond with GDFs and
IMs suggested in AASHTO LRFD (2007 SI) specifications whereas
statistical maximum GDFs and IMs of bridges with highly skewed
and/or in the presence of sidewalk correspond with GDFs and IMs
suggested in AASHTO STANDARD (2002) specifications. It is
recommended that GDFs and IMs suggested in AASHTO STANDARD
(2002) shall be used in the design of highly skewed and/or in the
presence of sidewalk of box beam and plank girder bridges with
continuous deck slab.
Keywords: Bridges, Highways, Box Beam, Plank Girder, Continuous
Deck Slab, Distribution Factor, Impact Factor

1. บทนา
การก่อสร้างพื้นสะพานต่อเนื่องบนโครงสร้างสะพานช่วงเดี่ยวเพื่อลดจานวน
รอยต่อพื้นสะพาน กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กรมทางหลวงจึงมีแนวคิด
ในการก่อสร้างพื้นสะพานต่อเนื่องบนสะพานช่วงสั้นประเภท Plank Girder (PG)
และสะพานช่วงกลางประเภท Box Beam (BB) ซึ่งนับว่าเป็นสะพานรูปแบบใหม่
ของกรมทางหลวง มีลักษณะทางโครงสร้างที่แตกต่างจากสะพานช่วงยาวประเภท
คานรูปตัวไอ (I-Girder, IG) พื้นต่อเนื่อง ด้วยช่วงพื้นต่อเนื่อง (Link Slab, LS) ที่มี
ความหนาถึง 0.25 เมตร ทาให้ LS มีสติฟเนสสูงขึ้นมาก เพิ่มการยึดรั้งการโก่งตัว
อิสระของ PG และ BB จนอาจทาให้ PG และ BB ซึ่งออกแบบและก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐานของสานักสารวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปี 2537 โดยที่ไม่ได้
พิจารณาผลของการยึดรั้งฯ รวมถึ งตัวของ LS เองได้รับความเสี ยหาย ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการรับน้าหนักของสะพาน
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สานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง (2559) [1] ได้ทาการศึกษา
พฤติกรรมการรับแรงของสะพานข้ามคลองลาต้นไทร สะพานข้ามคลองลาผักชี
สะพานข้ามคลองบางเสาธง และสะพานข้ามคลองบ้านระกาศ เนื่องจากน้าหนัก
บรรทุกจร ซึ่งในที่นี้หมายถึงน้าหนักของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านสะพานในสภาวะการ
ใช้ งานปกติ โดยอาศั ยการวิเคราะห์ ข้ อมู ลการตรวจวัดสะพานดังกล่ าว ผล
การศึกษาทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการรับแรงของสะพานทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเป็น
สะพานประเภท BB และ PG ก่อสร้างเป็นสะพานช่วงพื้นต่อเนื่อง ที่มีมุมเฉียง
และจานวนช่วงต่อเนื่องที่แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการรับแรงจะนาเสนอในรูป
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง และค่าตัวคูณแรงกระแทก เปรียบเทียบค่าต่างๆ
ที่วิเคราะห์ได้กับค่าที่ได้จากมาตรฐานการออกแบบสะพาน AASHTO เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดสะพานต่อไป

โดยที่
S ความกว้างของคาน precast (ฟุต)

D(5.750.5NL )0.7 NL (1  0.2C)2 เมื่อ
C5
D(5.750.5 N L ) เมื่อ C5

N L  จานวนช่องจราจรออกแบบทั้งหมดบนสะพานวัดจากขอบถึง
ขอบทางเท้าหรือราวกันตก (ความกว้าง 12 ฟุต)

CK 

Load Fraction

S
D

(1)

W
) โดยที่
L

W ความกว้างทั้งหมดของสะพาน (ฟุต)
L ความยาวคาน (ฟุต)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึ กษาพฤติ กรรมการรั บแรงของสะพานเนื่ องจากน้ าหนั กบรรทุ กจร
พิจารณาอยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง และค่าตัวคูณแรงกระแทก
ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนบนตามมาตรฐาน
การออกแบบสะพาน AASHTO โดยค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง และค่าตัวคูณ
แรงกระแทก เนื่องจากการจราจรของรถบรรทุกภายใต้สภาวะการใช้งานจริง ซึ่ง
คานวณมาจากข้อมูลความเครียด ที่เก็บอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วันในแต่ละ
สะพาน จะนามาเปรียบเทียบกับ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง และค่าตัวคูณ
แรงกระแทก ตามมาตรฐาน AASHTO
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง (Distribution Factor) แสดงถึงสัดส่วนการ
กระจายผลตอบสนองของโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้าหนักรถบรรทุก ไปยัง
ส่วนต่างๆของโครงสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง มีค่าแตกต่างกันออกไป
ตาม ลักษณะของผลตอบสนอง ลักษณะทางโครงสร้างและเรขาคณิตของสะพาน
รวมถึงข้อกาหนดในมาตรฐานการออกแบบ ในการออกแบบโครงสร้างส่วนบนของ
สะพานตามมาตรฐานการออกแบบสะพาน AASHTO STANDARD [2] ค่ า
สัมประสิทธิ์การกระจายแรงจะถูกนาไปคูณเข้ากับผลตอบสนองของโครงสร้าง
สะพานเนื่องจากน้าหนักล้อของรถบรรทุกออกแบบ (รถบรรทุกครึ่งคัน) เพื่อนาผล
คูณที่ได้ไปออกแบบส่วนต่างๆของโครงสร้างต่อไป ส่วนในกรณีของมาตรฐานการ
ออกแบบสะพาน AASHTO LRFD [3] ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงจะถูกนาไป
คู ณเข้ ากั บผลตอบสนองของโครงสร้ างสะพานเนื่ องจากน้ าหนั กเพลาของ
รถบรรทุกออกแบบ (รถบรรทุก 1 คันเต็ม)
ในกรณีของสะพานประเภท Box Beam และ Plank Girder ซึ่งเป็นรูปแบบ
โครงสร้ างของสะพานในการศึ กษาครั้ งนี้ สะพานทั้ งสองประเภทสามารถ
เที ยบเคี ยงได้ กั บสะพานประเภท Precast Concrete Beams Used in MultiBeam Decks ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD หรือสะพานประเภท Precast
Concrete Beams Used in Multi-Beam Decks Type g ตามมาตรฐาน AASHTO
LRFD ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง (Load Fraction or Distribution Factor)
ของสะพานประเภทนี้ สาหรับผลตอบสนองประเภทโมเมนต์แรงดัด สรุปได้ดังนี้
มาตรฐาน AASHTO STANDARD (2002) Section 3.23.4.3 [2]
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2

I

K (1  )  โดยที่
J

I โมเมนต์แรงเฉื่อย
J ค่าคงที่การบิด Saint-Venant
 อัตราส่วน Poisson
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง ที่คานวณได้จาก
สมการที่ (1) จะถูกนาไปคูณเข้ากับผลตอบสนองของโครงสร้างสะพานเนื่องจาก
น้าหนักรถบรรทุกครึ่งคัน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกับค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายแรง ที่คานวณได้จาก มาตรฐาน AASHTO LRFD และ
จากข้อมูลการตรวจวัดความเครียดจริงในสนาม ซึ่งพิจารณาเป็นตัวคูณเข้ากับ
รถบรรทุก 1 คันเต็ม ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง ที่คานวณได้จากสมการที่
(1) จะถูกปรับแก้ด้วยค่าปรับแก้ 0.5 เพื่อเป็นค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง
สาหรับรถบรรทุกออกแบบ 1 คันเต็ม ดังสมการที่ (2)

Load Fraction

0.5S
D

(2)

มาตรฐาน AASHTO LRFD (2007 SI) Section 4.6.2.2.2b [3]
สาหรับสะพานที่มีช่องจราจรออกแบบตั้งแต่ 2 ช่องจราจรขึ้นไป
Distribution factor 
(3)
b 0.6 b 0.2 I 0.6
k (
) ( ) ( )
7600
L
J
โดยที่

k2.5( Nb )0.2 0.15
N b  จานวนคาน ครอบคลุมตั้งแต่ 5 ถึง 20 คาน
b ความกว้างคาน (มิลลิเมตร) ครอบคลุมตั้งแต่ 900 ถึง 1500
มิลลิเมตร
L ความยาวคาน (มิลลิเมตร) ครอบคลุมตั้งแต่ 6000 ถึง 37000
มิลลิเมตร
I โมเมนต์แรงเฉื่อย
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J ค่าคงที่การบิด Saint-Venant
ในกรณีที่สะพานมีมุมเฉียง มาตรฐาน AASHTO LRFD กาหนดให้ทา
การปรับแก้ค่า Distribution factor ดังนี้

1  0.25 tan 1.0,0 60

(4)

ในส่ วนของมาตรฐาน AASHTO STANDARD ไม่ ได้ ก าหนดให้ ปรั บแก้ ค่ า
Load Fraction แต่อย่างใด
ค่าตัวคูณแรงกระแทก (Impact Factor) แสดงถึงผลของแรงกระทาที่เพิ่มขึ้น
ต่อโครงสร้างสะพาน เนื่องจากรถบรรทุกวิ่งผ่านสะพาน โดยตัวคูณแรงกระแทก
จะถูกนาไปเพิ่มเติมเข้ากับผลตอบสนองของโครงสร้างเนื่องจากน้าหนักรถบรรทุก
ออกแบบ ซึ่ งพิ จารณาเป็ นน้ าหนั กกระท าแบบสถิ ต เพื่ อใช้ ในการออกแบบ
โครงสร้ างต่ อไป มาตรฐาน AASHTO STANDARD และมาตรฐาน AASHTO
LRFD กาหนดให้ Impact Factor (IM) สาหรับผลตอบสนองประเภทโมเมนต์แรง
ดัด มีค่าดังนี้
AASHTOSTANDARDIM 

50
( L  125)

(5)

โดยที่ L ความยาวช่วงสะพาน (ฟุต)
ค่า AASHTOSTANDARDIM ตามสมการที่ (5) ให้ใช้
ไม่เกิน 0.30
(6)
AASHTOSTANDARDIM 
ค่ า AASHTOLRFDIM ตามสมการที่ (6) ใช้เ พิ่มเติมเข้า
กั บ โมเมนต์ แ รงดั ด เนื่ อ งจากน้ าหนั ก รถบรรทุ ก ออกแบบ (HL-93 Truck)
เท่านั้น โดยไม่ต้องนามาเพิ่มเข้ากับน้าหนักแผ่ (Lane Load) 9.3 kN/m แต่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรฐานการออกแบบ AASHTO LRFD กาหนดให้
พิจารณา HL-93 Truck และ Lane Load กระทาพร้อมกันในการคานวณหา
โมเมนต์แรงดัด ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ การหาค่า IM
ตามมาตรฐาน AASHTO LRFD จึงพิจาณาในรูป IM เทียบเท่า ซึ่งคานวณได้
ดังนี้
0.33M HL93
AASHTOLRFDIM 
(7)
(M HL93  M LandLoad )
โดยที่ M HL 93 และ M Land Load คือค่าโมเมนต์แรงดัดที่คานวณได้
จาก HL-93 Truck และ Lane Load ตามลาดับ

3. แนวทางการศึกษา
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จากนั้นจะค่อยๆลดต่าลงมาสู่ระดับปกติเมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ออกจากสะพาน วัฏ
จักรของความเครียดนี้ เรียกว่าวัฏจักรความเครียดกึ่งสถิต และผลต่างระหว่าง
ค่ าสู งสุ ดกั บระดั บปกติ จะเรี ยกว่ า ความเครี ยดกึ่ งสถิ ต (Quasi-static Strain,
ɛ𝑠𝑡𝑎𝑡 )
ในขณะที่เมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพานด้วยความเร็วปกติประมาณ 30 ถึง
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วัฏจักรความเครียดจะซับซ้อนขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยวัฏ
จักรหลักหนึ่งวัฏจักร และวัฏจักรย่อยหลายๆวัฏจักรผสมอยู่บนวัฏจักรหลักดังแสดง
ในรู ปที่ 1 วั ฏจั กรหลั กที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากรถบรรทุ กเคลื่ อนที่ ผ่ านสะพานด้ วย
ความเร็วปกติ จะมีลักษณะเป็นวัฏจักรความเครียดกึ่งสถิต เหมือนในกรณีของ
รถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพานอย่างช้าๆ ทั้งนี้เนื่องรถบรรทุกที่เคลื่อนที่ผ่านสะพาน
ด้วยความเร็ว 30 ถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเคลื่อนที่ผ่านสะพานความยาวช่วง 20
เมตร ในเวลา 1.1 ถึง 3.1 วินาที (คิดระยะเพลาหน้าถึงเพลาหลังของรถบรรทุกเท่ากับ
5.5 เมตร) ซึ่ งจะท าให้เกิ ดวัฏจั กรที่ มีความถี่ เทียบเท่ าไม่เกิ น 0.90 Hz ความถี่
เทียบเท่านี้มีค่าต่ากว่าความถี่ธรรมชาติพื้นฐานของสะพานความยาวช่วง 20 เมตร
ซึ่งมีค่าอยู่ประมาณ 5 Hz มาก ทาให้รูปร่างของวัฏจักรหลักนี้คล้ายคลึงกับวัฏจักร
ความเครียดกึ่งสถิต ที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพานอย่างช้าๆ
เพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เกิดวัฏจักรหลักจะสั้นกว่ามาก โดยความเครียดสูงสุดของวัฏ
จักรหลักจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าความเครียดกึ่งสถิต ในขณะที่วัฏจักรย่อยๆเกิดขึ้น
เนื่องจากการสั่นไหวของโครงสร้างสะพาน ซึ่งกระตุ้นโดยการแปรปรวนของแรงดันลม
ยางจากล้อรถบรรทุก ซึ่งเกิดมาจากระบบช่วงล่างของรถตัวรถบรรทุก โดยทั่วไปการ
สั่นไหวของโครงสร้างสะพานที่เกิดจากการกระตุ้นโดยรถบรรทุก จะมีความถี่อยู่
ประมาณ 3 ถึง 4 Hz
เนื่องจากความถี่ของวัฏจักรหลักมีค่าต่างจากความถี่ของวัฏจักรย่อยเป็นอย่าง
มาก และความถี่ได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบดิจิตอล ทาให้สามารถแยกวัฏจักรหลัก
ออกจากวัฏจักรย่อยที่ซั บซ้อนได้โดยอาศัยการกรองความถี่ ประเภท lowpass
digital filter ซึ่งมี software ที่ใช้ในการกรองอยู่อย่างแพร่หลาย ในการกรองความถี่
จะกาหนด cut-off frequency ไว้ประมาณ 1 Hz ความถี่ที่สูงเกิน 1 Hz จะถูกกรอง
ออกไปท าให้ ได้ วั ฏจั กรหลั กที่ มี ความถี่ ต่ ากว่ า 1 Hz ออกมา รู ปที่ 1 แสดงค่ า
ความเครียดกึ่งสถิต ɛ𝑠𝑡𝑎𝑡 ที่ได้จากวัฎจักรหลัก รวมถึงค่าความเครียดพลวัต
สัมบูรณ์สูงสุด ɛ𝑑𝑦𝑛 [4]
ค่า ɛ𝑠𝑡𝑎𝑡 และค่า ɛ𝑑𝑦𝑛 จะถูกนามาใช้ในการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายแรง (GDF) และค่าตัวคูณแรงกระแทก (IM) สาหรับผลตอบสนองประเภท
โมเมนต์แรงดัด ดังนี้
ในกรณีที่คานแต่ละตัวมีค่าโมดูลัสของหน้าตัดเท่ากัน ค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายแรงลงแต่ละคานจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของ ɛ𝑠𝑡𝑎𝑡 ของคานนั้นต่อ
ผลรวมของ ɛ𝑠𝑡𝑎𝑡 ของทุกคานตลอดหน้าตัดสะพาน หรือ

(8)
GDFi stat ,i
 stat

ในการศึ กษานี้ ความเครียดที่เกิดขึ้ นเนื่องจากแรงกระทาของรถบรรทุ กที่
เคลื่อนที่ผ่านสะพานได้ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง
และค่ าตัวคูณแรงกระแทก เนื้อหาในหัวข้ อนี้จึงนาเสนอลักษณะความเครียดที่
เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง และค่าตัว
คูณแรงกระแทกสาหรับผลตอบสนองประเภทโมเมนต์แรงดัด
สาหรับค่าตัวคูณแรงกระแทกให้พิจารณาจากอัตราส่วนของ ɛ𝑑𝑦𝑛 ต่อ
เมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพานอย่างช้าๆ สะพานจะตอบสนองต่อการ ɛ𝑠𝑡𝑎𝑡 หรือ
เคลื่อนที่นี้ในลักษณะกึ่งสถิต ความเครียดที่เกิดขึ้นบนคานสะพานจะมีลักษณะ
เป็นวัฏจักรที่ไม่ซับซ้อน ความเครียดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากระดับปกติเมื่อรถบรรทุก IM   dyn
(9)
 stat
เริ่มเคลื่อนที่เข้าสะพาน และจะมีค่าสูงสุดที่ตาแหน่งประมาณกึ่งกลางสะพาน
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รูปที่ 1 วัฏจักรความเครียดที่เกิดขึ้นเนือ่ งจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่าน
สะพานด้วยความเร็วปกติ [4]
ในการออกแบบคานสะพานของสะพานระบบพื้นคาน โดยทั่วไปจะพิจารณา
กรณีรถบรรทุกมากกว่า 1 คันบนสะพานเพื่อให้เกิดผลตอบสนองสูงสุดในคาน ใน
กรณีของสะพานข้ามคลองลาต้นไทร สะพานข้ามคลองลาผักชี สะพานข้ามคลอง
บางเสาธง และสะพานข้ามคลองบ้านระกาศ ซึ่งเป็นสะพานที่มี 4 ช่องจราจร แต่
อย่างไรก็ตาม รถบรรทุกเกือบทั้งหมดวิ่งผ่านเฉพาะช่องจราจรที่ 1 และ 2 หรือ
พิจารณาเฉพาะกรณีรถบรรทุกจานวน 2 คันบนสะพาน โดยเพื่อความสะดวกในการ
เปรียบเทียบค่า GDF จากรถบรรทุกในสภาวะใช้งานจริงกับค่า GDF ตามมาตรฐาน
AASHTO ซึ่งพิจารณาเป็นตัวคูณเพิ่มเข้ากับรถบรรทุกออกแบบ 1 คัน ตามสมการ
ที่ (2) และ (3) สาหรับ AASHTO STANDARD และ AASHTO LRFD ตามลาดับ ค่า
GDF ที่เกิดจากรถบรรทุกวิ่งในช่องจราจรที่ 1 จะถูกนามารวมกับค่า GDF ที่เกิด
จากรถบรรทุกวิ่งในช่องจราจรที่ 2 เป็นค่า GDF รวม เพื่อนาไปเปรียบเทียบ โดย
อาศัยสมมติฐานที่ว่ารถบรรทุกวิ่งอย่างอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติระหว่าง
รถบรรทุ กที่ ใช้ ช่ องจราจรที่ 1 และ 2 ค่ า GDF รวมที่ ได้ จะมี ค่ าเฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังสมการที่ (10) และ (11) ตามลาดับ
GFDmean,total GDFmean,lane GDFmean,lane2
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เมตร สูง 0.70 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบมาตรฐานของสานักสารวจและออกแบบ
ปี 2537 จานวน 16 คานวางเรียงชิดติดกัน โดยมีการอัดแรงทางข้างขนาดประมาณ
4 ตัน เพื่อช่วยในการถ่ายแรงระหว่างคาน ด้านบนของคานเทพื้นสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร โดยระหว่างช่วงสะพานได้ทาการเทพื้นสะพานต่อเนื่อง
หนา 0.25 เมตร เป็นระยะ 1.50 เมตร ด้านบนของพื้นสะพานปูผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ผิวจราจรแบ่งเป็น 3 ช่องจราจร กับอีก 1 ช่องบริการ ช่อง
บริการครอบคลุมพื้นที่คานตัวที่ 1 ถึง 4 ช่องจราจรที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่คานตัวที่
4 ถึ ง 8 ช่องจราจรที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่คานตัวที่ 8 ถึ ง 12 และช่องจราจรที่ 3
ครอบคลุมพื้นที่คานตัวที่ 12 ถึง 16 ฐานรองคานสะพาน ด้านหัวและท้ายสะพาน
เป็ น Free Bearing ส่ วนฐานรองคานสะพานช่ วงพื้ นต่ อเนื่ องเป็ นแบบ Fixed
Bearing รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2

(10)

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามคลองลาต้นไทร
ความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพานข้ามคลองลาต้น
นอกจากนี้ ค่าความเครียดที่นามาใช้ในการคานวณหา IM ตามสมการที่ (9) จะ ไทรอย่างอิสระจานวน 674 คัน ได้ถูกนามาวิเคราะห์ตามแนวทางการศึกษา เพื่อ
พิจารณาเฉพาะค่าความเครียดบนคานที่มี GDF สูงและค่าความเครียดกึ่งสถิตที่ คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงสาหรับผลตอบสนองประเภทโมเมนต์แรง
นามาพิจารณาจะต้องมีค่าสูงพอที่จะเป็นตัวแทนของรถบรรทุกหนัก ทั้งนี้ เพื่อให้ ดัดตามสมการที่ (8) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง พิจารณาที่ 2 บริเวณ ได้แก่
สอดคล้องกับค่า IM ตามมาตรฐาน AASHTO ที่จะนาไปคูณเพิ่มเข้ากับผลตอบสนอง กึ่งกลางช่วงสะพานที่ 1 และกึ่งกลางช่วงสะพานที่ 2 ช่วงสะพานที่ 1 และช่วง
เนื่องจากรถบรรทุกออกแบบซึ่งจัดเป็นรถบรรทุกหนัก ที่ได้ถูกคูณเพิ่มเข้ากับค่า สะพานที่ 2 มีความยาวช่วงคานจาก Bearing ถึ ง Bearing เท่ากันยาว 20 เมตร
GDF ตามมาตรฐานการออกแบบ ซึ่ งจั ดเป็ นค่ า GDF ที่ สู งสุ ดของคานในการ แตกต่างกันเฉพาะบริเวณสภาพการยึดรั้งบริเวณปลายช่วงคาน กล่าวคื อ ช่วง
สะพานที่ 1 ปลายช่วงสะพานด้านที่ติดกับตอม่อริม สภาพการยึดรั้งคานจะเป็น
ออกแบบ
Free Bearing ยึดรั้งเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่ง มี
4. ผลการศึกษา
ลักษณะเป็น Fixed Bearing ยึดรั้งการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยอาจมี
4.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเนื่องจากน้าหนักบรรทุกจรของ การเคลื่อนที่ในแนวราบได้เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ช่วงพื้นต่อเนื่องที่เชื่อมระหว่าง
ช่วงสะพานที่ 1 กับช่วงสะพานที่ 2 ยังต้านทานการหมุนอย่างอิสระของปลายคาน
สะพานข้ามคลองลาต้นไทร
สะพานข้ า มคลองล าต้ น ไทร เป็ น สะพานความยาว 3 ช่ ว ง ขนาด ช่วงสะพานที่ 1 อีกด้วย ส่วนช่วงสะพานที่ 2 ปลายช่วงสะพานทั้งสองด้าน มี
(1X20.875)+(1X21.500)+(1X20.875) = 63.250 เมตร สะพานมีลักษณะสมมาตร ลักษณะเป็น Fixed Bearing โดยมีช่วงพื้นต่อเนื่องต้านทานการหมุนอย่างอิสระของ
ตามแนวสะพาน สะพานมีความกว้าง 16 เมตร ด้านซ้ายและขวาของสะพานก่อสร้าง ปลายคานทั้งสองด้าน
จากข้อมูลรถบรรทุกที่วิ่งผ่านสะพาน มีรถบรรทุกใช้ช่องจราจรที่ 1 และช่อง
เป็น Concrete Barrier โครงสร้างหลักเป็น Box Beam ประเภทคานคอนกรีตอัด
แรงหล่อสาเร็จ กลวง ผนังมีความหนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตร คานมีความกว้าง 0.99 จราจรที่ 2 จานวน 460 และ 214 คัน ตามลาดับ การคานวณ GDF จะแยกพิจารณา
GFDstd ,total (GFDstd ,lane1 )2  (GFDstd ,lane2 ) 2 

0.5

(11)
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แต่ละช่องจราจร จากนั้นจะนามารวมกันและเปรียบเทียบกับ GDF ที่คานวณได้
จากมาตรฐาน AASHTO
กราฟแสดงค่ าทางสถิ ติ ของ GDF ของแต่ ละคาน ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย (mean)
ค่าเฉลี่ยบวกสองเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงไว้ในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 จะ
เห็นได้ว่า GDF ของแต่ละคานเมื่อรถบรรทุกอยู่ช่องจราจรที่ 1 จะสมมาตรกับ GDF
เมื่อรถบรรทุกอยู่ช่องจราจรที่ 2 สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ว่า สะพานมี
ลักษณะสมมาตร อีกทั้งช่องจราจรที่ 1 และ 2 ก็วางตัวสมมาตรกันบนสะพาน

รูปที่ 3 ค่าทางสถิตขิ อง GDF ช่วงสะพานที่ 1 แยกช่องจราจร

รูปที่ 4 ค่าทางสถิตขิ อง GDF ช่วงสะพานที่ 2 แยกช่องจราจร
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ GDF รวม คานวณได้จากสมการที่
(10) และ (11) กราฟแสดงค่ า ทางสถิ ติ พ ร้ อ มกั บ ค่ า GDF ตามมาตรฐาน
AASHTO STANDARD และมาตรฐาน AASHTO LRFD ซึ่งคานวณได้จากสมการ
ที่ (2) และ (3) มีค่าเท่ากับ 0.2732 และ 0.2305 ตามลาดับ แสดงไว้ในรูปที่ 5
และรูปที่ 6
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ช่วงสะพานที่ 1 และช่วงสะพานที่ 2 มีการกระจาย
แรงลงคานแต่ละคานที่ใกล้เคียงกัน โดยทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่า GDF ตาม
มาตรฐาน AASHTO STANDARD และ AASHTO LRFD นอกจากนี้ ยั งพบว่ า
GDF ตามมาตรฐาน AASHTO LRFD ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่า GDF ตามสภาพ
การใช้งานจริงมากกว่า AASHTO STANDARD

รูปที่ 5 ค่าทางสถิตขิ อง GDF รวม ช่วงสะพานที่ 1 และค่า GDF (AASHTO)

รูปที่ 6 ค่าทางสถิตขิ อง GDF รวม ช่วงสะพานที่ 2 และค่า GDF (AASHTO)
ค่าตัวคูณแรงกระแทก (IM) จากข้อมูลการตรวจวัดความเครียด คานวณได้
จากสมการที่ (9) โดยจะพิจารณาเฉพาะค่าความเครียดบนคานที่มี GDF สูงและ
ค่าความเครียดกึ่งสถิตที่นามาพิจารณาจะต้องมีค่าสูงพอที่จะเป็นตัวแทนของ
รถบรรทุกหนักตามที่ได้กล่าวไว้ในแนวทางการศึกษา ในที่นี้ ค่าความเครียดกึ่ง
สถิตที่นามาคานวณ IM จะพิจารณาค่าตั้งแต่ 20 ไมโครสเตรนขึ้นไป ซึ่งประมาณ
ได้ กั บค่ าความเครี ยดกึ่ งสถิ ตของคานบริ เวณต าแหน่ งรถบรรทุ ก ที่ เกิ ดขึ้ น
เนื่องจากรถบรรทุกสิบล้อหนักประมาณ 25 ตันวิ่งผ่านสะพานจากผลการทดสอบ
ที่สภาวะควบคุม
IM ที่คานวณได้ตามแนวทางข้างต้นในแต่ละช่วงสะพานมีการกระจายตัว
ของข้อมูลเป็นแบบโค้งปกติ ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยมีค่าทางสถิติ ดังนี้
ช่ วงสะพานที่ 1 IM มี ค่ าเฉลี่ ย 0.0749 ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.0442
ค่าเฉลี่ยบวกสองเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าสูงสุดทางสถิติ) 0.1633 และ
ค่าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 0.2641
ช่ วงสะพานที่ 2 IM มี ค่ าเฉลี่ ย 0.0813 ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.0443
ค่าเฉลี่ยบวกสองเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าสูงสุดทางสถิติ) 0.1699 และ
ค่าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 0.2771
IM ของทั้งสองช่วงสะพานมีค่าทางสถิติที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 7 ถึง 8% ค่าสูงสุดทางสถิติอยู่ประมาณ 16 ถึง 17% ซึ่งยังคงต่ากว่า
ค่ า IM ตามมาตรฐาน AASHTO ค่ อนข้ างมาก (AASHTO STANDARD IM =
0.2623 และ AASHTO LRFD IM = 0.2399 คานวณสาหรับความยาวช่วงคาน
20 เมตร จากสมการที่ (5) และ (7) ตามลาดับ)

รูปที่ 7 ค่า IM ช่วงสะพานที่ 1 และ 2 มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ
4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเนื่องจากน้าหนักบรรทุกจรของ
สะพานข้ามคลองลาผักชี
สะพานข้ า มคลองล าผั ก ชี เป็ น สะพานความยาว 5 ช่ ว ง ขนาด
(1X20.875)+(3X21.500)+(1X20.875) = 106.250 เมตร สะพานมี มุ ม เฉี ย ง
เล็กน้อยประมาณ 5 องศา สะพานมีความกว้าง 16 เมตร ด้านซ้ายและขวาของ
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สะพานก่ อ สร้ า งเป็ น Concrete Barrier โครงสร้ า งหลั ก เป็ น Box Beam
เช่นเดียวกับสะพานข้ามคลองลาต้นไทร ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 10 ค่าทางสถิติของ GDF ช่วงสะพานที่ 2 แยกช่องจราจร
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รูปที่ 8 ลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามคลองลาผักชี
ความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพานข้ามคลองลา
ผักชีอย่างอิสระจานวน 346 คัน ได้ถูกนามาวิเคราะห์ตามแนวทางการศึ กษา
พิจารณาที่ 3 บริเวณ ได้แก่ กึ่งกลางช่วงสะพานที่ 1 กึ่งกลางช่วงสะพานที่ 2 และ
กึ่งกลางช่วงสะพานที่ 3 ช่วงสะพานที่ 1 ช่วงสะพานที่ 2 และช่วงสะพานที่ 3 มี
ความยาวช่วงคานจาก Bearing ถึ ง Bearing เท่ากันยาว 20 เมตร แตกต่างกัน
เฉพาะบริเวณสภาพการยึดรั้งบริเวณปลายช่วงคาน กล่าวคือ ช่วงสะพานที่ 1
ปลายช่วงสะพานด้านที่ติดกับตอม่อริม สภาพการยึดรั้งคานจะเป็น Free Bearing
ยึดรั้งเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่ง มีลักษณะเป็น
Fixed Bearing ยึดรั้งการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ นอกจากนี้ ช่วงพื้น
ต่อเนื่องที่เชื่อมระหว่างช่วงสะพานที่ 1 กับช่วงสะพานที่ 2 ยังต้านทานการหมุน
อย่างอิสระของปลายคานช่วงสะพานที่ 1 อีกด้วย ส่วนช่วงสะพานที่ 2 และช่วง
สะพานที่ 3 ปลายช่วงสะพานทั้งสองด้าน มีลักษณะเป็น Fixed Bearing โดยมี
ช่วงพื้นต่อเนื่องต้านทานการหมุนอย่างอิสระของปลายคานทั้งสองด้าน
จากข้อมูลรถบรรทุกที่วิ่งผ่านสะพาน มีรถบรรทุกใช้ช่องจราจรที่ 1 และ
ช่องจราจรที่ 2 จานวน 329 และ 17 คัน ตามลาดับ กราฟแสดงค่าทางสถิติของ
GDF ของแต่ละคาน แสดงไว้ในรูปที่ 9 ถึงรูปที่ 11

รูปที่ 9 ค่าทางสถิตขิ อง GDF ช่วงสะพานที่ 1 แยกช่องจราจร

รูปที่ 11 ค่าทางสถิติของ GDF ช่วงสะพานที่ 3 แยกช่องจราจร
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ GDF รวม คานวณได้จากสมการที่
(10) และ (11) ตามลาดับ กราฟแสดงค่าทางสถิติ แสดงไว้ในรูปที่ 12 ถึง รูปที่ 14
พร้อมด้วย ค่า GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD และ AASHTO LRFD
GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD และมาตรฐาน AASHTO LRFD
คานวณได้จากสมการที่ (2) และ (3) มีค่าเท่ากับ 0.2732 และ 0.2305 ตามลาดับ

รูปที่ 12 ค่าทางสถิติของ GDF รวม ช่วงสะพานที่ 1 และค่า GDF (AASHTO)

รูปที่ 13 ค่าทางสถิติของ GDF รวม ช่วงสะพานที่ 2 และค่า GDF (AASHTO)
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รูปที่ 15 ค่า IM ช่วงสะพานที่ 1 2 และ 3 มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ
4.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเนื่องจากน้าหนักบรรทุกจรของ
สะพานข้ามคลองบางเสาธง
สะพานข้ า มคลองบางเสาธง เป็ น สะพานความยาว 3 ช่ ว ง ขนาด
(1X12.750)+(1X21.500)+(1X12.750) = 47.000 เมตร สะพานมี ค วาม
กว้าง 15 เมตร ด้านซ้ายของสะพานก่อสร้างเป็นทางเดินเท้ากว้าง 1.50
เมตร ส่วนด้านขวาของสะพานก่อสร้างเป็น Concrete Barrier โครงสร้าง
หลักของสะพานช่วงริมเป็ นคานคอนกรีตตันอัดแรงหล่อสาเร็จประเภท
Plank Girder คานมีความกว้าง 0.99 เมตร สูง 0.45 เมตร ยาว 12 เมตร
จานวน 15 คานวางเรียงชิดติดกัน โดยมี Shear Key เพื่อช่วยในการถ่าย
แรงระหว่ า งคาน โครงสร้ า งหลั ก ของสะพานช่ ว งกลางเป็ น Box Beam
เช่นเดียวกับสะพานข้ามคลองลาต้นไทรและสะพานข้ามคลองลาผักชี ดัง
แสดงในรูปที่ 16
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รูปที่ 14 ค่าทางสถิติของ GDF รวม ช่วงสะพานที่ 3 และค่า GDF (AASHTO)
จากกราฟในรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 14 จะเห็นได้ว่า ช่วงสะพานที่ 1 ช่วงสะพาน
ที่ 2 และช่วงสะพานที่ 3 มีการกระจายแรงลงคานแต่ละคานที่ใกล้เคียงกัน โดย
ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่ า GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD และ
AASHTO LRFD นอกจากนี้ ยังพบว่า GDF ตามมาตรฐาน AASHTO LRFD ให้
ค่ า ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ค่ า GDF ตามสภาพการใช้ ง านจริ ง มากกว่ า AASHTO
STANDARD
ค่าตัวคูณแรงกระแทก (IM) จากข้อมูลการตรวจวัดความเครียด คานวณได้
จากสมการที่ (9) โดยใช้หลักการเดียวกับสะพานข้ามคลองลาต้นไทร ซึ่ง ค่า IM ที่
คานวณได้ในแต่ละช่วงสะพานมีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบโค้งปกติ ดัง
แสดงในรูปที่ 15 IM ของทั้งสามช่วงสะพานมีค่าทางสถิติที่ใกล้เคียงกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 7 ถึง 9% ค่าสูงสุดทางสถิติอยู่ประมาณ 18 ถึง 20% ซึ่ง
ยังคงต่ากว่าค่า IM ตามมาตรฐาน AASHTO ค่อนข้างมาก (AASHTO STANDARD
IM = 0.2623 และ AASHTO LRFD IM = 0.2399 สาหรับความยาวช่วงคาน 20
เมตร จากสมการที่ (5) และ (7) ตามลาดับ)
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รูปที่ 16 ลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามคลองบางเสาธง
ความเครียดที่เ กิดขึ้ นเนื่อ งจากรถบรรทุกเคลื่ อนที่ ผ่า นสะพานข้ า ม
คลองบางเสาธง อย่างอิสระจานวน 536 คั น ได้ถู กนามาวิเ คราะห์ตาม
แนวทางการศึกษา พิจารณาที่ 2 บริเวณ ได้แก่ กึ่งกลางช่วงสะพานที่ 1
และกึ่งกลางช่วงสะพานที่ 2 ช่วงสะพานที่ 1 และช่วงสะพานที่ 2 มีความ
ยาวช่ว งคานจาก Bearing ถึ ง Bearing เท่ากับ 12 เมตร และ 20 เมตร
ตามลาดับ สภาพการยึดรั้งบริเวณปลายช่วงคาน ช่วงสะพานที่ 1 ปลายช่วง
สะพานด้านที่ติดกับตอม่อริม สภาพการยึดรั้งคานจะเป็น Free Bearing
ยึดรั้งเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่ง มีลักษณะ
เป็น Fixed Bearing ยึดรั้งการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยอาจมี
การเคลื่อนที่ในแนวราบได้เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ช่วงพื้นต่อเนื่องที่เชื่อม
ระหว่างช่วงสะพานที่ 1 กับช่วงสะพานที่ 2 ยังต้านทานการหมุนอย่างอิสระ
ของปลายคานช่วงสะพานที่ 1 อีกด้วย ส่วนช่วงสะพานที่ 2 ปลายช่วง
สะพานทั้งสองด้าน มีลักษณะเป็น Fixed Bearing โดยมีช่วงพื้นต่อเนื่อง
ต้านทานการหมุนอย่างอิสระของปลายคานทั้งสองด้าน
จากข้อมูลรถบรรทุกที่วิ่งผ่านสะพาน มีรถบรรทุกใช้ช่องจราจรที่ 2
และช่องจราจรที่ 3 จานวน 457 และ 79 คัน ตามลาดับ กราฟแสดงค่าทาง
สถิติของ GDF ของแต่ละคาน แสดงไว้ในรูปที่ 17 และรูปที่ 18
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ค่าตัวคูณแรงกระแทก (IM) จากข้อมูลการตรวจวัดความเครียด คานวณได้
จากสมการที่ (9) โดยใช้หลักการเดียวกับสะพานข้ามคลองลาต้นไทรและสะพาน
ข้ามคลองลาผักชี ซึ่งค่า IM ที่คานวณได้มีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบโค้ง
ปกติ ดังแสดงในรูปที่ 21 และ รูปที่ 22 สาหรับช่วงสะพานที่ 1 Plank Girder 12
เมตร และช่วงสะพานที่ 2 Box Beam 20 เมตร ตามลาดับ

รูปที่ 18 ค่าทางสถิติของ GDF ช่วงสะพานที่ 2 แยกช่องจราจร
ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของ GDF รวม ค านวณได้ จ าก
สมการที่ (10) และ (11) ตามลาดับ กราฟแสดงค่าทางสถิติ แสดงไว้ในรูปที่
19 และรูปที่ 20 พร้อมด้วย ค่า GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD
และ AASHTO LRFD
GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD และมาตรฐาน AASHTO
LRFD ค านวณได้ จ ากสมการที่ (2) และ (3) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.2836 และ
0.2518 ตามล าดั บ ส าหรั บ Plank Girder และ 0.2715 และ 0.2305
ตามลาดับ สาหรับ Box Beam

รูปที่ 19 ค่าทางสถิติของ GDF รวม ช่วงสะพานที่ 1 และค่า GDF (AASHTO)

รูปที่ 20 ค่าทางสถิติของ GDF รวม ช่วงสะพานที่ 2 และค่า GDF (AASHTO)
จากกราฟในรูปที่ 19 และรูปที่ 20 จะเห็นได้ว่า แรงเนื่องจากน้าหนัก
รถบรรทุก ไม่ค่อยกระจายลงคานแต่ละคาน ทั้งนี้เ นื่องจากแรงถูกบีบให้
กระจุกตัวอยู่บริเวณที่มีน้าหนักรถบรรทุกกระทาโดยความแข็งเกร็งของ
ทางเดินเท้า ดังจะเห็นได้จากกรณีของสะพานข้ ามคลองลาต้นไทร ซึ่งมี
ลักษณะทางโครงสร้างเช่นเดียวกันกับช่วงสะพานที่ 2 ของสะพานข้ าม
คลองบางเสาธง เพียงแต่ไม่มีทางเดินเท้า โครงสร้างจึงไม่ได้ถูกบีบ แรงจึง
สามารถกระจายได้ดีกว่า ผลของการที่โครงสร้างถูกบีบด้วยทางเดินเท้า ทา
ให้ค่าเฉลี่ยของ GDF รวม และค่าสูงสุดทางสถิติ มีค่าสูงขึ้นมาก โดยในกรณี
นี้ GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่า GDF
ตามสภาพการใช้งานจริงมากกว่า AASHTO LRFD

รูปที่ 21 ค่า IM ช่วงสะพานที่ 1 มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ

รูปที่ 22 ค่า IM ช่วงสะพานที่ 2 มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ
IM ของช่วงสะพานที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 20% ค่าสูงสุดทางสถิติอยู่
ประมาณ 36% ซึ่ งนั บว่ าสู งเมื่ อเที ยบกั บค่ า IM ตามมาตรฐาน AASHTO
(AASHTO STANDARD IM = 0.3000 และ AASHTO LRFD IM = 0.2569 คานวณ
สาหรับความยาวช่วงคาน 12 เมตร จากสมการที่ (5) และ (7) ตามลาดับ) IM ของ
ช่วงสะพานที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 13% ค่าสูงสุดทางสถิติอยู่ประมาณ 28%
ซึ่งก็นับว่าสูงเมื่อเทียบกับค่า IM ตามมาตรฐาน AASHTO (AASHTO STANDARD
IM = 0.2623 และ AASHTO LRFD IM = 0.2399 คานวณสาหรับความยาวช่วง
คาน 20 เมตร จากสมการที่ 5.5 และ 5.7 ตามล าดั บ) การเพิ่ มขึ้ นของ IM
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มขึ้นจาก 7% ของช่วงสะพาน Box Beam ในกรณีที่ไม่มี
ทางเดิ นเท้ า (สะพานข้ ามคลองล าผั กชี ) เป็ น 13% ในกรณี ที่ มี ทางเดิ นเท้ า
(สะพานข้ามคลองบางเสาธง) เป็นผลเนื่องมาจากความถี่ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นของ
โครงสร้างเนื่องจากความแข็งเกร็งของทางเดินเท้า ความถี่ธรรมชาติที่สูง เมื่อเกิด
การกระตุ้นจะเกิดการแปรปรวนได้ง่าย ทาให้ IM โดยเฉลี่ยสูงขึ้น
4.4 ผลการศึ กษาพฤติ กรรมการรั บแรงเนื่ องจากน้ าหนั กบรรทุ กจรของ
สะพานข้ามคลองบ้านระกาศ
สะพานข้ามคลองบ้านระกาศ มีลักษณะทางโครงสร้างเช่นเดียวกับสะพาน
ข้ามคลองบางเสาธง แต่มีความต่างกันที่สะพานข้ามคลองบางระกาศมีมุมเฉียง
ประมาณ 30 องศา ดังแสดงในรูปที่ 23
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รูปที่ 23 ลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามคลองบ้านระกาศ
ความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพานข้ามคลอง
บ้ านระกาศ อย่างอิสระจ านวน 648 คั น ได้ถู กนามาวิเคราะห์ ตามแนวทาง
การศึกษา พิจารณาที่ 2 บริเวณ ได้แก่ กึ่งกลางช่วงสะพานที่ 1 และกึ่งกลางช่วง
สะพานที่ 2 ช่ วงสะพานที่ 1 และช่ วงสะพานที่ 2 มี ความยาวช่ วงคานจาก
Bearing ถึง Bearing เท่ากับ 12 เมตร และ 20 เมตร ตามลาดับ สภาพการยึดรั้ง
บริเวณปลายช่วงคาน ช่วงสะพานที่ 1 ปลายช่วงสะพานด้านที่ติดกับตอม่อริม
สภาพการยึดรั้งคานจะเป็น Free Bearing ยึดรั้งเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่ง มีลักษณะเป็น Fixed Bearing ยึดรั้งการเคลื่อนที่ทั้ง
ในแนวดิ่ งและแนวราบ โดยอาจมี การเคลื่ อนที่ ในแนวราบได้ เพี ยงเล็กน้อย
นอกจากนี้ ช่วงพื้นต่อเนื่องที่เชื่อมระหว่างช่วงสะพานที่ 1 กับช่วงสะพานที่ 2
ยังต้านทานการหมุนอย่างอิสระของปลายคานช่วงสะพานที่ 1 อีกด้วย ส่วนช่วง
สะพานที่ 2 ปลายช่วงสะพานทั้งสองด้าน มีลักษณะเป็น Fixed Bearing โดยมี
ช่วงพื้นต่อเนื่องต้านทานการหมุนอย่างอิสระของปลายคานทั้งสองด้าน
จากข้อมูลรถบรรทุกที่วิ่งผ่านสะพาน มีรถบรรทุกใช้ช่องจราจรที่ 2 และ
ช่องจราจรที่ 3 จานวน 602 และ 46 คัน ตามลาดับ กราฟแสดงค่าทางสถิติของ
GDF ของแต่ละคาน แสดงไว้ในรูปที่ 24และรูปที่ 25

รูปที่ 24 ค่าทางสถิติของ GDF ช่วงสะพานที่ 1 แยกช่องจราจร

รูปที่ 25 ค่าทางสถิติของ GDF ช่วงสะพานที่ 2 แยกช่องจราจร
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ GDF รวม คานวณได้จากสมการที่
(10) และ (11) ตามลาดับ กราฟแสดงค่าทางสถิติ แสดงไว้ในรูปที่ 26 และรูปที่ 27
พร้อมด้วย ค่า GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD และ AASHTO LRFD
GDF ตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD และมาตรฐาน AASHTO LRFD
คานวณได้จากสมการที่ (2) และ (3) มีค่าเท่ากับ 0.2836 และ 0.2280 ตามลาดับ
สาหรับ Plank Girder และ 0.2715 และ 0.2087 ตามลาดับ สาหรับ Box Beam

รูปที่ 26 ค่าทางสถิติของ GDF รวม ช่วงสะพานที่ 1 และค่า GDF (AASHTO)

รูปที่ 27 ค่าทางสถิติของ GDF รวม ช่วงสะพานที่ 2 และค่า GDF (AASHTO)
จากกราฟในรู ปที่ 26 และรู ปที่ 27 จะเห็ นได้ ว่ า แรงเนื่ องจากน้ าหนั ก
รถบรรทุก ไม่ค่อยกระจายลงคานแต่ละคาน ทั้งนี้เนื่องจากแรงถูกบีบให้กระจุกตัว
อยู่ บริ เวณที่ มี น้ าหนั กรถบรรทุ กกระท าโดยความแข็ งเกร็ งของทางเดิ นเท้ า
นอกจากนี้ ผลของมุมเฉียงของสะพานซึ่งในกรณีของสะพานข้ามคลองบ้านระกาศ
มี ค่ ามุ มเฉี ยงถึ ง 30 องศา ยิ่ งท าให้ แรงยิ่ งกระจุ กตั ว ดั งจะเห็ นได้ จาก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสะพานข้ามคลองบางเสาธง ซึ่งมีลักษณะทางโครงสร้างเหมือน
สะพานข้ามคลองบ้านระกาศทุกประการ ยกเว้นสะพานข้ามคลองบางเสาธงไม่มี
มุมเฉียง สะพานข้ามคลองบางเสาธงจะกระจายแรงได้ดีกว่าสะพานข้ามคลองบ้าน
ระกาศ การที่โครงสร้างถูกบีบด้วยทางเดินเท้าและมุมเฉียง ทาให้ค่าเฉลี่ยของ
GDF รวม และค่ าสู งสุ ดทางสถิ ติ มี ค่ าสู งมากขึ้ นอี ก โดยในกรณี นี้ GDF ตาม
มาตรฐาน AASHTO STANDARD ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่า GDF ตามสภาพการใช้
งานจริงมากกว่า AASHTO LRFD
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ค่าตัวคูณแรงกระแทก (IM) จากข้อมูลการตรวจวัดความเครียด คานวณได้
ประเด็นที่ 2 ด้านการออกแบบ – พิจารณาจากสองปัจจัยหลักที่ใช้ในการ
จากสมการที่ (9) โดยใช้หลักการเดียวกับทั้งสามสะพานก่อนหน้านี้ ซึ่งค่า IM ที่ ออกแบบโครงสร้างส่วนบน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง และค่าตัวคูณ
คานวณได้มีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบโค้งปกติ ดังแสดงในรูปที่ 28 และ แรงกระแทก
รูปที่ 29 สาหรับช่วงสะพานที่ 1 Plank Girder 12 เมตร และช่วงสะพานที่ 2 Box
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรง จะขึ้นอยู่กับการยึดรั้งคานสะพานและมุมเฉียง
Beam 20 เมตร ตามลาดับ
ของสะพาน แต่จะไม่ขึ้นอยู่กับจานวนช่วงต่อเนื่องของสะพาน ในช่วงสะพานที่มี
การยึดรั้งเนื่องจากช่วงพื้นต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวและสะพานไม่มีมุมเฉียง แรง
เนื่องจากน้าหนักรถบรรทุกจะกระจายลงคานต่างๆได้ดี ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
แรงของคานที่รับน้าหนักสูงสุดจะมีค่าต่ากว่า ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงของ
คานที่รับน้าหนักสูงสุดของช่วงสะพานที่มีการยึดรั้งเพิ่มเติมขึ้นเนื่องจากทางเท้า
และสะพานมีมุมเฉียง
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงตามที่แนะนาโดยมาตรฐานการ
ออกแบบสะพาน AASHTO LRFD (2007 SI) และ AASHTO STANDARD (2002)
รูปที่ 28 ค่า IM ช่วงสะพานที่ 1 มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ
ส าหรั บสะพาน Box Beam 20 เมตร และ Plank Girder 12 เมตร พบว่ า ค่ า
สั มประสิ ทธิ์ การกระจายแรงตาม AASHTO LRFD ให้ ค่ าที่ ต่ ากว่ า AASHTO
STANDARD โดยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บค่ าสั มประสิ ทธิ์ การกระจายแรงตามที่ ได้
ตรวจวัดจริงของสะพานประเภทนี้ พบว่า ค่ าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงตาม
AASHTO LRFD ให้ ค่ าที่ เคี ยงกั บค่ าสั มประสิ ทธิ์ การกระจายแรงของคานที่ รั บ
น้าหนักสูงสุดของช่วงสะพานที่มีการยึดรั้งเนื่องจากช่วงพื้นต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว
และสะพานไม่มีมุมเฉียง ส่วนช่วงสะพานที่มีการยึดรั้งเพิ่มเติมขึ้นเนื่องจากทางเท้า
และสะพานมีมุมเฉียง ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงของคานที่รับน้าหนักสูงสุดจะ
รูปที่ 29 ค่า IM ช่วงสะพานที่ 2 มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ
ใกล้เคียงกับค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงตาม AASHTO STANDARD ในส่วนของ
IM ของช่วงสะพานที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 19% ค่าสูงสุดทางสถิติอยู่
ค่ าตั วคู ณแรงกระแทก ผลการศึ กษาที่ ได้ เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั นกั บค่ า
ประมาณ 35% ซึ่งนับว่าสูงเมื่อเทียบกับค่า IM ตามมาตรฐาน AASHTO (AASHTO
สัมประสิทธิ์การกระจายแรง
STANDARD IM = 0.3000 และ AASHTO LRFD IM = 0.2569 ค านวณส าหรั บ
ทั้ง Box Beam และ Plank Girder ตามแบบมาตรฐานของสานักสารวจและ
ความยาวช่วงคาน 12 เมตร จากสมการที่ (5) และ (7) ตามลาดับ) IM ของช่วง
ออกแบบ ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน AASHTO STANDARD จึงอาจกล่าว
สะพานที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 11% ค่าสูงสุดทางสถิติอยู่ประมาณ 26% ซึ่งก็
ได้ว่า การนาเอา Box Beam และ Plank Girder ซึ่งแต่เดิมใช้สาหรับการก่อสร้าง
นับว่าสูงเมื่อเทียบกับค่า IM ตามมาตรฐาน AASHTO (AASHTO STANDARD IM =
สะพานช่วงเดี่ยว มาทาการก่อสร้างให้เป็นสะพานช่วงต่อเนื่อง ตามแบบก่อสร้างใน
0.2623 และ AASHTO LRFD IM = 0.2399 คานวณสาหรับความยาวช่วงคาน 20
ครั้งนี้ มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังอาจกล่าวได้ว่า ในการออกแบบสะพาน
เมตร จากสมการที่ (5) และ (7) ตามลาดับ) ค่าทางสถิติของ IM ของสะพานข้าม
ประเภท Box Beam และ Plank Girder ที่มีการยึดรั้งสูง มีทางเท้า สะพานมีมุม
คลองบ้านระกาศมีค่าใกล้เคียงกันกับค่าทางสถิติของ IM ของสะพานข้ามคลองบาง
เฉียงมากๆ การเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแรงตามมาตรฐาน AASHTO
เสาธง ทั้งนี้เนื่องจากความถี่ธรรมชาติพื้นฐาน ซึ่งถูกกระตุ้นได้ง่ าย ของทั้งสอง
STANDARD ให้ผลในเชิงอนุรักษ์ (Conservative) มากกว่า AASHTO LRFD
สะพานนี้มีค่ าใกล้เคียงกัน โดยไม่ได้ขึ้ นอยู่กับมุมเฉียงของสะพาน ซึ่ งมีผลกับ
ความถี่ธรรมชาติในโหมดที่สูงขึ้น แต่เป็นโหมดที่กระตุ้นให้เกิดได้ยากกว่าความถี่ เอกสารอ้างอิง
ธรรมชาติพื้นฐาน
[1] กรมทางหลวง (2559). โครงการตรวจวัดสะพาน Box Beam และ Plank
5. สรุปผลการศึกษา
Girder ประเภทพื้นต่อเนื่องของกรมทางหลวงเพือ่ ปรับปรุงการออกแบบ.
สานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, กรุงเทพฯ.
จากการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเนื่องจากน้าหนักบรรทุกจรภายใต้สภาวะ
[2] AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges (17th Edition,
ใช้งานของ สะพานข้ามคลองลาต้นไทร สะพานข้ามคลองลาผักชี สะพานข้ามคลอง
2002)
บางเสาธง และสะพานข้ามคลองบ้านระกาศ สามารถสรุปผลได้ 2 ประเด็นดังนี้
[3] AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (SI Units, 4th Edition,
ประเด็นที่ 1 ด้านความสามารถในการให้บริการ – สะพานทั้ง 4 แห่งยังคงมี
2007)
ความสามารถในการให้บริการที่ดี ค่าความเครียดสูงสุดเนื่องจากการจราจรของ
[4] Kim, S., and Nowak, A.S. (1997). “Load Distribution and Impact
รถบรรทุก ที่ตรวจวัดได้ในสภาวะใช้งานจริง ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ความ
Factors for I-Girder Bridges.” J. Bridge Engrg., ASCE, 2(3), 97-104.
ต่อเนื่องของโครงสร้างทั้งในทิศทางตามแนวและตามขวางของสะพาน เมื่อมีน้าหนัก
รถบรรทุกกระทา ชี้ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
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Behavior of Connections between Hollow Section Steel Beam to Concrete in filled Column
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บทคัดย่อ
การเติมคอนกรีตลงในเสาเหล็กกล่องกลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับ
แรงอัดขององค์อาคารเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมวิธีหนึ่ง เนื่องจากคอนกรีตที่
เติมลงไปนั้นนอกจากจะรับกาลังอัดได้สูงตามความสามารถรับกาลังอัดของ
คอนกรีตแล้วยังมีกาลังสูงกว่ากาลังระบุเนื่องจากได้รับการโอบรัด สมบูรณ์
โดยรอบด้วยเหล็กกล่อง อย่างไรก็ตาม การเติมคอนกรีตลงในเสาไม่เพียงแต่
เพิ่มประสิทธิภาพรับแรงอัดในเสาเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของ
รอยต่อระหว่างคานกับเสาด้วย การศึกษานี้ศึกษาผลของการเติมคอนกรีต
ลงในเสาที่มีต่อพฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานกับเสาเหล็กกล่อ งกลวง
หน้าตัดปิดที่ความกว้างคานน้อยกว่าความกว้างเสาด้วยการทดสอบแบบ
คานยื่น ผลการศึกษาพบว่าการเติมคอนกรีตลงในเสาส่งผลต่อพฤติกรรม
ของรอยต่ออย่างมีนัยสาคัญ สติ ฟเนสเริ่มต้นของรอยต่อเพิ่มขึ้นประมาณ
2.5 เท่า และกาลังรับโมเมนต์ดัดพลาสติกของรอยต่อเพิ่มขึ้นประมาณ 3.9
เท่าเมื่อเทียบกับรอยต่อที่เสาไม่ได้เติมคอนกรีต
คาสาคัญ: รอยต่อคาน-เสา, เหล็กกล่องกลวง, เสาเหล็กเติมคอนกรีต

Abstract
Infilling concrete into hollow section steel columns is a
practical method to enhance the axial capacity of the members.
The in filled concrete strength is typically higher than the
specific value because the close section hollow steel is perfectly
confined container. However, infilling concrete into the columns
is not only enhance the axial capacity of the members but also
affects to behavior of beam-to-columns connection. This paper
aims to study about the influence of infilling concrete into the
columns on the behavior of beam-to-column connections which
the beam width is smaller than the column width. Cantilever
tests of the studied beam-to-column connections are
performed. Results show that initial stiffness of the connection
with in filled concrete is increased about 2.5 time while moment
capacity of the connection with in filled concrete is increased
about 3.9 time compared to those without concrete.

Keywords: Beam-to-Column Connections, Hollow Section
Steel, Concrete In filled Columns

1. คานา
โครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเนื่องจาก
เป็นโครงสร้างที่ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซึ่ ง โครงสร้างเหล็กที่นิยมใช้หนึ่ง ในนั้น ก็คื อ โครงสร้ างเหล็ ก กล่ อ ง
เพราะเหล็กกล่องมี น้าหนักเบาแต่สามารถรับแรงได้ดี เพราะรูปแบบของ
หน้าตัด แต่เมื่อใช้เหล็กกล่องมาเป็นเสาที่มีการเชื่อมต่อกับคานนั้นจะทาให้
กาลังในการรับแรงอัดของเสาลดลงจึงได้มีการคิดวิธีการเพิ่มกาลังให้กับเสา
เหล็กกล่องโดยวิธีที่ใช้นั้นมีหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการเติมคอนกรีตลงไปใน
ช่องว่างของเสาเหล็กกล่องเพิ่มกาลังในการรั บแรงอัด แต่การเติมคอนกรีต
นั้ น ยั ง ส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมและก าลั ง ของรอยต่ อ ระหว่ า งเสาที่ มี ก ารเติ ม
คอนกรี ต กั บ คานนั้ น มี รู ป แบบเปลี่ ย นไปด้ ว ย ในการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
Eurocode 3 [1] เป็ น แนวทางในการออกแบบและวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง
เหล็ก [2]-[10] เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรอยต่อของเสาเหล็กกล่องกับคานที่
ไม่มีการเติมคอนกรีต และมีการเติมคอนกรีต ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถใช้
มาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของรอยต่อที่ทาการวิจัย ซึ่ง
การศึ กษารอยต่อที่มีการเติม คอนกรีตในเสาเหล็กกล่องที่ผ่านมา นั้นได้
แสดงให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของรอยต่อ ซึ่งส่งผลต่อการ
ออกแบบรอยต่อด้วย ดังนั้นบทความนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรม
ของรอยต่อระหว่างเสาเหล็กกล่องที่มีการเติมคอนกรีตกับคานเหล็กกล่องที่
มีขนาดความกว้างคานน้อยกว่าความกว้างเสาที่เชื่อมต่อกันด้วยวิธีการเชื่อม
รอบหน้าตัดคาน เพื่อที่จะทานายรูปแบบของรอยต่อต่อไป

2. รอยต่อคาน-เสาที่ศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษารอยต่อของเสาเหล็กกล่องกับคานเหล็กกล่อง
ที่ความกว้างคานน้อยกว่าความกว้างเสาโดยมีตัวอย่างทดสอบทั้งหมด 2
กรณี คือ 1) กรณีที่ไม่มีการเติมคอนกรีต E00-XXX-YY (XXX คือ ขนาดเสา
ตั ว อย่ า งทดสอบ ,YY คื อ ล าดั บ ตั ว อย่ า งทดสอบ) 2) กรณี ที่ มี ก ารเติ ม
คอนกรีต E10-XXX-YY แต่ละกรณีจะมี 2 รูปแบบ คือ 1) กรณีเสาขนาด
150 x150 x 3.2 มม. 2) กรณีเสาขนาด 125 x 125 x 3.2 มม. โดยขนาด
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ของคานที่ใช้ในการทดสอบในทุกตัวอย่างมีขนาดเท่ากันทุกตัวอย่างคือ คาน
ขนาด 75 x 125 x3.2 มม. รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบมีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 รายละเอียดตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่าง
ขนาดเสา
การเติม
รูปแบบการเชื่อมต่อ
ทดสอบ
(มม.)
คอนกรีต
E00-125
125 x 125
ไม่มี
เชื่อมรอบหน้าตัดคาน
E00-150
150 x 150
ไม่มี
เชื่อมรอบหน้าตัดคาน
E10-125
125 x 125
มี
เชื่อมรอบหน้าตัดคาน
E10-150
150 x 150
มี
เชื่อมรอบหน้าตัดคาน
หมายเหตุ* ขนาดของคานตัวอย่างทดสอบมีขนาดเท่ากันคือ 75 x 125
มม.

รูปที่ 3 ตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 150 x 150

2.1 คานและเสา
เสาที่ใช้เป็นเหล็กกล่องสีเหลี่ยมจัตุรัสมีขนาด 150 x 150 x 3.2 มม.
และ 125 x 125 x 3.2 มม. ขนาดของคานที่ใช้ ในการทดสอบเป็นเหล็ก
กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 125 x 75 x 3.2 มม. เสาที่ศึกษามีทั้งแบบไม่เติม
และเติมคอนกรีต ดังแสดงใน รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ตามลาดับ
รูปที่ 4 ตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 125 x 125

(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 1 (ก) หน้าตัดคาน (ข)และ(ค) หน้าตัดเสากรณีไม่เติมคอนกรีต

ในการทดสอบได้ทาการทดสอบในรูปแบบของคานยื่น ซึ่งได้มีการให้
แรงกระทาที่หัวเสาเป็น Pre-loading 7.5 ตัน ก่อนการทดสอบ เพื่อจาลอง
รูปแบบในการทดสอบให้คล้ายกับการใช้งานจริงกรณีเสารับน้าหนักของ
องค์อาคาร การทดสอบจะให้แรงดันโดยแม่แรงที่ระยะ 0.85 เมตร จาก
ขอบเสาโดยมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ วั ด การเคลื่ อ นที่ (LVDT) เพื่ อ วั ด การ
เคลื่อนที่ของคานและเสาดังรูปที่ 5 โดยที่ตัวคานจะมี (LVDT) ติดตั้งทั้งหมด
3 ตาแหน่ง ติดตั้งที่ระยะ 0.1 , 0.425 และ 0.85 เมตร ตามลาดับ

(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 2 (ก) หน้าตัดคาน (ข)และ(ค) หน้าตัดเสากรณีเติมคอนกรีต
2.2 รายละเอียดของรอยต่อและการทดอบ
รอยต่อที่ศึกษาเป็นรอยต่อคาน-เสาที่มีการเติมคอนกรีต เสามีความสูง
1 เมตร โดยคานเชื่อมต่อกับเสาที่กึ่งกลางความสูงของเสา โดยคานมีความ
ยาว 1 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 โดยรูปแบบในการเชื่อมต่อ
ด้วยการเชื่อมรอบหน้าตัดคาน ขนาดขาเชื่อม 4 มม. เกรดลวดเชื่อมที่ใช้คือ
E60 การทดสอบในแต่ละกรณีจะทาการทดสอบ 3 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการ
หาค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ

รูปที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์ในการทดสอบ
2.3 รายละเอียดของวัสดุทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วยเหล็กกล่องกลวงที่ใช้เป็นเสาและ
คานของตัวอย่างทดสอบ มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่น E= 2.04 x106 ksc.
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กาลังครากเฉลี่ยจากการทดสอบที่ 350 MPa และกาลังดึงประลัยเฉลี่ยที่
465 MPa คอนกรีตที่ใช้ในการเติมในช่องว่างของเสาเหล็กกล่องกลวงนั้นใช้
คอนกรีตที่มีกาลังอัดประลัย (f’c) = 240 ksc. ที่อายุ 28 วัน

3. พฤติกรรมของรอยต่ อจากการทดสอบ
ผลการทดสอบจะนาเสนอในรูปแบบกราฟความสัมพันธ์ของโมเมนต์
ดัดกับมุมหมุนของรอยต่อที่ได้จากการทดสอบซึ่งโมเมนต์ดัดคานวณจาก
สมการที่ (1) และ มุมหมุนคานวณจากสมการที่ (2)
รูปที่ 7 วิธีการหาโมเมนต์ดัดพลาสติกจากกราฟ[3]

3.1 รอยต่อกรณีไม่มีการเติมคอนกรีต
ผลการทดสอบรอยต่อของตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 125 x 125 มม.
(E00-125) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ย อยู่ที่ 128.33 kg-m และค่าสติฟ
เนสเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 9183.33 kg-m/rad และ ผลการทดสอบของตัวอย่าง
ขนาดเสา 150 x 150 มม. (E00-150) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ย อยู่ที่
47.33 kg-m และค่าสติฟเนสเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 6000 kg-m/rad กราฟผล
การทดสอบแสดงดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9

รูปที่ 6 ระยะการคิดมุมหมุนของรอยต่อ

(1)

M  PL

เมื่อ

M คือ โมเมนต์ดัด
P คือ แรงกระทาที่จุดถ่ายแรง
L คือ ระยะแขนของโมเมนต์ (ระยะเท่ากับ 0.85 ม.)

  tan 1 (

เมื่อ

V
)
H

3.2 รอยต่อกรณีมีการเติมคอนกรีต
ผลการทดสอบรอยต่อของตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 125 x 125 มม.
(E10-125) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ย อยู่ที่ 440 kg-m และค่าสติฟ
เนสเริ่ ม ต้ น เฉลี่ ย อยู่ ที่ 51166.67 kg-m/rad และ ผลการทดสอบของ
ตัวอย่างขนาดเสา 150 x 150 มม. (E10-150) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติก
เฉลี่ย อยู่ที่ 186.67 kg-m และค่ าสติฟเนสเริ่ม ต้นเฉลี่ย อยู่ที่ 15500 kgm/rad กราฟผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 10 และรูปที่ 11

(2)

 คือ มุมหมุนของรอยต่อ
V คือ ระยะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
H คือ ระยะจากกึ่งกลางเสาถึงจุดที่วัดการเคลื่อนที่
(ระยะเท่ากับ 1/2*ความกว้างเสา + 0.425 ม.)

การศึกษานี้ยังได้คานวณหาค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกจากกราฟด้วยวิธีที่
ใช้การตัดกันของเส้นสติฟเนสเริ่มต้นกับสติฟเนสช่วงที่มีการเปลี่ยนไปซึ่งพบ
อ้างอิงได้ในหลายงานวิจัย และ ค่าสติฟเนสเริ่มต้นซึ่งเป็นค่าที่อ่านได้จาก
กราฟโดยใช้ลากเส้นขนานกับความลาดชันของกราฟในช่วงแรกเพื่อหาค่า
ความลาดชันของกราฟในช่วงแรก
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ทั้ง 2 ตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่างที่อัตราส่วนความกว้างคานต่อความกว้าง
เสาน้อยนั้นจะได้กาลังที่น้อยกว่า ซึ่งเมื่อมีการเติมคอนกรีตลงไปนั้นทาให้
ก าลั ง ของรอยต่ อ สู ง ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจนดั ง แสดงใน ตารางที่ 1 ซึ่ ง
เปรียบเทียบกาลังของรอยต่อทั้ง 2 กรณี
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบกาลังจากผลการทดสอบ
โมเมนต์ดัด
สติฟเนสเริ่มต้น
ตัวอย่างทดสอบ พลาสติกเฉลี่ย เฉลี่ยของรอยต่อ
,kg-m
,kg-m/rad
E00-125
128.33
9183.33
E00-150
47.33
6000.00
E10-125
440.00
51166.67
E10-150
186.67
15500.00

รูปที่ 9 กราฟผลการทดสอบตัวอย่าง E00-150

อัตราส่วน
B/C
0.6
0.5
0.6
0.5

จากตารางการเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบจะเห็ น ได้ ว่ า การเติ ม
คอนกรีตนั้นส่งผลให้กาลังของรอยต่อมีกาลัง ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
และยังส่งผลให้สติฟเนสเริ่มต้นของรอยต่อที่มีการเติมคอนกรีตในเสานั้น
เพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังแสดงให้เห็นในกราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบในรูปที่ 12

รูปที่ 10 กราฟผลการทดสอบตัวอย่าง E10-125

รูปที่ 12 กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

5. การจาแนกรอยต่อ
ตามการจ าแนกรอยต่ อ ที่ มี ก ารน าเสนอใน Eurocode-3 Part 1-8
(2005) [1] ด้วยวิธีการเปรียบเทียบค่าสติ ฟเนสเริ่มต้น (Initial stiffness)
ของรอยต่อเสาคานที่ศึกษากับ สติ ฟเนสของคาน (beam stiffness: Sb )
ซึ่งผลการจาแนกรอยต่อจากผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 13
รูปที่ 11 กราฟผลการทดสอบตัวย่าง E10-150
Sb 

4. วิเคราะห์ผลการทดสอบ
จากผลการทดสอบจะเห็ นได้ว่า อัตราส่วนความกว้างคานต่ อความ
กว้างของเสา (B/C) จะมีส่งผลให้กาลังของรอยต่อสูงขึ้นตามสัดส่วนนั้นด้วย
เห็นได้จาก ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกของรอยต่อกรณีที่ไม่มีการเติมคอนกรีต

เมื่อ

STR13-4

EI
L

(3)

Sb คือ สติฟเนสของคาน
E คือ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
I คือ โมเมนต์อินทิเชียของหน้าตัด
L คือ ความยาวของคาน
1038
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Semi-Rigid

Pined

รูปที่ 13 การจาแนกรูปแบบรอยต่อ
จากกราฟจะเห็นได้ว่ารูปแบบของรอยต่อที่จาแนกโดยการใช้สติ ฟเนส
เริ่มต้นตามวิธีของ Eurocode-3 ตัวอย่างทดสอบ E00-125,E00-150 และ
E10-150 จะตกอยู่ในรูปแบบของ Pined แต่สาหรับตัวอย่างทดสอบ E10125 จะตกอยู่ ร ะหว่ า งกลางของรู ป แบบ Fixed กั บ Pined ซึ่ ง เรี ย กว่ า
Semi-Rigid แสดงให้เห็นว่าการเติมคอนกรีตช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
รอยต่อเพิ่มขึ้น

6. สรุปผล
ในการทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของรอยต่อคานเหล็กกล่องกับเสา
เหล็กกล่องที่มีการเติมคอนกรีตพบว่า
-การเติมคอนกรีต ลงไปในเสาเหล็กกล่องนั้นช่วยเพิ่มกาลังของรอยต่ อให้
สูงขึ้น โดยทาให้กาลังรับโมเมนต์ดัดพลาสติกเพิ่มขึ้นประมาณ 3.9 เท่า และ
สติฟเนสเริ่มต้นของรอยต่อเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า
-คอนกรีตที่เติมลงไปในเสาเหล็กกล่องจะไปช่วยรับแรงในส่วนของผิวหน้า
เสาเหล็กกล่องในส่วนที่ เป็นแรงอัดส่งผลให้สติฟเนสเริ่มต้นและกาลังของ
รอยต่อสูงขึ้น
-อัตราส่วนความกว้างคานต่อความกว้างเสา (B/C) มีผลต่อกาลังของรอยต่อ
และสติฟเนสเริ่มต้น อย่างมีนัยสาคัญ
-ตัวอย่างทดสอบที่มีอัตราส่วนความกว้างคานต่อความกว้างเสา (B/C) ที่
0.6 จะมี ค่ า โมเมนต์ ดั ด พลาสติ ก และสติ ฟ เนสเริ่ ม ต้ น มากกว่ า ตั ว อย่ า ง
ทดสอบที่มีอัตราส่วนความกว้างคานต่อความกว้างเสา (B/C) ที่ 0.5
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ผลกระทบของการเยื้องศูนย์ของคานต่อพฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวง
กับเสาเหล็กกล่องกลวงกรอกคอนกรีต
Effects of Beam Eccentricity on Behavior of Connections between Hollow Section Steel
Beam to Concrete In filled Column
ธีรพล รักษาศิล1* ประกิต ชมชื่น1 และ พนิดา สีมาวุธ1
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บทคัดย่อ
พฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานกับเสาเหล็กกล่องกลวงนั้นขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลอย่างมากคือการเยื้อง
ศูนย์ของคานในกรณีที่ความกว้างคานน้อยกว่าความกว้างเสา กล่าวคือเมื่อ
คานเยื้องศูนย์เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ทั้งสติฟเนสและกาลังต้านทานโมเมนต์ของ
รอยต่อสูงขึ้น การศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงผลของการเยื้องศูนย์ของคานเหล็ก
กล่องกลวงที่ต่อกับเสาเหล็กกล่องกลวงเติมคอนกรีตที่มีต่อพฤติกรรมของ
รอยต่ อ คาน-เสาด้ ว ยการทดสอบแบบคานยื่ น โดยการทดสอบนั้ น
ประกอบด้วยชิ้นทดสอบที่เติมและไม่เติมคอนกรีต ผลการศึกษาพบว่าการ
เติ ม คอนกรี ต ในเสาส่ ง ผลให้ ส ติ ฟ เนสเริ่ ม ต้ น ของรอยต่ อ ที่ เ ติ ม คอนกรี ต
เพิ่มขึ้น 1.71 เท่า และกาลังต้านทานโมเมนต์ของรอยต่อที่เติมคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 2.15 เท่าเมื่อเทียบกับรอยต่อที่ไม่ได้เติมคอนกรีต
คาสาคัญ: รอยต่อคาน-เสา, รอยต่อเยื้องศูนย์, เหล็กกล่องกลวง, เสาเหล็ก
กล่องกลวงเติมคอนกรีต

Abstract
There are number of factors that influence to behavior of
beam-to-column connections. According previous studies, beam
eccentricity is an importance factor which affects to the
connection’s behavior, especially for the connections that the
beam width is less than the column width. The initial stiffness
and moment capacity are increased when the beam eccentricity
increased. Therefore, this paper aims to study about effects of
the beam eccentricity on behavior of hollow section steel
beam-to-concrete in filled column connections. The cantilever
tests are performed to evaluate the behavior of the
connections. Results show that initial stiffness of the connection
with in filled concrete is increased about 1.71 time while

moment capacity of the connection with in filled concrete is
increased about 2.15 time compared to those without concrete..
Keywords:-Beam-to-Column Connections,Eccentric Connections,
Hollow Section Steel, Concrete In filled Columns.

1. คานา
โดยทั่วไปการกาหนดพฤติกรรมของรอยต่อในการวิเคราะห์โครงสร้าง
จะมี ก ารก าหนดออกเป็ น 3 รู ป แบบตามค าแนะน าของ Eurocode 3
(2005) [1] ได้แก่ รอยต่อแบบยึดแน่น (fixed) คือรอยต่อที่สามารถส่งผ่าน
แรงปฏิกิริยา โมเมนต์ดัด แรงบิด ได้ทั้งหมดซึ่งมุมของรอยต่อจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง,รอยต่อแบบยึดหมุน (pinned) คือรอยต่อที่สามารถส่งผ่านได้
เฉพาะแรงปฏิกิริยาไม่สามารถที่จะส่งผ่านโมเมนต์ได้ และเมื่อส่งผ่านแรงมุม
ระหว่างรอยต่อจะเปลี่ยนแปลงไป,รอยต่อแบบกึ่งแข็ง (semi-rigid) เป็น
รอยต่อที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรอยต่อแบบยึดแน่นและรอยต่อแบบยึดหมุน
โดยทั่วไปของการวิเคราะห์โครงสร้างจะนิยมใช้รูปแบบรอยต่อแบบยึดแน่น
และ ยึดหมุน ในการวิเคราะห์เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณ แต่ในความเป็นจริง
พฤติกรรมของโครงสร้างจะอยู่ในรูปแบบกึ่งแข็งทาให้รูปแบบที่สมมุติในการ
ค านวณนั้ น ได้ ค าตอบออกมาคลาดเคลื่ อ นกั บ ความเป็ น จริ ง ซึ่ ง ความ
แตกต่างของการยึดจับของรอยต่อนั้นมีผลกับพฤติกรรมของรอยต่อด้วย
ทั้งนี้รูปแบบรอยต่อยังมีรูปแบบที่เชื่อมต่อแบบเยื้องศูนย์ที่เกิดจากขนาด
ความกว้างคานน้อยกว่าความกว้างเสา ในบริเวณรอบนอกของอาคารโครง
เหล็ก ที่ต้องการความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรม ผลกระทบจากการ
เยื้องศูนย์นั้นมีผลต่อกาลังของโครงสร้าง งานวิจัยที่ผ่านมา [2]-[9] ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของรอยต่อของเสาเหล็กกล่องกลวงกับคานเหล็กรูปแบบ
ต่างๆ และยัง ศึกษาผลกระทบจากการเติมคอนกรีตลงในเสาเหล็กกล่อง
[10] ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับรอยต่อเสาเหล็กกล่องเชื่อมต่อกับคานเหล็ก
กล่องที่มีการเยื้องศูนย์ ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่ งเน้นที่จะศึกษาผลกระทบของ
รอยต่อเหล็กกล่องที่มีการเติมคอนกรีตในเสาเชื่อมต่อกับคานเหล็กกล่องที่มี
การเยื้องศูนย์
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2. วิธีการศึกษา
รอยต่อคานเสาที่ศึกษาเป็นรอยของเสา-คานเหล็กกล่องกลวงที่ขนาด
ความกว้างของคานมีขนาดน้อยกว่าความกว้างของเสา ที่มีการเยื้องศูนย์ชิด
ขอบเสา และเสามีการเติมคอนกรีต คานกับเสาเชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อม
รอบหน้าตัดของคาน ใช้ขนาดขาเชื่อม 4 มม. ลวดเชื่อมเกรด E60
2.1. ตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบจะมี 4 กรณีคือ 1) กรณีที่ไม่มีการเยื้องศูนย์
ที่ไม่มีการเติมคอนกรีตในเสา โดยจะมีตัวอย่างทดสอบย่อยอีก 2 รูปแบบ
คือ ขนาดเสา 125 x 125 มม. และ ขนาดเสา 150 x 150 มม. 2) กรณีที่มี
การเยื้องศูนย์ที่ไม่มีการเติมคอนกรีตในเสา 3) กรณีที่ไม่มีการเยื้องศูนย์ที่มี
การเติมคอนกรีตในเสา และ 4) กรณีที่มีการเยื้องศูนย์ที่มีการเติมคอนกรีต
ในเสา ซึ่งก็จะมีตัวอย่างทดสอบย่อยเหมือนกับในกรณีที่ 1 ซึ่งรายละเอีด
ของตัวอย่างทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 โดยแต่ละชุดการทดสอบจะทาการ
ทดสอบ 3 ตัวอย่างทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ย ในส่วนของคานในทุกตัวอย่าง
ทดสอบจะมีขนาดของคานเท่ากันคือ คานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
125 x 75 x 3.2 มม. ความหนาเหล็กกล่องเสาและคานมีความหนาเท่ากัน
คือ 3.2 มม.

(ก)

(ข)

(ค)

(จ)
(ฉ)
(ช)
รูปที่ 1 (ก)และ(จ)ขนาดหน้าตัดของคานตัวอย่างทดสอบ
(ข),(ค),(ฉ)และ(ช)ขนาดหน้าตัดเสาตัวอย่างทดสอบ

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 (ก)รอยต่อกรณีไม่เยื้องศูนย์ (ข)รอยต่อกรณีเยื้องศูนย์ชิดขอบ

ตารางที่ 1 รายละเอียดตัวอย่างทดสอบ
รูปแบบ
การ
เชื่อมต่อ
แบบไม่
E00-125 125 x 125
ไม่มี
0.6
เยื้องศูนย์
แบบไม่
E00-150 150 x 150
ไม่มี
0.5
เยื้องศูนย์
แบบเยื้อง
E01-125 125 x 125
ไม่มี
0.6
ศูนย์ชิด
ขอบ
แบบเยื้อง
E01-150 150 x 150
ไม่มี
0.5
ศูนย์ชิด
ขอบ
แบบไม่
E10-125 125 x 125
มี
0.6
เยื้องศูนย์
แบบไม่
E10-150 150 x 150
มี
0.5
เยื้องศูนย์
แบบเยื้อง
E11-125 125 x 125
มี
0.6
ศูนย์ชิด
ขอบ
แบบเยื้อง
E11-150 150 x 150
มี
0.5
ศูนย์ชิด
ขอบ
หมายเหตุ* ขนาดของคานตัวอย่างทดสอบในทุกตัวอย่างทดสอบมี
ขนาดเท่ากันคือ 75 x 125 มม.
ตัวอย่าง
ทดสอบ

ขนาดเสา
(มม.)

การเติม
คอนกรีต

อัตราส่วน
B/c

2.2. รายละเอียดของรอยต่อและวิธีการทดสอบ
รอยต่ อ ที่ ท าการศึ ก ษาเป็ น รอยต่ อ ของเสาเหล็ ก กล่ อ งที่ มี ก ารเติ ม
คอนกรีตกับคานเหล็กกล่องที่มีขนาดของความกว้างน้อยกว่าความกว้างเสา
ที่มีการเยื้องศูนย์ที่ยึดกันด้วยการเชื่อมรอบหน้าตัดคาน ซึ่งรอยต่อที่ศึกษา
จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีตามได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ซึ่งรูปแบบของรอยต่อ
คาน-เสาแสดงดังรูปที่ 2
ค่าอัตราส่วนความกว้างคานต่อความกว้างเสา (B/C) เป็นค่าที่แสดงถึง
อัตราส่นของความกว้างของหน้าตัดคานต่อความกว้างหน้าตัดเสาที่เชื่อมต่อ
กับคาน
ในการทดสอบได้ทาการทดสอบในรูปแบบของคานยื่น ซึ่งได้มีการให้
แรงกระทาที่เสาเป็น Pre-loading 7.5 ตัน ก่อนการทดสอบ เพื่อจาลอง
รูปแบบในการทดสอบให้คล้ายกับการใช้งานจริงกรณีเสารับน้าหนักของ
องค์อาคาร การทดสอบจะให้แรงดันโดยแม่แรงที่ระยะ 0.85 เมตร จาก
ขอบเสาโดยมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ วั ด การเคลื่ อ นที่ (LVDT) เพื่ อ วั ด การ
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  tan 1 (

เมื่อ

V
)
H

(2)

 คือ มุมหมุนของรอยต่อ
V คือ ระยะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
H คือ ระยะจากกึ่งกลางเสาถึงจุดที่วัดการเคลื่อนที่
(ระยะเท่ากับ 1/2*ความกว้างเสา + 0.425 ม.)

รูปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์ในการทดสอบ

รูปที่ 5 ระยะการคิดโมเมนต์มุมหมุนของรอยต่อ
ซึ่งค่าผลลัพธ์ที่นาเสนอจะเสนออยู่ในรูปของโมเมนต์ดัดพลาสติกและ
ค่าสติฟเนสเริ่มต้นของรอยต่อ ซึ่งค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกที่ได้นั้นอ่านค่ามา
จากกราฟซึ่งเกิดจากการตัดกันของเส้นสติ ฟเนสช่วงเริ่มต้นกับสติฟเนสช่วง
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งเป็นวิธีที่พบได้ในหลายงานวิจัย
รูปที่ 4 การติดตั้งชุดทดสอบจริง
ตัวอย่างทดสอบมีความสูงของเสา 1 เมตร และมีความยาวของคานอยู่
ที่ 1 เมตร
2.3 รายละเอียดของวัสดุทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วยเหล็กกล่องกลวงที่ใช้เป็นเสาและ
คานของตัวอย่างทดสอบ มีค่ าโมดูลัสยืดหยุ่ น E= 2.04 x106 ksc. กาลัง
ครากเฉลี่ยจากการทดสอบที่ 350 MPa และกาลังดึงประลัยเฉลี่ยที่ 465
MPa และคอนกรีตที่ใช้ในการเติมในช่องว่างของเสาเหล็กกล่องกลวงนั้นใช้
คอนกรีตที่มีกาลังอัดประลัย (f’c) = 240 ksc. ที่อายุ 28 วัน

3. พฤติกรรมของรอยต่อจากการทดสอบ
ผลการทดสอบจะแสดงอยู่ในรูปแบบของกราฟความสัมพันธ์ของ
โมเมนต์ดัดและมุมหมุนของรอยต่อซึ่งได้จากการทดสอบ
M  PL

เมื่อ

M คือ โมเมนต์ดัด
P คือ แรงกระทาที่จุดถ่ายแรง
L คือ ระยะแขนของโมเมนต์ (ระยะเท่ากับ 0.85 ม.)

(1)

รูปที่ 6 การหาโมเมนต์ดัดพลาสติก [2]
3.1 ผลการทดสอบกรณีไม่มีการเยื้องศูนย์
3.1.1 ผลการทดสอบกรณีไม่มีการเยื้องศูนย์กรณีที่ไม่มีการเติมคอนกรีต
ผลการทดสอบรอยต่อของตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 125 x125 มม.
(E00-125) ได้ ค่ า โมเมนต์ ดั ด พลาสติ ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 128.33 Kg-m และค่ า
สติฟเนสเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 9183.33 Kg-m/rad และ ผลการทดสอบของ
ตัวอย่างขนาดเสา 150 x 150 มม. (E00-150) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติก
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 47.33 Kg-m และค่ า สติ ฟ เนสเริ่ ม ต้ น เฉลี่ ย อยู่ ที่ 6000 Kgm/rad กราฟผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8
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3.1.2 ผลการทดสอบกรณีไม่มีการเยื้องศูนย์กรณีที่มีการเติมคอนกรีต
ผลการทดสอบรอยต่อของตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 125 x125 มม.
(E10-125) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ย อยู่ที่ 440.00 kg-m และค่าสติฟ
เนสเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 51,166.67 kg-m/rad กราฟผลการทดสอบแสดงดัง
รูปที่ 11
ผลการทดสอบของตัวอย่างขนาดเสา 150 x 150 มม. (E10-150) ได้
ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ย อยู่ที่ 186.67 kg-m และค่าสติฟเนสเริ่มต้น
เฉลี่ยอยู่ที่ 15,500.00 kg-m/rad กราฟผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 12
3.2 ผลการทดสอบกรณีที่มีการเยื้องศูนย์ชิดขอบ
3.2.1 ผลการทดสอบกรณี ที่ มี ก ารเยื้ อ งศู น ย์ ชิ ด ขอบกรณี ไ ม่ มี ก ารเติ ม
คอนกรีต
ผลการทดสอบในส่วนของตัวอย่างทดสอบกรฯที่มีการเยื้องศูนย์นั้นผล
การทดสอบที่ได้นั้นแสดงอยู่ในรูปความสัมพันธ์ของโมเมนต์ดัดกับมุมหมุน
ของรอยต่อโดยที่ผลการทดสอบของตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 125 x125
มม. (E01-125) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ยอยู่ที่ 415.00 kg-m. และค่า
สติฟเนสเริ่มต้นของรอยต่อเฉลี่ยอยู่ที่ 55,500.00 kg-m/rad แสดงดังรูปที่
9
ผลการทดสอบของตัวอย่างขนาดเสา 150 x 150 มม. (E01-150) ได้
ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ย อยู่ที่ 472.00 kg-m และค่าสติฟเนสเริ่มต้น
เฉลี่ยอยู่ที่ 60,625.00 kg-m/rad กราฟผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 10
3.2.2 ผลการทดสอบกรณีที่มีการเยื้องศูนย์ชิดขอบกรณีมีการเติมคอนกรีต
ผลการทดสอบของตัวอย่างทดสอบขนาดเสา 125 x125 มม. (E11125) ได้ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,403.33 kg-m. และค่าสติฟเนส
เริ่มต้นของรอยต่อเฉลี่ยอยู่ที่ 104,000.00 kg-m/rad แสดงดังรูปที่ 13
ผลการทดสอบของตัวอย่างขนาดเสา 150 x 150 มม. (E11-150) ได้
ค่าโมเมนต์ดัดพลาสติกเฉลี่ย อยู่ที่ 1,153.33 kg-m และค่าสติฟเนสเริ่มต้น
เฉลี่ยอยู่ที่ 104,000.00 kg-m/rad กราฟผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 14

รูปที่ 8 ผลการทดสอบตัวอย่างE00-150

รูปที่ 9 ผลการทดสอบตัวอย่างE01-125

รูปที่ 10 ผลการทดสอบตัวอย่างE01-150
รูปที่ 7 ผลการทดสอบตัวอย่างE00-125
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รูปที่ 14 ผลการทดสอบตัวอย่างE11-150
จากการทดสอบลั ก ษณะการวิ บั ติ ข องตั ว อย่ า งทดสอบที่ มี ก ารเติ ม
คอนกรีตภายในเสาจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างเสาเหล็ก
กล่องกับคานเหล็กกล่องส่วนรูปแบบที่ไม่มีการเติมคอนกรีตภายในเสานั้น
การวิบัติจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของเสาเหล็กกล่องที่เชื่อมต่อกับคานเหล็ก
กล่อง

4. วิเคราะห์ผลการทดสอบรอยต่อ

รูปที่ 12 ผลการทดสอบตัวอย่างE10-150

ในการเปรียบเทียบผลจะนาผลจากการทดสอบรอยต่อคานเสาที่มีการ
เติมคอนกรีต มาเปรียบเทียบผลกับผลการทดสอบรอยต่อคาน-เสาที่ไม่มี
การเติมคอนกรีต ที่ได้ทาการทดสอบในรูปแบบเดียวกันทั้งในกรณีที่มีการ
เยื้องศูนย์และกรณีที่ไม่มีการเยื้อศูนย์ ซึ่งผลการเปรียบเทียบแสดงดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ผลการทดสอบ
ตัวอย่าง
โมเมนต์ดัดพลาสติก
ทดสอบ
สติฟเนสเริ่มต้น Kg-m/rad
Kg-m
E00-125
128.33
9,183.33
E00-150
47.33
6,000.00
E01-125
415.00
55,500.00
E01-150
472.00
60,625.00
E10-125
440.00
51,166.67
E10-150
186.67
15,500.00
E11-125
1,403.33
104,000.00
E11-150
1,153.33
104,000.00

รูปที่ 13 ผลการทดสอบตัวอย่างE11-125
จากตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า การเยื้องศูนย์ส่งผล
ให้ค่ากาลังโมเมนต์ดัดพลาสติกของรอยต่อมีกาลังเพิ่มขึ้น 3.2-11.3 เท่าจาก
รูป แบบที่ไม่มีการเยื้องศูนย์ ในรูป แบบที่มีการเติมคอนกรีตในเสาเหล็ก
กล่องกลวงนั้นส่งผลให้กาลังของรอยต่อและสติ ฟเนสเริ่มต้นในกรณีที่มีการ
เยื้องศูนย์มีค่าที่สูงขึ้นจากรูปแบบที่ไม่เติมคอนกรีต 2.15 เท่า และ 1.71
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เท่า ตามลาดับ ในรูปแบบที่มีการเติมคอนกรีตในกรณี ที่มีการเยื้อศูนย์ของ
คานชิดขอบเสานั้น ตัวอย่าง E11-125 และ E11-150 ให้ค่ากาลังโมเมนต์
ดัดพลาสติกที่แตกต่างกัน แต่ให้ค่าสติฟเนสเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกันสังเกตได้
จากกราฟค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบใน รูปที่ 16 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงแรก
ค่าสติฟเนสเริ่มต้นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

Semi-Rigid

Pined

รูปที่ 17 กราฟจาแนกรอยต่อ

รูปที่ 15 กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบรอยต่อกรณีที่มีการเยื้อง
ศูนย์

รูปที่ 16 กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลทดสอบ

5. การจาแนกรอยต่อ
ตามการจ าแนกรอยต่ อ ที่ มี ก ารน าเสนอใน Eurocode-3 Part 1-8
(2005) [1] ด้วยวิธีการเปรียบเทียบค่าสติ ฟเนสเริ่มต้น (Initial stiffness)
ของรอยต่อเสาคานที่ศึกษากับ สติ ฟเนสของคาน (beam stiffness: Sb )
ซึ่งผลการจาแนกรอยต่อจากผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 17
Sb 

เมื่อ

EI
L

Sb คือ สติฟเนสของคาน
E คือ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
I คือ โมเมนต์อินทิเชียของหน้าตัด
L คือ ความยาวของคาน

(3)

จากกราฟจาแนกรอยต่อในรูปที่ 17 พบว่ารอยต่อในกรณีที่มีการเยื้อง
ศูนย์ชิดขอบตามการจาแนกรอยต่อที่มีการนาเสนอใน Eurocode-3 นั้นตก
อยู่ในช่วงของ Semi-Rigid และตัวอย่างที่ไม่มีการเยื้องศูนย์ตกอยู่ในช่วง
ของ Pined ยกเว้นตัวอย่าง E10-125 ที่สติฟเนสเริ่มต้นตกอยู่ในช่วงของ
Semi-Rigid

6. สรุปผล
จากผลการทดสอบที่ได้มีการนาเสนอในข้างต้นนั้นสามารถที่จะสรุปผล
ของการศึกษาออกมาได้ดั้งนี้
-การเยื้องศูนย์ทาให้รูปแบบของรอยต่อมีการเปลียนแปลงจากรูปแบบ
Pined ไปสู่ Semi-Rigid และกรณี ที่ มี ก ารเติ ม คอนกรี ต นั้ น ค่ า สติ ฟ เนส
เริ่มต้นของรอยต่อเข้าใกล้ช่วง Fixed ตามการจาแนกรอยต่อที่มีการแนะนา
ใน Eurocode-3 [1]
-การเยื้องศูนย์ของคานที่มีขนาดความกว้างคานน้อยกว่าความกว้างเสา
ท าให้ ก าลั ง ของรอยต่ อ และสติ ฟ เนสเริ่ ม ต้ น ของรอยต่ อ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญ
-การเติมคอนกรีตลงไปในเสาเหล็กกล่องกลวงสามารถเพิ่มกาลังของ
รอยต่อ และ สติฟเนสเริ้มต้นให้กับรอยต่อได้อย่างเห็นได้ชัดเจน
-ในกรณี ที่มีการเยื้องศู นย์ค่ า สติ ฟเนสเริ่มต้นของตั วอย่ าง E11-125
และ E11-150 มีค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบเท่ากัน อาจสรุปได้ว่าในกรณี
ที่มีการเยื้องศูนย์ของเสาเหล็กกล่องที่มีการเติมคอนกรีต อัตราส่วนความ
กว้างคานต่อความกว้างเสาไม่มีผลต่อสติฟเนสเริ่มต้นต้นของรอยต่อ
-การเติมคอนกรีตในกรณีที่ไม่มีการเยื้องศูนย์คอนกรีตจะช่วยรับแรงอัด
ที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนแรงดึงที่เกิดขึ้นยังเหมือนเดิมทาให้มีกาลัง และ สติฟเนส
สูงกว่าในกรณีที่ไม่มีการเติมคอนกรีต
-กรณีที่มีการเยื้องศูนย์ชิดขอบเสาของคานเหล็กกล่องทาให้ขอบเสา
และขอบคานอยู่ ใ นแนวเดี ย วกั น ท าให้ ส ามารถส่ ง ผ่ า นแรงได้ ดี ขึ้ น และ
คอนกรีตที่เติมลงไปภายในเสาช่วยในการรับกาลังอัดทาให้กาลังของรอยต่อ
และสติฟเนสเพิ่มขึ้นอย่างมาก
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การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากแผ่ สาหรับพืน้ ที่ชั้นดินเหนียว และชั้นทราย
กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (USO NET) ในพื้นทีภ่ าคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ็ญวิสุทธิ์ ยิ้มแฉ่ง1 , สหรัฐ พุทธวรรณะ2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
ฐานรากแผ่ กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
(USO NET) โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) การศึกษามีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์หาแรงกระทําที่เกิดขึ้นจริงต่อฐานรากแผ่ และหาค่ารับน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุดของดินที่รองรับฐานรากแผ่ (Spread Foundation) ประเภท
ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งแต่ระดับพื้นดิน จนถึงระดับความลึกในแต่ละ
ระดับชั้น ด้วยวิธีการเจาะสํารวจดินด้วยหลุมเจาะ (Boring Test) โดยทํา
การจําแนกประเภทของดินเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชั้นดินเหนียว และชั้น
ทราย ของจังหวัดในแถบพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนํามาหาค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือ (Reliability Index) ของโครงสร้าง
ฐานรากแผ่ อีกทั้งค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือเป้าหมาย (Target Reliability
Index) จากการศึกษาพบว่าสามารถนําข้อมูลค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือของ
โครงสร้างฐานรากแผ่ เพื่อไปใช้อ้างอิงหรือเป็นประโยชน์ในการก่อสร้างฐาน
รากแผ่ในเขตพื้นที่นั้นๆต่อไป
คาสาคัญ: ค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือ, ค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือเป้าหมาย,
โครงสร้างฐานรากแผ่, ค่ารับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด

Abstract
This research is an analysis of the reliability of the
spread foundation structure of the case studies. Internet Service
Center Building Construction Project (USO NET) by the National
Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC).
These studies aim to analyze the actual force acting on the
spread foundation and the ultimate capacity of the soil that
supports the spread foundation in square foundation types from
the original soil level to the depth of each level by Boring test.
By classifying two types of soil, sand and clay, in the provinces
in the northern region and northeast region to determine the

Reliability Index of the spread foundation structure and also the
Target Reliability Index. These studies found that the reliability
indexes of the spread foundation structure can be used for
reference or for the benefit of spread foundation construction
in that area.
Keywords: Reliability Index, Target Reliability Index, Spread
foundation Structure, Ultimate capacity.

1.บทนา
โครงสร้างฐานรากถือเป็นส่วนล่างสุดของโครงสร้าง ทําหน้าที่ใน
การรับน้ําหนักจากโครงสร้างทั้งหมดแล้วถ่ายน้ําหนักลงสู่เสาเข็มหรือดิน
โดยตรง คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ที่ ร องรั บ ฐานรากควรมี ค วามสามารถในการ
รองรับน้ําหนักบรรทุกโดยไม่เกิดการเคลื่อนตัว การพังทลายหรือการทรุดตัว
ของดินใต้ฐานราก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทํา
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากแผ่ ประเภทฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชั้นดินเหนียว และ
ชั้นดินทราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ในการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากที่
ระดับความลึกของชั้นดิน และทราบถึงความสามารถในการแบกรับน้ําหนัก
ของดินใต้ฐานราก นอกจากนี้การทรุดตัวของดินใต้ฐานราก ควรเกิดขึ้ นได้
น้อย หากมีการวางฐานรากอยู่บนชั้นดินโดยตรง และไม่มีการตอกเสาเข็ม
เพื่อรองรับฐานราก

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Andrzej S. Nowak, Kevin R. Collins [1] ศึกษาเรื่องความ
น่าเชื่อถือของโครงสร้าง พบว่า ได้เสนอแนวคิดในการหาดรรชนีความเชื่อ
ความน่าเชื่อถือ โอกาสของการพัง และโอกาสของความปลอดภัย
2.1 ดรรชนีความเชื่อความน่าเชื่อถือ (Reliability index)
เราสามารถคํานวณดรรชนีความเชื่อความน่าเชื่อถือ ดังสมการที่ 1
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เมื่ อ ß คื อ ดรรชนี ค วามเชื่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นกลั บ ของ
สัมประสิทธิ์ ของการแปรผัน (Coefficient of variation) หรือ COV ของ
ฟังก์ชัน g(R,Q) = R − Q และตัวแปร R และ Q ไม่สัมพันธ์กัน (เป็นอิสระ
ต่ อ กั น ) ถ้ า ตั ว แปร R และ Q มี ก ารกระจายเป็ น แบบปกติ (Normal
Distribution) ดังนั้นดรรชนีความเชื่อความน่าเชื่อถือ ß และโอกาสของ
การพัง Pf จะสัมพันธ์กันโดยสมการที่ 2
ß = -ø-1 (Pf ) หรือ Pf = ø(-ß)
(2)
2.2 โอกาสของการพัง (Probability of failure)
ถ้าน้ําหนักบรรทุก (หรือผลของน้ําหนักบรรทุก) ทั้งหมดถูกกําหนดโดยตัว
แปร Q และความสามารถในการรับแรงรวมถูกกําหนดโดยตัวแปร R
ดังนั้นสถานะของตัวแปรจะอยู่ในสองมิติดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งในทั้งสองมิติ
นี้ เราสามารถแบ่งได้เป็นสองเขตคือ เขต “ปลอดภัย” และเขต “พัง” และ
ขอบเขตระหว่างเขตทั้งสองจะถูกกําหนดโดยฟังก์ชันของขีดจํากัด

รูปที่ 1 เขตปลอดภัยและเขตการพังในกราฟสองมิติ
ค่าความน่าจะเป็นของการวิบัติ Probability of Failure ดังสมการที่ 3
Probability of failure, Pf = P( R < Q )
(3)
(Nowak A. and R Collins K., 2000).
2.3 ความน่าจะเป็นความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง (Probability of
Structural Safety)
โดยความปลอดภัยเชิงโครงสร้างนั้นค่าความน่าจะเป็นของน้ําหนักบรรทุก
P(Q) จะมีค่าไม่เกินกว่าค่าความน่าจะเป็นความต้านทานเชิงโครงสร้าง P(R)
จะเรียกว่า
Probability of survival ดังสมการที่ 4
Probability of survival, PS = P( R > Q )
(4)
(Barker Puckett , 1997)
พรพจน์ ตันเส็ง [2] ศึกษาวิศวกรรมฐานราก พบว่า ได้อธิบาย
เกี่ยวกับการหากําลังรับแรงกดประลัยของฐานรากแผ่
2.4 กําลังรับแรงกดประลัยของฐานราก (Ultimate bearing
capacity)
Bearing capacity ดิ น คื อ ความสามารถของดิ น ที่ จ ะรั บ แรง
กระทําจากฐานรากได้โดยดินใต้ฐานรากไม่วิบัติ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับคานที่
รับน้ําหนักได้โดยไม่วิบัตินั่นเอง
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2.4.1 วิธีคํานวณจาก Bearing capacity equation เมื่อแรง
กระทําไม่เยื้องศูนย์

รูปที่ 2 ฐานรากแผ่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สําหรับฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัส
qult = (1.3)cNc + qNq + (0.4)γBNγ
ซึ่ง
c = ค่าแรงยึดเกาะ(cohesion)ของดิน
γ = หน่วยน้ําหนักของดิน, q = γDf
Nγ ,Nq ,Nc = Bearing capacity factor
เป็นค่าที่ไม่มีหน่วยและเป็นฟังก์ชั่นของมุม ø
และ
Nq = tan2 (45° +ø)∙eπtanø
Nc = (Nq -1)cotø
Nγ = 2(Nq -1)∙tanø

(5)

(6)

2.4.2 Shape factor
ตัวคูณปรับแก้รูปร่า Sc ,Sq ,Sγ ใช้พิจารณารูปร่างและขนาด
ของฐานรากที่ไม่ใช่ฐานแถบ(Strip footing) จะต้องคิดผลเนื่องจากข้อนี้
ด้วย
Shape of Footing
Strip
Rectangular
Square
Circular
Hansen(Arora,1987)

Sc
1.0
1+0.2 B/L
1.3
1.3

Sq
1.0
1+0.2 B/L
1.2
1.2

Sγ
1.0
1+0.4 B/L
0.8
0.6

3.วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ลื อ ก ใช้ ส มการ Bearing capacity equation ใน
รูปแบบของฟังก์ชั่นการแจกแจง First and second order ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล หลั ง จากนั้ น นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เพื่ อ หาค่ า ดรรชนี ค วาม
น่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานรากแผ่ F5 ขนาด1.8x1.8 เมตร ในโครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (USO NET)
3.1 สมการ Ultimate bearing capacity สําหรับฐานรากสี่เหลี่ยม
จัตุรัส
qult = (1.3)cSc Nc +qSq Nq +(0.4)γBNγ Sγ
(7)
(Terzaghi 1943)
3.2 Bearing capacity factor Vesic (1973 ;1975)
Nq = tan2 (45° +ø)∙eπtanø
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รูปที่ 3 แปลนฐานรากแผ่ F5

Nc = (Nq -1)cotø
Nγ = 2(Nq -1)∙tanø
(8)
3.3 ฟังก์ชั่นการแจกแจงแบบ First and second order

∂qult
= (1.3)Sc Nc
∂c
∂Nγ
∂qult
∂Nq
∂Nc
= (1.3)cSc
+ γDf Sq
+ (0.4)γBSγ
∂ø
∂ø
∂ø
∂ø
∂qult
= Df Sq Nq +(0.4)BSγ Nγ
∂γ
∂2 qult
=0
∂c2
∂2 Nγ
∂2 qult
∂2 Nq
∂2 Nc
=
(1.3)cS
+
γ
D
S
+
(0.4)
γ
BS
f q
γ
c
∂ø2
∂ø2
∂ø2
∂ø2
2
∂ qult
=0
∂ γ2
3.4 สมการดรรชนีความน่าเชื่อถือ

ß=

µR -µQ

√σ2R +σ2Q

(10)
ตารางที่ 1 จํานวนข้อมูลในแต่ละระดับชั้นดินจําแนกตามภาคพื้นที่
ข้อมูล

ภาคเหนือ

ชั้นดิน
เหนียว
ชั้นทราย

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ชั้นดิน
เหนียว
ชั้นทราย

1 เมตร
2 เมตร
1 เมตร
2 เมตร
1 เมตร
2 เมตร
1 เมตร
2 เมตร

จํานวน
(แห่ง)
40
40
1
1
40
40
40
40
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รูปที่ 4 แบบขยายฐานราก F5
(9)

4.ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการศึกษา จะสามารถหาค่าดรรชนี
ความน่าเชื่อถื อ โอกาสของการพัง โอกาสของความปลอดภัย และแรง
กระทําต่อโครงสร้างฐานรากแผ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าของแรงกระทําต่อฐานรากแผ่ในระดับความลึกชั้นดิน
ที1่ เมตร และ2 เมตร
ความลึกชั้นดิน

แรงกระทํา(ton/m2 )

1 เมตร

4.91

2 เมตร

5.96

ตารางที่ 3 แสดงค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือ โอกาสของการพัง
และโอกาสของความปลอดภัย

3.5 แบบแปลนฐานรากแผ่
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หมายเหตุ
ß = ดรรชนี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ßtarget = ดรรชนี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ เป้ า หมาย Pf = โอกาสของการพั ง Ps = โอกาสของ
ความปลอดภัย
จากข้ อมูลที่แสดงในตารางที่ 2 พบว่า แรงกระทําต่อฐานรากแผ่ ที่
ระดับความลึกของชั้นดิน 1 เมตร คือ 4.91 (ton/m2 ) และ ระดับความ
ลึกของชั้นดิน 2 เมตร คือ 5.96 (ton/m2 ) โดย พิจารณาที่จุด critical
ของโครงสร้างอาคาร จากระดับชั้ นดินเดิมจนถึงระดับความลึกที่เพิ่ม ขึ้น มี
ผลทําให้แรงกระทําต่อฐานรากเพิ่มมากขึ้นด้วย
จากตารางที่ 3 พบว่า ภาคเหนือ ชั้นดินเหนียว ที่ระดับความลึก2 เมตร
ได้ค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือ คือ 3.32 โอกาสของการพัง คือ 4.50x10-4 และ
โอกาสของความปลอดภัย คือ 100% เนื่องจาก ค่า SPT-N ที่ได้จากการ
ทดสอบดิ น มี ค่ า มากสุ ด ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ที่ ร ะยะ 2 เมตร จึ ง ทํ า ให้ ค่ า
ดรรชนีความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกับค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือเป้าหมายดีที่สุด

5.สรุป
บทความนี้นําเสนอการศึกษาความน่าเชื่อถือของโครงสร้างฐานราก
แผ่ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (USO NET) ของ
จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างชั้นดินเหนียวและชั้นดิน
ทราย การศึกษาในครั้งนี้จะพิจารณาค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือ (Reliability
Index) ค่าโอกาสของการพัง (Probability of Failure) และค่าโอกาสของ
ความปลอดภัย (Probability of Survival)
จากการเปรียบเทียบ พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ชั้นดินเหนียว ที่ระยะ
1 เ มตร และ 2 เ มตร มี ค่ าดรรชนี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สู ง กว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 42.75% และ 52.71% ตามลําดับ ค่าโอกาส
ของการพังมีค่าใกล้เคียงกัน โดยที่พื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มที่น้อยกว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเล็กน้อย รวมถึงค่าโอกาสของความปลอดภัย
โดยที่ พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ มี แ นวโน้ ม ที่ สู ง กว่ า ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
นอกจากนี้ พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ชั้นดินทราย ที่ระยะ 1 เมตร และ 2
เมตร มีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถ
คาดคะเนได้ ว่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของโครงสร้ า งฐานรากในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่สูงกว่าภาคเหนือ ซึ่งการวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของฐานรากอาจจะสมบูรณ์มากขึ้น หากมีข้อมูลในด้านอื่นๆมา
พิจารณาด้วย
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ข้อมูล

ß

ßtarget

Pf

1
2.62
3.5
4.40x10-3
ชั้นดิน เมตร
เหนียว
2
3.32
3.5
4.50x10-4
เมตร
ภาค
เหนือ
1
ข้อ
ข้อมูลไม่
เมตร มูลไม่
ข้อมูลไม่
ชั้นทราย
เพียง
เพียง
เพียงพอ
2
พอ
เมตร พอ
1
1.50
3.5
6.68x10-2
ชั้นดิน เมตร
เหนียว
2
1.57
3.5
ภาคตะวัน
5.82x10-2
เมตร
ออกเฉียง
1
เหนือ
2.31
3.5
1.04x10-2
เมตร
ชั้นทราย
2
2.54
3.5
5.54x10-3
เมตร
[2] Andrzej Nowak, Kevin R. Collons. ( 2000) . Reliability of
Structures.
The McGraw-Hill Companies, Inc.
[3] K. K. Phoon. ( 2004) . Towards reliability-based design for
geotechnical engineering. National University of Singapore,
Singapore.
[4] F. H. Kulhawy, K. K. Phoon( 2002) . Observations on
geotechnical reliability-based design development in North
America. In:Proceeding, International Workshop on Foundation
Design Codes and Soil Investigation in View of International
Harmonization and Performance Based Design, Tokyo, Japan:3148.
[5] C. Onisiphorou. Reliability analysis of bearing capacity for
shallow foundations based on Eurocode 7. Frederick University,
Nicosia, Cyprus.
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การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจาลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
Analyzing and Designing the Truss Structure with Wooden Ice Cream Sticks Using
Microsoft Excel Program
อาทร ชูพลสัตย์1 ณรงค์ กุหลาบ2 เดชา จันทสิทธิ์3 ธนพล ทองคงหาญ4 และณัฐพงษ์ เกยพระยา*5
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2889-4585-7 ต่อ 2677
E-mail address: boss250159@gmail.com

3,4,5 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

บทคัดย่อ
โครงงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อวิเคราะห์และออกแบบโครงถักจาลองด้วยวัสดุ
ไม้ ไ อศกรี ม โดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Excel โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษา
คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ เลื อ กรู ป แบบโครงถั ก ที่ ส นใจ และท าการสร้ า งสู ต ร
สาหรับใช้ในการวิเคราะห์โครงถักด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้น
นาโครงถั กที่ได้เ ลื อ กไว้ ทั้ง สิ้ น 9 รูป แบบ มาทาวิเ คราะห์ด้ วยโปรแกรม
Microsoft Excel, โปรแกรมไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ส าเร็ จ รู ป แล้ ว ท าการ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก ของทั้งสองโปรแกรม และ
ทาการประกอบโครงถักจาลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีมเพื่อนาไปทดสอบรับ
น้าหนักบรรทุก และทาการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวจากการทดสอบ กับ
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมไฟไนต์เ อลิ
เมนต์สาเร็จรูป
ผลจากการเปรียบเทียบโครงถักที่แตกต่างกันทั้งหมดจานวน 9 รูปแบบ
ที่น้าหนักบรรทุกที่ใช้ในการวิเคราห์สูงสุดเท่ากับ 50 กิโลกรัม พบว่าค่าแรง
ภายในจากการวิ เ คราะห์ โ ครงถั ก ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป นั้นมีค่าที่แตกต่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ 1.21
กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 4.10 และได้ผลการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัว
จากการทดสอบ กับ การวิเ คราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป มีค่าใกล้เคียงกัน ต่างกันอยู่เพียงแค่
ร้อยละ 2.62 จากผลการเปรียบเทียบข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรม
Microsoft Excel สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์และการออกแบบโครง
ถักจาลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีม จานวน 9 รูปแบบ แทนการใช้โปรแกรมไฟ
ไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูปได้
คาสาคัญ: โครงถัก, Microsoft Excel, ไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป, ไม้
ไอศกรีม

Abstract
This project is to analyse and design the truss structure with
wooden ice cream sticks using the Microsoft Excel program. This
project starts with studying of material properties, selecting the

interesting truss patterns and creating formulas for analysis of
truss structure with Microsoft Excel Program. The 9 selected
trusses are analysed using Microsoft Excel and Finite Element
Programs. The results of the internal strength analysis of the
trusses of both programs have been compared. The simulated
trusses structures are assembled with ice cream sticks to test
the load and compared the deflection values from the test with
analysis using Microsoft Excel and Finite Element programs.
The comparison results of 9 different trusses in the form of
payload used in analysis the maximum equal to 50 kilograms
found that the internal force from the analysis of the trusses
with Microsoft Excel and Finite Element programs have different
values. The average is 1.21 kilograms or equal to 4.10 percent.
The comparison of deflection result obtained from the test with
the analysis using Microsoft Excel and the Finite element
programs has similar values and only 2. 62% difference. As
mentioned above, it concludes that the Microsoft Excel program
can be used in the analysis and design in trusses with 9 wooden
ice cream stick types instead of the Finite Element program.
Keywords: Truss, Microsoft Excel Program, Finite Element
Program, Wooden Ice Cream Stick

1. บทนา
โครงถัก เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อรับน้าหนักบรรทุกที่มีช่วงยาว
และไม่ มี เ สาตรงกลางโดยการน าชิ้ น ส่ ว นของวั ส ดุ ม าประกอบกั น เป็ น
โครงสร้างย่อย รูปสามเหลี่ยมหลายๆ รูป โดยที่ โครงถักต้องมีเสถียรภาพ
และช่วยในเรื่องของการลดขนาดของวัสดุลง ทาให้มีน้าหนักเบาและราคา
ประหยัด เป็นโครงสร้างที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ และในประเทศไทย
ซึ่งการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับพฤติกรรม
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การรับน้าหนักบรรทุกของโครงถักนั้นทาได้ยาก จึงได้มีการสร้างแบบจาลอง
โครงถักด้วยวัสดุต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของโครงถักให้
ง่ายขึ้น
ซึ่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล รั ต น โ ก สิ น ท ร์ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดการแข่งขันในรูปแบบการ
สร้างแบบจาลองเพื่อทดสอบการรับน้าหนักบรรทุ กของโครงถัก โดยเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม
สายงานวิศวกรรมโยธา ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านสายงานวิศวกรรมโยธา โดยใน
การแข่งขันครั้งที่ผ่านๆมา ผู้เข้าแข่งขั นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
การวิเคราะห์หาค่าแรงภายใน และค่าการโก่งตัวของโครงถักอย่างจริงจัง
ไม่ได้มีการนาความรู้ทางด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เ กิดประโยชน์ ม าก
เท่าที่ควร แต่จะไปมุ่งเน้นที่การใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูปต่างๆ
และให้ความสาคัญในส่วนของการใช้ทักษะฝีมือ ในการจัดทาโครงสร้าง จึง
ทาให้ผลการทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกไม่แน่นอนแม่นยา ตลอดจนผู้เข้า
แข่งขันไม่ได้นาความรู้ และศักยภาพทางด้านวิศวกรรมออกมาใช้เท่าที่ควร
จากปั ญ หาและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วคณะผู้ จั ด ท าจึ ง มี ค วามสนใจจั ด ท า
ปริญญานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์และการออกแบบโครงถักจาลองด้วย
วัสดุไม้ไอศกรีมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel” โดยที่ทางคณะผู้จัดทา
ได้นาโปรแกรม Microsoft excel ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในทุกสาขาวิชาชีพ มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงถัก
จ าลองแทนการใช้ โ ปรแกรมไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ส าเร็ จ รู ป ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น
โปรแกรมลิขสิทธิ์ และต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจใน
เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้าหนักบรรทุกของโครงถักได้มีฐานข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้า และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะได้
ด้วยตนเอง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโปรแกรม Microsoft Excel สาหรับการวิเคราะห์แ ละ
การออกแบบโครงถักจาลองด้วยวัสดุไม้ไอศกรีม
2. เพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บผลการวิ เ คราะห์ ร ะหว่ า ง โปรแกรม
Microsoft Excel ที่ได้จัดทาขึ้น,โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป และ
โครงถักจาลองที่ทาการทดสอบจริง
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3. ขั้นตอนการดาเนินงาน

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 การศึกษาวัสดุที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาโครงถักจาลองวัสดุด้วยไม้ไอศกรีมนั้น ทางคณะผู้จัดทา ได้
ท าการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมของไม้ ไ อศกรี ม 2 ส่ ว น คื อ
การศึกษาหากาลังต้านทานแรงดึงของวัสดุไม้ไอศกรีม และคุณสมบัติในการ
ต้านทานแรงอัดวิกฤติของวัสดุไม้ไอศกรีม [1] ซึ่งได้ค่าผลการทดสอบแรงดึง
ของไม้ไอศกรีม จานวน 6 รูปแบบ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์โครงถัก ดัง
ตารางที่ 1 และได้ผลกาลังต้านทานแรงอัดของไม้ไอศกรีมความหนา 5, 6,
7, 8 และ 9 ชิ้น ที่ค วามยาว 20, 30 และ 40 เซนติเ มตร ได้ค่ าผลการ
ทดสอบ ดังตารางที่ 2

รูปที่ 2 รูปแบบการต่อชิ้นส่วนรับแรงดึงของไม้ไอศกรีม
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3.2 การเลือกรูปแบบโครงถักที่สนใจ
จากการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมฯ
ในครั้งที่ผ่านๆ มา จะเห็นได้ว่าโครงถักส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโครงโค้ง
วงรี ทางคณะผู้ จั ด ท าจึ ง ได้ ท าการเลื อ กรู ป แบบโครงถั ก ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่
แตกต่างกัน มาจานวน 9 รูปแบบด้วยกัน เพื่อนามาใช้ในการเปรียบการ
วิเคราะห์โครงถักระหว่างโปรแกรม Microsoft Excel, โปรแกรมไฟไนต์เอลิ
เมนต์สาเร็จรูป และการประกอบโครงถักจาลองจากไม้ไอศกรีมจริง
3.3 การสร้างสูตรสาหรับใช้ในการวิเคราะห์โครงถักด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel

รูปที่ 3 รูปแบบการต่อชิ้นส่วนรับแรงอัดของไม้ไอศกรีม
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแรงดึงของไม้ไอศกรีม
(ณัฐวุฒิ ศุภรสิงห์ และคณะ, 2560)
ตัวอย่าง

น้าหนัก
(g)

ความยาว
(cm)

S1
S2
S3
S4
S5
S6

7.34
9.85
7.35
10.16
14.19
14.45

45.1
44.01
41.88
42.42
47.28
46.67

แรงดึง
หน่วยน้าหนัก
เฉลี
่ยสูงสุด
(g/cm2)
(kg)
0.16
58.85
0.22
103.70
0.18
69.65
0.24
87.29
0.30
106.60
0.31
128.40

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบแรงอัดวิกฤตของไม้ไอศกรีม
(ณัฐวุฒิ ศุภรสิงห์ และคณะ, 2560)
รูปแบบ

ความยาว
(cm)

5-20
5-30
5-40

19.8
29.9
39.8

6-20
6-30
6-40

19.7
29.8
39.7

7-20
7-30
7-40

19.8
29.8
39.8

8-20
8-30
8-40

19.8
29.8
39.8

9-20
9-30
9-40

19.7
29.6
40.0

หน่วย พืนที่
น้าหนัก หน้าตัด
(g/cm2) (mm2)
ไม้ไอศกรีมความหนา 5 ชิน
12.8
0.65
105
19.13
0.64
104
25.35
0.64
105
ไม้ไอศกรีมความหนา 6 ชิน
15.25
0.77
125
23.15
0.78
125
30.79
0.78
124
ไม้ไอศกรีมความหนา 7 ชิน
18.02
0.91
145
26.84
0.90
145
35.88
0.90
145
ไม้ไอศกรีมความหนา 8 ชิน
20.20
1.02
165
30.90
1.04
166
41.13
1.03
167
ไม้ไอศกรีมความหนา 9 ชิน
22.89
1.16
188
34.15
1.15
186
46.39
1.16
185

น้าหนัก
(g)

IX
IY
แรงอัด
(mm4) (mm4) สูงสุด
(kg)
873.5 956.5 149.1
869.17 945.58 41.80
871.67 953.65 13.67
1043.3 1635
1042.5 1631
1035.0 1596

260.1
88.56
35.56

1209
1211
1208

2546
2561
2540

278
119.7
41.2

1375
1379
1388

3745
3777
3854

337
136
47

1567
1550
1540

5546
5363
5261

436.3
164.8
61.8

หลังจากทาการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ และเลือกรูปแบบโครงถักแล้ว
ทาการคานวณหาแรงภายในโครงถักทุกชิ้นส่วนโดยใช้ วิธีคานวณจุดต่อ
(Joint Methods) และค านวณหาค่ า การโก่ ง ตั ว ของโครงถั ก โดยวิ ธี ง าน
เสมือน (Virtual Work) [2-3] จากนั้นนาสมการที่ได้จากการคานวณและ
คุณสมบัติของวัสดุไปป้อนลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และการออกแบบโครงถัก
3.4 การวิเคราะห์โครงถัก
นาโครงถั กทั้ง 9 รูป แบบ ที่ไ ด้เ ลือกไว้ในข้ างต้นไปวิเคราะห์หาแรง
ภายใน และค่าการโก่งตัวของโครงถัก ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้
จัดทาขึ้น และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป [4] ซึ่งการวิเคราะห์หา
ค่าแรงภายในและค่าการโก่งตัวของโครงถักนั้นจะทาการวิเคราะห์แบบ 2
มิติ [5] จากนั้นทาการเปรียบเทียบค่าแรงภายใน และค่าการโก่งตัวของ
โครงถักที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้จัดทา
ขึ้น และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป ว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
เพื่อที่จะได้เป็นข้อสรุปว่าเราจะสามารถนาโปรแกรม Microsoft Excel มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงถักแทนโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป
ได้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์โครงถักของทั้งสองโปรแกรมจะสมมติให้โครง
ถักนั้นรับน้าหนักบรรทุกเท่ากันคือ 50 กิโลกรัม
3.5 การประกอบโครงถัก และทาการทดสอบการรับนาหนักบรรทุก
จากการวิเคราะห์โครงถักในระนาบเดียว (แบบ 2 มิติ) แล้ว เรามาทา
การประกอบโครงถักทั้ง 9 รูปแบบ รูปแบบละ 5 โครง เพื่อนาไปทาการ
ทดสอบการรับน้าหนักบรรทุก และทาการจดบันทึกค่าการโก่งตัว ที่น้าหนัก
บรรทุก 20, 40, 60, 80 และ 100 กิโลกรัม
3.6 การเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของโครงถักจาลองที่ทาการทดสอบการ
รับนาหนักบรรทุก กับการ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป
นาค่ าการโก่ง ตัวที่ ได้จากการทดสอบโครงถั กจาลองการรับน้าหนัก
บรรทุ ก ที่ 20, 40, 60, 80 และ 100 กิ โ ลกรั ม ไปเปรี ย บเที ย บกั บ การ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
สาเร็จรูป โดยในการเปรียบเทียบ [6] จะนาไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์
โครงถักในระนาบเดียว (แบบ 2 มิติ) ที่รับน้าหนักบรรทุก 10, 20, 30, 40
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และ 50 กิโลกรัม เนื่องจากการทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกนั้นไม่สามารถ
ทดสอบโดยใช้โครงถักระนาบเดียวได้ ทางคณะผู้จัดทาจึงสมมติให้น้าหนัก
บรรทุกที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเป็น 2 เท่าของน้าหนักบรรทุกที่ใช้ในการ
วิเคราะห์

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการเลือกรูปแบบโครงถักที่สนใจ
จากการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมฯ
ในครั้งที่ผ่านๆ มา จะเห็นได้ว่าโครงถักส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโครงโค้ง
วงรี ชิ้นส่วนรับแรงอัดจะอยู่ที่คอร์ดบน (Upper Chord) ซึ่งคือส่วนโค้งของ
โครงถั ก ชิ้นส่วนรับ แรงดึ ง จะอยู่ ที่ค อร์ ด ล่าง (Lower Chord), ค้ ายันใน
แนวดิ่ ง (Vertical Web) และค้ ายั น ในแนวเอี ย ง (Diagonal Web) ทาง
คณะผู้ จั ด ท าได้ ท าการเลื อ กรู ป แบบโครงถั ก ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น
จานวน 9 รูปแบบ คือ TU5, TU6, TU7, TH5, TH6, TH7 ,TI5, TI6 และ
TI7 โดยแต่ละรูปแบบมีลักษณะดังรูปที่ 4
รูปที่ 5 ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Excel ที่จัดทาขึ้น
4.3 ผลการวิเคราะห์โครงถัก

รูปที่ 4 รูปแบบของโครงถักทั้ง 9 รูปแบบ
4.2 ผลการสร้างสูตรสาหรับการวิเคราะห์ และออกแบบโครงถักด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel
จากการเลื อ กรู ป แบบโครงถั ก ที่ ส นใจมาจ านวนทั้ ง สิ้ น 9 รู ป แบบ
สามารถแบ่งแยกออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะรายการคานวณ คือกลุ่มที่มี
ชิ้นส่วนรับแรงอัด 5, 6 และ 7 ชิ้นส่วน เมื่อแบ่งแยกรูปแบบของโครงถัก
ออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วทาการคานวณหาแรงภายในโครงถักโดยใช้ วิธีคานวณ
จุดต่อ (Joint Methods) และคานวณหาค่าการโก่งตัวของโครงถักโดยวิธี
งานเสมือน (Virtual Work) จากนั้นนาสมการที่สร้างขึ้นจากการค านวณ
และคุณสมบัติของวัสดุไม้ไอศกรีม ไปสร้างสูตรการวิเคราะห์และออกแบบ
โครงถัก ลงในโปรแกรม Microsoft Excel

ทาการวิเคราะห์หาค่าแรงภายในและค่าการโก่งตัวของโครงถั กด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้จัดทาขึ้น และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
ส าเร็ จ รู ป โดยมี ตั ว อย่ า งผลการวิ เ คราะห์ ดั ง ตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตามลาดับ
จากนั้ น น าค่ า แรงภายในและค่ า การโก่ ง ตั ว ของโครงถั ก ที่ ท าการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้จัดทาขึ้น ไปเปรียบเทียบกับ
ค่าแรงภายในและค่าการโก่งตัวโครงถักที่ทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมไฟ
ไนต์เ อลิเ มนต์สาเร็จ รูป โดยทาการเปรียบเทียบที่ น้าหนั กบรรทุก สู ง สุ ด
เท่ากันคือ 50 กิโลกรัมและมีตัวอย่างการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ ดังรูปที่
6
และจากผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์โครงถักทั้ง 9 รูปแบบ นาค่า
ผลต่างของแรงภายใน และค่าการโก่งตัวเฉลี่ย มาสรุปได้ผลดังตารางที่ 5
และตารางที่ 6 ตามลาดับ
TU5
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Microsoft Excel

11

kg)
kg)

หมายเหตุ น้าหนักบรรทุกที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นครึ่งหนึ่งของน้าหนักบรรทุกที่แสดงในกราฟ

รูปที่ 6 ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์งแรงภายในโครงถัก
รูปแบบ TU5
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์โครงถักด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ทีไ่ ด้
จัดทาขึ้น โครงถัก รูปแบบ TU5

ชินส่วนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
การโก่งตัว
(mm)

10 kg
9.18
12.95
15.50
12.95
9.18
7.70
5.34
5.55
5.55
5.34
7.70
0.58

TU5
แรงภายในจากน้าหนักบรรทุก (P) (kg)
20 kg 30 kg 40 kg
18.36 27.54 36.72
25.90 38.85 51.79
31.01 46.51 62.02
25.90 38.85 51.79
18.36 27.54 36.72
15.40 23.10 30.80
10.68 16.03 21.37
11.09 16.64 22.18
11.09 16.64 22.18
10.68 16.03 21.37
15.40 23.10 30.80
1.16

1.74

2.33

50 kg
45.90
64.74
77.52
64.74
45.90
38.50
26.71
27.73
27.73
26.71
38.50
2.91

ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์โครงถักด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
สาเร็จรูป ที่ได้จัดทาขึ้น โครงถัก รูปแบบ TU5

ชินส่วนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
การโก่งตัว
(mm)

10 kg
9.02
12.64
15.22
12.64
9.02
6.94
5.38
5.57
5.57
5.38
6.94
0.51

TU5
แรงภายในจากน้าหนักบรรทุก (P) (kg)
20 kg 30 kg 40 kg
18.03 27.05 35.07
25.29 37.93 50.57
30.44 45.67 60.89
25.29 37.93 50.57
18.03 27.05 35.07
13.88 20.83 27.77
10.28 15.41 20.55
11.14 16.71 22.28
11.14 15.41 22.28
10.28 16.71 20.55
13.88 20.83 27.77
1.03

1.54

2.05

50 kg
45.08
63.21
76.11
63.21
45.08
34.71
25.69
27.84
27.84
25.69
34.71
2.56
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าแรงภายในเฉลี่ยจากการ วิเคราะห์โครงถักด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel ทีได้จัดทาขึ้น กับโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป
โครงถัก
รูปแบบ

ผลต่างของแรงภายใน
เฉลี่ย (kg)

ร้อยละผลต่างของ
แรงภายในเฉลีย่ (%)

TU5
TU6
TU7
TH5
TH6
TH7
TI5
TI6
TI7
เฉลี่ย

1.45
1.55
1.24
0.24
0.31
1.28
2.82
1.42
0.58
1.21

3.48
4.20
3.06
1.04
1.55
5.52
7.93
7.40
2.75
4.10

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของโครงถักที่น้าหนักบรรทุก 50
กิโลกรัม จากการวิเคราะห์โครงถักด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้จัดทาขึ้น
กับโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป
การโก่งตัวจากวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม (mm)

ร้อยละ
ผลต่าง
ของการ
โก่งตัว
(%)

Microsoft
Excel

ไฟไนต์เอลิ
เมนต์ส้าเร็จรูป

ผลต่าง
ของการ
โก่งตัว
(mm)

TU5

2.91

2.56

0.35

12.03

TU6

1.89

2.34

0.45

19.23

TU7

1.80

2.23

0.43

19.28

TH5

4.38

3.95

0.43

9.82

TH6

2.55

3.63

1.08

29.75

TH7

2.82

3.38

0.56

16.57

TI5

3.03

2.34

0.69

22.77

TI6

2.56

2.21

0.35

13.67

TI7

1.65

2.01

0.36

17.91

เฉลี่ย

-

-

0.52

17.89

โครงถักรูปแบบ
ที่

4.4 ผลการประกอบโครงถัก และผลการทดสอบการรับนาหนักบรรทุก
คณะผู้จัดทาได้ทาการประกอบโครงถักจาลองจากวัสดุไม้ไอศกรีมขึ้น
จานวน 9 รูปแบบ รูปแบบละ 5 โครง เพื่อทาการทดสอบการรับน้าหนัก
บรรทุกที่ 20, 40, 60, 80 และ 100 กิโลกรัม และศึกษาพฤติกรรมการโก่ง
ตัวของโครงถักจาลอง ทาการจดบันทึกค่าการโก่งตัวของโครงถัก และนามา
หาค่าเฉลี่ยของการโก่งตัวได้ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวเฉลี่ยของโครงถัก

รูปแบบ
โครงถัก

รูปที่ 5 ตัวอย่างการทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกของโครงถัก
TU5
TU6
TU7
TH5
TH6
TH7
TI5
TI6
TI7
เฉลี่ย

TU5
3.50

mm

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
kg

kg

kg

kg

Microsoft Excel

kg
mm)

mm)
mm)

รูปที่ 6 ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของโครงถัก
รูปแบบ TU5

TU5
TU6
TU7
TH5
TH6
TH7
TI5
TI6
TI7

ผลต่างค่าการ
โก่งตัวระหว่าง
โปรแกรมไฟ
ไนต์เอลิเมนต์
กับการทดสอบ
จริงเฉลีย่

ร้อยละผลต่าง
ค่าการโก่งตัว
ระหว่าง
Microsoft
Excel กับการ
ทดสอบจริง
เฉลี่ย

ร้อยละผลต่าง
ค่าการโก่งตัว
ระหว่างไฟไนต์
เอลิเมนต์ กับ
การทดสอบ
จริงเฉลีย่

(mm)
0.09
0.10
0.21
0.11
0.40
0.15
0.34
0.13
0.10
0.18

(%)
5.21
14.09
30.40
8.10
13.24
10.04
4.37
21.27
13.52
13.36

(%)
6.78
7.32
13.96
5.36
18.84
7.18
20.03
9.17
7.99
10.74

หมายเหตุ การทดสอบจริงจะใช้น้าหนักบรรทุกเป็นสองเท่าของน้าหนักบรรทุกที่ใช้ในการวิเคราะห์

ตารางที่ 7 ผลการโก่งตัวเฉลี่ยจากการทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกต่างๆ
โครงถัก
รูปแบบที่

ผลต่างค่าการ
โก่งตัวระหว่าง
โปรแกรม
Microsoft
Excel ที่ได้
จัดท้าขึนกับ
การทดสอบ
จริงเฉลีย่
(mm)
0.12
0.18
0.46
0.17
0.24
0.18
0.09
0.33
0.13
0.21

5. สรุปผลการศึกษา

การโก่งตัวเฉลีย่ ที่วัดได้จากการทดสอบโครงถักที่น้าหนักบรรทุก
ต่างๆ (mm)
20 kg
40 kg
60 kg
80 kg
100 kg
0.58
1.14
1.58
2.17
2.67
0.49
0.84
1.28
1.70
2.26
0.55
1.05
1.44
2.08
2.58
0.72
1.66
2.53
3.24
4.12
0.57
1.19
1.73
2.49
2.89
0.63
1.29
1.85
2.46
3.13
0.62
1.14
1.74
2.29
2.90
0.40
0.82
1.22
1.61
1.95
0.44
0.72
1.18
1.44
1.83

4.5 ผลการเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของโครงถักที่ทาการทดสอบการรับ
นาหนักบรรทุก กับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้
จัดทาขึน และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป
นาค่าการโก่งตัวที่ได้จากการทดสอบการรับน้าหนักบรรทุก 20, 40,
60, 80 และ100 กิโลกรัม ไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel ที่ได้จัดทาขึ้น และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป ได้
ดังตารางที่ 8

จากการเลื อ กรู ป แบบโครงถั ก ที่ ส นใจมาจ านวนทั้ ง สิ้ น 9 รู ป แบบ
สามารถสร้ า งสู ต รการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบโครงถั ก ในโปรแกรม
Microsoft Excel ได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีชิ้นส่วนรับ แรงอัด 5, 6 และ 7
ชิ้นส่วน
ผลจากการเปรียบเทียบโครงถักที่แตกต่างกันทั้ง หมด 9 รูปแบบ ที่
น้าหนักบรรทุกที่ใช้ในการวิเคราะห์สูงสุดเท่ากับ 50 กิโลกรัม พบว่าค่าแรง
ภายใน และค่ า การโก่ ง ตั ว จากการวิ เ คราะห์ โ ครงถั ก ด้ ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel ที่ได้จัดทาขึ้นและโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป นั้น
มีค่าที่แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 % และ 17.89 % ตามลาดับ
เมื่อนาโครงถักจาลองที่ประกอบขึ้นไปทาการทดสอบการรับน้าหนัก
บรรทุก และทาการเปรียบเทียบค่ า การโก่ง ตัว จากการทดสอบ กับ การ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
สาเร็จรูป (โดยที่น้าหนักจริงที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเป็นสองเท่าของน้าหนัก
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ) ได้ ผ ลต่ า งเฉลี่ ย อยู่ ที่ 13.36 % และ 10.74 %
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าผลการเปรียบเทียบการทดสอบรับน้าหนักบรรทุก
ของโครงถักเมื่อเทียบกับทั้ง 2 โปรแกรมนั้นต่างกันเพียงแค่ 2.62 % นั้น
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า โปรแกรม Microsoft Excel ที่ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น สามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์หาค่าแรงภายในและค่าการโก่งตัวของโครงถักที่มี
ลักษณะ 9 รูปแบบคือ TU5, TU6, TU7, TH5, TH6, TH7, TI5, TI6 และ
TI7 แทนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูปได้
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ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อความเหนียวของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
EFFECT OF CONFINING PRESSURE ON DUCTILITY
OF SQUARE SECTION CONCRETE FILLED STEEL TUBE COLUMN
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะของเสาเหล็ ก กรอก
คอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการให้แรงโอบรัดทางด้านข้าง เสาเหล็ก
กรอกคอนกรีตตัวอย่างจะถูกนามาทดสอบเพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความ
เหนียวซึ่งประกอบด้วย ตัวประกอบความเหนียว ตัวประกอบการดูดซับ
พลังงาน และดัชนีงาน ซึ่งคานวณจากกาลังรับแรงอัด และความสัมพันธ์
ระหว่างแรงและการหดตัวจากการทดสอบกาลังรับแรงอัด ตัวแปรหลักใน
การศึกษานี้คือ หน่วยแรงโอบรัดด้านข้าง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0, 2.4, 4.8 และ
7.2MPa คิดเป็น 0%, 11.4%, 22.9% และ 34.3% ของกาลังอัดของแกน
คอนกรี ต ปลอกเหล็ ก มอก. SM490 ขนาด 98x98x350 มิ ล ลิ เมตร ถู ก
นามาใช้ทาเป็นปลอกเสาเพื่อโอบรัดแกนคอนกรีตซึ่งมีกาลังอัด 20.98MPa.
การให้แรงทางโอบรัดทางด้านข้างจะกระทาผ่านแจ็คเก็ต ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มหน่วยแรงโอบรัดด้านข้าง 11.4%-34.3% ของกาลัง
อัดของแกนคอนกรีต ทาให้กาลังรับแรงอัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้า
ตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มขึ้น 3.0-19.3% อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการให้แรง
โอบรัด ด้านข้ างต่าก าลังรับ แรงอัดของเสาตัวอย่างเพิ่ ม ขึ้ น เพี ยงเล็ก น้อ ย
เท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่า การเพิ่มหน่วยแรงโอบรัดด้านข้างแก่เสาเหล็ก
กรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยใช้แจ็คเก็ต ไม่มีประสิทธิภาพใน
การปรับ ปรุง สมรรถนะความเหนียวของเสาซึ่งแตกต่างจากกรณี หน้าตัด
วงกลม
คาสาคัญ: แจ็คเก็ต, พารามิเตอร์ความเหนียว, กาลังรับแรงอัด, การให้แรง
โอบรัด, การวิบัติ

Abstract
This paper aims to develop the performance of the square
section of the CFT column using preconfining pressure. The
square sections of CFT columns were experimentally
investigated for its ductility performance including of ductility
factor, energy absorption factor and work index, based on its
compressive strength and load-deformation characteristics

under uni-axial load test. The main parameter investigated was
the confining pressure, which various from 0, 2.4, 4.8 and
7.2MPa corresponding to 0%, 11.4%, 22.9% and 34.3% of
concrete strength. The steel tubes grade TIS SM490 with
external dimensions of 98 mm, 98 mm and 350 mm were used
to confine the core concrete having a compressive strength of
20.98 MPa. The confining pressure was applied by preconfining
of the steel jacket. Test results showed that increasing of
confining pressure of 11.4%-34.3% of concrete strength
significantly improved the compressive strength of the square
section of CFT column by 3.0-19.3%. However, at low confining
pressure, the increase of confining pressure slightly increased
the compressive strength. Moreover, it was found that the use
of preconfining steel jacket for the square section of CFT
column does not enhancing its ductility performance unlike
the circular section.
Keywords: Jacketing, Ductility Parameters, Compressive
Strength, Preconfining, Failure

1. บทนา
เสาเหล็ ก กรอกคอนกรี ต (Concrete Filled Tube Column, CFT)
เป็นเสาเชิงประกอบที่เกิดจากการบรรจุคอนกรีต ลงในท่อเหล็ก ปัจจุบันได้
ถูก นามาใช้เป็ น องค์อาคารในโครงสร้างขนาดใหญ่ ห ลายโครงการเพิ่มขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว โลก เช่ น Petronas Tower, World Financial Centre
Shanghai, Sky Tree Tokyo เป็นต้น [1-4] เนื่องจากแกนคอนกรีตภายใน
เสาทาหน้าที่ในการรองรับแรงอัดในแนวแกนและยังช่วยป้องกันการเกิดการ
โก่ ง เดาะของปลอกเหล็ ก ในทางกลั บ กั น ปลอกเหล็ ก ท าหน้ าที่ รั บ แรงใน
แนวแกนร่วมกับคอนกรีตและป้องกันการเบ่งตัวด้านข้างของแกนคอนกรีต
ทาให้แกนคอนกรีตอยู่ภายใต้สภาวะความเครียดแบบสามแกน อันเป็นผลส่ง
ต่อให้เป็นผลทาให้เสาเหล็กกรอกคอนกรีตมีความแกร่ง (stiffness), กาลัง
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(strength), ความเหนี ย ว (ductility), และการดู ด ซั บ พลั ง งาน (energy
absorption) เหนือกว่าเสาคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้
ปลอกเหล็กยังทาหน้าที่เป็นแบบหล่อ ซึ่งทาให้การก่อสร้างทาได้ง่าย รวดเร็ว
และประหยัด[5, 6]
อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัด
สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประสิทธิภาพในการรับน้าหนักน้อยว่าเสา
เหล็กกรอกคอนกรีตที่มีหน้าตัดวงกลม เนื่องจากเสาหน้าตัดรูปวงกลมมีการ
กระจายของความเค้นโอบรัดที่สม่าเสมอกว่าเสาหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยม[7-13]
ดังแสดงในรูปที่ 1 จึงมีหลายงานวิจัยที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
น้าหนักของเสาหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยม

ก.หน้าตัดวงกลม
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ตัวอย่างทดสอบ สาหรับค่าพารามิเตอร์ความเหนียวที่ใช้พิจารณาในงานวิจัย
นี้ ประกอบด้ ว ย ตั วประกอบความเหนี ย ว (Ductility factor, 𝜇𝑐𝑢 ), ตั ว
ประกอบการดูดซับพลังงาน (Energy absorption capacity factor, 𝑒𝑐𝑢 )
และดัชนีงาน (Work index, 𝑊𝑐𝑢 )

ข.หน้าตัดสี่เหลี่ยม

รูปที่ 2 แผนภูมิการดาเนินการทดลอง

รูปที่ 1 การกระจายหน่วยแรงโอบรัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต[7, 12]

ตารางที่ 1 รายละเอียดชุดตัวอย่างทดสอบ

การเพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้างก็เป็นวิธีหนึ่งที่นามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรับน้าหนักของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต แต่งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่
มุ่งเน้นที่ผลของแรงโอบรัดทางด้านข้างต่อพฤติกรรมของเสาหน้าตัดวงกลม
[12-20] สาหรับงานวิจัยที่ศึกษาผลของแรงโอบรัดทางด้านข้างต่อพฤติกรรม
ของเสาหน้าสี่เหลี่ยมยังมีไม่มาก[7-11] โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของแรงโอบรัด
ทางด้านข้างในลักษณะ Active Confinement ต่อพฤติกรรมของเสาหน้า
สี่เหลี่ย มยั งมี น้ อยมาก[12, 13] ดั งนั้ น การศึ กษานี้ จึ งมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ศึกษาผลของการเพิ่มแรงโอบรัดด้านข้างในลักษณะ Active Confinement
ต่อความเหนียวของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส

2. ตัวอย่างทดสอบและการทดสอบ

Specimen
series

D H t  L

(mm)

Pre-Confining
Ratio
flp
fco'

100%

Pre-Confining
Pressure flp
(MPa)

CFT-00

98x98x2.3x350

0

0.0

CFT-10

98x98x2.3x350

11.4

2.4

CFT-20

98x98x2.3x350

22.9

4.8

CFT-30

98x98x2.3x350

34.3

7.2

2.1 การเตรียมตัวอย่าง

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของศึกษาผลของการเพิ่มแรงโอบรัดด้านข้าง
ต่อความเหนียวของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส จึงได้แบ่ง
การทดลองเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมตัวอย่างทดสอบ, ทดสอบกาลังรับ
แรงอัด, หาค่าพารามิเตอร์ความเหนียว และสรุปผล ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย
ตัวแปรหลักคือ หน่วยแรงโอบรัดทางด้านข้าง เท่ากับ 0, 2.4, 4.8, และ7.2
MPa คิ ด เป็ น 0%, 11.4% 22.9% และ34.3% ของก าลั ง อั ด ของแกน
คอนกรีต ตามลาดับ
รายละเอียดของชุดทดสอบได้สรุป และแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยชื่อ
ตัวอย่างทดสอบที่ระบุถูกกาหนดในรูป CFT-XX ซึ่ง XX หมายถึง หน่วยแรง
โอบรัดก่อนทางด้านข้างที่กระทาต่อตัวอย่างทดสอบคิดเป็นเปอร์เซ็น ต์ (0%,
10%, 20% และ30%) สาหรับแต่ละชุดทดสอบจะประกอบด้วยเสาเหล็ก
กรอกคอนกรีตสองตัวอย่างซึ่งจะนาไปทดสอบกาลังรับแรงอัด และคานวณ
พารามิเตอร์ความเหนียว โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของความเค้นกับ
ความเครียดตามแนวแกนของตัวอย่างทดสอบตามวิธีของ Sheikhและคณะ
[21] ซึ่งกาลังรับแรงอัดและพารามิเตอร์ความเหนียวได้มาจากค่าเฉลี่ยของ

การวิ จั ย นี้ ใช้ ค อนกรี ต มี ก าลั ง รับ แรงอั ด 20.98 MPa (BS1881-116
1983)[22] ปลอกเหล็กใช้เหล็กรูปพรรณเกรด TIS SM490 มีจุดคราก (fy)
และกาลังรับแรงดึง (fu) ของปลอกเหล็กเท่ากับ 324 MPa และ 490 MPa
ตามลาดับ มีขนาด 98x98 มม. หนา 2.3 มม. โดยการเตรียมตัวอย่างเริ่ม
จากการกรอกคอนกรีตลงในปลอกเหล็กที่มีช่องว่างตามยาว 1 มม. ยาว 350
มม. ดังแสดงในรูปที่ 3 (ก) หลังจากหล่อเป็นเสาคอนกรีตปลอกเหล็กแล้วทา
การบ่ ม เป็ น ระยะเวลา 28 วั น และตั้ ง ไว้ ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มของ
ห้องปฏิ บั ติการจนกว่าจะถึ งเวลาให้ แรงโอบรัด โดยประกอบตัวอย่างเข้ า
กับแจ็คเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 3(ข) ใช้แม่แรงถ่ายแรงสู่แจ็คเก็ตอ่านค่าแรงบีบ
รัดตามที่กาหนด ดังแสดงในรูป 3(ค) แล้วเชื่อมปลอกเหล็กตลอดความยาว
ช่องว่าง จากนั้นถอดแจ็คเก็ตออกแทนการตรวจวัดค่าหน่วยแรงโอบรัดที่
แท้จริงภายหลังจากการเชื่อมประกอบชิ้น ตัวอย่างทดสอบ ดังแสดงในรูปที่
3(ง) แล้วตั้งไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการจนถึงเวลาทดสอบ
กาลังรับแรงอัด
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มีการหดตัว 10 มม. หรือเมื่อแรงที่ใช้ลดลงน้อยกว่า 80 % ของแรงสูงสุดที่
วัดได้หรือเมื่อแรงที่ ใช้ถึง 90 % ของความสามารถของเครื่องทดสอบ ใน
ระหว่างการทดสอบแรงอัดตามแนวแกนและการเปลี่ยนรูปตามแนวแกน จะ
มี ก ารบั น ทึ ก ค่ า แรงกระท าและการหดตั ว ในแนวแกนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจน
ตัวอย่างทดสอบเกิดการวิบัติ
(ก) การหล่อเสาตัวอย่าง

2.3 การหาค่ากาลังรับแรงอัดสูงสุด

(ข) ใส่แจ็คเก็ต

กาลังรับแรงอัดสูงสุดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต 𝑓′𝑐 𝑚𝑎𝑥 สามารถหา
ได้จากแรงในแนวแกนสูงสุด 𝑃𝑚𝑎𝑥 และพื้นที่สัมผัสแรงอัดของตัวอย่างเสา
เหล็กกรอกคอนกรีต 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 ดังสมการที่ (1)
𝑃
𝑓′𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥
(1)
𝐴
𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠

2.4 การหาค่าพารามิเตอร์ความเหนียว
(ค) ถ่ายแรงผ่านแจ็คเก็ต

(ง) ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ

รูปที่ 3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบเสาคอนกรีตปลอกเหล็ก[23]
2.2 การทดสอบกาลังรับแรงอัด
การทดสอบก าลัง รับ แรงอั ด ใช้ เครื่อ ง Universal Testing Machine
(UTM) ขนาด 2,000 kN โดยแรงอัดในแนวแกนกระทาลงสู่ตัวอย่างทดสอบ
โดยตรงผ่ า น Steel Bearing Plate ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 150 มม.
หนา 2.3 มม. และ Steel Ball-bearing Plate ขนาดเส้น ผ่านศู นย์กลาง
160 มม. หนา 80 มม. ดังแสดงในรูปที่ 4 การหดตัวในแนวแกนถูกวัดด้วย
Linear Variable Differential Transducers (LVDTs) จานวน 2 ตัว การ
วัด การเคลื่ อ นที่ จะวัด ด้ วย Strain Gauge สองด้ านที่ ไม่ ได้ เชื่ อม ด้ านละ
สองทิศทาง จานวน 2 ตัวอย่างเพื่อวัดการเคลื่อนที่ตามแนวยาวและแนว
ขวางของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของผล
การทดสอบในงานวิจัยนี้เท่านั้น เมื่อติดตั้งตัวอย่างทดสอบเข้าที่แล้ว ทาการ
อัดแรงในแนวแกนเบื้องต้น(Pre-loading) ประมาณ 50 kN และคลายแรง
(Unloading) เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างหัวกดและตัวอย่างทดสอบ

เพื่ อ ความสะดวกในการวิ เคราะห์ ค วามเหนี ย วของเสาเหล็ ก กรอก
คอนกรี ต จึ ง ใช้ พ ารามิ เ ตอร์ ป ระเมิ น ความเหนี ย วซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ตั ว
ประกอบความเหนี ย ว (Ductility factor, 𝜇𝑐𝑢 ), ตั ว ประกอบการดู ด ซั บ
พลั ง งาน (Energy absorption capacity factor, 𝑒𝑐𝑢 ) และดั ช นี ง าน
(Work index, 𝑊𝑐𝑢 ) โดยคานวณจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
กับ ความเครียดตามแนวแกนตามวิธีของ Sheikhและคณะ[21, 24] ซึ่งได้
เสนอแนะวิธีการหาพารามิเตอร์ความเหนียว โดยพิจารณาพฤติกรรมของ
กราฟระหว่างความเค้นกับความเครียดของวัสดุ 3 ประเภท คือ ประเภท A
มีรูปแบบลักษณะเป็นของ CFT, ประเภท B มีรูปแบบลักษณะเป็นของเหล็ก
และ ประเภท C มี รูป แบบลั ก ษณะเป็ น ของคอนกรีต ดั งแสดงในรูป ที่ 5
อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้จะหาพารามิเตอร์ความเหนียว จากกราฟประเภท
A และ C เท่านั้น และในกรณี ประเภท C กาหนดให้ความเครียดที่เกิดการ
วิบัติเท่ากับ 0.012

รูปที่ 4 การติดตั้งเครือ่ งมือทดสอบ[23]

เสาเหล็กกรอกคอนกรีตทั้งหมดจะถูกทดสอบภายใต้แรงอัดในแนวแกน
อัตราการเคลื่อนที่ของแรงเริ่มต้นคือ 0.5 มม. / นาที จากนั้นจะเพิ่มอัตรา
การเคลื่ อ นที่ ข องแรงช่ ว งละ 0.05 มม. / นาที ส าหรั บ การเคลื่ อ นที่ ใ น
แนวแกนทุก 2 มม. หลังจากนั้นจะหยุดทดสอบเมื่อการเสียรูปตามแนวแกน

รูปที่ 5 นิยามของพารามิเตอร์ความเหนียวตามพฤติกรรมของวัสดุ 3 ประเภท
[21, 24]
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ตัวประกอบความเหนียว (Ductility factor, 𝜇𝑐𝑢 ) คือ ค่าที่ใช้บ่งบอก
เป็นเปอร์เซ็นการยืดตัว และความสามารถในการขึ้นรูป ของวัสดุ สามารถ
คานวณได้จากค่าความเครียดที่จุดคราก (𝜀1 ) คือ ค่าเริ่มต้นความชันของ
กราฟไปตัดกับเส้นที่ความเค้นสูงสุด กับค่าความเครียดที่ เกิดการวิบัติ (𝜀𝑐𝑢 )
และในกรณี ประเภท C กาหนดให้ความเครียดที่เกิดการวิบัติเท่ากับ 0.012 ดัง
สมการที่ (2)
𝜇𝑐𝑢 =

𝜀𝑐𝑢

แสดงในรูปที่ 5 (ในกรณี ประเภท C กาหนดให้ความเครียดที่เกิดการวิบัติ
เท่ากับ 0.012)
ค่าดัชนีงาน (𝑊𝑐𝑢 ) เป็นพารามิเตอร์ที่ไม่มีมิติคานวณได้จากค่าการดูด
ซึ ม พลั งงาน ดั งสมการที่ (3) ซึ่ งถื อว่าเป็ น พารามิ เตอร์ที่ เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ความเหนียวของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้านข้าง ทั้งนี้
ค่าพารามิเตอร์ความเหนียวที่ได้จากการคานวณที่มีค่ามากบ่งบอกถึงความ
เหนียวเพิ่มขึ้นและค่าที่ได้จากการคานวณน้อยลงหมายถึงความเหนียวลดลง

(2)

𝜀1
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(𝑒𝑐𝑢 )

(3)
ตั ว ป ระกอบ การดู ด ซั บ พ ลั ง งาน (Energy absorption capacity
ในขั้นตอนสุดท้าย กาลังรับแรงอัด และค่าพารามิเตอร์ความเหนียว
factor, 𝑒𝑐𝑢 ) คื อ ค่ า พลั ง งานที่ ชิ้ น งานสามารถดู ด ซั บ ได้ ต ลอดการชน
กระแทก หรือยุบตัว หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟสะสมของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ของแต่ละชุดได้จากค่าเฉลี่ยของสองตัวอย่างทดสอบ
ของเส้นโค้งความเค้นกับความเครียดเล็กๆ จนถึงจุดวิบัติของเสา CFT ดัง
𝑊𝑐𝑢 =

( 𝑓′𝑐 𝑚𝑎𝑥 ) ( 𝜀1 )

3. ผลการทดสอบ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาผลของการเพิ่มแรงโอบรัดด้านข้างต่อ
ความเหนี ย วของเสาเหล็ ก กรอกคอนกรีต หน้ าตั ด สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รัส ผลการ
ทดสอบกาลังรับแรงอัด และพารามิเตอร์ความเหนียว ของแต่ละชุดทดสอบ
หาได้จากค่าเฉลี่ยของ 2 ตัวอย่าง ได้สรุป ในตารางที่ 2 และความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นกับความเครียดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตได้ ดังแสดงใน
รูปที่ 6
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบ

Specimen
Series

Preconfining
pressure
( flp )

PreConfining
Ratio
flp
fco'

f

'
c max

100%

MPa

MPa

Ductility
factor

Energy absorption
capacity factor

( cu )
MPa

( ecu )
MPa

Work index
(Wcu)

Type A

Type C

Type A

Type C

Type A

Type C

CFT-00
(Control)

0.0 (0%)

0

49.52

1.543

2.086

0.280

0.408

1.019

1.448

CFT-10

2.4 (11.4%)

11.4

51.01

1.146

1.742

0.229

0.417

0.644

1.194

CFT-20

4.8 (22.9%)

22.9

51.15

1.278

2.591

0.189

0.457

0.767

1.931

CFT-30

7.2(34.3%)

34.3

59.04

1.510

2.126

0.256

0.490

0.769

1.468
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Preconfining 0% (Control)
CFT00a

CFT00b

Preconfining 11.4%
CFT10a

CFT10b

Preconfining 22.9%
CFT20a

CFT20c

Preconfining 34.3%
CFT30a

CFT30c

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต
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3.1 กาลังรับแรงอัด
จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อเพิ่มความเค้นโอบรัดทางด้านข้างให้กับเสา
เหล็กกรอกคอนกรีต เท่ากับ 0, 2.4, 4.8 และ 7.2 MPa ตามลาดับ ซึ่งคิด
เป็น 0%, 11.4%, 22.9% และ 34.3% ของกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
(20.98 MPa) ก าลั งรับ แรงอั ด ของเสาเหล็ ก กรอกคอนกรีต มี ค่ าเท่ ากั บ
49.52, 51.01, 51.15 และ 59.04 MPa ตามลาดับ อิทธิพลของแรงโอบรัด
ด้านข้างต่อกาลังรับแรงอัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต ได้แสดงในรูปที่ 7
จะเห็ น ได้ ว่ า ในช่ ว งที่ มี ห น่ ว ยแรงโอบรั ด ต่ า การเพิ่ ม หน่ ว ยแรงโอบรั ด
ด้านข้าง ตั้งแต่ 2.4-4.8 MPa ทาให้เสาเหล็กกรอกคอนกรีตพัฒนากาลังรับ
แรงอัดเพิ่มขึ้นเพียง 1.6 MPa คิดเป็น 3.0%ของตัวอย่างที่ไม่มีการให้แรง
โอบรัด เท่ านั้ น อย่ างไรก็ ต าม เมื่ อ ให้ ห น่ วยแรงโอบรัดด้ านข้ างมากกว่า
22.9% (4.8MPa) ของกาลังอัดของแกนคอนกรีต กาลังรับแรงอัดของเสา
เหล็ ก กรอกคอนกรีต จะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ โดยเมื่ อ ให้ แ รงโอบรัด
34.3% (7.2 MPa) กาลังรับแรงอัดของเสาตัวอย่างเพิ่มขึ้นถึง 9.5MPa คิด
เป็น 19.2%ของตัวอย่างที่ไม่มีการให้แรงโอบรัด แสดงให้เห็นว่าการให้แรง
โอบรัดด้ านข้ างที่ ไม่ม ากพอจะมี ป ระสิท ธิ ภ าพต่ าในการพั ฒ นากาลังรับ
แรงอัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต หน้าตัดสี่เหลี่ยม ทั้งนี้ เนื่องจากความ
เค้นโอบรัดในแกนคอนกรีต มีการกระจายไม่สม่าเสมอ จะมีความเค้นสูง
บริเวณแกนกลางและมุมเท่านั้น[25] การที่จะทาให้บริเวณที่มีความเค้นต่า
ได้รับอิทธิพลจากการโอบรัดจาเป็นต้องให้แรงโอบรัดด้านข้างที่มากพอ
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ตารางที่ 2 สาหรับอิทธิพลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อค่าพารามิเตอร์ความ
เหนียวของทั้งสองรูปแบบ ได้แสดงในรูปที่ 8-รูปที่ 10 ตามลาดับ

รูปที่ 8 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อตัวประกอบความเหนียว

รูปที่ 9 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อตัวประกอบการดูดซับพลังงาน

รูปที่ 7 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อกาลังรับแรงอัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต

3.2 พารามิเตอร์ความเหนียว
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของเสาเหล็กกรอก
คอนกรีต จากการทดสอบกาลัง รับ แรงอัด ในรูป ที่ 6 ถูกน ามาค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์ความเหนียวของเสา จากรูปที่ 6 จะเห็นว่าเมื่อมีการให้แรง
โอบรั ด ด้ า นข้ า งรู ป แบบของกราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเค้ น กั บ
ความเครียดของเสาตัวอย่างมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
พิจารณารูป แบบกราฟความเค้ นกับ ความเครียดของเสาตัวอย่าง เป็นทั้ง
ประเภท A และประเภท C เพราะรูปแบบลักษณะการวิบัติของตัวอย่างผล
การทดสอบไม่ชัดเจน เนื่องจากอัตราส่วนความกว้างต่อความหนาของเหล็ก
กรอกคอนกรีตมากกว่า 30 (B/t > 30) เพื่ อประเมิ นความเหนี ยวทั้งสอง
รูปแบบและได้สรุปค่าพารามิเตอร์ความเหนียวของเสาทั้งสองรูปแบบไว้ใน

รูปที่ 10 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อดัชนีงาน

จากรูปที่ 8-รูปที่ 10 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ความเหนียว
ตามรูปแบบกราฟประเภท A ค่าพารามิเตอร์ความเหนียวทั้งสามมีค่าลดลง
เมื่อเทียบกับเสาตัวอย่างที่ไม่ มีการให้แรงโอบรัด อย่างไรก็ตามพบว่า เมื่อ
เพิ่มแรงโอบรัดมากกว่า 2.4 MPa (11.4%) ค่าพารามิเตอร์ความเหนียวทั้ง
สาม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงน้อยกว่าตัวอย่างควบคุม
เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ความเหนียวตามรูปแบบกราฟประเภท C
มี เฉพาะค่ า ตั ว ประกอบการดู ด ซั บ พลั ง งานเท่ า นั้ น ที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
เล็กน้อย สาหรับตัวประกอบความเหนียวและดัชนีงาน มีค่าลดลงในช่วงที่มี
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แรงโอบรัดต่า แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อให้แรงโอบรัดทางด้านข้างมากกว่ า
2.4 MPa (11.4%)
จากการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ความเหนียวทั้งสองรูปแบบ จะเห็นได้
ว่ า การใช้ แ จ็ ค เก็ ต เพิ่ ม แรงโอบรั ด ทางด้ า นข้ า งให้ กั บ เสาเหล็ ก กรอก
คอนกรีตนั้น ไม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความเหนียว ทั้งนี้ ผลที่ได้
อาจเกิดจากความเค้นโอบรัดในปลอกเหล็ก (Hoop Stress) มีการกระจาย
ไม่สม่าเสมอ ในระหว่างขั้นตอนให้กาลังรับแรงอัดแก่เสาตัวอย่าง การให้
ความเค้นโอบรัดด้านข้างของเสาหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะมีความเค้นสูง
เฉพาะด้ า นที่ ให้ แ รงโอบรั ด [23] ซึ่ ง ต่ า งจากเสาหน้ า ตั ด วงกลมที่ มี ก าร
กระจายความเค้ น โอบรัด ในปลอกเหล็ ก สม่ าเสมอ ดั ง แสดงในรูป ที่ 11
ดังนั้น เมื่อเสารับแรงอัด ความเค้นอัดในแนวดิ่งจะเสริมกับความเค้นดึงใน
แนวราบ ทาให้เสถียรภาพของผนังเหล็กด้านที่ให้แรงโอบรัดลดลง เป็นเหตุ
ให้ ป ลอกเหล็ ก ด้ านนี้ มี โอกาสเกิ ด วิบั ติ ม ากกว่ าเมื่ อ เสามี ก ารหดตั วจาก
แรงอัดเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาที่มีค่าสัดส่วนความกว้างของเสา(B)
ต่ อ ความหนาของเหล็ ก ปลอก(t) มากกว่ า 30[26, 27] และเสาที่ มี
อัตราส่วนความยาว(L)ต่อความกว้างของเสา(B)สูง จะได้รับประโยชน์จาก
การโอบรัดทางด้านข้างน้อย[8, 28]

รูปที่ 11 รูปแบบการกระจายความเครียดของท่อเหล็กกลมและสี่เหลี่ยม[23]

4. บทสรุป
ผลของการเพิ่มแรงโอบรัดด้านข้างต่อความเหนียวของเสาเหล็กกรอก
คอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ ม หน่ วยแรงโอบรัด ด้ านข้ างในช่ว ง 11.4%-34.3% ของ
ก าลั ง อั ด ของแกนคอนกรี ต ท าให้ ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของเสาเหล็ ก กรอก
คอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มขึ้น 3.0-19.3% โดยจะเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อให้หน่วยแรงโอบรัดด้านข้างมากกว่า 22.9% (4.8 MPa) ของ
กาลังอัดของแกนคอนกรีต
2. การเพิ่มหน่วยแรงโอบรัดด้านข้างแก่เสาเหล็กกรอกคอนกรีตโดย
ใช้แจ็คเก็ต ไม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความเหนียว

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยใครขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จ.สกลนคร ที่ให้การสนับสนุนวัสดุ สถานที่ และเครือ่ งมือทดสอบ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

เอกสารอ้างอิง
[1] Cai, J. and Z.-Q. He. (2006). Axial load behavior of square
CFT stub column with binding bars. Journal of
Constructional Steel Research, 2006. 62(5), pp. 472-483.
[2] Han, L.-H., W. Li, and R. (2014). Bjorhovde, Developments
and advanced applications of concrete-filled steel tubular
(CFST) structures: Members. Journal of Constructional
Steel Research, 2014. 100, pp. 211-228.
[3] Liu, D., W.-M. Gho, and J. Yuan. (2003). Ultimate capacity
of high-strength rectangular concrete-filled steel hollow
section stub columns. Journal of Constructional Steel
Research, 59(12), pp. 1499-1515.
[4] Sakai, J. (2018). Current State of Studies of Steel-Concrete
Composite Structures. steel construction today &
tomorrow, 55(3), pp. 1-4.
[5] Kalemi, B. (2016). Numerical modelling and assessment of
circular concrete-filled steel tubular members. Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia. pp. 54.
[6] ชุ ลี พ ร อุ ย ยื น ยงค์ , สิ ท ธิชั ย แสงอาทิ ต ย์ และ ศาสน์ สุ ข ประเสริฐ
(2553). การศึกษากาลังอัดของคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรั สที่ถูก
โอบรัดก่อนด้วยปลอกเหล็ก. การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมโยธา
แห่งชาติครั้งที่ 15, อุบลราชธานี, 12-14 พฤษภาคม 2553.
[7] Johansson, M. and Gylltoft, K. (2001). Structural behavior
of slender circular steel-concrete composite columns
under various means of load application. Steel and
Composite Structures, 1(4), pp. 393-410.
[8] Schneider, S. (1998). Axially loaded concrete-filled steel
tubes. ASCE Journal of Structural Engineering, 124(10), pp.
1125-1138.
[9] Shams, M. and M. Saadeghvaziri. (1997). State of the art of
concrete-filled steel tubular columns. ACI Structural
Journal, 94(5), pp. 558–571.
[10] Shanmugam, N. and B. Lakshmi. (2001). State of the art
report on steel-concrete composite columns. Journal of
Constructional Steel Research, 57(10), pp. 1041–1080.
[11] Oliveira, W. L. A. d., et al. (2010). Evaluation of passive
confinement in CFT columns. Journal of Constructional
Steel Research, 66, pp. 487–495.
[12] Auyyuenyong, C. (2011). Strengthening of axial
compressive square reinforced concrete columns by
preconfining with steel jackets, Civil Engineering.
Suranaree University of Technology. pp. 203.

STR17-7

1064

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

[13] Namvijitr, N. (2011). Strengthening of axial compressive
circular reinforced concrete columns by preconfining with
steel jackets, Civil Engineering. Suranaree University of
Technology. pp. 178.
[14] Elremaily, A. and A. Azizinamini. (2002). Behavior and
strength of circular concrete-filled tube columns. Journal
of Constructional Steel Research, 58(12), pp. 1567-1591.
[15] Nishiyama, I., et al. (2002). Summary of research on
concrete-filled structural tube column system carried out
under the USJapan cooperative research program on
composite and hybrid structures, Building Research
Institute (BRI).
[16] Sakino, K., et al. (2004). Behavior of centrally loaded
concrete-filled steel-tube short columns. ASCE Journal of
Structural Engineering, 130 pp. 180–188.
[17] Seangatith, S. and J. Thumrongvut. (2009). Experimental
investigation on square steel tubed rc columns under
axial compression. Suranaree Journal of Science and
Technology, 16(3), pp. 205-220.
[18] Kuranovas, A., et al. (2009). Load-bearing capacity of
concrete-filled steel columns. Journal of civil engineering
and management, 15(1), pp. 21–33.
[19] Xiao, Y, W. He, and K. Choi. (2005). Confined concrete
filled tubular columns. Journal of Structural Engineering,
ASCE, 131(3), pp. 488-497.
[20] Holmes, N., et al. (2014). Active confinement of weakened
concrete columns. Materials and Structures,
[21] Sheikh, S. A., et al. (1994). Confinement of high strength
concrete columns. ACI Structural Journal, 91(1), pp. 100111.
[22] BS1881-116 (1983). Testing concrete in Part 116: Method
for determination of compressive strength of concrete
cubes. BS 1881-116.
[23] Greepala, V., Chareerat, T., Wongthong, P. and Kongna, P.
(2019). Effect of confining pressure on compressive
strength and ductility of square section concrete filled
tube column. 1 6 th East Asia-Pacific Conference on
Structural Engineering & Construction (EASEC16), Brisbane,
Australia, 3-6 December 2019.
[24] Cui, C. and S. A. Sheikh. (2010). Experimental study of
normal- and high-strength concrete confined with fiberreinforced polymers. Journal of Composites for
Construction, 14. pp. 553-561.

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

[25] Nardin, S. D. and A. L. H. C. EL Debs. (2007). Axial load
behaviour of concrete-filled steel tubular columns.
Proceeding of the Institution of Civil Engineers, Structures
and Building, 160. pp. 13-22.
[26] Uy, B. (1998). Concrete-filled fabricated steel box
columns for multi-storey buildings behaviour and design.
Progress in Structural Engineering and Materials, 1(12). pp.
150-158.
[27] Jamaluddin, N. (2001). Behaviour of elliptical concretefilled steel tube (CFT) columns under axial compression
load, in School of Civil Engineering. The University of
Leeds. p. 44.
[28] Oliveira, W. L. A. d., et al. (2010). Evaluation of passive
confinement in CFT columns, Journal of Constructional
Steel Research, 66. pp. 487-495.

STR17-8

1065

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Post-Buckling Behavior of Variable-Arc-Length Pipe due to Internal Fluid Motion
Wichawat Nathabumrung1 Panithan Padthomfang1 Tanakorn Tima1 and Karun Klaycham2,*
1Student,
2 Lecturer,

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand
*Corresponding author; E-mail address: karun.kl@ku.ac.th

Abstract
This paper presents the instability and post-buckling
behaviors of the variable-arc-length (VAL) pipe caused by
internal transporting fluid motion, including the effects of the
pipe weight and variation of internal fluid pressure. The set of
governing equation of the pipe, which is nonlinear first-order
differential equation is derived by considering the equilibrium of
force and moment and the geometric relation of the differential
pipe segment in two-dimensions. The variation of internal
pressure inside the pipe is calculated from the energy
conservation based on Bernoulli principle. The set of governing
equation corresponds to the two-point boundary value
problem, which is conveniently solved by using the shooting
method. The present numerical results are found to be
compatible with the elliptic integral solution provided in the
available literature. The numerical results indicate that the
effects of the pipe and internal fluid weight are to decrease the
critical buckling fluid velocity and cause to lose the pipe
stability.

crude oil in offshore structure applications. The problem of
variable arc-length pipe was investigated by Chucheepsakul and
Monprapussorn [4] using the elliptic integral method. They
reported that the dimensionless critical internal fluid velocity of
the VAL pipe for the first four modes are 9.8696, 39.4784,
88.8264, and 157.9137, respectively. Their numerical results
have shown that the effect of elastic rotational restraint at
support is to stabilize the pipe and to increase critical velocity.
However, their mathematical model has not captured the effect
of pipe weight and the variation of internal pressure along the
pipe.
This study developed a mathematical model for analyzing
of VAL pipe concerning the effect of pipe and internal fluid
weight, internal fluid pressure, and compression force at the
support. The set of nonlinear first-order differential equation of
VAL pipe is derived by the considering equilibrium of force and
moment. The numerical solution is solved by the shooting
optimization method, which is found to be agreeable in
comparing with the elliptic integral method presented by
Chucheepsakul and Monprapussorn [4].

Keywords: Critical Velocity, Large Deflection, Nonlinear FristOrder Differential Equation, Shooting Method, Variable-ArcLength Pipe
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1. Introduction
y

From the literature review, the problem of large deflection
of variable-arc-length (VAL) elastica structure has been
investigated by many researchers. Concerning with variable-arclength beam, the research examples are presented by Theppitak
[1], Rodsungwal [2], and Klaycham [3]. The span length of the
variable-arc-length beam is a fixed distance, while the arc-length
can be varied due to the external load. For this reason, the
model of this structure type can be applied for pipe transporting

Fig. 1 The characteristic of variable arc-length pipe transporting fluid
under applied compression at support B

2. Governing Equation and Numerical Method
Fig. 1 shows the schematic of variable-arc-length pipe
transporting fluid in the two-dimensional Cartesian coordinate
system ( x , y ). Both ends of the pipe are pinned support, which
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located at the fixed position. The right end (point B) is subjected
to a compression force ( N B ) and can be slipped through the
support. The span length is constant of length L , while totalarc-length ( st ) is an unknown length, which has to be
investigated from the numerical solution.
x

x+dx
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2.1 Geometric Relationship
Fig. 2 shows the free body diagram of a pipe transporting fluid
in an effective system. Based on the differential geometry of the
pipe segment with infinitesimal length (ds) in a plane curve,
the geometric relations of the elastica pipe [5-6] can be
expressed as follows.

dx
M

N+PA

dy
 sin 
ds

(1a)

dx
 cos 
ds

(1b)

y
ds

V

dy

tˆ

 AVc2 d

y+dy

V+dV
M+dM

1
r

 

(wp+wf)ds

n̂



d

O

x

x+dx

M

N
y

Fnds
ds

V

dy

Ftds

tˆ

y+dy

V+dV
M+dM

wpds

n̂

where x and y are the horizontal and vertical coordinates;
 is the curvature of a pipe; r is the radius of curvature; 
is the angle measured from the horizontal direction to the
tangent line of the pipe; M is the bending moment; and EI
is the flexural rigidity of the pipe.
2.2 Equilibrium of Force and Moment

dx

N+dN

d

From the effective system of pipe segment shown in Fig. 2,
it can be separated into the apparent systems of the pipe and
the internal fluid as shown in Figs. 3 and 4, respectively.
Considering the pipe segment, the equilibrium of force in
tangential and normal directions are given in Eqs. (2a) and (2b);
and the equilibrium of moment about point O can be given in
Eq. (2c).
Ft  

O

Fig. 3 Free body diagram of VAL pipe segment
x

x+dx

Fn 

dx

PA
y

Fnds
ds

Ftds

dy

tˆ

 AVc2 d

y+dy

wfds

n̂



(1c)

(N+dN)+(P+dP)A

Fig. 2 Free body diagram of VAL pipe transporting fluid in effective
system



d
M

ds
EI

(P+dP)A

d

O

Fig. 4 Free body diagram of internal fluid segment

dN
d
V
 wp sin 
ds
ds

dV
d
N
 wp cos 
ds
ds

dM
V
ds

(2a)
(2b)
(2c)

where Ft and Fn are the summation of fluid force in
tangential and normal directions, respectively, acting on the pipe;
w p is the pipe weight per unit length; N , V , and M are
the axial compression force, shear force, and bending moment,
respectively. Similar to the above, considering Fig. 4, the
equilibrium of force in tangential and normal directions of
internal fluid segment are given in Eqs. (3a) and (3b), respectively.
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Ft  A

dP
 w f sin 
ds

Fn  PA

(3a)

d
d
  AVc 2
 w f cos 
ds
ds

(3b)

in which m f   A and w f   Ag are the mass and
weight per unit length of internal fluid; Vc and  are the
velocity and density of internal fluid; A is the inside crosssectional area of the pipe; and g is the gravitational
acceleration. To obtain the equilibrium equation of the effective
pipe transporting fluid system, the method of superposition is
applied to Eqs. (2) and (3). By equating Eq. (2a)=(3a) and Eq.
(2b)=(3b), yield the Equilibrium of force in tangential and normal
directions as given in Eqs. (4a) and (4b), respectively. Similarly,
one obtains the moment equilibrium equation of the effective
pipe system as given in Eq. (4c).
dN
d
dP
 V
A
 wp  w f sin 
ds
ds
ds





dM
V
ds

M

w f L3
ML
PAL2
VL2
,P 
, wf 
,V 
EI
EI
EI
EI

(6b)

N

wp L3
 AVc2 L2
NL2
, wp 
,Vc 
EI
EI
EI

(6c)

where s* and st are dimensionless arc-length coordinate
and the total arc-length; x and y are dimensionless
coordinate along horizontal and vertical directions; w p and
are dimensionless pipe and internal fluid weights; Vc

wf

and P are dimensionless velocity and pressure of internal
fluid; M , V , and N are bending moment, shear force,
and axial compression force, respectively. Using Eq. (6), the set
of governing equations of the pipe transporting fluid, including
geometric relation (Eq. 1), equilibrium equation (Eq. 4), pressure
variation (Eq. 5) can be transformed to dimensionless form as
follows.

(4a)
dx
ds*

dV
d
d
d
N
 PA
  AVc 2
 wp  w f cos  (4b)
ds
ds
ds
ds
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dy
ds*

(4c)

d
ds*

2.3 Variation of Internal Pressure
Considering internal pressure in Fig 4, when the internal fluid
in the VAL pipe is moving it causes changes in internal pressure.
Based on the energy conservation, the variation of internal
pressure along the pipe can be calculated from the Bernoulli
equation as follows.

dV
ds

*

dN
*

ds

dM
dP
dy

ds
ds

(5)

where    g is the specific weight of the internal fluid.
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(7e)

 wp  w f st sin 

(7f)
dy
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(7g)

2.4 Numerical Solution by Shooting Method

Eqs. (7a)-(7g) are nonlinear first-order differential equations,
For convenience in the numerical computation, the set of which correspond to the two-point boundary value problem.
first-order nonlinear differential equation should be written in Then the shooting optimization method is used to solve the
nondimensional form, in which the following relations are used. numerical solution. From the support conditions, the coordinate
of the left end support (point A) is located at x =0 and y =0,
ss
st
x
y
*
(6a)
while the right support (point B) is at x =1 and y =0. Because
s  , st  , x  , y 
st
L
L
L
the support is pinned, the bending moment at the pipe ends is
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160

mode1
mode2

140

mode3

120

Internal flow velocity

equal to zero. The inlet water pressure (point A) is specified
according to the pump performance ( P  PA ). Because both
supports are at the same level and the water head loss is not
considered, the outlet pressure is then equal to the inlet
pressure ( PB  PA ). In the numerical implementation, the total
arc-length ( st ), which is the control variable is set the value.
Then Eq. (7) is integrated from s* =1 (point B) to s* =0 (point
A). Seven initial conditions at support B need to be given, which
can be categorized into two groups. First is the specified
condition such as x  1 , y  0 , N  N B , P  PB , and
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mode4

critical state

100
80
60
40
20
0
-2.0

M  0 . The second group is the unknown conditions including

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

Unstable

 and V , which have to guess firstly, as  B and VB ,

0.5

1.0

1.5

Unstable

2.0

Support rotation,  B (rad)

respectively. Also, the fluid velocity ( Vc ) is unknown and will be
guessed for the first iteration. At the upper limit of integration
(point A), the specified boundary conditions ( x  0 , y  0 , and

Fig. 5 Relations between internal fluid velocity ( Vc ) and support
rotation at point B (  B ) for the first four buckling modes

M  0 ) should be set for the minimization process. Then the

The critical fluid velocity for the first four buckling modes of
VAL pipe obtained in this study by using the shooting method
(SM) is shown in Table 1. It is also compared with the results
from the elliptic integral method (EIM) presented by
Chucheepsakul and Monprapussorn [4]. The numerical results
compared in Table 1 include the angle at support B ( B ) , the
maximum deflection ( ymax ) , the total arc-length (st ) , and the
critical fluid velocity (Vc max ) . The critical velocity for the first
four modes are found to be 9.869596, 39.476336, 88.780166,
and 157.575295, respectively, which is agreeable with the result
from EIM. Also, these critical values are acceptable with the
theoretical buckling load of column derived from the linear
analytical method, which equals to n2 2 (Exact solution), in
which n is the buckling mode number.

Min   x (0)  y(0)  M (0)  0

 B ,VB ,Vc

(8)

3. Numerical Results
3.1 Numerical Validation in Case of VAL Pipe without Effect of
Pipe Weight and Internal Fluid Pressure
The numerical results obtained from the shooting method
(SM) are checked with the result from the Elliptic integral
method (EIM) presented by Chucheepsakul and Monprapussorn
[4]. In this validation example, the effect of pipe and internal
fluid weights ( w p  w f =0), and the inlet fluid pressure ( PA 
0) is not considered.
The load-displacement curve between the internal fluid
velocity (Vc ) and the support rotation at point B ( B ) for the
first four modes of VAL pipe are shown in Fig. 5. The numerical
result shows that the pipe remains keeping undeformed shape
until the fluid velocity reaches the maximum value at the critical
state. At this state, the pipe is buckled. The maximum fluid
velocity is called the critical buckling velocity. Beyond the critical
state, the pipe is unstable and the post-buckling behavior occurs.
At an unstable state, the support rotation is increased but the
fluid velocity decreases. It is also found that the higher buckling
mode requires a higher critical fluid velocity.

mode1
mode2
mode3
mode4
Inflection point

-0.04
-0.02

y-coordinate

iteration process is repeated until the solution is satisfied the
following objective function.

0.00
0.02
0.04
0.0

0.2

0.4

0.6

x-coordinate ( x )

0.8

1.0

Fig. 6 Deformed shape of VAL pipe for the first four modes ( Vc =5)
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Table 1 Comparison of numerical result at critical state of VAL pipe for the first four deformed mode shapes ( w p = 0.00, w f = 0.00,
0.00 and N B = 0.00)
B

Mode

ymax

st

Vc max

EIM

SM

EIM

SM

EIM

SM

EIM

SM

1

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

1.000000

1.000000

9.869604

9.869596

2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

1.000000

1.000000

39.478418

39.476336

3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

1.000000

1.000000

88.826440

88.780166

4

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

1.000000

1.000000

157.913670

157.575295

The post-buckling configuration of the VAL pipe for the first
four modes subjected to the same fluid velocity ( Vc =5) are
shown in Fig. 6. It is found that, at this velocity, there are at least
four buckled shapes, which depend on the number of an
inflection point. The number of inflections point for each
buckling mode is found to be n -1.
3.2 Effect of Pipe Weight and Fluid Pressure Variation
This section presents the instability of VAL pipe including the
effect of pipe and internal fluid weights, internal pressure, and
compression at the support. In this example, internal fluid weight
( w f ) is set to be 4, while the pipe weight ( w p ) , the inlet fluid
pressure ( PA ) , and the compression force at the support B
( N B ) are specified to be 2.
mode1
mode2
mode3
mode4
Critical state

160
4b

4c

120
100
80

3b

3c

60

4d

40

3a

3d
2c

20

Bp
1d

2d

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

-1.0

4a

-0.8

2b
1c

1b 2a

0
-2.0

increases by decreasing the fluid velocity. The deformed shape
becomes the 3rd mode when the fluid velocity reaches the
transition point (Bp). For the 3rd mode, the fluid velocity is
suddenly increased until it passes the point Bp and approaches
the critical state. The maximum or critical velocity can be found
from the critical state, which is equal to 81.429640. Beyond the
critical state, the fluid velocity is decreased by increasing the
support rotation. The post-buckling behavior of the 2nd and the
4th modes are the same, but the critical velocity of the 2nd mode
is lower than the other one. The critical velocity of the 2nd and
the 4th modes are found to be 35.5 0 6 6 2 5 and 154.239955,
respectively.
The deformed shape for the first four buckling modes along
the load-displacement curve in Fig. 7 are shown in Figs. 8-11,
respectively (the abbreviations 1a, 1b, 1c, …, and 4d are
represented the point on the curves in Fig. 7). It is found that the
number of inflections point for each buckling mode is found to
be n -1, which is agreeable with the earlier result in previous
section.

0.5

1.0

Support rotation, B (rad)

1.5

1a (V  5.00)
c
1b (Vc  4.19)
1c (V  7.34)
c
1d (V  25.02)
c

1a

2.0

2.5

Fig. 7 Relations between internal fluid velocity ( Vc ) and support
rotation at point B (  B ) for the first four buckling modes

y-coordinate

140

Internal flow velocity

PA =

-0.6
-0.4
-0.2
0.0

-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
The relations between the fluid velocity ( Vc ) and the
x-coordinate ( x )
support rotation at point B ( B ) for the first four modes of VAL
st
pipe are shown in Fig. 7. As shown in this figure, the 1st mode Fig. 8 Buckled shape of the 1 mode of VAL pipe for various fluid
velocities
obeys only unstable behavior, where the support rotation
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2a (V  4.23)
c
2b (Vc  20.01)
2c (V  30.09)
c
2d (V  10.02)

-0.4
-0.3

mode1
mode2
mode3
mode4
Inflection point

-1.0
-0.8

c

y-coordinate

-0.6

y-coordinate

-0.2
-0.1

-0.4
-0.2

0.0
0.0

0.1
0.2

0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

x-coordinate ( x )

Fig. 9 Buckled shape of the 2nd mode of VAL pipe for various fluid
velocities
3a (Vc  58.66
3b (Vc  76.21)
3c (Vc  70.06)
3d (Vc  44.01)

-0.10

y-coordinate

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

x-coordinate ( x )

1.0

Fig. 10 Buckled shape of the 3rd mode of VAL pipe for various fluid
velocities

0.6

0.8

1.0

Fig. 12 shows the first four buckled configuration under the
same fluid velocity of Vc =5. Based on the buckled shapes in
Fig. 12, the distributions of shear force (V ) , bending moment
( M ) , axial force ( N ) , and the internal fluid pressure ( P ) along
the arc-length coordinate (s ) are shown in Figs. 1 3 -16 ,
respectively. We find that the maximum shear force is located at
the inflection point. The bending moment and axial compression
force are maximum at the highest or lowest points on the
buckled shape. However, the maximum internal pressure is
located at the lowest point on a buckled shape, while the
minimum pressure is located at the highest point on the buckled
shape.
mode1
mode2
mode3
mode4

-40
-20

Shear force

y-coordinate

0.4

x-coordinate ( x )

c

-0.05

0

0.00

20

0.05

40
0.0

0.10

0.2

Fig. 12 Buckled shape of VAL pipe for the first four modes ( Vc =5)

4a (V  50.21)
c
4b (Vc  130.09)
4c (V  131.15)
c
4d (V  51.06)

-0.10

0.0

1.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

x-coordinate ( x )

0.7

0.8

0.9

1.0

Fig. 11 Buckled shape of the 4th mode of VAL pipe for various fluid
velocities

0.2

0.4

0.6

Arc-length coordinate ( s )

0.8

1.0

Fig. 13 Distribution of shear force (V ) along arc-length coordinate
( s ) for the first four modes ( Vc =5)
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Fig. 14 Distribution of bending moment (M ) along arc-length
coordinate (s ) for the first four modes ( Vc =5)
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Fig. 15 Distribution of axial force ( N ) along arc-length coordinate
(s  ) for the first four modes ( Vc =5)
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Fig. 16 Distribution of internal pressure ( P) along arc-length
coordinate (s ) for the first four modes ( Vc =5)
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4. Conclusions
This paper presents the large deflection of VAL pipe
including the effect of pipe and internal fluid weights, internal
pressure, and compression force at the support. The set of
governing first-order differential equations of pipe is derived
from the geometric relation and the equilibrium equation. Based
on energy conservation, the variation of internal pressure is
calculated from the Bernoulli equation. The numerical solution
is solved by using the shooting method. The presented
numerical results are found to be agreeable with the result from
the elliptic integral method provided in the literature. Without
the effect of pipe and internal fluid weight, the buckling
behavior of a pipe under the centrifugal force of internal fluid
behaves the theoretical buckling column behavior. The
dimensionless maximum or critical fluid velocity is approached
(n )2 , in which n is the buckling mode number. Beyond the
buckling state, the pipe obeys unstable behavior. Including the
effect of pipe and internal fluid weights, internal pressure, and
compression force at support, the buckled path of the 1st mode
can be transited to the 3rd mode.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้รวบรวมและทาการประเมินวิธีการคานวณออกแบบแรง
เฉือนของกาแพงเตี้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลผล
การทดสอบ 657 ข้ อ มู ล ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั ว แปรส าคั ญ วิ ธี ก ารค านวณ
ออกแบบแรงเฉือนประกอบไปด้วยวิธีการตาม ACI 318-19 [8] SánchezAlejandre และ Alcocer [12] Gulec และ Whittaker[13] Kassem[14]
Ning และ Lee [15] Hwang และคณะ[16] Baghi และคณะ[17] ผล
การศึกษาพบว่า วิธีการของ Gulec และ Whittaker สามารถทานายกาลัง
รับแรงเฉือนของกาแพงเตี้ยคอนกรีตเสริมเหล็กได้ถูกต้องกว่าวิธีการอื่น โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนและค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อน
ต่ าที่ สุ ด ในขณะที่ วิ ธี ก ารตาม ACI 318-19 มี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง ที่ สุ ด
นอกจากนี้ยังพบว่า วิธีการคานวณทั้งหมดนี้ ให้ผลการทานายที่ต่ากว่าผล
การทดสอบ เมื่อกาแพงมีค่ากาลังอัดคอนกรีตต่า
คาสาคัญ: กาแพงเตี้ย, กาลังเฉือน, แผ่นดินไหว, คอนกรีตเสริมเหล็ก

Abstract
Seven state-of-the-art shear strength models for reinforced
concrete squat walls available in the literature were reviewed
and assessed against a large database of 657 test results
covering a wide range of important parameters. The selected
shear strength models compared in this study consist of ACI
318-19, Sánchez-Alejandre and Alcocer, Gulec and Whittaker,
Kassem, Ning and Lee, Hwang et al., Baghi et al. The
comparative results indicated that the approach of Gulec and
Whittaker predicted the shear strength of squat walls more
precisely than the other models with the lowest coefficient of
variation and mean absolute error, while the ACI 318-19
method showed the largest error and uncertainty. It was also

found that most of methods considered herein gave the
relatively conservative predictions for the members with low
concrete strength.
Keywords: squat wall, shear strength, earthquake, reinforced
concrete

1. บทนา
อาคารคอนกรีต เสริม เหล็กซึ่ งประกอบด้ วยกาแพงรับ แรงเฉือนนั้ น มี
ประสิทธิภ าพในการต้านทานแผ่น ดินไหวได้เป็ นอย่างดี ดังจะเห็นได้จาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีต ซึ่งอาคารประเภทนี้ เกิดความเสียหายน้อย
กว่าอาคารประเภทอื่น [1] กาแพงรับแรงเฉือนที่มีสัดส่วนความสู งต่อความ
ยาวน้อ ยกว่า 2 นั้น เรียกว่า กาแพงเตี้ ย รับ แรงเฉือ น (squat shear wall)
นั้น นิยมใช้กันในอาคารเตี้ย ไปจนถึงอาคารสูงปานกลางและโครงสร้างเพื่อ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นต้น ทั้งนี้กาแพงเตี้ยนั้น มีพฤติกรรมเด่นชัด
ไปในลั ก ษณะแรงเฉื อ นมากกว่ า แรงดั ด ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรม
ทางด้ า นการเฉื อ นของก าแพงเตี้ ย กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย [2-7] ในอดี ต
มาตรฐาน ACI 318-83 ได้กาหนดวิธีการคานวณออกแบบกาแพงเตี้ยไว้ และ
ยังคงปรากฏอยู่ใน ACI 318-19 [8] ในปั จจุบั น อย่างไรก็ต าม Wood [9]
และ Gulec และคณะ [10-11] ได้สรุป ว่า การคานวณออกแบบแรงเฉือน
ของกาแพงเตี้ยตาม ACI 318 นั้นให้ผลที่ไม่สอดคล้องกับผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการ ดังนั้นวิธีการคานวณออกแบบที่ถูกต้องกว่าจึงยังคงเป็นที่
ต้องการ
บทความนี้ได้รวบรวมวิธีการคานวณออกแบบแรงเฉือนของกาแพงเตี้ย
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ได้ แ ก่ ACI 318-19 [8] Sánchez-Alejandre และ
Alcocer [12] Gulec และ Whittaker [13] Kassem [14] Ning และ Lee
[15] Hwang และคณ ะ [16] Baghi และคณ ะ [17] จากนั้ น น าวิ ธี ก าร
ดั ง กล่ า วมาค านวณ แรงเฉื อ นเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวบรวมไว้โดย Gulec [18] Adorno-Bonilla [19] และ
Usta [20] และโดยผู้เขียน
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2. แบบจาลองกาลังต้านทานแรงเฉือนของกาแพงเตี้ย

โดยทั่ วไปวิธีก ารค านวณจะแบ่ งออกเป็ น สองประเภทคื อ 1) วิธีก าร
สาหรับกาแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 2) วิธีการสาหรับกาแพงรูปท่อเหล็ก
รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารค านวณออกแบบแรงเฉื อ นของก าแพงเตี้ ย
ยกน้าหนัก (barbell wall) ทั้งนี้ กาแพงที่ มีเสาล้อมรอบ กาแพงรูป ตัว H
คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้นามาแสดงในตารางที่ 1
และ กาแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเหล็กเสริมที่ขอบทั้งสองด้าน จะถือว่าเป็น
ตารางที่ 1 แบบจาลองสาหรับการคานวณกาลังต้านทานแรงเฉือนของ
เป็นกาแพงในประเภทที่ 2
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รูปที่ 1 รูปแบบทั่วไปของกาแพงเตี้ยรับแรงเฉือน
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where Fvw และ Fvbe are the forces developed in vertical
web และ vertical boundary element reinforcement, respectively;
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สมการแรงเฉื อ นของก าแพงเตี้ ย ตาม ACI 318 นั้ น พั ฒ นามาจาก
แบบจาลองโครงข้อหมุนที่ใช้สาหรับคาน ค.ส.ล. ทั่วไป ประกอบไปด้วยส่วน
รับแรงเฉือนของคอนกรีตและส่วนของเหล็กปลอก ทั้งนี้ สมการแรงเฉือน
ของกาแพงเตี้ยได้ปรากฏอยู่ในภาคผนวกของมาตรฐาน ACI 318 ตั้งแต่ปี
1983 และยังปรากฏใน ACI 318-19 [8] ในปัจจุบันวิธีการของ SánchezAlejandre และ Alcocer [12] นั้นมีรูปแบบเป็น สมการเชิงประสบการณ์
ส่วน Gulec และ Whittaker [13] นั้นเป็นสมการกึ่งเชิงประสบการณ์ โดย
พิจารณากลไกต้านทานแรงด้านข้างของกาแพงเตี้ย สาหรับ Kassem [14]
Ning และ Lee [15] และ Hwang และคณะ [16] เป็นแบบจาลองแขนค้า
ยันและตัวยึด (strut-and-tie model) ซึ่งสมมุติว่ากาลังต้านทานแรงเฉือน
ของกาแพงนั้นประกอบไปด้วยกาลังจากส่วนของแขนค้ายันรับแรงอัด และ
กาลังจากเหล็กเสริมในแนวตั้งและแนวนอนและสุดท้าย Baghi และคณะ
[17] พั ฒ น าม าแ บ บ จ าล อ งจ าก ท ฤ ษ ฎี ส น าม แ รงอั ด (Modified
Compression Field Theory, MCFT) ซึ่งสมมุติว่าหน่วยแรงที่กระทากับ
ชิ้ น ส่ ว นผนั ง นั้ น กระท าอย่ า งกระจายสม่ าเสมอและใช้ ก ระบวนการหา
คาตอบที่เหมาะสมที่สุดในการปรับ เทียบแบบจาลอง สาหรับ ตารางที่ 2
แสดงถึงจานวนข้อมูลผลการทดสอบสาหรับการปรับเทียบ (calibration)
และพารามิเตอร์สาคัญ ในแต่ละวิธีการ ซึ่งได้แก่ กาลังอัดคอนกรีต ( f c )
อั ต ราส่ ว นความสู ง ต่ อ ความยาว ( H w ) เนื้ อ ที่ ห น้ า ตั ด ของเหล็ ก เสริ ม
Lw

 f
N 

y   h yh 
Aw f c 
 f c

ทุกแบบจาลองใช้หน่วย SI ยกเว้น Gulec และ Whittaker [13] ใช้หน่วย
ฟุต-ปอนด์

ในช่วงปี กหรือเสาริมของกาแพง ( Abe ) เนื้อที่หน้าตัดของเหล็กเสริมใน
แนวดิ่ ง ( Av ) เนื้ อ ที่ ห น้ า ตั ด ของเหล็ ก เสริ ม ในแนวนอน ( Ah ) และ
อัตราส่วนน้าหนักในแนวดิ่ง ( Nc )
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และ H w เป็ น พารามิ เ ตอร์ ส าคั ญ ที่ ทุ ก
Lw

H, 6

แบบจาลองนามาพิจารณา และเป็นที่น่าสังเกตว่า สมการของ ACI 318-19
[8] มีพารามิเตอร์สาคัญจานวนน้อยที่สุด ส่วน Kassem [14] ใช้ข้อมูลผล
การทดสอบในการปรับ เทียบจานวนมากที่สุด ขณะที่ Hwang และคณะ
[16] ใช้ข้อมูลน้อยที่สุด
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ที่สาคัญในแต่ละแบบจาลอง
แบบ
จาลอง

จานวน
ข้อมูล
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รูปที่ 2 การจาแนกประเภทของกาแพงเตี้ย
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รูปที่ 3 จานวนผลการทดสอบในแต่ละช่วง 10 ปี
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3. ฐานข้อมูลผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงเฉือนของ
กาแพงเตี้ย
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ข้อมูลผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงเฉือนของกาแพงเตี้ยภายใต้แรง
สลั บ ทิ ศ จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง รวบรวมจากวารสารวิ จั ย นานาชาติ โดย
Gulec [18] Adorno-Bonilla [19] และ Usta [20] และโดยผู้ เขี ย น รวม
ทั้งสิ้น 657 ข้อมูล จากข้อมูลทั้งหมด สามารถจาแนกประเภทของกาแพงได้
4 ประเภท ดังรูปที่ 2 คือ 1) กาแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจานวน 98 ข้อมูล 2)
กาแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเหล็กเสริมที่ขอบทั้งสองด้านจานวน 210 ข้อมูล
3) ก าแพงที่ มี เสาล้ อ มรอบ จ านวน 343 ข้ อ มู ล และ 4) ก าแพงรูป ตั ว H
จานวน 6 ข้อมูล รูปที่ 3 แสดงถึงจานวนผลการทดสอบในแต่ละช่วงปี พบว่า
ในแต่ละช่วง 10 ปี มีจานวนตัวอย่างทดสอบไม่ต่ากว่าช่วงละ 100 ตัวอย่าง
ซึ่งแสดงถึงความน่าสนใจและความต่อเนื่องของงานวิจัยในด้านนี้

80

รูปที่ 4 การกระจายของพารามิเตอร์สาคัญ
รู ป ที่ 4 แสดงการกระจายข้ อ มู ล ของพารามิ เตอร์ ส าคั ญ ได้ แ ก่

f c

H w Nc และอั ต ราส่ ว นเนื้ อ ที่ ห น้ าตั ด ของเหล็ ก เสริม ในช่ วงปี ก ของ
Lw Ag fc

กาแพง be f y พบว่า ฐานข้อมูลครอบคลุมช่วงของคอนกรีตกาลังธรรมดา
และกาลังสูง มีอัตราส่วน H w ตั้งแต่ 0.3 ถึง 2.4 มีอัตราส่วนน้าหนักใน
Lw

แนวดิ่ ง ไม่ เกิ น 0.46 แต่ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ นั้ น ไม่ มี น้ าหนั ก ในแนวดิ่ ง และ
สาหรับ be f y นั้นมีค่าไม่เกิน 70
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4. ผลการคานวณกาลังต้านทานแรงเฉือนของกาแพงเตี้ย
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบผลการคานวณและกาลังเฉือนจากการทดสอบ
ของกาแพงเตี้ย (ก) ACI 318-19; (ข) Sánchez-Alejandre
และ Alcocer [12]; (ค) Gulec และ Whittaker [13];
(ง) Kassem [14]; (จ) Ning และ Lee [15];
(ฉ) Hwang และคณะ [16]; (ช) Baghi และคณะ [17]
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพในการทานายของแต่ละแบบจาลอง
แบบจาลอง
ACI 318-19
Sánchez-Alejandre และ
Alcocer [12]
Gulec และ Whittaker [13]
Kassem [14]
Ning และ Lee [15]
Hwang และคณะ [16]
Baghi และคณะ [17]
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38.1
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รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการคานวณกับผลการทดสอบกาลัง
ต้านทานแรงเฉือนของกาแพงเตี้ย ในขณะที่ตารางที่ 3 แสดงถึงค่าเฉลี่ยของ
อั ต ราส่ วนระหว่ างผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการทดสอบต่ อ ผลลั พ ธ์ที่ ได้ จ ากการ
คานวณ AVG ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน COV และค่าเฉลี่ยของร้อยละ
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ของความคลาดเคลื่อน MAPE โดยที่ค่าพารามิเตอร์ ทางสถิติเหล่านี้จะใช้
บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของแต่ละแบบจาลอง ยกตัวอย่างเช่น หากแบบจาลอง
ใดมี ค่ า AVG มีค่ าเข้ าใกล้ห นึ่ ง แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้ วการค านวณให้ผ ล
ใกล้เคียงกับผลการทดสอบ ในขณะที่ COV และ MAPE มีค่าน้อย แสดงถึง
แบบจาลองมีความผันผวนและมีความคลาดเคลื่อนต่า ตามลาดับ จากรูปที่
4 และตารางที่ 3 พบว่า โดยรวมแล้ว ทุกแบบจาลองมีความผันผวนหรือ
ความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงพอสมควรซึ่งดูได้จากค่า COV มีค่าราวๆ 30%
ถึง 50% และ MAPE มีค่าราว 30 ถึง 38
สาเหตุที่แบบจาลองที่เลือกมาทั้งหมดนี้ มีความคลาดเคลื่อนและมีความ
ไม่แน่นอนสูงสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ สมการแรงเฉือนของกาแพงเตี้ย
ตาม ACI 318 นั้น พัฒนามาจากแบบจาลองโครงข้อหมุนที่ใช้สาหรับคาน
ค.ส.ล. ทั่วไปเพื่อต้านทานแรงโน้มถ่วง แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า
คาน ค.ส.ล. รับน้าหนักในแนวดิ่งนั้น มีพฤติกรรมแตกต่างจากกาแพงเตี้ย
ค.ส.ล. ภายใต้ แ รงแผ่ น ดิ น ไหวโดยสิ้ น เชิ ง นอกจากนี้ ผ ลประเมิ น ความ
คลาดเคลื่อนของสมการ ACI 318-19 [8] ที่ได้ในบทความนี้ สอดคล้องกับ
Wood [9] ซึ่ ง ใช้ ข้ อ มู ล ผลการทดสอบ เพี ย ง 143 ตั ว อย่ า ง ส าหรั บ
แบบจ าลองที่ เ หลื อ นั้ น มี ทั้ ง แบบจ าลองเชิ ง ประสบการณ์ และกึ่ ง เชิ ง
ประสบการณ์ ดังนั้นความถูกต้องของแบบจาลองจึงขึ้นอยู่กับ กลไกการ
ต้านทานแรงกระทาที่เหมาะสม จานวนพารามิเตอร์สาคัญและจานวนข้อมูล
ผลการทดสอบที่ใช้ในการปรับเทียบเป็นสาคัญ
Gulec แ ล ะ Whittaker [13] ดู จ ะ เป็ น แ บ บ จ า ล อ ง ที่ มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนและผันผวนต่าที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าได้พิจ ารณากลไก
ต้านทานแรงกระทาของกาแพงและมีพารามิเตอร์สาคัญอย่างเหมาะสมกว่า
แบบจาลองอื่น
สาหรับแบบจาลองแขนค้ายันและตัวยึด ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบจาลอง
ที่ มี ก ลไกการต้ า นทานแรงกระท าที่ ส มเหตุ ผ ลที่ สุ ด [21-22] ส าหรั บ องค์
อาคารในบริเวณไร้ความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับ
ขนาดของแขนค้ ายั น รับ แรงอั ด เป็ น ส าคั ญ [23-24] ทั้ ง นี้ การค านวณหา
ขนาดของแขนค้ ายั นในแบบจาลองของ Kassem [14] และ Hwang และ
คณะ [16] นั้ น ใช้ วิธีป ระมาณซึ่ งแนะน าโดย Paulay และ Priestley [25]
สาหรับ การค านวณหาความลึกของส่วนรับ แรงอั ดจากการดัด ของเสาใน
สภาวะยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามสภาวะขอบเขตของเสาและกาแพงนั้นแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน การกระจายของหน่วยแรงอัดจากการดัดของกาแพงอาจไม่
เหมือนกับในเสาและเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า แบบจาลองของ Kassem
[14] ใช้ข้อมูลผลการทดสอบมากถึง 645 ตัวอย่าง แต่ยังคงให้ผลการคานวณ
ที่คลาดเคลื่อนสูง อาจเป็นไปได้ว่า นอกจากการคานวณหาขนาดของแขนค้า
ยั น รั บ แรงอั ด ที่ ไม่ ส มเหตุ ผ ลแล้ ว ดั ง ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว นั้ น แบบจ าลองของ
Kassem [14] ไม่ได้พิจารณาเหล็กเสริมในช่วงปี กของกาแพงซึ่งถือว่าเป็ น
พารามิเตอร์สาคัญ [13] ตัวหนึ่ง แม้ว่าแบบจาลอง Baghi และคณะ [17] ได้
พิจารณาพารามิเตอร์สาคัญครบถ้วนกว่าแบบจาลองอื่นแต่มีสมมุติฐานที่ว่า
หน่วยแรงที่กระทากับชิ้นส่วนผนังนั้นกระทาอย่างกระจายสม่าเสมอ ทั้งนี้
สมมุติฐานดังกล่าวนี้ ไม่เหมาะสมกับองค์อาคารในบริเวณไร้ความต่อเนื่อง
อย่างคานลึก และ กาแพงเตี้ยรับแรงเฉือน [21-22]
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5.2 แบบจาลองของ Gulec and Whittaker[13] ให้ผลการคานวณที่
คลาดเคลื่อน และมีความผันผวนน้อยที่สุด เนื่องจากได้พิจารณากลไกการ
ต้านทานแรงกระทาที่สมเหตุผลและมีพารามิเตอร์สาคัญครบถ้วนกว่า
5.3 แบบจ าลองโดยส่วนใหญ่ จะให้ ผ ลการค านวณค่ อนข้ างไปในเชิ ง
อนุรักษ์และมีความแปรปรวนมากเมื่อคอนกรีตมีกาลังอัดต่า
5.4 ผลที่ได้จากการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า การทานายกาลังต้านทานแรง
เฉือนของกาแพงเตี้ยคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงแผ่นดินไหวที่ มีค วาม
ถูกต้องแม่นยานั้นยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ ซึ่งผู้เขียนจะได้นาเสนองานวิจัยใน
ครั้งถัดไป
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รูปที่ 6 ผลกระทบของกาลังอัดคอนกรีตที่มีต่อการคานวณของ
แบบจาลอง (ก) ACI 318-19; (ข) Sánchez-Alejandre
และ Alcocer [12]; (ค) Gulec และ Whittaker [13];
(ง) Kassem [14]; (จ) Ning และ Lee [15];
(ฉ) Hwang และคณะ [16]; (ช) Baghi และคณะ [17]
รูปที่ 6 แสดงถึงผลกระทบของกาลังอัดคอนกรีตที่มีต่อการทานายกาลัง
เฉื อ นของแต่ ล ะแบบจ าลอง จากรู ป พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เกื อ บทุ ก
แบบจ าลองจะให้ ผ ลการค านวณที่ ต่ ากว่ า ผลการทดสอบและมี ค วาม
แปรปรวนมากเมื่อคอนกรีตมีกาลังอัดต่าและเมื่อกาลังอัดของคอนกรีตมีค่า
สูงขึ้น แบบจาลองจะมีความสม่าเสมอมากขึ้น ยกเว้น ACI 318-19 [8] และ
Hwang และคณะ [16]

5. สรุปผลการศึกษา
จากการเปรียบเทียบผลการคานวณกาลังต้านทานแรงเฉือนของกาแพง
เตี้ยคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงแผ่นดินไหวจากแบบจาลองกับฐานข้อมูล
ผลการทดสอบ สามารสรุปได้ดังนี้
5.1 วิธีการคานวณตาม ACI 318-19 มีความคลาดเคลื่อนและผันผวน
มากที่สุด เนื่องจากมีจานวนพารามิเตอร์สาคัญน้อยเกินไป
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Concr Int 1991;13(7):48–53.
[2] Lefas LD, Kotsovos MD, Ambraseys NN. Behaviour of
reinforced concrete structural walls: strength, deformation
characteristics, and failure mechanism. ACI Structural
Journal 1990;87(1):23–31.
[3] Gupta A, Rangan BV. High-strength concrete (HSC)
structural walls. ACI Structural Journal 1998;95(2):194–205.
[4] Salonikios NT, Kaos AJ, Tegos IA, Penelis GG. Cyclic load
behaviour of low slenderness reinforced concrete walls:
design basis and test results. ACI Structural Journal
1999;96(4):649–660.
[5] Sittipunt C, Wood SL, Lukkunaprasit P, Pattararattanakul P.
Cyclic behavior of reinforced concrete structural walls
with diagonal web reinforcement. ACI Structural Journal
2001;98(4)
[6] Oh YH, Han SW, Lee LH. Effect of boundary element
details on the seismic deformation capacity of structural
walls. Earthquake Engineering and Structural Dynamics
2002;31(8):1583–1602.
[7] Liang X, Che J, Yang P, Deng M. Seismic behavior of highstrength concrete structural walls with edge columns. ACI
Structural Journal 2013;110(6):953–963.
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318R-19), Farmington Hills, Michigan; 2019.
[9] Wood SL. Shear strength of low-rise reinforced concrete
walls. ACI Structural Journal 1990;87(1).
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ค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวในทุกอาเภอของอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1301/1302-61)
Seismic Response Coefficient in Every District of Steel Building
from Code of Public Works and Town & Country Planning (DPT 1301/1302-61)
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางการคานวณโดยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า
ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1301/1302-61) เพื่อหา
ค่าสัมประสิทธิ์แรงแผ่นดินไหว (CS) 926 อาเภอทั่วประเทศสาหรับอาคาร
โครงสร้างเหล็ ก รูป พรรณรู ป ทรงโครงสร้ างสม่ าเสมอ เพื่อใช้เ ป็ น ข้ อ มู ล
เบื้องต้นหรืออ้างอิงสาหรับการออกแบบ โดยกาหนดข้อมูลเป็นอาคารสูงไม่
เกิน 2 ชั้น คานวณที่ความสูง 6 เมตรและอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น คานวณ
ที่ความสูง 50 เมตร ความสาคัญอาคารแบ่งเป็นน้อย ปกติ สู งและสูงมาก
ระบบโครงสร้ า งที่ ใ ช้ ป ระกอบด้ ว ย โครงต้ า นแรงดั ด เหล็ ก ความเหนี ย ว
ธรรมดา เหนียวปานกลาง และเหนียวพิเศษ ผลที่ได้คือค่า CS ของ 926
อาเภอ ประเภทการออกแบบ ระบบโครงสร้างที่อนุญาตหรือห้ามใช้ และ
น ามาสรุ ป เป็ น ภาพรวมบริ เ วณที่ จ ะต้ อ งออกแบบอาคารต้ า นทานแรง
แผ่นดินไหวในแต่ละภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 เป็น
แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ย วข้องให้มีความง่ายใน
การนาไปใช้งานต่อไป
คาสาคัญ: แรงแผ่นดินไหว, สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว, มยผ.
1301/1302-61, กฎกระทรวง พ.ศ. 2550

Abstract
This article shows the guidelines for calculate the seismic
response coefficient (CS) by DPT. 1301/1302-61, equivalent
lateral force procedure of all districts nationwide of regular
structural steel buildings for being basic information or
references by specifying information are that not over 2 storey
building calculate at 6 meters height and more than 2 storey
building calculate at 50 meters height. The building risk
categories are low, normal, high and very high. Building systems
are steel moment resisting frame include ordinary steel moment
frame, intermediate steel moment frame and special steel

moment frame. The results are the CS value of 9 2 6 districts,
seismic design category, prohibit or available building systems.
The overview of the area that have to seismic design in each
region consistent to the existing laws, Ministerial Regulation B.E.
2550. It is a guideline to improve the laws or related code and
standard to be easy to use in the future.
Keywords: seismic load, seismic response coefficient, DPT
1301/1302-61, Ministerial Regulation BE.2550

1. บทนา
การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดิ นไหวนั้นได้ถู กกาหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนักบรรทุก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้ น ที่ ร องรั บ อาคารในการต้ า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550[1] ภายหลังได้มีมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็ น ข้ อ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จนถึ ง ปั จ จุ บั น คื อ มยผ.
1301/1302-61[2] มีการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และท าให้ ก ารออกแบบอาคารต้ า นทานแรงแผ่ น ดิ น ไหวมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยมากขึ้น
การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งส าหรั บ ออกแบบอาคารต้ า นทานแรง
แผ่นดินไหวนั้น ประกอบด้วย 3 วิธี คือ 1) วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ซึ่งเป็น
วิธีการที่มีระบุไว้ทั้งใน กฎกระทรวง ฉบับพ.ศ. 2550 และ มาตรฐานกรม
โยธาธิการและผังเมือง เป็นวิธีการอย่างง่ายไม่ซับซ้อนผู้คานวณสามารถ
คานวณได้โดยง่าย ไม่ต้องอาศัยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
2) วิธีเชิงพลศาสตร์ ประกอบ 3 วิธีคือ วิธีสเปคตรัมผลตอบสนองแบบโหมด
(Modal Response Spectrum Analysis) วิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิง
เส้ น แบบประวั ติ เ วลา (Linear Response History Procedure) และ วิ ธี
วิ เ คราะห์ ก ารตอบสนองของโครงสร้ า งไม่ เ ชิ ง เส้ น แบบประวั ติ เ วลา
(Nonlinear Response History Procedure) ซึ่ ง จะเป็ นวิธีการที่ซั บซ้อน
มากกว่า ต้องอาศั ย ซอฟท์แวร์ค อมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจาลองทาง
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คณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ ดังนั้นบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีแรง
สถิตเทียบเท่าเท่านั้น โดยจุดประสงค์หลัก คือเป็นแนวทางการจัดทาเป็น
ข้ อมูลให้ผู้อ อกแบบสามารถนาไปใช้ไ ด้ง่ าย ลดเวลาหรือขั้ นตอนในการ
คานวณ การนาผลที่ได้จากการคานวณเพื่อสรุปผลในภาพรวมสาหรับการ
ออกแบบอาคารในภูมิภาคต่างๆ สามารถเปรียบเทียบกันได้กับข้อกาหนด
จากกฎกระทรวง ฉบับพ.ศ.2550 รวมทั้งเป็นแนวทางสาหรับการปรับปรุง
มาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานต่อไป
รูปที่ 2 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการ
ออกแบบด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าสาหรับพื้นที่ทั่ว
ประเทศ (ยกเว้นแอ่งกรุงเทพ) ที่มีค่า SD1 > SDS

2. วิธีแรงสถิตเทียบเท่า
การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าเป็นการคานวณ
เพื่อหาแรงเฉือนที่ฐานของอาคาร (Seismic Base Shear, V) ซึ่งจะขึ้นอยู่
สัมประสิทธิ์การตอบสนองของแผ่นดินไหว (CS) และน้าหนักโครงสร้าง
ประสิทธิผลของอาคาร (W) โดยหาได้จากสมการ
𝑉 = 𝐶𝑆 𝑊
(1)
ค่า CS คานวณได้จากสมการ
𝐼
𝐶𝑆 = 𝑆𝑎 (𝑅)
(2)
Sa คือค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการออกแบบ พื้นที่
แอ่งกรุงเทพสามารถใช้ค่าโดยตรงจากตารางหรือกราฟภายในมาตรฐาน
ส่ ว นพื้ น ที่ อื่ น นอกแอ่ ง กรุ ง เทพจะต้ อ งค านวณโดยอาศั ย ค่ า ความเร่ ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบการสั่น 0.2 วินาที (Ss) และคาบการสั่น 1.0
วินาที (S1) ซึ่งจะต้องมีการปรับแก้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงเสปคตรัมด้วย
สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องชั้ น ดิ น ที่ ตั้ ง อาคารที่ ค าบการสั่ น 0.2 วิ น าที (Fa) และ
สัมประสิทธิ์ ชั้นดินที่คาบการสั่นที่ 1.0 วินาที (Fv) เพื่อให้ได้ ค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการออกแบบที่คาบการสั่น 0.2 วินาที (SDS)
และที่คาบการสั่น 1 วินาที (SD1) คานวณจากสมการ
2
𝑆𝐷𝑆 = 3 𝐹𝑎 𝑆𝑠
(3)
2
𝑆𝐷1 = 3 𝐹𝑣 𝑆1
(4)
หลังจากนั้นจึงทาการหาค่า Sa โดยใช้กราฟเพื่อคิดผลจากคาบการสั่น
ของอาคารใช้ตามรูปที่ 1 สาหรับพื้นที่ที่มีค่า SD1 <= SDS และใช้ตามรูปที่ 2
สาหรับพื้นที่ที่ SD1 > SDS

รูปที่ 1 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการ
ออกแบบด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าสาหรับพื้นที่ทั่ว
ประเทศ (ยกเว้นแอ่งกรุงเทพ) ที่มีค่า SD1 <= SDS

เนื่องจากกราฟในรูปที่ 1 และ 2 มีพื้นฐานมาจากค่าความหน่วง
ของอาคารที่ 5% แต่อัตราส่วนความหน่วงสาหรับอาคารโครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณนั้นอยู่ที่ 2.5% จึงต้องหารค่าที่ได้ด้วย 0.85 กรณีคาบการสั่น ของ
อาคาร T>=T0 หรือ T< T0 คานวณ Sa ตามสมการ
𝑇
𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆 [ (3.88) 𝑇 + 0.4 ]
(5)
𝑠
คาบของอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหาได้จากสมการ
𝑇 = 0.03𝐻
(6)
I คือตัวประกอบความสาคัญของอาคาร จาแนกออกเป็น 4 ประเภทคือ
สาคัญน้อย (1.0) ปกติ (1.0) มาก (1.25) และสูงมาก (1.5)
R คือ ตัวประกอบปรับผลตอบสนอง จะเป็นค่าที่ขึ้นกับระบบโครงสร้าง
ที่เลือกใช้ โดยมีค่ามากขึ้นตามความเหนียวที่เพิ่มขึ้นของระบบโครงสร้างที่
เลือกใช้โดยสามารถดูได้จากตารางภายในมาตรฐาน

3. ค่า CS ทุกอาเภอของอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
ในการค านวณค่ า CS ของอาคารโครงสร้ า งเหล็ ก รู ป พรรณของทุ ก
อาเภอทั่วประเทศ จานวน 926 อาเภอ กาหนดให้อาคารมีรูปทรงโครงสร้าง
สม่าเสมอและแบ่ง ข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คืออาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น คิดที่
ความสู ง 6 เมตร และอาคารสู ง มากกว่ า 2 ชั้ น คิ ด ที่ ค วามสู ง 50 เมตร
(ขีดจากัดของวิธีแรงสถิตเทียบเท่ า) การคานวณใช้ระบบโครงต้านแรงดัด
ประกอบด้วย โครงต้านแรงดัดเหล็กความเหนียวธรรมดา ความเหนียวปาน
กลาง และความเหนียวพิเศษ สภาพชั้นดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท D (ดิน
ปกติหรือไม่มีข้อมูลดินและไม่สามารถทาการสารวจดินได้) การคานวณจะ
ใช้ซอฟท์แวร์ DON_1302[3] ช่วยในการคานวณเนื่องจากชุดข้อมูลและผล
การคานวณมีจานวนมาก ผู้เขียนจะแสดงรายละเอียดเพียงบางส่วนของผล
การค านวณเท่านั้น ดัง รายละเอียด รูป ที่ 3 และ รูป ที่ 4 สาหรับ ผลการ
คานวณทั้งหมดผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.sorakarnkmutnb.com

รูปที่ 3 ตารางผลการคานวณ Cs อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น
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ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

-

-

-

-

รูปที่ 4 ตารางผลการคานวณ Cs อาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น

4. ภาพรวมของค่า Cs ทุกอาเภอสาหรับอาคารโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
4.1 ภาพรวมการคานวณแรงแผ่นดินไหวสาหรับอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น
อาคารประเภทความสาคัญน้อย ความสาคัญปกติและความสาคัญสูง
ที่ จ ะต้ อ งออกแบบต้ า นทานแรงแผ่ น ดิ น ไหวอยู่ ใ น 125 อ าเภอคิ ด เป็ น
13.5% จากอาเภอทั่วประเทศ อยู่ในภาคเหนือ 86.4% ภาคกลางเฉพาะ
อาเภอศรีนคร 0.8% และภาคตะวันตก 12.8% โดยจาแนกประเภทการ
ออกแบบ ได้เป็นประเภท ง ห้ามใช้ระบบโครงต้านแรงดัดความเหนียว
ธรรมดา ส่วนภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ต้อง
ออกแบบ (ประเภทการออกแบบ ก)
อาคารประเภทความส าคั ญ สู ง มากจะต้ อ งออกแบบต้ า นทานแรง
แผ่นดินไหวอยู่ใน 183 อาเภอคิดเป็น 17.8% จากอาเภอทั่วประเทศ อยู่ใน
ภาคเหนือ 60.7% ภาคกลาง 23.0% และภาคตะวันตก 16.3% โดยจาแนก
ประเภทการออกแบบได้เป็นประเภท ง ห้ามใช้ระบบโครงต้านแรงดัดความ
เหนียวธรรมดา ส่วนภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่
ต้องออกแบบ รายละเอียดดังตารางที่ 1

ภาคตะวันตก ( 48 อาเภอ)

ค

-

-

-

-

ง

16

16

16

30

รวม

16

16

16

30

33.3%

33.3%

33.3%

62.5%

อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้นภาคๆอื่นไม่ต้องออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

ภาพรวมข้างต้นสามารถแสดงโดยภาพสรุปจากซอฟท์แวร์ DON_1302
โดยแบ่งตามความสาคัญและระบบโครงสร้าง ตามรูปที่ 5 ถึง รูปที่ 8

ตารางที่ 1 จานวนอาเภอที่ต้องออกแบบในแต่ละภาคแยกตามประเภทการ
ออกแบบและความสาคัญอาคาร อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น
ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

-

-

-

-

ค

-

-

-

-

ง

108

108

108

111

รวม

ภาคเหนือ (111 อาเภอ)

108

108

108

111

97.3%

97.3%

97.3%

100%

ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

-

-

-

-

ค

-

-

-

-

ง

1

1

1

42

รวม

1

1

1

42

0.4%

0.4%

0.4%

18%

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมดา

ภาคกลาง ( 229 อาเภอ)

(ข) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง
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(ค) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 5 ค่า Cs ทุกอาเภอ อาคารเหล็กสูงไม่เกิน 2 ชั้น สาคัญน้อย

(ค) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 6 ค่า Cs ทุกอาเภอ อาคารเหล็กสูงไม่เกิน 2 ชั้น สาคัญปกติ

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมดา

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมดา

(ข) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง

(ข) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง

STR20-4

1083

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

(ค) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 7 ค่า Cs ทุกอาเภอ อาคารเหล็กสูงไม่เกิน 2 ชั้น สาคัญมาก

(ค) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 8 ค่า Cs ทุกอาเภออาคารเหล็กสูงไม่เกิน 2 ชั้น สาคัญสูงมาก

4.2 ภาพรวมการคานวณแรงแผ่นดินไหวสาหรับอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมดา

อาคารที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ 606 อ าเภอ (65.4%) จากทั่ ว ประเทศจ าเป็ น
จะต้ อ งได้ รั บ การออกแบบต้ า นทานแรงแผ่ น ดิ น ไหวประกอบด้ ว ย
ภาคเหนือ 18.3% ภาคกลาง 37.8% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.6% ภาค
ตะวันออก 3.3% ภาคตะวันตก 7.9% และภาคใต้ 25.4% โดยในภาคเหนือ
เกือบทั้งหมดจะเป็นประเภทการออกแบบประเภท ง ต้องใช้ระบบโครงต้าน
แรงดัดเหล็กความเหนียวพิเศษ ภาคกลางจะมีทั้งประเภท ข ค และ ง ซึ่ง
จะต้องเลือกระบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับ แต่ละประเภทการออกแบบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดจะเป็นการออกแบบประเภท ข และ
ค สามารถใช้ระบบโครงสร้างได้ทั้ง หมดโดยไม่มีข้อจากัด ภาคตะวันตก
ประเภทความสาคัญน้อย ปกติและสูงประมาณกึ่งหนึ่งจะเป็นการออกแบบ
ประเภท ง อาคารความสาคัญสูงมากส่วนใหญ่เป็นประเภท ง คือต้องใช้
โครงต้ า นแรงดั ด เหล็ ก ความเหนี ย วพิ เ ศษ ภาคตะวั น ออกและภาคใต้
ประเภทความสาคัญ น้อย ปกติและสูงจะเป็นประเภทการออกแบบ ข และ
ค สามารถใช้ระบบโครงต้านแรงดัดเหล็กได้ทุกประเภท ส่วนความสาคัญสูง
มากจะเป็นประเภทการออกแบบ ค และ ง ต้องเลือกใช้ระบบโครงสร้างให้
เหมาะสม รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จ านวนอ าเภอที่ ต้ อ งออกแบบในแต่ ล ะภาค แยกตามประเภทการ
ออกแบบและความสาคัญอาคาร
ประเภทการ
ภาคเหนือ (111 อาเภอ)
ออกแบบ
สาคัญน้อย
สาคัญปกติ
สาคัญสูง
สาคัญสูงมาก

(ข) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง
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ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

91

91

91

0

ค

45

45

45

91
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ภาคกลาง (229 อาเภอ)

ง

85

85

85

130

รวม

221

221

221

221

96.5%

96.5%

96.5%

96.5%

ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

ภาคตะวันออก (53 อาเภอ)
สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

12

12

12

-

ค

8

8

8

12

ง

-

-

-

8

รวม

20

20

20

20

37.7%

37.7%

37.7%

37.7%

ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

49

49

49

-

ค

3

3

3

49

ง

-

-

-

3

รวม

52

52

52

52

16.2%

16.2%

16.2%

16.2%

ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

6

6

6

-

ค

12

12

12

6

ง

30

30

30

42

รวม

48

48

48

48

100%

100%

100%

100%

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมดา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (321 อาเภอ)

ภาคตะวันตก (48 อาเภอ)

ประเภทการ
ออกแบบ

สาคัญน้อย

สาคัญปกติ

สาคัญสูง

สาคัญสูงมาก

ข

94

94

94

-

ค

57

57

57

94

ง

3

3

3

60

รวม

154

154

154

154

93.9%

93.9%

93.9%

93.9%

(ข) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง

ภาคใต้ (164 อาเภอ)

ภาพรวมข้างต้นสามารถแสดงโดยภาพสรุปจากซอฟท์แวร์ DON_1302
โดยแบ่งตามความสาคัญและระบบโครงสร้าง ตามรูปที่ 9 ถึงรูปที่ 12

STR20-6

(ค) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 9 ค่า Cs ทุกอาเภอ อาคารเหล็กสูงมากกว่า 2 ชั้น สาคัญน้อย
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(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความปกติ

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความปกติ

(ข) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง

(ข) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง

(ค) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 10 ค่า Cs ทุกอาเภอ อาคารเหล็กสูงมากกว่า 2 ชั้น สาคัญปกติ

STR20-7

(ค) โครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 11 ค่า Cs ทุกอาเภอ อาคารเหล็กสูงมากกว่า 2 ชั้น สาคัญสูง
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล อาคารเหล็กรูปพรรณสูงไม่เกิน 2 ชั้นใช้ความ
สูงที่ 6 เมตร และอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้นใช้ความสูงที่ 50 เมตร เป็นความ
สูงอ้างอิงสรุปได้ว่า
1. อาคารสูง ไม่เ กิน 2 ชั้น ในภาคเหนือทุกระดับ ความสาคัญ จะต้อง
ออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว ห้ามใช้ระบบโครงต้านแรงดัด
เหล็กความเหนียวธรรมดา ส่วนอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้นเกือบทุกอาเภอ
จะต้องใช้ระบบโครงต้านแรงดัดเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษ
2. อาคารสูง ไม่เ กิน 2 ชั้นในภาคกลางที่จะต้องออกแบบโครงสร้าง
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เป็นอาคารความสาคัญสูงมาก อาคารสูง
มากกว่า 2 ชั้นจะต้องออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวเกือบทุก
อาเภอ
3. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคใต้ไม่ต้องออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว อาคารสูง
มากกว่า 2 ชั้นต้องออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวในบางส่วน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ภาคใต้ ต้องออกแบบ
โครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวทุกอาเภอ
4. อาคารสู ง ไม่ เ กิ น 2 ชั้ น ในภาคตะวั น ตกต้ อ งออกแบบโครงสร้ า ง
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในบางส่วนของพื้นที่ อาคารสูงมากกว่า 2 ชั้นต้อง
ออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวทุกอาเภอ
5. สาหรับอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น ซึ่งใช้ตัว แทนความสูงที่ 50 เมตร
กรณีประเภทการออกแบบ ง จะใช้ได้เพียงระบบโครงต้านแรงดัดที่มีความ
เหนียวพิเศษเท่านั้น ตามข้อกาหนด 2.3.1.2 ของมาตรฐาน ซึ่งระบุว่า โครง
ต้ า นแรงดั ด เหล็ ก ที่ มี ค วามเหนี ย วปานกลาง ประเภทการออกแบบ ง
สามารถใช้ได้กับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 40 เมตร
6. ค่ า CS ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ยนี้ ถื อ เป็ น งานเริ่ มต้ น เพราะอาจมี ค าถาม
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ความสูงที่เป็นตัวแทนของแต่ละกรณี ซึ่ง
จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่เป็นแนวทางในการปรับปรุง มาตรฐานหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงแผ่นดินไหวให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะ
เป็นในรูปตารางหรือย่างอื่นที่เหมาะสม

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กธรรมดา

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กความเหนียวปานกลาง

เอกสารอ้างอิง

(ก) โครงต้านแรงดัดเหล็กความเหนียวพิเศษ
รูปที่ 12 ค่า Cs ทุกอาเภอ อาคารเหล็กสูงมากกว่า 2 ชั้น สาคัญสูงมาก

[1] กระทรวงมหาดไทย. กฎกระทรวงก าหนดการรั บ น้ าหนั ก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550
[2] กรมโยธาธิการและผังเมือง. มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1301/1302-61). ดิจิตอล
ออฟเซต เอเชีย แปซิฟิค, 2561
[3] DON_1302 เวอร์ ชั น 1.01 ซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ แ รง
แผ่นดินไหว วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ตามมยผ. 1301/1302-61 พัฒนา
โดย สรกานต์ ศรีตองอ่อน, ณพงค์ โรจนอุดมพร, พรรณระพี ประสงค์
กูล, ศุภชัย สุทธิธรรมพานิช และสารัช คงชยะนันท์.

STR20-8

1087

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

การศึกษาเปรียบเทียบแบบจาลองความสัมพันธ์ของโมเมนต์และมุมหมุนพลาสติก
ของเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างรับแรงในแนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดัด
เมื่อใช้แบบจาลองจากมาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE41-17
Comparative Study of Moment-Plastic Rotation Model of Wide Flange
Steel Columns Subjected to Axial Load and Moment
by Using ASCE41-13 and ASCE41-17
เพทาย อุดมการเกษตร1 เมธี บุญพิเชฐวงศ์2 และ ธันยดา พรรณเชษฐ์3,*
1,2,3

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
*Corresponding author; E-mail address: tanpan@kku.ac.th

บทคัดย่อ

columns according to ASCE41-13 is not always conservative in
comparison with ASCE41-17. For wide-flange steel sections that
บทความนี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาแบบจ าลองจุ ด หมุ น พลาสติ ก ที่ ใ ช้ ใ นการ
are not larger than W300x150x36.7 kg/m, ASCE41-17 instead of
วิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นของชิ้นส่วนเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างเมื่อรับ
ASCE41-13 may yield the conservative backbone response.
แรงในแนวแกนร่ ว มกั บ โมเมนต์ ดั ด ตามมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 โดยการศึกษาเปรียบเทียบเสาหน้าตัดปีกกว้างจานวน 10 หน้า Keywords: steel structures, moment-rotation model, plastic
ตั ด จะพบว่ า ตั ว แปรที่ มี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ แบบจ าลองจุ ด หมุ น hinge
พลาสติกในเสาประกอบด้วย 1) ขนาดหน้าตัดของเสา 2) ความยาวของ
ชิ้ น ส่ ว นเสาที่ ป ราศจากการค้ ายั น และ 3) อั ต ราส่ ว นแรงในแนวแกน
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าแบบจาลองจุดหมุนพลาสติกในเสาเหล็กหน้าตัดปีก
กว้างที่อ้างอิงตามมาตรฐาน ASCE41-13 จะไม่ได้ให้ค่าความสัมพันธ์ของ
โมเมนต์ แ ละมุ ม หมุ น พลาสติ ก ในเสาที่ อ นุ รั ก ษ์ ก ว่ า ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ข อง
โมเมนต์และมุมหมุนพลาสติกที่อ้างอิงตามมาตรฐาน ASCE41-17 เสมอไป
เสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างที่มีหน้าตัดตั้งแต่ W300x150x36.7 กก./ม. และ
ขนาดเล็ ก กว่ า ลงไป มาตรฐาน ASCE41-17 อาจจะมี ค วามอนุ รั ก ษ์ ก ว่ า
ASCE41-13
ค าส าคั ญ : โครงสร้ า งเหล็ ก , แบบจ าลองโมเมนต์ แ ละมุ ม หมุ น , จุ ด หมุ น
พลาสติก

Abstract
In this paper, model of plastic hinge for non-linear static
analysis of 10 wide-flange steel column sections under axial load
and bending are comparatively studied based on both ASCE4113 and ASCE 41-17 standards. It is found that parameters affecting
the backbone of plastic hinge of wide-flange steel columns
comprise of size of steel sections, unbraced length of members
and axial load ratios. This study shows that the backbone
response of moment-plastic rotation for wide-flange steel

1. คานา
งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า มาตรฐาน ASCE41-13 มีข้อจากัดเกี่ยวกับ
ข้ อกาหนดของโครงสร้างเหล็ก ในบางประการ โดยในงานวิจัย ของ D.G.
Lignos และคณะ (2016) ได้ทาการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมรับ แรงแบบ
เป็นวัฏจักรของเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างในโครงต้านแรงดัด โดยเสาตัวอย่าง
ถูกทดสอบภายใต้แรงด้านข้างที่เปลี่ยนแปลงภายใต้แรงอัดคงที่ตามแนวแกน
โดยพบว่าเมื่ออัตราส่วนแรงในแนวแกน (Pg/Pye) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.75
โดยที่ Pg คือ แรงในแนวแกนที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้าหนักบรรทุกและ Pye มีค่า
เท่ากับผลคูณของพื้นที่หน้าตัดเสา (Ag) และค่าความเค้นคาดหวังที่จุดคราก
(Fye) เสาเหล็ ก หน้ า ตั ด ปี ก กว้ า งภายหลั ง รั บ แรงด้ า นข้ า งถึ ง จุ ด ครากยั ง มี
ความสามารถในการเสียรูปพลาสติก (Plastic Deformation) ชิ้นส่วนยัง
สามารถรับแรงแบบเป็นวัฏจักรต่อไปจนชิ้นส่วนเกิดการโก่งเดาะและสูญเสีย
ความสามารถในการรั บ แรงในแนวแกนท้ า ยที่ สุ ด ในขณะที่ ม าตรฐาน
ASCE41-13 ได้ ก าหนดให้ ชิ้ น ส่ ว นเสามี พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ควบคุ ม โดยแรง
(Force-Controlled) เมื่ อ แรงในแนวแกนของเสามี ค่ า ตั้ ง แต่ 0.5Pye จะ
สูญเสียความสามารถในการรับแรงของเสาทันที เมื่อเสารับแรงด้านข้างจนถึง
จุดคราก
ในงานวิจัยของ Bech และคณะ (2015) ซึ่งได้ประเมินอาคารโครงสร้าง
เหล็ ก สู ง ที่ ก่ อ สร้ า งระหว่ า งปี 1973 และ 1985 ก่ อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ์
แผ่นดินไหวที่เมืองนอร์ทริดจ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 3 อาคาร โดย
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ให้แรงแผ่นดินไหวทั้งหมด 11 ชุด ซึ่งถูกเลือกจากฐานข้อมูลของ PEER NGA
จากผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์การยอมรั บของมาตรฐาน ASCE41-13 นั้นมี
สิ่งที่ต้องแก้ไขหลายประการ เช่น สมการการหามุมหมุน ที่จุดคราก (Yield
Rotation) ของเสาเหล็กควรจะรวมผลของการเสียรูปเนื่องจากแรงเฉือน
(Shear Deformation) ด้วย ถึงแม้ว่าตัวอย่างส่วนมากของเสาในอาคารที่
นามาวิจัยจะถูกควบคุมโดยการเสียรูปเนื่องจากการดัด แต่ในบางตัวอย่าง
การรวมผลของการเสียรูปเนื่องจากแรงเฉือนก็ส่งผลกระทบที่สาคัญ ซึ่งใน
งานวิจัยของ Newell (2008) พบว่า การรวมผลของการเสียรูปเนื่องจากแรง
เฉือนที่จุดครากนั้นจะเพิ่มค่าของมุมหมุนที่จุดครากจากสมการปัจจุบันของ
ASCE41-13 มากถึง 10-50% ยิ่งไปกว่านั้น เร็ว ๆ นี้ D.G.Lignos และคณะ
(2019) ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล การทดสอบของเสาเหล็ ก หน้ า ตัด ปี ก กว้ างเพื่อ
นามาใช้ในการทานายสมการสาหรับการตอบสนองต่อแรงแผ่นดินไหว และ
จากผลการทดสอบมากกว่า 151 ตัวอย่างภายใต้การทดสอบแบบแรงผลัก
ทางเดียว (Monotonic) และแรงผลักแบบเป็นวัฏจักร (Reversed Cyclic)
เมื่ อทาการศึ กษาผลกระทบของตัวแปรที่เ กี่ยวข้ อง (Parametric Study)
พบว่ า ค่ า การเสี ย รู ป พลาสติ ก นั้น จะถู ก กระทบโดยตั วแปรดัง ต่ อไปนี้คื อ
อัตราส่วนความชะลูดของเอว (Web Slenderness Ratio, h/tw โดยที่ h
คือ ความลึกของหน้าตัดและ tw คือ ความหนาของเอว) อัตราส่วนความ
ชะลู ด ของปี ก (Flange Slenderness Ratio, bf/2tf โดยที่ bf คื อ ความ
กว้างของปีกและ tf คือความหนาของปีก) อัตราส่วนความชะลูดของชิ้นส่วน
(Member Slenderness Ratio, Lb/ry โดยที่ Lb คือความยาวของชิ้นส่วนที่
ปราศจากการค้ายันและ ry คือ รัศมีไจเรชั่นของแกนอ่อน) และอัตราส่วน
แรงในแนวแกน (Axial Load Ratio, Pg/Pye) ซึ่ ง จากแนวโน้มของผลการ
ทดสอบชี้ให้เห็นว่า เมื่อค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีค่าเพิ่มมากขึ้นจะ
ส่งผลให้มุมหมุนพลาสติกมีค่าลดลง เนื่องจากเมื่ออัตราส่วนความชะลูดของ
เอวเพิ่มขึ้ นก็จะเกิดการวิบั ติแบบโก่ง เดาะเฉพาะที่ (Local Buckling) ได้
รวดเร็วกว่า และจะรุนแรงขึ้นเมื่ออัตราส่วนแรงในแนวแกนมีค่ามากและเมื่อ
อัตราส่วนความชะลูดของชิ้นส่วนเพิ่ มมากขึ้น การลดลงของกาลังจะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วเนื่องจากการวิบัติร่วมกันของโก่งเดาะเฉพาะที่และการโก่งเดาะ
ด้านข้างเนื่องจากการบิด (Lateral Torsional Buckling) ซึ่งในมาตรฐาน
ASCE41-13 นั้น ค่าตัวแปร a, b และ c ที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองโมเมนต์
และมุมหมุนไม่ได้จับผลของตัวแปรข้างต้น ในขณะที่มาตรฐาน ASCE41-17
ได้มีการรวมเอาผลของตัวแปรเหล่านี้ในสมการการสร้างแบบจาลองโมเมนต์
และมุมหมุนของเสาเหล็กเช่นเดียวกัน
ในบทความนี้จะรายงานผลการศึกษาของความแตกต่างในแบบจาลอง
จุดหมุนพลาสติกของเสาเหล็กระหว่างมาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE4117 และตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมุมหมุนพลาสติกของเสาเหล็ก
ที่มีขนาดหน้าตัดต่าง ๆ ส่วนแบบจาลองของชิ้นส่วนคานจะไม่ได้ถูกกล่าวถึง
ในบทความนี้ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญของสมการการ
สร้ า งแบบจ าลองมุม หมุน พลาสติ กและเกณฑ์ ก ารยอมรั บ (Acceptance
Criteria) ระหว่างมาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหม่

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

2. แบบจาลองโมเมนต์และมุมหมุนของเสาเหล็ก
แบบจ าลองโมเมนต์ แ ละมุ ม หมุ น ของมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 แสดงดัง รูป ที่ 1 โดยเส้น AB แสดงพฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่น
(Elastic) ของชิ้นส่วนโครงสร้าง และพฤติกรรมในช่วงพลาสติกจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน โดยในส่วนแรก เส้ น BC จะแสดงพฤติกรรมพลาสติกช่วง
ก่อนถึงจุดสูงสุด (Pre-peak Plastic) ซึ่งในช่วงนี้กาลังของชิ้นส่วนจะเพิ่มขึ้น
ต่อมาในช่วงของเส้น CD แสดงพฤติกรรมของชิ้นส่วนในช่วงหลังจุดสูงสุด
(Post-peak Plastic) ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ก าลั ง ของชิ้ น ส่ ว นและความแข็ ง
(Stiffness) ของชิ้นส่วนลดลง สุดท้าย เส้น DE แสดงกาลังคงค้าง (Residual
Strength) ของชิ้นส่วนและในจุด E ชิ้นส่วนสูญเสียความสามารถในการแบก
รับน้าหนัก

รูปที่ 1 แบบจาลองโมเมนต์และมุมหมุนของชิ้นส่วนเหล็ก
ที่ใช้ในมาตรฐาน ASCE

โดยที่โมเมนต์พลาสติกและมุมหมุน ที่จุด คราก (Yield Rotation, θy)
หรือค่ ามุมหมุนที่ จุ ด B ในรูป ที่ 1 รวมทั้ง ตัวแปร a, b, c และเกณฑ์ ก าร
ยอมรั บ ของชิ้ น ส่ ว นเสาสามารถค านวณได้ ต ามบทที่ 10 ในมาตรฐาน
ASCE41-13 และ ASCE41-17
ข้ อกาหนดของเสาเหล็กในมาตรฐาน ASCE41-13 นั้นถู กพบว่ายัง มี
ข้อจากัดอยู่หลายประการ เนื่องจากในมาตรฐาน ASCE 41-13 นั้น ตัวแปร
ที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองและเกณฑ์การยอมรับขึ้นอยู่กับค่ามุมหมุนที่จุด
ครากเพี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ ไ ม่ ไ ด้ ร วมผลของอั ต ราส่ ว นความชะลู ด ของเอว
อั ต ราส่ ว นความชะลู ด ของปี ก อั ต ราส่ ว นความชะลู ด ของชิ้ น ส่ ว น และ
อัตราส่วนแรงในแนวแกน ซึ่งถูกพบว่ามีความสาคัญต่อค่า มุมหมุนพลาสติก
(Plastic Rotation) จากการศึ กษาพบว่า ตัวแปรที่เ กี่ยวข้ องกับการสร้าง
แบบจ าลองจุ ด หมุ น พลาสติ ก ขององค์ อ าคารเสาและการเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อมุ มหมุนพลาสติกระหว่างแบบจาลอง
จากมาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE41-17 มีดังต่อไปนี้
2.1 ขนาดของหน้าตัดเสา
มุมหมุนพลาสติกที่ถูกเสนอในมาตรฐาน ASCE41-13 จะสัมพันธ์กับค่า
ของมุมหมุนที่จุดครากเพียงอย่างเดียว โดยหากเปรียบเทียบเสาที่มีความเค้น
ที่จุดคราก (Fy) เดียวกัน มีความยาวของเสาและอัตราส่วนแรงในแนวแกน
เท่ากัน ค่ามุมหมุนที่จุดครากจะแปรผันตรงกับค่าอัตราส่วนโมดูลัสพลาสติก
(Plastic Modulus, Z) ต่อโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia, I) ของ
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ระนาบที่ถู กดัด โดยที่สมการการหาค่ ามุม หมุน ที่จุ ดครากของมาตรฐาน
ASCE41-13 เป็นไปตามสมการที่ 1

W450x300x124
กก./ม.
W350x250x79.7
กก./ม.
W300x300x94
กก./ม.
W300x150x36.7
กก./ม.
W250x175x44.1
กก./ม.
W175x125x23.3
กก./ม.
W100x100x17.2
กก./ม.

ZFye Lc 
P 
(1)
y 
1 


6 EI c  Pye 
โดยที่ Fye คือ ความเค้นจุดครากที่คาดหวัง (Expected Yield Stress)

คือ โมดูลัสยืดหยุ่น
Lc คือ ความยาวของชิ้นส่วนเสา
Ic คือ โมเมนต์ความเฉื่อยของเสา
E

เมื่อทาการสร้างแบบจาลองด้วยมาตรฐาน ASCE41-13 พบว่า หากหน้า
ตัดมีข นาดใหญ่ อัตราส่วน Zx/Ix มีแนวโน้มที่จะมีค่ าน้อยกว่าหน้าตั ด ที่ มี
ขนาดเล็กกว่า ส่งผลให้มุมหมุนพลาสติกของหน้าตัดขนาดใหญ่มีค่าน้อยกว่า
และค่ามุมหมุนที่จุดครากของมาตรฐาน ASCE41-17 เป็นไปตามสมการที่ 2
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของตัวอย่างหน้าตัดปีกกว้างที่นามาศึกษาเปรียบเทียบ

W800x300x210
กก./ม.
W600x300x137
กก./ม.
W500x300x128
กก./ม.

32.36

0.05

 0.5

สาหรับมาตรฐาน ASCE41-17 นั้น ค่ามุมหมุนพลาสติกไม่ได้สัมพันธ์กับ
มุมหมุนที่จุดครากแต่จะสัมพันธ์กับตัวแปร h/tw, bf/2tf, Lb/ry และ Pg/Pye
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของหน้าตัดปีกกว้างที่นามาศึกษาเปรียบเทียบ
จานวน 10 ตัวอย่าง โดยที่ θp,u คือ มุมหมุนพลาสติกที่จุดวิบัติ หรือเท่ากับ
ระยะ b ในรูปที่ 1 และในรูปที่ 2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Zx/Ix
และมุมหมุนพลาสติกเมื่อชิ้นส่วนถูกดัดรอบแกนแข็ง (Strong Axis) โดยที่
ชิ้นส่วนมีความยาว 3 เมตร Fy มีค่าเท่ากับ 2,500 กก./ซม.2 และ Pg/Pye มี
ค่ า เท่ า กั บ 0.1 และรู ป ที่ 3 แสดงการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
แบบจ าลองโมเมนต์ แ ละมุ ม หมุ น ระหว่ า งมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 ของเสาหน้าตัดปีกกว้างขนาดต่าง ๆ เมื่ออยู่ภายใต้อัตราส่วน
แรงในแนวแกนเท่ากัน
หน้าตัด

8.33

0.2

โดยที่ Mpce คือ โมเมนต์พลาสติกที่คาดหวังของชิ้นส่วน
G
คือ โมดูลัสแรงเฉือนของเหล็ก
As
คือ พื้นที่รับแรงเฉือนของหน้าตัด ( As  (db  2t f )tw )
b

0.0486

0.25

(2)

Zx/Ix (cm-1)

M pce Lc  12 EI c
1 
6  b EI c  L2c GAs

0.05
0.1
0.15
Ultimate Plastic Rotation (θp,u)

เมื่อใช้แบบจาลอง ASCE41-13 และ ASCE41-17
300000
250000
200000
150000
100000
50000

θp,u
θp,u
Zx/Ix bf/2tf h/tw (ASCE41-13)
(ASCE41-17)

0

0.0274

5.77

49.43

0.0178

0.0290

0.0367

8.82

41.00

0.0218

0.0350

0.0437

8.33

36.36

0.0290

0.0398

W800x300, ASCE41-13
W500x300, ASCE41-13
W450x300, ASCE41-13
W350x250, ASCE41-13
W300x150, ASCE41-13
W250x175, ASCE41-13
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Zx/Ix และมุมหมุนพลาสติกที่จุดวิบัติ

Moment (kgf-m)

y 
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กรณีที่ Pg/Pye มีค่าเท่ากับ 0.1 จะเห็นได้ว่า กรณีที่ความยาวเสามากกว่า (Lb
มีค่าเท่ากับ 300 เซนติเมตร) แบบจาลองโมเมนต์และมุมหมุนจากมาตรฐาน
ASCE41-17 จะมีความอนุรักษ์ กว่า แต่เมื่อเปลี่ยนความยาวเสาเป็น 200
จะเห็นได้ว่า กรณีที่ชิ้นส่วนมีความยาวและความเค้นที่จุดครากเท่ากัน
เซนติเมตร มาตรฐาน ASCE41-13 มุมหมุนพลาสติกจะมีค่าน้อยลงในขณะที่
และถู ก กระท าภายใต้ อั ต ราส่ ว นแรงในแนวแกนเท่ า กั น พบว่ า หน้ า ตั ด
มาตรฐาน ASCE41-17 มุ ม หมุ น พลาสติ ก จะมี ค่ า มากขึ้ น ท าให้ ก รณี นี้
W800x300, W500x300, W450x300 และ W350x250 เมื่อทาการสร้าง
มาตรฐาน ASCE41-13 จะมีความอนุรักษ์กว่า
แบบจาลองโมเมนต์ และมุมหมุนด้วยมาตรฐาน ASCE41-13 นั้นพบว่า มี
ความอนุ รั ก ษ์ ก ว่ า มาตรฐาน ASCE41-17 แต่ ห น้ า ตั ด W300x150 และ
20000
W250x175 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า พบว่า มาตรฐาน ASCE41-17 นั้นมีความ
อนุรักษ์กว่า ASCE41-13
15000
2.2 ความยาวของชิ้นส่วนเสาที่ปราศจากการค้้ายัน
กรณี ที่ พิ จ ารณาเสาหน้ า ตั ด เดี ย วกั น (h/tw และ ry เดี ย วกั น ) และมี
Pg/Pye เท่ากัน จะเห็นได้ว่า ตัวแปรสาคัญที่ทาให้มุมหมุนพลาสติก ที่จุดวิบัติ
ของทั้งสองมาตรฐานมีค่าแตกต่างกันคือ ความยาวของชิ้นส่วน (Lb) ในขณะ
ที่ ม าตรฐาน ASCE41-13 มุ ม หมุ น พลาสติ ก จะแปรผั น ตรงกั บ ความยาว
ชิ้นส่วน แต่มาตรฐาน ASCE41-17 มุมหมุนพลาสติกจะแปรผกผันกับตัวแปร
นี้ ซึ่งค่ามุมหมุนพลาสติกที่ได้จากมาตรฐาน ASCE41-17 นั้น จะขึ้นอยู่กับ
h/tw, Lb/ry, bf/2tf และ Pg/Pye โดยเมื่ อ ตั ว แปรเหล่ า นี้ มี ค่ า มาก มุ ม หมุ น
พลาสติ ก ก็ ยิ่ ง มี ค่ า น้ อ ย ดั ง แสดงในรู ป ที่ 4 ในกรณี ข องการเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างหน้าตัดเสาที่มีขนาดใหญ่ W800x300 ที่มีความยาวชิ้นส่วนแตกต่าง
กัน สาหรับกรณีที่ Pg/Pye มีค่าเท่ากับ 0.1 จะเห็นได้ว่า กรณีที่ความยาวเสา
น้อยกว่า (Lb มีค่าเท่ากับ 300 เซนติเมตร) แบบจาลองโมเมนต์ และมุมหมุน
จากมาตรฐาน ASCE41-13 จะมีความอนุรักษ์กว่า แต่เมื่อเปลี่ยนความยาว
เสาเป็น 500 เซนติเมตร มาตรฐาน ASCE41-13 มุมหมุนพลาสติกที่จุดวิบัติ
จะมีค่ าสูงขึ้ น ในขณะที่ มาตรฐาน ASCE41-17 มุมหมุนพลาสติกจะให้ค่า
น้อยลงทาให้กรณีนี้มาตรฐาน ASCE41-17 จะมีความอนุรักษ์กว่า
300000

10000

5000
0
0
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 ของเสาหน้าตัด W250x175 เมื่อมีความยาวชิ้นส่วนที่ต่างกัน

2.3 อัตราส่วนแรงในแนวแกน (Axial Load Ratio)
จากการศึกษาพบว่า หากอัตราส่วนแรงในแนวแกนมีค่ามาก มุมหมุน
พลาสติกที่จุดวิบัติก็ยิ่งมีค่าน้อย รูปที่ 6 ถึงรูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของ
โมเมนต์ แ ละมุ ม หมุ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บหน้ า ตั ด ด้ ว ยแบบจ าลองจุ ด หมุ น
พลาสติกจากมาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE41-17 เมื่อมีอัตราส่วนแรง
ในแนวแกนที่ แ ตกต่ า งกั น จะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง สองมาตรฐานให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่
เหมือนกันคือ เมื่ออัตราส่วนแรงในแนวแกนลดลง ค่ามุมหมุนพลาสติก ที่จุด
วิบัติก็จะลดลงด้วย
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของมาตรฐาน ASCE41-13
และ ASCE41-17 ของเสาหน้าตัด W800x300 เมื่อมีความยาวชิ้นส่วนที่ต่างกัน

Moment (kgf-m)

Moment (kgf-m)

250000
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รูปที่ 3 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโมเมนต์และมุมหมุนของเสาหน้าตัดปีก
กว้างขนาดต่าง ๆ ภายใต้อัตราส่วนแรงในแนวแกนเท่ากับ 0.1
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ASCE41-13 Pg/Pye = 0.1
ASCE41-17 Pg/Pye = 0.1
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ในอีกสถานการณ์หนึ่ง รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างหน้าตัด
ของเสาที่มีขนาดเล็ก W250x175 ที่มีความยาวชิ้นส่วนแตกต่างกัน สาหรับ
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ภายใต้แรงในแนวแกนมีค่าเท่ากับ 0.5 กับแบบจาลองจุดหมุนพลาสติกเมื่อ
ใช้สมการของมาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE41-17

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 เมื่ออยู่ภายใต้ Pg/Pye ที่แตกต่างกันของหน้าตัด W600x300

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

25000

Moment (kgf-m)

Moment (kgf-m)

20000
15000
10000
5000
0

0

0

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Rotation (radian)

0.01

0.02

0.03

Rotation (radian)

0.04

ASCE41-13

ASCE41-13 Pg/Pye = 0.1
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ASCE41-17

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโมเมนต์และมุมหมุนระหว่างมาตรฐาน
ASCE41-13, ASCE41-17 และค่าจากการทดสอบ (MacRae et al., 1990)
ของเสาหน้าตัด CA-250UC73 (W254x254 มม.)
ภายใต้อัตราส่วนแรงในแนวแกนมีค่าเท่ากับ 0.5

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 เมื่ออยู่ภายใต้ Pg/Pye ที่แตกต่างกันของหน้าตัด W450x300

3. เสากรณีศึกษาโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก

15000

เมื่อทาการจาลองชิ้นส่วนเสาโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้รับ
แรงกระท าเนื่ อ งจากผลของแผ่ น ดิ น ไหว โดยใช้ เ สาตั ว อย่ า งหน้ า ตั ด
W300x150x36.7 กก./ม. และก าหนดให้ เ ป็ น เหล็ ก รู ป พรรณชั้ น คุ ณ ภาพ
A36 ที่มีอัตราส่วนแรงในแนวแกนเท่ากับ 0.02 พบว่า มาตรฐาน ASCE4117 จะให้ค่าความสัมพันธ์ของโมเมนต์และมุมหมุนพลาสติกมีความอนุรักษ์
กว่าค่าที่ได้จากมาตรฐาน ASCE41-13 นอกจากนี้ยังพบว่าเกณฑ์การยอมรับ
ในมาตรฐาน ASCE41-17 และ ASCE41-13 มีความแตกต่างกัน โดยที่ใน
มาตรฐาน ASCE41-13 เกณฑ์การยอมรับจะสัมพันธ์กับค่ามุมหมุนที่จุดคราก
ในขณะที่มาตรฐาน ASCE41-17 นั้น เกณฑ์การยอมรับจะสัมพันธ์กับตัวแปร
a และ b ในรูปที่ 1
หากพิจารณาชิ้นส่วนเสาเดียวกันที่การดัดรอบแกนดัดหลักและแกนดัด
รอง ค่าโมเมนต์พลาสติก และมุมหมุนที่จุดครากจะมีค่าแตกต่างกัน ซึ่งทั้ง
มาตรฐาน ASCE41-13 และ ASCE41-17 กาหนดให้โมเมนต์พลาสติกแปร
ผันตรงกับค่าโมดูลัสพลาสติกของทิศทางที่ถูกดัด ส่วนมุมหมุน ที่จุดครากจะ
แปรผกผันกับโมเมนต์ความเฉื่อย เมื่อนาเสาหน้าตัดปีกกว้างที่มีการวางแนว
เสาดังรูปตัวอย่างที่ 10 มาพิจารณา จะเห็นว่าเมื่อเสาถูกผลักในทิศทาง X
ชิ้นส่วนจะถูกดัดรอบแกนแข็ง (Strong axis) และเมื่อเสาถูกผลักในทิศทาง
Y ชิ้ น ส่ ว นจะถู ก ดั ด รอบแกนอ่ อ น ( Weak axis) รู ป ที่ 11 แสดงการ
เปรียบเทียบแบบจาลองโมเมนต์และมุมหมุน และเกณฑ์การยอมรับ โดย
เปรียบเทียบระหว่างแกนแข็งและแกนอ่อนของมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17

Moment (kgf-m)
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รูปที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 เมื่ออยู่ภายใต้ Pg/Pye ที่แตกต่างกันของหน้าตัด W300x150

มาตรฐาน ASCE41-13 ได้กาหนดให้ ชิ้นส่วนเสาที่มีอัตราส่วนแรงใน
แนวแกนมากกว่า 0.5 นั้นจะมีพฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยแรง ทาให้ชิ้นส่วน
นั้นไม่มีช่วงการเสียรูปพลาสติก แต่ในผลการทดสอบเสาเหล็ก หน้าตัดปี ก
กว้างจาก Macrae และคณะ (1989) พบว่า เมื่อเสาเหล็กหน้าตัดปีกกว้างถูก
ทดสอบภายใต้แรงกระทาแบบเป็นวัฏจักร ที่ Pg/Pye มีค่าเท่ากับ 0.5 พบว่า
ชิ้นส่วนยังคงมีการเสียรูปพลาสติกเกิดขึ้น ซึ่งหากยึดตาม ASCE41-13 นั้น
ชิ้นส่วนควรจะไม่มีระยะการเสียรูปพลาสติก แต่ในมาตรฐาน ASCE41-17
นั้นได้มีข้ อกาหนดให้ชิ้ นส่ วนเสาจะมี พฤติ ก รรมที่ถู กควบคุ ม โดยแรงเมื่ อ
Pg/Pye มีค่ า มากกว่า 0.6 รูป ที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบเสาที่ถู กทดสอบ
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ตั้ ง แต่ W300x150x36.7 กก./ม. ลงมา (มี ค่ า Z/I มากกว่ า ) มาตรฐาน
ASCE41-17 อาจจะมีความอนุรักษ์กว่า ASCE41-13
2) ความยาวของชิ้นส่วนเสาที่ปราศจากการค้ายัน ในกรณีนี้ หากความ
ยาวชิ้ น ส่ ว นมากขึ้ น มาตรฐาน ASCE41-13 ก็ จ ะมี ค่ า มุ ม หมุ น พลาสติกที่
สูงขึ้น แต่มาตรฐาน ASCE41-17 นั้น หากความยาวของชิ้นส่วนมากขึ้น ค่า
มุมหมุนพลาสติกกลับมีค่าน้อยลง ทาให้ความอนุรักษ์ของทั้งสองมาตรฐาน
อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อความยาวของชิ้นส่วนเปลี่ยนไป
3) อั ต ราส่ ว นแรงในแนวแกน ซึ่ ง ทั้ ง มาตรฐาน ASCE41-13 และ
ASCE41-17 นั้ น มี แ นวโน้ ม ไปในทางเดี ย วกั น คื อ หากอั ต ราส่ ว นแรงใน
แนวแกนมีค่าสูงขึ้น จะทาให้ค่ามุมหมุนพลาสติกน้อยลงเนื่องจากชิ้นส่วนมี
โอกาสเกิดการโก่งเดาะเร็วมากขึ้น

รูปที่ 10 การวางแนวของเสาในอาคารตัวอย่าง

กิตติกรรมประกาศ
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รูปที่ 11 การเปรียบเทียบโมเมนต์และมุมหมุนที่สร้างจากมาตรฐาน ASCE41-13
และ ASCE41-17 ระหว่างแกนแข็งและแกนอ่อนของหน้าตัด
W300x150x36.7 กก./ม. ที่มีอัตราส่วนแรงในแนวแกนเท่ากับ 0.02

จากรูปที่ 11 จะเห็นได้ว่า ค่าโมเมนต์ที่จุดคราก (จุด B) รอบแกนแข็งมี
ค่าสูงกว่าแกนอ่อน เนื่องจากโมดูลัสพลาสติกของแกนแข็ง (Zx) ซึ่งเท่ากับ
522 ซม.3 นั้นมีค่ามากกว่าแกนอ่อน (Zy) ซึ่งเท่ากับ 104 ซม.3 ส่วนมุมหมุน
ที่จุดครากในกรณีนี้ รอบแกนอ่อนจะมีค่ามากกว่าค่ามุมหมุนที่จุดครากรอบ
แกนแข็ง เนื่องจาก โมเมนต์ความเฉื่อยของแกนอ่อน (Iy) มีค่าน้อยกว่าแกน
แข็ง (Ix)

4. บทสรุป
บทความนี้ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรในการจาลองโมเมนต์และ
มุมหมุนของเสาเหล็ก หน้าตัดปีกกว้างระหว่างมาตรฐาน ASCE41-13 กับ
มาตรฐาน ASCE41-17 ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานใหม่ โดยพบว่ า ในบางกรณี นั้ น
มาตรฐาน ASCE41-13 ก็มีความอนุรักษ์กว่า ASCE41-17 และในบางกรณี
มาตรฐาน ASCE41-17 กลับถูกพบว่ามีความอนุรักษ์กว่า ซึ่งจากการศึกษา
โดยเปรียบเทียบเสาหน้าตัดปีกกว้างจานวน 10 หน้าตัด พบว่า ตัวแปรที่
สาคัญที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันของทั้ง 2 มาตรฐานประกอบไปด้วย
1) ขนาดหน้าตัดของเสา ซึ่งพบว่า เสาหน้าตัดปีกกว้างที่มีขนาดใหญ่
กว่า W300x150x36.7 กก./ม. (มีค่า Z/I น้อยกว่า) มาตรฐาน ASCE41-13
จะมีความอนุรักษ์กว่า ASCE41-17 ในขณะที่เสาหน้าตัดปีกกว้างที่มีขนาด

ขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ไ ด้ ม อบทุ น
สนับสนุนงานวิจัยจากทุนวิจัยสาหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถ
รับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทา
วิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประจาปีการศึกษา 2561
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Abstract
Static loadings resistance is always the first design criteria.
However, further investigation should also be conducted for a
structure like floors, bridges, and stairs which are subjected to
dynamic loadings in the form of human activities such as
walking, running, or jumping; these loadings often result in
vibrational effects associated with the user’s comfort. While
most researches were mostly about walking force on flat
surfaces, this study will mainly focus on reinforced concrete
cantilever staircase which has been reported to encounter a
significant level of vibration due to periodic walking motion.
Therefore, this paper presents the attempt to study the
characteristics and response of RC cantilever stair design once
being subjected to human-induced vibration and to propose the
application of extra reinforcing steel used to lessen the dynamic
effects. Numerical analysis is done on an RC cantilever stairs
model having dimensions of 100 centimeters in length, and
25 centimeters in width. To keep the concept of “modern”
structures, the thickness is maintained to be only 10
centimeters. Both ascending and descending motions are
performed, and acceleration data is collected for evaluation.
The analysis is mainly done based on the equation of motion;
thus, it is important to determine all the associated parameters
such as single lumped mass, static force, damping force, and the
human walking force. To obtain all these parameters, several
theories are used such as force-displacement relation,
composite materials (FEM), virtual work method, and Fourier
series. A little experiment has to be conducted before we can
use the Fourier series to get the equation that represents human
walking force with respect to time. With the help of Matlab
software, the equation of motion which is in the function of

second order differential equation could be easily solved. For
the proposed reinforcement measures to be proven effective,
several parameters must satisfy the recommended design
criteria which are shear force, bending moment, deflection, and
acceleration. The benefits of implementing this project are
reducing user’s discomfort due to vibration within the staircase
structure by introducing innovative reinforcement patterns while
still maintaining slender dimensions as specified in the
architectural plans.
Keywords: RC cantilever stair, human walking load, vibration on
stair, human comfort vibration

1. Introduction
In civil engineering works, structures are often designed to
withstand static loadings; that is uniformly distributed force. This
type of force can result in deformation which every engineer
must consider during the designing stage to finalize the
dimensions and shapes. However, it is important to take
dynamic behavior into account as well because it also imposes
some noticeable deflection once being subjected to vibration
due to human activities such as walking, running, jumping or
intentional swaying. Not only that dynamic loadings can create
significant deformation of the structures just like how static
loadings do, but they are also associated with the comfort of
the users and therefore fall under the serviceability limit state.
This indicates that to perform design base on the static loads is
not enough anymore regarding vibration issues.
Over the last decade, researchers have been very
interested in studying the relationship between human-induced
vibration and the response of structures toward this dynamic
phenomenon. Bijan, O., and Aalami. (2010) researched design of
concrete floor systems and its vibrational responses on his 8-
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inch thick. The concept of modern lightweight structures has led
Mohammed, AS., and Pavic, A. (2017) to conduct a study
regarding the effects of walking people on dynamic properties
of floors. Gaile, L. and Radinsh, I. (2013) saw that only a few
works were done on slender stairs, so they decided to conduct
some experiments to see their characteristics and responses.
They discovered that there were excessive vibrations within the
structures; that is why Pedro Andrade and Jose Santos proposed
a case study about the most effective reinforcement measures
in September 2017. Another relevant work was recently done
by two Burapha University students in 2018; it was about the
dynamic response of concrete stairs with various dimensions,
but only the one with a thickness of 16 centimeters proved to
be effective in reducing the dynamic effects. Because most of
the previous researches are done focusing on human walking
forces on a flat surface, there is little work done on stairs. The
reinforced concrete structures prove to be safe, but the
vibrational acceleration is just too much that humans can still
perceive it. In short, the lack of comfort provided by the existing
stairs design is the main target which is needed to be studied in
this project. The specific type of stairs that is chosen to be
focused on is cantilever stairs because they are usually the one
that poses the greatest problem. This paper presents a new
method of reducing dynamic response where extra
reinforcement of steel plates are installed into RC cantilever
stairs with a stepped thickness of only 10 centimeters. It can be
done by utilizing two objectives which are: (1) To study the
characteristics and response of RC cantilever stair design once
being subjected to dynamic loading which is human-induced
vibration and (2) To investigate and propose the application of
extra reinforcing steel plates which are used to lessen the effects
of dynamic loading developed within the structure.
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𝑚𝑎 + 𝑓𝐷 (𝑡) + 𝑓𝑠 (𝑡) = 𝑝(𝑡)
𝑚𝑢̈ (𝑡) + 𝑐𝑢̇ + 𝑘𝑢(𝑡) = 𝑝(𝑡)

(1.3)
(1.4)

Where, m is the mass of cantilever stair under single lump mass
system, a is acceleration of structure after applying walking load
force, fs is the static force, fD is damping force, p is force from
human walking motion, u is the displacement of structure due
to walking load motion.
These parameters of each term can then be elaborated
by applying several of the following theories:
2.1

Single Lumped Mass

In practical works, engineers often tend to formulate the
structural problems, especially dynamics ones, into simple
structures which can be idealized for more convenient analysis.
Obviously, the forces vertically subjected to the cantilever stairs
are considered to be uniformly distributed forces, but it is then
simplified into a simpler structure by having a concentrated or
lumped mass m supported by a massless structure in the
vertical direction.
Clearly, it is better to consider the distributed loading which
are more likely to capture the true behavior of the structure.
However, such idealization is claimed to be appropriate because
it is still capable of maintaining some certain level of accuracy
which reflects the behaviors and response of real structures as
well as ensuring more safety by considering the worst case of
having the load at the end of the cantilever stairs.

2. Background

Fig. 1 Free body diagram of cantilever stairs

Before proceeding with any further analysis, it is very
important to go through some brief background of the research
in order to get a clearer understanding of the whole study.
Regarding all factors, RC cantilever stair system can be best
represented by a simple spring system. The equation governing
the displacement can be derived from Newton’s second law.
Σ𝐹 = 𝑚𝑎
−𝑓𝑠 (𝑡) − 𝑓𝐷 (𝑡) + 𝑝(𝑡) = 𝑚𝑎(𝑡)

2.2 Force-Displacement Relation
Suppose there is a system which is subjected to an external
static force fs with no dynamic excitation. Since the initial
deformation is proportional to the applied force, the
relationship between force fs and the displacement u is linear.

(1.1)
(1.2)
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double camel hump graph (shown as black line of Fig.4). Yet for
simplifying the study, a new graph (red line of Fig.4) is given and
used for numerical analysis with the studied magnitude of
weight and same period as the stepping phase.

Fig. 2 Free body diagram of simple spring system

Therefore,
𝑓𝑠 = 𝑘𝑢(𝑡)

(2)

where k is the stiffness of the system.
2.3 Damping Force
Damping is the process that vibration steadily reduces in
amplitude. In damping, the energy of the vibrating system is dissipated
by various mechanisms. For real structures, there are often more than
one mechanism that contribute to the energy dissipation. Because it
is almost impossible to mathematically represent all of these energy
dissipating mechanisms, the actual damping, especially for SDF
structures, is usually idealized by a linear viscous damper. By assuming
that the vibrational energy the damper dissipates is equivalent to the
energy dissipated in all the damping mechanisms, the damping
coefficient is then selected accordingly.

Therefore, such motion can be express in term of the sine and
cosine function using Fourier series method.
4

(4)

𝑃(𝑡) = 𝑊𝑝 (𝐶0 + ∑ 𝑟𝑛 sin(2𝑛𝜋𝑓𝑝 𝑡 + ∅𝑛 ))
𝑛=1

Where P(t) is the walking load varying on time, Wp is the weight
of a single person = 80 kgf, n is the harmonic number of the
Fourier series, rn is the nth Fourier coefficient, t is the time unit
in millisecond, fp is the walking frequency, and n is the phase
lag.
This equation, however, still requires a simple experiment
to achieve two main controlling parameters which are the time
period of the stepping phase, and that of the swinging phase.

Fig. 3 Free body diagram of a damping System
𝑓𝐷 = 𝑐𝑢̇ (𝑡)

Fig. 4 Graph of walking load

(3)

where c = 2m is the viscous damping coefficient. m is
the lumped mass,  is the angular velocity, and  is the
damping ration = 2%
2.4 Walking load on stair
Fourier series is a mathematic method to represent a
periodic function as the summation of sine and cosine functions.
In the study of human walking motion, the induced motion is
shown as periodic movements of stepping and swinging if the
movement is natural without any impact from external factor.
Force that applied onto the surface of the structure during the
stepping phase could be identified as the characteristic of

Fig. 5 Experimental testing of a person ascending and
descending a staircase

The graphs demonstrate the idealized loading of stepping
phase and swinging phase of both ascending and descending
directions in function of time. The motion presented as a
continuous characteristic with the record point locating around
the center of the stair height where the natural motion of human
walking motion received least impact from the structure
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geometry. Since descending motion takes less time, its graph is
also smaller than the ascending motion’s.
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2.5 Virtual work method
The principle of virtual work method is used to formulate
the deflection of the cantilever stairs system. The external
virtual work done by the unit load 1. which can be presented
by below function:
𝐿

𝑚𝑀
𝑑𝑥
𝐸𝐼

∆= ∫
0

Fig. 6 Idealized loading of ascending and descending motions

However, both graphs are in the form of periodic function
meaning that the walking cycles are considered to be identical by
repeatedly maintaining the same time period all the times. In
addition, force magnitudes decrease with increasing harmonic
number and are insignificant beyond the third or fourth harmonic
([11] Murray TM et al). In order to convert the graph above into a
Fourier series, 4th harmonic terms would be able to cover
necessities of further analysis. As a result, it can be best written as
a mathematic function by making the use of the Fourier series to
create a function in form of sine and cosine function.
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Parameter

C0

0.02

1.014 Hz.

0.927 Hz.
0.98

-0.10

0.05

0.05

Where,  is displacement, m is virtual load, M is real load, E is
elasticity of modulus of system and I is moment of inertia of
stair.
The main actual goal is to determine the stiffness of the
cantilever system by first obtaining the displacement of the
system and converting it afterwards. The displacement at the
end of the cantilever system is:
𝑃=

3𝐸𝐼
∆
𝐿3

(6)

Where, P is applied load at the end of the cantilever stair.
Therefore, we can deduce that the stiffness of the
cantilever system is:
𝑘=

3𝐸𝐼
𝐿3

(7)

where E is the elastic modulus of the system. I is the moment
of inertia of stair, and L is span length of stair.

Table 1 Parameters of walking load of ascending and descending
motions.
Parameter

(5)

3. Methodology
The dimension of the RC. Cantilever stair used in this study
is 1.0 meter in length, the width of the stair is 0.25 meters and
the thickness is 0.10 meters. The details of the reinforcing steel
in the cross-section of stairs are shown in Fig. 7

1.014 Hz.
-1.18

1.61

2.64

-0.26

1.65

Fig. 7 Conceptual image of RC. cantilever stairs and its steel
reinforcement
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3.1 Reinforcing steel plates
The extra reinforcements which are used to lessen the
dynamic effect of the RC cantilever stair system are steel plates
with the yield strength of 4000 ksc and various dimensions as
following:
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the structure can safely support and resist loadings or not,
particularly shear stress and bending stress. The structure meets
the strength criterion once the shear stress and bending stress
induced by loadings do not exceed the capacity of the
reinforced concrete design.

Flat bar 50mm x 4.5mm
Flat bar 50mm x 6.0mm
Flat bar 50mm x 8.0mm
Flat bar 50mm x 9.0mm
Flat bar 100mm x 6.0mm
Flat bar 100mm x 8.0mm
Flat bar 100mm x 9.0mm

The purpose of choosing the above sizes is to ensure that the
size of the plate will not exceed the thickness of the thread of
staircase which accounted for 10 cm when the bar is reinforced
in lateral pattern. It is also ensured to allow at least 5 cm gaps
between each reinforcement when installing on top surface
pattern.
The position of the steel plate reinforcement toward the
sample subject plays a major role in improving strength of the
structure and reducing the vibration effect of the structure.
Optimal positioning of the reinforcement will not only reduce
the difficulties of installation, but also will increase the moment
of inertia which will result more stable and stiffer staircase. In
this study, there are two alternative choices of installation,
whereas the plate will either be installed flat onto the top
surface of the staircase or onto the side of the staircase (Lateral
surface). The typical details for steel plate reinforcement are
shown in Fig. 8

Fig. 9 Diagrams of cantilever beams

Serviceability, on the other hand, refers to deflection and
dynamic response (acceleration) of the structure which are both
dependent on stiffness. With the reinforcing steel plates, the
structure’s stiffness is expected to increase in order to have
acceptable deformation as well as dynamic response under
loading.
𝐿
360

(8)
where u is dynamic deflection from the governing equation,
L is span length of structural element.
𝑢≤

Fig. 8 Top and lateral steel plate reinforcement patterns.

3.2 Evaluations
The criteria that govern the design of the stairs system are
strength and serviceability. Strength refers to the fact whether

STR22-5
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However, if the peak acceleration is chosen to be the
governing parameter of the human perception of vibration
occurring in the stair structure, it would be able to cover most
of the discomfort felt by the users. The amount of time the
system is subjected to this level of acceleration is too short for
the human to actually perceive. Instead, the root-mean square
acceleration is used.
𝑎𝑟𝑚𝑠 =

𝑎𝑝𝑒𝑎𝑘

4.2 Analysis results
In this section, the analytical results in term of equation of
motion for all installation pattern will be provided. The
important results include the root mean square acceleration,
the acceleration at the end of one cycle period of human
motion, the maximum displacement. All of the results will be
divided into ascending and descending motion type.

(9)

√2

4. Results and discussions

4.2.1 Lateral patterns

5cm 4.5mm
5cm 6mm
5cm 8mm
5cm 9mm
10cm 6mm
10cm 8mm
10cm 9mm

4.1 Properties of structures depending on Installation
patterns of steel plates
In this section, all parameters necessary for the equation of
motion are determined.
4.1.1 No Reinforcement
Table 2 Parameters for model without extra reinforcement
m (kg)

EI (N.m^2) k = 3EI/L^3

"Single Lumped Mass" "From Xtract"
No Reinforcement

3.06

149400

c = 2mωξ

(kg/m)

"Damping Coefficient"

45688

14.95

Table 3 Parameters for model with lateral reinforcement
Plate Sizes

m (kg)

EI (N.m^2) k = 3EI/L^3

"Single Lumped Mass" "From Xtract"

(kg/m)

c = 2mωξ
"Damping Coefficient"

5cm 4.5mm

3.24

179,100

54,771

16.84

5cm 6mm

3.30

186,900

57,175

17.37

5cm 8mm

3.38

198,800

60,816

18.13

5cm 9mm

3.42

204,500

62,560

18.50

10cm 6mm

3.54

373,200

114,167

25.42

10cm 8mm

3.70

444,800

136,071

28.37

10cm 9mm

3.78

476,100

145,646

29.67

Table 4 Parameters for model with top reinforcement
Plate Sizes

m (kg)

EI (N.m^2) k = 3EI/L^3

"Single Lumped Mass" "From Xtract"

(kg/m)

c = 2mωξ
"Damping Coefficient"

3@ 5cm 4.5mm

3.33

572,700

175,138

30.54

3@ 5cm 6mm

3.42

672,300

205,596

33.53

3@ 5cm 8mm

3.54

802,700

245,474

37.28

3@ 5cm 9mm

3.6

861,400

263,425

38.94

2@ 10cm 6mm

3.54

782,000

239,144

36.79

2@ 10cm 8mm

3.7

916,100

280,153

40.71

2@ 10cm 9mm

3.78

973,800

297,798

42.42
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Freq
(Hz)
20.7
21.0
21.4
21.5
28.6
30.5
31.3

RMS
a (m/s^2)
83.8
82.3
80.4
79.4
76.7
73.4
71.9

End Per.
a (m/s^2)
0.019
0.018
0.018
0.019
0.026
0.028
0.028

Max.
u (mm)
1.6
1.6
1.6
1.4
0.8
0.7
0.6

Vu
(kg)
119.4
123.8
124.4
121.1
124.8
126.4
127.2

Mu
(kg.m)
119.4
123.8
124.4
121.1
124.8
126.4
127.2

End Per. Max.
a (m/s^2) u (mm)
0.031
0.5
0.035
0.4
0.038
0.4
0.038
0.3
0.037
0.4
0.040
0.3
0.038
0.3

Vu
(kg)
122.7
123.6
124.8
125.4
124.8
126.4
127.1

Mu
(kg.m)
122.7
123.6
124.8
125.4
124.8
126.4
127.1

4.2.2 Top patterns
Freq
(Hz)
3@ 5cm 4.5mm 36.5
3@ 5cm 6mm
39.0
3@ 5cm 8mm
41.9
3@ 5cm 9mm
43.1
2@ 10cm 6mm 41.4
2@ 10cm 8mm 43.8
2@ 10cm 9mm 44.7

RMS
a (m/s^2)
80.0
77.9
76.7
75.4
76.7
73.4
71.9

For the strength parameters, the results show that the
loadings such as shear and moment which are obtained from
the dynamic force due to human walking motion are all less
than the capacity of the RC cantilever stairs can provide despite
the ascending or descending direction.
Regarding the serviceability, both reinforced and nonreinforced structures satisfy the deflection parameter, meaning
that the maximum value of the walking induced displacement
is within the range of the acceptable deflection of the structure
which is 2.7 mm. It is, however, a different case for the
acceleration parameter. When checking the human perception
of vibration, it is found that the RMS acceleration, which is the
70% of the peak acceleration and occurs in the transient state,
is too high that it does not pass the design criteria proposed by
the standard for all reinforcement patterns. Since the transient
state of the vibration happens so fast within five milliseconds,
the users might not be able to feel the vibrational acceleration
yet. On the other hand, the acceleration drops abruptly to an
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acceptable value during the steady state. It is so small that even
the non-reinforced structure passes the criteria. Therefore, it is
difficult to make decision on which time phase, the amount of
time that human can process the vibration information, should
be considered.
For the installation, the steel plates reinforcing before or
after construction does not make much difference at all. It can
be easily observed that the outcome reduction in vibrational
acceleration are quite similar to each other. What matters more
is how the steel plates are reinforced. From the result, it is
clearly that the top patterns lead to smaller acceleration,
meaning that they are more effective in increasing the
structure’s stiffness and thus reducing the dynamic effects.
Last but not least, the result also shows that there is a big
difference between the natural frequency of the structure and
the frequency exerted from the human walking motion. The
natural frequency of the structure is in the range of 20 to 50 Hz,
whereas the force frequency is only 0.92 Hz for ascending
motion, and 1.01 Hz for descending motion. It can be assured
that the resonance disaster within the structure will never
happen.
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motions are 0.92 and 1.01 Hz respectively. This leads
to no resonance disaster as the structure’s is in the
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การศึกษาจุดเชื่อมต่อทางแนวดิง่ ของผนังรับแรงคอนกรีตสาเร็จรูปที่ถูกใช้ในอาคารพักอาศัยภายใต้แรงถอน
The Study of the Vertical Connection of Precast Concrete Bearing Wall
Used in Residential Buildings Under Pull-Out Load
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการถอน และประเมินสมรรถนะ
ของจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งของผนังรับแรงคอนกรีตสาเร็จรูป จุดเชื่อมต่อ
ทางแนวดิ่ ง ที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุ บั น และได้ ท าการศึ ก ษามี 2 รู ป แบบซึ่ ง
ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อโดยใช้เหล็กข้ออ้อย (Dowel connection) และ
จุดเชื่อมต่อโดยการเชื่อมเหล็กเส้นกับแผ่นเหล็ก (Plate connection) ผนัง
คอนกรีตที่ใช้ทดสอบมีขนาดหน้าตัด 1200mm x600mm ความหนา 100
mm ติดตั้งเหล็กตะแกรง 6mm@100mm ตรงกึ่งกลางความหนาผนัง และ
มีเหล็กเสริมพิเศษ 1-DB12 รัดรอบเพื่อป้องกันการแตกร้าว
จุด
เชื่อมต่อของผนังทั้ง 2 รูปแบบมีการเชื่อมต่อโดยใช้เหล็กเสริมขนาด DB12
ส าหรั บ ใช้ ใ นการทดสอบการถอนของจุ ด เชื่ อ มต่ อ ผนั ง ผลที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบคือ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงถอนกับระยะการเคลื่อนตัวซึ่งวัดโดย
อุป กรณ์ LVDT ที่ติดตั้ง บนหัวของเหล็กเสริ ม ตัวแปรที่ทาการศึ ก ษาคื อ
รูปแบบของจุดเชื่อมต่อ และระยะฝังต่าง ๆ ของเหล็กเสริมที่ใช้ในจุดเชื่อม
ต่อแต่ละแบบ จากผลการศึกษาพบว่าแรงถอนสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะฝัง
เพิ่มมากขึ้ น โดยผลที่ไ ด้รับ จะช่ วยให้ ผู้อ อกแบบเข้ า พฤติก รรมการถอน
รู ป แบบการวิ บั ติ จ ากการถอน และให้ ท ราบถึ ง ระยะฝั ง ที่ เ หมาะสมเพื่อ
นาไปใช้ในการออกแบบจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งต่อไป
คาสาคัญ : จุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่ง, ผนังคอนกรีตหล่อสาเร็จ, แรงถอน

Abstract
The purpose of this research was to study the pull-out
behavior and to evaluate the performance of vertical
connection of the precast concrete bearing wall. Two types of
vertical connection of the wall commonly used in construction
were investigated in this study, including dowel connection and
plate connection. Precast wall concrete samples had 1200mm
x 600mm in cross section and 100 mm in thickness. All samples
were reinforced with steel wire mesh of 6mm@100 mm in the

middle of the thickness and 12-mm deformed bar were added
around the edge of the wall to prevent the edge crack. The
12mm deformed bar was used as a vertical connector between
precast walls for these two types of connection, and it would
be used to evaluate the pull-out behavior. The main results
from this test was the relationship between pull-out load and
the displacement measured by LVDT installed at the top of the
connector bar. Investigated parameters were types of
connection and embedded lengths of rebar in concrete used as
a vertical connector. It was found that the maximum pull-out
load increased as the embedded length of rebar was increased.
Furthermore, the results would help designers to better
understand pull-out behavior, failure mode of pull-out, and
suitable embedded length of rebar for the design of vertical of
connection in future.
Keywords: Vertical Connection, Precast concrete wall, Pull-out
load

1. บทนา
ในปัจจุบัน การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูปได้รับความนิยมมาก
ขึ้น ดังนั้นระบบนี้จึงได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของอาคารขนาดเล็กถึง
อาคารขนาดใหญ่รวมถึงอาคารสูง การก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูปมีข้อ
ได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ ได้แก่ การหล่อชิ้นงาน
หล่อสาเร็จแบบซ้ากันทาให้ประหยัดไม้แบบ การควบคุมคุณภาพการผลิต
และวัตถุดิบในโรงงานก่อนนาส่งออกไปก่อสร้างจริง การก่อสร้างด้วยระบบ
ชิ้นส่วนสาเร็จรูปจะให้ความรวดเร็วในการก่อสร้างที่มากกว่า อย่างไรก็ตาม
ปัญหาหลักการก่อสร้างระบบหล่อสาเร็จคือ การควบคุมคุณภาพในการ
ก่อสร้างหรือการติดตั้งหน้างาน เนื่องจากคุณภาพของแรงงานที่มีความรู้
ความเข้าใจในติดตั้งชิ้นส่วนสาเร็จรูปมีจานวนน้อยและมีจานวนไม่เพียงพอ
ดังนั้นในอนาคตปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสาเร็จรูปไม่มาก

STR23-1

1103

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ก็น้อยเมื่อมีความต้องการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปในการก่อสร้างมาก
ขี้น นอกจากนี้ยังพบว่า วิศวกรโยธายังขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการ
ออกแบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนสาเร็จรูป
ระบบผนั ง รั บ แรงส าเร็ จ รู ป (precast bearing wall system) เป็ น
ระบบของโครงสร้างชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยม เนื่องจากผนังคอนกรีตนอกจาก
จะใช้ประโยชน์จากการเป็นโครงสร้างอาคารเพื่อรับน้าหนัก ยังใช้เป็นผนัง
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อกั้นส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ชิ้นส่วนผนังรับน้าหนัก
สาเร็จรูป จะถูกผลิตในโรงงานและนาไปประกอบหรือติดตั้งในพื้นที่ การ
ก่อสร้างจริง โดยชิ้นงานผนังแต่ละชิ้นจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างผนังในแนวดิ่ง
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ออกแบบและผู้ผลิตจะเลือกรูปแบบจุดเชื่อมต่อ
ที่เหมาะสมที่นาไปใช้ในการก่อสร้างจริง
การออกแบบจุ ด เชื่ อ มต่ อ จะพิ จ ารณาจากการท าให้ โ ครงสร้ า งผนั ง
สาเร็จรูป มีค วามต่อเนื่องในการรับแรงต่างๆ เพื่อให้ สามารถรับ น้าหนัก
เสมื อ นกั บ โครงสร้ า งคอนกรี ต หล่ อ ในที่ โดยทั่ ว ไปผู้อ อกแบบจะท าการ
วิเคราะห์โครงสร้างสาเร็จรูปเสมือนเป็นโครงสร้างที่เป็นเนื้อเดียวกัน โดย
อาจไม่ได้คานึงถึงความสามารถของจุดเชื่อมต่อในแนวดิ่งที่จะทาให้ผนังมี
ความสามารถในการรับแรงได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญของการออกแบบ
จุ ด เชื่ อ มต่ อ ของชิ้น ส่ วนส าเร็ จ รู ป คื อ จุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งแผ่น คอนกรีต
จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับแรงทางแนวราบ (แรงลม หรือ
แผ่นดินไหว) แรงทางแนวดิ่ง (น้าหนักตายตัว และน้าหนักจร) แรงจากการ
ทรุดตัวที่แตกต่างกัน และแรงจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตร นอกจากนี้จุด
เชื่อมต่อของชิ้นส่วนสาเร็จรูปจะต้องมีการยึดรั้งขั้นต่าเพื่อให้เกิดความเป็น
บูรณาภาพของโครงสร้าง (Structural Integrity) จุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่ง
ของผนังรับ แรงคอนกรีตสาเร็จรูป จะทาหน้าที่ส่ง ถ่ายแรงทางแนวดิ่งซึ่ง
อาจจะเป็นแรงอัดและแรงดึง โดยแรงดึงที่เกิดขึ้นที่จุดเชื่อมต่อนี้จะถูกส่ง
ถ่ายผ่านเหล็กเสริมที่ฝังในผนังคอนกรีต รูปแบบเฉพาะของจุดเชื่อมต่อทาง
แนวดิ่งที่ใช้ในมาตรฐานอเมริกา [1, 2] จะใช้การต่อเหล็กจากการทาบหรือ
การเชื่อม การต่อเหล็กจากอุปกรณ์เชื่อมต่อทางกล (Mechanical Splice
หรือ Couple)) และการเชื่อมต่อโดยใช้ท่อสังกะสี ดังนั้ นงานวิจัยส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้นไปยังประเภทของจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ [3, 4] สาหรับในประเทศ
ไทย จุดเชื่อมต่อที่นิย มใช้ในอาคารขนาดเล็ก (สูงไม่เกิน 3 ชั้น) ได้แก่ จุด
เชื่อมต่อโดยใช้เหล็กข้ออ้อย (Dowel connection) และจุดเชื่อมต่อโดย
การเชื่อมเหล็กเสริมกับแผ่นเหล็ก (Plate connection) โดยจุดต่อนี้ไม่ได้มี
การแนะนาในมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน จึงจาเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อ
พิสูจน์สมรรถนะของจุดเชื่อมต่อดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาผู้ออกแบบ
ยังขาดความเข้าใจเชิงลึกที่เกี่ยวกับกาลังและพฤติกรรมของจุดเชื่อมต่อนี้
ด้วยเหตุนี้จึงนาไปสู่การศึกษาสมรรถนะจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งโดยใช้เหล็ก
ข้ออ้อย (Dowel connection) และจุดเชื่อมต่อโดยการเชื่อมเหล็กเสริมกับ
แผ่นเหล็ก (Plate connection) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการออกแบบให้
โครงสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสาเร็จรูป มีแข็งแรงและมีความเป็นบูรณาภาพของ
โครงสร้าง
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและกาลัง ยึดเหนี่ย ว
ภายใต้แรงถอนของจุดเชื่อมต่อระหว่างผนังกับผนังทางแนวดิ่ง 2 รูปแบบ ที่
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นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ Dowel connection และ Plate connection และ
เพื่อศึกษาระยะฝังที่เหมาะสมในความสามารถรับแรงถอนของจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างผนังกับผนังทางแนวดิ่งทั้ง 2 รูปแบบ

2. การดาเนินการวิจัย
2.1 รูปแบบของจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งของผนังคอนกรีตที่ใช้ในวิจัย
ทาการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงถอนของจุดเชื่อมต่อทางแนวดิ่งของ
ชื้นส่วนผนังสาเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน จานวน 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1.1 Dowel connection (ดังรูปที่ 1 และ 3)

รูปที่ 1 จุดเชื่อมต่อผนังสาเร็จรูปแบบ Dowel connection
2.1.2 Plate connection (ดังรูปที่ 2 และ 4)

รูปที่ 2 จุดเชื่อมต่อผนังสาเร็จรูปแบบ Plate connection

2.2 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
2.2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการผสมปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้า และน้ายา
ผสมคอนกรีตที่ผสมเสร็จภายในโรงงานผลิต คอนกรีตที่ใช้มีกาลังอัดเท่ากับ
300 กก/ตร.ซม.
2.2.2 เหล็กเสริมประเภท wire mesh
เหล็กเสริม wire mesh คือเหล็กตะแกรงกล้าเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง
ท าการติ ด ตั้ ง ที่ กึ่ ง กลางผนั ง คอนกรี ต หล่ อ ส าเร็ จ ผลิ ต จากเหล็ ก รี ด เย็ น
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(Cold-draw steel wire) เส้นลวดที่ใช้มีขนาด 6@150 mm ตามมาตรฐาน
ม.อ.ก.747-2549 [4] หรือ ASTM A185-79
2.2.3 เหล็กเสริมข้ออ้อย (Deformed bar)
เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กเสริมที่มีการขึ้นรอยนูนเป็นบั้งพันวนรอบตลอด
เส้นเหล็กเพื่อเป็นการเพิ่มการยึดเหนี่ยวกับคอนกรีต เหล็กชนิดนี้ถูกใช้ใน
จุดเชื่อมต่อระหว่างผนังคอนกรีตหล่อสาเร็จ โดยมีขนาด DB12 และมีชั้น
คุณภาพ SD40 ตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 24-2548 [5]
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3. เทคอนกรี ต ลงในแบบเหล็ ก ที่ มี ก ารวางเหล็ ก เสริ ม และอุ ป กรณ์
จุดเชื่อมต่อไว้แล้ว
4. เทคอนกรีตที่ใช้ลงในแบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ เพื่อเป็นตัวอย่างใน
การทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรีต
5. ทาการถอดแบบและยกผนังหล่อสาเร็จเมื่อคอนกรีตมีอายุอย่างน้อย
12 ชม. และนาไปเก็บชิ้นงานตามสภาพการผลิตจริง

2.3 การเตรียมตัวอย่างผนังหล่อสาเร็จที่ใช้ในการทดสอบ
2.3.1 ตัวอย่างผนังคอนกรีตสาเร็จรูปที่ใช้ในการทดสอบ
ผนั ง คอนกรี ต มี ข นาดหน้ า ตั ด เท่ า กั บ 60X120 ซม. และความหนา
เท่ากับ 10 ซม. ทาการเสริมเหล็ก wire mesh 6@150 mm ที่กึ่งกลางของ
ผนัง และเหล็กเสริม DB12 รัดรอบผนัง โดยมีรูปแบบจุดเชื่อมต่อที่กลาง
ความหนาของผนังทั้ง 2 รูปแบบ โดยรายละเอียดของตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้
ในการทดสอบแสดงในตารางที่ 1
ระยะฝังของรูปแบบจุดเชื่ อมต่อแบบ Dowel connection มีระยะฝัง
ของเหล็กข้ออ้อยที่ฝังในผนังคอนกรีตแตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 5, 10, 15,
20 และ 30 ซม. ส่ ว นระยะฝั ง ของรู ป แบบจุ ด เชื่ อ มต่ อ แบบ Plate
connection มีระยะฝังของเหล็กหนวดกุ้ง 2 เส้นที่เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กที่
ฝังในผนังคอนกรีตแตกต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 5, 10, 20 และ 30 ซม.

รูปที่ 3 ตัวอย่างจุดเชื่อมต่อแบบ Dowel Connection
โดยฝังเหล็ก 1-DB12

ตารางที่ 1 รายละเอียดผนังหล่อสาเร็จในงานวิจัยนี้
ชื่อ
ชิ้นงาน

ระยะฝังของเหล็ก
ในคอนกรีต (ซม.)

รายละเอียดการฝังเหล็ก

จุดเชื่อมต่อแบบ Dowel Connection (ดูรูปที่ 1 และ 3)
DW-5
5 ซม
1-DB12 ฝังกลางความหนาผนัง
DW-10
10 ซม
1-DB12 ฝังกลางความหนาผนัง
DW-15
15 ซม
1-DB12 ฝังกลางความหนาผนัง
DW-20
20 ซม
1-DB12 ฝังกลางความหนาผนัง
DW-30
30 ซม
1-DB12 ฝังกลางความหนาผนัง
จุดเชื่อมต่อแบบ Plate Connection (ดูรูปที่ 2 และ 4)
PW-15
15 ซม
เพลทเชื่อมกับ 2-DB12 บล็อกโฟม 5 ซม. ฝังในผนัง
PW-20
20 ซม
เพลทเชื่อมกับ 2-DB12 บล็อกโฟม 5 ซม. ฝังในผนัง
PW-30
30 ซม
เพลทเชื่อมกับ 2-DB12 บล็อกโฟม 5 ซม. ฝังในผนัง
PW-40
40 ซม
เพลทเชื่อมกับ 2-DB12 บล็อกโฟม 5 ซม. ฝังในผนัง

รูปที่ 4 ตัวอย่างจุดเชื่อมต่อแบบ Plate Connection
โดยฝังแผ่นเหล็กเชื่อมกับเหล็กหนวกกุ้ง 2-DB12
2.4 การทดสอบและการเก็บข้อมูล

2.3.2 การเตรียมตัวอย่างผนังคอนกรีตหล่อสาเร็จที่ใช้ในการทดสอบ
1. ทาการประกอบแบบเหล็กสาหรับผนังสาเร็จรูปหนา 10 ซม
2. ทาการวางเหล็กเสริม wire mesh 6@150 mm ที่กึ่งกลางของผนัง
และเสริมเหล็ก DB12 รัดรอบผนัง จากนั้นทาการวางจุดเชื่อมต่อรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่จะทาการศึกษาทั้ง 2 แบบ
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ของผนังคอนกรีตสาเร็จรูป
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2.4.1 นาโครงเหล็กที่ใช้ในการทดสอบ (Testing frame) มาวางค่อม
ชิ้นงานผนังหล่อสาเร็จให้ตรงกับตาแหน่งที่ได้กาหนดไว้ ดังแสดงในรูปที่ 5
2.4.2 ติดตั้งโหลดเซลล์ (Load cell) บนโครงเหล็กทดสอบบริเ วณ
กึ่งกลางผนัง และ ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกบนโหลดเซลล์ พร้อมกับติดตั้งไฮ
ดรอลิกแบบมือโยก ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 8 บันทึกรอยร้าวที่เกิดขึ้นโดยใช้ปากกา

รูปที่ 6 โหลดเซลล์ ขนาด 20 tons พร้อมชุดไฮดรอลิก
2.4.3 ติดตั้งจุดเชื่อมต่อเหล็ก (Steel connection) เพื่อใช้สาหรับส่ง
ถ่ า ยแรงระหว่ า งกระบอกไฮดรอลิ ก กั บ เหล็ ก เสริ ม DB12 ที่ ฝั ง ในผนั ง
คอนกรีตหล่อสาเร็จ พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ LVDT บนผิวด้านบนของเหล็ก
เสริม DB12 ที่ฝังในผนังคอนกรีตสาเร็จรูป เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของเหล็ก
เสริมที่ฝังในคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 7
2.4.4 บันทึกค่าการทดสอบ เมื่อทาการทดสอบโดยให้แรงโดยกดปั้มไฮ
ดรอลิกแบบมือโยก ค่อยๆ เพิ่มแรงถอนไปที่จุดเชื่อมต่อของผนังหล่อสาเร็จ
อย่างช้าๆ

รูปที่ 9 ภาพการวิบัติของชิ้นตัวอย่าง

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
การทดสอบการถอน (pull-out test) ของจุดเชื่อมต่อผนังคอนกรีต
สาเร็จรูปเป็นการจาลองสภาพการยึดรั้งทางแรงดึง (Tension tie) ที่เกิดขึ้น
ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตหล่อสาเร็จ 2 ชิ้นมาต่อกันใน
แนวดิ่ง ซึ่งจากการทดสอบได้ พบว่าผนังคอนกรีตหล่อ สาเร็จที่มีระยะฝัง
แตกต่างกันจะให้พฤติกรรมการถอนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแสดงผลการ
ทดสอบและการวิเคราะห์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการทดสอบของการถอน
ของจุดเชื่อมต่อผนังคอนกรีตสาเร็จรูปแบบ Dowel Connection และแบบ
Plate Connection
3.1 การทดสอบการถอนของจุดเชื่อมต่อแบบ Dowel Connection

รูปที่ 7 ติดตั้ง LVDT บนหัวเหล็ก DB12
2.4.5 ท ำกำรเพิ่ ม แรงถอนที่ จุ ด เชื่ อ มต่ อ ผนั ง คอนกรี ต ส ำเร็ จ รู ป จน
จุดเชื่อมต่อเกิดกำรวิบัติ พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมและรอยร้ำวที่เกิดขึ้น
แล้วใช้ปำกกำบันทึกตำมรอยร้ำว ดังแสดงในรูปที่ 8 และ 9
2.4.6 เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว นำข้อมูลที่ได้จำกโปรแกรมบันทึกค่ำที่ได้
จำกกำรทดสอบมำประมวลผลเพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงถอนกับ
ระยะกำรเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อ

พฤติกรรมของการถอนที่ได้จากการทดสอบการถอนของจุด เชื่อมต่อ
แบบ Dowel Connection ที่ระยะฝังในคอนกรีตแตกต่างกัน ได้แสดงใน
รูปที่ 10 นอกจากนี้ ตารางที่ 2 ได้ให้รายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่ ค่าแรงถอน
สูงสุด และการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมที่แรงถอนสูงสุด และลักษณะการ
วิบัติเมื่อเกิดแรงถอนสูงสุด
3.1.1 ผลการทดสอบ Dowel connection ที่ระยะฝัง 5–15 cm
จากตารางที่ 2 และรูปที่ 10 พบว่า ในช่วงแรกมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงถอนกับระยะการเคลื่อนที่ของจุดเชื่อมต่อเป็นเชิงเส้น (Linear Elastic)
เมื่อเพิ่มแรงถอนมากขึ้นจนถึงแรงถอนสูงสุดจะเกิดการวิบัติแบบ Concrete
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Breakout (รูปที่ 11) แรงถอนสูงสุดหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริม

กับคอนกรีตสูงสุดมีค่าเท่ากับ 9.57, 23.88, 33.46 kN ที่ระยะฝัง 5, 10,
15 cm ตามลาดับ
หากพิจารณาลักษณะการแตกของคอนกรีตที่ระยะฝังไม่มาก (5 cm –
15 cm) พบว่ารอยแตกอยู่ที่ระดับความลึกสูงสุดใกล้เคียงกับระยะฝังเหล็ก
เสริม คือประมาณร้อยละ 90 ของระยะฝังเหล็กเสร็มในผนังคอนกรีต และ
รอยแตกท ามุ ม ประมาณ 35 องศา ซึ่ ง ระนาบรอยแตกที่ พ บมี ลั ก ษณะ
สอดคล้ อ งกั บ ที่ ร ายงานในมาตรฐาน ACI318 [1] ในเรื่ อ งการวิ บั ติ แบบ
Concrete Breakout จากการถอนของพุกในคอนกรีต
ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการทดสอบ Dowel connection

5

แรงถอน
สูงสุด
(kN)
9.57

การเคลื่อนตัวที่
แรงถอนสูงสุด
(mm)
0.72

DW-10

10

23.88

1.49

DW-15

15

33.46

1.64

DW-20
DW-30

20
30

51.51
57.85

5.66
12.7

ชื่อ
ตัวอย่าง

ระยะฝัง
(cm)

DW-5

รูปแบบการวิบัติ
Concrete
Breakout
Failure
Concrete
Breakout
Failure
Concrete
Breakout
Failure
Bond Failure
Steel Failure

35°

รูปที่ 11 การวิบัติของ Dowel connection ฝัง 5–15cm
3.1.2 ผลการทดสอบ Dowel connection ที่ระยะฝัง 20 cm
จากตารางที่ 2 และรูปที่ 12 พบว่าในช่วงแรกมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงถอนกับระยะการเคลื่อนที่ของจุดเชื่อมต่อเป็นเชิงเส้น และเมื่อเพิ่มแรง
ถอนมากขึ้นจนถึงแรงถอนสูงสุดจะเกิดการวิบัติแบบ Bond Failure (รูปที่
12) โดยเหล็ ก เสริ ม จะถู ก ถอนออกมา แรงถอนสู ง สุ ด หรื อ แรงยึ ด เหนี่ยว
ระหว่างเหล็กกับคอนกรีตสามารถรับได้มีค่าเท่ากับ 51.51 kN
ที่ระยะฝัง 20 cm จะมีแรงต้านทานแรงถอนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
การยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมกับคอนกรีตมากขึ้นตาม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ยึดรั้งเหล็กกับคอนกรีตไว้ได้ จะทาให้เกิดลักษณะการวิบัติของจุดเชื่อมต่อ
เกิดขึ้นเป็นแบบเหล็กรูดออกจากคอนกรีต ซึ่งเป็นการวิบัติแบบ “Bond
Failure” ค่าแรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริมสามารถหาได้จาก
เอกสารอ้างอิง [7], [8]

35°

รูปที่ 12 การวิบัติของ Dowel connection ฝัง 20 cm

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงถอนกับระยะการเคลื่อนตัวของจุด
เชื่อมต่อแบบ Dowel connection ของทุกระยะฝัง

3.1.3 ผลการทดสอบ Dowel connection ที่ระยะฝัง 30 cm
ตารางที่ 2 และรูปที่ 13 พบว่า ในช่วงแรกมีความสัมพันธ์ระหว่างแรง
ถอนกับระยะการเคลื่อนที่ของจุดเชื่อมต่อเป็นเชิงเส้น และเมื่อเพิ่มแรงถอน
มากขึ้นจนถึงค่าสูงสุดจะสังเกตุการวิบัติของจุดเชื่อมต่อแบบการขาดที่เหล็ก
เสริม “ Steel Failure in Tension” ดังแสดงในรูปที่ 13 ค่าแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างเหล็กกับคอนกรีตทีไ่ ด้รับเท่ากับ 57.85 kN
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3.2.1 ผลการทดสอบ Plate connection ทีร่ ะยะฝัง 15–20 cm
จากตารางที่ 3 และรูปที่ 14 พบว่า ในช่วงแรกมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงถอนกับกับระยะการเคลื่อนที่ ของจุดเชื่อมต่อเป็นเชิงเส้น เนื่องจากแรง
ถอนที่จุดเชื่อมต่อมีค่าแรงไม่เกินแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีต
เมื่อเพิ่มแรงถอนมากขึ้น จะเกิดการวิบัติเป็นแบบ “Concrete Breakout”
ดังแสดงในรูปที่ 15 โดยค่าแรงถอนสูงสุดที่ได้รับเท่ากับ 37.69 และ 42.43
kN ที่ระยะฝัง 15 และ 20 cm ตามลาดับ ลักษณะการวิบัติของคอนกรีตจะ
เกิดรอยแตกคอนกรีตที่ระดับความลึกสูงสุดใกล้เคียงกับระยะฝังเหล็กเสริม
(ประมาณร้อยละ 90 ของระยะฝัง) โดยทามุมกับระนาบประมาณ 35 องศา
ถึงที่ผิวผนังด้านบน ซึ่งลักษณะรอยแตกคล้ายกับที่พบในจุดเชื่อมต่อแบบ
Dowel Connection แต่ขนาดความกว้างรอยแตกที่ปลายล่างสุดมีขนาด
กว้างกว่า โดยมีความกว้างเท่ากับระยะห่างของเหล็กหนวดกุ้งทั้งสองที่ฝังใน
คอนกรีต

รูปที่ 13 การวิบัติของ Dowel connection ระยะฝัง 30 cm
ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการทดสอบ Plate connection
ชื่อ
ตัวอย่าง

ระยะ
ฝัง
(cm)

แรงถอน
สูงสุด
(kN)

การเคลื่อน
ตัวที่แรงถอน
สูงสุด (mm)

PW-15

15

37.69

2.88

PW-20

20

42.43

2.62

PW-30
PW-40

30
40

56.85
56.85

4.8
4.6
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รูปแบบการวิบัติ

Concrete
Breakout Failure
Concrete
Breakout Failure
Steel failure
Steel failure
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3.2 การทดสอบการถอนของจุดเชื่อมต่อแบบ Plate connection
รายละเอี ย ดผลที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบการถอนของจุ ด เชื่ อ มต่ อ แบบ
Plate connection ที่ระยะฝังในคอนกรีตแตกต่างกัน ได้แสดงในรูปที่ 14
โดยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของการถอน นอกจากนี้ ตารางที่ 3 ได้ทาการ
สรุปค่าแรงถอนสูงสุด และการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมสาหรับใช้เป็น จุด
เชื่อมต่อที่ค่าแรงถอนสูงสุด และลักษณะการวิบัติเมื่อเกิดแรงถอนสูงสุดของ
จุดเชื่อมต่อ

รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงถอนกับระยะการเคลื่อนตัวของจุด
เชื่อมต่อ ในทุกระยะฝัง

รูปที่ 15 การวิบัติของ Plate connection ระยะฝัง 15–20 cm
3.2.2 ผลการทดสอบ Plate connection ทีร่ ะยะฝัง 30–40 cm
จากตารางที่ 3 รูปที่ 14 พบว่าในช่วงแรกมีความสัมพันธ์ระหว่างแรง
ถอนกับระยะการเคลื่อนที่ของจุดเชื่อมต่อเป็นเชิงเส้น เมื่อเพิ่มแรงถอนมาก
ขึ้นพฤติกรรมการถอนจะเป็นแบบไร้เชิงเส้นจนกระทั่งเหล็กเสริมเกิดการ
ขาด ซึ่งเป็นการวิบัติแบบ “ Steel Failure in Tension” ค่าแรงถอนสูงสุด
ได้รับเท่ากับ 56.85 และ 56.85 kN ที่ระยะฝัง 30 และ 40 cm ตามลาดับ
ถ้าหากพิจารณาที่ระยะฝังที่ 30–40cm นี้ จะเห็นว่าจุดเชื่อมต่อจะมีระยะ
ฝังมากเพียงพอต่อการต้านทานแรงถอน แต่พฤติกรรมการยึดตัวของเหล็ก
เสริ ม ค่ อ นข้ า งสั้ น โดยไม่ สั ง เกตเห็ น เหมื อ นที่ ไ ด้ รั บ ในจุ ด เชื่ อ มต่ อ แบบ
Dowel Connection ซึ่งเห็นว่าเหล็กยืดออกอย่างมาก (Ductile) เนื่องจาก
เหล็กเสริมเหล็กได้ผ่านความร้อนสูงจากการเชื่อมและเย็นตัวอย่างรวดเร็ว
จึงเกิดความเปราะ

4. สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตอบสนองภายใต้ แ รงถอน
บริเวณจุดเชื่อมต่อในแนวดิ่งของผนังคอนกรีตสาเร็จรูป ที่มีระยะฝัง ของ
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เหล็กเสริมที่ ใช้เชื่อมต่อ แตกต่างกัน จากผลการทดสอบสามารถสรุป ผล
การศึกษาได้ดังนี้
-

กว่ำนี้ เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจให้กับวิศวกรในกำรออกแบบอำคำรระบบ
ผนังรับแรงให้ต่อเนื่องเสมือนกับกำรหล่อในที่ ซึ่งเป็นควำมรู้เฉพำะ
ทำงจึงควรระมัดระวังในกำรออกแบบให้มำกยิ่งขึ้น
- ควรมีกำรศึกษำควำมสำมรถในกำรรับแรงถอนของอุปกรณ์ฝังยึด
ผลิตภัณ ฑ์อื่น ๆ ที่แตกต่ำงกัน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรออกแบบ
ให้กับวิศวกรในปัจจุบัน
- ควรมีกำรศึกษำกำรซ่อมแซมหรือเสริมกำลังผนังสำเร็จรูปทำงแนวดิ่ง
ด้วยวิธีต่ำงๆ ปัจจุบันมีควำมต้องกำรระบบโครงสร้ำงผนังหล่อสำเร็จ
จำนวนมำก จำเป็นต้องเร่งงำนก่อสร้ำงเพื่อให้ทันต่อควำมต้องกำร
ของผู้อยู่อำศัย ทำให้กำรก่อสร้ำงขำดควำมรอบคอบระมัดระวัง ทำ
ให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำงขณะติดตั้งขึ้นที่ต้องดำเนินกำร
แก้ไข

ระยะฝังที่แตกต่ำงกันของเหล็กเสริมหรืออุปกรณ์ยึด รั้งที่
จุดเชื่อมต่อ ผนังแต่ละแบบจะส่งผลพฤติกรรมและกำลัง
ถอนที่ จุ ด เชื่ อ มต่ อ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น โดยผู้ อ อกแบบจะต้ อ ง
เลือกขนำดเหล็กเสริมและระยะฝังที่เพียงพอและเหมำะสม
เพื่อให้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปมีจุดเชื่อมต่อที่รับแรงดึงยึด
รั้งเป็นไปตำมกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง หรือมีค่ำขั้นต่ำตำม
มำตรฐำนออกแบบอำคำร ดังเช่นมำตรฐำน ACI318 [1] ได้
กำหนดไว้ในส่วนของควำมเป็นบูรณำภำพของโครงสร้ำงไว้
ว่ำ “ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจะต้องมีจุดเชื่อมต่อทำงแนวดิ่ง
อย่ำงน้อยสองจุดต่อชิ้น และมีกำลังรับ แรงดึงระบุไม่น้อย
กว่ำ 45 kN ต่อจุด”

- กำรใช้ระยะฝังของเหล็กเสริมหรืออุปกรณ์ยึด รั้งที่น้อยจะส่งผลให้

จุดเชื่อมต่อสำมำรถรับแรงถอนได้น้อยเนื่องจำกกำรวิบัติจะเป็นแบบ
คอนกรีตแตกร้ำว (Concrete Breakout Failure) หรือ เหล็กเสริม
ถู ก ถอนออก (Bond Failure) ดั ง เช่ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ แบบ Dowel
connection ที่ ร ะยะฝั ง น้ อ ยกว่ ำ 15 ซม. หรื อ จุ ด เชื่ อ มต่ อ แบบ
Plate connection ที่ระยะฝัง 15 และ 20 ซม. จะเกิดกำรวิบัติแบบ
คอนกรีตแตกออก และส่งผลทำให้เกิดกำรวิบัติทันทีทันใด ซึ่งควร
หลีกเลี่ยง
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Thermal Analysis of Reinforced Concrete Section Exposed to Fire
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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้เสนอการวิเคราะห์อุณหภูมิในสภาวะชั่วครู่แบบไร้เชิงเส้น
2 มิติ เ พื่อศึ กษาการกระจายอุณหภูมิของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
การศึ ก ษาเป็ น การสร้ า งแบบจ าลองไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
ANSYS ในแบบจาลองใช้คุณสมบัติเชิงความร้อน ประกอบด้วย สภาพการ
นาความร้อน ความร้อนจาเพาะ และความหนาแน่น อ้างอิงจากมาตรฐาน
EN-1992-1-2 งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราการทนไฟของ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สัมผัสความร้อนตามมาตรฐาน ISO 834
ภายใต้เกณฑ์อุณหภูมิวิกฤติที่ตาแหน่งเหล็กเสริมเป็นเกณฑ์ โครงสร้างที่
ศึกษาประกอบด้วย โครงสร้างคาน พื้น และเสา โดยใช้ระยะหุ้มเหล็กตาม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 60 พ.ศ. 2549 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมระยะ
หุ้มคอนกรีตต่ออัตราการทนไฟที่กฎกระทรวงกาหนด จากผลการศึกษา
พบว่าแบบจาลองมีผลการกระจายตัวของอุณหภูมิที่สอดคล้องกับผลการ
ทดสอบในอดีต และระยะหุ้มคอนกรีตตามกฎกระทรวงให้ค่าอัตราการทน
ไฟที่สอดคล้องตามที่กฎกระทรวงกาหนด
คาสาคัญ: การวิเคราะห์อุณหภูมิ, อัตราการทนไฟ, คอนกรีตเสริมเหล็ก, ไฟ
ไหม้

Abstract
This article proposes the simplified two-dimensional nonlinear transient thermal analysis for temperature distribution in
the reinforced concrete structure. The finite element method
(FEM) is performed using the ANSYS software. In the model, the
thermal properties of concrete such as thermal conductivity,
specific heat, and density are used according to EN-1992-1-2.
The purpose of the research is to investigate the fire resistance
time of reinforced concrete structures exposed to the ISO834
standard fire curve under the temperature criteria. The beam,
slab, and column with have the concrete covering according to
the Thai Building Control Act (B.E. 2549) are considered. Based
on the FEM results, the obtained temperature distributions are

in agreement with the past experimental results. And, the
concrete covering in accordance with the Thai Building Control
Act provides the fire resistance rate consistent with the value of
fire resistance time proposed by the Thai Building Control Act.
Keywords: Temperature analysis, fire resistance time, reinforced
concrete structure, fire.

1. คานา
การเกิดอัคคีภัยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การตั้งใจส่งผลให้ไฟฟ้า
ลัดวงจร หรือไม่ตั้งใจก็ตาม สาเหตุต่างๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างหลัก
โครงสร้ า งรอง หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว โครงสร้ า งได้ โดยความเสี ย หายของ
โครงสร้างเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ซึ่ง
จ าเป็ น ต้ อ งประเมิ ณ ความเสี ย หาย เพื่ อ เป็ น แนวทางการตั ด สิ นใจเลือก
วิธีการซ่อมแซมโครงสร้าง ในการทดสอบสาหรับโครงสร้างที่เสียหายจาก
อั ค คี ภั ย อาจมี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ า งสู ง และสู ญ เสี ย เวลามาก ดั ง นั้ น วิ ธี ก าร
วิเคราะห์เพื่อทานายอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคารจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการวิเคราะห์อุณหภูมิในสภาวะชั่วครู่แบบไร้เชิงเส้น
2 มิติ (Non-linear transient thermal analysis) จากแบบจาลองไฟไนต์
เอลิเมนต์ (Finite element model, FEM) ซึ่งจะจาลองอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
จากกราฟเพลิ ง ไหม้ ต ามมาตรฐาน ISO 834 [1] ที่ เ วลาต่ า ง ๆ โดยใช้
คุณสมบัติเชิงความร้อนของคอนกรีตอ้างอิงจากมาตรฐาน EN-1992-1-2
[2] เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารกระจายอุ ณ หภู มิ ภ ายในหน้ า ตั ด คาน โดยท าการ
เปรียบเทียบกับผลทดสอบในอดีตเพื่อศึกษาความเหมาะสมของแบบจาลอง
จากนั้นได้ทาการตรวจสอบค่า อัตราการทนไฟของชิ้นส่วนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก โดยใช้ ร ะยะหุ้ ม คอนกรี ต ตามกฎหมายควบคุ ม อาคาร ได้ แ ก่
กฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [3]

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิของหน้าตัดคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.1 คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง ความร้ อ นของคอนกรี ต (Thermal properties of
concrete)
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; 30°C  T  100°C
คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง ความร้ อ นของคอนกรี ต ปรกติ ( Normal weight c  900
concrete) ที่มีค วามหน่าแน่ น ในช่วง 2000-2600 kg/m3 จะแปรผั น ตาม c = 900+ T  100  ; 100°C < T  200°C
T  200 
; 200°C < T  400°C
อุณหภูมิ [4] และชนิดของมวลรวม (Aggregate Type) โดยสามารถแบ่ง c = 1000+ 
2
มวลรวมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ มวลรวมเนื้อซิลิกา และมวลรวมเนื้อปูน โดย c = 1100
; 400°C  T  1200°C
มวลรวมเนื้ อ ปู น มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก คื อ แร่ โ ดโลไมต์ (Dolomite) มี สู ต ร
โครงสร้างเป็น CaMg(CO3)2 หรือ แร่คาร์บอเนต (Calcite) มีสูตรโครงสร้าง โดย c คือ สภาพการนาความร้อนของคอนกรีต (J/kg.K)
เป็น CaCO3 ได้แก่ หินปูน หินโดโลไมต์ หินบะซอลต์ เป็นต้น ส่วนมวลรวม
เนื้อซิลิกามีแร่ซิลิกา (Silica) เป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีสูตรโครงสร้างเป็น
SiO2 ได้ แ ก่ ได้ แ ก่ หิ น ควอตไซต์ หิ น แกรนิ ต และกรวดแม่ น้ า เป็ น ต้ น
สาหรับการวิเคราะห์การกระจายอุณหภูมิในงานวิจัยนี้ะอ้างอิงคุณสมบัติเชิง
ความร้อนของคอนกรีตปรกติตามมาตรฐาน EN 1992-1-2 [2] ได้แก่ การนา
ความร้อน (Thermal conductivity) ความร้อนจาเพาะ (Specific heat)
และความหนาแน่ น (Density) ของคอนกรี ต ภายใต้ อุ ณ หภู มิ สู ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
c

c

c

c

c

(3)

c

c

c

c

c

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนจาเพาะของคอนกรีตและอุณหภูมิ [1]
2.1.1 การนาความร้อน (Thermal conductivity)
คุณสมบัติการนาความร้อนของคอนกรีตกาลังปรกติได้มีการนาเสนอให้
2.1.3 ความหนาแน่น (Density)
ใช้ค่าที่อยู่ระหว่างช่วงขีดจากัดบน (Upper limit) และขีดจากัดล่าง (Lower
ความหนาแน่นของคอนกรีตจะมีการแปรผันตามอุณหภูมิโดยมีค่าลดลง
limit) ในช่ ว งอุ ณ หภู มิ 30-1200°C เนื่ อ งจากคอนกรี ต เป็ น วั ส ดุ ผ สม
(Composite material) ดังสมการที่ (1) และ (2) ตามลาดับ และรูปที่ 1 เล็กน้อย เนื่องจากการสูญเสียน้าภายในของคอนกรีตดังแสดงในสมการที่ (4)
และรูปที่ 3
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการนาความร้อนของคอนกรีตและอุณหภูมิ
 T 
 T 
k  2.0  0.2451 c   0.0107  c 
 100 
 100 

2

 T 
 T 
k  1.36  0.136  c   0.0057  c 
 100 
 100 

2

(1)
(2)

โดย k คือ สภาพการนาความร้อนของคอนกรีต (W/m-K); Tc คือ อุณหภูมิ
ของคอนกรีต (°C)

pc  pc ,30C

; 30°C  Tc  115°C

T  115 

pc = pc ,30C 1  0.02 c
; 115°C < Tc  200°C

85 

T  200 

pc = pc ,30C  0.98  0.03 c
 ; 200°C < Tc  400°C
200 

T  200 

pc = pc ,30C  0.98  0.03 c
 ; 400°C  Tc  1200°C
200 


(4)

โดย pc คื อ คื อ ความหนาแน่ น ของคอนกรี ต ที่ อุ ณ หภู มิ (kg/m3);
pc,30o C คือ คือ ความหนาแน่นของคอนกรีตที่อุณหภูมิ 30 oC โดยใน
งานวิจัยนี้ได้ใช้ค่าเท่ากับ 2,400 kg/m3

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการนาความร้อนของคอนกรีตและอุณหภูมิ [1]

2.1.2 ความร้อนจาเพาะ (Specific heat)
ความร้ อ นจ าเพาะของคอนกรี ต ปรกติ จ ะแปรผั น ตามค่ า ความชื้นใน
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของคอนกรีตและอุณหภูมิ [1]
คอนกรีตและอุณหภูมิ สาหรับคอนกรีตในภาวะแห้ง (ความชื้น 0%) ในช่วง
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลา
อุณหภูมิ 30-1200°C ได้เสนอดังสมการที่ (3) และแสดงดังรูปที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ าอุณ หภู มิกับ เวลาที่ใช้ ในการทดสอบการหา
อัตราการทนไฟ เพื่อประเมินค่าความสามารถของชิ้ นส่วนโครงสร้างของ
STR24-2
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อาคารเรียกว่าเพลิงไหม้มาตรฐาน ซึ่งค่ามาตรฐานของการทดสอบอัตราการ
ทนไฟ ที่มีการอ้างอิงจากการออกแบบโครงสร้างของประเทศไทย ได้แก่ ISO
834 [1] หรือ ASTM E119 [5]
ในการวิจัยนี้จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและอุณหภูมิที่ใช้สาหรับ
การวิเคราห์หาอัตราการทนไฟ ตามมาตรฐาน ISO 834 [1] โดยแสดงใน
สมการที่ (5) และรูปที่ 4
Tt  30  345log10 (480t  1)

(5)
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2.4 แบบจาลองไฟไนต์เอลิเมต์
แบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับการวิเคราะห์อุณหภูมิกาหนดโดย
สมการ (6) และ (7) ซึ่งเป็นสมการแบบไร้เชิงเส้นและในสภาวะชั่วขณะ
(Nonlinear Transient equation) จะใช้ ก ารวิ เ คราะห์ จ ากโปรแกรมไฟ
ไนต์เ อลิเ มนต์ ANSYS [7] แบบ 2 มิติ โดยใช้ เ อลิเ มนต์ (Element) ของ
คอนกรีตเป็น PLANE 55 [7] ซึ่งเป็นเอลิเมนต์ที่มี 4 จุดต่อ (nodes) และมี
ระดับขั้นความเสรีคืออุณหภูมิที่แต่ละจุดต่อดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ลักษณะของเอลิเมนต์ PLANE 55 ที่ใช้ในการวิเคราะห์อุณหภูมิ [7]

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการนาความร้อนของคอนกรีตและอุณหภูมิตาม
มาตรฐาน ISO 834 [1]

2.3 สมการควบคุมสาหรับวิเคราะห์อุณหภูมิ
ในการส่งผ่านความร้อน ความร้อนจะมีการส่งผ่านจากกราฟไฟสู่พื้นผิว
ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการการแผ่รังสีความร้อน และพาความ
ร้อน จากพื้นที่ผิวของตัวคานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปด้านในคานคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก ด้ ว ยวิ ธี ก ารน าความร้ อ น ซึ่ ง เป็ น การน าความร้ อ นชั่ ว ครู่
(Transient heat conduction) ในปริ ภู มิ 2 มิ ติ (x, y) ของคอนกรี ต [6]
เป็นไปดังสมการที่ (6)
  2T  2T 
T
k  T   2  2     T  c T 
y 
t
 x

(6)

โดยมีเงื่อนไขขอบเขตของสมการสามารถแสดงในสมการที่ (7)
4
 T
T 
4
k T   nx  ny   h T f  Ts    res [T f  273  Ts  273 ]

x

y



(7)

โดย k T  คือ สภาพนาความร้อนของตัวคอนกรีตที่แปรผันตามอุณหภูมิ
(W m C ) ,  T  คือ ความหนาแน่นของตัวคอนกรีตที่แปรผันตาม
อุณหภูมิ ( kg m 3 ) , c T  คือ ความร้อนจาเพาะของตัวคอนกรีตที่แปร
ผันตามอุณ หภูมิ ( J kg C ) , h คื อ สัมประสิทธิ์การพาความร้อ น
(W m 2 C ) , T f คือ ความร้อนจากกราฟไฟที่ใช้ในการวิเคราะห์โดย
แปรผันตามเวลา (°C), Ts คือ ความร้อนที่พื้นผิวของตัวคอนกรีต (°C) ,
 res คือ สภาพเปล่งรังสีลัพท์ (ไม่มีหน่วย),  คือ ค่าคงที่ของสเตฟานโบลต์ซมันน์ (5.67 10 W m  k ) , nx , n y คือ ทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิว
ของคอนกรีตในทิศทาง x และ y ตามลาดับ
8

2

4

การสร้างแบบจาลองนั้นมีสมมุติฐานให้อุณหภูมิของคอนกรีตที่ตาแหน่ง
เหล็กเสริมเท่ากับอุณหภูมิของเหล็กเสริม เนื่องจากเหล็กเสริมไม่มีผลต่อการ
กระจายอุณหภูมิในหน้าตัดอย่างมีนัยสาคัญ [8] การให้ความร้อนแก่หน้าตัด
คอนกรี ต จะก าหนดให้ ห น้ า ตั ด คอนกรี ต มี อุ ณ หภู มิ ส ม่ าเสมอ ซึ่ ง เป็ น
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ต่ อ มาได้ ก าหนดให้ มี ก ารส่ ง ผ่ า นความร้ อ นสู่ เ อลิ เ มนต์ ใน
รูปแบบของการพาความร้อนที่ขอบพื้นผิว สาหรับพื้นผิวที่ได้รับความร้อน
และไม่ได้รับความร้อน มีสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเท่ากับ 9 W/m2 °C
และ 30 W/m2 °C ตามลาดับ [9,10] แต่ไม่คานึงถึงผลของการแผ่รังสีความ
ร้ อ น เนื่ อ งจากโปรแกรม ANSYS สามารถก าหนดรู ป แบบการแผ่ รั ง สี ไ ด้
เฉพาะจากแหล่งกาเนิดความร้อนซึ่งไม่ใช่ความร้อนรอบ ๆ ของตัวคอนกรีต
[11]
2.5 ระยะหุ้มเหล็กตามกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2540)
อัตราการทนไฟ คือระยะเวลาของชิ้นส่วนโครงสร้างที่สามารถรองรับ
น้ าหนั ก บรรทุ ก ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ภายใต้ อุ ณ หภู มิ สู ง ส าหรั บ โครงสร้ า ง
คอนกรีตเสริมเหล็กนั้น อัตราการทนไฟสามารถหาได้โดยใช้เกณฑ์อุณหภูมิ
วิกฤติ [5] และ เกณฑ์การโก่งตัว [12] สาหรับงานวิจัยนี้จะพิจารณาอัตรา
การทนไฟภายใต้เกณฑ์อุณหภูมิวิกฤติคือ อุณหภูมิที่ตาแหน่งเหล็กเสริมเป็น
เกณฑ์เมื่ออุณหภูมิที่ตาแหน่งเหล็กเสริมถึงค่า 593oC [5]
สาหรับประเทศไทยนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2540) [3] ได้
กาหนดความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกอบด้วยโครงสร้างเสา คาน และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในตารางที่ 1
และในกรณี ที่โครงสร้างมีข นาดระหว่างขนาดที่กาหนดในตารางที่ 1 ให้
สามารถค านวณหาความหนาน้อยสุดของคอนกรีตหุ้มเหล็กโดยวิธีเทียบ
อัตราส่วน โดยโครงสร้างหลักจะต้องมีอัตราการทนไฟทนไฟได้ไม่น้อยกว่า
สองชั่วโมง ส่วนโครงสร้างตงหรือพื้นจะต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า
สองชั่วโมง ในกรณีที่ไมไดใชคอนกรีตหุมตองปองกันโดยวิธีอื่นที่มีอัตราการ
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ทนไฟไมนอยกวาที่กาหนดเชนเดียวกัน โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต
ตารางที่ 1 ความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็ก [3]
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ความหนาน้อยสุดของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก (มิลลิเมตร)

เสาสี่เหลีย่ มทีม่ ีด้านแคบขนาด 300
มิลลิเมตรขึ้นไป
คานและโครงข้อหมุนคอนกรีตขนาด
กว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป
พื้นหนาไม่นอ้ ยกว่า 115 มิลลิเมตร

40
40

รูปที่ 7 การกระจายอุณหภูมิภายในหน้าตัดภายใต้การเผาไฟที่อณ
ุ หภูมิ 700°C

20

3. การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาลอง
3.1 ผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิ
ชนะชัย ทองโฉมและคณะ [13] ได้ศึกษาการเสียรูปของหน้าตัดคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวทีขณะเผาไฟ โดยที่หน้าตัดคานมีความกว้างเอว
15 เซนติเมตร ความกว้างปีก 40 เซนติเมตร ความหนาปีก 10 เซนติเมตร
ความสู ง 30 เซนติ เ มตร และความหนาปี ก เท่ า กั บ 10 เซนติ เ มตร
รายละเอียดดังรูปที่ 6 โดยทาการเผาไฟบริเวณใต้ปีกคานและเอวโดยตรงที่
อุณหภูมิ 700°C และ 900°C เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ภายในคานได้ติดตั้ง
ตัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple) ที่คอนกรีตและเหล็กเสริมดังรูปที่ 6

รูปที่ 8 การกระจายอุณหภูมิภายในหน้าตัดภายใต้การเผาไฟที่อณ
ุ หภูมิ 900°C

4. ผลการศึกษา
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการตรวจสอบอัตราการทนไฟภายใต้เกณฑ์อุณหภูมิ
วิกฤติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยเสา คาน และพื้น โดย
ใช้ระยะหุ้มเหล็กกฎกระทรวงฉบับที่ 60 มีรายละเอียดดังนี้
4.1 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปที่ 6 รายละเอียดคานรูปตัวทีและตาแหน่งตัววัดอุณหภูมิ [9]

3.2 ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ
รู ป ที่ 7 และรู ป ที่ 8 แสดงการเปรี ย บเที ย บการกระจายอุ ณ หภู มิ ที่
ตาแหน่งเหล็กเสริมจากผลการทดสอบและแบบจาลองของคานที่ได้รับ
ความร้อนที่อุณหภูมิ 700 และ 900 องศาเซลเซียสตามลาดับ โดยผลที่ได้
จากแบบจาลองมีความใกล้เคียงกับผลการทดสอบ โดยมีอัตราส่วนของ
อุณหภูมิสูงสุดของแบบจาลองต่อผลการทดสอบอยู่ระหว่าง 0.98-1.09 โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.03 ดังนั้นแบบจาลองมีความเหมาะสมต่อการทานาย
อุณหภูมิภายในหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากการออกแบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยตามกฎกระทรวงโดย
คานและโครงข้อหมุนคอนกรีตขนาดกว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป มี
อัตราการทนไฟ 3 ชั่วโมง โดยงานวิจัยนีส้ ร้างแบบจาลองคานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีหน้าตัดตามกฎกระทรวง โดยหน้าตัดที่ทาการศึกษามีรายระเอียด
ดั ง ตารางที่ 2 โดยจะศึ ก ษา 3 หน้ า ตั ด (30x50, 40x60 และ 50x70
เซนติเมตร) โดยใช้ระยะหุ้มเหล็กเท่ากับ 40 เซนติเมตร คานดังกล่าวสัมผัส
กับความร้อนสามด้านดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 หน้าตัดคาน
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เท่ากับ 11.5, 12.0 และ 15.0 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 3.57 4.08 และ
4.16 ชั่วโมง ตามลาดับ ซึ่ ง มีค่ า มากกว่าอัตราการทนไฟที่กฎกระทรวง
กาหนดคือ 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 2 รายละเอียดของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรณี

ระยะหุ้ม, c (ซม.)

ความหนา, b (ซม.)

ความลึก, h (ซม.)

1

4.0

30

50

2

4.0

40

60

3

4.0

50

70

รูปที่ 10 แสดงการกระจายตัวขอบอุณหภูมิที่ตาแหน่งเหล็กเสริมของ
หน้าตัดคานต่างๆที่ทาการศึกษา โดยอัตราการทนไฟของหน้าตัด 30×50
40×60 และ 50×70 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 3.07 ชั่วโมง ซึ่งมีค่าอัตราการ
ทนไฟใกล้เคียงกับค่าที่กฎกระทรวงกาหนดคือ 3 ชั่วโมง
รูปที่ 12 ความสัมพันธ์แสดงอุณหภูมิกับเวลาของพื้น
4.3 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมทิ ี่ตาแหน่งเหล็กเสริมกับเวลาของคาน

จากการออกแบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยตามกฎกระทรวง เสา
สี่เหลี่ยมที่มีด้านแคบขนาด 300 มิลลิเมตรขึ้นไป มีอัตราการทนไฟ 3 ชั่วโมง
โดยงานวิ จั ย นี้ ส ร้ า งแบบจ าลองเสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ มี ห น้ า ตั ด ตาม
กฎกระทรวง โดยหน้าตัดที่ทาการศึกษามีรายระเอียดดังตารางที่ 4 โดยจะ
ศึกษา 3 หน้าตัด (30x30 40x40 และ 50x50 เซนติเมตร) โดยใช้ระยะหุ้ม
เหล็กเท่ากับ 4.0 เซนติเมตร โดยเสาสัมผัสกับความร้อนสี่ด้านดังรูปที่ 13

4.2 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากการออกแบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยตามกฎกระทรวง พื้น
หนาไม่ น้ อ ยกว่ า 115 มิ ล ลิ เ มตร อั ต ราการทนไฟมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 2
ชั่วโมง โดยงานวิจัยนีส้ ร้างแบบจาลองพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีหน้าตัดตาม
รูปที่ 13 หน้าตัดเสา
กฎกระทรวง โดยหน้าตัดที่ทาการศึกษามีรายระเอียดดังตารางที่ 3 โดยจะ
ศึกษา 3 ความหนา (11.5, 12.0 และ 15.0 เซนติเมตร) โดยใช้ระยะหุ้มเหล็ก
ตารางที่ 4 รายละเอียดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
เท่ากับ 2.0 เซนติเมตร พื้นดังกล่าวสัมผัสกับความร้อน ดังรูปที่ 11
กรณี
ระยะหุ้ม, c (ซม.) ความหนา, b (ซม.) ความยาว , b (ซม.)

รูปที่ 11 หน้าตัดพื้น

ระยะหุ้ม, c (ซม.)

ความหนา, t (ซม.)

1

2.0

11.5

2

2.0

12.0

3

2.0

15.0

4

30

30

2

4

40

40

3

4

50

50

รูปที่ 14 แสดงการกระจายตัวขอบอุณหภูมิที่ตาแหน่งเหล็กเสริมของ
เสาที่หน้าตัดต่างๆที่ทาการศึกษา โดยอัตราการทนไฟของเสาขนาด 30x30
40x40 และ 50x50 เซนติเมตร มีค่าอัตราการทนไฟเท่ากับ 3.06 ชั่วโมง ซึ่ง
มีค่าอัตราการทนไฟใกล้เคียงกับค่าที่กฎกระทรวงกาหนดคือ 3 ชั่วโมง

ตารางที่ 3 รายละเอียดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรณี

1

รูปที่ 12 แสดงการกระจายตัวขอบอุณหภูมิที่ตาแหน่งเหล็กเสริมของ
พื้นที่ความหนาต่างๆที่ทาการศึกษา โดยอัตราการทนไฟพื้นที่มีความหนา
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์แสดงอุณหภูมิกับเวลาของเสา

5. บทสรุป
งานวิจัยนี้ได้เสนอการวิเคราะห์อุณหภูมิจากแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์
แบบ 2 มิ ติ ข องโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใต้ เ พลิ ง ไหม้ โดย
แบบจาลองใช้คุณสมบัติเชิงความร้อน ประกอบด้วย สภาพการนาความร้อน
ความร้อนจาเพาะ และความหนาแน่น อ้างอิงจากมาตรฐาน EN-1992-1-2
จากการศึกษาพบว่า แบบจาลองโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้เพลิง
ไหม้ มี ค วามเหมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ ผลการทดสอบในอดี ต และจากการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของอัตราการทนไฟของโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ประกอบด้ ว ย คาน พื้ น และเสา โดยอ้ า งอิ ง ระยะหุ้ ม เหล็ ก ตาม
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 60 พ.ศ. 2549 ภายใต้เ กณฑ์อุณ หภูมิวิ กฤติ นั้น ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ระยะหุ้ ม เหล็ ก ของโครงสร้ า งคาน พื้ น และเสาตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 60 พ.ศ. 2549 ให้ค่าอัตราการทนไฟสอดคล้องกับค่าที่
ระบุในกฎกระทรวง
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ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อรูปแบบการวิบัติของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
Effect of Confining Pressure on Failure Patterns of Square Section Concrete Filled Steel
Tube Column
วัชรา โพธิ์สาวัง,1เปรมปรีดา กงนะ2 และ วัจน์วงค์ กรีพละ3,*
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะของเสาเหล็ ก กรอก
คอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการให้แรงโอบรัดทางด้านข้าง ตัวอย่าง
เสาเหล็กกรอกคอนกรีตจะถูกนามาทดสอบเพื่อศึกษากาลังและรูปแบบการ
วิ บั ติ ภ ายใต้ ก ารรั บ แรงอั ด ตามแนวแกน ตั ว แปรหลั ก ในการศึ ก ษานี้ คื อ
หน่วยแรงโอบรัดด้านข้าง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0, 2.4, 4.8 and 7.2 MPa คิดเป็น
0%, 11.4%, 22.9% และ 34.3% ของกาลังอัดของแกนคอนกรีต ปลอก
เหล็ ก มอก. SM490 ขนาด 98x98x350 มิ ล ลิ เ มตร ถู ก น ามาใช้ ท าเป็ น
ปลอกเสาเพื่อโอบรัดแกนคอนกรีตซึ่งมีกาลังอั ด 20.98 MPa. การให้แรง
ทางโอบรัดทางด้านข้างจะกระทาผ่านแจ็คเก็ต ผลการทดสอบแสดงให้เห็น
ว่าการเพิ่มหน่วยแรงโอบรัดด้านข้าง 11.4%-34.3% ของกาลังอัดของแกน
คอนกรีต ทาให้กาลังรับแรงอัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยม
จัตุรัส เพิ่มขึ้น 3.01-19.21% สาเหตุหลักของการวิบัติเกิดจากการวิบัติแบบ
เฉือนในแกนคอนกรีตดันให้ ปลอกเหล็กโก่งออกด้านนอก นอกจากนี้ ยัง
พบว่า หน่วยแรงโอบรัดด้านข้างส่งผลให้ระนาบการวิบัติของเสาเหล็กกรอก
คอนกรีตเปลี่ยนไป โดยระนาบวิบัติทามุมกับแนวราบต่าสุดเมื่อให้หน่วยแรง
โอบรัดด้านข้างเท่ากับ 11.4% ของกาลังอัดของแกนคอนกรีต
คาสาคัญ: แจ็คเก็ต, ระนาบวิบัติ, กาลังรับแรงอัด, การให้แรงโอบรัด, การ
วิบัติ

Abstract
This paper aims to develop the performance of the square
section of the CFT column using preconfining pressure. The
square sections of CFT columns were experimentally
investigated for its compressive strength and failure patterns
under uni-axial load test. The main parameter investigated was
the confining pressure, which various from 0, 2.4, 4.8 and 7.2
MPa corresponding to 0%, 11.4%, 22.9% and 34.3% of concrete
strength. The steel tubes grade TIS SM490 with external
dimensions of 98 mm, 98 mm and 350 mm were used to confine

the core concrete having a compressive strength of 20.98 MPa.
The confining pressure was applied by preconfining of the steel
jacket. Test results revealed that increasing of confining pressure
of 11.4%-34.3% of concrete strength significantly improved the
compressive strength of the square section of CFT column by
3.01-19.21%. The main failure mode of the test specimen was
due to shear failure in the concrete core which induced outward
buckling in steel tube. Moreover, it was also found that changing
of confining pressure affected the failure plane angle of CFT
column. The minimum failure plane angle occurred at the
confining pressure of 11.4% of concrete strength.
Keywords: Jacketing, Failure Plane, Compressive Strength,
Preconfining, Failure

1. คานา
เสาเหล็ ก กรอกคอนกรี ต (Concrete Filled Steel Tube Column,
CFT) เป็ น เสาเชิ ง ประกอบที่ เ กิ ด จากการบรรจุ ค อนกรี ต ลงในท่ อ เหล็ ก
ปัจจุบันได้ถูกนามาใช้ในโครงสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ [1-5] เนื่องจาก
การทางานร่วมกันระหว่างคอนกรีตและปลอกเหล็ก ทาให้รูปแบบการวิบัติ
ของเสาเชิงประกอบเปลี่ยนไปดังแสดงในรูปที่ 1 [6] และเป็นผลทาให้เสา
เหล็กกรอกคอนกรีตมีความแกร่ง (stiffness) กาลัง (strength) ความเหนียว
(ductility) และการดู ด ซึ ม พลั ง งาน (energy absorption) เหนื อ กว่ า เสา
เหล็กรูปพรรณและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก [7-12]

STR25-1
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เสาเหล็กกรอกคอนกรีตจะมี แกนคอนกรีตทาหน้าที่ในการรองรับความ
เค้นในแนวแกนบางส่วนและยังช่วยป้องกันการเกิดการโก่งเดาะเฉพาะที่ของ
ปลอกเหล็กในลักษณะการโก่งเข้า (Inward buckling) ในทางกลับกันปลอก
เหล็กยังทาหน้าที่เสริมแรงตามแนวแกนและป้องกันการเบ่งตัวของคอนกรีต
ตามขวาง ซึ่งทาให้แกนคอนกรีตอยู่ภายใต้สภาวะความเครียดแบบสามแกน
อันเป็นผลส่งต่อให้เสาเหล็กกรอกคอนกรีตเป็นเสาที่ใช้ปริมาณเหล็กลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเหล็กรูปพรรณที่รับน้าหนักเท่ากัน ปลอกเหล็กยังทา
หน้าที่เป็นแบบหล่อและค้ายัน ซึ่งทาให้การก่อสร้างดาเนินการได้ง่ายและ
ช่วยทาให้ราคาค่าก่อสร้างโครงสร้างลดลง [6, 13]
การออกแบบเสาเหล็กกรอกคอนกรีตสามารถทาได้ตามมาตรฐานการ
ออกแบบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น Manual of steel construction: Load and
Resistance Factor Design (AISCILRFD) และมาตรฐานการออกแบบ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาลัง ว.ส.ท. 1008-38 ของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยฯ ปี พ.ศ. 2538 โดยถูกจาแนกได้ 2 ประเภทได้แก่ 1) CFT
column เสาประเภทนี้จะถูกออกแบบให้ท่อปลอกเหล็กรับ หน่วยแรงใน
แนวแกนโดยตรงร่วมกับคอนกรีต ซึ่งเสาจะถูกก่อสร้างให้มีความสูงหลายชั้น
ต่อเนื่องกันหรือสูงตลอดความสูงของอาคาร 2) Tubed column ท่อปลอก
เหล็กของเสาประเภทนี้จะไม่ถูกออกแบบรับหน่วยแรงในแนวแกน แต่จะถูก
ออกแบบให้ท่อเหล็กเป็นเหล็กเสริมเพื่อรองรับแรงกระทาในแนวขวาง [33]
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เสาหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกาลังรับ
แรงอัดน้อยกว่าเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดวงกลมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
อันเป็นผลมาจากแกนคอนกรีตในเสาหน้าตัดรูปวงกลมมีการกระจายของ
ความเค้ น จากการโอบรั ด ของปลอกเหล็ ก สม่ าเสมอกว่ า เสาหน้ า ตั ด รู ป
สี่เหลี่ยม ดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนั้น จึงมีหลายงานวิจัยพยามศึกษา อิทธิพล
ของแรงโอบรัด พฤติกรรมการรับน้าหนักและรูปแบบการวิบัติของเสากรอก
คอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยม [13-17] เพื่อหาวิธีลดข้อด้อยดังกล่าว
การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น ไปที่ แ รงโอบรั ด ในลั ก ษณะ Passive
Confinement ของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต [18-23] ซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นจากการเบ่งตัวของคอนกรีตหลังจากที่เสารับน้าหนัก แล้ว สาหรับ
การศึ กษาพฤติกรรมของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต เนื่องจากแรงโอบรัดใน
ลักษณะ Active Confinement ซึ่งเป็นการให้แรงโอบรัดก่อนที่เสาจะรับ
น้าหนักนั้น ยังมีน้อย [16, 24-26] ดังนั้น ในการศึกษานี้ จึงมุ่งเน้น ศึ กษา
อิทธิพลของแรงโอบรัด ลักษณะ Active Confinement ที่มีผลต่อรูป แบบ
การวิบัติของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
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2. ตัวอย่างและการทดลอง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึ กษาผลของการให้แรงโอบรัด ต่ อ
รูปแบบการวิบัติของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส จึงได้แบ่ง
การทดลองเป็น 5 ขั้นตอนคือ การเตรียมตัวอย่าง, ทดสอบกาลังรับแรงอัด,
การหากาลังรับแรงอัด/การผ่าตัดตัวอย่าง, การตรวจพินิจรูปแบบการวิบัติ
และสรุปผล ดังที่แสดงในรูปที่ 3 ตัวอย่างสาหรับการทดสอบแบ่งออกเป็น 4
ชุดทดสอบ ชุดทดสอบละ 2 ตัวอย่าง โดยตัวแปรหลักคือ แรงโอบรัดทาง
ด้านข้าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0, 2.4, 4.8 และ 7.2 MPa ตามลาดับ คิดเป็น 0%,
11.4%, 22.9% และ 34.3% ของกาลังรับแรงอัดของแกนคอนกรีต (20.98
MPa)
รายละเอียดของชุดทดสอบได้สรุปและแสดงไว้ในตารางที่ 1 ชุดทดสอบ
แต่ละชุดประกอบด้วยเสาเหล็กกรอกคอนกรีต 2 ตัวอย่าง ซึ่งหลังจากให้แรง
โอบรัดแล้ว จะนาไปทดสอบกาลังรับแรงอัดจนกระทั่งตัวอย่างวิบัติ ตัวอย่าง
ทีว่ ิบัติแล้วจะถูกผ่าตัดตามความยาวเสาตามแนวเชื่อม (แนวให้แรงโอบรัด) 1
ตัวอย่าง และตัดตามแนวที่ไม่ได้เชื่อม (แนวที่ไม่ได้ให้แรงโอบรัด) 1 ตัวอย่าง
จากนั้นดาเนินการตรวจพินจิ ลักษณะวิบัติพร้อมบันทึกและสรุปผล

รูปที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ตารางที่ 1 รายละเอียดของตัวอย่างเสาเหล็กกรอกคอนกรีต
Specimen
series

Pre-Confining
Ratio

Pre-Confining
Pressure  flp 

 f lp

 100% 

'
 f co


(MPa)

CFT00
(Control)

98x98x2.3x350

0

0.0

CFT10

98x98x2.3x350

11.4

2.4

CFT20

98x98x2.3x350

22.9

4.8

CFT30

98x98x2.3x350

34.3

7.2

2.1
ก. หน้าตัดวงกลม
ข. หน้าตัดสี่เหลี่ยม
รูปที่ 2 การกระจายความเค้นโอบรัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต [8, 16]

DxHxtxL
(mm)

การใช้วัสดุและเตรียมตัวอย่าง

การวิจัย นี้ใช้คอนกรีต มีกาลังรับแรงอัด 20.98 MPa (BS1881-116
1983) [27] ปลอกเหล็กใช้เหล็กรูปพรรณเกรด TIS SM490 มีขนาด 98x98
มม. หนา 2.3 มม. โดยการเตรียมตัวอย่างเริ่มจากการกรอกคอนกรีตลงใน

STR25-2

1117

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ปลอกเหล็กที่มีช่องว่างตามยาว 1 มม. ยาว 350 มม. ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก)
หลังจากนั้นบ่มตัวอย่างด้วยวิธีการพันด้วยแผ่นพลาสติก เป็นระยะเวลา 28
วันและตั้งไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการจนกว่าจะถึงเวลาให้
แรงโอบรัดทางด้านข้างก่อนรับน้าหนัก (Pre confining) สู่แกนคอนกรีต
หลังจากบ่มตัวอย่าง ประกอบตัวอย่างเข้ากับแจ็คเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข)
ใช้แม่แรงถ่ายแรงสู่แจ็คเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 4 (ค) จนกว่าจะได้แรงโอบรัด
ตามที่ต้องการ แล้วเชื่อมปลอกเหล็กตลอดความยาวช่องว่าง จากนั้นถอด
แจ็คเก็ตออกเพื่อถ่ายแรงเข้าสู่ปลอกเหล็กและแกนคอนกรีต ดังแสดงในรูป
ที่ 4 (ง) หลังจากนั้นตั้งไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการจนถึง
เวลาของการทดสอบกาลังรับแรงอัด [14]
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มีการหดตัว 10 มม. หรือเมื่อแรงที่ใช้ลดลงน้อยกว่า 80 % ของแรงสูงสุดที่
วัดได้หรือเมื่อแรงที่ใช้ถึง 90 % ของความสามารถของเครื่องทดสอบ ใน
ระหว่างการทดสอบกาลังรับแรงอัด ค่าแรงกระทาและการหดตัวในแนวแกน
จะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องจนตัวอย่างทดสอบเกิดการวิบัติ

รูปที่ 5 การติดตั้งเครื่องมือทดสอบ [14]

2.3

การคานวณค่ากาลังรับแรงอัดสูงสุดของตัวอย่างทดสอบ

กาลังรับแรงอัดสูงสุดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต ( fc'max )สามารถหา
ได้จากแรงในแนวแกนสูงสุด  Pmax  และพื้นที่หน้าตัด ทั้งหมดของตัวอย่าง
เสาเหล็กกรอกคอนกรีต  Agross  โดยใช้สมการ (1):
(ก) การหล่อเสาตัวอย่าง

(ข) ใส่แจ็คเก็ต
Pmax
'
fc max 
Agross

2.4

(ค) ถ่ายแรงผ่านแจ็คเก็ต

(1)

การผ่าตัดตัวอย่างทดสอบ

การผ่าตัดตัวอย่างที่วิบัติแล้วใช้เครื่องตัดกระเบื้องแบบแท่นสไลด์ขนาด
10 นิ้ว ตัดแบ่งตัวอย่างตามความยาวเสาตามแนวเชื่อม (แนวให้แรงโอบรัด)
และตัดแบ่งตัวอย่างตามแนวที่ไ ม่ได้เชื่อม (แนวที่ไม่ได้ให้แรงโอบรัด) ดัง
แสดงในรูปที่ 6

(ง) ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ

รูปที่ 4 การเตรียมตัวอย่างเสาเหล็กกรอกคอนกรีต [14]
2.2

การทดสอบกาลังรับแรงอัด

การทดสอบก าลั ง รั บ แรงอั ด ใช้ เ ครื่ อ ง Universal Testing Machine
(UTM) ขนาด 2,000 kN โดยแรงอัดในแนวแกนกระทาลงสู่ตัวอย่างทดสอบ
โดยตรง ดั ง แสดงในรู ป ที่ 5 การหดตั ว ในแนวแกนถู ก วั ด ด้ ว ย Linear
Variable Differential Transducers ( LVDTs) จ า น ว น 2 ตั ว ก า ร วั ด
ความเครียด (Strain) จะวัดด้วย Strain Gauge สองด้านที่ไม่ได้เชื่อม ด้าน
ละสองทิศทาง จานวน 2 ตัวอย่างเพื่อวัดความเครียดตามแนวแกนและแนว
วงรอบของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต เมื่อติดตั้งตัวอย่างทดสอบเข้าที่แล้ว ทา
การอัดแรงในแนวแกนเบื้องต้น (Pre-loading) ประมาณ 50 kN และคลาย
แรง (Unloading) เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างหัวกดและตัวอย่างทดสอบ
เสาเหล็กกรอกคอนกรีตทั้งหมดจะถูกทดสอบภายใต้แรงอัดในแนวแกน
อัตราการเคลื่อนที่ของแรงเริ่มต้นคือ 0.5 มม. / นาที จากนั้นจะเพิ่มอัตรา
การเคลื่ อ นที่ ข องแรงช่ ว งละ 0.05 มม. / นาที ส าหรั บ การเคลื่ อ นที่ ใ น
แนวแกนทุก 2 มม. หลังจากนั้นจะหยุดทดสอบเมื่อการเสียรูปตามแนวแกน

(ก) ผ่าปลอกเหล็ก

(ข) ยึดตัวอย่างกับ
เครือ่ งตัด

.(ค) ผ่าตัด
ตัวอย่าง

(ง) ตัวอย่างที่
ผ่าตัดแล้ว

รูปที่ 6 การผ่าตัดตัวอย่าง

2.5

การตรวจพินิจรูปแบบการวิบัติ

ในการตรวจพิ นิ จ รู ป แบบการวิ บั ติ ตั ว อย่ า งที่ ผ่ า ตั ด แล้ ว จะถู ก น ามา
พิจารณาทั้งลักษณะการวิบัติภายนอก เช่น การบวมตัวของปลอกเหล็ก การ
โก่งงอและการเสียรูปของเสา ฯลฯ และลักษณะการวิบัติภายใน เช่น การ
โก่ ง เดาะเฉพาะที่ ข องปลอกเหล็ ก การเสี ย รู ป ของปลอกเหล็ ก เนื่ อ งจาก
คอนกรีตเบ่งตัว ระนาบการวิบัติของคอนกรีต ฯลฯ เพื่อนามาวิเคราะห์และ
สรุปผลต่อไป
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หน้าตัดตัวอย่างตามความยาวเสาตามแนวเชื่อม (แนวให้แรงโอบรัด)
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หน้าตัดตัวอย่างตามแนวที่ไม่ได้เชื่อม (แนวที่ไม่ได้ให้แรงโอบรัด)

(ก) CFT00
แรงโอบรัดทางด้านข้างก่อนรับน้าหนักสู่แกนคอนกรีต 0 MPa กาลังรับแรงอัดเฉลีย่ 49.52 MPa

(ข) CFT10
แรงโอบรัดทางด้านข้างก่อนรับน้าหนักสู่แกนคอนกรีต 2.4 MPa กาลังรับแรงอัดเฉลี่ย 51.01 MPa

(ค) CFT20
แรงโอบรัดทางด้านข้างก่อนรับน้าหนักสู่แกนคอนกรีต 4.8 MPa กาลังรับแรงอัดเฉลี่ย 51.15 MPa

(ง) CFT30
แรงโอบรัดทางด้านข้างก่อนรับน้าหนักสู่แกนคอนกรีต 7.2 MPa กาลังรับแรงอัดเฉลี่ย 59.03 MPa

รูปที่ 7 รูปแบบการวิบัติของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต
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3. ผลการทดสอบและวิจารณ์ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดและรูปแบบการวิบัติ เพื่อศึกษาผลของ
การให้แรงโอบรัดต่อรูปแบบการวิบัติของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัด
สี่เหลี่ยมจัตุรัส หาได้จากค่าเฉลี่ยของ 2 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 2 และ
รูปที่ 7 ตามลาดับ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

แกนกลางและมุมเท่านั้น [28] การที่จะทาให้บริเวณที่มีความเค้นโอบรัดต่า
ได้รับอิทธิพลจากการโอบรัด จาเป็นต้องให้แรงโอบรัดด้านข้างที่มากพอ

ตารางที่ 2 กาลังรับแรงอัดเสาเหล็กกรอกคอนกรีต
ชุด
ทดสอบ

CFT00
(ควบคุม)

หน่วยแรง
โอบรัด
ด้านข้าง
(MPa)

กาลังรับ
แรงอัด
ของเสา
(MPa)

0.0

49.52

CFT10

2.4

51.01

CFT20

4.8

51.15

CFT30

3.1

7.2

59.03

ลักษณะการวิบัติ
ปลอกเหล็ก

แกนคอนกรีต

มุมของ
ระนาบ
วิบัติ

คอนกรีตดันบวม
ออก, โก่งเดาะ
เฉพาะที่
คอนกรีตดันบวม
ออก

การเฉือน, การอัด
16-41
แตกบริเวณที่ติดกับ
ปลอกเหล็ก
การเฉือน, การอัด
2-8
แตกบริเวณที่ติดกับ
ปลอกเหล็ก
คอนกรีตดันบวม การอัดแตกบริเวณ
17-30
ออก
ที่ติดกับปลอกเหล็ก
คอนกรีตดันบวม การเฉือน, การอัด
24-29
ออก,
แตกบริเวณที่ติดกับ
โก่งเดาะเฉพาะที่
ปลอกเหล็ก

กาลังรับแรงอัดสูงสุด

จากตารางที่ 2 พบว่า การให้แรงโอบรัดทางด้านข้างสู่แกนคอนกรีต
เท่ากับ 0, 2.4, 4.8 และ 7.2 MPa ตามลาดับ ซึ่ ง คิ ดเป็ น 0%, 11.4%,
22.9% และ 34.3% ของกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต (20.98 MPa) ส่งผล
ให้กาลังรับ แรงอัด ของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตมี ค่าเป็ น 49.52, 51.01,
51.15 และ 59.03 MPa ตามลาดับ สามารถสรุปได้ว่า การให้แรงโอบรัด
ทางด้านข้างตั้งแต่ 2.4-7.2 MPa ทาให้เสาเหล็กกรอกคอนกรีตพัฒนากาลัง
รับแรงอัดเพิ่มขึ้น 1.49-9.51 MPa คิดเป็น 3.01%-19.21% ของตัวอย่างที่
ไม่ได้เพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้าง
อิทธิพลของแรงโอบรัด ทางด้านข้างต่อกาลังรับแรงอัดของเสาเหล็ก
กรอกคอนกรีตได้แสดงไว้ในรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่มีการให้ แรงโอบ
รัดทางด้านข้างต่า คือตั้งแต่ 2.4-4.8 MPa กาลังรับแรงอัดของเสาตัวอย่าง
เพิ่มขึ้นเพียง 1.63 MPa (3.01%) เท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อให้แรงโอบรัด
ทางด้ า นข้ า งมากกว่ า 22.9% (4.8MPa) ของก าลั ง รั บ แรงอั ด ของแกน
คอนกรีต กาลังรับแรงอัดของเสาตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดย
เมื่อให้แรงโอบรัดทางด้านข้าง 34.3% (7.2MPa) กาลังรับแรงอัดของเสา
เหล็กกรอกคอนกรีตเพิ่มขึ้นถึง 9.51MPa คิดเป็น 19.21% ของชุดตัวอย่าง
ควบคุม แสดงให้เห็นว่าการให้แรงโอบรัดทางด้านข้างที่ไม่มากพอจะให้ผล
ในการพัฒนากาลังรับแรงอัด น้อย ทั้งนี้ เนื่องจากความเค้นโอบรัดในแกน
คอนกรีตมีการกระจายตัวไม่สม่าเสมอ โดยจะมีความเค้นโอบรัดสูงบริเวณ

รูปที่ 8 ผลของแรงโอบรัดด้านข้างต่อกาลังรับแรงอัดของเสาตัวอย่าง

3.2

รูปแบบการวิบัติ

จากรูปที่ 7 พบว่าการเพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้างจาก 0, 2.4, 4.8 และ
7.2 MPa ซึ่งคิดเป็น 0%, 11.4%, 22.9% และ 34.3% ของกาลังรับแรงอัด
ของแกนคอนกรีต (20.98 MPa) จะทาให้รูปแบบการวิบัติ เสาเหล็กกรอก
คอนกรีตเปลี่ยนไปดังนี้
ในกรณีของเสาตัวอย่างควบคุม ซึ่งไม่มีการเพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้าง
(CFT00) พบว่า ปลอกเหล็กมีการวิบัติสองรูปแบบคือ วิบัติจากการเบ่งดันตัว
ของแกนคอนกรีตและวิบัติจากการโก่งเดาะเฉพาะที่ออกทางด้านนอกจาก
แรงอัดตามแนวแกน สาหรับแกนคอนกรีตพบว่ามีการวิบัติเป็นแนวระนาบ
จากการเฉือน มีระนาบการวิบัติเอียงทามุม 16° (แนวเชื่อม) และ 41° (แนว
ที่ไม่ได้เชื่อม) ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก) ซึ่งลักษณะการวิบัติดังกล่าว สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Johansson ที่พบว่า รูปแบบการวิบัติของคอนกรีตภายใต้
แรงอัดในแนวแกนในกรณีที่มีแรงโอบรัดด้านข้างถึงแม้จะต่า จะมีลักษณะ
การวิบัติแบบเฉือน (Shear Failure) เป็นหลัก [29, 30] และเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ การวิ บั ติ ข องเสาคอนกรี ต ที่ ไ ม่ มี ป ลอกเหล็ ก หุ้ ม [6] (รู ป ที่ 1) พบว่ า มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าปลอกเหล็ กไม่มีประสิทธิภาพในการ
ต้านทานการเบ่งตัวของคอนกรีตได้ ซึ่ งงานวิจัยที่ผ่านมาก็พบว่าอิทธิพลของ
แรงโอบรัดแบบ Passive Confinement จะมีผลน้อยเมื่อ อัตราส่วนความ
กว้างของเสาต่อความหนาของปลอกเหล็กมากกว่า 30 (B/t>30) [31, 32]
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนีท้ ี่มีอัตราส่วน B/t เท่ากับ 42.6
อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้าง 11.4 % (2.4 MPa) ของ
กาลังรับแรงอัดของแกนคอนกรีต (CFT10) พบว่า ปลอกเหล็กมีการวิบัติจาก
การเบ่งดันตัวของแกนคอนกรีตเท่านั้น สาหรับแกนคอนกรีตพบว่ามีการวิบัติ
แบบเฉือนและมีการอัดแตกบริเวณใกล้ปลอกเหล็ก โดยระนาบการวิบัติเอียง
ทามุม 2° (แนวเชื่อม) และ 8° (แนวที่ไม่ได้เชื่อม) ดังแสดงในรูปที่ 7 (ข) จะ
สั ง เกตได้ ว่ า มุ ม ของระนาบวิ บั ติ ล ดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ตั ว อย่ า งควบคุ ม ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับรูปแบบการวิบัติโดยทั่วไปของเสาเหล็กกรอกคอนกรีต [6] (รูปที่
1)
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เมื่อเพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้างเป็น 22.9% (4.8 MPa) ของกาลังรับ
แรงอัดของแกนคอนกรีต (CFT20) พบว่า ปลอกเหล็กมีการบวมจากการเบ่ง
ดันตัวของแกนคอนกรีต เท่านั้น สาหรับแกนคอนกรีตพบว่ามีการวิบัติแบบ
เฉือนเป็นหลัก โดยระนาบเฉือนเอียงทามุม 30° (แนวเชื่อม) และ 17° (แนว
ที่ไม่ได้เชื่อม) ดังแสดงในรูปที่ 7 (ค) จะสังเกตได้ว่า มุมของระนาบเฉือน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่าง CFT10 ที่ให้แรงโอบรัด 11.4 % (2.4 MPa)
เมื่อเพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้างเป็น 34.3% (7.2 MPa) ของกาลังรับ
แรงอัดของแกนคอนกรีต (CFT30) พบว่า ปลอกเหล็กมีการวิบัติจากการเบ่ง
ตั ว แกนคอนกรี ต และมี วิ บั ติ จ ากการโก่ ง เดาะเฉพาะที่ อ อกทางด้ า นนอก
เนื่องจากแรงอัดตามแนวแกน สาหรับแกนคอนกรีต พบว่ามีการวิบัติแบบ
เฉือน โดยระนาบการวิบัติเอียงทามุม 24° (แนวเชื่อม) และ 29° (แนวที่ไม่ได้
เชื่อม) ดังแสดงในรูปที่ 7 (ง) ซึ่งใกล้เคียงกับมุมของระนาบเฉือนของเสา
ตัวอย่างทีมีการให้แรงโอบรัด 22.9% (CFT20)
จากรูปแบบการวิบัติทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวิบัติแบบเฉือน
เป็ น รู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเด่ น ชั ด ในแกนคอนกรี ต ของเสาเหล็ ก กรอก
คอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี้ ยังพบว่า อิทธิพลของการโอบรัด
ทางด้านข้างทาให้ มุมของระนาบการวิบัติเปลี่ยนไป โดยมุมของระนาบเฉือน
ลดลงเมื่อให้แรงโอบรัด 0%-11.4 % แต่เมื่อเพิ่มแรงโอบรัดมากขึ้น 11.4 %34.3% มุมของระนาบการวิบัติกลับเพิ่มขึ้น สาหรับการวิบัติของปลอกเหล็ก
พบว่า เกิดจากแกนคอนกรีตเบ่งตัวดันจนวิบัติเป็นหลัก และพบเกิดการโก่ง
เดาะเฉพาะที่เนื่องจากแรงในแนวแกนเมื่อให้แรงโอบรัด 0% และ 34.3%
เท่านั้น

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

4. บทสรุป
ผลของแรงโอบรัดทางด้านข้างต่อรูปแบบการวิบัติของเสาเหล็กกรอก
คอนกรีตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
[9]
1) การเพิ่มแรงโอบรัดทางด้านข้าง 11.4% -34.3% ของกาลังอัดของ
แกนคอนกรีต ทาให้ กาลัง รับ แรงอัดของเสาเหล็ก กรอกคอนกรีต หน้าตัด
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มขึ้น 3.01%-19.21% โดยเมื่อให้แรงโอบรัดทางด้านข้าง
34.3% (7.2 MPa) กาลังรับแรงอัดของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตจะเพิ่มขึ้น [10]
อย่างมีนัยสาคัญ
2) การวิบัติของเสาเหล็กกรอกคอนกรีตมีลักษณะการวิบัติแบบเฉือน
เป็นหลัก การเพิ่ม แรงโอบรัดทางด้านข้าง ทาให้มุมของระนาบการวิบั ติ
เปลี่ยนไป โดยการใช้หน่วยแรงโอบรัดที่ 11.4 % (2.4 MPa) ของกาลังอัด [11]
ของแกนคอนกรีต ทาให้ระนาบเฉือนทามุมกับแนวราบน้อยที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

[12]

ผู้วิจัยใครขอขอบคุณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จ.สกลนคร ที่ให้การสนับสนุนวัสดุ สถานที่ และเครือ่ งมือทดสอบ
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บทคัดย่อ

1. คํานํา

บทความนี้เสนอผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเส้นทางสถิตศาสตร์และการ
สั่นอิสระของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดันโดยใช้
ทฤษฏีเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชันพลังงานของระบบโครงสร้างได้โดยใช้
หลักการของงานเสมือนในเทอมของค่าการเสียรูป การหาค่าการเสียรูปและ
ค่าความถี่ธรรมชาติจะสามารถทําได้โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลการศึกษา
เชิงตัวเลขพบว่ารูปร่างของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับ
แรงดันคงที่จะเกิ ดลักษณะความไม่ต่อ เนื่ องของค่าการเสียรูปที่จุดบนสุด
ของโครงสร้าง นอกจากนั้นยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าของความหนา และ
ความยาวรัศมีของรูปหน้าตัดทรงโดนัทจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าการ
เสียรูปและค่าความถี่ธรรมชาติ

โครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูป ทรงห่วงยางรับแรงดัน (pressurized
semi-torus shell) จะมีลั ก ษณะแตกต่ างจากโครงสร้างเปลื อกบางแบบ
สมมาตรตามแนวแกนทั่วไปคือ จะไม่มีการตัดกัน รอบแกนหมุน (axis of
revolution) นิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมเช่น ถังบรรจุปิโตรเลียมเหลว, ท่อ
ยืดลมร้อน, เรือดําน้ํา และยางสําหรับรถยนต์หรือเครื่องบิน เป็นต้น
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เคราะห์ ท างสถิ ต ศาสตร์ ข องโครงสร้าง
เปลื อ กบางครึ่ งใบรู ป ทรงห่ วงยางรั บ แรงดั น จะเริ่ ม ต้ น จากงานวิ จั ย ของ
Timoshenko and Woinowsky-Krieger [1], Flügge [2], Sanders and
Liepins [3], Young and Budynas [4], วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา [5] โดยเป็น
การศึกษาค่าการเสียรูปของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางแบบเต็มใบ
Wilson et al. [6] ได้ ทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของโครงสร้ างเปลื อ กบาง
รูปทรงห่วงยางติดตั้งใต้ทะเลโดยใช้ทฤษฎีเชลล์แบบเชิงเส้น หลังจากนั้ น
งานวิจัยของวีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา และคณะ [7] ได้เสนอผลตอบสนองแบบ
เชิงเส้นของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางแบบครึ่งใบติดตั้งใต้ทะเล
โดยใช้ทฤษฎีเมมเบรน สําหรับวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติและและโหมด
การสั่นอิสระของของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางรับแรงดันจะเริ่ม
จากงานวิ จัย ของ LIepins [8] ที่ ใช้ วิธีผ ลต่ างสืบ เนื่ อ ง (finite difference
method) ในการแก้ปัญหาสมการควบคุม (governing equation) เพื่อหา
ความถี่ ธรรมชาติ แ ละโหมดการสั่ น ต่ อ มา Jha et al. [9] ได้ ใช้ วิธีข องกา
เลอร์คิน (Galerkin’s method) ในการหาคําตอบและเปรียบเทียบกับผล
ของ LIepins [8] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Balderes and Armenakas
[10] และ Wang et al. [11] ที่ ใ ช้ วิ ธี Runge-Kutta และ differential
quadrature ในการหาค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดการสั่น ตามลําดับ
จากงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
โครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดันยังมีน้อยมากเมื่อเทียบ
กั บ โครงสร้ า งโครงสร้ า งเปลื อ กบางรู ป ทรงห่ ว งยางแบบเต็ ม ใบ ดั ง นั้ น
งานวิจั ย นี้ จึ งมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ หาผลตอบสนองไม่ เป็ น เชิ งเส้ น ทางสถิ ต
ศาสตร์และการสั่นอิสระของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับ
แรงดัน โดยการจําลองโครงสร้างที่ตําแหน่งอิเควเตอร์เป็นแบบสมมาตรครึ่ง
ใบหรือเรียกว่าฐานรองรับแบบสไลเดอร์ (slider boundary condition)

คํ า สํ า คั ญ : ผลตอบสนองไม่ เป็ น เชิ งเส้ น ทางสถิ ต ศาสตร์ , การสั่ น อิ ส ระ,
โครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยาง, หลักการของงานเสมือน, วิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์

Abstract
This paper presents the nonlinear static response and free
vibration of pressurized semi-torus shell by using differential
geometry. Energy functional of pressurized semi-torus shell
system can be performed by principle of virtual work.
Deformed configuration and natural frequencies of pressurized
semi-torus shell can be obtained by finite element method.
Numerical results indicate that the deformed configuration has
a dis-continuity at the apex point of pressurized semi-torus
shell. Moreover, the changes of thickness and cross-sectional
radius have a large effect on the deformed configurations and
natural frequencies.
Keywords: nonlinear static response, free vibration, pressurized
semi-torus shell, principle of virtual work, finite element
method
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2. แบบจําลองของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยาง
2.1 รูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยาง
พิ จ ารณารูป ที่ 1 กํ าหนดให้ ค วามยาวรัศ มี ข องรู ปหน้ าตั ดโครงสร้าง
เปลือกบางรูปทรงห่วงยาง และความยาวรัศมีจากแกนหมุนถึงจุดศูนย์กลาง
ของรูปทรงห่วงยางมีค่าเท่ากับ a และ c ตามลําดับ ภายใต้แรงดันที่มี
ค่าคงที่สม่ําเสมอเท่ากันตลอดหน้าตัดที่สภาวะอ้างอิงจะสามารถนิยามได้ดัง
สมการ



2

c  X Y

2



2

2

Z a

2
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ˆ
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E
 r

a  R   u  nˆ w
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จากหลั ก การของเรขาคณิ ต เชิ ง อนุ พั น ธ์ (differential geometry) [12]
สามารถคํานวณส่วนประกอบของเมตริกซ์เทนเซอร์ (metric tensor) ได้
จากสมการ
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และส่ ว นประกอบของเมตริ ก ซ์ ค วามโค้ ง (metric curvature) ได้ จ าก
สามารถนิยามได้ด้วยสมการ
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โดยที่  X , Y , Z  คื อ ระบบพิ กั ด ฉาก (rectangular coordinate) ซึ่ ง
สามารถนิยามได้ด้วยสมการ
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2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการเสียรูป

Y  (c  a cos  ) sin 
Z  a sin 

(2)
(3)
(4)

ค่าเวคเตอร์ระบุตําแหน่งบนพื้นผิวอ้างอิง  r  และพื้นผิวหลังการเสียรูป
หรือการสั่น  R  จะสามารถนิยามได้ดังสมการ
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โดยที่ n̂ คือเวคเตอร์ในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอ้างอิง สามารถนิยามได้จาก
สมการ
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โดยที่  iˆ, ˆj , kˆ  คือเวคเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวพิกัดฉาก และ  u, w 
คื อ ค่ าการเสี ย รู ป ตามแนวเส้ น เมอร์ ริ เดี ย นและแนวตั้ งฉากกั บ เส้ น เมอร์
ริเดียน ตามลําดับ สําหรับค่าความเร็วและความเร่งของโครงสร้างเปลือก
บางรูปทรงโดนัท จะสามารถหาได้โดยการอนุพั นธ์สมการที่ (6) เทียบกั บ
เวลาจะได้ดังสมการ

(15)

พิจารณาความยาวชิ้นส่วนใด ๆ บนพื้ นผิวที่ สถานะเริ่มต้นปราศจาก
ความเครียดและหลั งการเสี ยรูปหรือการสั่น จะสามารถนิ ย ามได้ จากค่ า
ความเครียดแบบโททอลลากรองจ์ (total Lagrange strains) ดังสมการ
1  E*



1  G*



L  
 1

2  E0

L  
 1

2  G0


(16)
(17)

จากสมการที่ (16) และ (17) จะสามารถเขียนได้ในรูปเมตริกซ์ดังนี้
{ L }  [T ] { 0 }  { }

(18)

เมื่ อ { 0 },{ } คื อ ค่ า ความเครี ย ดเริ่ ม ต้ น แบบออยเลอร์ (initial
Eulerian strains) และค่าความเครียดเพิ่มขึ้น (added strains) ตามลําดับ
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3. ฟังก์ชันพลังงานของระบบโครงสร้าง

4. วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

เราสามารถเขียนฟังก์ชันพลังงานของระบบโครงสร้างได้โดยใช้หลักการ
ของงานเสมื อ นในเทอมของค่ า การเสี ย รู ป โดยเป็ น ผลรวมของพลั ง งาน
ความเครียดของโครงสร้างเปลือกบาง พลังงานศักย์ของแรงดันจากภายใน
และงานเสมื อ นเนื่ อ งจากแรงเฉื่ อ ยของโครงสร้ า ง จากหลั ก การของงาน
เสมื อน [13] จะได้ผลรวมของงานเสมือนของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ
รูปทรงห่วงยางรับแรงดันดังสมการ

การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ [14-18] ทําได้โดยการจําลอง
โครงสร้างเปลือกบางด้วยชิ้นส่วนของคาน 1 มิติ และแบ่งเป็นชิ้นส่วนของ
โครงสร้างเปลือกบางออกเป็นชิ้นส่วนย่อย ๆ ตามแนวพิกัดเมอร์ริเดียน ดัง
แสดงในรูปที่ 2 โดยมีค่าดังสมการ

 U    I  0

โดยที่ [ ] คือเมตริกซ์ฟังก์ชันรูปร่างโพลีโนเมียลอันดับที่สาม และ {d }
คือเวคเตอร์ของดีกรีอิสระที่จุดต่อ

(19)

{g}  [ ]{d }

(24)

3.1 พลังงานความเครียดของโครงสร้างเปลือกบาง

U

1
2

2

 
1

2

0

{ L }T C { L }h D0 d d

(axis of rotation)

โครงสร้างเปลือกบางที่มีสมบัติยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น และความหนาของ
โครงสร้างเปลือกบาง ( h ) มีค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลัง
การเสียรูปหรือการสั่น จะสามารถเขียนค่าพลังงานความเครียดสามารถ
แสดงได้ดังสมการ
(20)

E  1

1   2 


1 

(21)

และ D0  D (1  2 0 ) (1  2 0 )

พลังงานศักย์ของแรงดันจากภายในเป็นแรงแบบอนุรักษ์ (conservative force) สามารถคํานวณได้จากสมการ
p0
3

2

2

   R  R  R  r  r  r  d d
1

0

1

ดังนั้นผลรวมของงานเสมือนสําหรับระบบโครงสร้างเปลือกบางสามารถรวม
ได้ โดยตรงโดยใช้ ส มการที่ (20), (22) และ (23) และจั ด รู ป ใหม่ โดยใช้
สมการที่ (19) จะสามารถแสดงได้ดังนี้

  u{ u}   w{ w} h D d

(25)

โดยที่  m  คือเมตริกซ์มวลของชิ้นส่วนย่อย,  k  คือเมตริกซ์สติฟเนสของ
ชิ้นส่วนย่อย,  f  คือเวคเตอร์แรงของชิ้นส่วนย่อย สามารถนิยามได้ดัง
สมการ
2

 m  2  uT   u   s  u T h D d
1

2  w

T

2



 w   s  w T h D d

(26)

1

งานเสมื อ นเนื่ อ งจากแรงเฉื่ อ ยของโครงสร้ า งเปลื อ กบางสามารถ
คํานวณได้จากสมการ



2

รูปที่ 2 การแบ่งชิ้นส่วนย่อยของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ

3.3 งานเสมือนเนื่องจากแรงเฉื่อยของโครงสร้าง

 I  2



(22)

โดยที่ p0 คือค่าแรงดันภายในคงที่

2



k̂

 md   k d    f 

3.2 พลังงานศักย์ของแรงดันจากภายใน



p0

iˆr

โดยที่ C  คือเมตริกซ์คุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างเปลือกบางซึ่งสามารถ
คํานวณได้จากสมการ
[C ] 

 w

u

2

 k     


(23)

1

  คื อ องค์ ป ระกอบ
โดยที่  คื อ ความหนาแน่ น ของวั ส ดุ และ  u, w
สําหรับเวคเตอร์ความเร่งของโครงสร้างเปลือกบางตามแนวเส้นเมอร์ริเดียน
และแนวตั้งฉากกับเส้นเมอร์ริเดียน ตามลําดับ

T

1

f
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3
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3
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1
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  k   2  n   3  n     hDd


2



1

  T  v K   2 v N     d
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  T vc  d



(27)
(28)
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แต่เนื่องจากดีกรีอิสระเฉพาะที่ (local degree of freedom) เหมือนกับ
ดีกรีอิสระรวม (global degree of freedom) ดังนั้นสมการที่ (25) จะ
สามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้

relations) ซึ่งทําให้เกิดลักษณะความไม่ต่อเนื่องของค่าการเสียรูปดังที่ได้
อธิบายในงานวิจัยของ Vick and Gramoll [19]

(29)

vertical distance, Z (m)

 M D   K D  F
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จากสมการที่ (29) จะสามารถคํานวณหาค่าการเสียรูปทางสถิตศาสตร์ได้
จาก  K  D   F  และค่าความถี่ธรรมชาติได้จากสมการ
(30)
 K   n2  M   0
เมื่อ n คือความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของโครงสร้างเปลือก
บางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดัน เนื่องจากโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ
รู ป ทรงห่ ว งยางรั บ แรงดั น ที่ มี ค วามสมมาตรตามแนวแกนรั ศ มี ถู ก นํ ามา
พิ จ ารณา ดั งนั้ นเงื่อนไขขอบเขตที่ ตํ าแหน่ งอิ เควเตอร์ด้ านใน (intrados
equator) และด้ านนอก (extrados equator) ของโครงสร้างเปลือกบาง
รูปทรงโดนัทจะเป็นลักษณะสไลเดอร์มีค่าดังนี้
u  w  0
(31)

5. ผลการศึกษา
การศึ กษาพฤติ ก รรมของโครงสร้างเปลื อกบางครึ่งใบรู ปทรงห่ วงยางรั บ
แรงดันในบทความนี้จะแบ่ งออกเป็นสองส่วนคือผลตอบสนองไม่เป็นเชิง
เส้ น ทางสถิ ต ศาสตร์ กั บ การสั่ น อิ ส ระแบบไม่ เป็ น เชิ งเส้ น ของโครงสร้า ง
เปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดัน ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเส้นทางสถิตศาสตร์

2
0
-6

-4

-2

0

2

4

6

radial distance, r (m)

รูปที่ 3 รูปร่างของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดันที่สภาวะ
หลังการเสียรูป (ตัวคูณขยายการเสียรูป = 100)

รูปที่ 4 แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงความหนาที่มีต่อค่าการเสียรูปใน
แนวเส้นสัมผัสกับแนวเส้นตั้งฉากของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรง
ห่วงยางรับแรงดัน โดยการแปรเปลี่ยนอัตราส่วนของ a / h พบว่าเมื่อค่า
อัตราส่วน a / h มีค่าสูงขึ้นจะส่ งผลให้ค่าการเสี ยรูป มี ค่าเพิ่ มสู งขึ้นไป
ด้วย เพราะโครงสร้างดังกล่าวจะมีสติฟเนสลดลงเนื่องจากค่าความหนาของ
โครงสร้ างลดลง ในขณะที่ ผ ลของการแปรเปลี่ ย นอั ต ราส่ ว น c / a จะ
พบว่ามีความแตกต่างจากกรณีของการอัตราส่วนของ a / h นั่นคือค่าการ
เสียรูปจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วน c / a มีค่าลดลง ดังแสดงในรูปที่ 5
เนื่องจากค่าสติฟเนสลดลงในขณะที่หน้าตัดของโครงสร้างใหญ่ขึ้น

Tangential Displacement (m)

a / h = 10
a / h = 20
a / h = 30
a / h = 40
a / h = 50

0.004

0.000

-0.004

-0.008

0

ซึ่งคํานวณได้เท่ากับ 0.026667 และ 0.346667 ซม. ตามลําดับสําหรับค่า
การเสียรูปในแนวรัศมีที่ตําแหน่งอิเควเตอร์ด้านในและด้านนอก ดังนั้นร้อย
ละความแตกต่างจะอยู่ที่ 0.03 และ 0.02 ตามลําดับ โดยทั้งหมดจะมีค่า
น้อยกว่าร้อยละ 0.05 แสดงว่าคําตอบที่ได้จากงานวิจัยนี้มีความถูกต้องสูง
มาก
การเปรียบเทียบรูปร่างของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยาง
รับแรงดันที่สภาวะหลังการเสียรูปกับงานวิจัยของ Sanders and Liepins
[3] ดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่ามีค่าการเสียรูปมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่จะมี
ความแตกต่างกันในบริเวณจุดบนสุดของโครงสร้าง (  = 90o) เนื่องจาก
เป็ น ปั ญ ห าที่ ไม่ สามารถ ของห าค่ าได้ (singularity) ใน เท อ ม ขอ ง
ความสัมพั นธ์ระหว่างความเครียดกั บการเสียรูป (strain-displacement

60

120

180

Co-Latutude, t (deg)

(32)

(ก) แนวเส้นสัมผัส
0.004

0.000
Normal Displacement (m)

1 p0 a
 r   r  c  
2 E t 

4

0.008

ในการวิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นจะเริ่มต้นจากการ
ตรวจสอบค่าการลู่เข้าของจํานวนชิ้นส่วนย่อยโดยเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ของ Sanders and Liepins [3] ซึ่งมีสมบัติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ c = 6
ม., a = 4 ม., h = 0.075 ม., p0 = 5x106 นิ ว ตั น /ตร.ม., E  = 200x109
นิวตัน/ตร.ม. และ  = 0.3 พบว่าค่าการเสียรูปในแนวรัศมีที่ตําแหน่งอิเคว
เตอร์ด้านในและด้านนอกที่ได้จากงานวิจัยนี้คือ 0.026675 และ 0.346605
ซม. ตามลํ า ดั บ จากนั้ น ทํ า การเปรี ย บเที ย บกั บ สู ต รของ Roark [4] ดั ง
สมการ
r 

undeformed
present
Sanders and Liepins [3]

6
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(ข) แนวเส้นตั้งฉาก
รูปที่ 4 ผลของอัตราส่วนของ a / h ที่มีต่อค่าการเสียรูป
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ตารางที่ 1 ค่าการลู่เข้าของค่าความถี่ธรรมชาติกับจํานวนชิ้นส่วนย่อย

0.008

Tangential Displacement (m)
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c / a = 1.5
c / a = 2.0
c / a = 2.5
c / a = 3.0
c / a = 3.5

0.004

โหมดที่

จํานวนชิ้นส่วนย่อย
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(ก) แนวเส้นสัมผัส
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รูปที่ 5 ผลของอัตราส่วนของ c / a ที่มีต่อค่าการเสียรูป

3

40
50
60
70

5.2 การสั่นอิสระแบบไม่เป็นเชิงเส้น

10

จากการศึ ก ษาผลตอบสนองไม่ เป็ น เชิ ง เส้ น ทางสถิ ต ศาสตร์ พ บว่ า
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นในการ
หาค่าการสั่นของโครสร้างการวิเคราะห์การสั่นอิสระของโครงสร้างเปลือก
บางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดันจะสามารถทําได้โดยการใช้สมบัติ สมบัติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ c = 6 ม., a = 4 ม., h = 0.01 ม.,  = 7850 กก./
ลบ.ม., p0 = 1x106 นิ วตั น/ตร.ม., E  = 200x109 นิ วตั น/ตร.ม. และ  =
0.3 ทําการทดสอบการลู่เข้าของค่าความถี่ธรรมชาติ เพื่อหาจํานวนของชิ้น
ส่ วนย่ อยที่ เหมาะสม ดั งแสดงในตารางที่ 1 เพื่ อให้ ได้คําตอบที่ มีค่าความ
ถูกต้องสูงสุด โดยพบว่าถ้าใช้จํานวนชิ้นส่วนย่อยระหว่าง 60 กับ 70 ชิ้นส่วน
จะให้ค่าถูกต้องสูงสําหรับค่าความถี่ธรรมชาติในโหมดการสั่นที่ 1 ถึง 5 ไม่
เกิ น ร้ อ ยละ 0.50 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ าความถี่ ธรรมชาติ ที่ มี จํ านวนชิ้ น
ส่ ว นย่ อ ยสู ง กว่ า นี้ ดั งนั้ น งานวิ จั ย นี้ จ ะเลื อ กใช้ แ บบจํ า ลองที่ มี จํ า นวนชิ้ น
ส่วนย่อยเท่ากับ 60 ชิ้นส่วนเท่านั้น จากนั้นนํามาพล็อตกราฟความสัมพันธ์
ของโหมดการสั่นอิสระของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับ
แรงดันดังแสดงในรูปที่ 6

20
30
4

40
50
60
70
10
20
30

5

40
50
60
70

ค่าความถี่ธรรมชาติ
(เรเดียน/วินาที)

ความแตกต่าง
(ร้อยละ)

261.92
304.44
309.41
310.85
311.46
311.77
311.96
302.76
309.99
315.70
317.22
317.84
318.14
318.31
313.80
344.98
364.89
372.08
375.08
376.63
377.54
357.05
376.45
396.96
403.23
405.51
406.59
407.18
391.47
386.06
407.90
419.79
426.51
430.13
432.23

-13.97
-1.61
-0.46
-0.20
-0.10
-0.06
-0.04
-2.33
-1.81
-0.48
-0.19
-0.10
-0.05
-0.03
-9.04
-5.46
-1.93
-0.80
-0.41
-0.24
-0.16
-5.15
-5.17
-1.55
-0.56
-0.26
-0.15
-0.09
1.40
-5.35
-2.83
-1.58
-0.84
-0.49
-0.31

การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความหนาโครงสร้างเปลือกบางครึ่ง
ใบรู ป ทรงห่ ว งยางรั บ แรงดั น ที่ มี ต่ อ ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ พบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงค่ าความหนาของโครงสร้างจะส่งผลต่ อค่าความถี่ธรรมชาติ
โดยตรง ดังแสดงในรุปที่ 7 สําหรับทุกโหมดการสั่นของโครงสร้างนั่นคือเมื่อ
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ความหนาของโครงสร้างเพิ่มสูงขึ้นจะทําให้ค่าความถี่ธรรมชาติมีค่าลดลง
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 6 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ที่ ค วามหนาสู ง ๆ ส่ ง ผลทํ า ให้
ค่าความถี่ธรรมชาติในโหมดการสั่นที่ 1 และ 2 มีค่าลู่เข้าหากัน ซึ่งรวมไป
ถึงโหมดการสั่นที่ 3 และ 4 ที่ให้ผลลัพ ธ์ในลักษณะเช่นเดียวกันกับโหมด
การสั่นลําดับที่ 1 และ 2 รูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเมื่อความยาวรัศมีของรูป
หน้ า ตั ด ทรงห่ ว งยางมี ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จะทํ า ให้ ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ข อง
โครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดันมีค่าลดลง กล่าวคือค่า
ความชันของค่าความถี่ธรรมชาติจะมีค่าลดลงเมื่อความยาวรัศมีของรูปหน้า
ตัดทรงห่วงยางมีค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีค่าความชันของค่าความถี่ธรรมชาติจะ
มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความยาวรัศมีของรูปหน้าตัดทรงห่วงยางมีค่าลดลง
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รูปที่ 7 ผลของการเปลี่ยนแปลงความหนาที่มีต่อค่าความถี่ธรรมชาติ
900
m=1
m=2
m=3
m=4
m=5

axis of rotation

800
700


n

600
500
400

axis of rotation

300
200

0

1

2

3

4

5

a

รูปที่ 8 ผลของการเปลี่ยนแปลงความยาวรัศมีของรูปหน้าตัดทรงห่วงยางที่มีต่อ
ค่าความถี่ธรรมชาติ

axis of rotation

6. บทสรุป

axis of rotation

axis of rotation

บทความนี้เป็ นการศึ กษาพฤติกรรมของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบ
รู ป ทรงห่ ว งยางรั บ แรงดั น ในบทความนี้ จ ะแบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว นคื อ
ผลตอบสนองไม่เป็นเชิงเส้นทางสถิตศาสตร์ กับการสั่นอิสระแบบไม่เป็นเชิง
เส้ น ของโครงสร้ า งเปลื อ กบางครึ่ ง ใบรู ป ทรงห่ ว งยางรั บ แรงดั น โดยใช้
หลั ก การเรขาคณิ ต เชิ งอนุ พั น ธ์ และหลั กการของงานเสมื อนในการสร้าง
ฟังก์ชันพลังงานและใช้วิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ในการแก้ปัญ หาเชิ งตัวเลข ซึ่ง
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าระยะการเสียรูปสูงสุดในแนวเส้นสัมผัสกับแนว
เส้ น ตั้ งฉากของโครงสร้ างเปลื อ กบางไร้แ รงดั ด รูป ทรงโดนั ท จะเกิ ด ขึ้ น ที่
จุ ด สู ง สุ ด และต่ํ า สุ ด ในช่ ว งบ ริ เ วณ ด้ า นในของโครงสร้ า ง สํ า ห รั บ
ค่าพารามิเตอร์ทั้งสองค่า ได้แก่ความหนาและความยาวรัศมีของรูปหน้าตัด
ทรงห่วงยางจะส่งผลโดยตรงต่อค่าการเสียรูปและค่าความถี่ธรรมชาติของ
โครงสร้าง

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 6 โหมดการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางครึ่งใบรูปทรงห่วงยางรับแรงดัน

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ได้สนับสนุน
การวิจัยในครั้งนี้
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พฤติกรรมโครงสร้างจุดต่อพื้น-เสาเสริมหมุดเหล็กภายใต้แรงด้านข้างแบบวัฏจักร
STRUCTURAL PERFORMANCE OF SLAB-COLUMN CONNECTION UNDER CYCLIC LATERAL
LOADING
ธนกร ขุนฤทธิ์1, พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์2,* ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์3 อดิศร โอวาทศิริวงศ์4 และอํานาจ คําพานิช5
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lateral drift ratio as hysteretic loop behavior. It was found that
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมตั ว อย่ า งทดสอบ the specimen can resist the punching shear, and showed a lateral
โครงสร้างอาคารขนาดจริงของจุดต่อแผ่นพื้นและเสาที่ตั้งอยู่บริเวณกลางพื้น drift ratio about 7.5% at ultimate load. The specimen with the
ภายใต้แรงแผ่นดินไหว แผ่นพื้นทดสอบเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post- stud rails can improve ductility substantially.
Tension) ที่ติดตั้งลวดอัดแรงภายในแผ่นพื้นทดสอบจานวน 8 เส้น ซึ่งมีค่า Keywords: Seismic, Punching shear, Slab-column connection,
Pre-compression f pc  2.3 MPa และ เสริมกาลังด้วยหมุดเหล็ก (Stud Stud rail
rail) ในลักษณะเป็นมุมฉาก (Orthogonal layout) เพื่อต้านทานแรงเฉือน
ทะลุ ตามมาตรฐาน ACI 318 การทดสอบจะกระท าในลั ก ษณะ
Displacement-controlled method โดยออกแรงกระทาด้านข้างแบบวัฏ 1. คํานํา
จักร (Cyclic loading test) จนกระทั่งเกิดการวิบัติ จากการทดสอบสามารถ
การก่อสร้างอาคารด้วยระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) มี
หาความสัมพันธ์ของระยะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นและแรงที่กระทา การใช้ ง านอย่ า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น ระบบพื้ น คอนกรี ต อั ด แรงเป็ น
ด้านข้าง ในรูปแบบของกราฟ Hysteretic ซึ่งพบว่าตัวอย่างทดสอบมีความ โครงสร้างแผ่นพื้นที่เ ชื่อมต่อกับเสาโดยตรงไม่มีคานรองรับ ซึ่ ง จุดอ่อนที่
เหนียวสามารถต้านทานต่อการเฉือนทะลุ โดยมีค่าอัตราส่วนการเคลื่อนที่ สาคัญของอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง คือการรับ แรง
สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Drift ratio) ประมาณ 7.5% ที่จุดวิบัติ การเสริมกาลัง กระทาด้านข้างเกิดขึ้นที่บริเวณจุดต่อของแผ่นพื้นและเสา โดยวิศวกรจะต้อง
แผ่นพื้นทดสอบด้วยหมุดเหล็ก (Stud rail) สามารถเพิ่มความเหนียวให้กับ ออกแบบให้บริเวณจุดต่อมีความเหนียวที่มากพอ เพื่อป้องกันการวิบัติแบบ
ตัวอย่างทดสอบทดสอบได้อย่างมีนัยสาคัญ
เฉือนทะลุ (Punching shear) ซึ่งเป็นการวิบัติที่นาไปสู่การวิบัติแบบต่อเนื่อง
บทคัดย่อ

คําสําคัญ: แผ่นดินไหว, แรงเฉือนทะลุ, จุดต่อแผ่นพื้นและเสา, หมุดเหล็ก
รับแรงเฉือน

Abstract
The purpose of this research is to study and analyze the
seismic behavior of a full- scale interior slab- column connection
specimen. The post- tensioned flat slab was installed by 8
bonded tendons, which pre- compression f pc  equals to 2. 3
MPa, and shear reinforcements, i.e., stud rails to protect punching
shear, were placed in an orthogonal layout according to ACI 318.
The specimen was tested under cyclic lateral loading by
displacement- controlled method until failure. The test results
were presented in terms of relationship between lateral load and

(Progressive failure) แต่อย่างไรก็ดีการออกแบบตามมาตรฐาน ACI 31814 [1] เพื่อป้องกันการวิบัติแบบเฉือนทะลุจะไม่ได้คานึงถึงความเหนียวของ
โครงสร้างจึงควรต้องศึกษาเพิ่มเติม Pan และ Moehel [2] ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเหนียวของจุดต่อของแผ่นพื้นและเสา พบว่าความเหนียวของ
โครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนของแรงเฉือนที่เกิดขึ้นต่อกาลังรับ
แรงเฉือน (Gravity shear ratio)
ACI 318-14 [1] ได้มีการนาเสนอวิธีการเพิ่มกาลังรั บแรงเฉือนให้กับจุด
ต่อของแผ่นพื้นและเสา โดยการเพิ่มขนาดความหนาของพื้นบริเวณรอบหัว
เสา (Drop panel) [3-4] ซึ่งการศึกษาแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงที่เสริมแป้น
หัวเสาและไม่เสริม ภายใต้แรงกระทาด้านข้ างแบบวัฏจักรพบว่า แผ่นพื้นที่
เสริมแป้นหัวเสาสามารถทนแรงด้านข้างได้มากกว่า 1.8 เท่า และมีค่า Drift
ratio มากกว่าประมาณ 4.2% ซึ่งการเสริมแป้นหัวเสาส่งผลให้ความเหนียว
ของโครงสร้างเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามวิธีการเพิ่มขนาด
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ความหนาของพื้นบริเวณรอบหัวเสา (Drop panel) ยังเป็นข้อจากัดที่สาคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เสาวิบัติระหว่างการทดสอบ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของ
ในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับงานทางด้านสถาปัตยกรรม
เหล็กเสริมและลักษณะการเสริมเหล็กในรูปที่ 1
ACI 318-14 [1] ยังได้นาเสนอวิธีการเสริมรางหมุดเหล็กรับแรงเฉือน
(Stud rail) บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นพื้นและเสา ซึ่งเป็นอีกทางเลือก
ในการเพิ่มความเหนียวให้กับโครงสร้าง ในปัจจุบันการเสริมรางหมุดเหล็กรับ
แรงเฉือนเป็นที่นิยมมากขึ้นในการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย Posai [5]
ได้ทาการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตอัด แรงที่เสริมด้วยรางหมุดเหล็กรับแรง
เฉือนชนิด Single headed stud บริเวณหัวเสา ภายใต้แรงกระทาด้านข้าง
แบบวั ฏ จั ก ร และได้ ท าการส ารวจค่ า Gravity shear ratio ของอาคาร
ประเภทต่างๆในประเทศไทย จากผลการทดสอบ Gravity shear ratio มีค่า
เท่ากับ 0.48 พบว่าแผ่นพื้นตัวอย่างสามารถรับแรงด้านข้างได้ 109 kN และ
Drift ratio มีค่าประมาณ 3% และเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นพื้นทดสอบที่ไม่มี
ก) ลักษณะการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น
การเสริมเหล็กรับแรงเฉือน [6] ในช่วง Gravity shear ratio ที่ใกล้เคียงกัน
พบว่ า แผ่ น พื้ น ทดสอบที่ เ สริ ม ด้ ว ยรางหมุ ด เหล็ ก รั บ แรงเฉื อ นมี ค่ า ความ
เหนียวมากกว่า 1.5 เท่า
งานวิจัยนี้ได้ทาศึ กษาและวิเ คราะห์พฤติกรรมตัวอย่างทดสอบของ
โครงสร้างขนาดจริงที่บริเวณจุด ต่อของแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงและเสา
ภายใต้แรงกระทาด้านข้างแบบวัฏจักร โดยได้ทาการเสริมกาลังรับแรงเฉือน
ด้วยรางหมุดเหล็กชนิด Double headed stud จากการทดสอบทาให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของแผ่นพื้นที่ มีการเสริมหมุดเหล็กรับแรงเฉือน และดัชนี
ความเหนียวที่เพิ่มขึ้นของตัวอย่างทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับ ฐานข้อมูล
แผ่นพื้นที่ไม่มีการเสริมหมุดเหล็กรับแรงเฉือน
ข) ลักษณะการเสริมเหล็กในเสา

2. ตัวอย่างทดสอบและวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

รูปที่ 1 ลักษณะการเสริมเหล็กของตัวอย่างทดสอบ

2.1 ตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่างทดสอบได้จาลองจุดต่อของพื้นและเสาขนาดจริง ซึ่งตาแหน่ง
ของเสาตั้งอยู่กลางแผ่นพื้น แผ่นพื้นคอนกรีตทดสอบมีขนาด 2.5 x 4.0 m.
หนา 0.2 m. และ เสาคอนกรีตมีขนาด 0.3 x 0.3 m. ความสูง 2.66 m.
โดยกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตทรงกระบอกที่ 28 วัน มีค่า 32 MPa. และ
มีการเสริมเหล็กตามมาตรฐานการออกแบบ การเสริมเหล็กในแผ่นพื้น
ทดสอบประกอบไปด้วย ก) ท่อลวดจานวน 4 ท่อห่างกันท่อละ 0.5 m โดย
แต่ละท่อมีลวด 2 เส้น ซึ่งติด ตั้งในทิศทางเดียวกับแรงกระทาด้านข้าง โดย
ใช้แรงดึงเส้นละ 14.6 Ton ซึ่งส่งผลให้มีค่า Pre-compression f pc  2.3
MPa. ข) เหล็กเสริมบนเพื่อรองรับโมเมนต์ลบ (Negative Moment) ด้วย
เหล็ก DB12 ยาว 1.3 m. ค) เหล็กเสริมล่าง Wide mesh ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 mm. และ ง) เหล็ก Integrity bar ขนาด DB12 เพื่อช่วยให้
แผ่นพื้นยังมีเสถียรภาพภายหลังเกิดการวิบัติ สาหรับการเสริมเหล็กในเสา
ได้ทาการออกแบบเสาให้มีค วามเหนีย วกว่ าปกติ โดยเหล็กเสริมในเสา
ประกอบไปด้วย เหล็ก DB20 ยาว 2.45 m. จานวน 10 เส้นในแนวตั้ง และ
เหล็กปลอก RB6 และ DB12 ใส่สลับกันทุกช่วง 0.05 m. ตลอดความสูง

รูปที่ 2 ลักษณะการเสริมหมุดเหล็กรับแรงเฉือน

การเสริมหมุดรับแรงเฉือนในแผ่นพื้น เป็นแบบชนิด Double headed
stud ของ บริษัท โพสเท็ค พรีสเตรสซิ่ง จากัด โดยจะจัดเรียงหมุดเหล็ก
แบบ Orthogonal layout ตามมาตรฐานการออกแบบ ACI 318 [1]
จานวน 8 แถว แต่ละแถวยาว 0.7 m. ระยะห่างของแต่ละหมุดห่างกัน 0.1
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m. โดยติดตั้ง Strain gauge ในแนวตั้ง ของหมุด จ านวน 8 ตาแหน่ง ซึ่ ง
แสดงในรูปที่ 2 สาหรับคุณสมบัติของเหล็ กเสริมและหมุดเหล็กรับ แรง
เฉือน จะแสดงในตารางที่ 1
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ปลายเสาเพื่อตรวจวัดแรงที่กระทาด้านข้างและได้ติดตั้ง LVDT เพื่อตรวจวัด
ค่าการเคลื่อนตัวของตัวอย่างทดสอบ ตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบดัง
แสดงในรูปที่ 4 และการติดตั้งตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการดังแสดงใน
รูปที่ 5

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเหล็กเสริมและหมุดเหล็กรับแรงเฉือน

200
200
200

Yield
strength
(MPa)
360
375
400

Tensile
strength
(MPa)
550
560
620

200

560

608

Material type

Elastic modulus
(GPa)

6-mm-diameter steel bars
12-mm-diameter steel bars
20-mm-diameter steel bars
Shear stud

(+)

Loading direction

รูปที่ 5 การติดตั้งตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการ

รูปที่ 3 ลักษณะการเคลื่อนตัวของตัวอย่างทดสอบ

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับอัตราส่วนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น

3. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
3.1 พฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ
รูปที่ 4 รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ

2.2 รูปแบบการทดสอบ
ในการทดสอบได้กาหนดให้มีแรงกระทาคงที่ในแนวดิ่งขนาด 16 Ton
ด้วย Hydraulic Jack เพื่อให้มีค่า Gravity shear ratio เท่ากับ 0.49 ตาม
มาตรฐานการออกแบบ โดยลักษณะการเคลื่อนตัวของตัวอย่างทดสอบได้ทา
การควบคุมอัตราส่วนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Drift ratio) ซึ่งเป็น
อั ต ราส่ ว นระหว่ า งระยะการเคลื่ อ นตั ว ที่ ป ลายเสากั บ ความสู ง ของเสา
สาหรับการกาหนดลักษณะการเคลื่อนตัวของตัวอย่างทดสอบจะแสดงไว้ใ น
รูปที่ 3 ในการเก็บข้อมูลการทดสอบได้ทาการติดตั้ง Load cell ไว้บริเวณ

ผลที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการจะถูกแสดงในรูปแบบของ
Hysteresis loop ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนการ
เคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Drift ratio) กับ แรงที่กระทาในด้านข้าง เพื่อ
ใช้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ โดยได้แสดงผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ในรูปที่ 6 จากผลการทดสอบในช่วงเริ่มการ
ทดสอบแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแบบเส้นตรงของตัวอย่างทดสอบ และพบ
รอยแตกที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณหน้าตัดวิกฤต (Critical section) ที่ Drift
ratio เท่ า กั บ 1.25% เมื่ อ เพิ่ ม แรงกระท าด้ า นข้ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งพบว่ า
พฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบจะเริ่มเข้าสู่ช่วงสภาวะพฤติกรรมไม่เชิงเส้น
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ที่ Drift ratio เท่ากับ 2.3% ซึ่งมีแรงกระทาด้านข้าง 115.1 KN จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นถึง ขนาดที่เพิ่มขึ้นของของพื้นที่ใต้วงรอบ Hysteresis
loop ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าเกิด การแตกร้าวขึ้นภายในตัวอย่างทดสอบ
หลังจากนั้นได้ทาการทดสอบอย่างต่อเนื่องพบว่าแรงกระทาในด้านข้ าง
สูงสุดที่เกิดขึ้น (Maximum lateral load) มีค่า 133.13 KN ที่ Drift ratio
ตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ของผลการทดสอบในช่วงพฤติกรรมต่างๆ
Loading
direction

Yield

Peak load

แรงที่กระทาด้านข้างในช่วงพฤติกรรมต่างๆ จากผลการทดสอบที่เกิดขึ้นทั้ง
2 ทิศทางแสดงไว้ในตารางที่ 2
จากการพิจารณาลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากสิ้นสุดการ
ทดสอบไม่พบความเสียหายที่รุนแรงและพบว่าตัวอย่างทดสอบไม่วิบัติแบบ
เฉือนทะลุ (Punching shear) โดยลักษณะการวิบัติ ที่เกิดขึ้นของตัวอย่าง
ทดสอบได้แสดงไว้ในรูปที่ 7 ซึ่งมีการแตกร้าวเนื่องจากโมเมนต์ดัดที่ส่งผ่าน
จากเสามายังพื้น (Flexural crack)

85% Peak load

Load
(KN)

Drift
(%)

Load
(KN)

Drift
(%)

Load
(KN)

Drift
(%)

Push (+)

115.10

2.30

133.13

4.82

109.37

7.58

Pull (-)

108.70

2.10

117.26

4.30

101.30

7.07
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Drift ratio ที่ 1.25%

Drift ratio ที่ 2.3%

Load direction (+)

Drift ratio ที่ 7%
Load direction (-)

รูปที่ 8 การพัฒนารอยแตกร้าวของตัวอย่างทดสอบ
รูปที่ 7 ลักษณะการวิบัติของตัวอย่างทดสอบ

เท่ากับ 4.82% และค่อยๆลดลงจนกระทั่งสิ้นสุดการทดสอบที่ Drift ratio
เท่ากับ 7.58 % โดยพบว่าแรงกระทาในด้านข้างที่เ กิดขึ้นมีค่า ประมาณ
85% ของแรงกระท าด้ า นข้ า งสู ง สุ ด ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น จุ ด วิ บั ติ ข องตั ว อย่ า ง
ทดสอบ [7] ค่าอัตราส่วนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Drift ratio) กับ

STR27-4

1133

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

กว้างของรอยแตกมากขึ้นส่งผลให้หมุดเหล็กรับแรงเฉือนที่อยู่ในบริเวณหน้า
ตัดวิกฤติ (Critical section) เริ่มตอบสนองในการรับแรงเฉือน เมื่อตัวอย่าง
ทดสอบเกิดการวิบัติ ที่ Drift ratio ประมาณ 7% พบว่าลักษณะของรอย
แตกร้าวจะเกิดขึ้นนอกบริเวณการเสริมหมุดเหล็กรับแรงเฉือน สามารถ
สังเกตเห็นรอยแตกตามแนวยาวและแนวทแยงมุมตลอดผิวบนและผิวล่าง
ของตัวอย่างทดสอบ เมื่อพิจารณาอัตราเพิ่มขึ้น ของความเครียดในหมุด
เหล็กรับ แรงเฉือนบริเ วณหน้าตัดวิกฤติ (Critical section) ทาให้เ ห็นได้
ชัดเจนว่าหมุดเหล็กสามารถป้องกันการแตกร้าวที่จะเกิดขึ้นในบริเวณหน้า
ตัดวิกฤติ ซึ่งจะนาไปสู่การวิบัติแบบเฉือนทะลุ และเปลี่ยนลักษณะการวิบัติ
ของตัวอย่างทดสอบเป็นการวิบัติแบบเหนียว (Ductile failure)

1800
SS1
SS2
SS3

1600
1400

Load direction

Strain (m/m)

1200
1000
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SS2

SS1

800
600
400
200
0
0

1

2

3
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4

5

6

7

8

Driff (%)

รูปที่ 9 ค่าความเครียดของหมุดเหล็กรับแรงเฉือน

3.2 พฤติกรรมของหมุดเหล็กรับแรงเฉือน

9

This study
With shear stud reinf.
Without shear reinf.
Lateral drift limit for PT Connections
Lateral drift limit for RC Connections

8

Drift Ratio Limit (%)

การศึกษาพฤติกรรมของหมุดเหล็กรับแรงเฉือนจะแสดงค่าความเครียด
7
ของหมุ ด เหล็ ก ในแต่ ล ะช่ ว งการเคลื่ อ นตั ว ของตั ว อย่ า งทดสอบ โดยค่ า
6
ความเครียดที่จุ ดครากของหมุ ดเหล็ กมีค่ าประมาณ 2,800 µm/m จาก
5
ลักษณะการติดตั้งหมุดเหล็กรับแรงเฉือนในรูปที่ 2 ได้แสดงค่าความเครียด
4
ของหมุดเหล็กรับแรงเฉือนที่เกิดขึ้น 3 ตาแหน่งโดยพิจารณาจากระยะห่าง
3
ของหมุ ด เหล็ ก กั บ เสา ผลการทดสอบในรู ป ที่ 9 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค่ า
2
ความเครียดในหมุดเหล็กรับแรงเฉือนจะมีค่าแปรผันตามระยะห่างของหมุด
1
เหล็กกับเสา เมื่อพิจารณาหมุดเหล็กรับแรงเฉือนที่อยู่ในบริเวณหน้าตัดวิกฤต
0
(Critical section) พบว่าค่าความเครียดจะมีอัตราเพิ่มขึ้นที่ช่วง Drift ratio
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Gravity Shear Ratio (V /V )
ประมาณ 1% - 2% ซึ่งเป็นช่วงที่ตัวอย่างทดสอบเริ่มแสดงให้เห็นถึงรอย
แตกร้าวและเข้าสู่พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น แสดงให้เห็นถึงการตอบสนอง
เริ่มต้นของหมุดเหล็กในการรับแรงเฉือน หลังจากเพิ่มแรงกระทาในด้านข้ าง รูปที่ 10 การเปรียบเทียบค่าความเหนียวงานวิจัยในอดีตในช่วง Gravity shear
ratio 0.4 - 0.5
จนถึงจุดสูงสุดที่ Drift ratio เท่ากับ 4.82% พบว่าค่าความเครียดในหมุด
เหล็กรับแรงเฉือนจะมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งตัวอย่างทดสอบ
เกิ ด การวิ บั ติ หมุ ด เหล็ ก รั บ แรงเฉื อ นในบริ เ วณหน้ า ตั ด วิ ก ฤต (Critical 4. ความเหนียวของตัวอย่างทดสอบ
section) ช่วยรับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างทดสอบและช่วยป้องกันไม่ให้
จากการศึกษาและเปรียบเทียบค่าความเหนียวของตัวอย่างทดสอบที่
เกิดการวิบัติแบบเฉือนทะลุ (Punching Shear) เมื่อพิจารณาค่าความเครียด
เสริ ม ด้ ว ยหมุ ด รั บ แรงเฉื อ นและไม่ มี ก ารเสริ ม เหล็ ก รั บ แรงเฉื อ นในช่ ว ง
ที่จุดครากของหมุดเหล็กรับแรงเฉือนของทุกตาแหน่งในรูปที่ 9 พบว่าไม่มี
Gravity shear ratio 0.4 - 0.5 ของงานวิจัยในอดีต[8] ในรูปที่ 10 แสดง
หมุดเหล็กรับแรงเฉือนในตาแหน่งใดถึงจุดคราก
ให้เห็นว่าตัวอย่างทดสอบมีค่าอัตราส่วนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (Drift ratio)
มากกว่า 2.5 เท่าที่ค่า Gravity shear ratio เดียวกัน และมีค่าสูงกว่าค่า
3.3 พัฒนาการรอยแตกของตัวอย่างทดสอบ
การเสียรูปที่ยอมให้ตามมาตรฐาน ACI 318-14
u

การพัฒนาของรอยแตกร้าวของตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก
รูปที่ 8 ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของรอยแตกในแต่ละช่วงการทดสอบ โดย
ตัวอย่างทดสอบจะเริ่มแสดงให้เห็นรอยแตกที่ Drift ratio ประมาณ 1.25%
และเริ่มขยายความยาวของรอยแตกขึ้นจากเดิมในช่วงที่ตัวอย่างทดสอบเริ่ม
เข้าสู่พฤติกรรมไม่เชิงเส้นที่ Drift ratio ประมาณ 2.3% ซึ่งพบว่าบริเวณ
หน้าตัดวิกฤติ (Critical section) ของตัวอย่างทดสอบเริ่มมีการขยายความ

c

5. บทสรุป
การเสริมหมุดเหล็กรับแรงเฉือนในแผ่นพื้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของจุดต่อแผ่นพื้นและเสา ให้มีความสามารถในการรับแรงเฉือนที่เกิดขึ้น
จากแรงกระทาด้านข้าง และช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอย่างทดสอบเกิดการวิบัติ

STR27-5

1134

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

แบบเฉือนทะลุ (Punching shear) โดยที่หมุดเหล็กรับ แรงเฉือนจะเริ่ ม
ตอบสนองเมื่อตัวอย่างทดสอบเริ่ม มีรอยแตกร้าวและเข้าสู่พฤติกรรมแบบ
ไม่เชิงเส้น การเสริมหมุดเหล็กรับแรงเฉือนสามารถเพิ่มความเหนียวให้กับ
แผ่นพื้นมากขึ้นประมาณ 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับแผ่นพื้นที่ไม่มีการเสริมเหล็ก
รับแรงเฉือน
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การประเมินเสถียรภาพอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้แบบปลายยึดแน่นโดยอาศัยแรงภายนอก:
ผลเชิงทฤษฎีและการทดลอง
Stability Evaluation of Clamped – Clamped Variable-Arc-Length Elastica using External
Force: Theory and Experiment
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ น การน าเสนอการศึ ก ษาเสถี ย รภาพของอิ ล าสติ ก คา
ภายใต้สนามของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยอาศัยแรงในแนวราบกระทาที่
กึ่งกลางของอิลาสติกคา ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบยึดแน่นในขณะที่ปลายอีก
ด้านหนึ่งของอิลาสติกคาสามารถเพิ่มความยาวได้ผ่านจุดรองรับแบบสลีฟ
(sleeve support) ที่กึ่งกลางของอิลาสติกคา มีแรงในแนวราบกระทาเพื่อ
ทดสอบเสถี ย รภาพของอิ ล าสติ ก คาโดยการสั ง เกตเครื่ อ งหมายของ
สติ ฟ เนสของอิ ล าสติ ก คาต่ อ แรงในแนวราบ สมการอนุ พั น ธ์ค รอบคลุ ม
ปั ญ หาประกอบไปด้ ว ย สมการสมดุ ล ของชิ้ น ส่ ว นย่ อ ยของอิ ล าสติ ก คา
ความสัม พัน ธ์ระหว่างโมเมนต์และความโค้ ง และความสัมพั น ธ์ทางด้าน
เรขาคณิตของอิลาสติกคา ผลเฉลยของปัญหาสามารถคานวณได้โดยใช้วิธี
ยิงเป้า โดยการอินทิเกรตสมการอนุพันธ์ครอบคลุมปัญหาโดยวิธีเชิงตัวเลข
แบบรุงเง-คุตตาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตที่กาหนด ผลที่ได้จากการ
คานวณเชิงตัวเลขจะถูกนามาเปรียบเทียบกับผลการทดลอง จากการศึกษา
พบว่าแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งอยู่ในรูปน้าหนักของอิลาสติกคาสามารถทาให้
เกิดการสูญเสียเสถียรภาพได้เมื่อความยาวส่วนโค้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นจนเกินค่า
วิกฤติ และจากการทดลองโดยใช้วัสดุแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่มีความยืดหยุ่น
สูงให้ค่าสอดคล้องและเป็นไปตามผลการคานวณเชิงทฤษฎี
คาสาคัญ: อิลาสติกคา, วิธียิงเป้า, เสถียรภาพ, แรงในแนวราบ

Abstract
This paper presents the study of the stability of an elastica
under the gravitational field using the horizontal force at midlength of the elastica. One end of the elastica is initially fixed
while the other end can increase the length through the
sleeve support. At the mid-length of the elastica, there is a
horizontal force served as a tool for investigating the stability
of the elastica. The stability of the elastica can be observed

from the signs of the stiffness of the elastica against the
horizontal force. The governing differential equations consist of
equilibrium equations of the elastica segment, momentcurvature relationship, and geometric relations of the elastica.
Solutions of the problem can be calculated by employing the
shooting method. The governing differential equations are
integrated numerically (i.e., Runge-Kutta method) to satisfy
boundary conditions. The results from the computation would
be compared to the experimental results. From the study, the
gravitational field in terms of self-weight of the elastica causes
the instability when the total arc-length is increased beyond
a critical value. Moreover, the results from the experiment
using the high flexibility specimens (i.e., polycarbonate sheets)
exhibit the good agreement with those from the theoretical
results.
Keywords: Elastica, Shooting Method, Stability, Horizontal Force

1. บทนา
การสูญเสียเสถียรภาพของอิลาสติกคาอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของ
โลกในรูปแบบน้าหนักบรรทุกของตัวเองเป็นปัญหาที่น่า สนใจปัญหาหนึ่ง
ของการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของอิ ล าสติ ก คา ซึ่ ง อาจพบปั ญ หาในลั ก ษณะ
ดังกล่าวได้โดยทั่วไป อาทิเช่นในกรณี ข องเสายื่น (Cantilever column)
ซึ่งพบว่าเมื่อทาการเพิ่มความยาวของเสาจนกระทั่งมากกว่าความยาววิกฤติ
(หรือน้ าหนั กบรรทุ ก วิกฤติ) แล้ว (เช่น เดียวกั บ กรณี เพิ่ ม น้ าหนั กบรรทุ ก
ตั ว เอง) เสาจะไม่ ส ามารถรัก ษารูป ร่า งในแนวตั้ ง ตรงได้ อั น เนื่ อ งมาจาก
น้าหนักบรรทุกของตัวเองทาให้เสาสูญเสียเสถียรภาพ ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษา
ปั ญ หาในลั ก ษณะดั ง กล่ า วได้ แ ก่ Duan และ Wang [1] ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาหา
ค าตอบแบบแม่ น ตรงของน้ าหนั ก บรรทุ ก วิ ก ฤติ ซึ่ ง จะท าให้ เสาเกิ ด การ
สูญเสียเสถียรภาพ โดยมีจุดรองรับในรูปแบบต่างๆ และปัญหาที่คล้ายกัน
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แต่ลักษณะของเสาที่เป็นแบบปลายเรียว (Tapered column) ศึกษาโดย
Wang [2] ซึ่งพบว่าเสถียรภาพของเสาปลายเรียวขึ้นอยู่กับสนามของแรง
โน้มถ่วงของโลก (น้าหนักบรรทุกตัวเอง) และองศาความเรียวของเสา และ
ในกรณี ที่วัสดุของเสายื่นที่มีความไร้เชิงเส้นที่มีความอ่อนตัว (softening
behavior)เสถียรภาพของเสายื่นในกรณีดังกล่าวได้ศึกษาโดย Virgin และ
Plaut [3] นอกเหนือไปจากการศึกษาเสถียรภาพของเสายื่นภายใต้น้าหนัก
บรรทุ ก ตั วเองแล้ ว มี งานวิจั ย อื่ น ที่ ศึ ก ษาเสถี ย รภาพของอิ ล าสติ ก คาใน
รูป แบบอื่น เช่ น การศึ ก ษาเสถี ยรภาพของอิล าสติ ก คาที่ มี ป ลายยึ ดแน่ น
(fixed ends) ทั้งสองด้านเช่น Domokos และคณะ [4] กรณี อิลาสติกคา
ในสามมิติเสถียรภาพของอิลาสติกคาที่มีปลายยึดแน่นทั้งสองด้านสามารถ
สู ญ เสี ย เสถี ย รภาพในรู ป แบบการบิ ด ตั ว ออกนอกระนาบได้ (out - of
plane buckling) คืองานวิจัยของ Phungpaingam และคณะ [5]
การทดสอบเสถียรภาพของอิลาสติกคาสามารถกระทาได้โดยวิธีที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายคือ 1) สังเกตค่าสติฟเนส [5-7] 2) ตรวจสอบการแปรผัน
ของอั น ดั บ สองของฟั ง ก์ ชั น พลั ง งานศั ก ย์ ร วม [8] และ 3) วิ ธี ก ารทาง
พลศาสตร์โดยสังเกตค่าของความถี่ธรรมชาติ [3,9-10] ซึ่งในแต่ละวิธีการ
จะเหมาะสมกับลักษณะของปัญ หาที่แตกต่างกันไป ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้
วิธีการตรวจสอบค่าสติฟเนสของอิลาสติกคาต่อแรงกระทาในแนวราบเพื่อ
ศึกษาตาแหน่งวิกฤติที่ทาให้อิลาสติกคาเกิดการสูญเสียเสถียรภาพในแนวตั้ง
ตรง (Upright position) โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทาใน
แนวราบกับระยะเคลื่อนตัวในแนวราบ
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการสร้างสมการครอบคลุมปัญหาที่มีความไร้เชิงเส้น
จากสภาวะสมดุ ล ของชิ้ น ส่ ว นย่ อ ยอิ ล าสติ ก คา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โมเมนต์ดัดและความโค้ง และความสัมพันธ์ของรูปร่างทางเรขาคณิต ของ
อิลาสติกคา ผลกระทบของแรงที่กึ่งกลางได้ถูกรวมเข้าไปโดยพิจารณาชิ้น
ส่วนย่อยของอิลาสติกคาที่กึ่งกลาง ซึ่งได้นาเสนอใน[11] หลังจากนั้นได้ใช้
วิธีการยิงเป้าเพื่อหาผลเฉลยเชิงตัวเลข ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงที่ กึ่ งกลางและระยะการเคลื่ อ นที่ ในแนวราบที่ จุ ด กึ่ ง กลาง สามารถ
ท านายพฤติ ก รรมของเสถี ย รภาพของอิ ล าสติ ก คาได้ โ ดยการสั ง เกต
เครื่องหมายของเส้นโค้งความสัมพันธ์ของแรงกระทาในแนวราบและระยะ
เคลื่อนตัวในแนวราบ หากความชันของเส้นโค้ง (สติฟเนส) มีค่าเป็นบวก
แสดงถึงการมีเสถียรภาพ ในขณะที่ความชันของเส้นโค้งที่เป็นลบหมายถึง
การสูญเสียเสถียรภาพ นอกเหนือไปจากการคานวณเชิงตัวเลขแล้วยังได้ทา
การทดลองเปรียบเทียบอย่างง่ายขึ้ นมา โดยใช้แผ่นโพลีค าร์บ อเนตซึ่งมี
ความยื ด หยุ่ น สู ง เหมาะส าหรั บ การน ามาทดลองปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อิลาสติกคา ซึ่งจากผลเปรียบเทียบอย่างง่ายแสดงถึงความสอดคล้องกัน
เป็นอย่างดี

0.0 ถึง 2.5 ตามลาดับ และทาการทดสอบการมีเสถียรภาพของอิลาสติกคา
โดยการเพิ่มแรงในแนวราบที่กึ่งกลางคานของอิลาสติกคา ที่ค่าของน้าหนัก
W และความยาว s ต่างๆ

2. ลักษณะของปัญหา

จากการพิจารณาชิ้นส่วนย่อยของอิลาสติกคาภายใต้มีน้าหนักบรรทุก
ตัวเองดังแสดงในรูปที่ 4 สามารถเขียนสมการสมดุลได้ดังนี้

ลักษณะของโครงสร้างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จะมีลักษณะเป็นคาน
อย่างง่าย หน้าตัดสม่าเสมอ ความยาวช่วงพาด (Span Length) คงที่ L
โดยที่ป ลายด้านหนึ่งของอิลาสติกคาเป็ นแบบยึดแน่น (จุด A) ในขณะที่
ปลายอีกด้านหนึ่งวางอยู่บนจุดรองรับแบบ Sleeve (จุด B) แล้วให้แรงอัด
ในแนวแกนกระทาที่ปลายด้าน B ทาให้ความยาวของ อิลาสติกคาเพิ่มขึ้น
โดยกาหนดความยาวตั้งแต่ 1.0 ถึง 10.0 ที่น้าหนักของอิลาสติกคาตั้งแต่

รูปที่ 1 อิลาสติกคาก่อนเสียรูป

รูปที่ 2 อิลาสติกคาหลังเสียรูป

รูปที่ 3 อิลาสติกคาขณะทดสอบเสถียรภาพ

3. ระบบสมการและการคานวณอิลาสติกคา
3.1 อิลาสติกคาก่อนและขณะที่ถูกกระทาด้วยแรงในแนวราบ P
เพื่อทดสอบเสถียรภาพ

dN
dV
dM
dx
dy
0;
W ;
 V
N
ds
ds
ds
ds
ds
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N  N  N  P  0

(11)

N  P

(12)

รูปที่ 4 ผังอิสระของชิ้นส่วนย่อยของอิลาสติกคา
โดยที่ค่า N , V และ M คือ ค่าแรงในแนวราบ,ค่าแรงในแนวดิ่ง
และโมเมนต์ดัด ตามลาดับ ds คือความยาวส่วนโค้งของชิ้นส่วนย่อยของ
อิลาสติกคา ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ ดัดและความโค้ง (Moment –
Curvature Relationship) สามารถแสดงได้ ดังสมการที่ 2
d M

ds EI

(2)

N

2

2

(4a-c)
2

3

NL
VL
ML
PL
WL
;V 
;M 
;P 
;W 
EI
EI
EI
EI
EI

st
 s  st
2

st
 s  st มีแรงในแนวราบเกิดการ
2



(13)

ดังนั้นเมื่อทาการอินทิเกรตมาถึงตาแหน่ง
จะมีค่าเป็นไปตามสมการต่อไปนี้


st 
2

st
แรงที่ตาแหน่ง
2



s 
s 
N t   N t  P
2
2

(5a-e)



s 
s 
V  t  V  t 
2
 
2

(6a-c)



(7)



s 
s 
x t   x t 
2
2

(8a-b)

เงื่อนไขขอบเขตที่ปลายทั้งสองด้านของอิลาสติกคาแสดงได้ดังนี้ ที่ s  0
x  0   0; y  0   0;  0   0
(9a-c)
ที่ s  st
x  st   1; y  st   0;  st   0
(10a-c)





(15)


(16)



s 
s 
y t   y t 
2
2

 st 
s 
  t 

2
2

(14)



s 
s 
M t  M t 
2
 
2

(17)


(18)





จากการพิจารณาอิลาสติกคาในสภาพแบบมีน้าหนัก ตัวเองและมีแรง
กระทาในแนวราบ โดยกาหนดระยะการเคลื่อนที่ในแนวราบ h  0  0.5
เพื่อคานวณหาแรงในแนวราบ P ในรูปที่ 5 สามารถเขียนสมการสมดุล
ณ ตาแหน่งที่มีแรงในแนวราบกระทาได้ดังนี้

st
2

0s 

s 
N t   N P
2

จากสมการที่ (1 – 3) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบไร้หน่วยได้ดังนี้
dN
dV
dM
0;
 W;
 V cos   Nsin
ds
ds
ds
d
M
ds
dx
dy
 cos ;
 sin
ds
ds

โดยในช่วง

เปลี่ยนแปลงตามสมการที่ 13

จุดอ้างอิง A
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณ จะทาการแปลง
ให้ เป็ น แบบไร้มิ ติ เพื่ อความสะดวกในการค านวณและเปรีย บเที ยบผล
ค่าที่ทาการแปลงให้เป็นแบบไร้มิติแสดงดังนี้
x
y
s
; y  ;s 
L
L
L

จึงไม่สามารถทาการอินทิเกรตแบบต่อเนื่องจาก s  0 ถึง s  st ได้

และ

dx
dy
(3a-b)
 cos  ;  sin
ds
ds
x และ y คื อ ระยะตามแนวราบและระยะตามแนวดิ่ ง ที่ วั ด จาก

st
2

ซึ่งในกรณีนี้มคี วามไม่ต่อเนื่องของแรงในแนวราบ N ที่ตาแหน่ง

จาเป็นต้องแบ่งช่วงของการอินทิเกรตเป็น 2 ช่วงได้แก่

และความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตสามารถเขียนได้ดังนี้

x

รูปที่ 5 ผังอิสระของชิ้นส่วนย่อยของอิลาสติกคาที่ถูกกระทา
โดยแรงในแนวราบ P

(19)

ซึ่งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าเริ่มต้นของการอินทิเกรตจาก s 
จนถึง s  st เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของปัญหา คือ
s 
x ( st )  1; y ( st )  0; ( st )  0; x  t   0.5  h
2
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เนื่องจากมีการใส่แรงจากภายนอก P เข้าไปในระบบจึงทาให้ตัวแปร
ที่ไม่ทราบค่าเพิ่มขึ้น 2 ตัวแปรคือ P และ h แต่ในปัญหานี้ จะทาการ
กาหนดให้ h เป็นตัวแปรอิสระ ดังนั้นหากค่า st และ h เป็นตัวแปรที่
กาหนดให้จะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าทั้งหมด 4 ตัวแปร คือ M ,V , N และ
P ซึ่งสอดคล้องกับ 4 เงื่อนไขในสมการที่ (20)

ความยาวตั้งแต่ 1.0 – 3.0 m ที่น้าหนักของอิลาสติก คาแตกต่างกัน 2 ค่า
ซึ่งแปรผันตามความกว้างของชิ้นตัวอย่าง 25 , 50 mm ตามลาดับ และทา
การทดสอบการมีเสถียรภาพของอิลาสติก คาโดยการเพิ่มแรงในแนวราบที่
กึ่งกลางคานของอิลาสติกคา ที่ค่าของน้าหนัก W และความยาว s ต่าง ๆ
4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
1. แผ่นโพลีคาร์บอเนต ที่มีขนาดแตกต่างกัน 2 ขนาด และ
คุณสมบัติอื่นๆ ดังรายละเอียด

โดยที่
= ระยะเคลื่อนตัวในแนวราบ
y = ระยะเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง
st = ความยาวส่วนโค้งทั้งหมด
s = ความยาวส่วนโค้ง
L = ความยาวช่วงของอิลาสติกคา
V = แรงในแนวดิ่ง
N = แรงในแนวราบ
M = โมเมนต์ดัด
EI = ความแข็งแกร่งต่อการดัด
P = แรงในแนวราบที่กึ่งกลางอิลาสติกคา
h = ระยะที่เคลื่อนที่ในแนวราบที่ตาแหน่งกึ่งกลางอิลาสติกคา
x

 st 
2
 



 st 
2
 



= ความยาวส่วนโค้งที่มากกว่า

st
เพียงเล็กน้อย
2

= ความยาวส่วนโค้งที่น้อยกว่า

st
เพียงเล็กน้อย
2

ขนาด (mm)
2 x 25 x 3000
2 x 50 x 3000

W (kg/cm)
0.0006
0.0012

4.2 วิธีการทดลองขณะทาการทดสอบเสถียรภาพ

จากระบบสมการอนุพันธ์อันดั บที่ 1 ของปัญ หาค่าขอบเขต (6) - (8)
ซึ่งเป็นปัญหาแบบ Two - Point Boundary Values Problem แก้ปัญหา
โดยการกาหนดค่า st และ W แล้วสมมุติค่าเริ่มต้น M V N และ P
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่ าเริ่ ม ต้ น ใน ก ระบ วน ก ารค าน วณ ด้ วยวิ ธี Shooting
Optimization ร่วมกับการอินทิเกรตเชิงตัวเลขแบบ Runge-Kutta โดยมี
เป้าหมายเพื่อหาค่าตัวแปรตามที่ต้องการ ได้แก่ M V N และ P ในที่นี้
ใช้เงื่อนไขดังระบุในสมการที่ 21

  0.5


E (kg/cm2)
21588.186
21588.186

2. โต๊ะสาหรับการจับยึดอุปกรณ์ทดสอบ
3. ไม้บรรทัดเหล็ก
4. เครื่องชั่งแบบแขวน ค่าความละเอียด 10 กรัม
5. กล้องถ่ายรูปพร้อมขาตั้ง
6. เครื่องคอมพิวเตอร์
7. กระดาษกราฟ
8. ตลับเมตร

3.2 กระบวนการคานวณ

s
Min     ( st )  ( st )  1  y ( st )  h  x  t
2

I (cm4)
0.001667
0.003333

(21)

หากมีการตรวจสอบพบว่าค่าของฟังก์ชันทางขวาของสมการที่ 21 ยังมี
ค่ามากกว่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้คือ   109 จะเกิดการคานวณซ้า
จนกระทั่งได้คาตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว

4. การทดสอบตัวอย่าง

1. จั บ ยึ ด แผ่ น โพลี ค าร์ บ อเนตกั บ ชุ ด อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ทดสอบโดยมี
ความยาวช่วงพาด(Span Length) คงที่ L  0.669 m ( W  5.00 )
และ L  0.766 m ( W  7.50 ) โดยก าหนดค่ า W  5.00, 7.50
แล้วคานวณค่า L จากสมการ 5e โดยทาการยึดปลายด้านหนึ่งของแผ่น
โพลีคาร์บอเนตกับหัวแบบยึดแน่น(จุด A) ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งวาง
อยู่บนจุดรองรับแบบ sleeve (จุด B) ให้แรงอัดในแนวแกนกระทาที่ปลาย
ด้าน B ทาให้ความยาวของอิลาสติกคาเพิ่มขึ้น
2. แปรผัน ขนาดแผ่น โพลีค าร์บ อเนตที่ ขนาด 2 x 25 x 3000 mm
และ 2 x 50 x 3000 mm ตามลาดับ
3. ที่แต่ละขนาดของแผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ แรงกระทาที่กึ่งกลางของ
ความยาว ทาการทดสอบโดยจับยึดกับเครื่องชั่งแบบแขวนแล้วดึงให้แรงใน
แนวราบ ก าหนดระยะการเคลื่ อ นที่ ใ นแนวราบที่ ร ะยะ h = 0-0.5
แล้วอ่านค่าแรงทีเ่ ครื่องชั่ง
4. ท าในขั้ นตอนที่ 1 – 3 อีกครั้งโดยทาการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
แผ่นโพลีคาร์บอเนต
5. จดบันทึกค่าความยาวส่วนโค้ง และแรงที่กระทา
6. นาค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการทดลองไปสรุปผลและเปรียบเทียบ
กับผลที่ได้จากการคานวณเชิงตัวเลข

ทาการทดสอบตัวอย่างด้วยแบบจาลองคานอย่างง่าย ตามรูป ที่ 3
หน้าตัดสม่าเสมอ ความยาวช่วงพาด(Span Length) คงที่ L โดยที่ปลาย
ด้านหนึ่งของอิลาสติก คาเป็นแบบยึดแน่น(จุด A) ในขณะที่ปลายอีกด้าน
หนึ่งวางอยู่บ นจุดรองรับแบบ sleeve (จุด B) แล้วให้แรงอัดในแนวแกน
กระทาที่ปลายด้าน B ทาให้ความยาวของอิลาสติก คาเพิ่มขึ้น โดยกาหนด
STR28-4
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เมื่อ W = 5.00 และ st = 3.50 โดยรูปร่างของอิลาสติกคาที่ตั้งตรงมีความ
ไร้เสถียรภาพ ดังนั้นอิลาสติกคาจึงไม่สามารถตั้งตรงได้เช่นเดียวกับรูปที่ 6
อิลาสติกคาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อหาจุดสมดุลที่มีเสถียรภาพ
ใหม่ที่ระยะ h = 37.4810 cm ซึ่งในกรณีนี้แสดงได้ในรูปที่ 8 ที่ 9 และใน
ท านองเดี ย วกั น ในรู ป ที่ 10 ถึ ง 12 ซึ่ ง W = 7.50 และ st = 3.20 ซึ่ ง
รูปร่างในแนวตั้งตรงของอิลาสติกคา มีความไร้เสถียรภาพ แต่จะมีจุดสมดุล
ที่มีเสถียรภาพใหม่คือที่ระยะ h = 54.3979 cm
P (kg )

รูปที่ 6 ชุดอุปกรณ์สาหรับการทดลองเพื่อทดสอบเสถียรภาพ

37.4810, 6.4591x10-5

5. ผลเชิงทฤษฎีและการทดลอง

h (cm)

5.1 ผลการคานวณความยาวส่วนโค้งทั้งหมดที่ยังทาให้มีเสถียรภาพ
ในการทดสอบเสถียรภาพของอิลาสติกคาภายใต้สนามของแรงโน้มถ่วง
ของโลก อิ ล าสติ ก คาจะถู ก บั ง คั บ ความยาวส่ ว นโค้ ง ทั้ ง หมด ( st )ให้ มี
ค่าคงที่ และทาการทดสอบเสถียรภาพโดยอาศัยแรงกระทาในแนวราบที่
กึ่งกลาง P

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ
ที่ W = 5.00, st = 3.50

P

y

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักของอิลาสติกคา ( W ) กับ
ความยาวส่วนโค้งทั้งหมดที่เริ่มสูญเสียเสถียรภาพ ( st (cri ) )
W

st (cri )

0.50
1.00
2.00
2.50
5.00
7.50

6.10
5.20
4.40
4.20
3.49
3.18

x รูป

ที่ 8 รูปร่างการเสียรูปจากการคานวณ
ที่ W = 5.00, st = 3.50 , h  0, 0.56 ( h  0,37.4810cm )

ตารางที่ 1 แสดงความยาวส่วนโค้งวิกฤติที่น้าหนักของอิลาสติกคา W
แปรผันตั้งแต่ 0.5 ถึง 7.5 ซึ่ งจะเห็นได้ว่าเมื่อน้าหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้ น
ความยาวส่ ว นโค้ ง ที่ ท าให้ อิ ล าสติ ก คาเริ่ ม ไร้ เ สถี ย รภาพจะยิ่ ง ลดลง
อันเนื่องมาจากผลของแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
จากข้ อมู ลตามตารางที่ 1 ที่ W = 5.00 และ 7.50 น าผลที่ ได้ ไปใช้
เป็นค่าเริ่มต้นสาหรับการทดลองอย่างง่าย ทั้งนี้เพราะจากคุณ สมบัติของ
วัสดุที่เลือกใช้เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนต การเลือกใช้ W ในช่วงดังกล่าวมี
ความสะดวกและเหมาะสมในการวัดและการอ่า นค่าระยะการเคลื่อนที่ใน
แนวราบ ( h ) และแรงในแนวราบ ( P ) การทดสอบเสถี ย รภาพของ
อิลาสติกคาทาได้โดยการสังเกตเครื่องหมายของสติฟเนสที่ต้านการเคลื่อนที่
ในแนวราบภายใต้ แ รงกระท า P หากมี ค่ า เป็ น บวกแสดงถึ ง การมี
เสถียรภาพ แต่หากเป็นลบแสดงว่า ไร้เสถียรภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นดังรูปที่ 7
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เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ความสอดคล้ องของผลในเชิงทฤษฎี และผลในเชิ ง
การทดลอง จะแสดงผลการเปรียบเทียบแรงในแนวราบที่ W = 5.00 และ
7.50 ที่ st ต่าง ๆ กัน ดังแสดงในหัวข้อ 5.2

P (kg )

5.2 ผลเชิงทฤษฎีและการทดลองจาแนกรายกรณี

54.3979, 0.00023
h (cm)

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ที่ W = 7.50, st = 3.20

จากความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักของอิลาสติกคา ( W ) และความยาว
ส่วนโค้งวิกฤติ ( st (cri ) ) แสดงในตารางที่ 1 นาผลการคานวณที่น้าหนัก
ของอิ ล าสติ ก คา ( W ) เท่ า กั บ 5.00 และ 7.50 ไปท าการทดสอบ
เสถียรภาพด้วยการทดลอง เพื่อ เปรียบเทียบผลจากการคานวณเชิงตัวเลข
กับ ผลจากการทดลองโดยท าการทดสอบกั บ อิ ลาสติ ก คาที่ มี ค วามกว้าง
2 ขนาด คือ 2.50 cm และ 5.00 cm ผลเป็นดังนี้

y

ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm , W = 5.00 ที่ st = 2.0
h (cm)

h

(ไร้หน่วย)
0
0.1
0.2
0.3
0.39

x

รูปที่ 11 รูปร่างการเสียรูปจากการคานวณ
ที่ W = 7.50, st = 3.20 , h  0, 0.71 ( h  0,54.3979cm )

(มีหน่วย)
0
6.693
13.386
20.079
26.103

P

(ไร้หน่วย)
0
11.34
24.73
44.88
83.44

P

คานวณ
0
0.0911
0.1987
0.3605
0.6702

(kg)
ทดลอง
0
0.09
0.22
0.49
NA

P (kg )

คานวณ
ทดลอง
h (cm)

รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ทีอ่ ิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm W = 5.00 ที่ st = 2.0

รูปที่ 12 รูปร่างการเสียรูปจากการทดลอง
ที่ W = 7.50, st = 3.20 , h  0.71 ( h  54.3979cm )
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ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm , W = 5.00 ที่ st = 2.5
h

(ไร้หน่วย)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

h (cm)

(มีหน่วย)
0
6.693
13.386
20.079
26.772
33.466

P

(ไร้หน่วย)
0
2.93
6.12
9.93
14.96
22.54

P

คานวณ
0
0.0235
0.0491
0.0797
0.1201
0.1810

ตารางที่ 5 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm , W = 5.00 ที่ st = 2.5

(kg)

h

(ไร้หน่วย)

ทดลอง
0
NA
0.05
0.09
0.15
0.23

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

ตารางที่ 4 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm , W = 5.00 ที่ st = 2.0

0
0.1
0.2
0.3
0.39

ทดลอง
0
0.05
0.11
0.17
0.28
0.48

รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ทีอ่ ิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm W = 5.00 ที่ st = 2.5

รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ที่อิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm W = 5.00 ที่ st = 2.5

(มีหน่วย)
0
6.693
13.386
20.079
26.103

0
2.93
6.12
9.93
14.96
22.54

คานวณ
0
0.0470
0.0983
0.1594
0.2403
0.3620

(kg)

h (cm)

h (cm)

(ไร้หน่วย)

(ไร้หน่วย)

P

คานวณ
ทดลอง

คานวณ
ทดลอง

h (cm)

(มีหน่วย)
0
6.693
13.386
20.079
26.772
33.460

P

P (kg )

P (kg )

h

h (cm)

P

(ไร้หน่วย)
0
11.34
24.73
44.88
83.44

P

คานวณ
0
0.1821
0.3973
0.7210
1.3404

(kg)
ทดลอง
0
0.22
0.51
0.99
1.60

P (kg )

คานวณ
ทดลอง

h (cm)

จากผลในตารางที่ 2 และรูป ที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
พบว่า ที่ b = 2.50 cm, W = 5.00 ที่ st = 2.0 ที่ ระยะการเคลื่ อนที่ ใน
แนวราบ h = 0 - 0.2 ผลการค านวณเชิ ง ตั ว เลขและผลเชิ ง ทดลองให้
ค่า P ใกล้เคียงกัน โดยที่เมื่อ h เพิ่มขึ้นค่า P มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน
การทดลองให้ผลไปในแนวทางเดียวกัน แต่ในบางกรณีไม่สามารถหาค่า P
ได้เนื่องจากเกิดการยึดรั้งที่จุดรองรับ
เมื่อความยาวส่วนโค้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น st = 2.5 (ตารางที่ 3 และ
รูป ที่ 14) พบว่ า ที่ ร ะยะการเคลื่ อ นที่ ในแนวราบที่ มี ค่ า น้ อ ย ( h = 0.1)
ผลการทดลองไม่สามารถอ่านค่า P ได้ เนื่องจากข้อจากัดของเครื่องมือวัด
ที่ไม่สามารถอ่านค่าแรงที่ค่าแรงน้อยมากได้ เมื่อเปรียบเทียบผลการคานวณ
เชิงตัวเลขกับผลเชิงการทดลองจะมีความสอดคล้องกัน
จากผลตารางที่ 4-5 และรูปที่ 15-16 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
พบว่า ที่ b = 5.00 cm , W = 5.00 ที่ st = 2.0 และ st = 2.5 ผลเชิ ง
ทดลองให้ค่า P เป็น 2 เท่า ของแผ่นที่มีความกว้าง b = 2.50 cm ที่ระยะ
การเคลื่อนที่ในแนวราบ h = 0.1 ผลเชิงการทดลองสามารถอ่านค่า P ได้
0.05 kg โดยแผ่นที่มีค วามกว้าง b = 2.50 cm นั้น อ่านค่ าไม่ได้ ซึ่งเป็ น
การยืนยันได้ว่าผลการคานวณเชิงตัวเลขมีความสอดคล้องกันกับ ผลการ
ทดลอง

รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ที่อิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm W = 5.00 ที่ st = 2.0
STR28-7
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ตารางที่ 6 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm , W = 7.50 ที่ st = 2.0
h

(ไร้หน่วย)
0
0.1
0.2
0.3
0.39

h (cm)

(มีหน่วย)
0
7.662
15.323
22.985
29.881

P

(ไร้หน่วย)
0
10.70
23.37
42.55
79.56

P

คานวณ
0
0.0656
0.1432
0.2608
0.4877

ตารางที่ 8 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm , W = 7.50 ที่ st = 2.0

(kg)

h (cm)

h

(ไร้หน่วย)

ทดลอง
0
0.07
0.15
0.35
NA

0
0.1
0.2
0.3
0.39

(มีหน่วย)
0
7.662
15.323
22.985
29.881

P

(ไร้หน่วย)
0
11.34
24.73
44.88
83.44

P

คานวณ
0
0.1390
0.3032
0.5502
1.0229

(kg)
ทดลอง
0
0.16
0.48
0.64
NA

P (kg )

P (kg )

คานวณ
ทดลอง

คานวณ
ทดลอง

h (cm)

h (cm)

รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ที่อิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm W = 7.50 ที่ st = 2.0
ตารางที่ 7 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm , W = 7.50 ที่ st = 2.5
P (kg)
h (cm)
h
P
(ไร้หน่วย) (มีหน่วย) (ไร้หน่วย) คานวณ ทดลอง
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0
7.662
15.323
22.985
30.647
38.308

0
2.44
5.10
8.31
12.59
19.11

0
0.0149
0.0313
0.0509
0.0772
0.1172

รูปที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ที่อิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm W = 7.50 ที่ st = 2.0
ตารางที่ 9 เปรี ย บเที ย บผลจากการค านวณเชิ ง ตั ว เลขกั บ การทดลอง
กับอิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm , W = 7.50 ที่ st = 2.5
h

0
NA
NA
0.06
0.08
0.13

(ไร้หน่วย)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

P (kg )

h (cm)

(มีหน่วย)
0
7.662
15.323
22.985
30.647
38.308

P

(ไร้หน่วย)
0
2.93
6.12
9.93
14.96
22.54

P

คานวณ
0
0.0359
0.0750
0.1217
0.1833
0.2763

(kg)
ทดลอง
0
NA
0.09
0.13
0.19
0.31

P (kg )

คานวณ
ทดลอง

คานวณ
ทดลอง

h (cm)

h (cm)

รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ที่อิลาสติกคา ขนาด 2.50 cm W = 7.50 ที่ st = 2.5

รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
ที่อิลาสติกคา ขนาด 5.00 cm W = 7.50 ที่ st = 2.5
STR28-8
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จากผลในตารางที่ 6 และรูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
พบว่า ที่ b = 2.50 cm, W = 7.50 ที่ st = 2.0 ที่ระยะการเคลื่อนที่ใน
แนวราบ h = 0 - 0.2 แสดงให้เห็นถึงผลการคานวณเชิงตัวเลขและผลเชิง
ทดลองให้ ค่ าแรง P ใกล้เคี ย งกัน โดยที่ เมื่อ h เพิ่ ม ขึ้ น P จะเพิ่ ม ขึ้ น
เช่ น กั น โดยในบางกรณี ก ารทดลองไม่ ส ามารถวัดค่ าแรงดึ งได้ เนื่ อ งจาก
เกิดการยึดรั้งที่จุดรองรับ
เมื่อความยาวส่วนโค้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น st = 2.5 (ตารางที่ 7 และ
รูปที่ 18) พบว่าที่ระยะการเคลื่อนที่ในแนวราบที่มีค่าน้อย h = 0 - 0.2
ผลการทดลองไม่สามารถอ่านค่า P ได้ เนื่องจากข้อจากัดของเครื่องมือวัด
ที่ไม่สามารถอ่านค่าแรงที่ค่าแรงน้อยมากได้ เมื่อเปรียบเทียบผลการคานวณ
เชิงตัวเลขกับผลเชิงการทดลองจะมีค่าใกล้เคียงกันที่ระยะการเคลื่อนที่ใน
แนวราบ h = 0.3 - 0.5
จากผลตารางที่ 8-9 และรูปที่ 19-20 ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ P
พบว่า ที่ b = 5.00 cm , W = 7.50 ที่ st = 2.0 และ st = 2.5 ผลเชิง
ทดลองให้ P เป็น 2 เท่า ของแผ่นที่มีความกว้าง b = 2.50 cm ที่ระยะ
การเคลื่อนที่ในแนวราบ h = 0.2 ผลเชิงการทดลองสามารถอ่านค่า P ได้
0.09 kg โดยแผ่นที่มีความกว้าง b = 2.50 cm นั้น อ่านค่าไม่ได้เนื่องจาก
ค่าน้อยมาก
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผลการคานวณเชิงทฤษฎี
และผลการทดลองในภาพรวมสามารถแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกัน
เป็นอย่างดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของแบบจาลองดังกล่าว

6. บทสรุป
การศึกษาพฤติกรรมการมีเสถียรภาพของอิลาสติกคาภายใต้แรงอัดใน
แนวแกน สนามของแรงโน้มถ่วงของโลก และการให้แรงในแนวราบกระทา
ที่ กึ่งกลางของอิลาสติก คา เพื่ อ ทดสอบความมีเสถี ยรภาพ ผลเฉลยของ
ปัญหาสามารถคานวณได้โดยใช้วิธียิงเป้าร่วมกับการอินทิเกรตเชิงตัวเลข
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บทคัดย่อ

Abstract

การวิเคราะห์หาความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารในประเทศ
ไทยใช้ ข้ อ ก าหนด (CODE) และมาตรฐานการออกแบบ (STANDARD
DESIGN) เช่ น ACI Code, ASCE, AISC, EURO Code และ วสท.,มยผ.,
เทศบัญญัติ กทม.เป็นต้น เพื่อใช้หาค่าผลการคานวณออกแบบที่เป็นแบบ
รูปรายการรวมทั้งรายการประกอบแบบทางโครงสร้างต่าง ๆ โดยผลลัพธ์ที่
ได้ นั้ น มาจากเงื่ อ นไขการออกแบบ (Criteria Condition) และควบคุ ม
กระบวนการคานวณหาตัวเลขด้วยค่าตัวคูณ เพิ่มน้าหนัก (Load Factor)
กับค่าตัวคูณลดกาลังต้านทาน (Resistance Factor) ค่าการโก่งตัวที่ยอม
ให้และการตรวจสอบสอบความมั่นคงของโครงสร้าง (Stability) ซึ่งเป็นการ
คานวณออกแบบด้วยสภาวะขีดจากัด (Limit State) การวิเคราะห์หาความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ของโครงสร้าง (Reliability of Structure) นั้ น เป็ น การใช้ ก าร
วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของความปลอดภัยของโครงสร้าง (Probability
of Survival) โดยมองที่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการวิบัติ (Probability of
Failure) ที่เป็นค่าตรงข้ามกันถ้ารวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับ 1 และควบคุม
ด้ ว ยค่ าดั ช นี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ (Reliability Index) เมื่ อ ค านวณได้ ค่ าออก
มาแล้ ว ต้ อ งไม่ เกิ น ค่ า ดั ช นี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เป้ า หมาย(Reliability Index
Target) ที่กาหนดวางไว้ ซึ่งอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากทางหน้างานที่มี
การก่อสร้างมาเข้ารูปแบบตารางสถิติแล้วหาค่าพารามิเตอร์ทางสถิติที่ต้อง
ใช้ ในสมการเพื่ อ ค านวณต่ อ ไปได้ แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน(Covariance) ค่าเอน
เอียง(Bias)

Analysis of the safety of building structures in
Thailand uses code and standard design standards such as ACI
Code, ASCE, AISC, EURO Code and EIT, Code of Bangkok, etc.,
to find out the results of the result is based on criteria
condition and controls the process of calculating the number
by the load factor and the resistance factor. The probability of
survival looking at the probability of failure as the opposite
value if combined must be equal to 1. The value has been
calculated cannot exceed the reliability index target relies on
the collection of information from the construction site to a
statistical table then find the statistical parameters required in
the equation to calculate the following: Average (Mean)
Standard Deviation Covariance, Bias.
Keywords: System Structure Reliability Analysis, Reliability Base
Optimization (ROB),Reliability Index, Probability of Failure,
Design Point, Reliability Index Target

คาสาคัญ: การวิเคราะห์ความน่าเชื่อของระบบโครงสร้าง, การวิเคราะห์หา
ความเหมาะสมในการออกแบบด้วยวิธีความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง, ดัชนี
ความน่าเชื่อถือ,ความน่าจะเป็นของการเกิดการวิบัติ, ดัชนีความน่าเชื่อถือ
เป้าหมาย, จุดออกแบบ

1. คานา
ความสาคัญ ที่จะดาเนินการก่อสร้างให้สาเร็จตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ ว างไว้ นั้ น การก่ อ สร้ า ง (Construction Process) ค่ า Error ที่
เกิดขึ้นอาจเกินค่าที่ยอมให้อาจส่งผลต่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor)
ลดลงจนต่ากว่าค่าที่คานวณออกแบบไว้แต่ต้นนั่นหมายถึงโอกาสของความ
น่าจะเป็นในการเกิดการวิบัติขึ้นจึง ควรมีการวัดผลในการก่อสร้างเพิ่มเติม
ด้วยวิธีการทางสถิติโดยวิธีหาความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง (Reliability
Structure Analysis) เปรียบเทียบกับค่าการออกแบบไว้ เพื่อให้ได้ค่าความ
เหมาะสมของการออกแบบ (Optimize Base Design) ที่กาหนดสาหรับ
การออกแบบนั้นไว้ค่าต่าง ๆ เหล่านี้ที่ได้มาจากกระบวนการขั้นตอนทาง
สถิติ ได้แก่ กาลังแรงดึงเหล็ก (fy), ค่าเยื้องศูนย์เสาเหล็กรูปพรรณ,ค่าระยะ
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คลาดเคลื่อนศูนย์กลางคานเหล็กรูปพรรณเพื่อนาไปหาค่า ค่าเฉลี่ย(μ),ค่า
ความแปรปรวน (σ),สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (cov),ค่าความเอนเอียง
(bias) ที่ต้องการซึ่งค่าเหล่านี้เป็นตัวแปรในสมการออกแบบที่เป็นฟังก์ชั่น
สภาวะขี ด จ ากั ด (Limit State Function) เพื่ อ น าไปหาค่ า ดั ช นี ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability Index), β ค ว าม น่ าจ ะ เป็ น ข อ งก าร วิ บั ติ
(Probability of failure), Pf งานวิจัยนี้หาค่าความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
เพื่ อ หาความเหมาะสมของการออกแบบโดยการใช้ ห ลั ก การทางด้ า น
วิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือที่มีการกาหนดจุดออกแบบ (Design Point) ที่
ใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมจากหน้างานก่อสร้างของโครงการศูนย์บริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) จานวน 137 ศู นย์ของที่มีอยู่จานวน
763 ศูนย์ในแผนของปี 2561 แล้วเสร็จ ปี 2562 ค่าของกาลังวัสดุที่นามา
พิจารณาในงานวิจัยนี้ เป็นค่ากาลังต้านทานที่ออกแบบตามข้อกาหนดและ
มาตรฐานการออกแบบของ ACI Code ในส่วนของวิธีออกแบบด้วยกาลัง
ประลัย (Ultimate Strength Design, USD) สาหรับ คอนกรีตเสริ มเหล็ก
และ AISC Code ในส่ ว นของวิ ธี อ อกแบบเหล็ ก ด้ ว ยวิ ธี ก าลั ง และความ
ต้านทาน (Load-Resistance Factor Design, LRFD) และใช้ค่าตัวคูณเพิ่ม
น้าหนักกับตัวคูณลดกาลัง ทั้งของ วสท.,เทศบัญญัติ กทม. เปรียบเทียบกับ
ของ ACI Code, EURO Code และ AISC Code โดยที่ กาลังประลัยของ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกาลังต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เ มตรมาตรฐาน ASTM A6 หรื อ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.1227 สาหรับ เหล็กขึ้นรูป ร้อน กับเหล็กรูป ตัวซีเหล็ก
กล่อง มอก.1228 สาหรับขึ้นรูปเย็น
เครื่องมือคานวณออกแบบ ใช้ทั้งโปรแกรมคานวณด้วยหลักไฟไนท์เอลิ
เมนต์ ได้ แ ก่ Matlab, Robot ร่ ว มกั บ SPEADSHEET ตารางค านวณใน
ส่วนของการหาค่าทางสถิติและขั้นตอนคานวณหาความน่าเชื่อถือรวมถึงหา
ค่าจุดออกแบบที่เหมาะสม

และค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
(5)


2 
E ( X )  exp    
2 




Ver(X)  exp 2.   
2

  exp  2 

โดยที่



ค่าฐานนิยม (Mode) คือ
ค่ามัธยฐาน (Median) คือ
ความเบ้ (Skewness) คือ
ความโด่ง (kurtosis) คือ

(6)
(7)
Mo x 

exp  

(8)



(9)
(10)
(11)

Me x  exp 

1    1

0.5

  2

2  4  3  2 

3. ทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
3.1

Ultimate Limit State (ULS) สภาวะขีดจากัด
ความน่าจะเกิดการวิบัติ (Probability Failure) พิจารณาอิทธิพล
จากผลกระทบของน้ าหนั กที่ กระท า (Load effect ,Q (demand)) และ
ก าลั ง ต้ า นทานของโครงสร้ า ง (Structural Resistance ,R(supply) )
สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้
กรณีพื้นฐานทั่วไป
(12)
(13)
(14)

Q< R

G = R-Q

G2   R2  Q2

3.2

การแปลง (Transformation)
การแปลง (Transformation) ของฟั ง ก์ ชั่ น G ไปยั ง ตั ว แปร
มาตรฐาน (standardized variable) เท่ากับ
U=

G -μ 

(15)

G

σG

สาหรับ G = 0 ตัวแปรมาตรฐาน เท่ากับ

2. ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม
2.1

U0 =

0 - μ 

การแจกแจงแบบปกติ (normal Distribution)
ดังแสดงในสมการที่ (1),(2),(3)
ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็น

ค่าความแปรปรวน

ฟังก์ชั่นสภาวะขีดจากัด (Limit state function) เท่ากับ
1

P(x, k) =

ค่าเฉลี่ย



2  

 xi

k

2

(17)

G(X) = G = R - Q = 0

(1)

3.3

ความน่าจะเกิดการวิบัติ (Probability Failure) ด้วยวิธี
Probabilistic Approach
ค่าความน่าจะเกิดการวิบัติหาได้จากสมการ

(2)

k

 xi   

(16)

G

σG

(3)

P f  

k

Z(X)<0

R ( r )Q ( q ) drdq

P(Z<0)

(18)

2.2

การแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)
เมื่ อ Y เป็ น ตั วแปรสุ่ ม มี ก ารแจกแจงแบบปกติ เป็ น N(  ,  )
การแจกแจงของฟังก์ชั่น X= exp[Y] เป็นล็อกปกติ, log N(  ,  ) ความ
หนาแน่นของความน่าจะเป็น (The probability density) ของตัวแปรแบ
บล็อกปกติ (log-normal variable) คือ
  ln x   2
exp  

x  2
2 2


1

.

1





(4)

รูปที่ 1 กราฟแสดงค่า Reliability Index
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3.4

ดัชนีความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง (Reliability Index of
Structures) β
μG

β=-u 0 =

3.5

σG

=



μ R -μ E
σX2 +σ 2E

หรือจะได้
(19)



1/2

จุดออกแบบ (Design Point)
กาลังต้านทานจุดออกแบบ
βσ 2R

R *=μ R -

(20)

σ 2R +σ Q2

น้าหนักกระทาที่จุดออกแบบ
βσ Q2

Q*=μ Q -

3.6

σ +σ
2
R

(21)
2
Q

ตัวคูณกาลังต้านทานและตัวคูณนาหนักกระทา (Load and
Resistance Factor, LRFD)

Dn คือน้าหนักคงที่ระบุ (nominal dead load) และ  g (dead
load factor),Ln (nominal live load) ,  l (live load factor),Rn
(nominal resistance),  R (resistance factor)
(22)
 D D n   LLn  R n
D*
(23)
 

3.7

วิธี First-Order Reliability method (FORM)
ค่าน้าหนักกระทา (Load),Q และกาลังต้านทาน (Resistance), R
ถือว่าเป็นตัวแปรและฟังก์ชันสภาวะขีดจากัด g(.) ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรเหล่านี้สาหรับ สภาวะขี ดจากัดที่มุ่ งไปที่ค วามสามารถในการใช้งาน
สภาวะขีดจากัดใช้งานหรือสภาวะขีดจากัดกาลังประลัย (serviceability or
ultimate state) โดยที่หาได้จากสมการ
n
 g 
g ( x1 , x2 ,..., xn )  g ( x1* , x2* ..., xn* )   ( xi  xi* )  
i 1
 xi  x*
M  g ( x1 , x2 ,..., xn )  0

(24)

L*
Ln
R*

Rn
L 



Pf 

G ( X )0

25)
f x ( X )d X   ...



(30)

1

2

n

 
P f  P [M  0]  FM (0)  FGM  m
 m


  FGM ()


(30)

เมื่อ   m คือค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ซึ่งเป็น
m

ส่วนกลับของสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (COV) ของ Safety Margin M,
(31)
M  g ( x1 , x2 )  g (Q, R )
(32)
m  R  Q
 m2   R2   Q2

f x ( X )d X

G ( X )0

  ... I[G(X) ] f x ( X )d X


  ... F(X) d X

(29)

เมื่อ xi* เป็นจุด linearization และอนุพันธ์ย่อยจะถูกประเมินที่
จุ ด นั้ น ในวิ ธี FOSM จุ ด linearization จะเป็ น ค่ า ใน set ของค่ า เฉลี่ ย
(E(x ), E(x ), ...E(x ) ) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าค วาม แป รป รวน
(Variance) ของ M จะประมาณด้วย
เมื่อ M  0

Dn

D

(28)

P f  (

(26)

M = 0 เป็นสภาวะขีดจากัด (Limit State) ตัวแปรปกติมาตรฐาน
ของ Q และ R
Q' 



(33)

โดยที่

Q  Q

Q

;R ' 

(34)

R  R

R

X หมายถึงตัวแปรสุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ได้รับการประเมิน
G (X) เป็นฟังก์ชันสภาวะขีดจากัด ดังนั้น จะได้
G (X) > 0 สาหรับ X ในโครงสร้างที่ปลอดภัย
G (X) = 0 สาหรับ X บนพื้นผิวของขีดจากัด กรณีพิจารณา 3 มิติ
G (X) < 0 สาหรับ โครงสร้างที่วิบัติ
f X (X) คือฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X.
รูปที่ 2 ฟังก์ชั่นสภาวะขีดจากัดในระนาบความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

I [G (X)] คือฟังก์ชันตัวบ่งชี้
ส่วนค่าของ 1 - P f คือความเชื่อถือได้ของโครงสร้าง นั่นคือดัชนี
ความเชื่อมั่น β หมายถึง
  1 (P f )

M   QQ   RR  Q  R  0
'

β=D 

(27)

(35)

 R  Q

M

M
 R2   Q2

P f  (D 
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3.8

วิธี Second -Order Reliability method (SORM)
 n 1


 1 - β i  
j 1  i 1


P f   β 

k

0.5

3.11
(38)

โดยที่  i คื อ ล าดั บ i เส้ น โค้ ง หลั ก ของพื้ น ผิ ว สภาวะขี ด จ ากั ด
(Limit State) g(y*) = 0 ที่ y* วิธีนี้สามารถประมาณปัญหาขนาดใหญ่ที่
มีตัวแปรพื้นฐานจานวนมากหรือที่ฟังก์ชันสภาวะขีดจากัด (Limit State
Function) ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง FORM, SORM และ Limit State
Function

ความเหมาะสมของการออกแบบโดยใช้ความน่าเชื่อถือ
(Reliability-Based Design Optimization (RBDO))
เมื่อเริ่มต้นออกแบบ (Initial Design) จะได้ค่าความเหมาะสมใน
การออกแบบค่ า หนึ่ ง ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ Feasible Region โดยที่ ฟั ง ก์ ชั่ น
Gi(X)>0 และค่าขีดจากัดของฟังก์ชั่นสภาวะขีดจากัดจะกาหนดให้การหาค่า
Optimum Design คือการกาหนดให้ค่าความน่าจะเป็นของความปลอดภัย
(Safety) มากกว่ า ค่ า ความน่ า จะเป็ น ในการวิ บั ติ (Failure) เรี ย กว่ า
“Reliable Optimum Design” ซึ่ งถู กตี ก รอ บ การค าน วณ โด ย จุ ด
“Deterministic Optimum Design” เป็นจุดที่เป็นจุดตัดของเส้นฟังก์ชั่น
ความสั ม พั น ธ์ ข อง Wear Failure ที่ G2(X)=0 กั บ Fatigue Failure ที่
G1(X)=0 และให้ ค่ าความน่ าจะเป็ น ของความปลอดภั ย (Safety) เท่ ากั บ
ความน่าจะเป็นของการวิบัติ (Failure) ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ของ FORM,SORM และค่าดัชนี β

3.9

การคานวณหาความน่าเชื่อถือ Deterministic reliability
Calculation
ค่าความปลอดภัยเดี่ยว (Single safety factor)

G +Q <

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ Joint PDF ของความเหมาะสมของการออกแบบโดย
ใช้ความน่าเชื่อถือ(RBDO)

(39)

R
σ

เมื่ อ Safety Factor > 1 ,ส าหรั บ น้ าหนั ก กระท าและ Safety
Factor < 1 สาหรับกาลังต้านทาน G คือ สภาวะขีดจากัด, Q คือ น้าหนัก
กระทา,R คือ กาลังต้านทาน, σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความปลอดภัยเดี่ยว (Single safety factor)
Rd



Rk

R

³(G k  G  Qk  Q )  S d

Rd =

4. ผลการศึกษา/ทดลอง (Results)

(40)

ผลการศึกษาเก็บข้อมูลตัวอย่างของโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ
H-150X150x7x10 mm. และโครงสร้ า งคานอะเสเหล็ ก รู ป พรรณ H150X75x6x9 mm. ได้ค่าพารามิเตอร์ทางสถิติตามตารางที่ 1 และตารางที่
2 เมื่อนาไปคานวณตามกระบวนการวิธีความน่าเชื่อถือจะได้ผลลัพธ์ตาม
ตารางที่ 3 เป็นค่าดัชนีความน่าเชื่อถือของเสาเหล็กรูปพรรณ (βc) กับดัชนี

โดยที่
Sd = ความปลอดภัยย่อย
Rd = กาลังต้านทานย่อย
Rk = กาลังต้านทานที่ค่าลักษณะเฉพาะ
Gk = สภาวะวิบัติที่ค่าลักษณะเฉพาะ
3.10

โครงสร้ า งเหล็ ก เสารู ป พรรณ ( Pf c ) กั บ ความน่ าจะเกิ ด การวิ บั ติ ข อง

ความน่าจะเป็นของการวิบัติ (Pf , Probability of failure)
สามารถหาได้ตามสมการ

P f  P (R  Q  0 )

ดังนั้น การหาค่าความน่าจะเป็นของความปลอดภัย (Probability
of Survival) หาได้จากสมการที่ 42 โดยเปรียบเทียบกับค่าการคานวณจาก
คุณ สมบัติของหน้าตัดชิ้นส่วนทีเก็บข้อมูลจากจานวน 137 ศูนย์ (อาคาร
ก่ อ สร้ า ง) ที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากจ านวน 637 ศู น ย์ (อาคารก่ อ สร้ า ง
ทั้งหมด) ที่เป็นจานวนประชากรทั้งหมด

โครงสร้ า งคานเหล็ ก รู ป พรรณ ( Pf b ) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของคานเหล็ ก
รูปพรรณ (βb) จากนั้นคานวณหาค่าความน่าจะเกิดการวิบัติของ

(41)

และค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ Reliability (Probability of Survival)
หาได้จากสมการ
PS  1 - P f

(42)
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ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติหน้าเสาเหล็กรูปพรรณและค่าพารามิเตอร์
คุณสมบ ัติหน้าต ัดเสาเหล็กรูปพรรณ H-150X150x7x10 mm.
COVxi =
Norminal Mean,μxi SD,σxi
σxi/μxi
H
h
B
b
t1
t2

mm
mm
mm
mm
mm
mm

=
=
=
=
=
=

150.000
136.000
150.000
140.000
7.000
10.000

149.125
135.559
149.624
140.082
6.783
9.542

-0.875
-0.441
-0.376
0.082
-0.217
-0.458

0.59%
0.33%
0.25%
0.06%
3.20%
4.80%

Area

cm.2 =

34.600

33.233

-1.367

4.11%

Sx

cm.3 = 171.207 164.562 -6.645
kg-m = 12.000
13.080
1.080
ksc = 1440.000 1383.109 -56.891

4.04%
8.26%
4.11%

cm.3
kg-m
kg
ksc
ksc

11.88%
8.32%
4.11%
0.00%
4.40%

Mmax
Qall(Fb = 0.6fy)
Z = Mmax/Fb
Plastic Moment Capacity; Mp = Fb.Sx
Pmax
Pmax/A
Allowable Compressive Stress (Fa)

=
8.333
9.457
1.124
= 2465.379 2276.072 -189.306
= 20480.000 19670.881 -809.119
=
591.908 591.908 0.000
= 2062.000 1975.169 -86.831

ตารางที่ 2 แสดงผลการคานวนค่าความน่าเชื่อถือของเสาเหล็กรูปพรรณ
Structural Reliability เสาเหล็กรูปพรรณ H-150X150x7x10 mm.

=
=
=

3236.605
654673.323
1.869
8.083

รูปที่ 5 แปลนเสาเหล็ก คานและพื้น

3.194

=

13.392
0.153

=

1.054
3.924

Mean

6.964
22.528
[-1.467]

0.0721

Structural reliability index

β

-

1.4530

Probability of failure

Pf

-

0.0721

Probability of Survival

PS

-

0.9279

ก รณี ข อ งชิ้ น ส่ ว น เส าเห ล็ ก รู ป พ รรณ ข น าด ห น้ าตั ด H
150x150x7x10 mm.ตามตารางที่ 1 และชิ้นส่วนคานเหล็กรูปพรรณขนาด
หน้าตัด H-150x75x6x9 mm. ตามตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติของหน้าตัด
ปรากฏ (Norminal) ในช่ อ ง Norminal ได้ แ ก่ ค่ า H,h,B,b,t1,t2,Area,Sx
ส่ ว นค่ า โมเมนต์ สู ง สุ ด (Mmax) ,แรงอั ด ในแนวแกนสู ง สุ ด (Pmax)
ค านวณหาได้ จากชิ้ น ส่ วนอาคารตามรูป ที่ 5 โดยพิ จารณาพื้ น ที่ น้ าหนั ก
กระทาและนาไปคานวนหาค่า โมดูลัสหน้าตัด (Z) จากค่าหน่วยแรงดัดที่
ยอมให้ Qall ได้ จ าก Fb =0.6Fy จะท าให้ ส ามารถค านวณหาค่ า ของ
โมเมนต์ พ ลาสติ ก ที่ ท าไห้ เกิ ด จุ ด หมุ น พลาสติ ก (Hing) รวงถึ ง ค่ า แรงใน
แนวแกนจากน้าหนักกระทาในตาแหน่ง Gridline 3-C ความสูงของเสาไร้
การค้ายันด้านข้างเท่ากับ 3.45 ม. ตามรูปที่ 6

รูปที่ 6 รูปตัดขยายอาคารแสดงความสูงเสารับหลังคา

หลั ง ได้ ค่ า จากการเก็ บ ข้ อ มู ล H,h,B,b,t1,t2 แล้ ว ค านวณหา
ค่ าพารามิ เตอร์ท างสถิ ติ จึ งได้ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ,ค่ าเบี่ ยงเบนมาตารฐาน
(Standard Deviation) และสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (COV) เพื่อนาค่า
มาค านวณ หาค่ า Area,Sx ส่ ว นค่ า โมเมนต์ ห าจากโมเมนต์ ป รากฏ
(Norminal) ที่คิดในแนวพิกัดหน้าตัด X-Y ถ้าเกิดการเยื้องศูนย์ของเสาใน
การก่อสร้างจริง(ค่าที่เก็บจากหน้างานจริงมีค่าสูงสุด +2.5/-2.5 มม.)กับค่า
หน้าตัดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วจึงนามาค่าโมเมนต์เบี่ยงเบน,โมเมนต์เฉลี่ย
และค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวนโมเมนต์ต่อไป
ต่อจากนั้นจึงทาการคานวณหาค่าพารามิเตอร์สาหรับหาค่าความ
น่าเชื่อถือตามตารางที่ 2 สาหรับเสาเหล็กรูปพรรณ และตารางที่ 4 สาหรับ
คานเหล็กรูปพรรณ
จากนั้นคานวณหาค่าความน่าจะเป็นของการเกิดการวิบัติ (Pf c)
ของเสาและ (Pf b) สาหรับคาน ได้จากค่าดัชนีความน่าเชื่อถือ (β) ของเสา
เหล็ก และ คานเหล็ก ตามตารางที่ 2 และ ตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติหน้าตัดคานเหล็กรูปพรรณและค่าพารามิเตอร์

เหล็ก,ความสูงของเสาเหล็กรับคานหลังคาเหล็กรูปพรรณ,น้าหนักกระทา

คุณสมบตั ห
ิ น้าต ัดคานเหล็กรูปพรรณ H-150X75x6x9 mm.

กั บ ก าลั ง ต้ า นทาน แล้ ว จะได้ ค่ า Probability of failure,Pf ได้ เท่ า กั บ
7.214% ซึ่ ง มาจาก ค่ า reliability index, β เท่ า กั บ 1.4530 ได้ ผ ลลั พ ธ์
ของความน่าจะเป็นของความปลอดภัยเท่ากับ 92.79% จะเห็นว่าเสารับ
โครงสร้างหลังคามีค่า reliability index, β ที่สะท้อนถึงค่าความปลอดภัย
(Safety Factor) ซึ่ งมี ค่ าสู งกว่าคานเหล็กรูป พรรณจะสอดคล้อ งกั บ การ
ออกแบบให้เสามีความแข็งแรงกว่าคานเพื่อให้คานมีความยืดหยุ่นมากกว่า
เสาเพื่อให้สามารถรับแรงทางด้านข้าง(แรงแผ่นดินไหว)ได้
และควรพิจารณาองค์ประกอบของตัวคูณ เพิ่มค่าน้าหนักกระทา
กับ ตัวคู ณ ลดค่ากาลังต้านทานเป็ นดัชนีพิ จารณาที่ บ่ งบอกถึงการจัดวาง
น้าหนักกระทาที่พิจารณาจากการใช้งานจริงเป็นหลัก
แต่การพิจารณาด้วยค่าทางสถิติเป็นการสุ่มเก็บ ค่าตัวอย่างที่ใช้
ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบน,ค่าความแปรปรวน มาพิจารณาซึ่งยังต้องมีการเก็บค่า
ความหนา,ความกว้าง,ความยาว ของหน้าตัดเสาเหล็กรูปพรรณที่เป็นตัว
แปรในสมการออกแบบ (Limit State Function) เพื่อนามาวิเคราะห์ด้วย
วิธีความน่าเชื่อถือแต่จานวนชิ้นส่วนโครงสร้างตัวอย่างที่นามาพิจารณาใช้
คาน 1 คานกับเสา 1 เสาของแต่ละอาคารจานวน 137 อาคารจากทั้งหมด
763 อาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยในการเก็บตัวอย่างข้อมูลที่จากัดเนื่องจากอาคาร
มี ก ารเริ่ ม งานพร้ อ มกั น ทั้ ง นี้ ผ ลการศึ ก ษานี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
ประกอบเท่านั้น

COVxi =
Norminal Mean,μxi SD,σxi
σxi/μxi
H
h
B
b
t1
t2

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Area
Sx
Mmax
Qall(Fb = 0.6fy)

=
=
=
=
=
=

150
138
75
66
6
9

149.125
137.159
74.090
65.510
5.983
8.580

-0.875
-0.841
-0.910
-0.490
-0.017
-0.420

0.59%
0.61%
1.23%
0.75%
0.28%
4.90%

cm.2 =

21.420

20.634

-0.786

3.81%

cm.3 =
kg-m =
ksc =

88.52
1,200
1,440

85.69
1308
1,387

-2.840
108.000
-52.850

3.31%
8.26%
3.81%

Z = Mmax/Fb
cm.3 = 833.333
Plastic Moment Capacity; Mp = Fb.Sx kg-m = 1,274.76

942.941 109.607 11.62%
1,188.58 -86.175 7.25%

ตารางที่ 4 แสดงผลการคานวนค่าความน่าเชื่อถือของคานเหล็กรูปพรรณ
Structural Reliability คานเหล็กรูปพรรณ H-150X75x6x9 mm.

=
=
=

2793.156
11664.000
8.063

=

7.935
3.267

=

9.364
2.167

=

2.204
3.349

Mean

เอกสารอ้างอิง

4.449
19.504
[-1.007]

0.1379

Structural reliability index

β

-

1.0770

Probability of failure

Pf

-

0.1379

Probability of Survival

PS

-

0.8621

5. บทสรุป
จากการทดลองสุ่ม เก็ บ ข้ อ มู ลตั วอย่าง ความหนาของปี ก เหล็ก เสา
,ความหนาของเหล็กแผ่น ตั้ งเหล็กเสา,ความกว้างเสาเหล็ก ,ความลึก เสา
เหล็ก,ความสูงของเสาเหล็กรับคานหลังคาเหล็กรูปพรรณ,น้าหนักกระทา
กั บ ก าลั ง ต้ านทาน แล้ ว เพื่ อ น าไปค านวณหาโมดู ลั ส หน้ า ตั ด (Section
Modulus) ในสมการฟั ง ก์ ชั่ น สภาวะขี ด จ ากั ด (Limit State Function)
เมื่ อ น ามาค านวณหาค่ า Probability of failure,Pf ของโครงสร้ า งคาน
เหล็ ก รู ป พรรณได้ เท่ า กั บ 13.786% ซึ่ ง มาจากค่ า reliability index, β
เท่ากับ 1.0770 สามารถสรุปได้ว่า ตัวอย่างที่สุ่มให้ค่าทางสถิติที่นาไปสู่การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีความน่าเชื่อถือของโครงสร้างเสาเหล็ก ได้ผลลัพธ์ของความ
น่าจะเป็นของความปลอดภัยเท่ากับ 86.21%
และเมื่อทาการคานวณวิเคราะห์โครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณรับ
โครงสร้างหลั งคาเหล็ก โดยการพิ จ ารณาถึ ง ความหนาของปี กเหล็ กเสา
,ความหนาของเหล็กแผ่น ตั้ งเหล็กเสา,ความกว้างเสาเหล็ก ,ความลึกเสา
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บทคัดย่อ
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได้ มี ก ารจั ด ท ามาตรฐานการตรวจสอบ
การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรง โครงสร้าง
อาคารเก่า และโครงสร้างอาคารที่เสียหาย (มยผ. 1902-62) ขึ้น โดยบทความนี้
จะเป็ นกรณี ศึ กษาการตรวจสอบ การประเมิน และแนะน าวิธีการซ่ อมแซม
โครงสร้ า งอาคารที่ เ สี ย หายตามแนวทางของมาตรฐานดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะ
แสดงผลการดาเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร การประเมินระดับ
ความเสียหายของโครงสร้างอาคารตามสมรรถนะโครงสร้าง และแนะนา
วิ ธี ก ารซ่ อ มแซมโครงสร้ า งอาคาร ส าหรั บ การด าเนิ น การดั ง กล่ า ว
จะมีกรณีศึกษา 3 กรณี ได้แก่ โครงสร้างอาคารที่ทรุดตัว โครงสร้างอาคาร
ที่ถูกเพลิงไหม้ และโครงสร้างที่เสียหายเนื่องจากคลอไรด์ โดย 3 กรณีศึกษา
พบว่ากรณีโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัว มีความปลอดภัยในการใช้งาน แต่ต้อง
ดาเนินการซ่อมแซมและเสริมความมั่งคงแข็งแรง เพื่อให้สามารถใช้งาน
อาคารได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น กรณี โ ครงสร้ า งอาคารที่ ถู ก เพลิ ง ไหม้
ไม่สามารถใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภั ย ซึ่งจะต้องระงับการใช้งานอาคาร
เพื่อดาเนินการรื้อถอนต่อไป กรณีโครงสร้างที่เสียหายเนื่องจากคลอไรด์
จะต้ อ งระงั บ การใช้ ง านอาคาร เพื่ อ ซ่ อ มแซมโครงสร้ า งส่ ว นที่ เ สี ย หาย
โดยผลจากการตรวจสอบ การประเมิน และค าแนะนาในการซ่ อมแซม
สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ กรณี ที่ พ บ
โครงสร้างที่เสียหายในลักษณะดังกล่าว
คาสาคัญ: การตรวจสอบ, การประเมิน, การซ่อมแซม, การเสริมความมั่นคง
แข็งแรง, โครงสร้างอาคาร

Abstract
Department of Public Works and Town & Country Planning
(DPT) has developed the standard of inspection, evaluation,
repair, and rehabilitation of existing building and damaged

building structures (DPT. 1902-62). This article aims at presenting
case studies of inspection, evaluation, and recommendation for
the repair of damaged building according to the standard based
on performance and level of damage of building structures.
There were 3 case studies investigated involving settlement of
building structure, fire in building structure, and damage of
building structure due to chloride. The result showed that for
the case study of settlement, the building structure was safe to
be used but subjected to repairing and retrofitting. For the case
study of fire in building structure, the use of building was
suspended and demolition was recommended. For the case
study of damaged building structure due to chloride, the use of
building was suspended for repairing. The results of these
studies could be used as a guidance for future cases with similar
damages.
Keywords: Building Structure, Evaluation, Inspection, Rehabilitation,
Repair

1.คานา
ปัจจุบันอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน
หรื อ อาคารที่ ก่ อ สร้ า งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ แล้ ว ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง ร้ า ง เนื่ อ งจากได้ รั บ
ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ รวมไปถึงอาคารที่ประสบอุบัติภัย หรือภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น อาจมีโครงสร้ างที่
ได้รับความเสียหายจากการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายของวัสดุ หรือ
ปัญหาการทรุดตัว การแอ่นตัว การแตกร้าว การผุกร่อน ความเสียหายจาก
เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ต ลอดจนปั ญ หาการปรั บ ปรุ ง อาคารอั น เนื่ อ งมาจากการ
ดัดแปลงหรือการเปลี่ยนการใช้ ซึ่งอาคารดังกล่าวมีความจาเป็นต้องได้รับ
การตรวจสอบ และประเมินความเสีย หาย แต่เ นื่องจากปั จจุบั นยั ง ไม่ มี
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มาตรฐานหรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนในการตรวจสอบ การประเมิ น การ
ซ่ อ มแซม และการเสริ ม ความมั่ น คงแข็ ง แรงโครงสร้ า งอาคารเก่ า และ
โครงสร้างอาคารที่เสียหายที่ชัดเจน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทา
มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความ
มั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย (มยผ.
1902-62) [1] เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยบทความนี้ จ ะเป็ น กรณี ศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ส าหรั บ การตรวจสอบ
การประเมิน และแนะนาวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. ทฤษฎีและวิธีการตรวจสอบ
2.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอาคาร
2.1.1 การทรุดตัว [1]
การทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน หรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้างสามารถทาให้
เกิดความเสียหาย และการวิบัติของโครงสร้างได้ มักพบในคาน และผนัง
โดยมีรอยแตกร้าวในทิศทางทแยงในผนัง หรือ ทิศเฉียงในคาน ทั้งนี้รอยร้าว
ในผนั ง จะเกิ ด ง่ า ย และพบได้ บ่ อ ยกว่ า หรื อ อาจตรวจพบการทรุ ด ตั ว
ของพื้นที่ไม่เท่ากัน
การตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น สาเหตุ ข องการทรุ ด ตั ว การตรวจวั ด การ
เคลื่อนตัวของอาคารสามารถทาได้ตาม มยผ. 1552-51 [2] นอกจากนั้น
อาจพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานรากโดยการขุดเปิดสารวจ
หรือตรวจสอบความสมบูรณ์ของของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test
(มยผ. 1551-51) [3]
2.1.2 การเผชิญกับอุณหภูมิสูง [1]
ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากอุณหภูมิสูง
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) อุ ณ หภู มิ ใ นช่ ว งที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การกลายเป็ น ไอของน้ าใน
คอนกรีต (ไม่เกิน100ºC) เช่น คอนกรีตหลา การเผชิญวัฏจักรของอุณหภูมิ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกระจายตัวของอุณหภูมิในชิ้นส่วนโครงสร้าง
คอนกรีตไม่เท่ากัน ทาให้เ กิดการยึดรั้ง และหน่วยแรงขึ้นภายในชิ้นส่วน
โครงสร้างคอนกรีต ก่อให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตได้ในบริเ วณที่มี
หน่วยแรงดึงสูง
(2) อุณหภูมิในช่วงที่ไม่ก่อให้เกิดการสลายตัวของผลิตภัณฑ์จาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์จะไม่มีผลกระทบกับกาลังและสมบัติทาง
กลของคอนกรีต แต่อาจเกิดการแตกร้าว หรือ การระเบิดของผิวคอนกรีต
(ที่อุณหภูมไิ ม่เกิน 290ºC) หากคอนกรีตมีความทึบน้ามาก เช่น โครงสร้างที่
เผชิญไฟไหม้ในระยะสั้น ทาให้น้าในเนื้อคอนกรีตเกิดการระเหยกลายเป็น
ไอที่ ร ะบายออกมาข้ า งนอกไม่ ไ ด้ จึ ง สร้ า งแรงดั น ในบริ เ วณใกล้ ผิ ว หน้ า
คอนกรีตจนเกิดการแตกร้าว หรือเกิดระเบิดออกได้
(3) อุณหภูมิในช่วงที่เกิดการสลายตัวของผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่ น ของปู น ซี เ มนต์ และมี ผ ลกระทบกั บ ก าลั ง และสมบั ติ ท างกลของ
คอนกรีต (ที่อุณ หภูมิ เ กิน 290ºC) อุณ หภูมิสูง จากไฟไหม้ก่อให้เ กิ ด การ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของคอนกรีตและเหล็กเสริม และเกิดการสลายตัวของ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดในคอนกรีตจากการถูกเผาไหม้ ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของ
กาลัง และสมบัติทางกลของวัสดุ รวมถึงกาลัง การรับน้าหนักบรรทุกของ
โครงสร้าง
การตรวจสอบโครงสร้างที่เผชิญอุณหภูมิสูง ควรตรวจสอบลักษณะของ
รอยร้าว เช่นรูปแบบ ตาแหน่ง ความกว้าง ความลึก ความยาว การขยายตัว
ของรอยร้าว ความสม่าเสมอของระดับผิวรอยร้าว และลักษณะโดยรอบรอย
ร้าว ตามรายละเอียดใน มยผ. 1501-51 [4]
2.1.3 การเกิดสนิมของเหล็กเสริมคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ [1]
การเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจากคลอไรด์ เกิดจากการมีปริมาณ
คลอไรด์อิออนในคอนกรีตบริเวณผิวของเหล็กเสริมสูงเกินไป ซึ่งคลอไรด์
อิออนอาจเกิดจากการปนเปื้อนในขั้ นตอนการผลิตคอนกรีต การก่อสร้าง
หรือซึมผ่านเข้าไปจากภายนอกขณะใช้งานโครงสร้าง
การตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น สาเหตุ ข องการเกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม
เนื่องจากคลอไรด์ ใช้วิธีการทดสอบหาปริมาณคลอไรด์อิออนในคอนกรีต
บริ เ วณผิ ว ของเหล็ ก เสริ ม โดยหากปริ ม าณคลอไรด์ ที่ วั ด ได้ มี ค่ า สู ง กว่ า
ปริมาณคลอไรด์วิกฤติที่จะก่อให้เกิ ดสนิมของเหล็กเสริมตาม มยผ. 133255 [5] ให้ถื อว่าเหล็กเสริ มสามารถเกิ ดสนิมได้แ ล้ว โดยวิธีการทดสอบ
ปริมาณคลอไรด์สามารถอ้างอิงได้จาก ASTM C1152-03 [6]
การตรวจสอบความรุนแรงของการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจาก
คลอไรด์ที่มีผลต่อสมรรถนะของโครงสร้าง นอกจากการตรวจสอบปริมาณ
คลอไรด์แล้ว ควรตรวจสอบระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมด้วยการสกัดเปิด
ผิวคอนกรีต หรือการใช้เครื่องหาตาแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีตตาม มยผ.
1505-51 [7] เพื่อการประเมินโอกาสการเกิดสนิมของเหล็กเสริม
นอกจากนั้นควรตรวจสอบสภาพของผิวของคอนกรีต เช่น รอยแตกร้าว
คราบสนิม สัญญาณการหลุดร่อนของผิวคอนกรีตและคอนกรีตหุ้ม การหลุด
ร่อนของผิวคอนกรีตและคอนกรีตหุ้ม การเกิดสนิมของเหล็กเสริม
การตรวจสอบผลของการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจากคลอไรด์ต่อ
การเสื่อมสภาพในอนาคต ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเกิดสนิมของเหล็ก
เสริม ความเสียหายและคุณ ภาพของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ณ ปัจจุบัน
และความรุนแรงของสภาพแวดล้อม โดยแบ่งช่วงของการเสื่อมสภาพเป็น 4
ช่วง ได้แก่
(1) ช่วงเริ่มต้น (initiation) เป็ นช่วงที่ปริมาณคลอไรด์ที่ผิวเหล็ก
เสริมเพิ่มขึ้นจนถึงปริมาณคลอไรด์วิกฤติที่ทาให้เ หล็กเสริมเริ่มเป็ น สนิม
ในช่ ว งนี้ จ าเป็ นต้ อ งตรวจสอบปริ มาณคลอไรด์ที่ ค วามลึ กต่ า งๆ จากผิ ว
คอนกรีตอย่างน้อย 5 ชั้นระดับความลึก ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างได้ตาม
ค าแนะนาใน ASTM C1152-03 [6] เพื่อมาวิเ คราะห์หาค่ าสัมประสิทธิ์
การซึมผ่านของคลอไรด์ และปริมาณคลอไรด์ที่ผิวคอนกรีต ตรวจสอบระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม และอายุของโครงสร้าง เพื่อประเมินระยะเวลาการ
เกิดสนิมของเหล็กเสริมต่อไป
(2) ช่วงพัฒนา (propagation) เป็นช่วงที่เหล็กเสริมเกิดสนิมแล้ว
ไปจนถึงเกิดการแตกร้าวของผิวคอนกรีตเนื่องจากสนิมของเหล็กเสริม โดย
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการเกิดสนิม เช่น อัตราการเกิดสนิม
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ตาแหน่งและขนาดของเหล็กเสริม สมบั ติข องคอนกรีต การตรวจสอบ
ความต้านทานไฟฟ้าของคอนกรีตสามารถใช้ประเมินอัตราการเกิดสนิมของ
เหล็กเสริม ซึ่งจะมีค่าสูงขึ้นถ้าคอนกรีตมีความต้านทานไฟฟ้าต่า นอกจากนี้
ในช่วงนี้อาจพิจารณาการตรวจสอบโอกาสการเกิดสนิมของเหล็ กเสริมใน
บริเ วณอื่นๆ ของโครงสร้างด้วยวิธี วัดค่ าศั กย์ไ ฟฟ้าครึ่ง เซลล์ต าม มยผ.
1506-51 [8]
(3) ช่วงเร่ง (acceleration) การเกิดสนิมของเหล็กเสริมจะรุนแรง
ขึ้ นเนื่องจากมีการแตกร้าวเกิดขึ้นแล้ว และจะนาไปสู่การหลุดร่อนของ
พื้นผิว ควรตรวจสอบความรุนแรงของการเกิดสนิมของเหล็กเสริม และ
โอกาสการหลุดร่วงของผิวคอนกรีตตาม สคท. 3201-52 [9] ในบางกรณี
การแยกชั้นของคอนกรีตก่อนที่จะเกิดการหลุดร่วงสามารถตรวจพบได้จาก
การตรวจสอบความแตกต่างของอุณหภูมิบริเวณผิวของคอนกรีตด้วยกล้อง
อินฟราเรด หรือการตรวจสอบด้วยการเคาะฟังเสียง
(4) ช่วงเสื่อมสภาพ (deterioration) การเกิดสนิมของเหล็กเสริม
จะพัฒนาต่อไปในระดับที่รุนแรง ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่หน้าตัดของ
เหล็กเสริม ส่งผลต่อความปลอดภัยของโครงสร้าง ควรตรวจสอบความ
รุ น แรงของการเกิ ด สนิ ม และสั ญ ญาณความเสี ย หายทางโครงสร้ า ง
ประกอบด้วย
2.1.4 ลักษณะของรอยร้าว [4]
รอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ และ
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุของโครงสร้าง การวิเคราะห์หาสาเหตุที่
แท้ จ ริ ง ของรอยร้ า วในโครงสร้ า งคอนกรี ต นั้ น มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ซ่ อ มแซม
โครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบต้องบันทึก จานวนของรอย
แตกร้าว ทิศทางและลักษณะของรอยแตกร้าว ความลึกของรอยแตกร้าว
ความกว้างของรอยร้าว และอัตราการขยายตัวของรอยร้าวอย่างครบถ้วน
2.1.4.1 ทิศทางและลักษณะของรอยร้าว
ลักษณะของรอยร้าวที่สามารถสังเกตได้บนผิวโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่บ่งบอกสาเหตุของการเกิดรอยร้าว เช่น รอย
แตกลายงาเกิดจากการยึดรั้งคอนกรีตที่ผิวด้วยคอนกรีตด้านในโครงสร้าง
หรือมีการขยายตัวของคอนกรีตที่อยู่ด้านในของโครงสร้าง รอยร้าวที่อยู่ใน
ทิศทางเดียวจะเกิดจากแรงดึงในคอนกรีตโดยแรงดึงดังกล่าวอาจเกิดจาก
การทรุดตัวของโครงสร้างหรือ เกิดจากแรงดัดที่กระทากับโครงสร้าง
2.1.4.2 ความลึกของรอยร้าว
ความลึกของรอยร้าวสามารถแยกออกกว้างๆ ได้เป็น 4 ระดับ คือ
(1) รอยร้าวเฉพาะที่ผิว (2) รอยร้าวตื้น (3) รอยร้าวลึก และ (4) รอยร้าว
ทะลุโครงสร้าง รอยร้าวเฉพาะที่ผิวหมายถึงรอยร้าวที่ ความลึกเข้าไปใน
โครงสร้างไม่มากหรือเกิดรอยร้าวในชั้นของปูนฉาบ รอยร้าวตื้น คือรอยร้าว
ที่เกิดในผิวคอนกรีตและมีความลึกที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับระยะคอนกรีต
หุ้มเหล็กของโครงสร้างรอยร้าวลึกคือรอยร้าวที่มีความลึกมากในระดับที่ทา
ให้เ หล็กเสริมผุกร่อนได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในกรณีที่รอยร้าวมีความลึก
มากกว่าระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กซึ่งทาให้เหล็กเสริมเกิดการผุกร่อนได้อย่าง
รวดเร็ว และรอยร้าวทะลุคือรอยร้าวที่ทะลุโครงสร้างซึ่งบ่งบอกถึงความ
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เสี ย หายที่ ค่ อ นข้ า งรุ น แรงและมี ก ารกระจายตั ว ของแรงดึ ง ที่ ก ระท าใน
คอนกรีตที่ค่อนข้างคงที่
2.1.4.3 ความกว้างของรอยร้าว
ความกว้างของรอยแตกร้าวเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อความคงทน
ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในการตรวจพินิจ ความกว้างของรอย
แตกร้าวอาจถูกแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) รอยร้าวขนาดเล็ก (2) รอยร้าว
ขนาดกลาง และ (3) รอยร้าวขนาดใหญ่
ข้ อ แนะน า 2.1.4.3: ระดั บ ความกว้ า งนั้ น ควรต้ อ งถู ก จ าแนกโดย
คานึงถึงลักษณะการใช้งาน สภาวะแวดล้อม และอายุการใช้งานของแต่ละ
โครงสร้างประกอบกันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นรอยร้าวขนาด 0.1 มิลลิเมตร
อาจจะถูกจาแนกเป็นรอยร้าวขนาดเล็กในโครงสร้างขนาดใหญ่ในสภาวะ
แวดล้ อ มธรรมดา ในขณะที่ ร อยร้ า วขนาดเดี ย วกั น (0.1 มิ ล ลิ เ มตร) ใน
โครงสร้างที่อยู่ชายฝั่งทะเลนั้นอาจจะถูกจาแนกเป็นรอยร้าวขนาดใหญ่
2.1.4.4 อัตราการขยายตัวของรอยร้าว
อัตราการขยายตัวของรอยร้าวเป็นข้อบ่งชี้ว่าสาเหตุของรอยแตกร้าว
นั้นยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องหรือมีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ข้อมูล
เกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของรอยร้าวนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการ
ดาเนินการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต โดยทั่วไปสามารถแบ่งแยกประเภท
รอยร้าวออกเป็ นรอยร้า วที่มีค วามกว้ างมากขึ้ นเรื่ อยๆ และรอยร้ า วที่ มี
สภาพคงที่แล้ว
ข้อแนะนา 2.1.4.4: รอยร้าวที่มีสภาพคงที่แล้ว หมายถึ ง รอยร้าวที่
ไม่มีการขยายตัวมากพอที่อาจกระทบต่อการซ่อมแซมโครงสร้าง
2.1.4.5 การจาแนกรอยร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง
(1) การจ าแนกรอยร้ า วในโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อระบุสาเหตุของการเกิดรอยร้าว ข้อมูลของช่วงอายุ
คอนกรี ต ระหว่ า งที่ ร อยร้ า วเริ่ ม ปรากฏเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้
ตรวจสอบระบุสาเหตุของรอยแตกร้าวได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เสียหายในโครงสร้างคอนกรีตในสภาวะคอนกรีตสด
(2) ผู้ ต รวจสอบโครงสร้ า งอาจจะจ าแนกรอยร้ า วที่ เ กิ ด จาก
พฤติ ก รรมทางโครงสร้ า งและการรั บ แรงออกจากรอยร้ า วที่ เ กิ ด จาก
พฤติ ก รรมของคอนกรี ต เพื่ อ ความชั ด เจนในการวิ เ คราะห์ ร อยแตกร้ า ว
โดยทั่วไปรอยร้าวที่เกิดจากพฤติกรรมทางโครงสร้างมักมีขนาดใหญ่และ
ความกว้างของรอยร้าวอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการล้าของคอนกรีต
การตรวจสอบทิศทางและลักษณะของรอยร้าว ความกว้างของรอยร้าว
ความยาวของรอยร้าว ดาเนินการตามรายละเอียดใน มยผ. 1501-51 [4]
ส าหรั บ ความลึ ก ของรอยร้ า วสามารถตรวจสอบได้ 3 วิ ธี ได้ แ ก่ การ
ตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิกตาม มยผ.1504-51 [10] วิธี Impact
Echo ตาม ASTM C1383-98 [11] และวิธีการเจาะคอนกรีตและทาการ
ตรวจสอบด้วยการตรวจพินิจตาม ASTM C823-00 [12]
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3. ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้ น ตอนการด าเนิ น การประกอบด้ ว ยการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
การตรวจสอบโครงสร้ า ง การประเมิ น โครงสร้ า ง และการแนะน าวิ ธี
การซ่อมแซมโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 1
ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดวัตถุประสงค์

การตรวจสอบโครงสร้าง

การตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้น
ข้อมูลเพียงพอ

ข้อมูลไม่เพียงพอ
การตรวจสอบโครงสร้างโดยละเอียด

การประเมินโครงสร้าง

การตรวจประเมินสมรรถนะของโครงสร้าง
ยืนยันสมรรถนะได้

ยืนยันสมรรถนะไม่ได้
การวิเคราะห์โครงสร้าง

การจาแนกระดับความรุนแรง
ของความเสียหายทางโครงสร้าง

การแนะนาวิธีการซ่อมแซมโครงสร้าง
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กาหนดแนวทางในการดาเนินการตรวจสอบ การประเมิน และการซ่อมแซม
โครงสร้างได้อย่างเหมาะสม
3.2 การตรวจสอบโครงสร้าง
การตรวจสอบโครงสร้ า งแบ่ ง เป็ น 2 ขั้ น ตอน คื อ การตรวจสอบ
โครงสร้างเบื้องต้น และการตรวจสอบโครงสร้างโดยละเอียด
(1) การตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้น ได้แก่ การตรวจสอบเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น แบบก่ อ สร้ า ง ข้ อ ก าหนดการก่ อ สร้ า ง ข้ อ ก าหนดและ
มาตรฐานการออกแบบ รายงานการก่อสร้าง ประวัติการใช้งาน และประวัติ
การบารุงรักษาโครงสร้าง การตรวจสอบโครงสร้างและความเสียหายด้วยตา
เปล่ า โดยผู้ ป ระเมิ น วิ ศ วกรโครงสร้ า งมี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น สมรรถนะของ
โครงสร้ า งว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ห รื อ ไม่ จากข้ อ มู ล การตรวจสอบ
เบื้องต้น
ในกรณี ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การประเมิ น สมรรถนะของ
โครงสร้าง จาเป็นต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างโดยละเอียดในขั้ นตอน
ต่อไป
(2) การตรวจสอบโครงสร้ า งโดยละเอี ย ด ได้ แ ก่ การตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม การตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบแบบทาลาย
ไ ด้ แ ก่ ก า ร ท ด ส อ บ ก า ลั ง อั ด ข อ ง ค อ น ก รี ต โ ด ย วิ ธี Coring Test
หรือการตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทาลาย ได้แก่ วิธีหาค่ า
ความแข็งแรงของคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก (Rebound Hammer) [13]
วิธีทดสอบประเมินค่า กาลัง อัดคอนกรีตด้วยการยิง หัวหยั่ง ทดสอบ [14]
วิธีทดสอบคอนกรีตโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Pulse Velocity)
[10] วิธีตรวจสอบหาตาแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต (Cover Meter) [7]
วิธีทดสอบหาค่ าการสึกกร่อนของเหล็กเสริม (Half Cell Potential) [8]
และวิธีทดสอบเพื่อประเมินภาพสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์
(Radar) [15]
ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์การประเมินกาลังการรับ
น้ าหนั ก บรรทุ ก ของโครงสร้ า ง หรื อ ในการออกแบบการบ ารุ ง รั ก ษา
โครงสร้าง ต้องมีการคานึงถึงผลของการเสื่อมสภาพของวัสดุต่อกาลัง ของ
โครงสร้าง โดยหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว จาเป็นต้องมีการตรวจสอบสมบัติ
ของวัสดุของโครงสร้างจริงเพิ่มเติม โดยอย่างน้อยต้องมีการทดสอบกาลังอัด
ของคอนกรีต และกาลังดึงของเหล็กเสริม
3.3 การประเมินโครงสร้าง (structural evaluation)

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการ

3.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบ ารุ ง รั ก ษา และก าหนดเกณฑ์
การยอมรั บ ได้ ข องสมรรถนะของโครงสร้ า งให้ แ น่ ชั ด และเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับ ข้อกาหนด มาตรฐานการออกแบบของอาคารนั้นๆ เช่น กาลังการ
รับน้าหนักบรรทุก ความสามารถในการใช้งาน อายุการใช้งาน เพื่อสามารถ

การตรวจสอบโครงสร้าง หากพบว่าชิ้นส่วนโครงสร้างใด ๆ ส่วนของ
โครงสร้างใดๆ หรือโครงสร้างโดยรวม มีการเสื่อมสภาพ มีความไม่สมบูรณ์
ของโครงสร้าง หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นต้องมีการประเมินโครงสร้าง (structural evaluation) ซึ่งประกอบ
ไปด้ ว ย การตรวจประเมิ น สมรรถนะของโครงสร้ า ง ( structural
assessment) และการวิเคราะห์โครงสร้าง (structural analysis) หรือทั้ง
สองวิธี โดยสมรรถนะของโครงสร้าง (structural performance) ที่ต้อง
พิ จ ารณา ได้ แ ก่ ความปลอดภั ย เชิ ง โครงสร้ า ง ( structural safety)
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ความสามารถในการใช้งาน (serviceability) และอายุการใช้งานและความ
คงทน (service life and durability)

จากการตรวจสอบนี้ไม่เพียงพอ ควรมีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง
โดยละเอียดต่อไป

3.3.1 การตรวจประเมิ น สมรรถนะของโครงสร้ า ง ( structural
assessment)
การตรวจประเมินสมรรถนะของโครงสร้าง ประกอบด้วยการตรวจ
ประเมินเอกสาร การประเมินผลการตรวจสอบสภาพโครงสร้างด้วยตาเปล่า
ผลการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย และผลการตรวจสอบแบบทาลาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินข้อมูลดังกล่าวต่อสมรรถนะของโครงสร้าง

4.3 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างโดยละเอียด

3.3.2 การวิเคราะห์โครงสร้าง (structural analysis)
การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ยื น ยั น สมรรถนะของ
โครงสร้าง หรือชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับ แรงกระทาแนวดิ่ง และแรงกระทา
ด้านข้าง ทั้งทางด้านความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง ความสามารถในการใช้
งาน และความคงทน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างจริง และพิจารณา
สมบัติของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และผลของการเสื่อมสภาพ ความ
เสียหายที่พบในโครงสร้าง

4.4 การประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้าง

3.4 การแนะนาวิธีการซ่อมแซมโครงสร้าง
การแนะนาการซ่อมแซมโครงสร้างจะขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายของ
โครงสร้าง โดยวิธีการซ่อมแซม ได้แก่ การทาสี เคลือบผิว (coating) ซ่อม
ปะ (patching) ซ่อมโดยระบบไฟฟ้าเคมี การใช้สารเคมีต่าง ๆ การเสริม
หน้าตัด การเพิ่มเหล็กเสริม jacketing การเสริมกาลังด้วยวัสดุเส้นใยหรือ
เส้นใยต่อเนื่อง การเสริมกาลังด้วยระบบอัดแรงภายในหรือภายนอก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมให้ใช้วิธีที่เหมาะสม และแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุ
ที่แท้จริงที่ทาให้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

4. แบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร
4.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของอาคารประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล สถานที่ ตั้ ง และเจ้ า ของ
อาคาร ประเภทของอาคารและข้อมูลด้านโครงสร้าง และการเก็บรักษาวัตถุ
หรือเชื้อเพลิงที่อาจเป็นอันตราย หากมีข้อมูลดังกล่าวครบถ้วนจะทาให้
ทราบข้ อ มู ล การขออนุ ญ าตการก่ อ สร้ า งและเปิ ด ใช้ อ าคาร แบบแปลน
วิ ธี ก ารออกแบบ มาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบ ประเภทอาคาร และ
รู ป แบบของโครงสร้ า ง ซึ่ ง จะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตรวจสอบและ
ประเมินโครงสร้างอาคาร
4.2 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง ณ ปัจจุบันด้วยวิธีตรวจพินิจ
การตรวจสอบสภาพของโครงสร้ า ง ณ ปั จ จุ บั น ด้ ว ยวิ ธี ต รวจพิ นิ จ
ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งาน การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคาร และ
ข้อมูลจากการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง โดยความเสียหายของ
โครงสร้างจะมีการตรวจสอบจากจุดบกพร่องจากการก่อสร้าง รอยร้าว การ
เสื่อมสภาพหรือการสลายตัวของคอนกรีต การบิดเบี้ยวหรือเคลื่อนตัวของ
โครงสร้าง และการรั่วซึมของน้าหรือของเหลว ซึ่งผลจากการตรวจสอบนี้
เป็นส่วนสาคัญในการประเมินโครงสร้างอาคาร อย่างไรก็ตาม หากข้อมูล

การตรวจสอบสภาพของโครงสร้ า งโดยละเอียดเป็ นการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม การตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบแบบทาลาย
และไม่ทาลาย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างด้านกาลัง การรับ
น้ าหนั ก ด้ า นความสามารถในการใช้ ง าน และด้ า นอายุ ก ารใช้ ง านและ
ความคงทน

การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพของโครงสร้ า งพิ จ ารณาจากความคงทน
ความสามารถใช้งานได้ และความปลอดภัย แบ่งเป็น 5 ระดับ [1] ดังนี้
4.4.1 ระดับที่ 1
ความคงทน ความสามารถใช้งานได้ และความปลอดภัย ผ่าน โดยมี
กระบวนการที่แนะนา คือ ไม่ต้องซ่อมแซม ตรวจสอบ หรือตรวจติดตาม
ต่อไปตามระยะเวลาในแผนบารุงรักษา
4.4.2 ระดับที่ 2
ความคงทน ความสามารถใช้งานได้ ไม่ผ่าน แต่ความปลอดภัย ผ่าน
โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากโครงสร้างหลัก ซึ่งมีกระบวนการที่
แนะนา คือ ตรวจติดตามต่อไปตามระยะเวลาในแผนบารุงรักษา หรือซ่อม
ความเสียหายที่ไม่ใช่ปัญหาของการรับน้าหนัก
4.4.3 ระดับที่ 3
ความคงทน ความสามารถใช้งานได้ ไม่ผ่าน แต่ความปลอดภัย ผ่าน
โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากโครงสร้างหลัก สามารถใช้งานอาคารได้
อย่างปลอดภัย ซึ่งมีกระบวนการที่แนะนา คือ ซ่อมความเสียหายที่เป็น
ปัญหาของการรับน้าหนัก
4.4.4 ระดับที่ 4
ความคงทน ความสามารถใช้งานได้ และความปลอดภัย ไม่ผ่าน โดย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากโครงสร้างหลัก ไม่สามารถใช้งานอาคารได้
อย่างปลอดภัย แต่สามารถดาเนินการซ่อมแซมได้ หรือมีความคุ้มค่าในการ
ซ่อมแซม ซึ่งมีกระบวนการที่แนะนา คือ ระงับการใช้อาคาร และซ่อมความ
เสียหายที่เป็นปัญหาของการรับน้าหนัก
4.4.5 ระดับที่ 5
ความคงทน ความสามารถใช้งานได้ และความปลอดภัย ไม่ผ่าน โดย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากโครงสร้างหลัก ไม่สามารถใช้งานอาคารได้
อย่างปลอดภัย และไม่สามารถดาเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่มีความคุ้มค่า
ในการซ่อมแซม ซึ่งมีกระบวนการที่แนะนา คือ ระงับการใช้อาคาร และทุบ
ทาลายสร้างใหม่
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5. กรณีศึกษาการตรวจสอบ การประเมิน และแนะนาวิธีการ
ซ่อมแซมโครงสร้าง
5.1 กรณีโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัว
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ใช้เพื่อเป็นพระอุโบสถมหาเจดีย์
ก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2538 ไม่ มี ข้ อ มู ล ด้ า นการออกแบบโครงสร้ า งและ
มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ โดยมีรูปแบบโครงสร้างอาคารที่ใช้ฐานราก
คอนกรีตเสริมเหล็กและมีเสาเข็ม เสาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ คาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ และพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่
5.1.2 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง ณ ปัจจุบันด้วยวิธีตรวจพินิจ
โครงสร้างอาคารมีการต่อเติมหรือดัดแปลง ซึ่งมีการขยายพื้นที่ใช้สอย
โดยใช้ ฐ านรากอาคารเป็ น เสาเข็ ม เจาะ การตรวจสอบความเสี ย หาย
โครงสร้าง พบว่ามีรอยร้าวบริเวณพื้น และคาน ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3
โดยทิศทางและลักษณะของรอยร้าวประกอบด้วยรูปแบบของการแตกลาย
งาและกระจัดกระจายไร้ทิศทางแน่นอนในพื้น และตามแนวยาวในคาน ซึ่ง
ความกว้างสูงสุดของรอยร้าวมากกว่า 0.3 มม. มีความยาวรอยร้าวเป็นช่วง
ๆ มีค วามลึกของรอยร้าวถึ ง ระดับ เหล็กเสริม การเสื่อมสภาพ หรือการ
สลายตัวของคอนกรีต พบการหลุดร่อนของผิวคอนกรีตบริเวณคานชั้ น 2
ดังแสดงในรูปที่ 2 การบิดเบี้ยวหรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง พบว่า
พื้นมีการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน ดังแสดงในรูปที่ 4 พบการรั่วซึมของน้าหรือ
ของเหลวพบคราบหินปูนบริเวณปูนปั้นของเสา ดังแสดงในรูปที่ 5
5.1.3 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างโดยละเอียด
การตรวจสอบเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโค รงสร้ า งด้ า น
ความสามารถในการใช้งาน ในด้านการแอ่นตัวขององค์อาคาร ใช้วิธีการวัด
การทรุดตัวด้วยกล้องระดับ เพื่อหาค่าระดับบริเวณต่าง ๆ ของพื้นอาคาร
โดยมีตาแหน่งในการหาค่าระดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีค่าระดับบริเวณ
ต่าง ๆ ของพื้นอาคาร ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าระดับในแนว
ตัด A และ B ดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8 ตามลาดับ พบว่าบริเวณโดยรอบ
องค์พระเจดีย์มีค่าระดับต่ากว่าบริเวณองค์พระเจดีย์

รูปที่ 2 รอยร้าวบริเวณพื้น และคานของพระอุโบสถมหาเจดีย์

รูปที่ 3 รอยร้าวบริเวณคานของพระอุโบสถมหาเจดีย์

รูปที่ 4 แนวเสาที่มีการทรุดตัว

5.1.4 การประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้าง
พบว่าอาคารในกรณีนี้ความคงทนและความสามารถในการใช้งานได้ไม่
ผ่าน แต่มีความปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งมีความเสียหายในระดับที่ 3 เนื่องจาก
โครงสร้างหลักได้รับความเสียหาย เช่น คานมีรอยร้าว ประกอบกับการทรุด
ตัวไม่เท่ากันของโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างที่ใหม่จากการต่อเติมอาคาร
ส่งผลให้พื้นมีค่าระดับที่แตกต่างกัน โดยมีกระบวนการที่แนะนา คือ การ
ซ่อมแซมความเสียหายที่เป็นปัญหาของการรับน้าหนัก
5.1.5 การแนะนาวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
ค่าระดับบริเวณต่าง ๆ ของอาคารควรมีการตรวจติดตามผล เพื่อให้แน่ใจ
ว่าอาคารไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขึ้น
รูปที่ 5 คราบหินปูนบริเวณปูนปั้นของเสา
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5.2 กรณีโครงสร้างอาคารที่ถูกเพลิงไหม้

ตารางที่ 1 ค่าระดับที่ตาแหน่งต่าง ๆ ของพื้นอาคาร
ตาแหน่ง
ค่าระดับ (เมตร)
ประเภทของเสาเข็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4.256
4.236
4.068
3.970
4.057
3.975
4.497
4.322
4.057
4.479
4.496
4.417
3.996
3.964
4.500
3.983
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5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอก
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มตอก
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอก
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มตอก
เสาเข็มเจาะ

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงสามชั้นครึ่ง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536
เป็นอาคารพาณิช ย์ โดยมีรูปแบบโครงสร้างอาคารที่ใช้ เสาคอนกรีตเสริม
เหล็กหล่อในที่ คานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ และพื้นมีทั้งคอนกรีตเสริม
เหล็ ก หล่ อ ในที่ และแผ่ น พื้ น ส าเร็ จ รู ป ซึ่ ง โครงสร้ า งเสา คาน และพื้ น
ผ่านการเผชิญอุณหภูมิสูงจากไฟไหม้
5.2.2 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง ด้วยวิธีตรวจพินิจ
โครงสร้ า งได้ เ ผชิ ญ อุ ณ หภู มิ สู ง จากไฟไหม้ เ ป็ น ระยะเวลาประมาณ
6 ชั่วโมง ในส่วนการตรวจสอบความเสียหายโครงสร้าง พบว่ามีรอยร้าว
บริเวณผนัง และคานดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10 ตามลาดับ โดยทิศทาง
และลักษณะของรอยร้าวบริเวณผนัง และคานชั้น 2 จะเป็นรูปแบบทแยง
มุมหรือแนวเฉียง มีความกว้างสูงสุดของรอยร้าวมากกว่า 0.3 มม. มีความ
ยาวรอยร้ า วเป็ น ช่ ว ง ๆ มี ความลึ กของรอยร้ าวถึ งระดั บเหล็ กเสริ ม การ
เสื่อมสภาพ หรือการสลายตัวของคอนกรีต พบการหลุดร่อนของผิวคอนกรีต
บริ เ วณพื้ น จนเหล็ ก เสริ มปรากฏ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 11 นอกจากนี้ ยั ง พบ
แผ่นพื้นชั้น 2 แอ่นตัวอย่างมาก ดังแสดงในรูปที่ 12

5.2.3 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างโดยละเอียด
อาคารนี้ไม่ได้ถูกดาเนินการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างโดยละเอียด
เนื่องจากผลการตรวจสอบด้วยวิธีตรวจพินิจเพียงพอในการประเมินระดับ
ความเสียหายของโครงสร้าง
5.2.4 การประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้าง
อาคารในกรณีนี้ไม่มีความคงทน ไม่มีความสามารถในการใช้งานได้
และไม่มีความปลอดภัย ซึ่งมีความเสียหายในระดับที่ 5 เนื่องจากโครงสร้าง
หลั ก ได้ รั บ ความเสี ย หาย ได้ แ ก่ คานมี ร อยร้ า วขนาดใหญ่ นอกจากนี้
โครงสร้างที่เผชิญอุณหภูมิสูงจากไฟไหม้จะส่งผลต่อการลดลงของกาลังและ
สมบัติทางกลของวัสดุ ทั้งคอนกรีตและเหล็กเสริม [1] ทาให้ไม่สามารถใช้
งานอาคารได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และอาจไม่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า ในการซ่ อ มแซม
กระบวนการที่แนะนา คือ การระงับการใช้อาคาร และดาเนินการรื้อถอน
ต่อไป

รูปที่ 6 ตาแหน่งในการหาค่าระดับ
ค่าระดับ (เมตร)

ตาแหน่ง

5.2.5 การแนะนาวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

รูปที่ 7 ค่าระดับในแนวตัด A

อาคารควรถูกรื้อถอน เนื่องจากโครงสร้างไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และ
เป็นอันตรายต่อการใช้งาน

ค่าระดับ (เมตร)

ตาแหน่ง
รูปที่ 8 ค่าระดับในแนวตัด B
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5.3 กรณีโครงสร้างอาคารที่เสียหายเนื่องจากคลอไรด์
5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร
อาคารหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า มีรูปแบบโครงสร้างอาคารที่ใช้ เสา
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ คานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ และพื้นเป็น
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หล่ อ ในที่ ซึ่ ง โครงสร้ า งเสา คาน และพื้ น อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมทีส่ ัมผัสกับน้าทะเล
5.3.2 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง ณ ปัจจุบันด้วยวิธีตรวจพินิจ
รูปที่ 9 รอยร้าวบริเวณผนังของอาคารที่ถูกเพลิงไหม้

โครงสร้างเสา คาน พื้น และผนัง ได้ สัมผัส กับ น้าทะเลที่มีค ลอไรด์
การตรวจสอบความเสียหายโครงสร้าง พบว่ามีรอยร้าวบริเวณเสา คาน
และผนั ง ดั ง แสดงในรู ป ที่ 13 14 และ 15 ตามล าดั บ โดยทิ ศ ทางและ
ลักษณะของรอยร้าวจะปรากฎตามแนวเหล็กเสริม ในเสาและคาน และ
ขนานกันเป็นช่วง ๆ ในผนัง ซึ่งความกว้างสูงสุดของรอยร้าวมากกว่า 0.3
มม. มีความยาวรอยร้าวเป็นช่วง ๆ มีความลึกของรอยร้าวถึงระดับเหล็ก
เสริม การเสื่อมสภาพหรือการสลายตัวของคอนกรีต พบการหลุดร่อนของ
ผิวคอนกรีตบริเวณเสา คาน และผนัง ดังแสดงในรูป ที่ 16 17 และ 18
ตามล าดั บ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารซึ ม ของของเหลว พบเป็ น คราบสนิ ม ซึ ม
ออกมาจากรอยร้าวของเสา ดังแสดงในรูปที่ 19
5.3.3 การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างโดยละเอียด

รูปที่ 10 รอยร้าวบริเวณคานของอาคารที่ถูกเพลิงไหม้

อาคารนี้ไม่ได้ถูกดาเนินการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างโดยละเอียด
เนื่องจากผลการตรวจสอบด้วยวิธีตรวจพินิจเพียงพอในการประเมินระดับ
ความเสียหายของโครงสร้าง
5.3.4 การประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้าง

รูปที่ 11 การหลุดร่อนของผิวคอนกรีตบริเวณพื้น

พบว่าอาคารในกรณีนี้ไม่มีความคงทน ไม่มีความสามารถในการใช้งาน
ได้ และไม่มีความปลอดภัย โดยเหล็กเสริมเกิดสนิม และสูญเสียหน้าตัดจน
เป็นปัญหาในการรับน้าหนักบรรทุก เกิดรอยแตกร้าว และ หลุดร่อนของผิว
คอนกรี ต ค่ อ นข้ า งรุ น แรง ซึ่ ง มี ค วามเสี ย หายในระดั บ ที่ 4 เนื่ อ งจาก
โครงสร้างหลักได้รับความเสียหาย ได้แก่ เสา คาน และพื้นมีรอยร้าวขนาด
และคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมกระเทาะออก เหล็กเสริมเกิดสนิม นอกจากนี้
การรับกาลังโครงสร้างจะลดลง เนื่องจากการสูญเสียหน้าตัดของคอนกรีต
ละเหล็กเสริม ทาให้ไม่สามารถใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภัย แต่สามารถ
ดาเนินการซ่อมแซมได้ โดยมีกระบวนการที่แนะนา คือ การระงับการใช้
อาคาร และซ่อมแซมความเสียหายที่เป็นปัญหาของการรับน้าหนักต่อไป
4.3.5 การแนะนาวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
การรื้ อถอนคอนกรีต ในส่ วนที่เ สื่ อมสภาพดั ง แสดงในรูป ที่ 20 และ
ป้ อ งกั น สนิ ม ให้ แ ก่ เ หล็ ก เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารเคลื อ บผิ ว เหล็ ก หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ
จากนั้นหล่อคอนกรีตใหม่ทดแทนคอนกรีตที่เสื่อมสภาพด้วยวิธีการทาแบบ
แล้วเทหล่อคอนกรีตใหม่

รูปที่ 12 การแอ่นตัวของพื้น
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รูปที่ 17 การหลุดร่อนของผิวคอนกรีตบริเวณคาน

รูปที่ 13 รอยร้าวบริเวณเสาของอาคารหอหล่อเย็น

รูปที่ 18 การหลุดร่อนของผิวคอนกรีตบริเวณผนัง

รูปที่ 14 รอยร้าวบริเวณคานของอาคารหอหล่อเย็น

รูปที่ 15 รอยร้าวบริเวณผนังของอาคารหอหล่อเย็น
รูปที่ 19 การรั่วซึมของคราบสนิมจากรอยร้าวบริเวณเสา

รูปที่ 16 การหลุดร่อนของผิวคอนกรีตบริเวณเสา

รูปที่ 20 ตัวอย่างการรื้อผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ
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6. สรุป
6.1 กรณีศึกษาอาคารที่ทรุดตัว พบว่าเกิดรอยร้าวบริเวณคาน และพื้น มี
การหลุดร่อนของคอนกรีต และการรั่วซึมของของเหลว และยังมีการทรุดตัว
ไม่เท่ากันของโครงสร้าง ความเสียหายอยู่ในระดับที่ 3 คือ ความคงทน
ความสามารถใช้งานได้ ไม่ผ่าน และความปลอดภัย ผ่าน มีกระบวนการที่
แนะนา คือ การซ่อมแซมความเสียหายที่เป็นปัญหาของการรับน้าหนัก และ
ซ่อมแซมรอยร้าวและปูนฉาบที่กระเทาะด้วยวิธีการเคลือบผิว และซ่อมปะ
6.2 กรณีศึกษาอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ พบว่าเกิดรอยร้าวบริเวณผนัง และ
คาน มีการหลุดร่อนของคอนกรีต และยังมีการแอ่นตัวอย่างมากของแผ่น
พื้น โดยมีความเสียหายอยู่ในระดับที่ 5 คือ ความคงทน ความสามารถใช้
งานได้ และความปลอดภัย ไม่ผ่าน และมีกระบวนการที่แนะนา คือ การ
ระงับการใช้อาคาร และดาเนินการรื้อถอนต่อไป
6.3 กรณีศึกษาอาคารที่เสียหายเนื่องจากคลอไรด์ พบว่าเกิดรอยร้าวและ
การหลุดร่อนของคอนกรีต บริเวณเสา คาน และผนัง และยังมีการรั่วซึม
ของของเหลว โดยมี ค วามเสี ย หายอยู่ ใ นระดั บ ที่ 4 คื อ ความคงทน
ความสามารถใช้งานได้ และความปลอดภัย ไม่ผ่าน และมีกระบวนการที่
แนะนา คือ การระงับการใช้อาคาร และซ่อมแซมความเสียหายที่เป็นปัญหา
ของการรับน้าหนักต่อไป
จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ในการตรวจสอบ การประเมิน และการแนะนา
วิธีการซ่อมแซมโครง สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติ
ได้ กรณีที่พบโครงสร้างที่เสียหายในลักษณะดังกล่าว
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ประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีตก่าลังอัดต่า่ เสริมแรงด้วย
แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง
Torsional performance of low strength RC concrete beams strengthened
with high-ductile metal straps
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพการรับ แรงบิดของคานคอนกรีต กาลัง
อัดตาเสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัด รอบภายหลัง ซึ งแรงบิ ด
ทีเกิดขึ้นในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทาให้โครงสร้างเกิดความเสียหาย
อาจเกิ ด จากการรั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก ที กระท าเยื้ อ งศู น ย์ หรื อ เกิ ด
จากแผ่นดินไหว ทาให้โครงสร้างเกิดการบิด โดยการทดสอบจะประกอบ
ไปด้ ว ย ตั ว อย่ า งคานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จ านวน 4 คาน ตั ว แปรที
ทาการศึกษา คือ คอนกรีตทีมีค่ากาลังอัดตาเท่ากับ 15 MPa ระยะห่างของ
เหล็กปลอก (50 และ 100 มม.) ระยะห่างของการรัดรอบเสริมกาลังโดย
แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง ผลการทดสอบทีจะทาการนาเสนอ ได้แก่ การวิบัติ
ของแรงบิดในคานคอนกรีตเสริมเหล็กและมุมบิด, ค่าน้าหนักสูงสุดและ
รูปแบบการวิบัติ, รูปแบบและพฤติกรรมรอยร้าว, การวิเคราะห์พฤติกรรม
การแอ่นตัวของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค าส าคั ญ : ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ แรงบิ ด , แผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรง,
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตกาลังอัดตา, การเสริมกาลัง

Abstract
This research studies the Torsional performance of low
strength RC concrete beams strengthened with post–tension
metal strapping technique. The torsion that causes structural
damage in reinforced concrete buildings may be a result of the
load being focused at the center, or by an earthquake resulting
in a structure twisting. The test consists of 4 reinforced concrete
beam samples. The variable studies low strength concrete has the
compressive strength (1 5 MPa), shear reinforcement ratio, with
different spacings (50 and 100 mm), the distance of the fastening
around the reinforcement by the pressed steel induction plate,
test results that will be presented, torque failure in reinforced

concrete beams and torsional angles, maximum failure and
failure form, cracks and behavior, and behavior analysis of
reinforced concrete beams.
Keywords: Torsion Performance, Post - tensioned metal
strapping, Reinforced Concrete Beams, low strength concrete,
Reinforcement

1. บทน่า
การออกแบบโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มั ก จะนิ ย มออกแบบ
ให้อาคารสามารถรับแรงเฉือน แรงอัด และแรงดัดได้ดี ในบางครั้งโครงสร้าง
จ าเป็ น ต้ อ งรั บ แรงบิ ด อาจเกิ ด จากแผ่ นดิ น ไหว หรื อ การรั บ แรงกระทา
เยื้ อ งศู น ย์ เช่ น คานรั บ พื้ น ระเบี ย ง คานรั บ พื้ น กั น สาด ซึ งการวิ บั ติ ข อง
อาคารจะทาให้เกิดการสูญเสียจานวนมาก โดยส่วนใหญ่โครงสร้างคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก มั ก จะพบว่ า เสากั บ คาน ที เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก มั ก จะเกิ ด
การวิบัติก่อน จึงได้มีการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเสาและคานเพือ
ลดความเสียหายทีเกิดขึ้นให้น้อยลง [1]
การเสริมกาลังองค์อาคารรับแรงส่วนเกินไม่ว่าจะเป็น แรงดัด แรงอัด
แรงเฉื อ น หรื อ แรงบิ ด ได้ มี ก ารศึ ก ษาโดยใช้ เ ส้ น ใยคอมโพสิ ต (FRP)
ทีทาจากพอลิเ มอร์เสริมเส้นใยประเภทแผ่นมาใช้ทาการหุ้มรอบภายหลัง
โ ด ย วิ ธี Externally Bonded Reinforcement, EBR เ พื อ เ ส ริ ม ก า ลั ง
ให้ กั บ องค์ อ าคาร [2-7] อย่ า งไรก็ ต าม ขั้ น ตอนการด าเนิ น การติ ด ตั้ ง
เ พื อให้ แ รงยึ ด เ หนี ยวระหว่ า งวั ส ดุ ค อมโพสิ ตแล ะผิ ว ค อ น ก รี ต
ต้ อ งใช้ ผู้ เ ชี ยวชาญในการติ ด ตั้ ง และค่ า ใช้ จ่ า ยของวั ส ดุ ป ระเภท
วัสดุคอมโพสิตและวัสดุยึดเหนียวมีราคาสูง เมือเทียบกับวิธีการหุ้มรอบ
ด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก (Steel jacketing) หรื อ การพอกทั บ ด้ ว ยคอนกรี ต ใหม่
(Concrete overlay) ด้ ว ยปั จ จั ย เหล่ า นี้ เป็ น ผลให้ ก ารพิ จ ารณาการใช้
วัดสุคอมโพสิตเสริมแรง โดยวิธี EBR สาหรับโครงสร้างอาคารในประเทศ
ทีกาลังพัฒนาอาจไม่แพร่หลาย [7]
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จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้น ได้มีการศึ กษาวิจัยวัสดุและวิธีการเสริม
ก าลั ง โดยใช้ แ ผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรงในการเสริ ม ก าลั ง คานคอนกรี ต
(Post-tension metal strapping) โอบรัดองค์อาคารคอนกรีต คล้ายกับ
วิ ธี EBR แต่ ก ารใช้ แ ผ่ น เหล็ ก เหนี ย วรั ด รอบจะเป็ น การอั ด แรงขณะท า
การติดตั้ง [4,8] ซึงผลจากการวิจัยโดย Frangou และคณะ [4] ได้พัฒนา
เทคนิคการใช้เหล็กพืดรัดรอบอัดแรง (Post-Tensioned Metal Straps,
PTMS) ดังแสดงในรูป ที 1 เพือใช้เ ป็ นชุดอุป กรณ์สาหรับเสริมกาลังองค์
อาคารคอนกรีตรับแรงอัด โดยค่าความแข็งแรงของสายโลหะโดยทัวไปจะ
แตกต่างกันไประหว่าง 300 ถึง 1000 MPa ซึงแรงดึงจะถูกควบคุมโดยผู้
ติ ด ตั้ ง เครื องอั ด แรงดั น ทรงกระบอกและเครื องตึ ง ระบบ ไฮดรอลิ ก
โดยผลจากการอั ด แรงขณะติ ด ตั้ ง เหล็ ก พื ด จะเป็ น การเพิ มแรงรั ด รอบ
เรียกว่า Confinement ซึ งเป็ นผลทาให้ค วามสามารถในการรับน้าหนัก
รับแรงอัดของคอนกรีตทรงกระบอก เพิมขึ้น 20-40%
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิภาพการรับแรงบิดของ
คานคอนกรี ต ก าลั ง อั ด ต าเสริ ม แรงด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก เหนี ยวอั ด แรงรั ด รอบ
ภายหลัง โดยขอบเขตงานวิจัย จะทาการทดสอบคานทั้งหมด 4 ตัวอย่าง
เพือเปรียบเทียบการวิบัติของแรงบิดในคานคอนกรีตเสริมเหล็ กและมุมบิด,
ค่าน้าหนักสูงสุดและรูปแบบการวิบัติ , รูปแบบและพฤติกรรมรอยร้าวและ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการแอ่นตัวของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวแปรที
ทาการศึกษา คือ คอนกรีตทีมีค่ากาลังอัดตาเท่ากับ 15 MPa ระยะห่างของ
เหล็กปลอก 50 และ 100 มม.

3. วิธีการศึกษาและทดสอบ
3.1 รายละเอียดคานทดสอบ
งานวิจัยนี้ได้ทาการเตรียมตัวอย่างในการทดสอบคานคอนกรีตเสริม
เหล็กจานวน 4 ตัวอย่าง ซึงมีขนาด 150x250x2700 มม. ซึงแต่ละคานจะมี
รายละเอียดดัง นี้ B1 คานคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปลอก จานวน 1 คาน,
B2 คานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ปลอกระยะห่ า ง 100 มม. จ านวน 1 คาน,
B2-ST คานคอนกรี ต เสริ ม ก าลั ง ด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรง และ
B3 คานคอนกรีตเสริมเหล็กปลอกระยะห่าง 50 มม. (ออกแบบรับแรงบิด)
ดังแสดงในรูปที 3
3.2 คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต

รู ป ที่ 1 อุ ป กรณ์ ส าหรั บ เสริ ม โครงสร้ า งคอนกรี ต ด้ ว ย Post-tensioned
metal strapping (PTMS) (อ้างอิงจาก [7])
ในประเทศไทย คณะวิ จั ย โดย Imjai และคณะ [7,8] ได้ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการเสริมกาลังองค์อาคารคอนกรีตรับแรงอัดด้วยวิธี PTMS
และ EBR และได้ทาการปรับปรุงวิธีการหุ้มรอบและอุปกรณ์จั บยึด เพือลด
ปัญหาจาการคลายตั วในระยะยาว เช่น Stress relaxation โดยการเพิม
การจั บ ยึ ด ด้ ว ย Mechanical anchorage โดยการใช้ Chemical bolt
ระหว่างช่วงของเหล็กพืด แล้วพิจารณาพื้นทีหน้าตัดสุทธิในการออกแบบ
และท าการออกแบบ Clip lock ซึ งเป็ น เหล็ ก low strength เกิ ด สนิ ม
ได้ง่าย จึงได้มีการเปลียนมาใช้ Aluminum clip lock ซึงจะประยุกต์ใช้ใน
การเสริมกาลังคานสาหรับงานวิจัยนี้
งานวิจัยในต่างประเทศได้มีการเสริมกาลังด้วยระบบ PTMS สาหรับ
องค์อาคารรับแรงอัด เช่น เสาทีมีกาลังอัดปานกลางถึงกาลังสูง แต่สาหรับ
การประยุกต์ใช้การเสริมกาลัง PTMS สาหรับ คานคอนกรีตรับ แรงบิ ดที
ก าลั ง อั ด ต ายั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาอย่ า งจริ ง จั ง [ 8-12] ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้
จึงทาการศึกษาประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีต กาลังอัดตา
(ค่า f’c ไม่เกิน 15 MPa) ทีเสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กเหนีย วอัดแรงรัดรอบ
ภายหลัง

คอนกรี ต ที ใช้ ใ นการทดสอบเป็ น คอนกรี ต ปอร์ ต แลนด์ ป ระเภท 1
(OPC type 1) ดังตารางที 1 ซึงกาหนดกาลังอัดคอนกรีตเท่ากับ 15 MPa
ได้เก็บตัวอย่างการทดสอบประเภทละ 6 ตัวอย่าง เพือหาค่าเฉลียคุณสมบัติ
ของคอนกรี ต โดยมี ผ ลการทดสอบดั ง นี้ ค่ า ก าลั ง อั ด Cube strength
เท่ากับ 18.8 MPa, ค่ากาลังอัด Cylinder strength เท่ากับ 15.4 MPa ที
เวลา 28 วัน ดัง แสดงในตารางที 2 ในส่วนของการทดสอบแรงดึ ง ของ
เหล็กเสริม 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอก (RB9) และเหล็กตามแนวยาว (DB12)
ชนิดละ 3 ตัวอย่าง ซึงมีกาลังจุดครากเฉลียเท่ากับ 362 MPa และ 602
MPa และก าลั ง แรงดึ ง สู ง สุ ด เฉลี ยเท่ า กั บ 514 MPa และ 645 MPa
ตามลาดับ
3.3 การเสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง
การทดสอบในโครงการวิ จั ย นี้ จ ะท าการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการ
รั บ แรงบิ ด ของคานคอนกรี ต ที มี ก าลั ง อั ด ต า (f’c=15 MPa) เสริ ม แรง
ด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรงรั ด รอบภายหลั ง มี ข นาด 0.9x32 มม.
(fu = 950 MPa) โดยเครืองปรับแรงดึงจะถูกควบคุมโดยแรงดันไฮดรอลิก
(รูปที 2) ซึงแรงดึงจะถูกควบคุมโดยผู้ติดตั้งเครืองอัดแรงดันทรงกระบอก
และเครื องตึ ง ระบบไฮดรอลิ ก ซึ งแรงดึ ง จะถู ก ควบคุ ม โดยผู้ ติ ด ตั้ ง
เครืองอัดแรงดันทรงกระบอกและเครืองตึง ระบบไฮดรอลิก โดยแรงลม
ขนาด 8 bar หรือ 116 psi ซึงจะมีผลทาให้เกิดแรงดึงในเหล็กแผ่นประมาณ
400 kg
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ของคาน การบั น ทึ ก ค่ า การแอ่ น ตั ว จะท าภายหลั ง การเพิ มหรื อ ลดช่ ว ง
น้าหนักทีกระทาบนคาน คานทาการตีกริดขนาด 50x50 มม. เพือบันทึก
ลักษณะรอยร้าวระหว่างการทดสอบ ดังแสดงในรูปที 4

รูปที่ 2 การเสริมกาลังคานด้วยแผ่นเหล็กเหนียว (คาน B2-ST)
3.4 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการแอ่นตัว
การวั ด การแอ่ น ตั ว จะใช้ เ ครื องมื อ Linear Voltage Displacement
Transducers (LVDT) ซึงสามารถอ่านค่าละเอียดได้ถึง 0.001 มม. จานวน
2 ชุด บริเวณปลายคานสาหรับใช้คานวณค่ามุมบิด โดยการวัดการแอ่นตัว

3.5 การให้น้าหนักบรรทุกและการประมวลผล
การให้น้าหนักบรรทุกบนคานทดสอบ โดยเครือง UTM ขนาด 50 ตัน
โดยจะนาคานเหล็กมาวางไว้บนคานทดสอบและมีน้าหนักกระทา ดังรูปที 4
เพือให้เกิดแรงบิดทีกระทากับคาน เพือศึกษาพฤติกรรมการรับแรงบิดของ
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก และทาการทดสอบคานคอนกรีตทีเสริมกาลังด้วย
แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง ภาพการติดตั้งตัวอย่างคานทดสอบภายใต้แรงบิด
จากชุดทดสอบโครงสร้าง แสดงในรูปที 4

Specimen B1

Specimen B2

Specimen B3

รูปที่ 3 มิติคานทดสอบและรายละเอียดเหล็กเสริม

Transfer beam
Specimen

LVDT

รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและให้น้าหนักบรรทุกของคานทดสอบ
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตที 1 ลบ.ม.
Cement
248

Mix proportion (kg/m3)
Coarse aggregate
Fine aggregate
1118
755
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Water
198

w/c ratio
0.79

Slump
(mm)
75
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกาลังอัดคอนกรีตที 28 วัน
Statistical
values
Mean (MPa)
Std. Dev. (MPa)
Sample (No)
Min.
Mix.

Cube
Compressive strength (fc)
18.8
3.1
6
17.2
21.5

Cylinder
Compressive strength (fc)
15.4
2.8
6
14.1
18.9

Tensile strength
(ft)
1.4
0.5
6
1.6
1.3

Flexural
Strength (fb)
1.9
0.3
6
2.1
1.4

4. ผลการทดสอบ
4.1 น้าหนักวิบัติและรูปแบบการวิบัติ
น้าหนักวิบัติและรูปแบบการวิบัติ แสดงในตารางที 3 โดยรูปแบบการ
วิบัติและรอยร้าวของคานทดสอบจะเกิดจากแรงบิดทีกระทากับแรงเฉือน
ทาให้คอนกรีตเป็นตัวรับแรงอัดและเหล็กเสริมเป็นตัวทาให้เกิดความเค้นดึง
เมื อช่ ว งเวลาหนึ งที ใช้ แ รงบิ ด มากขึ้ น จะท าให้ เ กิ ด รอยแตกร้ า วบริ เ วณ
ด้านหน้าและด้านหลังคาน ซึงรอยแตกร้าวจะมีลักษณะเป็นเกลียวหมุน
โดยรอบทามุมประมาณ 22 - 45 องศา แสดงโดยเส้นประสีแดง ใกล้กับ
แนวร้ า วของคานทดสอบ ดั ง รู ป ที 5 และมี พิ กั ด รอยร้ า วแรก Cracking
torque = 4.38 kN-m ตากว่าคานทดสอบอืนๆ และค่า Cracking torque
เพิ มขึ้ น 114% (5.02 kN-m) และ 112% (4.92 kN-m) ส าหรั บ คาน B3
และ B2-ST ตามลาดับ
ในส่วนของ Crack twist angle หรือค่ามุมบิด พบว่าคานควบคุม B1
มีค่ามุมบิด = 0.00432 Degree น้อยกว่าคานอืนๆ และพบว่าคานทีมีระยะ
เหล็กปลอก และมีการเสริมกาลังมีค่ามุมบิดเท่ากับ 0.04650 และ 0.09168
Degree ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าคานทีมีการเสริมกาลั งสามารถเสียรูปได้
มากกว่าคานทีไม่มีการเสริมกาลัง
การวิเคราะห์ค่าแรงบิดประลัย พบว่าคาน B1 มีค่าความเหนียวเท่ากับ
4.40 kN-m และเพิ มขึ้ น 125% (5.54 kN-m), 150% (6.63 kN-m) และ
245% (10.78 kN-m) สาหรับคานฺ B2, B3 และ B2-ST ตามลาดับ
การวิเคราะห์ค่าความเหนียว Toughness โดยพิจารณาพื้นทีใต้กราฟ
พบว่าคาน B1 มีค่าตาสุดและเพิมขึ้นสาหรับคานทีมีเหล็กปลอกและคานที
มีการเสริมกาลัง ดังแสดงในตารางที 3

B1

B2

B3

B2-ST

B2-ST after remove steel straps
รูปที่ 5 ภาพการวิบัติของตัวอย่างคานทดสอบ
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ
Beam
specimen

Cracking
torque
(kN-m)

Crack twist
angle
(Degree)

Ultimate
torque
(kN-m)

Ultimate twist
angle
(Degree)

Increase of
ultimate torque
(%)

Toughness
(kN-m.rad.
x10-4)

B1
B2
B3
B2-ST

4.38
4.56
5.02
4.92

0.00096
0.00466
0.00384
0.02437

4.40
5.54
6.63
10.78

0.00432
0.03540
0.04650
0.09168

125
150
245

98.53
415.72
421.60
831.10

12
Ultimate totque,Tu (kN.m)

4.2 การวิเคราะห์แรงบิดและมุมบิด
จากรู ป ที 6 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงบิ ด กั บ มุ ม บิ ด ของคาน
ทดสอบจะพบว่ า แรงบิ ด ที กระท าลงบนคานในช่ ว งแรกจนถึ ง แรงบิ ด
แตกร้าว มุมบิดของคานมีค่าน้อยมากเนืองจากคอนกรีตจะทาหน้ าทีรับ
แรงบิ ดในช่วงแรก ดัง ตารางที 3 เมือทาการเปรียบเทียบจะพบว่ า คาน
B2-ST ทีเสริมกาลังจะสามารถรับแรงบิดได้ดีกว่าคานทีไม่ได้เสริมกาลังซึง
แรงบิ ด สู ง สุ ด ที เกิ ด ขึ้ น เท่ า กั บ 10.78 (kN.m) และมุ ม บิ ด สู ง สุ ด ที เกิ ด ขึ้ น
เท่ากับ 0.09168 Degree
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับมุมบิด
4.3 ประสิทธิภาพการเสริมกาลัง
จากรู ป ที 7 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค่ า โมเมนต์ บิ ด สู ง สุ ด
จากการทดสอบพบว่ า คาน B2 มี ค่ า โมเมนต์ บิ ด สู ง กว่ า คาน B1 อยู่
20.58% และคาน B2-ST มีค่าโมเมนต์บิดสูงกว่าคาน B2 อยู่ 48.61% ซึง
แสดงให้เห็นว่าการเสริมกาลังคานด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงทาให้เพิม
ความสามารถในการรับแรงบิดแตกร้าวและแรงบิดสูงสุดได้ดีกว่าคานทีไม่
เสริมกาลังอย่างมีนัยสาคัญ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีต กาลัง
อัดตาเสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง โดยศึกษาผล
ของระยะห่างระหว่างเหล็กปลอก คานไม่เสริมเหล็กปลอก และผลของคาน
ทีเสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
1. พิกัดรอยร้าวแรกของคานควบคุมทีไม่มีเหล็กปลอก พบว่า Cracking
torque = 4.38 kN-m ต ากว่ า คานทดสอบอื นๆ และค่ า Cracking
torque เ พิ มขึ้ น 114% ( 5.02 kN-m) และ 112% (4.92 kN-m)
สาหรับคาน B3 และ B2-ST ตามลาดับ
2. คานควบคุม B1 มีค่า Crack twist angle = 0.00432 Degree น้อย
กว่าคานอืนๆ และพบว่าคานทีมีระยะเหล็กปลอก และมีการเสริม
กาลังมีค่ามุมบิดเท่ากับ 0.04650 และ 0.09168 Degree ตามลาดับ
แสดงให้เห็นว่าคานทีมีการเสริมกาลังสามารถเสียรูปได้มากกว่าคานที
ไม่มีการเสริมกาลัง
3. การวิ เ คราะห์ ค่ า แรงบิ ด ประลั ย พบว่ า คาน B1 มี ค่ า ความเหนี ย ว
เ ท่ า กั บ 4.40 kN-m แ ล ะ เ พิ ม ขึ้ น 125% ( 5.54 kN-m), 150%
(6.63 kN-m) และ 245% (10.78 kN-m) สาหรับ คานฺ B2, B3 และ
B2-ST ตามลาดับ
4. การเสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลังสามารถ
เพิมกาลังรับแรงบิดแตกร้าวและกาลังต้านทานแรงบิดได้ดีกว่าคานที
ไม่มีการเสริมกาลัง เท่ากับ 245%
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5. ระยะห่ า งเหล็ ก ปลอกเมื อเที ย บกั บ ไม่ เ หล็ ก ปลอกทั้ ง สองแบบมี
ผลกระทบต่อกาลังการรับแรงบิดซึงเมือไม่มีเหล็กปลอกจะทาให้คาน
สามารถรับแรงบิดได้น้อยมากแต่ถ้าระยะห่างของเหล็กปลอกน้อยจะ
ทาให้สามารถรับแรงบิดได้ดีกว่าไม่มีเหล็กปลอก
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ศึกษาค่าตัวประกอบปรับผลการตอบสนองที่เหมาะสมสาหรับหอถังสูง
ที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวงในประเทศไทย
Evaluation of Response Modification Factor of
RC Shaft Support of Elevated Tank in Thailand
ธนากร ใจปิต1,*
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บทคัดย่อ

construction in Thailand, both 300 cubic meters and 500 cubic
meters, which is reinforced concrete shear wall system, were
ปัจจุบันการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวใน
6.46 and 6. 27, respectively. These values are greater than R
ประเทศไทยอ้ า งอิ ง ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้ า นทานการ
value that is recommended for reinforced concrete shear wall
สั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว (มยผ.1301/1302-61) ซึ่ ง ได้ ก าหนดค่ า ตั ว
system in design standards.
ประกอบปรับผลตอบสนอง (R) ที่เป็นตัวแปรสาคัญในการออกแบบระบบ
โครงสร้างต่าง ๆ ไว้ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงระบบโครงสร้างหอถังสูงรูปแบบ Keywords: elevated RC tank, response modification factor,
ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะหอถั ง สู ง ที่ ร องรั บ ด้ ว ยผนั ง คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก แบบ pushover analysis
ทรงกระบอกกลวง มีเพียงค่า R ที่ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์โครงสร้าง 1. คานา
อาคาร เช่น ค่า R สาหรับระบบโครงสร้างกาแพงรับแรงเฉือนธรรมดาซึ่งมี
หอถังสูงที่ใช้ สาหรับ บรรจุน้าประปาเพื่อใช้ในงานสาธารณู ป โภคขั้ น
ค่าเท่ากับ 4 แต่จากผลการศึกษาพบว่าค่า R ของหอถังสูงจากแบบก่อสร้าง
มาตรฐานในประเทศไทยทั้ งแบบขนาดความจุ 300 ลูก บาศก์ เมตร และ พื้ น ฐานของชุ ม ชน ซึ่ ง ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของหอถั ง สู ง ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น
ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตรซึ่งมีโครงสร้างรองรับเป็นระบบโครงสร้าง โดยทั่วไปจะเป็นถังเก็บน้าด้านบนและรองรับด้วยเสามากกว่าหนึ่งต้นและมี
กาแพงรับแรงเฉือน ได้ค่า R เท่ากับ 6.46 และ 6.27 ตามลาดับ ซึ่งได้ค่าที่ คานรัดรอบเพื่อยึดโยงเสาโดยมีลักษณะเหมือนโครงเฟรมในอาคาร และยัง
มากกว่าเมื่อเทียบกับค่า R ที่กาหนดในมาตรฐานสาหรับระบบโครงสร้าง มีอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างเนื่องจากมีความแข็งแรง
และมีขนาดความจุมากกว่ารูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น คือ หอถังสูงที่รองรับ
กาแพงรับแรงเฉือนที่ใช้สาหรับในอาคาร
ด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวง
คาสาคัญ: หอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก, ตัวประกอบปรับผลตอบสนอง,
เมื่ อ ถั ง เก็ บ น้ าอยู่ ใ นสภาวะที่ บ รรจุ น้ าที่ ว างอยู่ บ นหอถั ง สู ง ได้ รั บ
วิธีการวิเคราะห์แบบสถิตไม่เชิงเส้น
ผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหว จะเกิดการกระเพื่อม (Sloshing) ของน้าไป
มาแบบพลศาสตร์ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด แรงกระท าเพิ่ ม ขึ้ น กั บ โครงสร้ า ง การ
Abstract
ออกแบบโครงสร้างหากไม่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ แรงกระท าเพิ่ ม ที่ ก ล่ าวมา
Nowadays, building structures are designed to resist
ข้ างต้ น ก็ อ าจจะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ระบบโครงสร้างภายหลั ง ได้
earthquakes in Thailand based on the Seismic resistant building
ดังนั้นการวิเคราะห์ หาพฤติกรรมพลศาสตร์ ของโครงสร้างที่เกิดจากแรง
design standards ( DPT 1301/ 1302-61) . They determine the
แผ่ น ดิ น ไหวของอาคารประเภทหอถั ง สู ง จึ ง แตกต่ า งจากประเภทของ
response modification factor, R, which is an essential variable in
โครงสร้างอาคารทั่วไป โดยการคานวณหาแรงของแผ่นดินไหวที่กระทาต่อ
the design of various structural systems but not including the
โครงสร้างนั้น วิศวกรผู้ออกแบบต้องทราบถึงค่าตัวประกอบที่สาคัญต่าง ๆ
elevated tank structure, especially the reinforced concrete shaft
ซึ่งค่าตัวประกอบเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะที่ตั้งอาคาร ประเภทของ
support of elevated tank. There is only R value as a guideline
อาคาร โดยหนึ่งในค่าตัวประกอบที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของอาคาร
for the analysis of buildings. For example, R values of the
โดยตรงที่มาตรฐานต่าง ๆ กาหนดไว้ คือ ค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง
ordinary reinforced concrete shear wall equaled to 4. From the
(R) ซึ่ ง มาตรฐานการออกแบบอาคารต้ า นทานการสั่ น สะเทื อ นของ
study, the R values of elevated tank from the standard
แผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61) [1] ที่ถูกกาหนดโดยกรมโยธาธิการและ
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ผั ง เมื อ ง ก็ ยั งไม่ ได้ แ นะน าค่ า ตั ว ประกอบผลตอบสนอง ( R) ของระบบ
โครงสร้างหอถั งสูง รูป แบบต่ าง ๆ โดยเฉพาะหอถั งสู ง ที่ รองรับ ด้ วยผนั ง
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวงที่นิยมก่อสร้างในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาค่าตัวประกอบผลตอบสนองที่
เหมาะสมส าหรั บ หอถั ง สู ง ที่ ร องรั บ ด้ ว ยผนั ง คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก แบบ
ทรงกระบอกกลวง สาหรับรูปแบบโครงสร้างในประเทศไทย

2. การจาลองและการวิเคราะห์โครงสร้างหอถังสูง
2.1 หอถังสูงตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ใช้ตัวอย่างโครงสร้างหอถังสูงที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบทรงกระบอกกลวง 2 ตัวอย่าง คือ หอถังสูง ขนาดความจุ 300
ลู ก บาศก์ เมตร ความสู ง 38.70 เมตร และหอถั ง สู ง ขนาดความจุ 500
ลูกบาศก์เมตร ความสูง 35.40 เมตร โดยมีมิติและรายละเอียดเหล็กเสริม
ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 ตามลาดับ และค่ากาลังวัสดุได้ใช้คอนกรีตที่
มีค่ ากาลังอัดประลัยของคอนกรีตเท่ากับ 24.5 เมกะปาสคาลและเหล็ก
เสริมเกรด SD30 มีค่ากาลังรับแรงดึงที่จุดครากเท่ากับ 294 เมกะปาสคาล

รูปที่ 3 หอถังสูงที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวง
ขนาดบรรจุ 500 ลูกบาศก์เมตร

รูปที่ 4 รายละเอียดเหล็กเสริมบริเวณโคนเสาหอถังสูงขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร

การวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างหอถังสูงจาเป็นที่จะต้องพิจารณา
จากหลายปัจจัยหลัก เช่นพฤติกรรมพลศาสตร์ของถังเก็บน้า และพฤติกรรม
พลศาสตร์ของโครงสร้างหอถังสูง เพื่อ ให้ผลของการวิเคราะห์โครงสร้างหอ
ถังสูงใกล้เคียงกับความเป็นจริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รูปที่ 1 หอถังสูงที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวง
ขนาดบรรจุ 300 ลูกบาศก์เมตร

2.2 การจาลองพฤติกรรมพลศาสตร์ของถังเก็บนา

รูปที่ 2 รายละเอียดเหล็กเสริมบริเวณโคนเสาหอถังสูงขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร

W. Housner [2] ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของถังเก็บน้าเมื่อ
มีแรงกระทาจากแผ่นดินไหว โดยการแบ่งมวลของโครงสร้างและมวลของน้า
ในถังออกเป็น 2 ประเภทคือ Impulsive Mass ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยให้
มวลของโครงสร้างกับมวลของน้าเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน และอีก
ประเภทคื อ Convective Mass ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ โ ดยให้ ม วลของ
โครงสร้างกับมวลของน้าเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณา
ผลของการกระฉอก (Sloshing) ภายในถังเก็บน้า โดยสมมติฐานให้มวลของ
น้ากับ ถั งเก็บ น้ายึดโยงกัน ในรูป แบบของสปริง ติดกับ โครงสร้างของถั งน้ า
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เรี ย กว่ า Spring Mass Model ในเวลาต่ อ มาได้ พั ฒ นาเป็ น มาตรฐานที่ แบบจาลองของโปรแกรมด้วย เพื่อให้พฤติกรรมของโครงสร้างใกล้เคียงกับ
ยอมรับและใช้กันทั่วไป คือ มาตรฐาน ACI 350.3-06 [3] ดังแสดงในรูปที่ 5 ความเป็นจริง ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6
และตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์สามารถคานวณได้ตามสมการที่
(1) ถึง (8)

 D 
tanh 0.866 

Wi

 H L  

WL
 D 
0.866 

 HL 

(1)

 D
Wc
 0.23 
WL
 HL

(2)



 H L 
 tanh 3.68 

 D 



1,000
9.81
1,000
mc  Wc 
9.81
mi  Wi 

h 'i
 0.45
HL

กรณีที่

(3)
รูปที่ 5 พฤติกรรมพลศาสตร์ของถังเก็บน้า ACI 350.3-06 [3]

(4)
D
 0.75
HL
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HL 
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HL
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 HL
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 3.68 H L 
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 D 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของถังเก็บน้าตัวอย่าง

(5)

(6)

(7)

(8)

โดยที่ D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของถังเก็บน้า (เมตร), Wi
คือน้าหนักรวมเทียบเท่าประเภท Impulsive (กิโลนิวตัน), Wc คือน้าหนัก
รวมเทียบเท่าประเภท Convective (กิโลนิวตัน), WL คือน้าหนักรวมของ
น้าภายในถังเก็บน้า (กิโลนิวตัน), HL คือความสูงของระดับน้าภายในถังเก็บ
น้า (เมตร), mc คือมวลรวมเทียบเท่าประเภท Convective (กิโลกรัม), mi
คือมวลรวมเทียบเท่าประเภท Impulsive (กิโลกรัม), Kc คือสติฟเนสเทียบ
เท่ า ในโหมด Convective (กิ โ ลกรั ม ), h’ c คื อ ระยะความสู ง เที ย บเท่ า
ประเภท Convective (โดยพิจารณาแรงดันที่ ก้นถัง) (เมตร) และ h’i คื อ
ระยะความสูงเทียบเท่าประเภท Impulsive (โดยพิจารณาแรงดันที่ ก้นถัง)
(เมตร)
เมื่อได้ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ พฤติกรรมพลศาสตร์ของ
ถังเก็บน้าดังแสดงผลการคานวณค่าตัวแปรไว้ในตารางที่ 1 หลังจากนั้นจึงนา
ผลที่ได้ไปวิเคราะห์พฤติกรรมพลศาสตร์โครงสร้างหอถังสูง ต่อด้วยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ ซึ่งนอกเหนือจากจาลองโครงสร้างหอถังสูงตามรูปที่ 1 และรูปที่ 3
แล้ว ต้องจาลองพฤติกรรมของมวลน้าภายในถังเก็บน้าตามหัวข้อที่ 2.2 ใน
STR32-3

ตัวแปร

หน่วย

หอถังสูงขนาด 300
ลูกบาศก์เมตร

หอถังสูงขนาด 500
ลูกบาศก์เมตร

WL

กิโลนิวตัน

3,247

5,092

HL

เมตร

4.0

4.7

Wi / WL

-

0.413

0.426

h 'i / H L

-

1.086

1.050

Wc / WL

-

0.551

0.539

h 'c / H L

-

0.989

0.957

mi

กิโลกรัม

136,642

220,893

mc

กิโลกรัม

182,410

279,953

Kc

กิโลกรัม/เมตร

598,650

808.521

รูปที่ 6 แบบจาลองพฤติกรรมของมวลน้าภายในถังเก็บน้าของโปรแกรม
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2.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างหอถังสูง
ในประเทศไทยได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้าง
หอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทโครงเฟรมแบบฐานรองรับสี่เสาและหก
เสา รวมทั้งการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างถังเก็บน้าแบบที่มีช่องเปิดตรง
กลาง และไม่มี ช่องเปิดตรงกลาง ทั้งในวิธีการวิเคราะห์แบบพลศาตสร์เชิง
เส้ น (Linear dynamics) และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บ บ สถิ ต ไม่ เ ชิ ง เส้ น
(Pushover Analysis) [4-5] สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
สถิตไม่เชิงเส้น กับโครงสร้างหอถังสูง ที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบทรงกระบอกกลวง (ระบบโครงสร้างกาแพงรับแรงเฉือน) กล่าวคือ การ
ให้แรงกระทาทางด้านข้าง (Lateral Load) ดังแสดงในรูป ที่ 7 กระทากับ
โครงสร้างและเพิ่มขนาดของแรงไปจนกระทั่งโครงสร้างเคลื่อนตัวไปจนเกิด
จุด First yield ในชิ้ น ส่วนของโครงสร้าง และเคลื่อนตั วไปอย่างต่อ เนื่ อ ง
จนถึงระยะที่กาหนดไว้ (Target Displacement) หรือถึงสถานะทีโ่ ครงสร้าง
เกิ ด การวิ บั ติ จากนั้ น จึ ง วิ เคราะห์ ผ ลตอบสนองของหอถั ง สู ง จากกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่ ฐานกับ ค่าการเคลื่ อนตัวที่จุดบนสุด ของ
โครงสร้าง และใช้วิธีจากงานวิจัยของ Park [6] มาใช้เพื่อคานวณหาสถานะที่
จุดครากของโครงสร้าง (Yield Point) และจุดที่โครงสร้างสามารถรับแรงได้
สูงสุด (Ultimate Point) ดังแสดงในรูปที่ 8
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบสถิตไม่เชิงเส้น จะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักที่
สาคัญคือ การกาหนดรูปแบบของแรงที่กระทา (Load Pattern) และการ
กาหนดพฤติกรรมในช่วงไม่เชิงเส้น (Non-linear Behavior)

รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกับแรงเฉือน
ที่ฐานของโครงสร้างและสถานะของโครงสร้างที่ตาแหน่งต่าง ๆ

2.4 การกาหนดรูปแบบของแรงที่กระทา (Load Pattern)
การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมของโครงสร้ า งหอถั ง สู ง เมื่ อ ได้ รั บ แรงจาก
แผ่นดินไหวจะมีผลของการสั่นไหวเนื่องจากมวลของโครงสร้างและมวลของ
น้ า (Impulsive Mass และ Convective Mass) แต่ รู ป แบบของแรงที่
กระทาสามารถกาหนดได้เพียงแบบเดียว ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงได้เลือกใช้
รูปแบบของแรงที่กระทาแบบโหมด (Modal Load Pattern) โดยเลือกใช้
โหมดที่มีผลของมวลประสิทธิผลเชิงโหมด (Modal Mass Participation) ที่
มีค่ามากที่สุดซึ่งเป็นโหมดที่ 1 ที่พิจารณาเฉพาะผลมวลของโครงสร้ างและ
Impulsive Mass (มวลของน้าที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกับโครงสร้าง)
นอกจากนี้ในโหมดการสั่นสูง ๆ ของโครงสร้างจะมีการสลายพลังงานหรือมี
ความหน่วงที่มากขึ้น ส่งผลทาให้การสั่นไหวในโหมดที่สูงจะมีขนาดน้อยกว่า
จึงใช้การสั่นไหวในโหมดที่ 1 ในการกาหนดรูปแบบของแรงที่กระทาสาหรับ
การวิเคราะห์โครงสร้างหอถังสูงทั้งสองขนาด
2.5 การกาหนดพฤติกรรมในช่วงไม่เชิงเส้น (Non-linear Behavior) โดย
ใช้ชินส่วนแผ่นเปลือกบางแบบเป็นชัน ๆ (Shell Layer Element)

รูปที่ 7 วิธีการวิเคราะห์แบบสถิตไม่เชิงเส้น (Pushover Analysis)

สาหรับชิ้นส่วนโครงสร้างหอถังสูงที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบทรงกระบอกกลวงได้เลือกใช้ ชิ้นส่วนแผ่น เปลือกบางแบบเป็ นชั้น ๆ
(Shell Layer Element) ในการสร้ า งแบบจ าลองไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ข อง
โครงสร้าง ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวสามารถจาลองพฤติกรรมการรับแรงได้ทั้งแรง
ในแนวระนาบและตั้งฉากกับแนวระนาบรวมถึงโมเมนต์ดัด และสามารถ
พิจารณาพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นโดยการจาลองพฤติกรรมของหน้าตัดเชิง
ประกอบระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมได้ โดยการกาหนดคุณสมบัติทางกล
ของคอนกรีตและเหล็กเสริมแสดงดังตารางที่ 2 และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดของคอนกรีตและเหล็กเสริม แสดงดังรูปที่ 9 และ
รูป ที่ 10 ตามล าดั บ นอกจากนี้ ยั ง สามารถก าหนดความหนาของวั ส ดุ ที่
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะชั้ น (Multi-Layer Shell Element) แสดงดั ง รู ป ที่
11(a) และการกระจายของชั้ น เหล็ ก เสริ ม (Distribution of the bar
layers) แสดงดังรูปที่ 11(b) โดยคุณสมบัติของชิ้นส่วนแผ่นเปลือกบางแบบ
เป็ น ชั้ น ๆ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถจ าลองพฤติ ก รรมในช่ ว งไม่ เชิ ง เส้ น
(Non-linear Behavior) ของชิ้นส่วนโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กได้
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[7] โดยก าหนดให้ อ ยู่ เ ฉพาะในชิ้ น ส่ ว นผนั ง คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก แบบ ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของคอนกรีตและเหล็กเสริมที่ใช้ในแบบจาลอง
หอถังสูงขนาด 300 และ 500
ทรงกระบอกกลวงที่รองรับถังเก็บน้าเท่านั้น เนื่องจากพฤติกรรมแบบไม่เชิง
วัสดุ
ตัวแปร
หน่วย
ลูกบาศก์เมตร
เส้ น จะเกิด ขึ้ น ที่ บ ริเวณนี้ เป็ น หลั ก ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การลดระยะเวลาในการ
เมกะปาสคาล
24.5
 cu
วิเคราะห์โครงสร้างอีกด้วย
Concrete in
compression

Concrete in
tension

Reinforcement
bar in tension

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของคอนกรีต

E0

เมกะปาสคาล

23,414

0

-

0.002

 cu

-

0.0045

 tu

เมกะปาสคาล

3.0

E0

เมกะปาสคาล

23,414

t

-

0.00013

 tu

-

0.00145

y

เมกะปาสคาล

294

 tu

เมกะปาสคาล

441

E0

เมกะปาสคาล

200,000

y

-

0.0015

 sh

-

0.01

0

-

0.09

 tu

-

0.108

3. การคานวณค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง ( R )
โดยทั่วไปแล้วการออกแบบโครงสร้างเพื่อให้สามารถต้านทานแรงที่เกิด
จากแผ่ น ดิ น ไหวจะพิ จ ารณาโครงสร้างให้ มี พ ฤติ ก รรมอยู่ ในช่ วงเชิ ง เส้ น
(Elastic Behavior) เพื่อพิจารณาแรงเฉือนที่ฐาน (Base Shear) ที่ได้จาก
ความเร่งของแผ่นดินไหวตามข้อบัญญัติหรือมาตรฐานต่าง ๆ และลดทอน
แรงที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวด้วยค่ าตัวประกอบปรับ ผลตอบสนอง
(Response Modification Factor, R) เพื่ อให้แรงที่ได้จากการวิเคราะห์
อยู่ ในระดั บ ที่ ใช้ อ อกแบบ (Design Level) ซึ่ ง ใกล้ เคี ย งกั บ พฤติ ก รรมที่
เกิดขึ้นจริงกับโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารแบบเชิง
เส้นจะให้ค่าแรงเฉือนที่ฐานของอาคารที่สูง เนื่องจากโครงสร้างไม่เกิดความ
เสียหายตลอดช่วงที่พิจารณา ซึ่งค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองนั้นขึ้นอยู่
กับความเหนียวของโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของเหล็กเสริม

รูปที่ 11 องค์ประกอบของ Multi-Layer Shell Element (a) และ การกระจาย
ของชั้นเหล็กเสริม Distribution of the Bar Layers (b)

STR32-5

รูปที่ 12 การปรับค่าแรงเฉือนที่ฐานด้วยค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง
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จากรูปที่ 12 กราฟความสัมพันธ์แสดงให้เห็นได้ว่าค่าตัวประกอบปรับ
ผลตอบสนอง (R) เป็นอัตราส่วนระหว่างค่าแรงเฉือนที่กระทาสูงสุดที่เกิด
จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีแบบเชิงเส้น (Veu) กับค่าแรงเฉือนที่ฐาน
ของโครงสร้ า งอาคารในสภาวะที่ โครงสร้ า งเกิ ด จุ ด ครากจุ ด แรก (First
Yield, Vs) ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าวเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่ (9)
V
R  eu
Vs
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(T) กับค่าสัดส่วนการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง (  ) โดยสามารถเขียนเป็น
สมการได้ตามสมการที่ (12) ถึง (14)
- เมื่อ T < 0.03 วินาที
R  1

(12)

- เมื่อ 0.12 < T < 0.5 วินาที
(9)

R  2   1

จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การหาค่ า ตั ว ประกอบปรั บ
ผลตอบสนอง (R) ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี ง านวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาค่ า R เฉพาะ
โครงสร้างหอถังสูงและโครงสร้างชนิดอื่น ๆ [8-13] ตามวิธีการของ ATC19 [14] และมีงานวิจัย [5,15] เพื่อศึกษาค่า R เฉพาะโครงสร้างหอถังสูง
และโครงสร้างชนิดอื่น ๆ ตามวิธีการของ Uang [16] สาหรับงานวิจัยนี้ได้
ใช้วิธีการหาค่า R ตามวิธีการของ Uang เนื่องจากวิธี ATC-19 มีข้อจากัด
ในการหาค่าตัวแปรบางตัวทาให้ไม่สามารถนามาใช้กับโครงสร้างหอถังสูงได้
การวิ เ คราะห์ ห าค่ า R ของโครงสร้ า งหอถั ง สู ง ที่ ร องรั บ ด้ ว ยผนั ง
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวงในประเทศไทย โดยการหาค่า R
ตามวิธีการของ Uang [16] สามารถคานวณได้ตามสมการที่ (10)

- เมื่อ T > 1.0 วินาที

R  R 

4. ผลการวิเคราะห์โครงสร้างหอถังสูง

(10)

R  

(13)
(14)

3.2 ค่าตัวประกอบเนื่องจากกาลังส่วนเกินของโครงสร้าง (  )
ค่าตัวประกอบเนื่องจากกาลังส่วนเกินของโครงสร้างเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างค่าแรงเฉือนที่ฐานของโครงสร้างขณะที่ชิ้นส่วนของโครงสร้างถึงจุด
ครากจุดแรก (First Yield, Vs ) กับค่าแรงเฉือนที่ฐานในสภาวะที่โครงสร้าง
ถึงจุดคราก (Vy ) สามารถเขียนในความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ (15)


Vy
Vs

(15)

โดยที่ R คื อ ค่ า ตั ว ประกอบเนื่ อ งจากความเหนี ย วของโครงสร้ า ง
ผลการวิเคราะห์ของโครงสร้างหอถังสูง ตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ที่
(Ductility Response Factor) และ  คือค่าตัวประกอบเนื่องจากกาลัง รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวง ทั้งขนาดความจุ
ส่วนเกินของโครงสร้าง (Over strength Factor)
300 ลูกบาศก์เมตร และขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งออกเป็น
สองส่วนคือ ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างหอถังสูงซึ่งได้จาก
3.1 ค่าตัวประกอบเนื่องจากความเหนียวของโครงสร้าง ( R )
การวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบสถิตไม่เชิงเส้น และผลการวิเคราะห์ค่าตัวประกอบ
โครงสร้างอาคารเมื่อได้รับแรงกระทาทางด้านข้าง จะเกิดการเคลื่อนตัว ปรับผลการตอบสนองด้วยวิธีการหาค่า R ตามสมการที่กล่าวมาข้างต้น
ของโครงสร้างซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่กระทาและสติฟ
4.1 ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างหอถังสูง
เนส (Stiffness) ของโครงสร้าง เมื่อมีการเคลื่อนตัวของโครงสร้างจนไปถึง
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างหอถังสูง ที่ รองรับ ด้วยผนังคอนกรีตเสริม
สถานะที่โครงสร้างถึงจุดคราก (Yield Displacement,  y ) ไปจนกระทั่ง
เหล็
ก
แบบทรงกระบอกกลวงขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ได้กราฟ
โครงสร้างเกิดการวิบัติ (Ultimate Displacement,  u ) ความสัมพันธ์ของ
ระยะการเคลื่ อนตัวสูงสุดและการเคลื่อนตัว ณ จุดครากของโครงสร้างที่ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกับค่าแรงเฉือนที่
กล่าวมาข้างต้นนั้น เรียกว่าสัดส่วนการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง (Ductility ฐานดังแสดงในรูป ที่ 13 โดยแสดงสภาวะที่โครงสร้างหอถั งสู งเกิด First
Yield กับสภาวะที่โครงสร้างหอถังสูงสามารถรับกาลังได้สูงสุด (Ultimate)
Factor,  ) สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ตามสมการที่ (11)
ไว้ ดังรูป ที่ 14 และได้ น าความสัม พั นธ์ดั งกล่าวไปวิเคราะห์ ผลของค่ าตั ว
u
(11)

ประกอบต่าง ๆ ที่นามาใช้วิเคราะห์หาค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (R)
y
สามารถแสดงผลลัพธ์ดังตารางที่ 3
เมื่อได้ค่าสัดส่วนของการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง (  ) แล้วก็สามารถ
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างหอถังสูง ที่ รองรับ ด้วยผนังคอนกรีตเสริม
คานวณหาค่าตัวแปรเนื่องจากความเหนียวของโครงสร้าง ( R ) ได้ ซึ่งได้มี เหล็กแบบทรงกระบอกกลวงขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร ได้กราฟ
การศึกษาวิจัยถึงแนวทางของวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัดส่วนของ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกับค่าแรงเฉือนที่
การเคลื่อนตัวของโครงสร้างไว้หลายวิธี เช่น วิธีการคานวณหาค่าตัวแปร ฐานดังแสดงในรูป ที่ 15 โดยแสดงสภาวะที่โครงสร้างหอถั งสู งเกิด First
เนื่องจากความเหนียว ( R ) จากพฤติกรรมของโครงสร้างที่วางอยู่บนดิน 3 Yield กับสภาวะที่โครงสร้างหอถังสูงสามารถรับกาลังได้สูงสุด (Ultimate)
ประเภท [17] และสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ได้นาวิธีการของ Newmark [18] ไว้ ดังรูป ที่ 16 และได้ น าความสัม พั นธ์ดั งกล่าวไปวิเคราะห์ ผลของค่ าตั ว
มาใช้ในการหาค่า R โดยพิจารณาจากคาบการสั่นพื้นฐานของโครงสร้าง ประกอบต่าง ๆ ที่นามาใช้วิเคราะห์หาค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (R)
สามารถแสดงผลลัพธ์ดังตารางที่ 4

STR32-6
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รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกับค่าแรงเฉือนที่
ฐานของโครงสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร

รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกับค่าแรงเฉือนที่
ฐานของโครงสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร

รูปที่ 14 ผลการตอบสนองและค่าความเค้นตามแนวดิ่งของโครงสร้าง ณ สภาวะ
สภาวะที่โครงสร้างเกิดจุดครากจุดแรก (รูปซ้าย) และสภาวะโครงสร้างหอถังสูง
สามารถรับกาลังได้สูงสุด (รูปขวา) ของหอถังสูงขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร

รูปที่ 16 ผลการตอบสนองและค่าความเค้นตามแนวดิ่งของโครงสร้าง ณ สภาวะ
สภาวะที่โครงสร้างเกิดจุดครากจุดแรก (รูปซ้าย) และสภาวะโครงสร้างหอถังสูง
สามารถรับกาลังได้สูงสุด (รูปขวา) ของหอถังสูงขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของหอถังสูงขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของหอถังสูงขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร

ตัวแปร

หน่วย

ขนาด

ตัวแปร

หน่วย

ขนาด

Vu

กิโลนิวตัน

1,975

Vu

กิโลนิวตัน

2,678

0.75Vu

กิโลนิวตัน

1,481

0.75Vu

กิโลนิวตัน

2,009

Vy

กิโลนิวตัน

1,663

Vy

กิโลนิวตัน

2,164

Vs

กิโลนิวตัน

1,312

Vs

กิโลนิวตัน

1,574

y

มิลลิเมตร

38

y

มิลลิเมตร

34

u

มิลลิเมตร

196

u

มิลลิเมตร

153

4.2 ผลของค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (R)

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (R) ของหอถังสูง

การวิ เ คราะห์ ค่ า ตั ว ประกอบปรั บ ผลตอบสนอง (R) ของหอถั ง สู ง
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้จากผลการวิเคราะห์
โครงสร้างในหัวข้อ 4.1 มาคานวณต่อตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3 พบว่า
ค่ าตั วประกอบปรับ ผลตอบสนอง (R) ของหอถั งสู ง ที่ ข นาดความจุ 300
ลูกบาศก์เมตรและ 500 ลูกบาศก์เมตร มีค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง
(R) เท่ากับ 6.46 และ 6.27 ตามลาดับ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ที่ได้
ดังตารางที่ 5 ซึ่งผลจากการศึกษาเห็นได้ว่าค่า R สาหรับโครงสร้างหอถังสูง
ทั้งสองขนาดมีค่าใกล้เคียงกัน
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ตัวแปร

หอถังสูง
หอถังสูง
ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร

T ในโหมดที่ 1 (วินาที)

0.79

0.71



5.10

4.48

R

5.10

4.48



1.27

1.40

R

6.46

6.27

1174

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

สาหรับค่าความเหนียวของระบบโครงสร้างกาแพงรับแรงเฉือนที่ใช้ใน
การสร้างแบบจาลองสาหรับการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น [19] จะขึ้นอยู่กับ
ค่าอัตราส่วนของน้าหนักบรรทุกตามแนวดิ่ง ที่เกิดขึ้นกับ ค่ากาลังต้านทาน
ของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และค่าแรงเฉือนเกิดขึ้นกับค่า กาลังต้านทาน
ของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถคานวณค่าต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 6
จากผลที่ ได้ พ บว่าค่ า อัต ราส่วนของน้ าหนั กบรรทุ ก ตามแนวดิ่ งที่ เกิ ด
ขึ้นกับค่ากาลังต้านทานของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และค่าแรงเฉือนเกิด
ขึ้นกับค่ากาลังต้านทานของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สาหรับหอถังสูงขนาด
300 และ 500 ลูกบาศก์เมตร มีค่าใกล้เคียงกันซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จาก
การหาค่าตัวประกอบปรับ ผลตอบสนอง (R) และมีค่าที่น้อยซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าโครงสร้างจะมีค่าความเหนียวที่มากขึ้น ส่งผลให้ค่า R ที่ได้มีค่ามากกว่าที่
กาหนดในมาตรฐานสาหรับระบบโครงสร้างกาแพงรับแรงเฉือนที่ใช้สาหรับ
ในอาคาร (R =4)
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (R) ของหอถังสูง
ตัวแปร
น้าหนักบรรทุกตามแนวดิ่ง
P (กิโลนิวตัน)
ค่ากาลังต้านทานตามแนวดิ่ง
Ag f 'c (กิโลนิวตัน)

อัตราส่วนของน้าหนักบรรทุกตาม
แนวดิ่ง
ค่าแรงเฉือนที่ฐาน
Vs (กิโลนิวตัน)
ค่ากาลังต้านทานแรงเฉือน
Ag f 'c (กิโลนิวตัน)

ค่าอัตราส่วนของแรงเฉือน

หอถังสูงขนาด
300 ลูกบาศก์เมตร

หอถังสูงขนาด
500 ลูกบาศก์เมตร

10,606

12,194

163,174

172,411

0.065

0.071

1,312

1,574

32,966

34,832

0.040

0.045

5. บทสรุป
ปัจจุบันการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทย ได้ อ้ างอิ ง ถึ ง มาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 ซึ่ ง มาตรฐาน
ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (R) ที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ผ ลการตอบสนองของโครงสร้ า งหอถั ง สู ง ที่ ร องรั บ ด้ ว ยผนั ง
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอกกลวงไว้โดยเฉพาะ มีเพียงแต่ค่าตัว
ประกอบปรับผลตอบสนองสาหรับระบบโครงสร้างแบบกาแพงรับแรงเฉือน
แบบธรรมดาซึ่งมีค่าเท่ากับ 4 ที่อาจนามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
เนื่องจากที่รองรับของโครงสร้างหอถังสูงมีลักษณะเป็น ผนังคอนกรีตเสริม
เหล็ ก แบบทรงกระบอกกลวงรั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก แนวดิ่ ง และจากผล
การศึกษาหอถังสูงที่รองรับด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงกระบอก
กลวงจากแบบก่อสร้างมาตรฐานภายในประเทศไทย ทั้งขนาดความจุ 300
และ 500 ลู ก บาศก์ เมตรพบว่ า ค่ า R ที่ ได้ มี ค่ า เท่ า กั บ 6.46 และ 6.27
ตามลาดับ ซึ่งผลจากการศึกษาเห็นได้ว่าค่า R สาหรับโครงสร้างหอถังสูงทั้ง
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สองขนาดนั้น มีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากค่าอัตราส่วนของน้าหนักบรรทุก
ตามแนวดิ่งที่เกิดขึ้นกับค่ากาลังต้านทานของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ค่ า แรงเฉื อ นเกิ ด ขึ้ น กั บ ค่ า ก าลั ง ต้ า นทานของผนั ง คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
สาหรับหอถังสูงขนาด 300 และ 500 ลูกบาศก์เมตร มีค่าใกล้เคียงกัน และ
ค่ า R ที่ ได้ มี ค่ ามากกว่ า ที่ ก าหนดในมาตรฐานส าหรั บ ระบบโครงสร้ า ง
กาแพงรับแรงเฉือนที่ใช้สาหรับในอาคาร (R =4)
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ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ และสมบัติวสั ดุก่อของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
3D Laser Scanning Data and Masonry Materials Properties of
Wat Ratchabophit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan
ศิวนนท์ ต้นเกตุ1,* พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย2 ณัฐนันท์ วงศ์อนันต์3 ชนาธิป บินซาอิส4 สุรพัศ นิธิปฏิคม5 สุวัจน์ชยั แก้วมาคูณ6 ชัยณรงค์ อธิสกุล7
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร8 และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์9
1,2,3,4,5,6,7,8,9

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

compressive strength are also presented. The 3D point cloud data and
engineering properties data obtained in this study can be used for structural
งานวิจัยเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสง
health monitoring and long-term maintenance.
เลเซอร์ในการจัดทาข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมา
รามราชวรวิหาร การศึกษานี้ใช้เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติแบบภาคพื้นดินเก็บ Keywords: 3D Laser Scanner, 3D Point Cloud, Wat Ratchabophit,
ข้ อมูลกลุ่มจุด 3 มิติข องบริเ วณวัด โดยนาข้ อมูลที่ไ ด้มาประมวลผลและ Masonry materials, Digital Database
พัฒนาเป็นแบบจาลองกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร ผ่านโปรแกรม Scene จากนั้นนาแบบจาลอง 3 มิติที่ไ ด้ม า
ดาเนินการประเมินขนาดของพระเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร และบริเวณ
โดยรอบภายในวั ด ด้ ว ยโปรแกรมเฉพาะทาง Autodesk Recap และ
Autodesk Revit นอกจากนี้ ยั ง ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งวั ส ดุ ก่ อ จากโครงการ
บูรณะวัดราชบพิธครั้งใหญ่มาศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยการศึกษานี้จะ
นาเสนอสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุก่อที่สาคัญได้แก่ ความพรุน การดูดซึม
น้า ความหนาแน่น และกาลังรับแรงอัด โดยข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติพร้อม
ทั้งข้อมูลด้านสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุก่อที่ได้จากการศึกษานี้สามารถ
นาไปใช้ในการติดตามสภาพโครงสร้างและประกอบการบารุงรักษาในระยะ
ยาวได้ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ, เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสง
เลเซอร์, วัดราชบพิธฯ, วัสดุก่อ, ฐานข้อมูลดิจิทัล

Abstract

1. บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์มีบทบาทต่อการ
สารวจและเก็บข้อมูลโบราณสถานเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเก็บข้อมูล
จานวนมากได้อย่างรวดเร็ว มีความละเอียดสูง สามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่
ต้ อ งมี ก ารสั ม ผั ส โดยน าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ และประเมิ น ความ
เสี ย หายของโบราณสถานได้ การศึ ก ษานี้ จึ ง มี เ ป้ า หมายที่ จ ะแสดงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติกับโบราณสถานไทยในกลุ่มพระ
อารามหลวง โดยอาศัยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็น
โบราณสถานสาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นกรณีศึกษา
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิ ด ราชวรวิ ห าร [1] โปรดเกล้ า ให้ ส ถาปนาขึ้ น โดยพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2412 โดยในปี พ.ศ. 2563 จัดเป็นปีศุภ
วารสมโภช 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดังนั้นกรม
ศิลปากร ร่วมกับสานักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องอื่น ๆ จึง ร่วมกันดาเนิน โครงการบู รณปฏิ สัง ขรณ์ วัด ราชบพิ ธ ฯ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีโอกาสใช้เ ทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3
มิติเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการบูรณะจนกระทั้งการบูรณะดาเนิน การ
เสร็จสิ้นในต้นปี พ.ศ. 2563 ดัง นั้นข้ อมูลที่ไ ด้จากการศึ กษานี้จึง นั บ เป็ น
ต้นแบบข้อมูลดิจิทัล 3 มิติสาหรับโบราณสถานประเภทพระอารามหลวงของ
ไทย อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้าง
พร้อมทั้งเป็นฐานข้อมูลสาหรับการอนุรักษ์และการศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม โบราณคดี และศิลปกรรม เป็นต้น

This research presents the application of the 3D Laser Scanning
Technology for creating the 3D point cloud data of Wat Ratchabophit
Sathitmahasimaram Ratchaworawihan. The terrestrial laser scanner is
applied for three-dimensional data acquisition of the temple. The Scene
software was applied to process the acquired data and developed the 3D
point cloud model of Wat Ratchabophit. The current dimensions of the
iconic Chedi, the ordination hall, the main assembly hall, and surrounding
area inside the temple are carried out by using the particular software
namely, Autodesk Recap and Autodesk Revit. The samples of masonry
จากที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้วิจัยได้นาเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3
materials were collected from the major renovation project of Wat
มิติด้วยแสงเลเซอร์ เข้ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของวัด
Ratchabophit for laboratory investigation. The main engineering properties
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
of masonry materials including porosity, water absorption, density, and
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อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาคัญต่าง ๆ เพื่อนามา
วิเคราะห์และประเมินสภาพของอาคารสาคัญต่าง ๆ อันได้แก่พระเจดีย์ พระ
อุ โ บสถ วิ ห าร รวมถึ ง อาคารต่ า ง ๆในเขตพุ ท ธาวาส การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติที่ได้จากการสารวจจะอาศัยโปรแกรมเฉพาะทาง
ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ Scene Autodesk Recap และ Autodesk Revit เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังทาการเก็บตัวอย่างวัสดุก่อจากโครงการบูรณะวัดราชบพิธฯ มา
ศึกษาในห้อ งปฏิบัติการ โดยบทความนี้จะนาเสนอตัวอย่างข้อมูลกลุ่มจุด
พิกัด 3 มิติพร้อมทั้งข้อมูลด้านสมบัติทางวิศวกรรมของเศษวัสดุก่อโบราณที่
ได้จากการบูรณะ โดยข้อมูลและผลการศึกษาที่นาเสนอนี้สามารถนาไปใช้ใน
การติดตามสภาพโครงสร้างและประกอบการอนุรักษ์วัดราชบพิธฯ ในระยะ
ยาวได้ตอ่ ไปในอนาคต
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การเก็บข้อมูลด้วยวิธีเก็บข้อมูลแบบธรรมดา Guo, J. และคณะ [6] ได้ทา
การวิเคราะห์เวลาในการประเมินโครงสร้างโดยวิธีทาง TLS ได้ผลว่าการเก็บ
ข้อมูลโดย TLS สามารถเก็บข้อมูลได้เร็วกว่าวิธีเดิมถึง 2 เท่า
สาหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติกับโบราณสถาน
ของไทยนั้น คณะผู้ วิจัยจะอาศัยหลักการที่คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการไว้ผ่าน
กรณีศึกษาโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังรายงานของ สุทัศน์
และคณะ [7] เป็นต้นแบบ โดยการศึกษาของ กันตภณและคณะ [8] ได้สรุป
หลักการของเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ ประเภทความต่างของเฟสคลื่น
(phase shift) และการประมวลผลข้อมูลไว้ได้นี้
2.1 เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์

เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ คือ เทคโนโลยีการใช้ลาแสงเลเซอร์มา
ใช้ในการวัดระยะทางในทุกทิศทางจากจุดตั้งกล้องถึงตาแหน่งของวัตถุ ซึ่ง
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ มีการ เทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้ในการ เก็บรายละเอียด รูปทรง รูป ร่าง ขนาด พิกัด
ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างแบบจาลองที่มีความเสมือนจริง ทั้งในงาน ตาแหน่ง (x,y,z) ของวัตถุต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ [9] โดยผลที่ได้จะถูกนาไป
ก่อสร้างหรือซ่อมบ ารุง จึง เป็ นเทคโนโลยีที่เ หมาะสมกับ การนามาใช้ กั บ สร้างแบบจาลอง 3 มิติต่อไป
โบราณสถาน เพราะเป็ น วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล โดยไม่ ต้ อ งสั ม ผั ส กั บ พื้ น ผิ ว ที่ 2.2 หลักการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์โดยความต่างของเฟสคลื่น
ต้องการเก็บ ข้ อ มู ล เป็ นการลดความเสี่ ยงอันเนื่ องมาจากการเก็บ ข้ อ มู ล
(Phase Shift)
โบราณสถานได้ อี ก ทั้ ง สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล และติ ด ตามสภาพของ
การเก็บข้อมูลโดยอาศัยหลักการความต่างเฟสคลื่นใช้การเปรียบเทียบ
โบราณสถานเพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ เ นื่ อ งจากปั จ จั ย ทั้ ง
กั น ระหว่ า งเฟสคลื่ น ที่ ใ ช้ ป ล่ อ ยออกไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเข้ า กระทบวั ต ถุ
ภายนอกและภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ภัยพิบัติ และความเสื่อมของวัสดุ
เปรี ย บเที ย บกั บ เฟสคลื่ น ที่ ไ ด้ จ ากการสะท้ อ นวั ต ถุ ก ลั บ มา โดยการ
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติมี
เปรียบเทียบดังกล่าวจะทาให้คานวณระยะของวัตถุได้จากความต่างเฟสของ
ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลมากกว่าวิธีอื่นดังเช่น González, J.A. และคณะ
คลื่นแสงที่ถูกส่งออกจากแหล่งกาเนิดกับคลื่นแสงที่สะท้อนกลับมายังตัวรับ
[2] ได้เสนอข้อมูลการสแกนวัตถุด้วยเลเซอร์แบบภาคพื้นดิ นโดยใช้ตรวจหา
หลัง จากสะท้อนพื้นผิววัตถุ โดยการเก็บ ข้ อมูลด้วยวิธีดัง กล่าวจะใช้ค ลื่น
ความเสียหายสาหรับโบราณสถาน โดยเลือกโบราณสถานของซานโตโดมิงโก
เลเซอร์ที่มีความถี่สูงซึ่งจะสามารถทาให้ได้ผลที่แม่นยาแต่มีระยะทาการใน
ซึ่ ง ก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี ค .ศ. 1282 เป็ น กรณี ศึ ก ษา ได้ แ สดงถึ ง ตั ว แปรที่ มี
การเก็บข้อมูลที่ไม่ไกลมากนัก [10]
ความสาคัญต่อการบูรณะ คือค่าการสะท้อนกลับของคลื่น จากกล้องสแกน
วั ต ถุ 3 มิ ติ ที่ ก ระทบกั บ หิ น แกรนิ ต ที่ ต่ า งกั น เนื่ อ งจากความชื้ น เพราะ
ความชื้นเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งยังมีบทความที่แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติในการ
เก็บข้อมูลโบราณสถาน Pritchard, D.และคณะ [3] , Noor, N.M. และคณะ
[4] ได้จัดทาโครงการเก็บข้อมูลลักษณะเดียวกันโดยกล้องประเภท TLS ใน
โบราณสถานที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งทางสถาปัตยกรรมและส่วนประกอบ
ของโครงสร้างที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่ากล้องประเภท TLS มีความสามารถ
ในการเก็บ ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ต่ อ จ านวนจุ ด ตั้ ง กล้ อ งที่ ไ ม่ ม ากนั ก แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเก็ บ ข้ อ มู ล
รูปที่ 1 ภาพจาลองการทางานระบบความต่างเฟส
โบราณสถานขนาดใหญ่และซับซ้อน แม้เก็บข้อมูลที่ระดับสูงของอาคาร หรือ
มีจานวนผู้คนมากในขณะเก็บข้อมูล แต่ก็สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยา
โดยไม่ต้องสัมผัสกับโบราณสถานอีกด้วย หรือแม้กระทั่ งในที่มืด Yumin, L.
และคณะ [5] เสนอการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ เพื่อการ 2.3 การประมวลผลข้อมูล
อนุรักษ์งานแกะสลักในถ้าประเทศจีน แม้สภาพภายในถ้าจะมีแสงสว่างไม่
ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได้ จ ากแต่ ล ะจุ ด ตั้ ง กล้ อ งจะมี ก ารพิ กั ด อ้ า งอิ ง เที ย บกั บ
เพียงพอแต่ก็สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยาและไม่ต้องสัมผัสกับรูปสลัก
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิตินั้นสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากกว่า ตาแหน่งจุดตั้งกล้อง ด้วยเหตุนี้เองข้อมูลที่ได้จากแต่ละจุดตั้งกล้องจะแยกกัน
อยู่ในแต่ละตาแหน่งของจุดตั้งกล้อง ดังนั้นจึงต้องทาการรวมผลแต่ละชุด

2. เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์
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ข้อมูลเข้าด้วยกันให้อยู่ในพิกัดที่สัมพันธ์กัน โดยในงานวิจัยนี้ประมวลผลด้วย
โปรแกรม SCENE ผ่านกระบวนการเชื่อมต่อภาพ (Registration)
การเชื่ อ มภาพด้ ว ยการประมวลผลข้ อ มู ล กลุ่ ม จุ ด (Image Based
Registration) การศึ ก ษานี้ อ าศั ย การเชื่ อ มต่ อ ภาพและข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ประมวลผลการซ้อนทับกันของข้อมูลกลุ่มจุด ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลโดย
อาศัยหลักการประมวลการซ้อนทับกันของภาพผ่านโปรแกรมเฉพาะทาง ซึ่ง
โปรแกรมจะทาการประมวลผลการซ้ อนทับ จากภาพ และข้ อมูลกลุ่มจุ ด
(Point Cloud Data) จากนั้ น จะเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล กลุ่ ม จุ ด ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
ซ้อนทับ กัน เข้ าด้วยกัน จนสามารถผสานข้ อมูลทั้ง หมดเข้ าเป็ นข้ อ มู ล ชุ ด
เดียวกันได้ ซึ่งวิธีนี้ไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เช่นเป้าอ้างอิง ทาให้ข้อมูล 3 มิติและภาพ 3 มิติที่ได้หลังจาก
เชื่อมต่อข้อมูลสวยงามเหมือนสถานที่จริงโดยไม่มีการบดบังด้วยเป้าอ้างอิง
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อื่นๆ เพื่อความสะดวกต่อการเชื่อมภาพด้วยการประมวลผลข้อมูลกลุ่มจุด
(Image Based Registration)
หลั ง จากเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม จุ ด 3 มิ ติ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จ าเป็ นจะต้ อง
ประมวลผลข้อมูลนั้นผ่านโปรแกรม SCENE เพื่อเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม
จุด 3 มิติที่เก็บรวบรวมมาให้เป็นข้ อมูลกลุ่มจุดชุดเดียวกัน โดยใช้วิธีการ
เชื่อมภาพด้วยการประมวลผลข้อมูลกลุ่มจุด ดังรูปที่ 3 ซึ่งแสดงผังภาพรวม
ของการเชื่อมต่อภาพที่ตาแหน่ง จุดตั้งกล้องต่าง ๆ ในบริเวณเขตพุทธาวาส
จากนั้นจะนาออกข้อมูลจากโปรแกรม SCENE เพื่อนาไปวิเคราะห์ขนาดมิติ
ด้วยโปรแกรม Autodesk Recap และ Autodesk Revit

3. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
การศึกษานี้มุ่งเน้นการสร้างฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประกอบการบูรณะ
ปรับ ปรุ ง โบราณสถานรวมถึงเป็นข้ อมูลสาหรับการประเมินและติดตาม
สภาพโบราณสถานในอนาคต โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันด้วย
เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ และการรวบรวมสมบัติของวัสดุก่อที่ได้จาก
การบู ร ณะ อั น จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ วั ด ราชบพิ ธ ฯ อย่ า ง
ถูกต้องต่อไปในอนาคต โดยขั้นตอนการดาเนินงานสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1.การ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ 2.การประมวลผลข้อมูลการสแกน 3
มิติ 3.สมบัติของวัสดุก่อ
3.1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลสแกนวัตถุ 3 มิติ
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึง พ.ศ.2563 เพื่อ
ติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีเริ่มต้นถึงปีที่สิ้นสุดการบูรณะโดย
ใช้กล้อง FARO 330X ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้คือ resolution 1/5 quality 4x
ซึ่งมีรายละเอียดตามคู่มือของอุปกรณ์ [11]

รูปที่ 3 ผังภาพรวมของข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติในเขตพุทธาวาส

3.2 การรวบรวมข้อมูลวัสดุก่อโบราณ
การศึ กษานี้ไ ด้ตัวอย่างเศษวัสดุโบราณการบู รณะวัดราชบพิธฯ ด้วย
ความที่จานวนเศษวัสดุโบราณมีจานวนจากัด การศึกษานี้จึง เน้นไปที่สมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุ ได้แก่ ความพรุน การดูดซึมน้า การระเหยน้า ความ
หนาแน่น และค่ากาลังรับแรงอัด โดยอิงวิธีการทดสอบจาก Laboratory
Manual for Architectural Conservators [12-13] และ Annual Book
of ASTM Standards [14]

4. ผลการศึกษา
จากข้อมูลที่ได้ดาเนินการรวบรวมและประมวลผลตามแนวทางที่กล่าว
แล้วข้ างต้นสามารถสรุป ผลการศึ กษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ผลการ
ประเมินสภาพปัจจุบันของวัดราชบพิธฯ โดยเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3
มิติ 2.ข้อมูลสมบัติของวัสดุก่อโบราณที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

รูปที่ 2 การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยกล้อง FARO 330X

4.1 การประเมินสภาพปัจจุบันของวัดราชบพิธฯ โดยเทคโนโลยีการสแกน
วัตถุ 3 มิติ

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งภายในและบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ
โดยการเก็บข้อมูลจาเป็นจะต้องเลือกจุดตั้งกล้องที่ไม่ห่างกันมาก แต่ละ ได้แก่ พื้นที่ในเขตสุสานหลวง และเขตพุทธาวาส รวมทั้งอาคารภายในเขต
จุดตั้งกล้องควรคานึงว่า ณ จุดนั้นมีการเก็บข้อมูลบางส่วนในบริเวณเดียวกัน พุทธาวาส ได้แก่ พระเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารทิศตะวันออก
กับจุดตั้งกล้องอื่น ให้ข้อมูลจุดตั้งกล้องนั้นซ้อนทับกับข้อมูลของจุดตั้งกล้อง

STR33-3

1179

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

และทิศตะวันตก ศาลาราย หลังประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SCENE ได้
ตัวอย่างข้อมูลดังรูป 4 และ 5

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

จากนั้นนาข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ เข้าสู่โปรแกรม Autodesk Recap
เพื่อจัดทาผังงานระดับโดยตัวอย่างในรูปที่ 7 นี้จะกาหนดจุดอ้างอิง +0.00
เมตร ณ ตาแหน่งกึ่งกลางถนนอัษฎางค์ ทางเข้าสุสานหลวง

รูปที่ 4 ชุดข้อมูลการสแกน 3 มิติ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปที่ 7 ผังค่าระดับพื้นบริเวณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่าค่าระดับของพื้นจะอยู่ในช่วง +0.00 ถึง +1.20
เมตร จุดที่มีระดับต่าจะถูกแสดงออกมาด้วยสีแดงดังเช่นในบริเวณด้านขวา
ของพระอุโบสถ จากข้อมูลสีระดับที่ได้มาทาให้สังเกตเห็นถึง บริเวณที่มีการ
ทรุดตัวของฐานไพที เพื่อความละเอียดขึ้นของระดับจึงได้เลือกในเฉพาะส่วน
ของฐานไพทีมาวิเคราะห์ระดับดังรูปที่ 8
รูปที่ 5 ชุดข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มุมมองด้านบน

4.1.1 ประยุกต์ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ ในการสร้างผังบริเวณ และ
ผังระดับ
เมื่อทาการประมวลข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ เรียบร้อยแล้ว จะนาข้อมูลที่
ได้มาประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างเป็นฐานข้อมูลดิจิทัล จาก
โปรแกรม SCENE สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ต่อในโปรแกรม
Autodesk Revit โดยสามารถสร้างผังบริเวณ และสร้าง grid line ในแกน
ตั้งและแกนนอนเพื่อง่ายต่อการอ้างอิงดังแสดงในรูป 6

รูปที่ 8 ผังค่าระดับพื้นบนฐานไพที

รูปที่ 6 ผังบริเวณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจากข้อมูลกลุ่มผนวกกับ Grid line
มุมมองด้านบน

ค่าระดับพื้นอยู่ในช่วง +0.85 ถึง +1.10 เมตร โดยจะมีจุดต่าสุด อยู่
บริเวณขวาล่างของฐานไพทีหรือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีจุดที่สูงที่สุด
อยู่ทางซ้าย หรือทางทิศตะวันออก ความต่างระดับประมาณ 0.25 เมตร
ระยะความลาดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่าสุด ประมาณ 50 เมตร คิดเป็นอัตรา
ความลาดชันประมาณ 1 : 200 ข้อมูลนี้จะสามารถนามาใช้ประกอบการ
ประเมินและติดตามสภาพ การทรุดเอียงของฐานไพทีได้ต่อไปในอนาคต
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4.1.2 วิเคราะห์ขนาดมิติของข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ
เพื่อที่จะหาระยะ และ องศาการเยื้องศูนย์ในแต่ละระดับความสูง จึงได้
จากข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติ ผู้จัดทาได้เลือกพระเจดีย์ม าเป็น แบ่งชั้นระดับความสูงไว้ดังรูปที่ 11
ตั ว อย่ า งแสดงผลการวิ เ คราะห์ ข นาดมิ ติ เ พราะเป็ น อาคารโบราณที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของวัดราชบพิธฯ และมีองค์ประกอบเหมาะสาหรับเป็น
ตัวอย่างการวิเคราะห์ขนาดมิติ โดยการศึกษานี้ทาการประเมิน ขนาดฐาน
พระเจดี ย์ รวมถึ ง องศาการเยื้ อ งศู น ย์ ที่ ร ะดั บ ความสู ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น
ฐานข้อมูลสาหรับการประเมินและติดตามสภาพ โดยทารูปด้านและประเมิน
ค่าระดับความสูงของพระเจดีย์ในชั้นต่าง ๆ ดังรูปที่ 9 จะพบว่าพื้นระเบียง
อยู่สูงจากฐาน 7.90 เมตร และพระเจดีย์มียอดสูงจากฐาน 40.40 เมตร

รูปที่ 11 ระดับความสูงต่าง ๆ ที่ใช้พิจารณาการเยื้องศูนย์ของพระเจดีย์

เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับชั้นโดยใช้มุมมองด้านบนและกาหนดจุด
ศูนย์กลางการเยื้องศูนย์ที่ศูนย์กลางพระเจดีย์ที่ระดับ +7.16 ได้ดังรูปที่ 12

รูปที่ 9 พระเจดีย์มุมมองด้านทิศเหนือ

และ จากรูปที่ 10 จะเห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานพระเจดีย์ มี
ขนาด เฉลี่ย 18.115 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นพระเจดีย์ภายในมีขนาด
เฉลี่ย 8.81 เมตร

รูปที่ 12 ระดับความสูงต่าง ๆ ที่พิจารณาการเยื้องศูนย์ของพระเจดีย์

ได้ข้อมูลการเยื้องศูนย์จากดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าการเยื้องศูนย์ที่ระดับความสูงต่าง ๆ
ข้อมูลกลุ่มจุด ณ ช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563
ระดับความ
สูง (ม.)

ทิศใต้ (ซม.)

7.16

รูปที่ 10 รูปตัดระดับฐานพระเจดีย์ ตาแหน่ง +0.00 ม.

STR33-5

ทิศ
ตะวันออก
(ซม.)

ทิศ
ตะวันออก
เฉียงใต้
(ซม.)

อง0ศา

จุดศูนย์กลางแกนอ้างอิง

10.62

5.03

3.22

5.97

0.99

20.94

8.17

19.11

20.78

0.86

24.71

8.33

26.9

28.16

0.92

32.74

18.10

29.96

35.00

0.78

39.37

27.60

30.32

41.00

0.73
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พิจารณาที่ตาแหน่งความสูงระดับ +39.37 เมตร มีระยะเยื้องศูนย์จาก เมตร ที่จุดยอดหรือความสูงระดับ +39.37 เมตร มีตาแหน่งการเอียงเยื้อง
ศูนย์กลางไปทางทิศใต้ 27.60 ซม. ทางทิศตะวันออก 30.32 ซม. หรือเยื้อง ศูนย์จากตาแหน่งอ้างอิงที่ระดับ +7.16 เมตร เยื้องไปทางทิศใต้ 27.60 ซม.
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 41.00 ซม. ดังรูปที่ 13
ทิศตะวันออก 30.32 ซม. โดยรวมแล้วเยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
41.00 ซม. เทียบเป็น 0.73 องศา ซึ่งสอดคล้องกับการทรุดเอียงของฐานไพที
4.2 สมบัติวัสดุก่อ
หัวข้อนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1.การหาสมบัติของวัสดุก่อ 2.สมบัติของ
วัสดุก่อที่ได้จากห้องปฏิบัติการ โดยทาการทดสอบหาสมบัติของวัสดุก่อ
โบราณ ได้แก่ ความพรุน การดูดซึมน้า การระเหย ความหนาแน่น และค่า
กาลังรับแรงอัด เนื่องจากตัวอย่างวัสดุโบราณมีจานวนจากัดและมีรูปร่างไม่
สม่าเสมอ ดังนั้นการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดจึงจาเป็นต้องนาตัวอย่างมา
ปรับแต่งให้เป็นลูกบาศก์ขนาด 4x4x4 ซม.3
4.2.1 การหาสมบัติของวัสดุก่อ
ตัวอย่างที่นามาทดสอบ คืออิฐโบราณ โดยนาอิฐมาตัดแบ่งให้มีลักษณะ
เป็ น ก้ อ นสี่ เ หลี่ ย มลู ก บาศก์ ข นาด 4x4x4 ซม. 3 เพื่ อ เป็ น การง่ า ยต่ อ การ
ทดสอบ มีวิธีหาสมบัติของวัสดุก่อโดยมาตรฐานดังนี้ การดูดซึมน้า ความ
พรุนใช้มาตรฐานA Laboratory Manual for Architectural Conservators
[12-13] และการระเหยน้าใช้มาตรฐาน ASTM E96/E96M−16 [14]
รูปที่ 13 ตาแหน่งเยื้องศูนย์ ณ จุดยอดพระเจดีย์ ระดับ +39.37 เมตร
การดูดซึมน้า (Absorption by total immersion) [12] ทดสอบได้โดย
และมีองศาความเอียงที่ระดับ +39.37 เมตร โน้มเอียงไป 0.73 องศา นาตัวอย่างลักษณะลูกบาศก์อบแห้งที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดังรูปที่ 14
ทาการชั่งน้าหนักแห้ง (M0) จากนั้นน้าตัวอย่างแช่ในน้าที่มีระดับน้าเหนือ
ตัวอย่างประมาณ 1 ซม. ทาการเก็บค่าน้าหนักที่เปลี่ยนไปตามเวลา โดยเริ่ม
ตั้งแต่ นาทีที่ 5 จนถึง 96 ชั่วโมง แล้วคานวณน้าหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
ความเปลี่ยนแปลงของน้าหนักที่เพิ่มขึ้นตามเวลาต่าง ๆ ค่าความสามารถใน
การดูดซึมน้า (WA) สามารถหาได้ดังสมการ (1)
WA =

𝑀𝑛 −𝑀0
𝑀0

(1)

x 100

โดย WA คื อ ความสามารถในการดูดซึ มน้า, Mn คื อน้าหนัก ณ
เวลา n ของตัวอย่างแช่น้า (กรัม), M0 คือน้าหนักแห้ง (กรัม)
ความพรุน (Porosity in solids) [13] เป็นการทดสอบทางอ้อมจากการ
ทดสอบการดูดซึมน้าเพื่อหาความพรุนของตัวอย่าง นาตัวอย่างที่ผ่านการ
ทดสอบการดูดซึมน้าที่ระยะเวลา 96 ชั่วโมง คานวณหาร้อยละของปริมาตร
น้าที่อยู่ภายในรูพรุนเทียบกับปริมาตรของตัวอย่างจากการแทนที่ด้วยน้า ดัง
สมการ (2)
𝑉

Porosity = [ 𝑝] x 100

(2)

𝑉𝑎

รูปที่ 14 ขนาดมุมเอียงพระเจดีย์ระดับ +39.37 เมตร มุมมองทิศตะวันออกเฉียง
ใต้

โดย Porosity คือร้อยละความพรุน, Vp คือปริมาตรของรูพรุน (ซม.3),
Va คือปริมาตรแทนทีด่ ้วยน้า (ซม.3)
การระเหยน้ า (Water vapor transmission) [14] ตั ด ตั ว อย่ า งให้ มี
การวิเคราะห์มิติขององค์พระเจดีย์ มีความสูงจากระดับพื้น 40.40 เมตร
ความหนา
1 ซม. จากนั้นนาตัวอย่างอบแห้งที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24
เส้นผ่านศูนย์กลางทิศตะวันออก-ตะวันตก 18.13 เมตร ทิศเหนือ-ใต้ 18.10
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ชั่วโมง แล้วเชื่อมซีลิโคนรอบตัวอย่างปิดบนภาชนะบรรจุน้าสะอาด เพื่อวัด
ปริมาณน้าที่ระเหยออกผ่านหน้าตัดของตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 23°C ความชื้น
อากาศร้อยละ 50 เป็นเวลา 14 วัน แล้วจึงคานวณน้าหนักที่เปลี่ยนแปลง
จากการระเหยน้าผ่านหน้าตัดของตัวอย่าง
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วัดราชบพิธฯ มีค่ าเท่ากับ 1396 กก./ม.3 และค่ ากาลัง รับ แรงอัด ของอิฐ
ตัวอย่างใช้วิธีการกดด้วยเครื่อง Unconfined Compression Test ต่อกับ
load cell ขนาด 38000 นิวตัน เนื่องจากตัวอย่างวัสดุก่อรับค่ ากาลัง รับ
แรงอัดได้ไม่มากนัก มีค่าเท่ากับ 25.1 กก./ซม.2

4.2.2 สมบัติของวัสดุก่อที่ได้จากห้องปฏิบัติการ
5. สรุปผลการศึกษา
การดู ด ซึ ม น้ า (Absorption by total immersion) ทดสอบตั ว อย่ า ง
การศึกษานี้แสดงตัวอย่างการใช้เ ทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ มา
ตามมาตรฐานโดยชั่งน้าหนักตัวอย่างหลังแช่น้าเป็นเวลา 96 ชั่วโมงได้ค่าดัง
จั ด ท าข้ อ มู ล กลุ่ ม จุ ด พิ กั ด 3 มิ ติ และประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น ของอาคาร
ตารางที่ 2
โบราณสถานภายในวัดราชบพิธฯ พร้อมทั้งแสดงผลการทดสอบสมบัติทาง
ตารางที่ 2 ค่าความสามารถในการดูดซึมน้าของตัวอย่างวัสดุก่อ
วิศ วกรรมของเศษวัสดุก่อโบราณที่ไ ด้จากการบู รณะ ซึ่ ง สามารถสรุป ผล
การดูดซึมน้า
การศึกษาได้ดังนี้ การใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ ในการเก็บข้อมูล
ตัวอย่าง
B
สภาพปัจจุบันของโบราณสถานทาให้ได้ข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ เป็นจานวน
ลาดับที่
1
2
3
มากที่ มี ค่ า แม่ น ย าและสวยงามง่ า ยต่ อ การน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยเมื่ อ
น้าหนักแห้ง
96.92
118.17
98
เปรียบเทียบกับวิธีการสารวจแนวทางอื่น ๆ สาหรับงานที่ต้องการจานวน
พิกัดข้อมูลจานวนมากที่เท่ากันแล้ว จะพบว่าการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ
116.43
141.99
117.22
96 ชั่วโมง
น้าหนัก96
3 มิติสามารถดาเนินการได้รวดเร็ว และแม่นยากว่าวิ ธีการสารวจด้วยวิธีการ
ความสามารถดูดซึมน้า
20.13
20.16
19.61
อื่นเป็นอย่างมาก การวิเคราะห์ขนาดมิติมีความถูกต้องแม่นยา แม้ในจุดที่มี
เฉลี่ย
%
19.97
จากตารางเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ แช่ ตั ว อย่ า งที่ 96 ชั่ ว โมง ท าให้ ตั ว อย่ า งมี การเข้าถึงยากของเครื่องมือวัด เช่นยอดองค์พระเจดีย์ ทั้งยังสามารถทา
น้าหนักมากขึ้นประมาณ 20 กรัม โดยคิดเป็นร้อยละความสามารถในการดูด แผนผังระดับเพื่อตรวจเช็ค ระดับของพื้น ณ ตาแหน่งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น จาก
ข้อมูลที่ได้ศึกษาองค์พระเจดีย์และฐานไพทีมีแนวโน้มทรุดเอียงไปในทิศทาง
ซึมน้าได้ประมาณ 19.97
ค่าความพรุน หาได้จากเทียบปริมาตร โดยสมการที่ (2) ได้ค่าตามตาราง เดียวกันคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งข้อมูลนี้จะต่อยอดเป็นฐานข้อมูลดิจิทัล
ในการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างอาคารพร้อมทั้งประกอบการ
ที่ 3
ศึกษาวิจัยต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้การศึกษานี้ได้นาเศษวัสดุอิฐโบราณ
ตารางที่ 3 ค่าความพรุนของตัวอย่างวัสดุกอ่
ของวัดราชบพิธฯ ทดสอบหาสมบัติวัสดุก่อ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ ค่าการดูดซึม
ความพรุน
น้าร้อยละ 19.97 ค่าความพรุนร้อยละ 32.10 ค่าการระเหย 12.29 กรัม/
ตัวอย่าง
B
ชั่วโมง/ตร.ม. ความหนาแน่น 1396 กก./ม.3 และค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐ
ลาดับที่
1
2
3
ตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 25.1 กก./ซม.2
ปริมาตรรูพรุน

19.51

23.82

19.22

ปริมาตรแทนที่น้า

60

75

60

32.52

31.76

32.03

ความพรุน

%
เฉลี่ย

32.10

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก ส านั ก งานการวิ จั ย
แห่ ง ชาติ และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมศิลปากร
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วรวิหาร และบริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการช่าง จากัด

จากตารางเห็นได้ว่า ตัวอย่างทั้งสาม มีค่าความพรุนที่ใกล้เคียงกันคือ
ประมาณร้อยละ 32.10 หรือมีความพรุนประมาณหนึ่งในสามของปริมาตร
ทั้งหมด
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Bond strengths between fly ash-based
geopolymer or concrete and reinforcing steel
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับ กาลังยึดเหนี่ยวระหว่าง
เหล็กข้ออ้อยและคอนกรีต และทาการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ระหว่าง
คอนกรีตจากพอร์ตแลนด์ซีเมนต์และจีโอโพลีเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คอนกรีตที่ออกแบบมี 2 กาลังอัดเหล็กเสริมข้ออ้อยขนาด
12 16 และ 20 มิลลิเมตรและแต่ละตัวอย่างใช้ระยะเวลาการบ่มที่ 28 วัน
จากการศึกษาพบว่ากาลัง รับแรงยึดเหนี่ยวมีค่ าเพิ่มขึ้ นเมื่อเพิ่มกาลัง รับ
แรงอัดหรือเมื่อลดขนาดหน้าตัดของเหล็กเสริมลงตามที่คาดการณ์ไว้ กาลัง
ยึ ด เหนี่ ย วของคอนกรี ต จากพอร์ ต แลนด์ ซี เ มนต์ กั บ เหล็ ก เสริ ม เพิ่ ม ขึ้ น
เล็ ก น้ อ ยเป็ น ผลมาจากระยะเวลาการบ่ ม ตั ว อย่ า ง แต่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญเมื่อเพิ่มกาลังอัด กาลังยึดเหนี่ยวของจีโอโพลีเมอร์คอนกรีตจาก
เถ้าลอยมีค่ากาลังอัดสูงกว่าที่ออกแบบไว้เล็กน้อยเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้
บ่ม อย่างไรก็ตามค่ากาลังยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมขึ้นอยู่
กับขนาดของเหล็กอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: กาลังยึดเหนี่ยว, เหล็กข้ออ้อย, คอนกรีต, จีโอโพลีเมอร์คอนกรีต
จากเถ้าลอย, ระยะเวลาบ่ม

Abstract
This research is part of a study the bonding strength between
deformed steel bar and concrete. Several parameters are varied
to compare between ordinary Portland cement (OPC) concrete
and Class C fly-ash geopolymer concrete (GPC). These concretes
are designed to have two different compressive strength, and
each of them is cured at 28 days. The diameter of reinforcement
is selected as 12, 16and 20 mm with deformed type. From the
study, it is found that the bond strength increase with increasing
the compressive strength, while with decreasing the diameter of
reinforcement, as expected. The bond strength of OPC

embedded with smaller reinforcement is more sensitive to the
increase of the curing time. However, its bond strength is
significantly less sensitive to the compressive strength. The bond
strength of GPC with higher design compressive strength is more
sensitive to the increase of the curing time. However, its bond
strength is significantly less sensitive to the diameter of
reinforcement.
Keywords: Bond Strength, Deformed Bar, Concrete, Fly-ash
base Geopolymer, Curing time

1. คานา
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุที่มีบทบาทอย่างมากในงานวิศวกรรม
โยธา เนื่องด้วยคุณสมบัติที่เป็นตัวเชื่อมประสานหินทรายเข้าด้วยกันให้
กลายเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดต่างๆได้ แม้ว่าการใช้งานปูนซีเมนต์จะ
เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางแต่การวิจัยและพัฒนาวัสดุทางเลือกอื่นก็ยังมีอยู่
เรื่อยมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
สร้างทางเลือกให้รองรับการเจริญเติบโตในด้านงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
ด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผนวกกับความตระหนักในปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะปั ญ หาเรื่ อ สภาวะโลกร้ อ นและการหมดไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้มีการริเริ่มที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวจากหลายภาค
ส่วน โดยในส่วนของงานก่อสร้างนั้น กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ป อร์ต
แลนด์ มี ก ารเผาผลาญเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ในปริ ม าณมาก ท าให้ มี ก าร
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในปริมาณสูง อีกทั้งยัง
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตที่สูง ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าว
อาจสามารถท าได้ จ ากการคิ ด ค้ น เชิ ง นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ย
ตอบสนองต่อความต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงเทคโนโลยีหรือการจัดการของกระบวนการผลิตปูนซี เ มนต์
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ปอร์ตแลนด์ รวมทั้งการคิดค้นพัฒนาวัสดุใหม่ที่สามารถใช้แทนปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ได้อย่างปลอดภัยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างๆ
จีโอพอลิเมอร์ คือวัสดุชนิดหนึ่ งซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จีโอพอลิเมอร์จะ
สามารถเข้ามาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้เนื่องจากมีคุณสมบัติในด้าน
กาลังอัดที่ดีคล้ายกันกับปูนซีเมนต์ โดยวัสดุจีโอพอลิเมอร์นั้นมีองค์ประกอบ
หลักที่จาเป็นทางเคมีไม่ต่างกันกับปูนซีเมนต์ คือ อะลูมินา และ ซิลิการ์ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบในเถ้าลอยถูกนามาใช้เป็นส่วนประกอบหลักที่นามาผสม
เป็นจีโอพอลิเมอร์ โครงสร้างทางโมเลกุลของจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นสายโซ่โม
โนเมอร์ นั้ น เป็ น ผลผลิ ต จากการเกิ ด ของปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากการผสมสารตั้งต้นที่มีองค์ประกอบของอะลูมินาและซิลิการ์เป็น
หลักเข้ากับสารละลายที่เป็นด่างสูงแล้วใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อ
ก่อให้เกิดการแข็งตัวและสามารถให้กาลังอัดได้ การนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์มา
ใช้งานในโครงสร้างจริงจาเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับขี ดความสามารถใน
คุณสมบัติด้านต่างๆ เปรียบเทียบกันกับคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วของคอนกรีตที่
ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [1]
สาหรับประเทศไทย ยังไม่มีรายงานของการผลิตหรือใช้วัสดุจีโอพอลิ
เมอร์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากยังเป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างไรก็ตามมีงานวิจัย
หลากหลายในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการนาวัสดุเหลือทิ้งประเภท
ต่างๆ มาทาจีโอพอลิเมอร์ เช่นเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เถ้าแกลบ เถ้า
ปาล์มน้ามัน ทั้งนี้ได้มีการศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติของจี
โอพอลิเมอร์ เช่นอุณหภูมิในการบ่มวัสดุจีโอพอลิเมอร์ , ความเข้มข้นของ
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) และอั ต ราส่ ว น Si/Al เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น
การศึกษาในลักษณะที่เป็นเพสต์ หรือ มอร์ต้าร์ [2] ทั้งนี้สามารถสังเกต
เพิ่มเติมได้ว่า การใช้วัสดุจีโอพอลิเมอร์ชนิดเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์สามารถช่วยในการสนับสนุนการลดการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แล้ว
ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการนาเถ้าลอยซึ่งเป็นกากของเสียที่เป็นผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรมการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้
อีกด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานเพื่อทดสอบ
การใช้งานวัสดุจีโอโพลีเมอร์เหมือนคอนกรีตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ดังนั้นในการศึกษาคุณสมบัติด้านต่างๆของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต จาเป็นที่
จะต้องอ้างอิงกับมาตรฐานของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [3]
เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลไกสาคัญของชิ้นส่วนที่รับ
แรง อาทิ คานและเสานั้นคือกลไกการทางานระหว่างคอนกรีตและเหล็ก
เสริมในการต้านทานน้าหนักบรรทุกภายนอก โดยพื้นฐานแล้วชิ้นส่วนรับ
น้าหนักบรรทุก อยู่ นั้นเหล็กเสริม จะมี การยื ด หดตัว โดยประมาณเท่ า กั บ
คอนกรีตที่ห่อหุ้มอยู่ เนื่องจาก“แรงยึดเหนี่ยว” ระหว่างคอนกรีตและเหล็ก
เสริม โดยทั่วไปการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้รับแรงดัด
จาเป็นต้องคานึงถึงแรงยึดเหนี่ ยวหรือความต้านทานต่อการลื่นไถลของ
เหล็ ก เสริ ม ที่ อ ยู่ ภ ายในคอนกรี ต แรงต้ า นทานนี้ เ กิ ด จากการยึ ด ติ ด กั น
ระหว่ า งเหล็ ก เสริ ม กั บ ซี เ มนต์ เ พสต์ ที่ แ ข็ ง ตั ว และมี ค วามส าคั ญ ในการ
กาหนดระยะฝังเพิ่มของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
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กาลังยึดเหนี่ยวในคอนกรีตจะเป็นตัวบ่ งชี้ถึงความสามารถของการยึดติด
ดังกล่าว กาลังยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมจะขึ้นอยู่กับแรง
เสียดทาน และการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริมเป็นสาคัญ แรง
ยึดเหนี่ยวดัง กล่าวนั้นนอกจากจะขึ้นกับ คุณสมบัติของคอนกรีตแล้ว ยัง
ขึ้นกับคุณภาพของเหล็กเสริมตลอดจนตาแหน่งของเหล็กเสริมด้วย [4]

2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 วัสดุ
2.2.1 คอนกรีต (Concrete)
คอนกรีตที่ใช้ในการวิจัยนี้ออกแบบให้มีกาลังอัดประลัย เท่ากับ 180 และ
280 กก./ตร.ซม. ที่ระยะการบ่ม 28 ตามมาตรฐาน ACI 211.1 [5] โดยใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่มีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 3.15
มวลรวมหยาบหรื อ หินปู น ขนาด 20 มิลลิเ มตร มีค่ าความถ่ วงจาเพาะ
เท่ากับ 2.67 การดูดซึมน้าร้อยละ 0.6 และความหนาแน่นเท่ากับ 1450
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมวลรวมละเอียดมีค่ าความถ่วงจา เพาะเท่ากับ
2.7 การดูดซึมน้าร้อยละ 0.98 และมีค่าโมดูลัสความละเอียด (Finesse
modulus) เท่ากับ 2.70
2.2.2 จีโอโพลีเมอร์คอนกรีต (Geopolymer Concrete)
วัสดุที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตจากจีโอโพลีเมอร์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สารละลายโซเดียมซิลิเกต ชนิดที่ 2 ตาม
มอก.433-2539 [6] มีคุณสมบัติดังตารางที่ 2 และโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิด
เกล็ดตาม มอก. 150-2518 [7] โดยเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ให้มคี วามเข้มข้น 14 โมลาร์ [8] และออกแบบคอนกรีตจากจีโอโพลีเมอร์ให้
มีกาลังอัดประลัยเท่ากับ 180 และ 280 กก./ตร.ซม. ที่ระยะการบ่ม 28 วัน
ตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักทางเคมีของเถ้าถ่านหิน [9]
Fly Ash

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

SO3

LOIFA

36.02

20.58

15.91

18.75

2.24

0.07

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของสารละลายโซเดียมซิลิเกต [10]
Property
Sodium Oxide (Na2O)

%(w/w)

16.26

Silicon Dioxide (SiO2)

%(w/w)

34.52

Mole Ratio (Na2O : SiO2)

01:02.2

Specific Gravity (At 20°C)

1.638

Density (At 20°C)

Baume’

546.5

2.2.3 เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)
เหล็กข้ออ้อยขนาด 12 16 และ 20 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ SD40 สามารถ
รับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 500 เมกะปาสคาล และรับแรงดึงประลัย
สูงสุดเท่ากับ 70 เมกะปาสคาลตามมาตรฐาน ASTM A996 [11]
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2.2 อัตราส่วนผสมของตัวอย่างทดสอบ
คอนกรีตที่ใช้ในการวิจัยนี้ออกแบบให้มีกาลังอัดประลัยเท่ากับ 180
และ 280 กก./ตร.ซม. ในการออกแบบส่วนผสมของวัสดุจีโอพอลิเ มอร์
คอนกรีตที่กาลังอัด 180 และ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรให้ใช้เถ้า
ลอยแทนที่ในส่วนของปูนซีเมนต์และใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และ
สารละลายโซเดียมซิลิเกตแทนที่ในส่วนของน้า ในส่วนของมวลรวมหยาบ
และมวลรวมละเอี ย ดใช้ ใ นปริ ม าณที่ เ ท่ า กั น กั บ คอนกรี ต การออกแบบ
ส่วนผสมของจีโอโพลีเมอร์คอนกรีตที่กาลังอัด 180 และ 280 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 14 โม
ลาร์และอัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายโซเดียมซิลิเกตที่
อัตราส่วน 1:1 โดยน้าหนัก โดยแทนที่ชื่อของชนิดตัวอย่างคอนกรี ตกาลัง
180 ksc, 280 ksc ด้วย OPC1, OPC2 และแทนที่ชื่อของชนิดตัวอย่างจีโอ
โพลีเมอร์กาลัง 180 ksc, 280 ksc ด้วย GPC1, GPC2 ตาลาดับ
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ของเหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม. จะมีทั้งใส่เหล็กปลอกและไม่ใส่เหล็กปลอก
เพื่อที่จะใช้เปรียบเทียบว่าการใส่เหล็กปลอกเข้าไปในก้อนตัวอย่างนั้นจะไป
ให้ผลทดสอบของค่ากาลังยึดเหนี่ยวเกิดความผิดเพี้ยนหรือไม่
ตารางที่ 5 ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ
ตัวอย่างทดสอบคอนกรีต
ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

180

280

DB12 (15 x 15 x 12 ซม.)

3

3

DB16 (15 x 15 x 16 ซม.)

3

3

DB16 ใส่เหล็กปลอก (15 x 15 x 16 ซม.)

3

3

DB20 ใส่เหล็กปลอก (15 x 15 x 20 ซม.)

3

3

รวม 24

ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมคอนกรีต
ส่วนผสม

ตัวอย่างทดสอบจีโอพอลิเมอร์
ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ปริมาณของส่วนผสม( kg/m^3)

น้า
หิน

กาลังอัด 180 ksc (OPC1)
210
945

กาลังอัด 280 ksc (OPC2)
210
945

ทราย

893

790

ปูนซีเมนต์

292

373

กาลังอัด 280 ksc (GPC2)

105

105

105

105

945

945

ทราย

893

790

ปูนซีเมนต์

292

373

180

280

DB12 (15 x 15 x 12 ซม.)

3

3

DB16 (15 x 15 x 16 ซม.)

3

3

DB16 ใส่เหล็กปลอก (15 x 15 x 16 ซม.)

3

3

DB20 ใส่เหล็กปลอก (15 x 15 x 20 ซม.)

3

3

หลังจากเตรียมแบบสาหรับหล่อตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนาส่วนผสม
ของคอนกรีตและจีโอโพลีเมอร์คอนกรีตที่ได้จัดเตรียมไว้มาทาการผสมตาม
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องโม่ผสม จากนั้นนาคอนกรีตและจีโอโพลีเมอร์คอนกรีต
ที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเทเข้าแบบหล่อโดยแบ่งเทให้ได้ 3 ชั้นเท่าๆกัน
โดยกระทุ้งด้วยเหล็กกระทุ้งชั้นละ 30 ครั้งและปาดผิวหน้าของชั้นสุดท้าย
ให้เ รียบแล้วนาก้อนตัวอย่างไปทาการสั่นบนโต๊ ะสั่น (Vibrating Table)
เป็นเวลา 1-2 นาที เพื่อไล่ฟองอากาศในเนื้อวัสดุให้เหลือน้อยที่สุด แล้วทา
การหุ้มก้อนตัวอย่างด้วยแผ่นฟิล์มใสทั้งแบบหล่อเพื่อป้องกันการระเหยของ
น้า แล้วทาการบ่มตัวอย่างทดสอบที่อุณหภูมิห้องจนครบอายุทดสอบที่ 28
วัน แล้วจึงนาก้อนตัวอย่างมาทดสอบคุณสมบัติเชิงกล

ปริมาณของส่วนผสม( kg/m^3)
กาลังอัด 180 ksc (GPC1)

สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์
สารละลายโซเดียม
ซิลิเกต
หิน

กาลังอัดประลัย (ksc)

รวม 24

ตารางที่ 4 อัตราส่วนผสมจีโอโพลีเมอร์คอนกรีต
ส่วนผสม

กาลังอัดประลัย (ksc)

2.3 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ
เตรียมแบบหล่อตัวอย่างทดสอบรูปลูกบาศก์และรูปทรงกระบอกให้
ขนาดตัวอย่างทดสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของ
RILEM [12] โดยขนาดของตัวอย่างทดสอบจะแปรผันตามขนาดของเหล็ก
ข้ออ้อยที่ใช้ โดยก้อนตัวอย่างมีด้วยกัน 3 ขนาดได้แก่ 15 x 15 x 12 ซม.
15 x 15 x 16 ซม. และ 15 x 15 x 20 ซม. โดยที่ตัวอย่างของเหล็กข้ออ้อย
ขนาด 20 มม. จะมีการเสริมเหล็กปลอกขนาด 9 มม.เพื่อลดการแตกร้าว
ของก้อนตัวอย่างขณะทาการทดสอบ ซึ่งการแตกร้าวอาจส่งผลให้ค่ากาลัง
ยึดเหนี่ยวของก้อนตัวอย่างมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง และในก้อนตัวอย่าง
STR34-3

รูปที่ 1 การติดตั้งเหล็กเส้นกับก้อนตัวอย่าง ตามมาตรฐาน RILEM
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60

0

2

4

6

Pull-out Load (kN)

50

8

10
10

Pull-out Load
GPC1
12 mm Deformed Bar

8

Sample no.1
Sample no.2
Sample no.3

6

40

30
4
20
2

10

0

0

10

20

30

0
40

Pull-out Displacement (mm)

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Load(kN) และ Displacement(mm) ของ
ตัวอย่าง จีโอโพลีเมอร์ DB12 ทั้ง 3 ตัวอย่าง

รูปที่ 2 การติดตั้งเหล็กปลอกในก้อนตัวอย่าง

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงยึดเหนี่ยว และระยะการ
เลื่อนไถลของเหล็กข้ออ้อยสามารถคานวณได้โดยการคูณระยะที่ทาการฝัง
เหล็กข้ออ้อยกับพื้นที่รอบรูปของเหล็กข้ออ้อยที่ถูกฝังกับก้อนตัวอย่าง ดังที่
แสดงในสมการที่ (1)
τ=

𝑃
𝜋𝑑𝑏 𝑙

(1)

จากสมการข้างต้น P คือแรงดึงที่กรทากับเหล็กข้ออ้อย db คือเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย และ l คือระยะที่ทาการฝังเหล็กข้ออ้อยกับ
ก้อนตัวอย่าง ซึ่งหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กข้ออ้อยกับก้อนตัวอย่าง
ทั้งสามตัวอย่างสามารถนาไปคานวณตามสมการที่ 1 เพื่อนามาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงยึดเหนี่ยว และระยะการเลื่อนไถลของเหล็ก
ข้ออ้อยได้ดังที่แสดงในรูปที่

รูปที่ 3 การติดตั้งก้อนตัวอย่างเข้ากับเครื่องทดสอบ

3. ผลการทดสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบก้อนตัวอย่างทั้งหมด นาเอาค่าผลทดสอบที่
ได้จากเครื่องทดสอบ (Universal Testing Machine) มาสร้างกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงดึงกับระยะเลื่อนไถลของก้อนตัวอย่าง
จากภาพตัวอย่างที่ได้แสดงในรูปที่ 3 เป็นรูปความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับ
แรงดึงกับระยะเลื่อนไถลของก้อนตัวอย่าง จีโอโพลีเมอร์ที่ฝังเหล็กข้ออ้อย
DB12 ที่กาลังอัด 180 ksc ที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน

รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Bond Stress (ksc) และ Displacement
(mm) ของตัวอย่าง จีโอโพลีเมอร์ DB12 ทั้ง 3 ตัวอย่าง

จากรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงยึดเหนี่ยว และระยะการ
เลื่อนไถลของเหล็กข้ ออ้อยดังที่ไ ด้แสดงในรูปที่ 3 สามารถนาค่าแรงยึด
เหนี่ยวที่มีค่ามากที่สุดของทั้งสามตัวอย่างมาคานวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย และ
จากตัวอย่างของก้อนตัวอย่างจีโอโพลีเมอร์ที่ได้ทาการฝังเหล็กข้ออ้อยขนาด
12 มิลลิเมตรที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วั น สามารถหาค่าเฉลี่ยหน่วยแรงยึด
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เหนี่ยวของทั้งสามตัวอย่างได้เท่ากับ 186.80 ksc เมื่อเราคานวณตามวิธี
ข้างต้นกับก้อนตัวอย่างที่เหลือจะได้ค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวของก้อนตัวอย่าง
ทั้งหมดดังที่แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 7 ค่ากาลังอัดทรงกระบอกของตัวอย่าง
Type
OPC1
OPC2
GPC1
GPC2

ตารางที่ 6 หน่วยแรงยึดเหนี่ยวของตัวอย่างทดสอบ
Diameter
of bar
(mm)
12

Type

No.1

No.2

No.3

Bond
strength
, u (ksc)

35.0

36.9

37.6

164.5

62.2

61.4

62.7

157.5

61.2

60.5

61.9

155.1

20R

85.3

86.7

82.6

137.7

12

54.9

53.2

56.8

247.8

81.6

78.3

78.3

201.3

80.0

81.9

81.5

205.7

20R

120.1

118.2

116.5

192.0

12

41.5

40.6

42.2

63.6

68.8

67.8

16R

65.9

68.8

63.7

20R

94.1

93.2

96.8

12

62.6

64.1

60.7

16

OPC1

16R

16

OPC2

16R

Curing
time
(day)

28

28

16
GPC1

94.5

97.0

97.7

16R

93.8

97.5

98.7

20R

150.8

144.7

143.0

200
150
100

169.2
167.7
153.7
281.5

245.1
237.3

50
Diameter of bar (mm)

12
16
16R
20R
12
16
16R
20R
12
16
16R
20R
12
16
16R
20R

0

Type

OPC1

OPC2

GPC1

GPC2

28
28

กาลังอัด (กก/ตร.ซม.)
183.96
278.37
199.54
282.91

4. สรุปผลการทดสอบ
จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้
1.จี โ อโพลี เ มอร์ ค อนกรี ต จากเถ้ า ลอยนั้ น สามารถน ามาใช้ ง านแทน
คอนกรีตทั่วไปได้ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าจีโอโพลีเมอร์คอนกรีต
มีความสามารถในการรับกาลังอัดและกาลังยึดเหนี่ยวได้ดีไม่แพ้คอนกรีต
จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
2.จากการทดสอบพบว่า การนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์มาใช้แทนคอนกรีต
นั้นจะต้องมีก ารปรับ ปรุง ในเรื่ องระยะเวลาในการแข็ ง ตั วเนื่ องจากการ
แข็งตัวของจีโอโพลีเมอร์เกิดขึ้นเร็วกว่าคอนกรีตธรรมดาอยู่พอสมควร อาจ
ทาให้เกิดผลเสียกับงานที่ใช้วัสดุนี้ได้ เช่นวัสดุเกิดการแข็งตัวก่อนเทลงแบบ
หล่อเสร็จ
3. เมื่ อ พิ จ ารณาจากตารางที่ 6 ค่ า หน่ ว ยแรงยึ ด เหนี่ ย วมี แ นวโน้ ม
ความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการที่ (2) ตามมาตรฐาน ACI [13]
u𝛂

244.5

28

Bond strength , u (ksc)

GPC2

250

186.8

28

16

300

Pull-out load (kN)

ระยะเวลาบ่ม (วัน )

√𝑓𝑐 ′
𝑑𝑏

(2)

จากสมการขางต้น f’c คือหน่วยแรงอัดและ u คือหน่วยแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริม หรือในอีกนัย หนึ่งคือหน่วยแรงยึดเหนี่ยว
เป็นสัดส่วนโดยตรงของรากที่สองของหน่วยแรงอัด กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเหล็กเสริม ในขณะที่ผกผันกับขนาดหน้าตัดของเหล็กเสริม
4.เมื่อเรานาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวที่ได้จากการทดสอบมาสร้างกราฟ
แสดงความสัมพันธ์เทียบกับขนาดของเหล็กเสริม จะสังเกตุเห็นได้ว่าเมื่อทา
การพิจารณาที่เหล็กขนาดเดียวกัน ก้อนตัวอย่างที่มีกาลังอัดสูงกว่าย่อมมี
ความสามารถในการรับแรงดึงได้มากกว่า และจะสังเกตุเห็นได้ว่าที่กาลังอัด
เดียวกันวัสดุจีโอโพลีเมอร์จะมีความสามารถในการรับแรงดึงที่มากกว่าวัสดุ
คอนกรีตอยู่พอสมควร และอีกหนึ่งผลสรุปเราจะเห็นว่ายิ่งเหล็กเสริมมี
ขนาดหน้าตัดที่ใหญ่ก็จะมีค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างเหล็ก
เสริมกับวัสดุต่าลง กล่าวได้ว่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวมีค่าผกผันกับขนาดหน้า
ตัดของเหล็กเสริม ตามที่ได้แสดงในรูปที่ 7 และจากรูปที่ 6 จะพบว่าค่า
กาลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวอย่างของเหล็ก DB16 ที่เสริมและไม่เสริม
เหล็กปลอกกันร้าวมีของทั้งสองวัสดุมีค่าใกล้เคียงกันมากจึงอาจสรุปได้ว่า
การเสริมเหล็กปลอกกันร้าวเข้าไปในก้อนตัวอย่างนั้นไม่ ส่งผลให้ค่ากาลังรับ
แรงยึดเหนี่ยวที่วัดได้เกิดความผิดเพี้ยน

รูปที่ 6 แผนภูมคิ ่าเฉลี่ยกาลังยึดเหนี่ยวของก้อนตัวอย่าง
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[11]
รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ของหน่วยแรงเทียบกับขนาดของเหล็กเสริม

[12]
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการเสริมกาลังโครงสร้างพื้นคอนกรีตแสริมเหล็ก
ด้วยวิธีอัดแรงภายนอกสาหรับอาคารที่มีการปรับเปลี่ยนน้าหนักบรรทุกเกิน
กว่าที่ได้รับการออกแบบไว้เดิม ผู้เขียนได้สรุปแนวทางการออกแบบเสริม
กาลัง วิธีการวิเคราะห์ และประเมินตรวจสอบโครงสร้าง ตลอดจนวิธีการ
ดาเนินการในการติดตั้งระบบเสริมกาลัง และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ภายหลังการเสริมกาลังแล้วเสร็จ จากการศึกษาพบว่า การเสริมกาลัง พื้น
ดัวยวิธีอัดแรงภายนอกสามารถเพิ่ม กาลังการรับโมเมนต์ดัดได้เป็น อย่างดี
ช่วยลดการแอ่นตัวเนื่องจากมีความแข็งเกร็งที่เพิ่มขึ้น และช่วยลดการสั่น
ไหวในโครงสร้างจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ธรรมชาติของการสั่นไหว
คาสาคัญ: การเสริมกาลังพื้น, อัดแรงภายนอก, โพสเทนชั่น

Abstract
This article presents strengthening method for the
overloaded reinforced concrete slabs by using External PostTensioning (EPT) technique. The authors summarizes the
guidelines for strengthening design, analyzing and evaluating
structures, installation procedures for strengthening the slabs,
and the expected results achieved after the strengthening has
been completed. From the study, strengthened slabs by EPT
can increase the bending moment capacity very well. It can
reduce slab deflection by increasing the slab stiffness and
reduce vibration by changing structural natural frequency.

ด้ ว ยวิ ธี อั ด แรงภายนอก (External Post-Tensioning, EPT) เป็ น วิ ธี ก าร
เสริ ม ก าลั ง ที่ ค่ อ นข้ า งใหม่ส าหรั บ ประเทศไทย แต่ ใ นต่ า งประเทศมี การ
ประยุกต์ใช้งานในการเสริมกาลังคานสะพาน คานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น
อาคาร หรือโครงสร้างอื่น ๆ มากกว่า 20 ปี เนื่องจากมีข้อดีในการควบคุม
แรงดึงในลวดได้ ซึ่งสามารถช่วยยกปรับระดับการแอ่นตัวของพื้น ควบคุม
หน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวบนและท้องพื้นได้ ทาให้เพิ่มความสามารถในการรับ
โมเมนต์ดัดเนื่องจากแขนของโมเมนต์ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีที่
เกิดการสั่นไหวเนื่องจากความแข็งเกร็งของโครงสร้างไม่เ พียงพอ (Low
stiffness) ระบบดังกล่าวจะช่วยปรับลักษณะการถ่ายแรงให้โครงสร้างมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนประกอบหลักของการเสริมกาลังประกอบด้วย ลวดตีเกลียวกาลัง
สูง สมอยึด (Anchor) และ อุปกรณ์ปรับความสูง (Deviator) ซึ่งทาการ
ติดตั้งดังแสดงในรูปที่ 1 ลวดตีเกลียวจะถูกร้อยผ่านสมอยึดและตัวปรั บ
ความสูง จากนั้นทาดึงลวดที่ปลายสมอยึดจะทาให้เกิดแรงพยุง (Balanced
load) กระทาที่ท้องพื้น การเสริมกาลังแบบอัดแรงภายนอกเป็นลักษณะ
Active control ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหลักการของแรงพยุง (Load
balancing) ซึ่งอาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าการเสริม กาลังด้วยวิธี
แปะแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีลักษณะเป็น Passive control สามารถช่วย
ในกรณีที่ต้องการปรับระดับการแอ่นตัวของพื้น นอกจากนั้นแล้วยังช่วย
ปรับปรุงคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของโครงสร้างบางประการ ซึ่งจะเป็นส่วน
ช่วยในการลดการสั่นของพื้นได้เป็นอย่างดี จากผลการศึกษาและนาไปสู่
การปฏิบัติจริงของผู้เขียนพบว่า วิธีดังกล่าว สามารถช่วยลดการแอ่นตัวของ
พื้นได้และสามารถช่วยลดการสั่นไหวโดยพิจารณาความเร่งในแนวดิ่งของ
พื้นคอนกรีตลดลงได้ประมาณ 10-30%

Keywords: External Post-Tensioning, EPT, RC slab

1. คานา
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นจานวนมากต้องได้รับการเสริมกาลัง
โครงสร้าง เนื่องจากเป็นโครงสร้างเก่าใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน ทาให้
เกิดการเสื่อมสมรรถภาพในการใช้งาน หรือโครงสร้างที่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใช้งานทาให้มีการปรับเปลี่ยนน้าหนักบรรทุก การเสริมกาลัง
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a0 

T0
0.85bf c'



As f y
0.85bf c'

(2)

โดยที่ b คือ ความกว้างของพื้นหรือคาน, f’c คือ กาลังอัดของคอนกรีต
, As คือ เนื้อที่ของเหล็กเสริม, fy คือ กาลังที่จุดครากของเหล็กเสริม
สาหรับกาลังรับโมเมนต์ภายหลัง การเสริมกาลัง(รูปที่2 ข) สามารถ
เขียนได้ดังแสดงในสมการที่ (3)
a 
a


M ns  T0  d s  0   Fps  d p  
2
2



a 
a a


 T0  d s  0   Fps  d p  0
2 
2 



ก) ระบบก่อนการเสริมกาลัง

(3)

โดยที่ Mns คือ กาลังรับโมเมนต์ดัด ภายหลังการเสริมกาลัง , Fps คือ
แรงดึงในลวดอัดแรงขณะวิบัติ, dp คือ ระยะความลึกของตาแหน่งลวดอัด
แรง, a คือ ความลึกของ Rectangular stress block ของหน้าตัดภายหลัง
การเสริมกาลัง
a

T0  Fps
0.85bf c'



Aps f ps  As f y
0.85bf c'

(4)

โดยที่ Mns คือ กาลังรับโมเมนต์ดัด ภายหลังการเสริมกาลัง , Aps คือ
เนื้ อ ที่ ห น้ า ตั ด ของลวดอั ด แรง, fps คื อ ความเค้ นของลวดอั ด แรง ณ จุ ด
ประลัยของหน้าตัด
a a

M n  M ns  M n0  Fps  d p  0

2 


ข) ระบบหลังการเสริมกาลัง
รูปที่ 2 กาลังรับโมเมนต์ดัดที่หน้าตัดวิกฤติบริเวณกลางพื้นหรือคาน

2. การคานวณออกแบบระบบเสริมกาลัง
2.1 การออกแบบที่สภาวะประลัย (Ultimate stage)
กาลังรับโมเมนต์ดัดของหน้าตัดของพื้นหรือคาน (Moment capacity)
สามารถพิจารณาระบบโครงสร้างแบบช่วงเดียว (Simple-span structure)
ซึ่ ง หลั ก การดั ง กล่ า วยั ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ระบบโครงสร้ า งที่
ซับซ้อนขึ้น เช่น โครงสร้างแบบหลายช่วง (Multi-span structure)
เมื่อพิจารณากาลังรับโมเมนต์ดัดของหน้าตัดก่อนการเสริมกาลัง (รูปที่
2 ก) สามารถเขียนได้ดังแสดงในสมการที่ (1)
a 

M n0  T0  d s  0 
2 


(5)

กาลังรับโมเมนต์ดัดที่เพิ่มขึ้น Mn ของการเสริมกาลังสามารถคานวณ
ได้ดัง สมการที่ (5) ทั้ง นี้ ภายหลัง จากการเสริมกาลัง การวิบั ติที่สภาวะ
ประลั ย ยั ง คงเป็ น การวิ บั ติ แ บบเหนี ย ว (Ductile failure หรื อ Tension
control) การวิเ คราะห์โดยละเอียดซึ่ ง พิจารณาถึง ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
กาลังรับแรงดัดที่เพิ่มขึ้นสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิง [1-3]
2.2 การออกแบบที่สภาวะใช้งาน (Service stage)
ในการคานวณออกแบบหน้าตัดที่สภาวะใช้งานของการเสริมกาลังนั้น
ลวดอัดแรงที่เสริมเข้าไปจะเกิดแรงพยุงกระทาในทิศทางพุงขึ้นดังแสดงใน
รูปที่ 3

(1)

โดยที่ Mn0 คือ กาลังรับโมเมนต์ดัดก่อนการเสริมกาลัง, T0 คือ แรงดึง
ในเหล็กเสริม, ds คือ ระยะความลึกของตาแหน่งเหล็กเสริม, a0 คือ ความ
ลึกของ Rectangular stress block ก่อนการเสริมกาลัง
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วิธีการค านวณจะใช้วิธี Load balancing [4] โดยพิจารณาให้ระบบ
เสริมกาลังเสมือนแรงภายนอกกระทากับโครงสร้างในทิศทางพุ่ งขึ้น โดยไม่
พิจารณาการเพิ่มขึ้นของ stiffness ของระบบเสริมกาลัง ที่สภาวะใช้งาน
จาเป็นต้องตรวจสอบค่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ ผิวคอนกรีต เพื่อควบคุมไม่ให้
หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ยอมให้ตามข้อกาหนดของ ACI318 สมการสาหรับ
ตรวจสอบหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวบนและผิวล่างดังแสดงในสมการที่ (6)
และ (7) ตามลาดับ
F M net

A S top
F M net
   bot
A S

f top  

(6)

f bot

(7)

รูปที่ 4 โครงสร้างพื้นและแนวลวดอัดแรงเดิม

รูปที่ 5 โครงสร้างพื้นและระบบเสริมกาลัง EPT
4

M net  M DL  LL  M EPT  M p

Stress (MPa)

โดยที่ Mnet คือ ผลรวมของโมเมนต์ดัด เนื่องจากน้าหนักบรรทุกสุทธิ
(Net weight) ที่กระทากับโครงสร้าง, MDL+LL คือโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นจาก
น้าหนักบรรทุก MEPT คือโมเมนต์ดัดที่เกิดจากผลของการอัดแรงในระบบ
เสริมกาลัง และ Mp คือโมเมนต์ดัดคงค้างเดิมหากเป็นระบบอัดแรง
(8)

Combined

Top
Bottom

2
0
0

5

10

15

-2
-4
-6

3. ตัวอย่างการเสริมกาลังในโครงสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง

Dist. (m.)

รูปที่ 6 หน่วยแรงที่ผิวบนและผิวล่างภายหลังการเสริมกาลัง EPT

ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและเสริ ม ก าลั ง โครงสร้ า งพื้ น
คอนกรีตอัดแรงที่ได้ดาเนินการเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงสร้างเดิมของ
พื้นอาคารเป็นอาคารจอดรถซึ่งต้องการดัดแปลงแก้ไขให้เป็นห้องสัมมนาจัด
เลี้ยง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักบรรทุก
โครงสร้างพื้นเดิมเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงหนา 0.22 ม. ระยะช่วงเสา 8
ม. รองรั บ ด้ ว ยเสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ขนาด 0.7x0.7 ม. ขนาดพื้ น ที่
ประมาณ 2500 ตร.ม. จากการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างเดิมไม่สามารถ
รองรับพิกัดน้าหนักบรรทุกใช้งานใหม่ คือ SDL = 120 กก./ตร.ม. และ LL
= 500 กก./ตร.ม. โดยพื้นดังกล่าวไม่สามารถรับ โมเมนต์ดัดที่เ พิ่มขึ้ นได้
(โครงสร้างเดิมรับได้ LL = 320 กก./ตร.ม.) นอกจากนั้นแล้วความหนาของ
พื้นเดิมไม่เพียงพอต่อแรงเฉือนทะลุที่หัวเสา (โครงสร้างเดิมรับได้ LL = 240
กก./ตร.ม.)

หน่วยแรงโดยวิธี Super position และให้เป็นไปตามข้อกาหนด ACI318
ดังรูปที่ 6 ซึ่งแสดงหน่วยแรงที่ผิวด้านบนและด้านล่างของพื้นหลังการเสริม
กาลัง

3.1. การคานวณออกแบบเสริมกาลังดัดด้วยลวดอัดแรง
ในการค านวณออกแบบเสริ ม ก าลั ง ดั ด ด้ ว ยลวดอั ด แรงจะท าการ
วิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี เ ฟรมเสมื อ น (Equivalent frame method) ซึ่ ง จะ
พิจารณา Design strip ตามระนาบแนวเสา การวิเคราะห์ จะใช้โปรแกรม
PTDATA [5,6]
รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างพื้นและแนวลวดอัดแรงเดิม (Tendon profile)
รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างพื้นและระบบเสริมกาลังด้วยลวดอัดแรง EPT ใน
การคานวณที่สภาวะใช้งานนั้น หน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีตสามารถ
คานวณได้ดังในหัวข้อ 2.2 ผลการวิเคราะห์หน่วยแรงจากน้าหนักบรรทุก
DL+LL และหน่วยแรงจากระบบเสริมกาลัง EPT ทั้งสองแบบสามารถรวม

3.2. การคานวณออกแบบเสริมกาลังรับแรงเฉือนทะลุบริเวณหัวเสา
จากการตรวจสอบความหนาพื้ น ที่ บ ริ เ วณหั ว เสาด้ ว ยโปรแกรม
PTPUNCH [7] พบว่า พื้นเดิมสามารถรองรับน้าหนักได้เ พียง LL = 240
กก./ตร.ม. ดังนั้นจึงต้องทาการออกแบบเสริมกาลัง ด้วยการติดตั้ง Steel
collar ดังรูปที่ 7 เพื่อช่วยถ่ายแรงเฉือนจากพื้นผ่านไปยังเหล็ก H-Beam
และเข้าสู่เสาได้โดยตรง ที่สภาวะใช้งานนั้น การถ่ายแรงเฉือนจะเป็นไปตาม
สัดส่วนของ Bending stiffness ของพื้นและ H-Beam แต่ที่สภาวะประลัย
จะพิจารณาให้ Steel collar รับแรงเฉือนไปทั้งหมดเนื่องจากการวิบัติของ
พื้นคอนกรีตอัดแรงภายใต้แรงเฉือนทะลุมีลักษณะการวิบัติแบบฉับ พลัน
(Brittle shear failure) ซึ่งไม่มีความเหนียว

รูปที่ 7 Steel collar
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รูปที่ 9 การระบุตาแหน่งแนวลวดเดิมโดย GPR

รูปที่ 8 แปลนแสดงแนวลวดเสริมกาลัง EPT

3.3. การตรวจสอบกาลังรับแรงดัดที่สภาวะประลัย
ภายหลั ง การออกแบบระบบเสริ ม ก าลั ง ที่ ส ภาวะใช้ ง าน และการ
ออกแบบเสริมกาลังการเฉือนทะลุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จาเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบก าลั ง รั บ โมเมนต์ ดั ด ที่ ส ภาวะประลั ย โดยที่ น้ าหนั ก บรรทุ ก ที่
สภาวะประลัยจะคานวณจากน้าหนักบรรทุกตามข้อกาหนด ACI318 คือ
1.2DL+1.6LL จากการวิเ คราะห์ พบว่าภายหลัง การเสริมกาลัง EPT พื้น
สามารถรับแรงดัดที่เพิ่มขึ้นและสามารถรับพิกัดน้าหนักใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้

รูปที่ 10 การติดตั้งสมอยึดและลวดเสริมกาลัง EPT

4. ขั้นตอนการติดตั้งระบบเสริมกาลัง EPT
4.1. การประเมินสภาพโครงสร้างเดิม
การสารวจและประเมินสภาพโครงสร้างเดิมนับว่ามีความสาคัญ เพื่อให้
ทราบว่าโครงสร้างเดิมมีความบกพร่องและเป็นไปตามแบบก่อสร้างหรือไม่
การทดสอบแบบทาลาย เช่น การเจาะตัวอย่างคอนกรีตเพื่อ ทดสอบกาลัง
อัด หรือ การทดสอบแบบไม่ทาลาย เช่น การวัดกาลังอัดโดยใช้ Rebound
hammer การตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องคอนกรีต โดยวิธี Ultrasonic
Pulse Velocity จะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารพิ จ ารณาข้ อ มู ล โครงสร้ า งมี ค วาม
ถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น
4.2. การติดตั้งระบบเสริมกาลัง EPT
การกาหนดรูปแบบระบบเสริมกาลัง EPT จะพิจารณาจากจานวนลวด
ที่ใช้ในการทา Load balancing และตาแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์ สมอ
ยึด (Anchor) และ ตัวปรับความสูง (Deviator) โดยแนวทางการถ่ายแรง
Load paths ต้องพยายามให้เข้าสู่เสาได้โดยตรง การวางแนวลวดอาจทาใน
รูปแบบตั้งฉาก Orthogonal layout ดังแสดงในรูปที่ 8
ตาแหน่งของการติดตั้งของอุปกรณ์จะต้องพยายามเลี่ยงแนวลวดเดิมที่
ฝังในพื้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะอาจเกิดขึ้น เครื่องมือ Ground
Penetrating Radar, GPR สามารถช่วยระบุตาแหน่งแนวลวดเดิมได้อย่าง
แม่นยาดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 11 การเสริมกาลังด้วยวิธี EPT

ดั ง รู ป ที่ 10 การติ ด ตั้ ง สมอยึ ด และตั ว ปรั บ ความสู ง กั บ พื้ น คอนกรีต
สามารถใช้พุกเคมี (Chemical bolt) การถ่ายแรงดึงในลวดเสริมกาลัง EPT
สามารถถ่ า ยเข้ า สู่ พื้ น คอนกรี ต โดยผ่ า นทางแรงเฉื อ นจากพุ ก ได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย ปริมาณแรงดึงในลวดเสริมกาลัง EPT แต่ละเส้นจะทาการดึงด้วย
ปริมาณแรงที่ได้ทาการออกแบบไว้ ซึ่งอยู่ระหว่าง 40%-65% ของแรงดึง
ประลัยของลวดเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าระบบภายหลังการเสริมกาลังทางานตามที่
ได้คานวณออกแบบไว้ในหัวข้อ 2
รูปที่ 11 แสดงการเสริมกาลังพื้ นด้วยวิธี EPT หลังจากการติดตั้งแล้ว
เสร็จ ซึ่งจะเห็นว่าการเสริมกาลังด้วยวิธีอัดแรงภายนอกยังคงดูสวยงามและ
ไม่กีดขวางแนวท่องานระบบหรือรางไฟที่หิ้วกับท้องพื้น
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หลีกเลี่ยงความถี่พ้องกัน (Resonance) เนื่องจากความถี่ของแรงกระทา
จากข้อมูลการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นก่อนและหลังการเสริมกาลัง
พบว่า สามารถช่วยลดการสั่นสะเทือน 10%-30% ดังแสดงในรูปที่ 13-14

5. บทสรุป
การเสริมกาลังโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอัดแรงภายนอก
เป็ น วิ ธี ก ารอั ด แรงภายนอกเป็ น วิ ธี ก ารเสริ ม ก าลั ง ที่ น่ า สนใจและเป็ น
ทางเลือก โดยจุดเด่นของการเสริมการกาลังโดยวิธีนี้จะเป็นลักษณะ active
control สามารถควบคุมการแอ่นตัวของพื้นและหน่วยแรงที่เกิดขึ้ นที่ผิว
คอนกรีต นอกจากนั้นแล้วการเสริมกาลังยังเพิ่มความสามารถต้านทาน
โมเมนต์ ดั ด เพื่ อ การรั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และยั ง สามารถลดการ
สั่นสะเทือนในโครงสร้างได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 12 การตรวจสอบระยะแอ่นตัว

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 13 การตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้น

รูปที่ 14 ผลการตรวจวัดการสั่นของพื้นในรูปของเวลาและความถี่

4.3. การประเมินและการทดสอบของการเสริ มกาลัง EPT
ระหว่างที่ทาการดึงลวดด้วยเครื่องมือ Hydraulic jack การเพิ่มแรงดึง
ในลวดจะเพิ่มในลักษณะขั้นบันได เช่น 25% 50% 75% และ 100% ของ
แรงดึงสุดท้ายที่คานวณออกแบบไว้ ระหว่างการเพิ่มแรงดึงจะมีการบันทึก
ข้อมูลลักษณะกายภาพที่เปลี่ยนไป เช่น รอยแตกร้าว(ถ้ามี) ระยะของปลาย
ลวดที่ เ ปลี่ ย นไป (Elongation) ระยะการแอ่ น ตั ว ในทิ ศ ทางพุ่ ง ขึ้ น
(Deflection) ดังแสดงในรูปที่ 12 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในการสอบ
เทียบ (Calibration) กับแบบจาลองการวิเคราะห์ทางโครงสร้างได้
ในกรณีที่พื้นมีการสั่นมาก การเสริมกาลังโดยวิธี EPT จะช่วยปรับปรุง
ความแข็งเกร็งของโครงสร้าง (Stiffness) เพิ่มมากขึ้นโดยการลดระยะการ
แอ่นตัวและปรับเปลี่ยนความถี่การสั่นพื้นฐาน (Natural frequency) เพื่อ

[1] Tan, K. H. and Kong, D., (2009). A direct design approach for
strengthening simple-span beams with external posttensioning, PCI Journal, Fall edition, pp.48-72.
[2] American Concrete Institute (ACI) Committee 318, (2008).
Building code requirement for structural concrete and
commentary, Farmington Hills, MI.
[3] Naaman, A. E. and Alkhairi, F. M., (1991). Stress at ultimate
in unbonded post-tensioning tendons, Part 2-Proposed
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Abstract
Since Myanmar is one of the earthquake-prone zones in
Southeast Asia, the seismic performance analysis is
recommended in this region. Myanmar National Building Code,
2016 which is adapted from ASCE 7-05 is stipulated to examine
the analysis by the Federation of Myanmar Engineering Society
(Fed. MES). The geometric mean of the two horizontal spectral
accelerations is typically used by the earth scientists as the
intensity measure for hazard analysis and early effort to account
for the seismic design of the structure. Shortcoming of the
geomean ground motion intensity definition, the maximum
spectral acceleration of the two orthogonal components in any
orientation is used in the recent ASCE 7-16 for structural design.
In this study, the factors which are the ratio of maximum spectral
acceleration (SaRotD100) to median spectral acceleration (SaRotD50)
at discrete period is used to predict the maximum spectral
acceleration over all orientations. The objective of the study is
to analyze the effect of the two-horizontal definitions in ground
motion selection. The comparison of the regular and irregular
shaped RC building structural responses is also explored with
equivalent lateral force analysis (ELF), response spectrum
analysis (RSA) and Linear response history analysis (LRHA). The
final response results show the great potential in the
performance-based design of the civil system.
Keywords: Geomean Response Spectral Acceleration, Maximum
Response Spectral Acceleration, Equivalent Lateral
Force Analysis, Response Spectrum Analysis, Linear
Response History analysis

1. Introduction
Dynamic structural analysis is commonly used to predict the
response of a structure subjected to earthquake ground

motions. The different responses of a structure could be
resulted by the different ground motions. Thus, ground motion
selection become one of the important issues in the seismic
performance analysis. There are three orthogonal components
of ground motion that accelerogram records: two in the
horizontal direction and one in vertical direction. In this study,
the two-dimensional intensity of ground motion is taken into
account to compute response spectrum by using two
orthogonal horizontal components of the ground motion. The
geometric mean spectrum is the most widely used horizontal
definition to combine the directionally varying two singlecomponent spectral accelerations into a single numerical value
[1]. Nevertheless, it doesn’t give the values vary with the
orientation of horizontal ground motion axes recorded. Due to
the shortcoming of the geomean definition, researchers
developed the definition of median spectral acceleration
(SaRotD50) and maximum spectral acceleration (SaRotD100) over all
orientation [2]. In the seismic design of the structure, SaRotD100
observed all over orientation was deemed more appropriate
than the geometric mean horizontal definition. Nowadays, the
updated version of seismic provision and ASCE 7-16 [3] provide
the maximum direction ground motion instead of geometric
mean of two orthogonal components ground motions. Myanmar
National Building Code, (MNBC) 2016 [4] is based on the
references of Minimum Design Loads for Buildings and Others
Structures, ASCE 7-05 [5] and the framework is also similar to the
National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP), 2003
Seismic Design Provision [6]. This study has been performed to
figure out how the regional code ground motion definition and
the maximum ground motion effects on the reinforce concrete
moment frames. The regular and irregular RC moment frame
located at Mandalay city which is very close to the major strike
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2. Earthquake Ground Motion
In earthquake engineering, ground motion referred to as the
ground acceleration, velocity and displacement. The three
amplitude parameters: peak ground acceleration (PGA), peak
ground velocity (PGV) and peak ground displacement (PGD) are
the particular interests in most cases amplified when
transmitted through the structure by ground vibration. The
strong motion instruments are used to measure the earthquake
ground motion and record the ground acceleration [7].
Moreover, 5% damped spectral acceleration can also be
described in either single arbitrary components or the
combination of two orthogonal horizontal components. The
geometric mean response spectrum computed using two
orthogonal ground motion components is the most widely used
horizontal definition and it depends on the recording
orientation. There are many others proposed orientation
independent definitions: SaGMRotDnn and SaGMRotInn by Boore et al,
2006 [8] and SaRotDnn and SaRotInn by Boore, 2010 [1] to remove
the orientation independence. The PEER ground motion
database introduced new spectral acceleration to remove the
recorded orientation; SaRotD50 (median) and SaRotD100 (maximum)
as an intensity measure. Current ground motion prediction
equations (GMPE) use median spectral acceleration (SaRotD50)
which is the 84th percentile of the geometric mean response [9].
Shahi and Baker developed the model for maximum direction
spectral acceleration (SaRotD100) by using over 3000 ground
motions from the NGA West 2 database. The ratio of SaRotD100 to
SaRotD50 is evaluated as a multiplicative factor to predict the
maximum spectral acceleration of a model at a site. According
to Shahi and Baker [10], the polarization of the ground motion
referred to the directionality of ground motion which causes the
discrepancy among different definitions of response spectra. The
ground motion is unpolarized, means the ratio of SaRotD100 to
SaRotD50 is close to 1 when it has an approximately equal
response spectrum in all orientations at a given period. The 1994
Chi Chi earthquake gives the ratios of 1 for unpolarized case and
1.414 for polarized case at 1 second period. Thus, according to
the proposed paper, the ratio of SaRot100 to SaRotD50 for any
ground motion will be within the range of 1 to 1.414 to convert

the maximum response ground motion [10]. Huang et al [11]
also examined for maximum response with moment magnitude
greater than 6.5 and less than 15km site to source distance. The
result presented that the maximum response parameters can
be obtained by using the factors of 1.1 and 1.3 to short and 1second 5%damped, spectral acceleration parameters [11].

3. Seismic Hazard Level of Mandalay City
Mandalay city is selected for the site location for the study.
It is the second largest city and located very close to the most
active dextral Sagaing fault in Myanmar. The Sagaing fault is a
major north-trending right lateral strike-slip fault and 8 km away
from Mandalay city [12]. Thus, the scale of disaster from seismic
excitation will be increased in the cities due to urbanization the
vulnerability is increased. MNBC, 2016 brings together the
information on the ground motion parameters which are
described by the maximum considered earthquake (MCE)
spectral response acceleration with 5% damping ratio at short
period, Ss (0.2 sec) and at one second period, S1 (1.0 sec) of
Mandalay city are 2.01g and 0.8g respectively [4]. The site class
D (stiff soil) and Vs30 ranges from 220m/s to 340m/s is assumed
for nearly all of the sites in Mandalay according to the seismic
microzonation report of Mandalay city [13]. The response
spectrum at design and maximum considered earthquake levels
for both geomean and maximum ground motion are illustrated
in Fig 1. The geomean code spectra for DBE and MCE are
constructed by applying spectral acceleration parameters
relative to MNBC, 2016 while the DBE and MCE of SaRotD100
spectra are resulted by provided factors of Shahi and Baker, 2013
[10].
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Fig. 1 MCE and DBE of Geomean and SaRotD100 target spectra
for Mandalay City
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4. Structural Modeling and Analysis
The feature of regular and symmetric building in both plan
and elevation enormously affects the building response under
static and dynamic loading [14]. Moreover, the structural analysis
of the irregular structures is also needed to perform for the
adequate behavior of the structures under earthquake excitation
[15]. This study focused on 10-story rectangular shaped building
(model 1) and L-shaped building with plan irregularity (model 2).
The plan of the two office buildings with special concrete
moment resisting frame (SMRF) is designed to account for
resisting the lateral loads and described in Fig 2 and Fig 3. The
story height of 3 m and constant span length of 4.5m in both Xdirection and Y-direction is taken for the building design.
Minimum load consideration for the loads and the combinations
of the loads are adapted from the Myanmar National Building
Code, 2016 [4]. The compressive strength of the concrete (fc’)
and the yield strength of the steel reinforcement (fy) used to
model these structures are 28 MPa and 413 MPa. The total dead
load is supposed to account for the self-weight and additional
dead load (super imposed dead load) is 1.5kN/m2 (typical) and
1kN/m2 (roof floor). The live load of 2.5kN/m2 and 1kN/m2 for
typical and roof level is taken into account. The load patterns
are added as distributed loads on the slab and all the joints of
the structure are assigned as rigid which means fixed support at
the base. Moreover, the effective stiffness of the structural
components (beams, columns and slabs) are taken into account
for the cracked section behavior, according to the American
Concrete Institute Code, ACI, 2005 [16]. The response
modification factors (R=8), overstrength factor (Ω=3), and
deflection amplification factor (Cd=5.5) is considered as codebased parameters for the inelastic behavior of the structure. The
models are also checked for the structural irregularities and lshaped model meets Type-2 horizontal irregularity. The lateral
loads to each story by the equivalent lateral force procedure
are calculated manually and compared to the ETABS, 2016 [17]
results. Moreover, modal response spectrum analysis that is
permitted in the MNBC is carried out to check the response of
the structure. The sufficient number of modes, at least 90% of
the modal participation mass is considered in each of the
orthogonal directions of the building. The modal participation
mass ratios are summarized in table 1 and table 2 for both
models.

Fig. 2 “2D” view of Model 1

Fig. 3 “2D” view of Model 2
Table 1 Modal participation mass ratio of rectangular building

STR36-3

Case
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal

Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Period
1.542
1.478
1.286
0.482
0.464
0.406
0.259
0.252
0.222
0.164
0.161
0.143

UX
0
0.789
0
0
0.1012
0
0
0.0419
0
0
0.0242
0

UY
0.7855
0
0
0.1029
0
0
0.0425
0
0
0.0246
0
0

RZ
0
0
0.7911
0
0
0.0997
0
0
0.0415
0
0
0.024
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Table 2 Modal participation mass ratio of L-shaped building
Case
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal

Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Period
1.504
1.499
1.331
0.47
0.469
0.419
0.253
0.253
0.228
0.161
0.161
0.146

UX
0.3788
0.3932
0.0146
0.0498
0.0513
0.0013
0.0209
0.0212
0.0002
0.0122
0.0123
0.000037

UY
0.3788
0.3932
0.0146
0.0498
0.0513
0.0013
0.0209
0.0212
0.0002
0.0122
0.0123
0.000037

RZ
0.028
0
0.7602
0.003
0
0.0982
0.0006
0
0.0414
0.0001
0
0.0243

Fig. 4 Geomean ground motions set for rectangular building

5. Ground motion selection and scaling
The selection of the ground motion is done by using PEER
West-2 ground motion database to perform linear response
history analysis. At least three time-history of earthquakes must
be applied according to the code requirement and average
response can be resulted by seven or more earthquakes. In Tall
Building Initiative Guideline (TBI), 2010 a minimum of seven
ground motions set is selected to conduct time history analysis
in this study [18]. According to the PEER website, these ground
motions will be selected by tectonic type, magnitude, site to
source distance, soil condition of specific site, frequency, scale
factor limitation, spectral shape, maximum number of ground
motion, considered period range. The magnitude of Mw 5.5 to 8
earthquakes by the source of strike slip fault type, 0km to 5km
range of site to source distance and limitation on scale factor (14) are criteria to select the ground motions. The ground motion
database obtained from the PEER website are scaled by mean
square error within the period range of 0.2T to 1.5T and
cooperated in ETABs. The seven ground motion records resulted
from the PEER ground motion database and scale factors used
for the analysis are shown in table 3 and table 4 for geomean
response spectrum and SaRotD100 response spectrum. Since, the
fundamental periods of both models are nearly the same, they
have similar scale factors. Moreover, 2 sets of seven bidirectional ground motion excitations are chosen for threedimensional analysis according to the code that is illustrated in
Fig 4-5 (for rectangular building) and Fig 6-7 (for L-shaped
building).
STR36-4

Fig. 5 SaRotD100 ground motions set for rectangular building

Fig. 6 Geomean ground motions set for L-shaped building

Fig. 7 SaRotD100 Ground motions set for L-Shaped building
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6. Results and discussion
The displacement, drift, shear and overturning moment of
the irregular and irregular structures are analyzed in ETABS, 2016
by using Equivalent lateral force analysis (ELF), response
spectrum analysis (RSA) and linear response history analysis
(LRHA). These three analyses are conducted according to MNBC,
2016. The linear response history of three-dimensional analysis
is responsible by bi-directional excitation of each ground motion
of the geometric mean directionality combination and maximum
directionality of ground motions. The two spectra at maximum
considered earthquake level are used as target spectra to select
seven ground motions from the PEER ground motion database
for linear response history analysis. The average responses of
both geomean and maximum direction response spectra in each
direction (X and Y directions) are calculated and illustrated for
two buildings in the following Fig 8-11. The story drift increases
from bottom story to the 3rd story and gradually decreases in
both models for all analysis. It can be seen that the maximum
story drift is observed in irregular model and minimum drift in
the regular building respectively. The story displacement in ELF
analysis is different around 5-10% from X and Y direction due to
its change of moment of inertia. The geomean LTHA overturning
moment in Y-direction is slightly lower than that of ELF and
higher above 4th story in both structures. The story shear in X
direction all over analyses have the same pattern with other
responses and have lower difference in the mid-story levels in
Y-direction. Moreover, the response of the L-shaped building
follows the same pattern as the rectangular building. In general,
irregular shaped building shows larger structural responses than
the regular structure and the maximum response can be
observed that Y-directional response is higher than that of Xdirection. The contribution of structural response in ELF
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overestimates than that of RSA because it ignores the higher
mode of the structures. Since the response spectrum of SaRotD100
has larger values than the geomean response spectrum, the
selected ground motions also have higher spectral acceleration
values for SaRotD100. Based on Huang et al 2008, maximum
response spectral acceleration at short and 1 second period
have larger values than that geomean response spectral
acceleration [11]. Thus, the larger story responses are resulted
by SaRotD100 compared with the geometric mean time history
analysis in this study. As a result, approximate range of 20%-40%
difference is observed in both directions by LRHA for geomean
and maximum direction response spectra. Thus, the amount of
these differences is significant in performing seismic analysis.

7. Conclusions
In this study, the effect of two horizontal definitions in
ground motion selection is investigated by performing static and
dynamic analysis on regular and irregular building which is
located in Mandalay city, Myanmar. The different ground
motions are obtained by different MCE spectra in the selection
of ground motions. In general, larger structural responses are
controlled by the maximum direction definition compared to
the geomean horizontal definition. The results showed the
considerable effect on the response of the structure by
maximum direction spectral accelerations even though MNBC,
2016 counts for geomean spectral acceleration. On the other
hand, using more ground motions could capture all the
variability of different characteristics of every single ground
motion. Thus, it gave the option to consider the maximum
response acceleration in ground motion selection in MNBC code.

Table 3 Selected earthquake ground motions for geomean response spectra
ID
1
2
3
4
5
6
7

RSN
6
165
183
864
1101
5825
6893

Earthquake Name
"Imperial Valley-02"
"Imperial Valley-06"
"Imperial Valley-06"
"Landers"
"Kobe_ Japan"
"El Mayor-Cucapah_ Mexico"
"Darfield_ New Zealand"

Year
1940
1979
1979
1992
1995
2010
2010

STR36-5

Mw
6.95
6.53
6.53
7.28
6.9
7.2
7

Rrup (km)
6.09
7.29
3.86
11.03
11.34
10.92
11.86

Vs30 (m/sec)
213.44
242.05
206.08
379.32
256
242.05
344.02

SF
3.4944
3.6254
2.8105
2.9073
2.1579
2.9202
3.3752
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Table 4 Selected earthquake ground motions for SaRotD100 response spectra
RSN
183
558
725
864
1101
5825
5829

Earthquake Name
"Imperial Valley-06"
"Chalfant Valley-02"
"Superstition Hills-02"
"Landers"
"Kobe_ Japan"
"El Mayor-Cucapah_ Mexico"
"El Mayor-Cucapah_ Mexico"

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ELF
RSA

Year
1979
1986
1987
1992
1995
2010
2010

MW
6.53
6.19
6.54
7.28
6.9
7.2
7.2

Story

Story

ID
1
2
3
4
5
6
7

Geomean
Sa_RotD100
0

40

80

Rrup (km)
3.86
7.58
11.16
11.03
11.34
10.92
13.71

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

120

RSA
Geomean
Sa_RotD100
0

Story

Story

RSA
Geomean

Sa_RotD100
40

80

40

80

120

Story Displacement (mm)_b

ELF

0

SF
3.4712
2.8869
3.919
3.5908
2.6652
3.6067
3.0299

ELF

Story Displacement (mm)_a
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Vs30 (m/sec)
206.08
316.19
316.64
379.32
256
242.05
242.05

120

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ELF

RSA
Geomean

Sa_RotD100
0

40

80

120

Story Displacement (mm)_d

Story Displacement (mm)_c

Fig. 8 Story displacement from ELF, RSA and LRHA (geomean and SaRotD100) of model1 (a-X direction, b-Y direction) and model2 (c-X direction,
d-Y direction)
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Fig. 9 Story drift from ELF, RSA and LRHA (geomean and SaRotD100) of model1 (a-X direction, b-Y direction) and model2 (c-X direction, d-Y
direction)
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Fig. 10 Story overturning moment from ELF, RSA and LRHA (geomean and SaRoD100) of model1 (a-X direction, b-Y direction) and model2 (c-X
direction, d-Y direction)
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Fig. 11 Story shear from ELF, RSA and LRHA (geomean and SaRoD100) of model1 (a-X direction, b-Y direction) and model2 (c-X direction, d-Y
direction)
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Abstract
Selection and Scaling of ground motion plays a major role
in designing the structural analysis since the collected data will
be applied as seismic load to the structure. Spectrum matching
to a smooth target spectrum with the specific input parameters
of the scenario; magnitude and source-to-site-distance are
focused; is considered in the research. Target spectrum is
selected by using the ASCE code guideline. The paper includes
three analysis procedures (1) Equivalent lateral force, (2)
Response spectrum analysis and; (3) Time history analysis; are
applied to the structures which are multi-degree-of-freedom
structures with different fundamental periods of vibrations.
Seven sets of ground motion suites are collected based on
different scale factor ranges from PEER-NGA website. Using
scale factor more than limit 4, effect the lateral displacement
demand of the structural analysis which lead to bias in some
cases. This study indicated that using scale factor less than 1
tend to underestimate the structural response and more
cracking than the limit 4 tend to overestimate the demand
which is not convenient in practice.
Keywords: Scale factor, ASCE code, PEER-NGA, Ground motion
scaling, Magnitude, Source-to-site-distance

1. Introduction
Over the recent years, structural responses are predicted
through the various analysis which are dynamic analysis and
static analysis by following the respective building codes.
There have international building codes like IBC [1], ASCE 7-10
[2] and regional codes like Myanmar National building code
(MNBC-16) [3]. For conducting the equivalent static lateral force
analysis, response spectrum analysis and time history analysis
for both linear and non-linear approach, those codes provide

the guidelines for the estimation the structural responses. To
analyze the time history response of the structure, ground
motions are needed to assign the model analysis. The
increased of the complication in selecting, scaling and
matching the accelerogram procedure, engineers have been
asking how ground motions should be chosen and what factors
are needed to consider. It is common in practice to select
recorded ground motions and ‘scale’ them by increasing their
amplitude to match a desired earthquake intensity level. The
selected suite of ground motions is scaled (normally upward)
by using the scale factor to match the target spectrum. By
limiting the scale factor range while searching the ground
motions suite, the results of site hazard is more accurate.
According to the ASCE-7 code, the allowable limit of scale
factor is nearly 0.25 to 4. Recent research showed there have
some bias in record scaling when the larger scale factor is used
(more than 4).
In this study, the multi-story reinforced concrete moment
frames are used to check the effect of using large scale factor
on the structural responses. Two different shapes and stories
of regular shape buildings are analyzed in three-dimensional
static analysis by using Etabs software [4] and the research area
is located in Mandalay region, Myanmar where the seismic
hazard zone is zone V.

2. Modeling of reinforced concrete moment
frames
The main components of RCC framed structures are
beams, columns, slabs and the foundation inter-connected to
each other. Loads transfer process of these structure types is
from slabs to beams, from beams to columns and finally
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columns to foundation. This study adopted two cases of
regular reinforced moment frames with different shapes and
stories by modeling through the Etabs 2016 version. Both
buildings are considered as the high-rise buildings and the
modeling standards are based on ACI 318-08[5] and MNBC2016. 8 story buildings with 3 bays in X-direction and 8 bays in
Y-direction while 10 story one has 9 bays in X-direction and 7
bays in Y-direction with the C-shape plan. Each bay is 5m wide
with bottom story height 4m and floor to floor height is 3m. 3dimensional views of those buildings are shown in Fig. 1.

Fig. 1 3-dimensional view of archetype buildings
Table 1 General specification of buildings.
Input properties

Values

Compressive stress, f’c

28 MPA (4000psi)

Modulus of elasticity, EC

24870 MPA

Superimposed dead load

2 kN/m2

Live load

2.4 kN/m2

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

profile is stiff soil (type D) and the shear wave velocity Vs30 is
200-400 m/sec. Maximum considered earthquake (MCE) level
hazard spectrum with 2% probability of exceedance in 50
years was developed according to MNBC-16.

4. Ground motion selection and scaling
The selection and scaling of ground motions procedure is
based on TBI (2010) [7] approach. From PEER NGA-West2 [8]
database, all the earthquake ground motions used in this study
are selected. Seven sets of ground motions are used and the
scaling method is amplitude scaling within the target period
range of interest 0.2T1 to 1.5T1 where T1 is the fundamental
vibration of the structure as TBI guideline. When selecting from
PEER website, various criteria are needed to restrict according
to the study area. The shear wave velocity for the study is 200400 m/sec with the magnitude range of 6.5 to 7.5 and the fault
type is strike-slip fault. Since the main focus of the research is
the effect of using larger scale factor than the limit 4 as ASCE
code said, two cases are conducted in ground motions
selections. Case 1 is selecting scale factor range from 1-4 and
the other is range from 10-15. Table 2 illustrate the selection
criteria for both cases. The records are scaled to minimize the
Mean Squared Error (MSE) with respect to the Target Spectrum.
According to TBI (2010) approach, the spectral ordinate is
geomean and suite average is considered as geometric mean.
Table 2 Ground motion selections criteria.

The first mode or the fundamental mode of the two buildings
are 1.366sec for 8-story and 1.628sec for 10-story. Based on
those modes, the ground motions are selected and scaled to
match the target response spectrum.

3. Seismic hazard level of study area

Criteria
Magnitude
Range of closet
distance Rrup
Shear wave velocity
Vs (m/sec)
Scale Factor
Spectral ordinate
Suite Average
Scaling Method

Case1
6.5-7.5
0.1-10 km

Case2
6.5-7.5
50-100km

200-400

200-400

1-4
Geomean
Geometric
Minimize MSE

10-15
Geomean
Geometric
Minimize MSE

The study area is located at the Mandalay region, Myanmar
with the nearest active fault of Sagaing which is 1200 km long
right lateral strike-slip fault [6]. The spectral response
acceleration values at short periods Ss and 1 sec period S1 are
2.01 and 0.8 with the long period transition period TL is 6 sec
which are taken according to the MNBC-16. The soil type
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Fig. 2 Case 1 ground motions set for 8-story building

Fig. 3 Case 1 ground motions set for 10-story building

Fig. 4 Case 2 ground motions set for 8-story building

Fig. 5 Case 2 ground motions set for 10-story building

Table 3 Selected ground motions for 8-story building.
Result
ID
1
8

NG

Earthquake Name

Year

Station Name

Magnitude

6.09
5.09

Vs30
(m/sec)
213.44
202.26

Scale
Factor
3.5314
2.5259

6
184

"Imperial Valley-02"
"Imperial Valley-06"

1940
1979

10

723

1987

12
14
15

1106
3968
5825

16

6897

1
2
5
10
11

280
836
1776
3914
5835

14

5968

17

6239

"Superstition Hills02"
"Kobe_ Japan"
"Tottori_ Japan"
"El Mayor-Cucapah_
Mexico"
"Darfield_ New
Zealand"
"Trinidad"
"Landers"
"Hector Mine"
"Tottori_ Japan"
"El Mayor-Cucapah_
Mexico"
"El Mayor-Cucapah_
Mexico"
"Tottori_ Japan"

"El Centro Array #9"
"El Centro Differential
Array"
"Parachute Test Site"

11

0.95

348.69

1.9451

6.9
6.61
7.2

9.5
35.3
44.2

0.96
0.97
10.92

312
310.21
242.05

1.127
1.0642
2.9855

7

19.6

8.46

295.74

3.6207

7.2
7.28
7.13
6.61
7.2

12.4
25.7
28.1
16.5
42.6

76.26
87.94
56.4
67.34
73.31

311.75
324.62
359
212.21
229.92

13.6071
10.1817
11.9096
10.9854
14.385

2010

"Rio Dell Overpass - FF"
"Baker Fire Station"
"Desert Hot Springs"
"OKY011"
"Winterhaven -Sheriff
Substation"
"Bombay Beach"

7.2

108.1

77.9

348.77

14.7709

2000

"KGW001"

6.61

9.6

99.39

324.85

13.5734

1995
2000
2010
2010
1980
1992
1999
2000
2010

Rrup (km)

6.95
6.53

Duration
(sec)
24.2
7

6.54

"KJMA"
"TTRH02"
"CERRO PRIETO
GEOTHERMAL"
"DSLC"
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Table 4 Selected ground motions for 10-story building.
Result ID
1

NG
6

Earthquake Name
"Imperial Valley-02"

Year
1940

8

184

1979

9
11
12

723
1106
3968

13

5825

14
1
3
5

6897
280
836
1766

"Imperial Valley-06"
"Superstition Hills02"
"Kobe_ Japan"
"Tottori_ Japan"
"El Mayor-Cucapah_
Mexico"
"Darfield_ New
Zealand"
"Trinidad"
"Landers"
"Hector Mine"

10
12

1816
3914

1999
2000

13

5835

19

6027

"Hector Mine"
"Tottori_ Japan"
"El Mayor-Cucapah_
Mexico"
"El Mayor-Cucapah_
Mexico"

Station Name
"El Centro Array #9"
"El Centro Differential
Array"

Magnitude
6.95

Duration
(sec)
24.2

Rrup
(km)
6.09

Vs30
(m/sec)
213.44

Scale
Factor
3.4837

6.53

7

5.09

202.26

2.572

"Parachute Test Site"
"KJMA"
"TTRH02"
"CERRO PRIETO
GEOTHERMAL"

6.54
6.9
6.61

11
9.5
35.3

0.95
0.96
0.97

348.69
312
310.21

1.8749
1.158
1.1031

7.2

44.2

10.92

242.05

2.8933

"DSLC"
"Rio Dell Overpass - FF"
"Baker Fire Station"
"Baker Fire Station"
"North Palm Springs Fire
Sta #36"
"OKY011"
"Winterhaven -Sheriff
Substation"
"Ocotillo Wells - Veh.
Rec. Area"

7
7.2
7.28
7.13

19.6
12.4
25.7
23.1

8.46
76.26
87.94
64.79

295.74
311.75
324.62
324.62

3.7638
14.8934
10.665
10.8167

7.13
6.61

25.7
16.5

61.86
67.34

367.84
212.21

12.1319
12.3143

7.2

42.6

73.31

229.92

14.3487

7.2

21.7

67.71

361.22

11.61

1987
1995
2000
2010
2010
1980
1992
1999

2010
2010

5. Conventional seismic design procedures
The equivalent static lateral force analysis and response
spectra analysis, the risk category of both buildings is II, the
seismic importance factor I is 1, response modification factor R
is 8, overstrength factor omega is 3 and deflection
amplification factor Cd is 5.5. From the response spectrum
analysis, the base shear should not be less than 85 percent of
base shear calculated from equivalent lateral force analysis.

6. Result and discussion
Two different models of regular 8 and 10 stories with
different plans are developed by using Etabs 2016 software and
all the equivalent static lateral force analysis (ELF), response
spectrum analysis (RSA) and time history analysis (THA) are
performed as linear elastic model. Since there have been

divided Case 1 is for scale factor (1-4) range and Case 2 stands
for scale factor (10-15) range, linear time history analysis is
conducted for both cases. The comparison of interstory drift
ratio of 8 story and 10 story for both X and Y axis are shown in
Fig. 6.
The interstory drift ratio of 8 story building has 30% larger
seismic demand while conducting Case 2 than Case 1 in X
direction and for the Y direction, the demand is only 7%
greater but still Case 2 produced large demand than Case 1.
Not only in 8 story analysis but also in 10 story building, using
scale factor range (10-15) (Case 2) gave more seismic demand
3% and 16% for X direction and Y direction. The percentage
are slightly different for each building types since they have
different plan views and shapes.
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(b)

(c)
(d)
Fig. 6 Story drift ratio calculated from ELF, RSA and LTHA (a) 8story(X-X), (b) 10story(X-X), (c) 8story(Y-Y) and (d) 10story(Y-Y)

(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. 7 Story displacement calculated from ELF, RSA and LTHA (a) 8story(X-X), (b) 10story(X-X), (c) 8story(Y-Y) and (d) 10story(Y-Y)
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(b)

(c)
(d)
Fig. 8 Story shear calculated from ELF, RSA and LTHA (a) 8story(X-X), (b) 10story(X-X), (c) 8story(Y-Y) and (d) 10story(Y-Y)

Story displacement computed from RSA got less values
compared to LTHA of Case 1 and 2 for both stories. Like the
story drift ratio that mentioned above, the displacement for
Case 2 is greater demand than Case 1 in both X and Y
directions. In 8 story building, ELF produced a more story
displacement than Case 1 in X direction while the ELF of 10
story has slightly greater demand than the Case 1 in Y direction.
At the Y direction of the 10-story building, the LTHA of Case
2 can be seen as more fluctuate than the X direction which is
21% greater seismic demand than the Case 1. The elastic base
shear demand produced from ELF and RSA found to be smaller
than the Case 2. For the conclude of base shear, the demands
of LTHA still gave maximum amount for every stories.
The story overturning moment varies inversely with story
height. From running the dynamic analysis, it can be pointed

out that irregular plans deform more than the symmetrical
plans. The moment of 8 story rectangular plan produced more
overturning moment than the 10 story with C-shape plane. Fig.
9 represent the story overturning moment of 8 and 10 story for
ELF, RSA and LTHA. Computed overturning moments from Case
2 is only 6% greater than the other compared case in X
direction of 8 story and 19% in 10 story. Even though the ELF
required less seismic demand for two buildings, LTHA is
overestimated the demand if the scale factor (10-15) limit is
applied to the analysis.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. 9 Story shear calculated from ELF, RSA and LTHA (a) 8story(X-X), (b) 10story(X-X), (c) 8story(Y-Y) and (d) 10story(Y-Y)

7. Conclusion
Seismic demand of two different reinforced concrete
moment frames with different plan views are evaluated by
performing the ELF, RSA and LTHA analytical procedure which
are following the guideline of TBI (2010) approach through Etabs
2016 version software. The selected seven ground motions site
are assigned into linear response history analysis while each pair
of ground motions are scaled within the range of 0.2T1 to 1.5T1
period by using the data base from PEER-NGA West 2. Story
displacement, IDR, story shear and overturning moment gave
the maximum values in both X and Y direction while assigning
the scale factor limit (10-15) range for LTHA which is described
as Case 2 in this paper. All of the ground motions selected are
needed to scale upward to match with the target response

spectrum and the bias in lateral displacement demands
occurred while using the large-scale factor. The results of the
study showed the bias is significant and also can be seen the
seismic demands increase as the period of vibration of the
structure decrease. To conclude, the lateral displacement
demands are increasingly overestimated with an increasing scale
factor which is not needed. Therefore, following the TBI (2010)
and ASCE-7 codes guideline for limiting the scale factor range
(1-4) is safer and can prevent the bias in analysis.
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเศษคอนกรีตที่
เหลือใช้จากการทุบทาลายสิ่งก่อสร้างนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยงานวิจัยนี้
จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล
(RCA) และคอนกรี ต ผสมมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล แบบย่ อ ยซ้ า (MRCA)
อันได้แก่ การทดสอบการหาค่าความหนาแน่น, การทดสอบการหาค่าอัตรา
การดูดซึมน้า, การทดสอบการหาค่ากาลังรับ แรงอัด และการทดสอบหา
อัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมด้วยวิธีวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (Halfcell potential) และน าผลการทดสอบที่ ไ ด้ ไ ปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการ
ทดสอบของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบจากธรรมชาติ (NCA) โดยตัวอย่าง
จะใช้ RCA และ MRCA โดยนาไปแทนที่ NCA ในอัตราส่วนร้อยละ 25, 50,
75 และ 100 โดยปริมาตรตามลาดับ ค่ากาลังรับแรงอัดที่ออกแบบไว้เท่ากับ
240 กก/ตร.ซม. จากผลการทดสอบที่อายุ 28 วัน พบว่าเมื่อแทนที่ด้วย RCA
และ MRCA ในอัตราส่วนร้อยละ 25 จะมีค่าความหนาแน่นและค่ากาลังรับ
แรงอัดมากที่สุด เมื่อแทนที่ด้วย RCA และ MRCA ในอัตราส่วนร้อยละ 100
จะมีค่าอัตราการดูดซึมน้ามากที่สุด ส่วนการทดสอบการกัดกร่อนของเหล็ก
เสริมด้วยวิธีวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ เมื่อแทนที่ด้วย RCA ในอัตราส่วนร้อย
ละ 25 จะมีค่าอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมช้าที่สุด โดยค่าศักย์ไฟฟ้า
ครึ่งเซลล์สูงที่สุดที่ทาให้คอนกรีตมีสนิมและเกิดรอยร้าวจะใช้ระยะเวลารวม
ทั้งสิ้นประมาณ 17 วัน เมื่อแทนที่ด้วย RCA ในอัตราส่วนร้อยละ 100 จะมี
ค่าอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริม เร็วที่สุด โดยค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูง
ที่ สุ ด ที่ ท าให้ ค อนกรี ต มี ส นิ ม และเกิ ด รอยร้ า วจะใช้ ร ะยะเวลารวมทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 5 วัน จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าค่าความหนาแน่นและค่ากาลังรับ
แรงอัดของมวลรวมรีไซเคิลจะมีค่าลดลงตามอัตราส่วนการแทนที่ของ RCA
และ MRCA ที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนการหาค่าอัตราการดูดซึมน้าของมวลรวม
รีไซเคิลจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนการแทนที่ของ RCA และ MRCA ที่เพิ่ม
มากขึ้ น และการหาค่ า อั ต ราการกั ด กร่ อ นของเหล็ ก เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี วั ด ค่ า
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ โดยค่าอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมจะมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้นตามอัตราส่วนการแทนที่ของ RCA ที่เพิ่มขึ้น

This research aimed to reduce environmental problems
caused by the fraction of waste concrete, by studying properties
of concrete which mixed with recycled aggregate concrete (RCA)
and concrete which mixed with repetitive recycled concrete
aggregate (MRCA), including density testing, water absorption
testing, compressive strength testing and the corrosion
performance testing of reinforcing steel which used half-cell
potential test, and comparing the results of the tests with the
results of natural mixed concrete (NCA). The calculation of the
mixture used RCA and MRCA replacement NCA in mixing ratios
percentages 25, 50, 75, and 100 by volume, respectively.
Compressive strength was designed at 240 kg/cm2. The
experiment showed that when replacing 25% of RCA and MRCA,
it has the highest density and compressive strength, and have
highest water absorption when replaced by 100. The corrosion
performance testing using half-cell potential test would have the
slowest rust on reinforcement steel and highest half-cell electric
potential which make concrete cracks at 17 days when replaced
by 25. And it would have the highest rust on reinforcement steel
and highest half-cell electric potential which make concrete
cracks at 5 days when replaced by 100. The results revealed that
the density and compressive strength would decrease as the
replacement ratio of RCA and MRCA increases. The water
absorption would increase with the increasing ratio of RCA and
MRCA. And the rate of rusting of the reinforcement steel would
increase with the increasing replacement ratio of RCA.

คาสาคัญ: มวลรวมหยาบรีไซเคิล, มวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า,
กาลังรับแรงอัด, การกัดกร่อนของเหล็กเสริม

Keywords: recycled coarse aggregate, repetitive recycled coarse
aggregate, compressive strength, corrosion of reinforcement
steel
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1. ค้าน้า

ชั้นคุณภาพที่ 3
เป็นมวลรวมหยาบที่ได้จากเศษวัสดุก่อสร้างและเศษคอนกรีตที่ใช้แล้ว
งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติข องคอนกรีต ผสมมวลรวม
จะต้องมีค่าการดูดซึมน้าไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้าหนัก
รี ไ ซเคิ ล โดยใช้ เ ศษคอนกรี ต ที่ เ หลื อ ใช้ จ ากการทดสอบแรงอั ด ใน
ห้องปฏิบัติการ จากภาควิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา ตารางที่ 1 การจาแนกมวลรวมหยาบที่นากลับมาใช้ใหม่
คุณลักษณะ
ข้อกาหนด
เขตกาแพงแสน ซึ่งค่ากาลังรับแรงอัดเดิม ของเศษคอนกรีตรีไซเคิลที่นามาใช้
ชั้นคุณภาพที่
ชั้นคุณภาพที่
ชั้นคุณภาพที่
งาน จะมี ค่ า ประมาณ 240 ถึ ง 320 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เ มตร โดย
1
2
3
นามาใช้แทนที่มวลรวมหยาบจากธรรมชาติในอัตราส่วนร้อยละ 25, 50, 75
ความถ่วงจาเพาะสภาพ
2.40
2.00
1.50
และ 100 โดยปริมาตรตามลาดับ ค่ากาลังรับแรงอัดที่ใช้ในการออกแบบ
แห้งของมวลรวมอย่างน้อย
น้าหนักร้อยละมากที่สุด
ส่ ว นผสมคื อ 240 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เ มตร และก าหนดค่ า ยุ บ ตั ว
ขององค์ประกอบย่อย
(Slump Test) ประมาณ 10-12 เซนติเมตร โดยใช้แบบหล่อทรงกระบอก
- ความถ่วงจาเพาะอิ่มตัว
10
10
(Cylinder) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างคือ 7 และ 28 วัน โดยจะ
ผิวแห้งน้อยกว่า 2.20
แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 ส่วนได้ดังนี้ การทดสอบค่าความหนาแน่นของ
- ความถ่วงจาเพาะอิ่มตัว
1
1
10
คอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล (RCA) และคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบ
ผิวแห้งน้อยกว่า 1.80
- ความถ่วงจาเพาะอิ่มตัว
0.5
0.5
1
รีไซเคิ ลแบบย่อยซ้ า (MRCA) เพื่อนาค่ าความหนาแน่ นมาวิเ คราะห์ แ ละ
ผิ
ว
แห้
ง
น้
อ
ยกว่
า
1.00
เปรียบเทียบกับผลการทดลองการหาค่าความหนาแน่นของจากงานวิจัยอื่น
น้าหนักร้อยละมากที่สุด
1
1
5
ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ การทดสอบหาค่าอัตราการดูดซึม
ของวัสดุอื่นๆ
น้ามวลรวมหยาบรีไซเคิ ล (RCA) และมวลรวมหยาบรีไซเคิ ลแบบย่ อ ยซ้ า
ที่มา: วสท. 1014-46 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประ
(MRCA) เพื่อใช้หาอัตราส่วนการแทนที่ของมวลรวมรีไซเคิลและหาลาดับชั้น
ถัมภ์ [11]
คุณภาพว่าอยู่ในชั้นใดตรงตามข้อกาหนดของ วสท. 1014-46 [11] หรือไม่
การทดสอบหาค่ากาลังรับแรงอัด ของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล 2.2 การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C876
(RCA) และคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า (MRCA) โดยนา
สาเริง รักซ้อน [2] ได้อ้างอิงทฤษฏีและขั้นตอนการทดสอบการวัดค่า
ผลการทดลองไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับผลการทดลองจากงานวิจัยอื่น ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์โดยใช้ Reference electrode ที่ทราบค่าศักย์ไฟฟ้าแล้ว
ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และการทดสอบอัตราการกัดกร่อน เช่น Saturated Calomel electrode (SCE) หรือ คอปเปอร์ - คอปเปอร์
ของเหล็กเสริมด้วยวิธีวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (Half-cell Potential) แบบ ซั ล เฟต ต่ อ เป็ น วงจรระหว่ า งเหล็ ก เสริ ม และโวลต์ มิ เ ตอร์ (Voltmeter)
เร่งไฟฟ้า 6 โวลต์ โดยกาหนดให้ ค่าความเข้ มข้นของสารละลายคลอไรด์ ตามมาตรฐาน ASTM C876 [12] ซึ่งขั้นตอนการทดสอบการหาค่าศักย์ไฟฟ้า
ไอออนในอั ต ราส่ ว นร้ อ ยละ 5 ของปริ ม าณน้ าที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ และ ครึ่ง เซลล์ นั้น ต้องทาการวางแท่ง Reference electrode บนผิวคอนกรีต
อั ต ราส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นการแทนที่ ข องคอนกรี ต ผสมมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล ใน เหนือตาแหน่งของเหล็กเสริมที่ต้องการตรวจสอบ (ก่อนทาการทดสอบนั้นผิว
อัตราส่วนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 โดยปริมาตร ส่วนขั้ นตอนลงมือ ของตัวอย่างทดสอบต้องมีความชื้นเสมอ) จากนั้นอ่านค่าศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์
ปฏิบัติจะอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C876 [12]
มิเตอร์และทาการบันทึกค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ เพื่อนาไปใช้ในการประเมิน
หาค่าแนวโน้มอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในแบบหล่อทรงกระบอก
ดังแสดงในรูปที่ 1

2. ข้อก้าหนดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อกาหนดสาหรับมวลรวมที่นากลับมาใช้ใหม่
วันชัย สะตะ [1] ได้อ้างอิง ข้ อก าหนดส าหรับ มวลรวมรี ไ ซเคิ ล ซึ่ ง ได้
ยกตัวอย่างการนามวลรวมรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ตามข้อกาหนดของ วสท.
1014-46 [11] ได้จาแนกมวลรวมหยาบที่นากลับมาใช้ใหม่และแบ่งออกเป็น
3 ระดับชั้นคุณภาพดังนี้
ชั้นคุณภาพที่ 1
ประกอบด้วยมวลรวมหยาบจากธรรมชาติไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนั ก มวลรวมหยาบที่ ใ ช้ แ ล้ ว ไม่ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 20 โดยน้ าหนั ก
การดูดซึมน้าต้องไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้าหนัก
ชั้นคุณภาพที่ 2
เป็นมวลรวมหยาบส่วนใหญ่ที่ได้มาจากคอนกรีตที่ใช้แ ล้วและมีค่าการ
ดูดซึมน้าไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้าหนัก

STR38-2

รูปที่ 1 ตัวอย่างการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C876 [12]
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2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 3 กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)
กาลังอัดที่
ออกแบบไว้
(กก./ตร.ซม.)

ร้อยละมวล
รวมรีไซเคิล
(ร้อยละ)
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100

อายุคอนกรีต (วัน)

ค่ายุบตัว
(ซม.)

7

14

28

10.10
10.60
10.45
10.25
10.45
11.25
11.25
11.40
11.30
11.00

245.985
242.413
220.984
216.341
180.718
343.815
327.497
316.060
293.827
246.513

274.606
263.281
253.994
248.931
228.872
355.795
350.418
341.290
333.380
302.722

296.435
283.344
277.732
262.532
245.863
413.029
395.085
368.022
351.664
338.450

เทิดศักดิ์ สายสุทธิ์ [3] ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการนาหัวเสาเข็มเหลือใช้
นามารี ไซเคิ ลเป็ นมวลรวมหยาบโดยการนาไปแทนที่มวลรวมหยาบจาก
ธรรมชาติ ร้ อ ยละ 25, 50, 75 และ100 โดยน้ าหนั ก เพื่ อ หาค่ า ก าลั ง รั บ
แรงอั ด ของคอนกรี ต ปกติ แ ละคอนกรี ต ผสมมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล ตาม
มาตรฐาน BS 1881 ซึ่งใช้แบบหล่อเหล็กทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15
เซนติเมตร จานวน 180 ตัวอย่าง โดยกาหนดค่ากาลังอัดประลัยที่ออกแบบ
ไว้เท่ากับ 210, 280 และ 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากนั้นทาการ
บ่มคอนกรีตที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลาดับ
จากผลการทดสอบค่ากาลังอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล
ในอัตราส่วนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 โดยน้าหนักตามลาดับ เมื่ออายุ
การบ่ม 28 วัน จะมีค่ากาลังรังแรงอัดโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.75, 17.02,
19.37 และ 30.40 ตามลาดับ โดยที่มวลรวมรีไซเคิลจะมีคุณสมบัติทาง
กายภาพคือ มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมผิวขรุขระและมีมอร์ตาหุ้มเกาะผิวที่ไม่เรียบ
คม รวมทั้งค่าความพรุนและการดูดน้ายังมีค่ามากกว่ามวลรวมหยาบจาก
ธรรมชาติ และความถ่วงจาเพาะยังมีค่าน้อยกว่ามวลรวมหยาบจากธรรมชาติ
ซึ่งมวลรวมรีไซเคิลจะมีค่าความแข็งแรงน้อยกว่ามวลรวมธรรมชาติ ส่งผลให้
คอนกรีตผสมมวลรวมรีไซเคิลจึงมีความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทงาน
พื้น, ถนน,งานพื้นทางเท้า หรืองานโครงสร้างอาคารที่พักอาศัย
นราวิชญ์, อภิสิทธิ์ และสุภาวดี [4] ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต รี ไ ซเคิ ล โดยการแทนที่ ม วลรวมหยาบด้ ว ยเศษ
คอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลในอัตราส่วนร้อยละ 25, 50, 75 และ
100 โดยปริมาตร เพื่อหาค่ากาลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีต ทั่วไปและ
คอนกรีตผสมมวลรวมรีไ ซเคิ ลโดยการแทนที่ ด้วยมวลรวมหยาบรีไ ซเคิ ล
โดยใช้ตัวอย่างที่นามาใช้ในการทดสอบเป็นแบบหล่อทรงกระบอกเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแบบหล่อขนาด 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร และแบบ
หล่อทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร โดยจะกาหนดค่ากาลัง
อัดที่ออกแบบไว้คือ 240 และ 320 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีระยะเวลา
ที่ใช้ในการทดสอบกาลังรับแรงอัดคือ 7, 14 และ 28 วัน ตามลาดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ที่มา: นราวิชญ์, อภิสิทธิ์ และสุภาวดี [4]
จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าค่า ความหนาแน่น ของคอนกรีตผสมมวลรวม
หยาบรีไซเคิลจะมีค่าลดลงตามอัตราส่วนการแทนที่ของเศษมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมวลรวมหยาบรีไซเคิลมีช่องว่างภายในมากกว่า
มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของมวลรวมรีไซเคิล
มีค่าน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของมวลรวมหยาบจากธรรมชาติ และเมื่อ
เพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ค่า
กาลังรับแรงอัดนั้นมีค่าลดลงตามไปด้วย
Vilson Abreu, luis Evangelista and Jorge de brito [5] ไ ด้
ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง กลของคอนกรี ต ผสมมวลรวมหยาบ
รีไซเคิ ล โดยกาหนดสัดส่วนมวลรวมหยาบรีไซเคิล (CRCA) ในอัตราส่วน
แทนที่ร้อยละ 25 และ 100 โดยปริมาตรตามลาดับ ซึ่งการทดลองจะแบ่ง
จานวนครั้งของการรีไซเคิลออกเป็น 3 รอบ โดยจะแสดงการกระจายขนาด
คละของมวลรวมหยาบระหว่า งส่วนผสมของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบ
รีไ ซเคิ ลกับ คอนกรี ตผสมมวลรวมหยาบรีไ ซเคิ ลแบบย่ อยซ้ า ดัง แสดงใน
ตารางที่ 4 จากนั้นนาค่ากาลังรับแรงอัด ของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลทั้ง 3 รอบ มาเปรียบเทียบกับ ค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสม
มวลรวมหยาบธรรมชาติ (CNA) ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 2 ความหนาแน่นของคอนกรีต

ตารางที่ 4 ปริมาณการกระจายขนาดของมวลรวม

กาลังอัดที่
ออกแบบไว้
(กก./ตร.ซม.)

240

320

ร้อยละมวล
รวมรีไซเคิล
(ร้อยละ)
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100

ความหนาแน่นของ
คอนกรีต (กก./ลบ.ม.)
2,379.2
2,340.7
2,321.8
2,308.8
2,285.8
2,369.4
2,332.1
2,327.4
2,305.5
2,292.4

ที่มา: นราวิชญ์, อภิสิทธิ์ และสุภาวดี [4]

ความแตกต่างของ
ค่าความหนาแน่น
(เปอร์เซ็นต์)
0
1.6
2.4
3
3.9
0
1.6
1.8
2.7
3.2

240

320

ส่วนผสม
CNA

CRCA

4-5.6 (มม.)
5.6-8 (มม.)
8-11.2 (มม.)
11.2-16 (มม.)
16-22.4 (มม.)
4-5.6 (มม.)
5.6-8 (มม.)
8-11.2 (มม.)
11.2-16 (มม.)
16-22.4 (มม.)

สัดส่วนในการผสม (กก./ลบ.ม.)
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
97.3
107.3
116.1
327.6
327.6
86.7
82.2
96.1
90
103.3
97.8
292.4
275.6
292.4
275.6

ที่มา: Vilson Abreu, luis Evangelista and Jorge de brito [5]

STR38-3
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ตารางที่ 5 กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตและคอนกรีตรีไซเคิล
Concrete (เมกะปาสคาล)
Normal Concrete
RAC1-25
RAC1-100
RAC2-25
RAC2-100
RAC3-25
RAC3-100

7 วัน
46.2
47.6
44
47
43.3
45.2
40.3

28 วัน
55.9
59.7
54.1
55.9
53.3
55.9
48.6

56 วัน
63.8
65
59
60.7
57.6
62.7
56.2

ที่มา: Vilson Abreu, luis Evangelista and Jorge de brito [5]
จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า ค่ากาลังรับแรงอัดมีค่าลดลงเมื่อรอบของการ
รีไซเคิลมวลรวมหยาบนั้นมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อกาลังรับแรงอัดนั้นเกิด
จากคุณสมบัติเชิงกลของมวลรวมหยาบดังนี้ ความหนาแน่นมีค่าลดลงเมื่อ
รอบของการรีไซเคิลมวลรวมหยาบนั้นมากขึ้น อาจเป็นเพราะมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลมีโพรงภายในมากกว่ามวลรวมหยาบจากธรรมชาติ ค่าการดูดซึมน้ามี
ค่ามากขึ้นเมื่อรอบของการรีไซเคิลมวลรวมหยาบนั้นมากขึ้น ส่งผลให้เมื่อ
จานวนรอบของการรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นจาเป็นต้องใช้น้ามากขึ้นตามไปด้วย
สลิลา รักวณิ ชย์ และ วันชัย ยอดสุดใจ [6] ได้ทาการศึ กษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมด้วยวิธี ระบบป้องกัน
การเกิดสนิมกัลวานิกคาโทดิก (Galvanic Cathodic Protection) โดยจะ
ทดลองด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เหล็กขนาด 12 มิลลิเมตร การแบ่งตัว
อย่างจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบที่ 1 ติดตั้งระบบป้องกันการเกิ ด
สนิมกัลวานิกคาโทดิก และแบบที่ 2 ไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเกิดสนิมกัล
วานิกคาโทดิก โดยมีตัวอย่างการทดสอบได้แก่ 180, 250 และ 350 กิโลกรัม
ต่อตางรางเซนติเมตร ตามลาดับ โดยเตรียมสภาพตัวอย่างไว้ 2 แบบคือ
แบบเปียกและแบบแห้งโดยระยะเวลาที่ใช้เวลาดูผลประมาณ 7 เดือน จาก
ผลการทดลองสรุปได้ว่าตัวอย่างคอนกรีตประเภทที่ไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกัน
การเกิดสนิมกัลวานิกคาโทดิก พบว่าคอนกรีตที่มีกาลังอัดสูงจะมีอัตราการ
เกิดสนิมช้ากว่าคอนกรีตที่มีกาลังอัดต่าทั้งสภาวะแห้งและเปียกรวมไปถึงการ
เร่งปฏิกิริยาด้วยไฟฟ้า จากตัวอย่างคอนกรีตที่มีการติดตั้งระบบป้องกันการ
เกิดสนิมกัลวานิกคาโทดิกก็จะให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือคอนกรีต
ที่มีกาลังอัดสูงจะมีอัตราการเกิดสนิมช้ากว่าคอนกรีตที่มีกาลังอัดต่าเสมอทั้ง
สภาวะแห้งและเปียกรวมไปถึงการเร่งปฏิกิริยาด้วยไฟฟ้าอีกด้วย
Job Thomas, Nassif Nazeer Thaickavil and P.M. Wilson [7] ไ ด้
ทาการศึกษากาลัง อัดและความทนทานของคอนกรีตที่มีมวลรวมคอนกรีต
รี ไ ซเคิ ล โดยการออกแบบอั ต ราส่ ว นผสมของมวลรวมหยาบต่ อ มวลรวม
ทั้งหมดของคอนกรีตโดยกาหนดอัตราส่วนน้าต่อซีเมนต์ไว้ที่ร้อยละ 0.4,
0.45 และ 0.5 ซึ่งกาหนดค่ากาลังรับแรงอัดไว้สามค่า 300, 350 และ 450
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใช้มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลแทนมวลรวม
หยาบตามธรรมชาติ คือ 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ใช้เวลา
ในการบ่มคอนกรีต 28 วัน จะพบได้ว่าค่ายุบตัวของคอนกรีตรีไซเคิลมีค่า
ยุบตัวมากกว่าปกติ 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลโดยตรงกับการเพิ่มการ
แทนที่มวลรวมรีไซเคิล และคอนกรีตรีไซเคิลยังมีการดูดซึมน้าที่มากขึ้นกว่า
คอนกรีตธรรมดาถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการแทนที่โดยมวลรวมรีไซเคิล 100
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เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า ก าลั ง อั ด จะมี ค่ า ลดลงประมาณ 11 ถึ ง 19 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบจากธรรมชาติ
Chaocan Zheng, Cong Lou, Geng Du, Xiaozhen Li, Zhiwu Liu
and Liqin Li [8] ได้ทาการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับผลกระทบการแทนที่
ของมวลรวมหยาบตามธรรมชาติ (NCA) โดยมีมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล
(RCA) หรือมวลรวมอิฐดินเหนียวรีไซเคิล (RBA) ด้วยแรงอัด โดยการแทนที่
ของมวลรวมหยาบทั้ง 3 ประเภทคือมวลรวมหยาบตามธรรมชาติ (NCA),
มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล (RCA) และมวลรวมอิฐดินเหนียวรีไซเคิล (RBA)
ในอัตราส่วน 30, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ซึ่งใช้การวัดผลที่
28 และ 56 วัน ในการบ่มตัวอย่างจะใช้แม่แบบทรงลูกบาศก์มีขนาด 10 x
10 x 10 เซนติเมตร ซึ่งจะมีการนาคอนกรีตทั้งสามประเภทที่แข็งตัวแล้วไป
ทดสอบก าลั ง อั ด ผลที่ ไ ด้ คื อ ค่ า ก าลั ง อั ด ของคอนกรี ต จะลดลงเมื่ อ เพิ่ ม
อั ต ราส่ ว นร้ อ ยละการแทนที่ ข องมวลรวมหยาบด้ ว ย (RCA) และ (RBA)
โดยทั่ ว ไปคอนกรี ต ที่ มี (RCA) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า คอนกรี ต ที่ ผ สมด้ ว ย
(RBA) ซึ่งคอนกรีตแข็งตัวแล้วที่ระยะเวลา 28 วัน ที่มีการแทนที่ด้วย (RCA)
หรื อ (RBA) จะมี ก าลั ง อั ด ลดลงเพี ย ง 7.2 ถึ ง 11 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ น ามา
เปรียบเทียบกับคอนกรีตธรรมดา (NCA) แต่เมื่อคอนกรีตธรรมดาถูกแทนที่
ด้วย (RCA) หรือ (RBA) ในอัตราส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ ค่ากาลังรับแรงอัดจะ
ตกมากสุดที่คือ 9.6 และ 13 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 28 วันไปแล้วมวลรวมอิฐ
ดินเหนียวรีไซเคิล (RBA) จะมีการพัฒนาความแข็งแรงช้ามากในขณะที่มวล
รวมคอนกรีตรีไซเคิล (RCA) ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Tomas U. Ganiron Jr [9] ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการนาเศษคอนกรีต
ที่ใช้แล้วหรือที่เรียกกันว่า Construction and Demolition Waste (C&D)
มาใช้เป็นมวลรวมละเอียดในซีเมนต์มอร์ต้า จากงานวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษา
ค่าความสามารถในการรับแรงอัดประลัยของซีเมนต์มอร์ต้าที่ 7, 14, 21 และ
28 วัน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่ากาลังรับแรงอัด (Compressive Strength)
ตัวอย่าง
การทดลอง
Standard Mix
Concrete Debris
Mix

7 (วัน)
17.492
11.412

ค่ากาลังรับแรงอัด (เมกะปาสคาล)
14 (วัน)
21 (วัน)
28 (วัน)
15.786
17.78
19.86
14.176
16.286
16.384

ที่มา: Tomas U. Ganiron Jr [9]
จากการทดลองสรุปได้ว่าค่า กาลังรับแรงอัดประลัยของซีเมนต์มอร์ต้า
โดยการผสมมวลรวมละเอียดรีไซเคิลที่ระยะเวลาทดสอบ 7, 14, 21 และ 28
วั น จะมี ค่ า ลดลงเมื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บกั บ ซี เ มนต์ ม อร์ ต้ า ผสมมวลรวม
ละเอียดจากธรรมชาติ
Adel El-Kurdey [10] ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการกัดกร่อนของเหล็ก
เสริมในซีเมนต์มอร์ต้า โดยการกาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนของ
เหล็กเสริม ซึ่งจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างการทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการสึกกร่อนได้ดังนี้ อัตราส่วนน้าต่อซีเมนต์, ระยะเวลา
ขณะบ่มตัวอย่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม และระยะหุ้มเหล็กของ
ตัวอย่างการทดลองตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 และตารางที่ 8
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ดังแสดงในตารางที่ 9 และรูปที่ 2 ส่วนการทดสอบหาค่าความถ่วงจาเพาะ
ของปูนซีเมนต์, การทดสอบหาค่าความถ่วงจาเพาะรวม, การทดสอบหาค่า
ความถ่วงจาเพาะปรากฏ และการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของมวลรวม
หยาบแห้ง ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 7 ค่าความเข้มข้นของการกัดกร่อนเหล็กเสริม
อัตราส่วนน้าต่อซีเมนต์
0.3
0.4
0.6
0.4
0.4
0.4

ระยะเวลาที่ใช้บ่ม (วัน)
7
7
7
3
7
28
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Iron Loss (กรัม)
6.68
17.83
27.15
22.16
17.83
13.75

ตารางที่ 9 การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวมหยาบ

ที่มา: Adel El-Kurdey [10]
ตารางที่ 8 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระยะหุ้มของคอนกรีตต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเหล็กเสริมและมวลที่สูญเสียไปของเหล็กเสริม

6
13
22
26

ระยะหุ้ม (มม.)

34.5
31
26.5
24.5

อัตราส่วนระยะหุ้มของ
คอนกรีตต่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเหล็กเสริม
2.64
2.38
1.18
0.94

Iron Loss
(กรัม)
13.07
17.83
24.50
27.46

น้าหนักหินค้าง
ตะแกรง (กรัม)

เปอร์เซ็นต์
ค้าง

เปอร์เซ็นต์
ค้างสะสม

เปอร์เซ็นต์
ผ่านสะสม

1

70

0.709

0.709

99.291

¾

1710

17.325

18.034

81.966

½

5650

57.244

75.279

24.721

⅜

1630

16.515

91.793

8.207

No.4

730

7.396

99.189

0.811

pan

80

0.811

100.000

0.000

ร้อยละผ่านสะสม (เปอร์เซ็นต์)

เส้นผ่านศูนย์กลาง
เหล็กเสริม (มม.)

เบอร์
ตะแกรง

100
80
60
40
20
0

ที่มา: Adel El-Kurdey [10]
จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการสึกกร่อนของเหล็กเสริมเพิ่มมากขึ้นตาม
อัตราส่วนน้าต่อซีเมนต์ที่เพิ่ มขึ้นตาม หรือปริมาณซีเมนต์ยิ่งน้อยส่งผลให้
เหล็กเสริมสึกกร่อนง่ายขึ้น และปริมาณของเหล็กเสริมที่หลุดออกมาจะมี
1
50
ปริมาณลดลงตามระยะเวลาในการบ่ม ในช่วงแรกค่าความเข้มข้นของคลอ
ขนาดของมวลรวมหยาบ (มิลลิเมตร)
ไรด์จะมีปริมาณมากส่งผลให้เหล็กจะสึกกร่อนออกมามากแต่เมื่อยิ่งบ่มนาน
มากขึ้ น ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของคลอไรด์ จ ะลดลงปริ ม าณเหล็ ก เสริ ม ที่ ห ลุ ด
ขนาดของมวลรวมหยาบ
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ออกมาจะน้ อ ยลงตามความเข้ ม ข้ น ของการกั ด กร่ อ นขึ้ น อยู่ กั บ เส้ น ผ่ า น
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละผ่านสะสมกับขนาดของมวลรวมหยาบ
ศู น ย์ ก ลางของตั ว อย่ า งและความหนาจากระยะเหล็ ก เสริ ม ถึ ง ขอบของ
ตัวอย่างการทดลอง ถ้าความหนาจากระยะเหล็กเสริมถึงขอบของตัวอย่างมี ตารางที่ 10 ผลการทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมที่ใช้ในการออกแบบ
ค่าน้อยลงค่าความต้านทานการสึกกร่อนจะยิ่งน้อยตามไปด้วย เพราะว่า
มวลรวม
มวลรวม
การทดสอบ
ปูนซีเมนต์ ทราย
หิน
หยาบ
หยาบรีไซเคิล
สารละลายคลอไรด์สามารถซึมผ่านเข้าไปได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติ

3. ผลการวิจัย
จากการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลและ
มวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล แบบย่ อ ยซ้ า เมื่ อ น ามาแทนที่ ม วลรวมหยาบจาก
ธรรมชาติ โดยจะแสดงผลการทดลองดังนี้ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ,
การทดสอบหาค่าความหนาแน่น, การหาค่าอัตราการดูดซึมน้าของมวลรวมรี
ไซเคิล, การทดสอบหาค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมรีไซเคิล
และการทดสอบหาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมด้วยวิธีวัดค่าศักย์ไฟฟ้า
ครึ่งเซลล์ แบบเร่งไฟฟ้า 6 โวลต์ได้ดังนี้
3.1 การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสม
จากผลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ เ พื่ อ น าไปใช้ ใ นการออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีต โดยมีค่ากาลังรับแรงอัดเป้าหมายคือ 240 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร วัสดุที่ใช้ในการทดสอบมีดังนี้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, หิน,
ทราย, มวลรวมหยาบรีไซเคิล และมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า โดยจะ
แสดงผลการทดสอบได้ดังนี้ การทดสอบหาค่าโมดูลัสความละเอียดของหิน

ความถ่วงจาเพาะ
ของปูนซีเมนต์
ความถ่วงจาเพาะ
รวม
(อิ่มตัวผิวแห้ง)
ความถ่วงจาเพาะ
รวม (แห้ง)
ความถ่วงจาเพาะ
ปรากฏ
ร้อยละการ
ดูดซึมน้า
ความหนาแน่นของ
มวลรวมหยาบแห้ง
(กก./ลบ.ม.)

STR38-5

รีไซเคิล
3.217

-

แบบย่อยซ้า

2.572

2.609

2.483

2.343

2.544

2.601

2.386

2.185

2.618

2.622

2.643

2.595

1.112

0.310

4.065

7.241

-

1,512
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ค่าความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

จากผลการทดสอบการหาขนาดคละของมวลรวมหยาบ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 9 และรูปที่ 2 เมื่อนาผลการทดสอบดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับ
ขนาดของมวลรวมหยาบตามมาตรฐาน ASTM C33 [13] จะเห็ น ได้ ว่ า
เปอร์เซ็นต์ค้างของตะแกรงเบอร์ ¾ นิ้ว คือ 17.325 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่ า
มากกว่า 15 เปอเซ็นต์ของปริมาณหินที่ใช้ในการทดสอบ ดังนั้นขนาดใหญ่
สุดของมวลรวมหรือ Maximum Size คือตะแกรงเบอร์ 1 นิ้ว เพื่อนาไปใช้
ในการออกแบบส่วนผสม
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MRCA-25 MRCA-50 MRCA-75 MRCA-100

สูตรการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล (เปอร์เซ็นต์)

3.2 ผลการทดลองการหาค่าความหนาแน่นของคอนกรีต

ระยะเวลา 7 วัน

ระยะเวลา 28 วัน

จากการทดลองหาค่าความหนาแน่นของคอนกรีต ผสมมวลรวมรีไซเคิล
ด้วยตัวอย่างทรงกระบอก กาลังอัดที่ออกแบบไว้ 240 กิโลกรัมต่อตาราง รูปที่ 4 ค่าความหนาแน่นของมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า (ทรงกระบอก)
เซนติเมตร โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบคือ 7 และ 28 วัน โดยจะ
จากผลการทดลองสรุปได้ว่าน้าหนักของตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก
แสดงผลการทดสอบการหาค่าความหนาแน่น ดังแสดงในตารางที่ 11 และ
จะมีค่าลดลงตามอัตราส่วนการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวล
เมื่อนาค่าความหนาแน่นของมวลรวมรีไซเคิลมาเปรียบเทียบกันที่ ระยะเวลา
รวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
7 และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4
เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ นราวิชญ์ และคณะ [4] และงานวิจัย
ตารางที่ 11 ค่าความหนาแน่นของตัวอย่างทรงกระบอก
ของ Vilson Abreu, luis Evangelista and Jorge de brito [5]
การแทนที่

กาลังอัดที่
ออกแบบไว้
(กก./ตร.ซม.)

มวลรวม
ธรรมชาติ
มวลรวม
หยาบ
รีไซเคิล
240

ค่าความหนาแน่น (กก/ลบ.ม.)

มวลรวม
หยาบ
รีไซเคิล
แบบย่อยซ้า

ร้อยละการ
แทนที่
(เปอร์เซ็นต์)

ค่าความ
หนาแน่นของ
คอนกรีต
ที่ 7 วัน
(กก./ลบ.ม.)

ค่าความ
หนาแน่นของ
คอนกรีต
ที่ 28 วัน
(กก./ลบ.ม.)

0

2,330.863

2,374.047

25

2,331.720

2,357.703

50

2,294.528

2,316.674

75

2,238.494

2,290.039

100

2,219.621

2,258.830

25

2,345.588

2,327.298

50

2,290.461

2,282.558

75

2,269.287

2,243.700

100

2,223.577

2,216.822

3.3 อัตราการดูดซึมนาของมวลรวมรีไซเคิลที่ใช้จริง
จากสูตรการออกแบบส่ว นผสมคอนกรี ต เมื่ อท าการผสมจริง แล้ ว จะ
สามารถหาปริมาณน้าที่ใช้จริงได้จากการเพิ่มปริมาณน้าเข้าไปในเครื่องโม่
ขณะท าการทดสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ค่ ายุ บ ตั ว (Slump Test) ประมาณ 10-12
เซนติเมตร โดยจะแสดงปริมาณน้าที่ใช้จริงและอัตราการดูดซึมน้าที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลแบบย่อยซ้า ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ปริมาณน้าที่ใช้จริงในการแทนที่ด้วยมวลรวมรีไซเคิล

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
NC

RCA-25

RCA-50

RCA-75

น้าที่ใช้จริง
(กก.)

อัตราการดูดซึม
น้าที่เพิม่ ขึ้น
(เปอร์เซ็นต์)

มวลรวมหยาบจาก
ธรรมชาติ

0

217.990

0

25

217.990

0

50

236.853

8.653

75

241.569

10.81

100

251.000

15.143

25

233.552

7.139

50

241.569

10.817

75

246.284

12.979

100

265.147

21.633

มวลรวมหยาบ
รีไซเคิล

มวลรวมหยาบ
รีไซเคิลแบบ
ย่อยซ้า

RCA-100

สูตรการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล (เปอร์เซ็นต์)
ระยะเวลา 7 วัน

การแทนที่

ร้อยละ
การแทนที่
(เปอร์เซ็นต์)

ระยะเวลา 28 วัน

รูปที่ 3 ค่าความหนาแน่นของมวลรวมหยาบรีไซเคิล (ทรงกระบอก)

STR38-6

1218

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

3.4 ผลการทดลองการหาค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีต

400

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

จากผลการทดลองจะเห็นได้ ว่าร้อยละการแทนที่ข องมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลแบบย่อยซ้าจะมีค่าอัตราการดูดซึมน้าที่มากกว่าการแทนที่ของมวล
รวมหยาบรีไซเคิล และเมื่อนาผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับ ข้อกาหนด
วสท. 1014-46 [11] โดยร้อยละการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลที่ 25
และ 50 เปอร์เซ็นต์ กับร้อยละการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบ
ย่อยซ้าที่ 25 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับชั้นคุณภาพที่ 2 ซึ่งเป็นเศษคอนกรีต
ที่มีค่าอัตราการดูดซึมน้าไม่เกินร้อยละ 10 ค่าความถ่วงจาเพาะ (สภาพแห้ง)
ไม่ต่ากว่า 2.00 และค่ากาลังรับแรงอัดที่ได้สามารถรับแรงอัดได้ไม่เกิน 500
กก/ตร.ซม. และมีแนวโน้มผลการทดลองการหาค่าอัตราการดูดซึมน้าของ
มวลรวมหยาบรีไซเคิล และมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้าไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ เทิดศักดิ์ สายสุทธิ์ [3] งานวิจัยของ Vilson Abreu
, luis Evangelista and Jorge de brito [5] แ ล ะ ง า น วิ จั ย ข อ ง Job
Thomas, Nassif Nazeer Thaickavil and P.M. Wilson [7]
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การแทนที่ของมวลรวมรีไซเคิล (เปอร์เซ็นต์)
กาลังอัดที่ระยะเวลา 7 วัน

กาลังอัดที่ระยะเวลา 28 วัน

รูปที่ 5 เปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล (ทรงกระบอก)

จากผลการทดลองการเปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสม
มวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า สรุปได้ว่าค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้าของตัวอย่างทรงกระบอกที่ระยะเวลา
7 วัน ค่ากาลังรับแรงอัดมีค่าสูงกว่าค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวล
รวมหยาบรีไซเคิล ส่วนที่ระยะเวลา 28 วัน ค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ผสมมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล แบบย่ อ ยซ้ าจะมี ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด ที่ ต่ ากว่ า
ค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล ซึ่งมีแนวโน้มของ
ผลการทดลองไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Vilson Abreu, luis
Evangelista and Jorge de brito [5] ดังแสดงในตารางที่ 14 และรูปที่ 6

จากผลทดลองการเปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวล
รวมหยาบจากธรรมชาติกับคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล โดยใช้แบบ
หล่อของตัวอย่างทรงกระบอกที่ระยะเวลา 7 วัน ค่ากาลังรับแรงอัดของ
คอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลจะมีค่ากาลังรับแรงอัดที่สูงกว่าค่ากาลัง
รับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโน้มของผล
การทดลองไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ งานวิ จั ย ของ Vilson Abreu, luis
Evangelista and Jorge de brito [5] ส่วนที่ระยะเวลา 28 วัน ค่ากาลังรับ
แรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลจะมีค่ากาลังรับแรงอัดที่ต่า ตารางที่ 14 กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า
กว่าค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบธรรมชาติ จากผลการ
กาลังอัดที่
อัตราการ
ทดลองดังกล่าวสรุปได้ว่าค่าแนวโน้มของผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน
กาลังรับแรงอัด
ร้อยละ
ออกแบบไว้
ค่ายุบตัว
พัฒนากาลัง
กับงานวิจัยของ เทิดศักดิ์ สายสุทธิ์ [3] งานวิจัยของ Job Thomas, Nassif
(กก./ตร.ซม.)
การแทนที่
(กก./ตร.
(ซม.)
ที่ 28 วัน
(เปอร์เซ็นต์)
Nazeer Thaickavil and P.M. Wilson [7] งานวิจัยของ Chaocan Zheng
ซม.)
(เปอร์เซ็นต์)
, Cong Lou, Geng Du, Xiaozhen Li, Zhiwu Liu and Liqin Li [8] และ
7 วัน
28 วัน
งานวิจัยของ Tomas U. Ganiron Jr [9] ดังแสดงในตารางที่ 13 และรูปที่ 5
25
11
289.972 314.403
95.988
ตารางที่ 13 กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล

240

ร้อยละ
การแทนที่
(เปอร์เซ็นต์)

ค่ายุบตัว
(ซม.)

กาลังรับแรงอัด
(กก./ตร.ซม.)
7 วัน

28 วัน

อัตราการ
พัฒนากาลัง
ที่ 28 วัน
(เปอร์เซ็นต์)

0

11

217.932

327.545

100.000

25

11

221.459

317.618

96.969

50

10

228.710

313.898

95.833

75

10.5

235.653

309.805

94.584

100

10.5

250.323

301.372

92.009

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

กาลังอัดที่
ออกแบบไว้
(กก./ตร.
ซม.)

50
75
100

240

10
10.5
10.5

273.201
280.290
293.429

312.091
301.676
284.824

95.282
92.102
86.957

400
300
200
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0
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MRCA-100

การแทนที่ของมวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้า (เปอร์เซ็นต์)
กาลังอัดที่ระยะเวลา 7 วัน

กาลังอัดที่ระยะเวลา 28 วัน

รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า (ทรงกระบอก)
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400
300
200
100

จากผลการทดลองการหาค่ า ความสึ ก กร่ อ นของเหล็ ก เสริ ม โดยการ
แทนที่ด้วยเศษคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลในสัดส่วนร้อยละ 0, 25,
50, 75 และ 100 โดยปริมาตร จะทดสอบด้วยวิธีการหาค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์ โดยการเร่งไฟฟ้า 6 โวลต์ เพื่อเร่งปฏิกิริยาและเพิ่มอัตราการกัดกร่อน
ของเหล็กเสริมให้เร็วยิ่งขึ้น การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาจานวนวันสูงสุด
ที่สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าได้สูงทีส่ ุดได้ดังนี้
การแทนที่ของ NCA สามารถวัดค่าศักย์ไ ฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดได้ดัง นี้
ตัวอย่างทดสอบที่ 1 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดคือ -619.667
มิลลิโวลต์ ตัวอย่างทดสอบที่ 2 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดคื อ
-640.333 มิลลิโวลต์ ซึง่ ทัง้ สองตัวอย่างใช้เวลาทั้งสิ้น 17 วัน โดยจะแสดงค่า
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูง สุดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบจากธรรมชาติ
ดังแสดงในรูปที่ 9

0
25

50

75

ระยะเวลา (วัน)

100

การแทนที่ของมวลรวมรีไซเคิลและมวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้า (เปอร์เซ็นต์)
Recycled Concrete Aggregate

Multi-Recycled Concrete Aggregate

รูปที่ 7 เปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและ
มวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้าที่ระยะเวลา 7 วัน (ทรงกระบอก)

เมื่อนาค่ากาลังรับแรงอัดของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลแบบย่อยซ้าของตัวอย่างทรงกระบอกที่ระยะเวลาการบ่มตัวอย่าง 28
วัน มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวล
รวมหยาบรี ไ ซเคิ ล (RCA) 25 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด มากที่ สุ ด
และค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า
(MRCA) 25 เปอร์เซ็นต์ นั้นมีค่ากาลังรับแรงอัดมากที่สุด โดยจะแสดงการ
เปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลแบบย่อยซ้าที่ระยะเวลา 28 วัน (ทรงกระบอก) ดังแสดงในรูปที่ 8
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รูปที่ 9 ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบจากธรรมชาติ
(NC = Normal Concrete)

การแทนที่ของ RCA ในอัตราส่วนร้อยละ 25 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้า
ครึ่งเซลล์สูงสุดได้ดังนี้ ตัวอย่างทดสอบที่ 1 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์สูงสุดคือ -716.000 มิลลิโวลต์ ตัวอย่างทดสอบที่ 2 สามารถวัดค่า
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดคือ -719.000 มิลลิโวลต์ ซึ่งทั้งสองตัวอย่างใช้เวลา
ทั้งสิ้น 12 วัน โดยจะแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของคอนกรีตผสมมวลรวม
หยาบรีไซเคิล 25 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 10
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การแทนที่ของมวลรวมรีไซเคิลและมวลรวมรีไซเคิลแบบย่อยซ้า (เปอร์เซ็นต์)
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและ
มวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้าที่ระยะเวลา 28 วัน (ทรงกระบอก)

ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (มิลลิโวลต์)

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

3.5 ผลการทดลองการหาค่าความสึกกร่อนของเหล็กเสริม

ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (มิลลิโวลต์)

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

เมื่อนาค่ากาลังรับแรงอัดของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลแบบย่อยซ้าของตัวอย่างทรงกระบอกที่ระยะเวลาการบ่มตัวอย่าง 7
วัน มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมมวล
รวมหยาบรีไซเคิล (RCA) 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่ากาลังรับแรงอัดมากที่สุด และ
ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของคอนกรี ต ผสมมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล แบบย่ อยซ้ า
(MRCA) 25 และ 100 เปอร์เซ็นต์ นั้นมีค่ากาลังรับแรงอัดมากที่สุดและยังมี
ค่ากาลงรับแรงอัดที่ใกล้เคียงกัน โดยจะแสดงการเปรียบเทียบค่ากาลังรับ
แรงอัดของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้าที่
ระยะเวลา 7 วัน (ทรงกระบอก) ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 10 ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล
25 เปอร์เซ็นต์ (RCA = Recycled Concrete Aggregate)
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ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (มิลลิโวลต์)
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รูปที่ 13 ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล
100 เปอร์เซ็นต์ (RCA = Recycled Concrete Aggregate)
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จากผลการทดลองการหาค่ า อั ต ราการกั ด กร่ อ นของเหล็ ก เสริ มด้วย
วิธีการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (Half-cell potential) โดยการเร่งไฟฟ้า
6 โวลต์ เมื่ อ น าผลการทดลองดั ง กล่ า วไปเปรี ย บเที ย บกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันการเกิดสนิมในเหล็กเสริมโดยวิธีกัลวานิกคา
โทดิกของ สลิลา, รักวณิชย์ และวันชัย [6] ซึ่งจะเปรียบเทียบค่าอัตราการกัด
กร่อนของเหล็กเสริมโดยไม่ใช้ระบบป้องกันการเกิดสนิมจะแสดงให้เห็น ว่ามี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ของมวลรวม
หยาบรีไซเคิลมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริม มีค่า
มากขึ้ น ตามไปด้ ว ย และจากงานวิ จั ย ของ Adel El-Kurdey [10] ซึ่ ง ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสึกกร่อนของเหล็กเสริมใน
ซีเมนต์มอร์ต้า ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบได้ดังนี้ อัตราส่วนน้าต่อ
ซี เ มนต์ , ระยะเวลาขณะบ่ ม ตั ว อย่ า ง, เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของเหล็ ก เสริ ม
และระยะหุ้มเหล็กเสริม เมื่อกาหนดให้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกัดกร่อน
ของเหล็กเสริมเป็นค่าคงที่ โดยจะกาหนดปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการกัด
กร่อนของเหล็กเสริมใหม่ คืออัตราส่วนการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล
ซึ่งเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล จะส่งผลให้ค่า
อัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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รูปที่ 11 ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล
50 เปอร์เซ็นต์ (RCA = Recycled Concrete Aggregate)

การแทนที่ของ RCA ในอัตราส่วนร้อยละ 75 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้า
ครึ่งเซลล์สูงสุดได้ดังนี้ ตัวอย่างทดสอบที่ 1 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์สูงสุดคือ -518.000 มิลลิโวลต์ ตัวอย่างทดสอบที่ 2 สามารถวัด ค่า
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดคือ -512.667 มิลลิโวลต์ ซึ่งทั้งสองตัวอย่างใช้เวลา
ทั้งสิ้น 5 วัน โดยจะแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของคอนกรีตผสมมวลรวม
หยาบรีไซเคิล 75 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 12
ระยะเวลา (วัน)
ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (มิลลิโวลต์)

ระยะเวลา (วัน)
ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (มิลลิโวลต์)

การแทนที่ของ RCA ในอัตราส่วนร้อยละ 50 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้า
ครึ่งเซลล์สูงสุดได้ดังนี้ ตัวอย่างทดสอบที่ 1 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์สูงสุดคือ -709.667 มิลลิโวลต์ ตัวอย่างทดสอบที่ 2 สามารถวัดค่ า
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดคือ -714.333 มิลลิโวลต์ ซึ่งทั้งสองตัวอย่างใช้เวลา
ทั้งสิ้น 7 วัน โดยจะแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของคอนกรีตผสมมวลรวม
หยาบรีไซเคิล 50 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 11
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รูปที่ 12 ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิล
75 เปอร์เซ็นต์ (RCA = Recycled Concrete Aggregate)

การแทนที่ของ RCA ในอัตราส่วนร้อยละ 100 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้า
ครึ่งเซลล์สูงสุดได้ดังนี้ ตัวอย่างทดสอบที่ 1 สามารถวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์ สู ง สุ ดื อ -565.333 มิ ล ลิ โ วลต์ ตั ว อย่ า งทดสอบที่ 2 สามารถวั ด ค่ า
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์สูงสุดคือ -565.667 มิลลิโวลต์ ซึ่งทั้งสองตัวอย่างใช้เวลา
ทั้งสิ้น 5 วัน โดยจะแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของคอนกรีตผสมมวลรวม
หยาบรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 13

STR38-9

1. ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตผสมมวลรวม หยาบรีไซเคิล (RCA)
และคอนกรี ต ผสมมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ลแบบย่ อ ยซ้ า (MRCA)
สรุปได้ว่าเมื่อนาค่าความหนาแน่นของ RCA กับมวลรวมหยาบ
จากธรรมชาติ (NCA) ไปเปรียบเทียบกัน ค่าความหนาแน่นของ
RCA จะมีค่าน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของ NCA อันเนื่องมาจาก
ค่าความถ่วงจาเพาะรวมของมวลรวมหยาบรีไซเคิลมีค่าน้อยกว่า
มวลรวมหยาบธรรมชาติ ส่งผลให้คอนกรีต RCA นั้นจะมีความ
หนาแน่ น น้ อ ยกว่ า NCA ส่ ว นการแทนที่ ข อง MRCA พบว่ า ค่ า
ความหนาแน่ น มี ค่ า น้ อ ยกว่ า RCA อั น เนื่ อ งมาจากค่ า ความ
ถ่วงจาเพาะรวมของมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า นั้นมีค่า
น้อยกว่า มวลรวมหยาบรีไซเคิลส่งผลให้คอนกรีต MRCA นั้นมีค่า
ความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีต RCA
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2. อัตราการดูดซึมน้าของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและมวลรวมหยาบ
รีไซเคิลแบบย่อยซ้า สรุปได้ว่าเมื่อแทนที่อัตราส่วนร้อยละของมวล
รวมหยาบรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าอัตราการดูดซึมน้า
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และเมื่อแทนที่อัตราส่วนร้อยละด้วยมวล
รวมหยาบรี ไ ซเคิ ล แบบย่ อ ยซ้ า ท าให้ ท ราบว่ า มวลรวมหยาบรี
ไซเคิลแบบย่อยซ้านั้นจะมี ค่ าอัตราการดูดซึมน้าที่มากกว่ า การ
แทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล
3. การแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล ในอัตราส่วนร้อยละ25 และ
50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเศษคอนกรีตที่มีค่าอัตราการดูดซึมน้าไม่
เกินร้อยละ 10 ค่าความถ่วงจาเพาะ (สภาพแห้ง) ไม่ต่ากว่า 2.00
จึงสรุปได้ว่าการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลดังกล่าวจัดอยู่ใน
ระดับชั้นคุณภาพที่ 2 ส่วนการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล
75 และ 100 เปอร์ เ ซ็ นต์ จั ด อยู่ ใ นระดั บ ชั้น คุ ณ ภาพที่ 3 ตาม
ข้อกาหนด วสท. 1014-46 [11]
4. ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของคอนกรี ต ผสมมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล และ
คอนกรีตผสมมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า สรุปได้ว่าเมื่อ
เพิ่มอัตราส่วนร้อยละการแทนที่ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลและ
มวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล แบบย่ อ ยซ้ ามากยิ่ ง ขึ้ น จะส่ ง ผลให้ ค่ า
ความสามารถในการรับแรงอัด มีค่าลดลงตามอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น
และเมื่อนาค่ากาลังรับแรงอัดระหว่างมวลรวมหยาบรีไ ซเคิลกับ
มวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้ามาเปรียบเทียบกันคอนกรีตที่
ผสมด้ ว ยเศษมวลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล จะสามารถรั บ แรงอั ด ได้
มากกว่าคอนกรีตที่ผสมเศษมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบย่อยซ้า
5. อัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมจากการทดสอบค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์โดยใช้วิธีเร่งกระแสไฟฟ้า 6 โวลต์ เพื่อให้เกิดการกัดกร่อน
ของเหล็ ก เสริ ม นั้ น เร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และเมื่ อ น าผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบกันโดยการเพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ของคอนกรีตผสม
มวลรวมหยาบรีไซเคิลร้อยละ25, 50, 75 และ 100 โดยปริมาตร
ผลการทดลองที่ได้คือเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ของมวลรวม
หยาบรีไซเคิลมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้อัตราการเกิดสนิมของเหล็ก
เสริมนั้นเร็วกว่าเดิม แต่เมื่อลดปริมาณอัตราส่วนการแทนที่ของ
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ผลกระทบของช่องเปิดต่อพฤติกรรมเชิงโครงสร้างของโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มผี นังอิฐก่อ
Effects of Openings on Structural Behavior of Masonry Infilled RC Moment Resisting Frames
จรัญ ศรีชัย1,* และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์2
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2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ น าเสนอผลการศึ กษาพฤติกรรมของโครงต้านแรงดัด
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ มี ผ นั ง อิ ฐ ก่ อ โดยระเบี ย บวิ ธี ไฟไนต์ เอลิ เมนต์ โดย
พิจารณาผลกระทบของรูปแบบ ขนาด และตาแหน่งของช่องเปิด รวมไปถึง
แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเสาของโครงต้านแรงดัด โดยใช้แบบจาลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์อย่างง่ายแบบ 2 มิติ ทาการวิเคราะห์โครงต้านแรงดัดที่มีผนังอิฐก่อที่มี
1 ชั้นและ 1 ช่วงเสา โดยการวิเคราะห์โครงสร้างแบบสถิตไร้เชิงเส้นภายใต้
แรงในแนวราบร่วมกับแรงคงที่ในแนวดิ่ง จากผลการศึกษาพบว่าอัตราการ
ลดลงของกาลังต้านทานและสติฟเนสของผนังอิฐมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ขนาดและตาแหน่งของช่องเปิด เมื่อพื้นที่ช่องเปิดมีค่าประมาณร้อยละ 4050 ของพื้นที่ผนัง ผนังจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อ พฤติกรรมโดยรวม
ของโครงสร้าง ในทางกลับกันผนังยังมีผลกระทบอย่างมีนัยต่อแรงเฉือนที่
เกิดขึ้นในเสาของโครงต้านแรงดัด บนพื้นฐานของผลการวิเคราะห์บทความ
วิจัยนี้จึงเสนอสมการสาหรับประมาณค่ากาลังต้านทานและสติฟเนสที่ลดลง
ของผนั ง อิ ฐ ก่ อ อั น เป็ น ผลมากจากช่ อ งเปิ ด รวมถึ ง ได้ แ นะน าวิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพสาหรับประเมินค่าแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นในเสาของโครงต้านแรง
ดัดซึง่ เป็นผลจากแรงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผนังอิฐก่อและเสา
คาสาคัญ: ผนังอิฐก่อ, ไฟไนต์เอลิเมนต์, ช่องเปิด, โครงต้านแรงดัด,
สัมประสิทธิ์ตัวคูณลด

Abstract
In this study, a finite element analysis was carried out to
evaluate the in-plane structural behavior of the infilled RC
moment-resisting frames. The influence of the opening
configuration, size and position, were investigated. In addition,
the adjacent column’s shear demand was evaluated as well. A
2D finite element based on a simplified-micro modeling
approach was utilized. Statics non-linear analyses of the singlebay single-story infilled frame under horizontal monotonic
loading and constant vertical loads were performed. The
analytical results showed that a reduction in lateral resistance

and stiffness of the infill wall depend on opening configuration,
size and position. For the global behavior of the infilled frame,
the effects of infill wall can be ignored when the opening ratio
increase to approximately 40% -50% . In contrast, a significant
influence on local behavior such as column’s shear demand
was exhibited. Based on the analytical results, the equations
for estimating lateral strength and stiffness reduction due to
opening of the infill wall are proposed. An efficient method to
investigate the additional shear demand on the adjacent
columns due to infill wall-frame interaction is suggested as
well.
Keywords: Infill walls; Finite Element; Openings; Moment
resisting frame; Reduction factors

1. บทนา
โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อเป็นระบบโครงสร้าง
ที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะในอาคารที่มีขนาดความสูงน้อย
ถึงปานกลาง ที่ผ่านมาในขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างจะกาหนดให้ผนัง
อิฐก่อเป็นเพียงส่วนประกอบของอาคาร (Nonstructural Component)
ซึ่งไม่มีหน้าที่ส่งถ่ายหรือต้านทานแรง อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาวิจัย
และการสารวจความเสียหายของอาคารภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
ผ่านมาพบว่า ภายใต้แรงแผ่นดินไหวแรงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผนังและโครง
ต้านแรงดัดจะส่งผลกระทบต่อผลตอบสนองของอาคารอย่างมาก กล่าวคือ
ผนังอิฐสามารถเพิ่มกาลังต้านทานและสติฟเนสทางด้านข้างของโครงสร้าง
ทั้งระบบ ในทางกลับกันแรงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผนังและโครงต้านแรงดัด
อาจเป็ น สาเหตุ ให้ เกิ ด การวิ บั ติ แ บบเปราะเนื่ อ งจากแรงเฉื อ น (Brittle
Shear Failure) ขึ้นในเสาหรือจุดต่อระหว่างเสาคานของโครงต้านแรงดัด
คอนกรีตเสริมเหล็กได้ โดยเฉพาะเมื่อโครงต้านแรงดัดดังกล่าวเป็นโครงต้าน
แรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทที่มีความเหนียวจากัด (Non-ductile
RC Frame) [1] จากข้อมูลดังกล่าวปัจจุบันมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.
1301/1302-61) [2] จึงได้มีข้อกาหนดให้พิจารณาผลกระทบของผนังอิฐก่อ
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ในการออกแบบโครงสร้างในพื้ น ที่ เสี่ ยงภั ย แผ่น ดิ น ไหว โดยใช้ ค้ ายัน รับ
แรงอั ด เที ย บเท่ า (Equivalent Compression Strut) แทนผนั ง อิ ฐ ก่ อ ใน
แบบจาลอง ตามวิธีการที่แนะนาโดย มยผ. 1301/1302-61 [2] ได้แนะนา
วิธีการที่เหมาะสมซึ่งสามารถนาไปใช้กับผนังอิฐก่อที่ไม่มีช่องเปิด ในกรณีที่
ผนังมีช่องเปิดจาเป็นต้องทาการวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในผนังเพื่อ จัด
วางและกาหนดคุณสมบัติของค้ายันให้สอดคล้องกับลักษณะช่องเปิด
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า กรณีที่ผนังมีช่องเปิด สติฟเนส
และกาลังต้านทานแรงของผนังจะลดลง อีกทั้งรูปแบบความเสียหายอาจมี
ลักษณะแตกต่างจากผนังที่ไม่มีช่องเปิด ส่งผลให้ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผนังมีความซับซ้อนขึ้น โดยมีหลายปั จจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผนังเช่น อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ของช่องเปิดต่อ พื้นที่ผนัง
ตาแหน่งของช่องเปิ ด อัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความสูงของผนัง
และการเสริมเหล็กบริเวณรอบช่องเปิด [3-6] มาตรฐานการออกแบบและ
งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะพิจารณาผลกระทบของช่องเปิด ในผนังด้วย 2
วิธีการ คือ การสร้างแบบจาลองโดยใช้ชิ้นส่วนรับแรงอัดหลายชิ้นล้อมรอบ
ช่องเปิด และการสร้างแบบจาลองโดยใช้ชิ้นส่วนรับแรงอัดชิ้นเดียวร่วมกับ
การใช้สัมประสิทธิ์ตัวคูณลด (Reduction Factor) เพื่อปรับลดค่าสติฟเนส
และกาลังต้านทานของชิ้นส่วนรับแรงอัดเทียบเท่า [5-6] ซึ่งวิธีการนี้จะมี
ความสะดวกในการนาไปใช้งานมากกว่าวิธีการแรก และมีงานวิจัยจานวน
มากได้เสนอสมการสาหรับ ประเมินค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณลดไว้ [3-5, 7-12]
อย่างไรก็ตามสมการดังกล่าวมักจะมีความคลาดเคลื่อนสูงหากนาไปใช้กับ
ผนังอิฐก่อที่มีคุณสมบัติทางกลและรายละเอียดการก่อสร้างที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะผนังอิฐก่อที่ใช้ในประเทศไทย เนื่องจากมีการเสริมความแข็งแรง
รอบช่องเปิดด้วยเสาเอ็นและคานทับหลังรวมไปถึงการฉาบผนังด้วยมอร์
ตาร์ที่มีกาลังอัดสูง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากกับผนังอิฐก่อในประเทศ
อื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะฉาบผิวหน้า ผนังด้วยมอร์ตาร์ที่มีกาลังอัดต่าและความ
หนาน้อย รวมไปถึงไม่มีการเสริมความแข็งแรงด้วยเสาเอ็นหรือคานทับหลัง
ด้วยสาเหตุดังกล่าวงานวิจัยนี้จะทาการศึกษาพฤติกรรมของโครงต้าน
แรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อโดยระเบี ยบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของรูปแบบและขนาดของช่ องเปิด
ต่อ สติฟเนสและกาลังต้านทานในระนาบของผนัง แรงปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
ผนังและโครงต้านแรงดัด และพัฒนาสมการสาหรับประเมินค่า สัมประสิทธิ์
ตัวคูณลดของผนังที่มีช่องเปิด โดยใช้รูปแบบและขนาดของช่องเปิดจากการ
สารวจข้อมูลอาคาร ร่วมกับแบบจาลองที่สามารถจาลองพฤติกรรมแบบไร้
เชิงเส้นและการแตกร้าวของวัสดุรวมไปถึงความไม่ต่อเนื่องระหว่างผนังและ
โครงต้านแรงดัด และทาการวิเคราะห์โดยวิธีสถิตย์แบบไร้เชิงเส้น

2. สัมประสิทธิ์ตัวคูณลดที่มีอยู่และการสารวจข้อมูลช่องเปิด
ในผนัง
2.1 ค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณลดที่มีอยู่
Chen และ Liu [7] ได้ทบทวนงานวิจัยและมาตรฐานการออกแบบที่
เกี่ยวข้องจานวนมากเพื่อรวบรวมสมการที่ใช้ในการคานวนค่าสัมประสิทธิ์
ตัวคูณลด (RF) สาหรับผนังอิฐที่มีช่องเปิด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สมการสาหรับประเมินค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณลด
ผู้แต่ง

สมการ

Durrani และ Luo [8]
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Al-Chaar และคณะ [5]

(1)

Mondal และ Jain [3]

(1)

NZSEE 2006 [9]

(3)

Tasnimi และ Mohebkhah
[10]

(2)

Asteris และคณะ [4]

(1)

Mohammadi และ Nikfar
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Su และคณะ [12]
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หมายเหตุ: (1) ใช้สาหรับลดค่าสติฟเนส (2) ใช้สาหรับลดค่ากาลัง และ (3) ใช้สาหรับลดค่า
สติฟเนสและกาลัง
โดยที่ Hw และ Lw คือความสูงและความกว้างของผนัง HO และ LO คือ

ความสูงและความกว้างของช่องเปิด  และ  คือมุมในแนวทแยงของ
ผนังและช่องเปิด Ao และ Aw คือพื้นที่ช่องเปิดและพื้นที่ทั้งหมดของผนัง
2.2 การสารวจข้อมูลช่องเปิดในผนัง
การศึกษาวิจัยนี้ได้ดาเนินการรวบรวมและสารวจข้อมูลที่จาเป็น เช่น
คุณ สมบัติทางกลของผนังอิฐ ก่อ รูปแบบช่องเปิด อัตราส่วนระหว่างพื้นที่
ช่องเปิ ดต่อพื้ นที่ผนังทั้ งหมด (Opening Ratio) อัตราส่วนระหว่างความ
กว้างต่อความสูงของผนัง (Aspect Ratio) ระยะเยื้องศูนย์ของช่องเปิดวัด
จากแนวกึ่งกลางของความกว้างผนัง (Opening Eccentricity) จากข้อมูลที่
รวบรวมได้พบว่า คุณ สมบัติทางกลที่สาคัญ ของอิฐก่อ เช่น กาลังอัดสูงสุด
ของปริซึมอิฐก่อ (f’m) มีค่าอยู่ในช่วง 3 ถึง 10 MPa และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
ของอิ ฐ ก่ อ ( Em) มี ค่ า อยู่ ในช่ ว 500 ถึ ง 7000 MPa โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของ
อัตราส่วนระหว่างโมดูลัสยืดหยุ่นและกาลังอัดสูงสุดสาหรับปริซึมอิฐก่อที่มี
ปูนฉาบ มีค่าประมาณ 650 หรือ Em = 650 f’m [13] รูปแบบช่องเปิดและ
ข้อมูล อื่น ๆ ได้ จากการสารวจข้อมูล จากแบบก่อสร้างอาคารในเขตพื้น ที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่ และเชียงราย โดย
มุ่งเน้นไปที่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ซึ่งเป็น กลุ่ม
อาคารเป้ าหมายที่มีค วามเสี่ยงจะได้รับ ผลกระทบในทางลบจากผนังอิฐ
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ภายใต้แรงแผ่นดินไหว จานวนทั้งสิ้น 126 อาคาร จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
ผนังอิฐมีความสูงอยู่ในช่วง 2 ถึ ง 4 เมตร ความกว้างอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 6.5
เมตร และมีอัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความสูง ( Lw/Hw) อยู่ในช่วง
0.75 ถึง 2.50 โดยผนังที่มีความสูงในช่วง 2.3 ถึง 3.0 เมตร และผนังที่มี
ความกว้างอยู่ในช่วง 2.0 ถึง 5.0 เมตร มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 และ
85 ของผนั งทั้ งหมดตามลาดับ ผนังที่มี อัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อ
ความสูงในช่วง 1 ถึง 2 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของผนังทั้งหมด และ
สามารถจาแนกรูปแบบช่องเปิดในผนังที่พบได้บ่อยจานวน 7 รูปแบบ ดัง
แสดงในรูปที่ 1 โดยพบว่ารูปแบบดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 91 ของ
ผนังทัง้ หมดที่ทาการสารวจ
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3.1 แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ผนังอิฐก่อในประเทศไทยโดยปกติจะมีการฉาบผิวหน้าทั้งสองด้านด้วย
ปูนฉาบที่มีกาลังอัดสูงและมีความหนาประมาณ 1 ถึง 2 ซม. ส่งผลให้ผนังมี
คุณสมบัติทางกลในแต่ละทิศทางไม่แตกต่างกันมากนัก ที่สาคัญลักษณะการ
แตกร้าวตามแนวปู นก่อนั้ น พบได้น้อ ย จากการสารวจความเสียหายของ
อาคารจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการศึกษาวิจัยโดยการทดสอบในห้อง
ปฏิบัตการ พบว่ารูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นในผนังอิฐส่วนใหญ่ เป็นการ
แตกร้าวในแนวทแยงและการวิบัติด้วยความเค้นอัดบริเวณมุม [1, 15-16]
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลของช่องเปิดในผนัง อิฐซึ่งอาจส่งผลให้รูปแบบ
ความเสียหายของผนังเปลี่ยนไป เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและลด
ความยุ่งยากในการสร้างแบบจาลอง ในการศึกษาวิจัยนี้จะใช้แบบจาลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ของผนังอิฐแบบ 2D-Simplified-Micro Model ดังแสดงในรูป
ที่ 2 แบบจาลองนี้จะใช้วิธีรวมคุณสมบัติทางกลของอิฐ ปูนก่อและปูนฉาบ
เข้าด้วยกัน (Lumped Mechanical Property) และจาลองให้เป็นเอลิเมนต์
เดียวกัน จากนั้นจะใช้เอลิเมนต์ที่ไม่มีความหนา (Interface Element) เป็น
ตั ว เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเอลิ เมนต์ เหล่ า นั้ น เพื่ อ จ าลองพฤติ ก รรมของจุ ด ต่ อ
ระหว่างอิฐและปูนก่อ ในการศึกษานี้ใช้เอลิเมนต์ 8-nodes quadrilateral
และ 6-node triangular isoparametric plane stress แบบที่มี 3×3 และ
4 integration points สาหรับจาลองชิ้ นส่วนที่เป็นคอนกรีตและอิฐก่อ 6nodes interface แบบ 3 integration points สาหรับจาลองจุดต่อในผนัง
อิ ฐ และจุ ด ต่ อ ระหว่ า งผนั ง อิ ฐ กั บ โครงต้ า นแรงดั ด และใช้ ไลน์ เอลิ เมนต์
ประเภท Bonded Embedded Reinforcement สาหรับจาลองเหล็กเสริม
ในคอนกรีต โดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ DIANA FEA [17] ในการสร้าง
แบบจาลอง

h

C

C

Lw
(7)

c1

c1

a

a
b Hw

b

y

C

Lw = Wall width
Hw = Wall height
C = Center line
a = Windows width
b = Windows height
d = Door width
h = Door height
Ci = Center-to-cente

รูปที่ 1 รูปแบบช่องเปิดจากการสารวจแบบก่อสร้างอาคาร
รูปที่ 2 แบบจาลองโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อ

3. แบบจาลองและการสอบเทียบแบบจาลอง
โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อเป็นระบบโครงสร้าง
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น อั น เป็ น ผลมาจากความไร้ เชิ ง เส้ น ของวั ส ดุ (Material
Nonlinearity) และความไม่ต่อเนื่องระหว่างผนังอิฐและโครงต้านแรงดัด
(Wall-Frame Discontinuity) ที่ ผ่ า นมามี ก ารพั ฒ นาแบบจ าลองโดยใช้
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีความซับซ้อนในการ
สร้างแบบจาลองและให้ผลการวิเคราะห์ในระดับที่แตกต่างกัน [14] ในส่วน
นี้ จ ะกล่ า วถึ ง การสร้ า งแบบจ าลองที่ เ หมาะสมและวิ ธี ก ารสอบเที ย บ
แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้

แบบจาลองคุ ณ สมบั ติ วัสดุ (Material Constitutive Model) สาหรับ
คอนกรีตและผนังอิฐก่อจะใช้แบบจาลอง Isotropic Smeared Crack แบบ
Total Strain Based Crack Model ซึ่งสามารถจาลองพฤติกรรมโดยรวม
ภายหลั ง การแตกร้ า วของวั ส ดุ ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างความเค้ น และ
ความเครียด โดยกาหนดให้ทิศทางของการแตกร้าวสามารถเปลี่ยนแปลง
ตามทิ ศ ทางของความเครี ย ดหลั ก (Rotating Crack Orientation) และ
กาหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นอัดและความเครียดเป็นฟังค์ชั่น
ผสมแบบเชิงเส้นกับพาราโบลิค ความเค้นดึงและความเครียดกาหนดให้เป็น
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ทดสอบทั้งสองกรณี เนื่องจากผลของการให้แรงแบบสลับทิศทางที่ใช้ในการ
ทดสอบ ตัวอย่าง CU2 เมื่อกาลังต้านทานแรงเลยจุดสูงสุดไปแล้วการเสื่อม
ถอยที่ได้จากการวิเคราะห์จะช้ากว่าผลการทดสอบเนื่องจากแบบจาลอง
ประเภทนี้จะไม่สามารถจาลองการวิบัติของเสาเนื่องจากแรงเฉือนได้อย่าง
สมบูรณ์
500
Experiment
FEA
400

Lateral Force (kN)

ฟังค์ชั่นผสมแบบเชิงเส้นกับเอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียดข้างต้นสามารถกาหนดโดยค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (E) กาลัง
อัดและกาลังดึงสูงสุด (f’c และ f’t) พลังงานแตกร้าวอัดและดึง (Gc และ
Gf) คุณสมบัติข้างต้นของคอนกรีตและอิฐก่อบางส่วนสามารถรวบรวมจาก
ผลการทดสอบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และบางส่วนจะใช้วิธีการประมาณค่า
โดยใช้สมการที่แนะนาโดยมาตรฐาน CEB-FIP [18] และ ACI318-14 [19]
รวมไปถึงค่ าที่แนะนาโดย Lourenco [14] ซึ่งพารามิเตอร์ทั้งหมดต้องทา
การสอบเทียบด้วยผลการทดสอบเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสม จุดต่อในผนังอิฐ
และจุ ด ต่ อ ระหว่างผนั ง อิ ฐ และโครงต้ านแรงดั ด (W- และ WF-Interface
Material) จะใช้แบบจาลองที่เสนอโดย Lourenco [14] ซึ่งสามารถจาลอง
พฤติกรรมการแตกร้าว การเลื่อนไถลเนื่องจากแรงเฉือน และความเสียหาย
จากการบดอัด (Combined Cracking-Shearing-Crushing) คุณสมบัติทาง
กลที่เหมาะสมจะประมาณค่าจากการสอบเทียบด้วยผลการทดสอบโครงต้าน
แรงดั ด คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ มี ผ นั ง อิ ฐ ก่ อ เหล็ ก เสริ ม ในคอนกรี ต จะใช้
แบบจาลอง Menegotto-Pinto โดยจะไม่พิ จารณาผลของการเลื่อนหลุด
ระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีต (Bond Slip)
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3.2 การสอบเทียบแบบจาลอง
รูปที่ 3 ผลสอบเทียบแบบจาลองกรณีผนังไม่มีช่องเปิด (WS2)
700
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Lateral Force (kN)

การสอบเทียบแบบจาลองด้วยผลการทดสอบโครงต้านแรงดัดคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อทั้งแบบที่มีและไม่มีช่องเปิดภายใต้แรงผลักด้านข้าง
โดยใช้แบบจาลองชิ้น ส่วนโครงสร้างและแบบจาลองวัสดุ ดังที่ อธิบ ายใน
หัวข้อก่อนหน้า และกาหนดให้แรงผลักด้านข้างกระทาที่กึ่งกลางของความ
ลึกคาน กาหนดให้จุดรองรับที่ฐานเป็ นแบบยึดแน่น (Fully Restrained)
ให้ แ รงกระท าโดยการก าหนดระยะการเคลื่ อ นตั ว ด้ านข้ างของตั วอย่ าง
ทดสอบ โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ แ บบสถิ ต ย์ อิ น อิ ลาสติ ก ไร้เชิ ง เส้ น (Statics
Nonlinear Inelastic Analysis) กรณี ผ นั ง ที่ ไ ม่ มี ช่ อ งเปิ ด จะสอบเที ย บ
แบบจาลองด้วยผลการทดสอบจากงานวิจัยของ Wararuksajja และคณะ
[16] (ตัวอย่าง WS2) ซึ่งได้ทดสอบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ผนังอิฐก่อภายใต้แรงสลับทิศทาง โดยใช้โครงต้านแรงดัดทีมีความเหนียว
ปานกลาง ใช้ค อนกรีตบล๊อคสาหรับ ก่อผนังและฉาบผิวหน้าทั้งสองด้าน
รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบดังแสดงในงานวิจัยของ Wararuksajja
และคณะ [16] และรูปที่ 5 กรณีผนังที่มีช่องเปิดจะสอบเทียบแบบจาลอง
ด้วยผลการทดสอบจากงานวิจัยของ Stavridis [20] (ตัวอย่าง CU2) ซึ่งได้
ทดสอบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อภายใต้แรงสลับ
ทิศ ทาง โดยใช้โครงต้านแรงดัดทีมีความเหนียวจากัด ใช้คอนกรีตบล๊อค
สาหรับก่อผนังโดยไม่มีการฉาบผิวหน้า ผนังมีช่องเปิดขนาด 0.91×0.75 ม.
มีพื้นที่ช่องเปิดประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด รายละเอียดของ
ตัวอย่างทดสอบดังแสดงในงานวิจัยของ Stavridis [20] คุณสมบัติทางกล
ของวัสดุที่ใช้ในแบบจาลองทั้งสองกรณีแสดงในตารางที่ 2 ถึง 5 จากการ
สอบเที ยบผลการวิเคราะห์ ทั้ งสองกรณี พ บว่า แบบจาลองที่ ใช้ ให้ ผลการ
วิเคราะห์ที่สอดคล้องกับผลการทดสอบ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างแรง
และการเคลื่อนตัวด้านข้างของโครงสร้างและรูปแบบการแตกร้าวและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในผนัง อิฐดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 อย่างไรก็ตามกาลัง
ต้านทานสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองจะมีค่าสูงกว่าผลการ

500
400
300
200
100
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Drift (%)

รูปที่ 4 ผลสอบเทียบแบบจาลองกรณีผนังมีช่องเปิด (CU2)
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของคอนกรีตที่ใช้ในแบบจาลอง
ตัวอย่างทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุ

WS2

CU2

คาน

เสา

เสาเอ็น คาน

เสา

กาลังอัดสูงสุด (MPa)

19.4

19.52

10.4

19.0

19.0

กาลังดึงสูงสุด (MPa)

1.94

1.95

1.0

1.9

1.9

โมดูลสั ยืดหยุ่น (MPa)

20902

20956

15318

20675

20675

พลังงานแตกร้าวอัด (N/m)

21993

22022

19093

21870

21870

พลังงานแตกร้าวดึง (N/m)

125

125

111

124

124

อัตราส่วนปัวซอง

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2
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ลดลงของผนังอิฐก่อ ในส่วนนี้จะนาเสนอรายละเอียดของตัวอย่างที่ใช้และ
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย

ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกลของเหล็กเสริมที่ใช้ในแบบจาลอง
ตัวอย่างทดสอบ
CU2
579

400

600

500

โมดูลสั ยืดหยุ่น (GPa)

200

200

200

200

200

สเตรนฮาร์เดนนิง

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

ในการศึกษาวิจัยนี้กาหนดให้โครงต้านแรงดัดและผนังอิฐก่อมีขนาดและ
รายละเอียดการเสริมเหล็กรวมไปถึงคุณสมบัติทางกลของวัสดุเช่นเดียวกับ
ตัวอย่างทดสอบที่ใช้ในงานวิจัยของ Wararuksajja และคณะ [16] ดังแสดง
ในรูปที่ 5 ตัวอย่างทดสอบมีขนาดความกว้างและความสูงของผนัง 3.7 และ
2.6 เมตร ตามลาดับ อัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความสูงของผนัง 1.42
และค่ากาลังอัดสูงสุดของอิฐก่อ 7.7 MPa เนื่องจากตัวอย่างทดสอบดังกล่าว
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ สาคั ญ สอดคล้ อ งกั บ ค่ าเฉลี่ย ที่ ได้ จากการส ารวจข้ อ มู ลดั ง ที่
อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 โดยจะทาการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองจานวนทั้งสิ้น
34 ตัวอย่าง ด้วยรูปแบบช่องเปิดทั้งหมดที่ได้จากการสารวจข้อมูล ซึ่งจะใช้
อักษรย่อ OP ตามด้วยหมายเลขของรูปแบบ ในกรณีที่มี อักษร R หมายถึง
จะให้แรงผลักกระทาในทิศทางจากขวาไปซ้าย โดยกาหนดให้แรงกระทาที่
ปลายของคานด้านขวา และกาหนดให้ค่าอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ช่องเปิดต่อ
ผนัง (AO/Aw) ดังแสดงในตารางที่ 6 ช่องเปิดทั้งหมดจะกาหนดให้มีเสาเอ็น
และคานทับหลังล้อมรอบ ตามมาตรฐานที่ใช้ก่อผนังอิฐในทางปฏิบัติ โดยใช้
แบบจาลองชิ้นส่วนโครงสร้าง คุณสมบัติทางกลของวัสดุและวิธีการวิเคราะห์
ดังอธิบายในหัวข้อ 3.2
200

ตารางที่ 4 คุณสมบัติทางกลของอิฐก่อที่ใช้ในแบบจาลอง
ตัวอย่างทดสอบ
WS2

CU2

กาลังอัดสูงสุด (MPa)

7.7

24.30

กาลังดึงสูงสุด (MPa)

0.77

1.72

โมดูลสั ยืดหยุ่น (MPa)

4877

15795

พลังงานแตกร้าวอัด (N/m)

5390

23323

พลังงานแตกร้าวดึง (N/m)

105

130

อัตราส่วนปัวซอง

0.2

0.2

ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกลของจุดต่อที่ใช้ในแบบจาลอง
ตัวอย่างทดสอบ
CU2
WFI

สติฟเนสตั้งฉาก (N/m3)

4.88E+12 2.44E+11 1.63E+12 1.63E+11

สติฟเนสการเฉือน (N/m3)

1.95E+12 2.44E+10 6.40E+11 1.63E+10

แรงยึดเหนี่ยว (MPa)

1.155

0.01155

0.92

0.0092

มุมเสียดทาน (deg)

30

30

38

38

มุมเสียดทานคงค้าง (deg)

25

25

35

35

มุมขยายตัว (deg)

0.3

0.3

0

0

หน่วยแรงโอบรัด (MPa)

-0.77

-0.77

-0.92

-0.92

สัมประสิทธิ์การเสือ่ มถอย

2

2

2

กาลังดึงสูงสุด (MPa)

0.77

0.0077

0.92

พลังงานแตกร้าวดึง (N/m)

112

20

105

พลังงานแตกร้าวเฉือน (N/m)

2000

2000

2000

2000

กาลังอัดสูงสุด (MPa)

10.61

7.70

9.20

9.20

พลังงานแตกร้าวอัด (N/m)

7427

5390

0.003
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การศึ กษาผลกระทบของช่องเปิ ดต่ อพฤติกรรมของโครงต้านแรงดั ด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีผนังอิฐก่อ จะพิจารณาผลกระทบของรูปแบบและ
A1
ขนาดของช่องเปิด ต่อพฤติกรรมโดยรวม (Global) และพฤติกรรมเฉพาะที่
(Local) ของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา รวมไปถึงกาลังต้านทานแรงด้านข้างที่
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4.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
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ด้วย เช่น ตาแหน่งและขนาดของช่องเปิดไปขัดขวางการเกิดแถบความเค้น
อัดตามแนวทแยงในผนัง (Diagonal Compression Zone) ส่งผลให้มีกาลัง
ต้านทานต่า โดยการกาหนดให้กาลังต้านทานแรงสูงสุดของโครงต้านแรงดัด
ที่มีผนังที่ไม่มีช่องเปิดมีค่าเท่ากับ 1 จะสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณลด
กาลังทั้งระบบของโครงสร้าง (RO) ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบไร้
เชิ ง เส้ น (Nonlinear Regression Analysis) ดั ง สมการที่ (1) ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลในระดับดีดังแสดงในรูปที่ 7 และมีค่า R2 = 0.97

ตารางที่ 6 อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ช่องเปิดต่อผนัง
รูปแบบช่องเปิด

อัตราส่วนระหว่างพื้นทีช่ ่องเปิดต่อผนังทั้งหมด (AO/AW)
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4.2 ผลกระทบต่อพฤติกรรมโดยรวมของโครงสร้าง

0.8

500
BF
Full Infill
10%
20%
30%
42%

Lateral Force (kN)

400

300

200

100

0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Drift (%)

รูปที่ 6 แรงและการเคลื่อนตัวด้านข้างของโครงสร้างที่มีช่องเปิด (OP1)

ในกรณี ช่องเปิ ดรูป แบบอื่น ๆ พบว่ามีพ ฤติกรรมในลักษณะคล้ายกั บ
รูปแบบที่ 1 อย่างไรก็ตามที่ AO/Aw มีค่าเท่ากันอัตราการลดลงของกาลัง
ต้านทานแรงสูงสุด จะแตกต่างกันในแต่ละรูป แบบดัง แสดงในรูปที่ 7 การ
เยื้องศูนย์ของช่องเปิด (eC) เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการลดลงของกาลัง
ต้านทานของผนัง ในกรณีช่องเปิดเยื้องไปทางด้านรับแรง (eC มีค่าบวก) จะ
ส่งผลให้กาลังลดลงมากกว่าช่องเปิดที่ไม่มีการเยื้องศูนย์และเยื้องไปทางด้าน
ที่ไม่รับแรง (eC มีค่าลบ) ยกเว้นในบางกรณีซึ่งมีปัจจัยอื่นเข้ามามีผลกระทบ

0.6

RO

จากผลการวิเคราะห์ ด้วยแบบจาลองพบว่า ช่องเปิ ดส่งผลกระทบต่ อ
กาลังต้านทานแรงด้านข้างและสติฟเนสของผนัง อิฐอย่างมีนัย รูปที่ 6 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนตัว ด้านข้างของโครงสร้างที่มีช่อง
เปิดรูปแบบที่ 1 (OP1) จากรูปพบว่าเมื่อมีช่องเปิดในผนังกาลังต้านทานแรง
สูงสุดและสติฟเนสของโครงสร้างทั้งระบบจะลดลงในขณะที่การเคลื่อนตัว
ด้านข้าง ณ ตาแหน่งที่โครงสร้างมีกาลังต้านทานแรงสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นโดย
สัมพันธ์กับขนาดของช่องเปิด เมื่ออัตราส่วนระหว่างพื้นที่ช่องเปิดต่อผนังมี
ค่ า เท่ ากั บ ร้อ ยละ 10 ก าลั ง สู ง สุ ด ทั้ ง ระบบของโครงสร้ า งจะลดลงเหลื อ
ประมาณร้อยละ 75 ของผนังที่ไม่มีช่องเปิด และเมื่อพื้นที่ช่องเปิดมีขนาด
เพิ่ ม ขึ้ น กาลังสูงสุ ดของโครงสร้างจะค่ อ ยๆ ลดลงตามล าดั บ ที่ อัต ราส่ วน
ระหว่างพื้นที่ช่องเปิดต่อผนังมีค่า ประมาณร้อยละ 40 กาลังสูงสุดทั้ งระบบ
ของโครงสร้างจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 45 ของผนังที่ ไม่มีช่องเปิ ด
และมีค่าสูงกว่าโครงต้านแรงดัดที่ไม่มีผนัง (BF) ประมาณ 1.2 เท่า อย่างไรก็
ตามในกรณีที่ผนังมีช่องเปิดเมื่อเลยจุดที่โครงสร้างมีกาลังสูงสุด ไปแล้วกาลัง
ต้านทานแรงด้านข้างจะลดลงในอัตราที่ช้ากว่าผนังที่ไม่มีช่องเปิด

0.4
OP1
OP3
OP5
OP7
OP3R
ec=+1/Lw
ec=-1/Lw

0.2

0.0
0.0

0.1

OP2
OP4
OP6
OP2R
OP6R
ec=0

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Opening Ratio (AO/AW)

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของกาลังทั้งระบบและ AO/Aw

4.3 ผลกระทบของช่องเปิดต่อผนังอิฐก่อ
ผลกระทบของช่องเปิดต่อสติฟเนสและกาลังต้านทานของผนังอิฐก่อเป็น
คุณสมบัติที่สาคัญ เนื่องจากเป็นค่าที่จาเป็นต่อการสร้างแบบจาลองผนังโดย
ใช้ชิ้นส่วนรับแรงอัดเทียบเท่า เพื่อศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวในการศึกษาวิจัย
นี้จะใช้วิธีการประเมินกาลังต้านทานแรงสุทธิของผนัง (Cinf) โดยการหักลบ
กาลังต้านทานแรงของโครงต้านแรงดัดที่มีผนังอิฐ (Infilled Frame) ด้วย
กาลังต้านทานแรงของโครงต้านแรงดัดที่ไม่มีผนังอิฐ (Bare Frame) ที่ระยะ
การเคลื่อนตัวด้าน (Drift) ที่สอดคล้องกันดังแสดงในรูปที่ 8 วิธีการนี้จะให้
ค่าโดยประมาณเท่านั้น เนื่องจากพฤติกรรมของโครงต้านแรงดัดภายใต้แรง
ปฏิสัมพันธ์กับผนังอิฐจะมีความแตกต่างจากโครงต้านแรงดัดที่ไม่มีผนังอิฐอยู่
บ้าง อย่างไรก็ตามค่าที่ได้จากวิธีการนี้สามารถนาไปใช้ในแบบจาลองเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมโดยรวมของโครงสร้างได้เป็นอย่างดี ผลการวิเคราะห์แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อมีช่องเปิดในผนังอิฐก่อ กาลังต้านทานสูงสุดและสติฟเนสของ
ผนังจะลดลง และมีปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการลดลงในลักษณะเช่นเดียวกับ
กาลังต้านทานของทั้งระบบ ดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10 จากความสัมพันธ์
ระหว่างแรงและการเคลื่ อนตั วด้านข้ างของผนั ง สติ ฟ เนสเริ่ม ต้ น (Initial
Stiffness) ของผนังอิฐสมารถหาได้จากความชันของเส้นที่ลากเชื่อมระหว่าง
จุดเริ่มต้นและจุดที่การเคลื่อนตัวมีค่าร้อยละ 0.1 ของความสูง (0.1% Drift)
ในช่วงดังกล่าวพฤติกรรมของโครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบ
เชิงเส้น เนื่องจากผนังยังไม่เกิดความเสียหาย
เช่นเดียวกับการลดลงของกาลังโดยรวมของทั้งระบบ จากพฤติกรรม
การลดลงของกาลังต้านทานสูงสุดและสติฟเนสเริ่มต้นของผนังสามารถหาค่า
สัมประสิทธิ์ตัวคูณลดของกาลังและสติฟเนสเริ่มต้นของผนัง (RF และ RIS)
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RF

Lateral Force (kN)

ได้ โดยการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยแบบไร้ เชิ ง เส้ น ดั ง สมการที่ (2) และ (3) ขนาดและรูปแบบการกระจายตัวของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดจะมีความ
ตามลาดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับชุดข้อมูลในระดับดีโดยมีค่า R2 = 0.97 แตกต่างจากโครงต้านแรงดัดที่ไม่มีผนังอิฐ โดยเฉพาะเมื่อผนังเกิดความเสีย
และ R2 = 0.91 ตามลาดับ
เนื่องจากการบดอัดบริเวณมุมที่รับแรง จะส่งผลให้แรงเฉือนในเสาบริเวณ


Ao


ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากและอาจนาไปสู่การวิบัตของเสาในรูปแบบเสาสั้น
 5.02
Aw  

RF  0.15  0.4ec  0.85e 
(2) (Captive Column Failure) ซึ่ งเป็ น รูป แบบการวิบั ติที่ไม่พึงประสงค์ และ
1  3ec  AO AW 
RIS 
(3) อาจก่อให้เกิดการพังถล่มของอาคาร (Completely Collapse) ในกรณี ที่
2
1  1.1 AO AW   13.7 AO AW 
ผนังมีช่องเปิดพบว่าค่าแรงเฉือนในเสาบริเวณเดียวกันจะมีขนาดลดลงเมื่อ
500
เทียบกับผนังที่ไม่มีช่องเปิด อย่างไรก็ตามขนาดของแรงเฉือนดังกล่าวยังมี
Infilled Frame
Infill
ค่าที่สูงกว่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเสาของโครงต้านแรงดัดที่ไม่มีผนังอิฐก่อ ซึ่ง
Bare Frame
400
สามารถก่อให้เกิดการวิบัติของเสาเนื่องจากแรงเฉือนได้หากเสาดังกล่าวไม่ได้
รับการออกแบบให้มีกาลังต้านทานแรงเฉือนอย่างเพียงพอ รูปที่ 11 แสดง
300
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นบริเวณปลายเสาที่ติดกับ
200
ท้องคานของโครงต้านแรงดัดที่มีผนังอิฐเทียบกับโครงต้านแรงดัดที่ไม่มีผนัง
อิฐ (Vt/VBF) และค่า AO/AW จากรูปดังกล่าวพบว่ากรณีที่ผนังไม่มีช่องเปิด
100
แรงเฉือนที่เกิดในเสามีค่าสูงกว่าโครงต้านแรงดัดที่ไม่ มีผนังอิฐประมาณ 3.2
0
เท่า และกรณีที่ผนังมีช่องเปิดแรงเฉือนที่เกิดขึ้นสูงกว่าโครงต้านแรงดัดที่ไม่มี
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Drift (%)
ผนังประมาณ 1.4 ถึง 2.8 เท่าโดยแปลผันตามขนาดและรู ปแบบของช่อง
รูปที่ 8 แรงและการเคลื่อนตัวด้านข้างของโครงต้านแรงดัดที่มีและไม่มีผนังอิฐ
เปิด เพื่อความสะดวกในการนาไปใช้สร้างแบบจาลองผนังอิฐด้วยค้ายันรับ
1.0
OP1
แรงอัดเทียบเท่า และสามารถประเมินค่าแรงเฉือนในเสาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
OP2
OP3
แรงปฏิสัมพันธ์กับผนังอิฐก่อ ในการศึกษาวิจัยนี้จึงประเมินค่าแรงเฉือนที่
OP4
0.8
OP5
OP6
เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยการหักลบค่าแรงเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นในโครงต้านแรงดัด
OP7
OP2R
0.6
ที่มีผนังด้วยค่าแรงเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นในโครงต้านแรงดัดที่ไม่มีผนัง (VIFOP3R
OP6R
ec=+1/Lw
VBF) จากนั้นนาค่าที่ได้หารด้วยกาลังต้านแรงด้านข้างสูงสุดของผนังที่ไม่มี
ec=0
0.4
ec=-1/Lw
ช่องเปิด จะได้ค่าแรงเฉือนปกติ (Normalized Shear Force) ที่เพิ่มขึ้นใน
เสาจากแรงปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ ผนั งอิ ฐ ก่ อ (Va) รูป ที่ 12 แสดงความสั ม พั น ธ์
0.2
ระหว่างแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นบริเวณปลายเสาด้านบนจากแรงปฏิสั มพันธ์กับ
0.0
ผนังอิฐ (Vat) และ AO/AW จากรูปพบว่ากรณีที่ผนังไม่มีช่องเปิดแรงเฉือนที่
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Opening Ratio (A /A )
เพิ่มขึ้นมีค่าประมาณ 0.5 เท่าของกาลังต้านแรงด้านข้างสูงสุดของผนังที่ไม่มี
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของกาลังต้านทานของผนังและ AO/Aw
ช่องเปิด กรณีผนังมีช่องเปิดค่าดังกล่าวอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 0.4 เท่า สาหรับ
1.0
OP1
การออกแบบและประเมินสมรรถนะของเสาโดยปกติจะใช้ ค่าแรงเฉือนที่
OP2
OP3
ตาแหน่งหน้าตัดวิกฤต (Critical Section) โดยวัดจากจุดต่อเสาคานออกมา
0.8
OP4
OP5
OP6
เป็ นระยะเท่ากับ ความลึกประสิทธิผลของหน้าตัดเสา (d) รูป ที่ 13 แสดง
OP7
0.6
OP2R
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นที่ตาแหน่ง 1d (วัดจากท้องคาน) อัน
OP3R
OP6R
ec=+1/Lw
เนื่องมาจากแรงปฏิสัมพันธ์กับ ผนังอิฐ (Vad) และ AO/AW จากรูป พบว่า
0.4
ec=0
ec=-01/Lw
กรณีที่ผนังไม่มีช่องเปิดแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นมีค่าประมาณ 0.37 เท่าของกาลัง
0.2
ต้านแรงด้านข้างสูงสุดของผนังที่ไม่มีช่องเปิด กรณีผนังมีช่องเปิดค่าดังกล่าว
อยู่ในช่วง 0 ถึง 0.36 เท่า โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไร้เชิงเส้นค่า
0.0
สัมประสิทธิ์ตัวคูณ ลดของแรงเฉือนที่เพิ่ม ขึ้นในเสาจากแรงปฏิสัมพันธ์กับ
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Opening Ratio (A /A )
ผนังอิฐ (Vat และ Vad) สามารถหาได้ดังสมการที่ (4) และ (5) ตามลาดับ
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของสติฟเนสของผนังและ AO/Aw
ซึ่งมีความสอดคล้องกับชุดข้อมูลในระดับดีโดยมีค่า R2 = 0.90
W

O

W

RIS

O

4.4 ผลกระทบต่อพฤติกรรมเฉพาะที่ของโครงสร้าง

Vat  0.17  0.13ec  0.33e


A

 7.16 o A  
w 



จากการศึกษาวิจัยในอดีตเป็นที่ทราบกันดีว่า ภายใต้แรงกระทาด้านข้าง
V  0.07  0.26ec  0.31e
ผนังอิฐส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงภายในที่เกิดขึ้นในโครงต้านแรงดัด ทั้ง ad
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บริเวณดังกล่าวไว้ แรงปฏิสัมพันธ์จากค้ายันดังกล่าวส่งผลให้ค่าแรงเฉือน
เพิ่มขึ้น จากรูปแบบของผังแรงเฉือนที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าเสามีความเสี่ยง
ที่จะได้รับความเสียหายและเกิดการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนตลอดความยาว
ตั้งแต่ h/Hw = 0.3 จนถึงปลายเสาด้านบน ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบ
โครงสร้างจาเป็นต้องกาหนดรายละเอียดในการเสริมเหล็กต้านแรงเฉือนให้
เหมาะสมตลอดช่วงความยาวเสาดังกล่าว

3.5
OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP2R
OP3R
OP6R

3.0

2.0
1.5
1.0

1.0

0.5

1.0
Full Panel

0.0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Column Height Ratio, h/HW

0.0

Opening Ratio (AO/AW)

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่าง Vt/VBF และ AO/Aw
1.0
OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP2R
OP3R
OP6R
ec=-1/Lw
ec=0
ec=+1/Lw

0.8

Vat

0.6

0.4

0.2

0.3

0.4

0.5

0.4

0.50%
0.75%
1.00%
1.50%
2.00%

0.8

0.6

0.4

0.50%
0.75%
1.00%
1.50%
2.00%

0.2

0.0

0.0
-300

-200
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Shear Force (kN)

100

-300

-200

-100

0

100

Shear Force (kN)

รูปที่ 14 ไดอะแกรมของแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเสาของตัวอย่างที่ผนังไม่มีช่องเปิด
และ OP1-40%

0.0
0.1

0.6

0.2

0.2

0.0

0.8

OP1-40%

Column Height Ratio, h/HW

Vt/VBF
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5. การนาค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณลดไปใช้งาน

0.6

Opening Ratio (AO/AW)

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่าง Vat และ AO/Aw

หัวข้อนี้จะนาเสนอวิธีการเบื้องต้นสาหรับนาค่า สัมประสิทธิ์ตัวคูณลดไป
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับวิธีการวิเคราะห์โครงต้านแรงดัดที่มีผนังอิฐก่อโดยใช้
ค้ายันรับแรงอัดเทียบเท่าแบบร่วมศูนย์ที่แนะนาโดย มยผ. 1301/1302-61
[2] ภาคผนวก ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะใช้สาหรับผนังอิฐที่ไม่มีช่องเปิด โดย
กาหนดให้ค้ายันรับแรงอัดเทียบเท่ามีความหนาและคุณสมบัติทางกลเท่ากับ
คุณสมบัติของผนังอิฐก่อ ความกว้างเทียบเท่าของค้ายัน (a) สามารถหาได้
จากสมการที่ (6) และ (7)
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รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่าง Vad และ AO/Aw

ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นแรงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผนังและโครงต้านแรงดัด
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการกระจายตัวของแรงเฉือน (Shear Distribution)
ที่เกิดขึ้นในเสา รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างไดอะแกรมของแรงเฉือนที่เกิดขึ้นใน
เสาของโครงต้ า นแรงดั ด ที่ มี ผ นั ง อิ ฐ ก่ อ กรณี ที่ ไ ม่ มี แ ละมี ช่ อ งเปิ ด ในผนั ง
รูปแบบที่ 1 ขนาดของพื้นที่ช่องเปิดต่อผนังประมาณร้อยละ 40 (OP1-40%)
ที่ระยะเคลื่อนตัวด้านข้างต่างๆ จากรูปพบว่ากรณีที่ผนังไม่มีช่องเปิดค่าแรง
เฉือนจะเริ่ม เพิ่มขึ้นที่ ความสูงของเสาประมาณ 0.7 เท่าของความสูงผนั ง
(h/Hw = 0.7) เมื่อผนังเกิดความเสียหายบริเวณมุมเนื่องจากหน่วยแรงอัด
(0.75% drift) ค่ า แรงเฉื อ นสู ง สุ ด จะเกิ ด ที่ บ ริ เวณ h/Hw = 0.8 ไปจนถึ ง
ปลายเสาด้านบน ส่งผลให้เสาเกิดความเสียหายเนื่องจากแรงเฉือน กรณีของ
ผนังที่มีช่องเปิดพบว่าค่าแรงเฉือนจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่ความสูง h/Hw = 0.3 ซึ่ง
เป็นผลมาจากผนังอิฐส่วนที่อยู่ต่ากว่าช่องเปิดทาหน้าที่เสมือนค้ายัน ยันเสา

(6)

rinf
0.25

(7)

โดยที่ hcol และ Hw คือค่าความสูงของเสาและผนังตามลาดับ Em และ Ec
คือค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของผนังและคอนกรีต tinf และ rinf คือความหนาและ
ความยาวของผนังในแนวทแยง  คือค่ามุมระหว่างแนวทแยงของผนังและ
แนวราบ 1 คื อสติฟเนสสัมพัท ธ์ระหว่างผนังและโครงต้านแรงดัด กาลัง
ต้านทานแรงอัด และสติฟเนสตามแนวแกนของค้ายัน รับ แรงอัด เทียบเท่า
(Cinf และ Kinf) สามารถหาได้จากสมการที่ (8) และ (9)
Cinf  at inf f m
(8)
K inf 

at inf Em
rinf

(9)

โดยที่ f’m คือกาลังอัดสูงสุดของผนังอิฐ
สาหรับ การจาลองค้ ายั น รับ แรงอั ด เที ยบเท่ าของผนั ง อิ ฐ ที่ มี ช่ อ งเปิ ด
สามารถประเมินคุณสมบัติของค้ายันได้จากการนาค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณลด
กาลังและสติฟเนส (RF และ RIS) คูณด้วยค่าที่คานวณได้จากสมการที่ (8)
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และ (9) ตามลาดับ สาหรับการประเมินค่าแรงเฉือนในเสาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
แรงปฏิสัมพันธ์ของผนังอิฐก่อที่ตาแหน่งปลายเสาและหน้าตัดวิกฤต สามารถ
หาได้โดยการนาค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณลดของแรงเฉือนที่เพิ่ม ขึ้นในเสาจาก
แรงปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผนั ง อิ ฐ (Vat และ Vad) คู ณ ด้ ว ยค่ า ที่ ค านวณได้ จ าก
สมการที่ (8) ตามลาดับ โดยการนาค่าแรงเฉือนที่คานวณได้ไปรวมกับค่าแรง
เฉือนที่เกิดขึ้นในเสาจากการวิเคราะห์โครงต้านแรงดัดที่มีผนังอิฐก่อโดยใช้ค้า
ยันรับแรงอัดเทียบเท่าแบบร่วมศูนย์ จะสามารถพิจารณาผลของแรงเฉือน
ทั้งหมดในการออกแบบได้ โดยไม่จาเป็นต้องทาการวิเคราะห์โครงต้านแรง
ดัดที่มีผนังอิฐก่อโดยการใช้แบบจาลองค้ายันรับแรงอัดเทียบเท่าแบบเยื้อง
ศู นย์ ตามค าแนะนาของ มยผ. 1301/1302-61 [2] ซึ่ งสามารถลดความ
ยุ่งยากในการสร้างแบบจาลองลงอย่างมาก

6. บทสรุป
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมของโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีผนังอิฐก่อโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อ ประเมินผลกระทบ
ของรูป แบบและขนาดของช่องเปิ ด ต่อพฤติกรรมโดยรวมและพฤติกรรม
เฉพาะที่ของโครงสร้าง การลดลงของสติฟเนสและกาลังต้านทานของผนัง
เพื่ อ พั ฒ นาสมการส าหรับ ประเมิ น ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ตั วคู ณ ลดที่ เหมาะสม
สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจาลองของผนังอิฐที่มีช่องเปิด โดย
ใช้ รูป แบบและขนาดของช่องเปิ ด ที่ ได้ จากการสารวจข้ อ มูลอาคาร และ
แบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 2 มิติ ที่สามารถจาลองพฤติกรรมแบบไร้
เชิงเส้นและการแตกร้าวของวัสดุรวมไปถึงความไม่ต่อเนื่องระหว่างผนัง อิฐ
ก่อและโครงต้านแรงดัด และทาการวิเคราะห์โดยวิธีสถิตย์แบบไร้เชิงเส้น
จากผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นสาคัญดังนี้
 การมีช่องเปิดในผนังอิฐส่งผลให้กาลังต้านทานและสติฟเนส รวมไป
ถึงแรงเฉือนในเสาอันเนื่องมาจากแรงปฏิสัมพันธ์กับ ผนังลดลงใน
ลักษณะแบบไร้เชิงเส้น โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการลดลง
ที่สาคัญคือ ขนาด รูปแบบและตาแหน่งของช่องเปิด
 การมีช่องเปิดในผนังอิฐส่งผลให้การกระจายตัวของแรงเฉือนที่เกิดขึ้น
ในเสาของโครงต้านแรงดัดเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ดังนั้นการออกแบบ
โครงสร้างจาเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการประเมินค่า
และรูปแบบการกระจายตัวของแรงเฉือนที่เกิดขึ้น
 อัตราการลดลงของกาลังต้านทานและสติฟเนสของผนัง แรงเฉือนใน
เสาของโครงต้านแรงดัดอันเนื่องมาจากแรงปฏิสัมพันธ์กับผนังที่มีช่อง
เปิ ด สามารถประเมิ น ได้ ด้ วยค่ าสั ม ประสิ ท ธ์ตั วคู ณ ลดที่ เหมาะสม
ร่วมกับวิธีการประเมินคุณสมบัติของผนังที่ไม่มีช่องเปิดตามคาแนะนา
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาทั้งหมดที่นาเสนอในบทความนี้เป็นเพียงผลที่
ได้ จ ากการศึ ก ษาเฉพาะกรณี จึ ง ขาดข้ อ มู ล และปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ อี ก หลาย
ประการที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของผนัง เช่น คุณสมบัติทางกลของผนังอิฐ
และอัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความสูงของผนัง ที่แตกต่างออกไป โดย
คณะผู้ วิ จั ย ก าลั ง ท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล
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การศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นการนาข้อมูลที่นาเสนอในบทความนี้ไปใช้
งานควรใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบผลที่ได้ด้วย
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กาลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง
Flexural Strength of Reinforced Concrete Beam with Steel Fiber under Exposure to Chloride
Environment with Cyclic Wetting and Drying
ลีน่า ปรัก1 และ ทวีชัย สาราญวานิช2,*
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษากาลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ผสมเส้นใย
เหล็กภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง รวมทั้งกาลังอัด
และกาลังดึงแบบผ่าซี กของคอนกรีต ด้วย โดยใช้ เส้น ใยเหล็ กในปริมาณ
0.50% โดยปริมาตรของคอนกรีต ทาการทดสอบกาลังอัดและกาลังแบบผ่า
ซีกของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน และทดสอบกาลังดัดของคานคอนกรีตเสริม
เหล็กภายหลังเผชิญ วัฏจักรเปียกสลับแห้งด้วยสารละลายคลอไรด์เข้มข้น
5.0% เป็นเวลา 2 ปี จากผลการทดลอง พบว่า กาลังอัดของคอนกรีตที่ผสม
เส้นใยเหล็กและคอนกรีตควบคุมไม่แตกต่างกัน แต่กาลังดึงของคอนกรีต
ผสมเส้นใยเหล็กสูงกว่าคอนกรีตควบคุมที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก กาลังดัดของ
คานคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็กสูงกว่าคานคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก และ
ก าลั งดั ด ของคานคอนกรี ต ที่ เผชิ ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มคลอไรด์ ต่ ากว่ า คาน
คอนกรีตที่เผชิญกับน้าเปล่า
คาสาคัญ: คอนกรีต, เส้นใยเหล็ก, คานคอนกรีตเสริมเหล็ก, คลอไรด์, กาลัง
ดัด

Abstract
This paper aims to study the flexural strength of reinforced
concrete ( RC) beam containing steel fiber under chloride
environment with cyclic wetting and drying. The compressive
strength, splitting tensile strength of concrete containing steel
fiber were also studied. Steel fiber was used at the content of
0.50% by volume of the concrete. The compressive strength
and splitting tensile strength and were tested at the age of 28
days. The flexural strength test of the RC beam was done after
the cyclic wetting and drying period of 2 years in the 5.0% of
chloride solution. From the experimental results, it was found
that the compressive strength of concrete containing steel fiber
was similar to control concrete. The splitting tensile strength of
concrete mixed with steel fiber was higher than that without
steel fiber. The flexural strength of RC beam with steel fiber was

higher than that without steel fiber. The flexural strength of RC
beam exposed to chloride environment was lower than that
exposed to the water.
Keywords: concrete, steel fiber, reinforced concrete beam,
chloride, flexural strength

1. คานา
คอนกรี ต เป็ น วั ส ดุ ที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรมการ
ก่ อ สร้า ง [1-3] จากความก้ า วหน้ าทางด้ า นวิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง คอนกรี ต
สมรรถนะสูงเช่น คอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กค่อยๆถูกนามาใช้ใน
โครงสร้างสาคัญๆ [4, 5] อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา พบว่า การใช้เส้น
ใยเหล็กจะมีผลต่อการไหลและความเป็นเนื้อเดียวกันของส่วนผสมคอนกรีต
ตลอดจนคุณ สมบัติเชิ งกลของคอนกรีต [6, 7] อีกทั้งการศึกษาผลกระทบ
ของเส้นใยเหล็กต่อความคงทนของคอนกรีตที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมคลอ
ไรด์ก็ยังจากัด
ความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมคลอไรด์
ขึ้นอยู่กับคุ ณ สมบัติของคอนกรีต คุณ ภาพงาน การก่อสร้าง การบ่ ม และ
ระยะหุ้มเหล็ก อย่างไรก็ตามในสภาวะแวดล้อมคลอไรด์ อิออนคลอไรด์เป็น
สาเหตุหลักที่ทาให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเกิดสนิม ส่งผลให้หน้าตัดของเหล็ก
เสริมลดลงซึ่งมีผลต่อกาลังรับน้าหนักของโครงสร้างลดลงด้วย ตลอดจนการ
เกิ ด สนิ ม ในเหล็ ก เสริ ม จะท าให้ เกิ ด การขยายตั วดั น คอนกรีต ให้ แ ตกร้ า ว
เสียหายได้
ส าหรั บ โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ คลอไรด์ นั้ น
นอกจากการออกแบบที่ ต้ อ งใช้ ค อนกรี ต ที่ มี ค วามคงทนต่ อ การท าลาย
เนื่องจากคลอไรด์แล้ว สิ่งที่ต้องคานึงถึง อีกประการหนึ่งคือต้องออกแบบ
คอนกรีตไม่ให้เกิดการแตกร้าว เพราะรอยแตกร้าวจะเป็นบริเวณที่ทาให้คลอ
ไรด์สามารถเข้าไปในคอนกรีตได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแตกร้าวจากการรับ
แรงหรือจากปัญหาอื่นๆ เช่นการหดตัว หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องควบคุม
ความกว้างของรอยแตกร้าวให้เล็กที่สุดเท่าที่ทาได้ [8]
คอนกรีตหากต้องการเพิ่มกาลังรับแรงให้สูงขึ้นสามารถกระทาได้ด้วย
การขยายขนาดหน้าตัดของโครงสร้างให้ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
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ถือเป็นการสิ้นเปลือง อีกทั้งทาให้ต้องสูญเสียพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ดังนั้น ตารางที่ 3 เงื่อนไขการทดสอบของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
Beam
ปริมาณเส้นใย
กาลังอัด
สิ่งแวดล้อมแบบวัฏจักรเปียก
นักวิจัยพยายามพัฒนาวัสดุผสมเพิ่มที่ช่วยให้คอนกรีตสามารถรับแรงได้มาก
no.
เหล็ก (% โดย
ออกแบบ, f’c
สลับแห้ง
ขึ้นโดยที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ต้องมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งเส้นใย
2
ปริมาตรของ
(kg/cm )
เหล็ก (Steel fiber) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการรับแรงดึงได้สูงมาก ดังนั้น
คอนกรีต)
จึงมีการประยุกต์ใช้เส้นใยเหล็กมาช่วยทาหน้าที่รับแรงดึงในคานคอนกรีต
B1
240
แช่น้าเปล่า
เสริมเหล็กนอกเหนือจากเหล็กเสริม แต่ต้องพิจารณาถึงความคงทนต่อการ
B2
0.50
240
แช่น้าเปล่า
B3
240
แช่น้าเกลือคลอไรด์ 5.0%
เกิดสนิมด้วยโดยเฉพาะการเกิดสนิมเนื่องจากเกลือคลอไรด์
B4
0.50
240
แช่น้าเกลือคลอไรด์ 5.0%
ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งศึกษากาลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้น
B5
0.50
350
แช่น้าเปล่า
ใยเหล็กภายหลังเผชิญ สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฎจักรเปียกสลับแห้ง โดย
B6
0.50
350
แช่น้าเกลือคลอไรด์ 5.0%
ศึกษาผลของกาลังอัดคอนกรีตที่แตกต่างกันด้วย

2. การทดลอง

2.2 รายละเอียดการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

2.1 วัสดุและส่วนผสมคอนกรีต
ใช้ ปู น ซี เมนต์ ป อร์ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 เป็ น วั ส ดุ ป ระสานหลั ก ของ
คอนกรีต ใช้มวลรวมหยาบเป็นหินปูนที่มีขนาดโตสุด 19 มิลลิเมตร และใช้
ทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียด 3.1 รายละเอียดส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้
แสดงในตารางที่ 1 ใช้เส้นใยเหล็กผสมคอนกรีตในปริมาณ 0.50% โดย
ปริมาตรของคอนกรีต ซึ่ ง ขนาดและคุณ สมบั ติเชิงกลของเส้น ใยเหล็กได้
แสดงไว้ในตารางที่ 2 ส่วนลักษณะและรูปร่างทางกายภาพของเส้นใยเหล็ก
ได้แสดงในรูปที่ 1 และเงื่อนไขการทดสอบของคานคอนกรีตเสริมเหล็กดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้
ส่วนผสมคอนกรีต (kg/m3)
กาลังอัด
Mix id. ออกแบบ, w/b
ทราย
หิน
ซีเมนต์ น้า
f’c (kg/cm2)
(SSD) (SSD)
C1
304 167 909 1,024
240
0.55
C2
304 167 909 1,024
C3
350
0.38 405 152 851
957

SP
1.52
1.52
2.03

Steel
fiber
(%)
0.50
0.50

ตารางที่ 2 ขนาดและคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใยเหล็ก
Fiber
type

Length,
lf (cm)

Diameter,
df (cm)

Specific
gravity

Tensile
strength, ff
(kg/cm2)

Elastic
modulus
(kg/cm2)

Steel

3.5

0.055

7.85

11,213

1,121,300

หล่ อ อย่ า งคอนกรี ต ทรงกระบอกขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 10
เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ตามส่วนผสมของคอนกรีตที่ออกแบบไว้ตาม
ตารางที่ 1 ทาการถอดแบบภายหลังหล่อตัวอย่าง 24 ชั่วโมง จากนั้นนา
ตัวอย่างไปบ่มในน้าเป็นระยะเวลา 28 วัน จึงนาตัวอย่างไปทดสอบกาลังอัด
ของคอนกรี ต ตามมาตรฐาน ASTM C 39 [9] ก าลั ง ดึ ง แบบผ่ า ซี ก ของ
คอนกรีต (Splitting tensile strength test) ตามมาตรฐาน ASTM C 496
[10] ส่วนการทดสอบกาลังดัดของคอนกรีตเสริมเหล็ก (Flexural strength
test) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 78 [11] โดยทดสอบกาลังดัดด้วย
วิธีการดัดแบบ 4 จุด (Four-point bend test) ทาการหล่อตัวอย่างคาน
คอนกรีตตามส่วนผสมที่ออกแบบไว้ดังแสดงในตารางที่ 1 (กรณีคอนกรีต
ผสมเส้ น ใยเหล็ ก เส้ น ใยได้ ถู ก ผสมเข้ า ไปในคอนกรี ต ในขั้ น ตอนผสม
คอนกรีต) โดยใช้คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก
27.5 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างจุ ดรองรับคาน
เท่ ากั บ 160 เซนติ เมตร และเสริ ม เหล็ ก ในคานน้ อ ยกว่ า สภาวะสมดุ ล
(Under reinforcement) ตามรายละเอียดดังรูปที่ 2 ทั้งนี้ทาการบ่มคาน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ด้ ว ยกระสอบชุ บ น้ าตลอดเวลาหลั ง การหล่ อ เป็ น
ระยะเวลา 28 วัน จึงนาตัวอย่างคานไปแช่ในน้าเปล่าและสารละลายคลอ
ไรด์ความเข้มข้น 5.0% เป็นแบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง (5 วัน เปียก / 2 วัน
แห้ง) เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยในช่วงวัฏจักรเปียกตัวอย่างคานจมอยู่ในน้า
หรือสารละลายเกลือคลอไรด์ที่ความลึก 5 เซนติเมตร วัดจากท้องคานที่จม
15 cm
2DB12
RB6@0.10

27.5 cm
2 cm

2DB16

รูปที่ 2 รายละเอียดการเสริมเหล็กของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปที่ 1 ลักษณะและรูปร่างของเส้นใยเหล็กที่ใช้
Load
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Load cell

Deflection gauge

Supported beam
L/4

L/2
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L/4

500

400
300

0.275

Electrical strain guage

(ก) บนเหล็กเสริม

(ข) บนผิวของคอนกรีต

รูปที่ 4 ตาแหน่งการติดตั้ง Electrical-strain gauge

รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อทดสอบกาลังดัดของคานคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยวิธีการดัดแบบ 4 จุด ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3 ทาการทดสอบโดย
ใช้เครื่อง Universal testing machine ขนาด 150 ตัน เป็นต้นกาเนิดแรง
กดกระทาที่กึ่งกลางคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอ่านค่าแรงกดจากโหลด
เซลล์ (Load cell) ขนาด 50 ตัน ส่วนการวัดการโก่งตัวของคาน ใช้อุปกรณ์
วั ด ร ะ ย ะ ก า ร เค ลื่ อ น ที่ (Displacement transducer or deflection
gauge) ติดตั้งที่กึ่งกลางใต้ท้องคานระหว่างจุดรองรับ ทั้งสอง และการวัด
ระยะการยื ด หดของเหล็ ก เสริ ม ภายในคานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ใช้
Electrical-strain gauge (SG) ติดบนผิวเหล็กที่ช่วงกลางคานทั้งเหล็กบน
และเหล็กล่างดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) และในการวัดการหดตัวของคอนกรีตที่
ผิ ว ด้ า นบนของคานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ใช้ Electrical-strain gauge
ประเภทที่ติดผิวคอนกรีต ติดที่ผิวด้านข้างส่วนบนของคานคอนกรีตบริเวณ
ช่วงกลางคาน ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข)

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 กาลังอัดของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก
กาลังอัดของคอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 5 เมื่อพิจารณาคอนกรีตชนิด
เดียวกัน (C1 และ C2) พบว่า เส้นใยเหล็กไม่มีนัยสาคัญต่อการเพิ่มกาลังอัด
ของคอนกรีต แต่พบว่ากาลังอัดของคอนกรีตมีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้าต่อ
วัสดุประสานลดลง (C3) อย่างไรก็ตามกาลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน สูง
กว่าค่ากาลังอัดที่ออกแบบไว้ 24.2%, 23.4% และ 66.6% สาหรับ C1, C2
และ C3 ตามลาดับ โดยค่ากาลังอัดของ C1 และ C2 ออกแบบไว้ที่ 240
kg/cm2 ส่วน C3 ออกแบบไว้ที่ 350 kg/cm2

296.3

C1

C2
Mix id.

100
0

C3

รูปที่ 5 กาลังอัดของคอนกรีต
Splitting tensile strength (kg/cm2)

0.15

298.1

200

1.60 m
1.80 m

รูปที่ 3 รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบกาลังรับแรงดัดของคานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

399.9

80
60
40

48.7
29.4

36.2

20
0
C1

C2
Mix id.

C3

รูปที่ 6 กาลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีต

3.2 กาลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก
รูปที่ 6 แสดงค่ากาลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีต เมื่อพิจารณาคอนกรีต
ชนิดเดียวกัน (C1 และ C2) พบว่า กาลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีต ที่ผสม
เส้นใยเหล็กสูงกว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็กซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Zheng et al. (2018) [12] และก าลั ง ดึ งแบบผ่ าซี ก ของคอนกรีต มี
ผสมเส้นใยเหล็กมีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานลดลง (C3)
3.3 กาลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก
รูปที่ 7 ถึง 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดที่กระทาและการแอ่น
ตัวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมและไม่ผสมเส้นใยเหล็กภายหลังเผชิญ
กั บ วัฏ จั ก เปี ย กสลั บ แห้ งด้ วยน้ าเปล่ าและสารละลายเกลื อ คลอไรด์ เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี จากรูปที่ 7 และ 8 เมื่อพิจารณาผลกระทบของเส้นใยเหล็ก
ต่อความสามารถรับ แรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยพิจารณากรณี
เป็นคอนกรีตชนิดเดียวกัน (เปรียบเทียบระหว่าง B1 กับ B2 และ B3 กับ
B4) พบว่า คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กสามารถรับ แรงดัดได้
สูงกว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก นอกจากนี้ เมื่อใช้เส้น
ใยเหล็กผสมในคอนกรีตที่มีค่ากาลังอัดสูงขึ้นส่งผลทาให้ ความสามารถรับ
แรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสูงขึ้นตามไปด้วย
พิจารณาความสามารถรับแรงดัดของคานภายหลังเผชิญในสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกันคือน้าและสารละลายเกลือคลอไรด์ ดังแสดงในรูปที่ 9 ถึง 11
พบว่า คานที่เผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์สามารถรับแรงกดสูงสุดต่ากว่าคานที่
เผชิญ กับน้าที่ไม่มีคลอไรด์ เนื่องจากเหล็กเสริมในคานคอนกรีตเกิดสนิม
เนื่องจากคลอไรด์ส่งผลให้หน้าตัดเหล็กลดลง กาลังรับแรงจึงลดลง อย่างไร
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ก็ตาม สาหรับคานคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก ความสามารถรับแรงดัดของ
คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์สามารถรับแรงกดสูงสุด
ได้น้อยกว่าคานที่ไม่เผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ (เผชิญกับน้า) เนื่องจากเส้น
ใยเหล็ กเกิด สนิ ม เมื่ อต้ องเผชิ ญ ในสิ่ งแวดล้ อมเกลือคลอไรด์ ดังรูป ที่ 12
ส่ ง ผลให้ ค วามสามารถรั บ แรงของคอนกรี ต ที่ ผ สมเส้ น ใยเหล็ ก ลดลง
ความสามารถรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กจึงลดลงตามไปด้วย
แช่น้าเปล่า

Deflection (mm)

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดที่กระทาและการแอ่นตัวของคานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก (คอนกรีต C2)
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดที่กระทาและการแอ่นตัวของคานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่เผชิญกับน้า
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คาน B6 (แช่น้าเกลือคลอไรด์
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รูปที่ 11 แรงกดและการแอ่นตัวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก
(คอนกรีต C3)
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คาน B6
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Load (kN)

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดที่กระทาและการแอ่นตัวของคานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่เผชิญกับสารละลายเกลือคลอไรด์ 5.0%
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รูปที่ 12 การเกิดสนิมของเส้นใยเหล็กและเหล็กเสริมในคานคอนกรีตภายหลัง
เผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฎจักรเปียกสลับแห้ง 2 ปี

4. สรุปผล

คาน B1 (แช่น้าเปล่า
คาน B3 (แช่น้าเกลือคลอไรด์
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Deflection (mm)

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดที่กระทาและการแอ่นตัวของคานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก (คอนกรีต C1)

จากผลการศึกษากาลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก
ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
1. การใช้เส้นใยเหล็กผสมคอนกรีตไม่ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นกาลังอัดของ
คอนกรีต แต่มีผลต่อการเพิ่มกาลังดึงของคอนกรีต โดยกาลังดึงของคอนกรีต
ที่ผสมเส้นใยเหล็กสูงกว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก และเมื่อใช้เส้นใย
เหล็กในส่วนผสมคอนกรีตที่มีค่ากาลังอัดสูงขึ้น ส่งผลให้กาลังดึงแบบผ่าซีก
ของคอนกรีตสูงขึ้นตามไปด้วย
2. กาลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้ นใยเหล็กสูงกว่าคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ผสมเส้นใย ทั้งที่เผชิญกับสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ และ
สิ่งแวดล้อมไม่มีคลอไรด์ (เผชิญน้าเปล่า)
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3. กาลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญในสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ [9] ASTM C39 (2004). Standard test method for compressive
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การใช้ตะกอนประปา ในมอร์ต้าร์เกร้าท์รอยต่อผิวทางคอนกรีตสาเร็จรูป
Use of Water Supply Treatment sludge in Mortar Grount in joint of
Precast concrete pavement Grouting
ตะวัน เพชรอาวุธ1,* และ ผศ.ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
*Corresponding author; E-mail address: tawan_p@mail.rmutt.ac.th

higher than sand. The compressive strength of water
supply treatment sluge to replace Portland cement at the
rate of 5 percent with water cement ratio as 0.35 was
highest strength of mortar grouting. Bonding strength of
mortar grount was higher than place steel bar while
casting concrete at early ages. At the age of 28 day,
bonding strength of mortar grount was lower than place
steel bar while casting concrete. The direction tension was
not effect by the age of sample.

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาถึงผลของการใช้ ตะกอนน้าประปาจาก
โรงงานประปาบางเขนมาใช้แทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วน
ในงานมอร์ต้าร์เกร้าท์รอยต่อของผิวทางคอนกรีตสาเร็จรูป โดยการ
ใช้ตะกอนน้าประปาแทนที่โดยน้าหนักของวัสดุประสาน เพื่อศึกษา
แรงยึดเหนี่ยว แรงดัด และ แรงดึงโดยตรง ขนาดตัวอย่างคอนกรีต
ทรงลู ก บาศก์ 15x15x15 เซนติ เ มตร ทรงกระบอก ø15 สู ง 30
เซนติ เ มตร คาน 10x10x60 เซนติ เ มตร และ รู ป ตั ว ไอ พบว่ า
คุณสมบัติของตะกอนประปามีค่าความถ่วงจาเพาะน้อยกว่า ทราย
แต่ มี ค่ า การดู ด ซึ ม น้ ามากกว่ า ทราย ตะกอนประปามาใช้ แ ทนที่
ปูนซีเมนต์ในมอร์ต้าร์เกร้าท์ร้อยละ 5 โดยน้าหนักปูนซีเมนต์ ใช้
อัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 ให้กาลังอัดสูง สุด การ
ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวมอร์ต้าร์เกร้าท์ในช่วงอายุต้นมีค่าสูงกว่า ฝัง
เหล็กขณะหล่อ แต่เมื่ออายุ 28 วัน มีค่าน้อยกว่าฝังเหล็กขณะหล่อ
สาหรับการทดสอบแรงดึง โดยตรงพบว่าอายุไม่ส่งผลต่อการรับแรง
ดึง

Keyword : water supply treatment sludge, grouting, joint
of pavement, bonding strength

1. บทนา
ในปั จจุบั นปริมาณตะกอนน้ าประปาที่เ ป็ นวั สดุ เ หลื อ ทิ้ ง จาก
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าดิบเพื่อผลิตเป็นน้าประปา ยังคง
เป็นปัญหาที่ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการกาจัดตะกอนของโรงงานผลิต
น้าประปา จากข้อมูลของการประปานครหลวงบางเขน พบว่า มี
ตะกอนดินทิ้งประมาณ 100 ตันต่อวัน [1] ซึ่งการนาตะกอนประปา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังมีในปริมาณที่น้อย [2, 3] โดยพบว่าการใช้
แทนที่คอนกรีตในปริมาณร้อยละ 5 ของวัสดุประสานจะให้ค่ากาลัง
อัดช่วงอายุต้นมีค่าดีกว่าการใช้ปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว [4] ถ้า
สามารถนามาตะกอนประปามาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ก็จะ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานผลิตน้าประปาได้ โดย
วิธีที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่มีการใช้วัสดุในปริมาณที่มาก ทาให้มีความน่าจะเป็นที่จะสามารถ
นาตะกอนน้าประปามาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะเป็นการลดปัญหา
ในการทิ้ ง และลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนย้ า ยให้ กั บ โรงงานผลิ ต
น้าประปาได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้จากการ
ที่ใช้ตะกอนน้าประปามาแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ [5]
จากเทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารใช้ ร ะบบการก่ อ สร้ า ง
สาเร็จรูปมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนของแรงงานและ

คาสาคัญ : ตะกอนประปา, เกร้าท์, รอยต่อผิวทาง, แรงยึดเหนี่ยว

ABTRACT
This research aims to study the effects of using water
supply treatment sludge from the bangkhen water supply
treatment plant was used to partially replace in Portland
cement type I by weight for the joint of Precast concrete
pavement mortar grouting due to bonding strength,
bending and direct tension. The tested of concrete cube
15x15x15 cm., cylinder 15x30, beam 10x10x60 and Ishape were determined at age of 1, 3, 7 and 28 days. The
results showed that the specific gravity of water supply
excess sluge was lower than sand but the absorption was
STR41-1
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ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่อง สามารถที่จะ
ก่อสร้างได้เร็วและลดการใช้แรงงานลง ซึ่งจากที่กล่าวมานอกจาก
การก่อสร้างอาคารด้วยระบบสาเร็จรูปแล้ว ในหลาย ๆ ประเทศเริ่ม
มีการใช้ผิวทางคอนกรีตสาเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าว
ทาให้เห็นว่าการใช้ผิวทางคอนกรีตสาเร็จรูปในประเทศจะมีการใช้
มากขึ้น จากแนวโน้มดังที่กล่าวมาจะเห็นว่าผิวทางสาเร็จรูปจะเป็น
วัสดุที่จะถูกใช้มากขึ้นในอนาคต [6, 7] จากข้อดีของผิวทางคอนกรีต
สาเร็จรูปที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ทางานได้เร็ว ลดปัญหาจาก
การทางานต่าง ๆ ลง โดยรอยต่อของแผ่นผิวทางคอนกรีตสาเร็จรูป
จะต้องใช้วัสดุเกร้าท์สาหรับรอยต่อระหว่างเผ่นคอนกรีต เช่น อีพอก
ซี (Epoxy) แต่เนื่องจากอีพอกซีมีราคาค่อนข้างแพง การนาวัสดุอื่น
มาแทนที่ เพื่อประหยัดทั้งราคาและมีคุณภาพใช้งานได้ อีกทั้งถ้า
สามารถนาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นการนาสิ่งที่ไม่
มีค่า มาทาให้เกิดมูลค่าได้ อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ปูนซีเมนต์ลง
ได้ ซึ่งส่งผลทาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆทางสิ่งแวดล้อมได้อีก
ด้วย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการนาตะกอนประปามาใช้ในซีเมนต์ เกร้าท์
รอยต่อและรองพื้นของถนนคอนกรีตสาเร็จรูป (Precast Concrete
Pavement) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและทา
ให้วัสดุมีราคาที่ไม่สูงเกินไป

รูปที่ 1 ตะกอนประปาผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 200

3.1

ขั้นตอนการศึกษา

การนาตะกอนจากระบบผลิตน้าประปามาใช้เป็นส่วนผสม
สาหรับ งานคอนกรี ต หล่ อ สาเร็ จ รูป นั้นมีวิธีการทดสอบต่ างๆ มี
รายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 การทดสอบหาคุณสมบัติของมวลรวม โดยทาการ
หาความถ่ ว งจ าเพาะมวลรวมละเอี ย ด และมวลรวมหยาบ และ
หน่วยน้าหนัก
3.1.2 การทดสอบหาปริ ม าณน้ าที่ เ หมาะสมและ
ระยะเวลาการก่อตัว
3.2

2. วัตถุประสงค์

สัดส่วนผสมของมอร์ต้าร์เกร้าท์

สั ด ส่ ว นผสมของมอร์ ต้ า ร์ เ กร้ า ท์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบใช้
ตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 5×5×5เซนติเมตร จานวน 3 ตัวอย่างต่อ 1
อายุเพื่อทดสอบกาลังอัด อัตราส่วนวัสดุประสานต่อทรายเท่ากับ 1
ต่อ 1.375 โดยน้าหนัก โดยใช้ตะกอนประปาแทนที่ปูนซีเมนต์ และ
มีการใช้สารลดน้าเพื่อให้มีความสามารถในการทางานได้และค่ า
กาลังอัดเพิ่มขึ้นสาหรับชดเชยกาลังที่หายไปจากปริมาณปูนซีเมนต์
ที่ลดลง ซึ่งมีรายละเอียดในตารางที่ 1

1.2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของตะกอนประปา
จากระบบการผลิตน้าประปา
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ต ะกอนประปา แทนที่ ใ น
ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุมอร์ต้าร์เกร้าท์ในงานรอยต่อผิวทางคอนกรีต

3. วิธีการทดสอบ
ในการศึกษานี้ ตะกอนที่ได้จากระบบผลิตน้าประปา ของ
โรงผลิตน้าประปา ตั้งอยู่ที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเก็บตะกอนจากลานทิ้ง ตะกอน
เพื่ อ น ามาศึ ก ษาหาคุ ณ สมบั ติ ข องตะกอนประปา เช่ น หาความ
ถ่วงจาเพาะ ทาการทดสอบหาส่วนผสมวัสดุเกร้าท์ โดยใช้ปูนซีเมนต์
ประเภทที่ 1 โดยแทนที่ตะกอนประปาในปูนซีเมนต์ร้อยละ 5 โดย
น้ าหนั ก ท าการทดสอบก าลั ง อั ด ที่ อ ายุ 1, 3, 7 และ 14 วั น หา
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้สาหรับการเป็นวัสดุ เกร้าท์ สาหรับ
รอยต่ อ ผิ ว ทางคอนกรี ต เมื่ อ ได้ ส่ ว นผสมแล้ ว จะน ามาใช้ ใ นการ
ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กกับคอนกรีต โดยใช้การเจาะเสียบ
เหล็กลงในตัวอย่างคอนกรีตที่เตรียมไว้โดยใช้วัสดุมอร์ต้าร์เกราท์
และทาการทดสอบที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน

ตารางที่ 1 สัดส่วนผสมของมอร์ต้าร์ที่ใช้ในการศึกษา
ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ (กก./ม.3)
สัญลักษณ์

สารผสมเพิม่
(ร้อยละ)

ซีเมนต์

ทราย

น้า

ตะกอน
ประปา

5C1-F-0.35

948.5

1375

350

49.93

1.50

5C1-F-0.42

948.5

1375

420

49.93

1.50

5C1-F-0.45

948.5

1375

455

49.93

1.50

หมายเหตุ : ใช้สารลดปริมาณร้อยละ 1.5 ของปริมาณน้าหนักวัสดุ
ประสาน
C1
หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
F
หมายถึง สารลดน้าพิเศษ ประเภท F
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5C1 , หมายถึง ร้อยละของตะกอนประปาที่ใช้แทนที่
ปูนซีเมนต์ ร้อยละ 5 โดยน้าหนักตามลาดับ
0.35, 0.42 และ 0.45 หมายถึ ง อั ต ราส่ ว นน้ าต่ อ วั ส ดุ
ประสาน
การอ่านสัญลักษณ์
5C1-F-0.35 หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่
1 แทนที่ด้วยตะกอนประปาร้อยละ 5 โดยน้าหนักของปูนซีเมนต์ ใช้
สารลดน้าพิเ ศษประเภท F อัตราส่วนน้าต่อวัสดุป ระสานเท่ากับ
0.35

รูปที่ 2 ทรงกระบอก ø15 สูง 30 เซนติเมตร

3.3 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตควบคุม
ทดสอบแรงดัดของคานคอนกรีตควบคุ ม ใช้ สั ด ส่ ว น
ของคอนกรีตใช้สัดส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ 370 : 856
: 1028 โดยน้าหนัก และอัตราส่วนน้าต่อปูนซีเ มนต์เท่ากับ 0.50
โดยใช้ขนาดตัวอย่าง 10×10×60 เซนติเมตรที่อายุ 28 วัน ทดสอบ
แรงดึงของคอนกรีตควบคุมรูปตัวไอขนาด 10×20×60 เซนติเมตร
ที่อายุ 28 วัน ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต
ควบคุมทรงกระบอก ø15 สูง 30 เซนติเมตรที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ
28 วัน ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีตควบคุม
ทรงลูกบาศก์ 15×15×15 เซนติเมตรที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน
โดยทาการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตควบคุม เพื่อใช้สาหรับ
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของคอนกรีตที่เจาะใส่เหล็กแล้วใช้ วัสดุ
เกร้าท์ที่แทนที่ด้วยตะกอนประปาเป็นตัวเชื่อมประสาน
3.4 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเกร้าท์ที่แทนที่ด้วยตะกอน
ประปา

รูปที่ 3 ทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร

3.4.3 ทดสอบโดยวิธีหาความเค้ นดัดของตัวอย่าง
คานขนาด 10×10×60 เซนติเ มตร โดยการฝัง เหล็กข้ ออ้อย 12
มิลลิเมตรยาว 30 เซนติเมตร โดยเหล็กปลายด้านหนึ่งจะหล่อฝังไป
กับตัวอย่างตอนหล่อคอนกรีตยาว 15 เซนติเมตร อีกด้านหนึ่งเจาะ
ตั ว อย่ า งคอนกรี ต ที่ เ ตรี ย มไว้ ส าหรั บ การใช้ วั ส ดุ เ กร้ า ท์ ลึ ก 15
เซนติเมตร โดยรูเจาะใส่วัสดุเกร้าท์มี ขนาด 16 มิลลิเมตร ทดสอบ
โดยให้แรงดัดที่อายุวัสดุเกร้าท์ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน

3.4.1 ทดสอบแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งเหล็ ก เสริ มกับ
วัสดุเกร้าท์โดยฝังเหล็กข้ออ้อย 12 มิลลิเมตรลึก 20 เซนติเมตรใน
ตัวอย่างรูปทรงกระบอกทรงกระบอก ø15 สูง 30 เซนติเมตร รูเจาะ
ใส่วัสดุเกร้าท์ ขนาด 16 มิลลิเมตร ทดสอบแรงดึงของเหล็กที่ฝังใน
คอนกรีตโดยใช้วัสดุเกร้าท์ที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน
3.4.2 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับ
วัสดุเกร้าท์ โดยฝังเหล็กข้ออ้อย 12 มิลลิเมตร ลึก 12 เซนติเมตรใน
ตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 15×15×15 เซนติเมตร รูเจาะใส่วัสดุ
เกร้ า ท์ ขนาด 16 มิ ล ลิ เ มตร ทดสอบแรงดึ ง ของเหล็ ก ที่ ฝั ง ใน
คอนกรีตโดยใช้วัสดุเกร้าท์ที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน
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รูปที่ 4 แบบ ขนาด 10 x 10 x 60 เซนติเมตร

รูปที่ 7 ตัวอย่างรูปตัวไอขนาด 10 x 20 x 60 เซนติเมตร

4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ
จากการทดสอบหาคุณสมบัติของวั สดุได้ผลการทดสอบใน
ตารางที่ 2 จากการทดสอบหาค่ าความถ่ วงจาเพาะของตะกอน
น้าประปาเมื่อเทียบกับทรายและหินจะพบว่ามีค่าความถ่วงจาเพาะ
น้อยกว่าทรายและหินเล็กน้อยเมื่อทาการทดสอบหน่วยน้าหนักจะ
พบว่าตะกอนประปามีค่าหน่วยน้าหนักน้อยกว่าทรายหิน เนื่องจาก
ตะกอนน้าประปามีขนาดละเอียดกว่าทรายและมีลักษณะเป็นผงจึง
มีการดูดซึมน้าที่สูงกว่าทรายและหิน

รูปที่ 5 ตัวอย่างคานขนาด 10 x 10 x 60 เซนติเมตร

3.4.4 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับ
วัสดุเกร้าท์ โดยทดสอบแรงดึงโดยตรงของตัวอย่างคอนกรีต รูปตัว I
โดยใช้เหล็กข้ออ้อย 12 มิลิเมตรยาว 30 เซนติเมตร ในตัวอย่างรูป
ตัวไอขนาด 10×20×30 เซนติเมตร ทาการหล่อตัวอย่างโดยฝังเหล็ก
ข้างหนึ่ง 15 เซนติเมตร เตรียมไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งทาการเจาะเพื่อใช้
วั ส ดุ เ กร้ า ท์ เ พื่ อ ฝั ง เหล็ ก ยาว 15 เซนติ เ มตร มี รู เ จาะขนาด 16
มิลลิเมตร เมื่อประกอบกันแล้วจะได้เป็นตัวอย่างรูปตั ว I สาหรับ
ทดสอบแรงดึงโดยตรงที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุตามมาตรฐานต่าง ๆ
ความถ่วง
จาเพาะ

การดูดซึม ร้อย
ละ

หน่วย
น้าหนัก
กก./ม3.

ทราย

2.64

0.427

1.706

หิน

2.69

0.677

1.54

ตะกอน
น้าประปา

2.46

8.495

0.998

รายการ

4.2

ปริมาณน้าที่เหมาะสมและระยะเวลาการก่อตัว

การทดสอบหาปริมาณน้าที่เหมาะสม ระยะเวลาการก่อตัว
เริ่ ม ต้ น และระยะเวลาการก่ อ ตั ว สุ ด ท้ า ยแสดงผลการทดสอบใน
ตารางที่ 3 พบว่า เมื่อแทนที่ด้วยตะกอนประปามีผลทาให้ระยะเวลา
ก่ อ ตั ว เริ่ ม ต้ น สั้ น กว่ า C1 เนื่ อ งจากตะกอนประปาที่ แ ทนที่ไ ปทา
หน้าที่ดูดซึมน้าในส่วนผสมทาให้ปริมาณน้าในส่วนผสมให้น้อยลง

รูปที่ 6 แบบรูปตัวไอ ขนาด 20 x 10 x 30 เซนติเมตร
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ทาให้การก่อตัวระยะต้นมีค่าน้อย แต่ระยะสุดท้ายของ 5C1-F ใช้
เวลามากกว่าของ C1 เพราะตะกอนประปาที่แทนที่ปูนซีเมนต์ทาให้
ปริ ม าณปู น ซี เ มนต์ ใ นส่ ว นผสมน้ อ ยลง การท าปฏิ กิ ริ ย าน้ อ ยลง
ระยะเวลาการก่อตัวระยะสุดท้ายจึงช้ากว่าปูนซีเมนต์

ตารางที่ 5 โมเมนต์ดัดคานคอนกรีต ขนาด 10×10×60 เซนติเมตร เจาะ
ฝังเหล็กใช้วัสดุเกร้าท์ข้างหนึ่ง อีกข้างหล่อฝังในคอนกรีต
อายุ (วัน)
1
3
7
14
28

ตารางที่ 3 ปริมาณน้าและระยะการก่อตัว
ค่าความข้น
เหลว
(ร้อยละ)

ระยะเวลาก่อ
เริ่มต้น (นาที)

ระยะเวลาก่อตัว
สุดท้าย (นาที)

C1

27

95

165

5C1- F

28

63

195

สัญลักษณ์

4.3

ค่าโมเมนต์ดัด (กก.- ซม.)
105787.50
107041.67
105112.50
106475.00
107254.17

จากผลการทดสอบแรงดั ด ของตัวอย่างคานคอนกรี ต ขนาด
10×10×60 เซนติเมตร เจาะฝังเหล็กเกร้าวัสดุเกร้าท์ข้างหนึ่ง 15
เซนติเ มตร ฝัง ในคอนกรีตข้ างหนึ่ง 15 เซนติเ มตรในตารางที่ 5
พบว่าค่าแรงดัดที่อายุ 1 จนถึง 28 วัน มีค่าไม่แตกต่างกัน

ผลการดาเนินงานและวิเคราะห์การทดสอบกาลังอัด

จากการทดสอบการรับกาลังอัดของตัวอย่างมอร์ต้าร์เกร้าท์
ลูกบาศก์ขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร ตามตารางที่ 4

แรงยึดเหนี่ยว (กก/ตร.ซม.)

180

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบกาลังอัดของมอร์ต้าร์เกร้าท์
กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.) ทีอ่ ายุ 1, 3, 7, 14 วัน
สัญลักษณ์
1

3

7

14

5C1-F-0.35

143

163

255

347

5C1-F-0.42

51

133

204

275

5C1-F-0.45

82

153

184

214

190.2

200

155.35

160
140
113.83

120

125.78
110.06

121.28
95.18

100

74.0580.32

80
60

เกร้าท์

47.48
ฝั งขณะหล่อ

40

20
0
0

10

20

30

อายุ (วัน)

จากการทดลองพบว่า 5C1-F-0.35 เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดเนื่องจาก
ใช้อัตราส่วนน้าต่อวัสดุป ระสานน้อยที่สุด หรือมีอัตราส่วนน้าต่อ
ปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.37 เมื่อรวมน้าที่อยู่ในสารลดน้า เพื่อให้ได้ค่า
กาลังที่สูงในช่วงอายุต้น จึงจะต้องใช้สารลดน้าและใช้อัตราส่วนน้า
ต่อวัสดุประสานที่น้อย โดยในช่วงอายุ 7 ถึง 14 วัน จะมีการพัฒนา
กาลังอัดที่เร็วกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ แต่เมื่ออายุมากกว่า 14 วันไปแล้ว
การพั ฒ นาก าลั ง อั ด มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ไ ม่ ม ากเหมื อ นช่ ว งอายุ
ระหว่าง 7 ถึง 14 วัน

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมที่ฝังในคอนกรีต
เทียบกับใช้วัสดุมอร์ต้าร์เกร้าท์ของลูกบาศก์ขนาด 15×15×15 เซนติเมตร

จากรู ป ที่ 8 แสดงให้ เ ห็ น ได้ ว่ า ตั ว อย่ า งการทดสอบตั ว อย่ า ง
ลู ก บาศก์ ข นาด 15 x 15 x 15 ซม. แบบเจาะที ห ลั ง แล้ ว ใช้ วั ส ดุ
มอร์ต้าร์เกร้าท์ยึดเหล็กจะมีแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับ เหล็ก
เสริมคอนกรีต (bond strength) มากกว่าแบบใส่เ หล็กตอนหล่อ
คอนกรีตแบบธรรมดาในช่วงอายุ เริ่มต้นจนถึงอายุ 14 วัน แต่เมื่อ
อายุ 28 วัน จะพบว่าการใส่เหล็กตอนหล่อคอนกรีตแบบธรรมดาจะ
มีค่าสูงกว่า ซึ่งผลที่ได้มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับของ นายธวัช
ชัย และคณะ [8] ที่พบว่าการใช้ตะกอนประปาจะให้ค่ากาลังอัดได้
สูงกว่าคอนกรีตปกติ แต่เมื่ออายุมากขึ้นจะมีค่าน้อยกว่าอาจจะเป็น
จากการหดตั ว ของมอร์ ต้ า ร์ เ กร้ า ท์ ที่ แ ทนที่ ต ะกอนประปาใน
ปูนซีเมนต์ทาให้การแรงยึดหน่วงลดลง ซึ่งจากงานวิจัยของ ยิ่งพงษ์
และ จตุพล [5] แสดงให้เห็นว่าคอนกรีตที่แทนที่ตะกอนประปาใน
ปูนซีเมนต์จะมีค่าการหดตัวมากกว่าคอนกรีตควบคุม

4.4 ผลการทดสอบกาลังของคอนกรีตควบคุมที่28 วัน
ผลการทดสอบแรงดั ด ของตั ว อย่ า งคานคอนกรี ต ขนาด
10×10×60 เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ 5.33 กก./ตร.ซม. แรงดึงของ
ตัวอย่างรูปตัวไอขนาด 10×20×60 เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ 18.78
กก./ตร.ซม. แรงอั ด ของตั ว อย่ า งลู ก บาศก์ ข นาด 15×15×15
เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ 365.55 กก./ตร.ซม.
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แรงยึดเหนี่ยว (กก/ตร.ซม.)

แรงยึดเหนี่ยว (กก/ตร.ซม.)

120
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100
85.33
76.22

77.68

80

69.42

60

50.77
47.35
47.61

75.89

56.97
เกร้าท์

40

200

10

อายุ (วัน)

20

150.97

50
0

0

10
20
อายุ (วัน)

30

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตตัวอย่างที่ใช้วสั ดุ
มอร์ต้าร์เกร้าท์กับอายุ ตัวไอขนาด 10×20×60 เซนติเมตร

0
0

148.15

100

ฝั งขณะหล่อ

20

151.43 151.33 154.15

150

30

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างเหล็กเสริมที่ฝังในคอนกรีตเทียบกับเหล็กที่
ใช้วัสดุมอร์ต้าร์เกร้าท์ทรงกระบอกขนาด 15×30 เซนติเมตร

เมื่อทดสอบแรงดึงโดยตรงของตัวอย่างคอนกรีตรูปตัว I ปลาย
เหล็กข้างหนึ่งฝังขณะหล่อ และ อีกข้างหนึ่งเจาะฝังด้วยมอร์ต้าร์
เกร้าท์ พบว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่าแรงดึงที่ทดสอบได้ไม่มีค่าแตกต่าง
กั น แสดงว่ า อายุ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ แรงดึ ง เนื่ อ งจากการวิ บั ติ จ ะ
เกิดขึ้นที่คอนกรีตที่รับแรงดึงได้ไม่มากและไม่ได้เกิดการวิบัติที่แรง
ยึดเหนี่ยวของเหล็กฝัง

จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็นได้ว่าตัวอย่างการทดสอบตัวอย่างลูกบาศก์
ขนาด 15 x 30 ซม. แบบเจาะทีหลังแล้วใช้วัสดุ มอร์ต้าร์เกร้าท์ยึด
จับ เหล็กจะมีแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับ เหล็กเสริ มคอนกรี ต
(bond strength) มีค่าน้อยกว่าแบบใส่เหล็กตอนหล่อคอนกรีตแบบ
ธรรมดา จะพบว่าค่าแตกต่างจากการฝังเหล็กในตัวอย่างคอนกรีต
ขนาด 15x15x15 อาจจะเป็นเพราะการเจาะฝังเหล็กที่ลึกกว่าทาให้
การใช้วัสดุมอร์ต้าร์เกร้าท์ ทาได้ยากกว่าจึงส่งผลให้มอร์ต้าร์เกราท์
จับยึดได้ไม่ดี และเมื่ออายุ 28 วัน ค่าแนวโน้ม ของกาลังอัดลดลง
มากขึ้นเมื่อเทียบกับการฝัง คอนกรีตฝังขณะหล่อ เมื่อนาผลที่ได้ไป
เทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเหมือนกับผลของ นายธวัชชัย และ
คณะ [8] ที่พบว่าการใช้ตะกอนประปาจะให้ค่ากาลังอัดเมื่ออายุมาก
ขึ้ นจะมีค่ าน้อยกว่าเนื่ องจากตะกอนประปามีค วามแข็ ง แกร่ ง ไม่
เท่ากับทราย ทาให้กาลังที่อายุ 28 วัน จึงมีค่าต่ากว่า เพราะในช่วง
อายุ 1 วัน กาลังของคอนกรีตยังไม่ค่าไม่สูงมาก ความแข็ งแรงของ
วัสดุผสมยังไม่ส่งผลต่อกาลังอัดมากนัก แต่เมื่ออายุมากขึ้น กาลังอัด
มีค่าสูงขึ้นความแข็งของมวลรวมจะส่งผลต่อกาลังอัดมากกว่า และ
อาจจะมีผลมาจากการหดตัวของมอร์ต้าร์เกร้าท์ ที่แทนที่ต ะกอน
ประปาในปูนซีเมนต์ทาให้การแรงยึดหน่วงลดลง

5.บทสรุป
จากการทดลองพบว่ า สามารถน าตะกอนประปามาใช้
แทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมมอร์ตาร์เกร้าท์ร้อยละ 5 โดยน้าหนัก
ปู น ซี เ มนต์ ใช้ อั ต ราส่ ว นน้ าต่ อ วั ส ดุ ป ระสานเท่ า กั บ 0.35 โดย
คุณสมบัติของตะกอนประปามีค่าความถ่วงจาเพาะน้อยกว่า ทราย
แต่มีค่าการดูดซึมน้ามากกว่าทราย แรงยึดเหนี่ยวสูงสุดของคอนกรีต
กับเหล็กเสริมในช่วงอายุต้นจะมีค่ามากกว่าคอนกรีตควบคุม แต่เมื่อ
อายุ 28 วัน จะมีค่าน้อยกว่าเป็นผลมาจากการหดตัวของมอร์ต้าร์
เกร้าท์ และการทดสอบแรงดึงโดยตรงพบว่าอายุไม่มีผลต่อการรับ
แรงดึงไม่ส่งผลต่อการรับแรงดึงโดยตรงของคอนกรีต

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นั ก ศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ และภาคโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีส่วน
ช่วยในงานวิจัยนี้
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการศึกษาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของประตูระบาย
น้าจากแผ่นดินไหว ปัจจุบันนอกเหนือจากการประเมินความปลอดภัยของ
เขื่อนแล้วยังจาเป็นต้องพิจารณาความปลอดภัยของอาคารประกอบเขื่อน
และอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมด้วย เนื่องจากความผิดปกติ ของอาคารประกอบ
เขื่ อ นหรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ อาจส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด การพิ บั ติ ข องเขื่ อ นหรื อ
ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อพื้นที่ท้ายน้า สาหรับการศึกษานี้
มุ่งเป้าไปที่ประตูระบายน้า เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งใน
อาคารระบายน้า หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว
อาจจะส่งผลทาให้ไม่สามารถกักเก็บหรือควบคุมน้าในอ่างกักเก็บได้และ
ก่อให้เกิดน้าท่วมแบบฉับพลันในบริเวณพื้นที่ท้ายน้า ในการศึกษาครั้งนี้
ประตูระบายน้าตัวแทนที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ทาการคัดเลือกมาจากพื้นที่
ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยนามาสร้างแบบจาลองจากนั้นทาการวิเคราะห์
การตอบสนองไม่เชิงเส้นแบบประวัติเวลา (Nonlinear Response TimeHistory Analysis) ด้วยแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหว
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผ่ น ดิ น ไหวรุ น แรงสู ง สุ ด ที่ พิ จ ารณา( Maximum
Considered Earthquake, MCE) ตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302-61) สาหรับผลการ
วิเ คราะห์จากการศึ กษานี้ไ ด้น าเสนอคุ ณ สมบั ติเ ชิง พลศาสตร์ ข องประตู
ระบายน้ารวมถึงข้อสังเกตในด้านความปลอดภัยของเขื่อนจากแผ่นดินไหว
ร่วมด้วย
คาสาคัญ: การวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์, ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว,
ประตูระบายน้า, แผ่นดินไหว

Abstract
This paper presents the dynamic properties of a spillway
radial gate. Recently, the seismic safety evaluation of the dam
itself seems to be insufficient because the damage or failure of
dam relevant structures and their equipment could bring about
the dam failure and cause disastrous losses to the cities located
downstream. Hence, the seismic safety of the dam relevant

structures and their relate equipment must be taken into
account. This study focuses on a spillway radial gate since it
plays an important role to a dam spillway. Besides, any damage
of a spillway radial gate may cause severe losses owing to flash
flood caused by the uncontrollable release of the reservoir
water. In this study, the representative spillway radial gate is
selected from the dam located in Northern Thailand. The
nonlinear response history analysis of the spillway radial gate is
performed using finite element analysis. For the input motions,
the maximum considered Earthquake (MCE) were considered.
The earthquake records were then selected following Thailand,
Seismic design criteria in National Standard DPT1302-6.
Therefore, the dynamic properties of a spillway radial gate is
then presented along with the note on the seismic safety of a
spillway radial gate.
Keywords: Dynamic, Seismic safety, Spillway radial gate,
Earthquake

1. บทน้า
ความเสียหายและการสูญ เสียที่เ กิดจากการพัง ทลายของเขื่ อนนั้ น มี
ความสาคัญอย่างมากเพราะการพังทลายของเขื่อนส่งผลกระทบต่อความอยู่
รอดของชุมชนท้ายน้า นอกจากนี้เขื่อนยังเป็นแหล่งทรัพยากรน้าและแหล่ง
พลัง งานที่สาคั ญ ทุกวันนี้ ค วามปลอดภัยของเขื่ อนจากแผ่นดินไหวได้รับ
ความสนใจและได้ รั บ การประเมิ น ตรวจสอบเป็ น อย่ า งดี อย่ า งไรก็ ต าม
การศึกษาความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวของอาคารประกอบเขื่อนเช่น ศูนย์
ควบคุม ประตูระบายน้า และอาคารระบายน้าล้นจึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น
ในบางครั้งการทางานของเขื่อนอาจไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้หลัง
เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว เนื่ อ งจากอาคารประกอบเขื่ อ นได้ รั บ ความเสี ย หาย
นอกจากนี้ความเสียหายของอาคารประกอบเขื่อนอาจนาไปสู่การพังทลาย
ของเขื่อนและความเสียหายต่อชุมชนท้ายน้า ตัวอย่างเช่นความเสียหายของ
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ประตูระบายน้าและศูนย์ควบคุมอาจทาให้เขื่อนปิดทาการ เนื่องจากปัญหา
ด้านความปลอดภัยและทาให้ไม่สามารถควบคุมการปล่อยน้าได้
นักวิจัยหลายคนได้เสนอมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ
สั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหวส าหรั บ โครงสร้ า งดั ง กล่ า ว ตั ว อย่ า งเช่ น
Wieland(2012)และ ICOLD(2002) [1-2] กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้าง
ดังกล่าวภายใต้แรงแผ่นดินไหวต้องทาให้มั่นใจว่าส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของโครงสร้างดังกล่า วต้องสามารถใช้ง านได้ในระหว่างเกิด และหลังเกิด
แผ่นดินไหว
ในปี ค.ศ.1996 องค์กรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Applied Technology Council) ได้ ตี พิ ม พ์ คู่ มื อ
การออกแบบโครงสร้ า งอาคารภายใต้ แ รงแผ่ น ดิ น ไหว (seismic
evaluation and retrofit of concrete buildings, ATC-40) [3] ซึ่งมีการ
ให้คาแนะนาการออกแบบอาคารภายใต้แรงแผ่นดินไหวและรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ แ ละการประเมิ น ความปลอดภั ย ของอาคารจาก
แผ่นดินไหว วิธีการออกแบบตามประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของโครงสร้างอาคารภายใต้ระดับ การสั่นไหวที่สอดคล้องกับ ค่ าความถี่
ธรรมชาติของอาคารเป้าหมาย
โดยทั่วไปข้อกาหนดและมาตรฐานการประเมินโครงสร้างภายใต้แรง
แผ่นดินไหวส่วนใหญ่มุ่งเน้ นไปที่อาคารทั่วไป แม้ว่าบางข้อกาหนดอาจให้
แนวคิดการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อประเมินความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวของ
โครงสร้างที่สาคัญอื่น ๆ แต่ สาหรับอาคารประกอบเขื่อนยังไม่ได้รับความ
สนใจในการใช้ข้อกาหนดดัง กล่าว ในปี ค.ศ.2000 งานวิจัยของ Wendy
และ Colin [4] ได้นาเสนอการประเมินความปลอดภัยของประตูโค้งบนสัน
ฝาย (spillway radial gate)โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบพลศาสตร์ ใ น
รูปแบบ 3 มิติ จากแรงแผ่นดินไหวที่เขื่อน Kilmorack เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความอ่ อ นแอของประตู เ มื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวและเพื่ อ ก าหนดวิ ธี ก ารที่
เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนของประตู และสามารถนา
ผลการวิเ คราะห์ ไปใช้กับ ประตู ระบายน้าล้นที่ อื่นที่ค ล้ายคลึงกัน ส่วนใน
ประเทศไทย เจนคณิต [5-6] ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมทางพลศาสตร์และ
ประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารระบายน้าล้นเขื่อนกิ่วคอหมา
จากแผ่นดินไหว โดยทาการวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างไม่เชิงเส้น
แบ บ ป ระวั ติ เ วล า ( Nonlinear Response History Procedure) ด้ ว ย
แบบจาลองไฟไนต์เ อลิเ มนต์ เพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงสร้ า ง
อาคารระบายน้าล้นจากแรงแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวยัง
ไม่ได้ประเมินความเสียหายของประตูระบายน้าล้นในเขื่อนเดียวกัน
ในประเทศไทยเกณฑ์การออกแบบอาคารภายใต้แรงแผ่นดินไหวได้ถูก
กาหนดไว้ใน มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว (มยผ.1302) [7-8] ได้กาหนดระดับแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่
พิจารณา (Maximum Considered Earthquake, MCE) ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
น้อยที่รอบการเกิดซ้า 2475 ปี และ ระดับแผ่นดินไหวสาหรับการออกแบบ
(Design Basis Earthquake, DBE) ที่รอบการเกิดซ้า 475 ปี โดย DBE คือ
2/3 ของ MCE
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อย่างไรก็ตามระดับป้องกันการพังทลายอาจป้องกันไม่ให้สิ่งปลูกสร้าง
พังทลายเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงระดับสมรรถนะของอาคารประกอบ
เขื่อนจะต้องอยู่ในระดับปฏิบัติงานได้
มี ร ายงานแผ่ น ดิ น ไหวในระดั บ ปานกลางถึ ง ใหญ่ ใ นภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2014 แผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่
แม่ลาวและบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยและพม่า แผ่นดินไหวทา
ให้เกิดผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่ออาคารถนนและวัด เหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในประเทศไทย [9-10]
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อเสนอ
แนวทางในการประเมินความปลอดภัยของแผ่นดินไหวต่อ โครงสร้างประตู
ระบายน้าล้นซึ่งส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งในอาคารระบายน้า เนื่องจาก
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาจจะส่งผลทาให้ไม่
สามารถกักเก็บหรือควบคุมน้าในอ่างกักเก็บได้และก่อให้เกิดน้าท่วมแบบ
ฉับ พลันในบริเ วณพื้นที่ ท้ายน้า เพื่อให้แน่ใจว่า ประตูระบายน้าสามารถ
ทางานได้ตามปกติหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในอนาคต

2. ประตูระบายน้้าล้นเขื่อนกิ่วคอหมาและคลื่นแผ่นดินไหว
เขื่อนที่ถูกเลือกในการศึกษาครั้งนี้คือเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งเป็นเขื่อนดิน
ที่ตั้งอยู่ใน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง (ละติจูด 18–48 '- 24” N, ลองจิจูด
99-38-48” E) โดยเขื่อนแห่งนี้ใช้กักเก็บน้าจากแม่น้าวังซึ่งเป็นสายหนึ่งของ
แม่ น้ าเจ้ า พระยาซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากล าปาง 61 กิ โ ลเมตรไปทาง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนแห่ งนี้ตั้งอยู่ ห่างจากต้นกาเนิดแผ่นดินไหวแม่
ลาวปี พ.ศ. 2557เป็นระยะ 90 กิโลเมตร การก่อสร้างเขื่อนเริ่มต้นขึ้นในปี
พ.ศ. 2548 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553 เขื่อนนี้ไม่เพียงแต่สร้างขึ้น
เพื่อป้องกันน้าท่วมแต่ยังให้น้าเพื่อการชลประทานการบริโภคของมนุษย์
และการใช้ในอุตสาหกรรมในจังหวัดลาปาง ตัวเขื่อนมีความจุ 170 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วคอหมามีอาคารประกอบเขื่อน 3 ส่วนได้แก่ อาคาร
ระบายน้าล้น อาคารระบายน้าลงลาน้าเดิม และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า [11] ใน
การศึ ก ษานี้ จ ากข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ละความส าคั ญ ของเขื่ อ นเขื่ อ นแห่ ง นี้ ไ ด้
คัดเลือกประตูระบายน้าล้นเพื่อทาการประเมินความปลอดภัยภายใต้แรง
แผ่นดินไหว
2.1

ประตูระบายน้าล้น

อาคารระบายน้าล้นตั้งอยู่ทางด้านขวาของเขื่อนหลัก (มองจากทางต้น
น้า)ดังแสดงในรูปที่ 1 อาคารดังกล่าวเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวโดยรวมของอาคารระบายน้าล้นคือ 800 เมตร และความกว้าง
ของช่องระบายน้าคือ 42.5 ม. ความจุสูงสุดของการกักเก็บน้าคือ 352.90
เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง (MSL) อาคารสามารถระบายน้าได้สูงสุด
1,209 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรองรับอัตราการระบายน้ารอบการเกิด
ซ้า 1,000 ปี [11] อาคารดังกล่าวติดตั้งประตูระบายน้าล้นเป็นแบบประตู
โค้ ง บนสั น ฝาย (spillway radial gate) มี ข นาดของแผ่ น เหล็ ก กั้ น น้ าคื อ
12.5 x 7.00 เมตรและรัศมีของแขนนับจากจุดหมุดถึงแผ่นเหล็กกั้นน้าคือ
10 เมตร ติดตั้งจานวน 3 บาน ดังแสดงในรูปที่ 2
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อาคารระบายน้าล้นเขื่อนกิ่วคอหมาของ เจนคณิต [5-6] ที่ได้ทาการเลือก
คลื่ น แผ่ น ดิ น ไหวที่ น ามาวิเ คราะห์ พิ จ ารณาจากแผ่ นดิ น ไหวที่ค าดว่ าจะ
เกิดขึ้นได้ในพื้นที่อาคารระบายน้าล้นเขื่อนกิ่วคอมหมา โดยการดัดแปลง
คลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่มีขนาด ลักษณะการเกิดและลักษณะ
อื่นๆ ที่มีลักษณะของค่าสเปกตรัมใกล้เคียงกับพื้นที่วิเคราะห์ นามาปรับค่า
ตามสเปกตรัมตอบสนองตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.
1302) [7] โดยพิจารณาเลือกคลื่นแผ่นดินไหวมา 3 คลื่น จากลักษณะของ
รอยเลื่อน, ระยะทาง, ขนาดแผ่นดินไหว และค่าอัตราเร่ง งานวิจัยนี้ได้ใช้ผล
การเคลื่อนที่จากการวิเคราะห์โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวที่ให้ผลรุนแรงที่สุดมา
พิจารณา

รูปที่ 1 เขื่อนกิ่วคอหมาและอาคารระบายน้า(cite
https://www.google.co.th/maps/ place/hl=th)

รูปที่ 2 อาคารระบายน้าล้นเขื่อนกิ่วคอหมา

รูปที่ 3 ประตูระบายน้าล้น(spillway radial gate)
รูปที่ 4 บริเวณที่ประตูระบายน้าล้นสัมผัสอาคารระบายน้าล้น

2.2

การเคลื่อนที่ที่กระท้ากับประตูระบายน้าล้นจากแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่นามาพิจารณาในการศึกษานี้มี รอบการเกิดซ้าที่ 2475 ปี
(MCE) สาหรับพื้นที่ที่ศึกษามีรอยเลื่อนมีพลังหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อน
กิ่วคอหมา รอยเลื่อนที่ถูกนามาใช้ในงานวิจัยนี้คือรอยเลื่อนพะเยาซึ่งเป็น
รอยเลื่อนแบบรอยเลื่อนปกติ (normal fault)ซึ่งอยู่ใกล้เขื่อนมากที่สุด รอย
เลื่อนดังกล่าวอยู่ห่างจากเขื่อนกิ่วคอหมาคือ 20 กิโลเมตร ในขณะที่รอย
เลื่อนที่ถูกนามาใช้งานโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 100 กิโลเมตร จากเขื่อน [8]
สาหรับระดับสมรรถนะของอาคารระบายน้าล้นที่เกิดขึ้นภายใต้แผ่นดินไหว
MCE ต้องเป็นไปตามเงื่ อนไขต่อไปนี้ ส่วนประกอบโครงสร้างของอาคาร
ระบายน้าล้นทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถควบคุม การ
ปล่อยน้าในอ่างเก็บน้าได้
เนื่องจากการขาดการบันทึกข้อมูลของคลื่นแผ่นดินไหวในประเทศไทย
งานวิจัยนี้จึงได้ทาการใช้ข้อมูลจากงานวิจัยการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ของ

สาหรับการวิเคราะห์ แบบจาลองประตูระบายน้าล้นเขื่อนกิ่วคอหมา
ผ่านโปรแกรม LS-DYNA ได้นาการเคลื่อนที่ที่ผนัง บริเวณที่ติดกับประตู
ระบายน้าล้น และจุดรองรับแขนประตู งานวิจัยนี้จึงนาข้อมูลการเคลื่อนที่ที่
บริเวณดังกล่าวมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของประตูระบายน้า
ล้นโดยเลือกประตู 1 บานจาก 3 บานที่เกิดค่าการเคลื่อนที่สูงสุด(แสดงใน
รูปที่ 4) จากนั้นใส่ค่าการเคลื่อนที่บริเวณด้านข้างของประตูระบายน้าล้น 2
ข้าง ข้างละ 5 ตาแหน่ง และ บริเวณจุดรองรับแขนประตู ทั้ง 2 ข้าง ดัง
แสดงในรูปที่ 5 รายละเอียดค่าการเคลื่อนที่ ณ ตาแหน่งต่างๆบนประตู
ระบายน้าล้นดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7
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รูปที่ 7 การเคลื่อนที่บริเวณจุดจุดรองรับแขน
ประตูทั้ง 2 ข้าง

3. การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
รูปที่ 5 บริเวณที่ใส่ค่าการเคลื่อนที่บน
ประตูระบายน้าล้น

3.1 แบบจ้าลองประตูระบายน้าล้น
การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ถูกใช้ผ่านโปรแกรม LSDYNA [12] โดยเป็ น แบบจ าลอง 3 มิ ติ ข องประตู ร ะบายน้ าล้ น ที่ ใ ช้
องค์ ป ระกอบของ บานประตู กั้ นน้ าซึ้ ง เป็ น แผ่ น เหล็ ก โค้ งใช้ เ ป็ น
ELEMENT_SHELL สาหรับองค์ประกอบของแขนประตูและโครงถักที่เชื่อม
กั บ บานประตู ซึ่ ง เป็ น เหล็ ก รู ป พรรณใช้ เ ป็ น ELEMENT_BEAM โดย
พิ จ ารณาถึ ง การยึ ด เกาะที่ ส มบู ร ณ์ แ บบระหว่ า ง ELEMENT_SHELLกั บ
ELEMENT_BEAM สาหรับคุณสมบัติของวัสดุซึ่งเป็นเหล็กทั้งหมดจะทาการ
สั น นิ ษ ฐานว่ า มี พ ฤติ ก รรมแบบเชิ ง เส้ น (MAT_ELASTIC) แบบจ าลอง
ประกอบด้วยองค์ประกอบของ ELEMENT_SHELL และELEMENT_BEAM
จานวน 1875 และ 1458 ชิ้นส่วน ตามลาดับ มี จุดต่อ (Node) ทั้ง หมด
3645 จุดต่อ และกาหนดเงื่อนไขการเคลื่อนที่ดังต่อไปนี้ คือ ที่บริเวณสันฝาย
จากัดการเคลื่อนที่ในทิศ ทางแกน Z, บริเ วณด้านข้ างของประตูทั้ง 2 ฝั่ง
จากัดการเคลื่อนที่ในทิศทางแกน X และ บริเวณจุดหมุดตรงปลายสุดของ
แขนประตูทั้ง 2 ข้าง จากัดการเคลื่อนที่ในทุกทิศทาง โดยแบบจาลองสาม
มิตขิ องประตูระบายน้าล้นนั้นแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 แบบจาลองสามมิติประตูระบายน้าล้น
รูปที่ 6 การเคลื่อนที่บริเวณด้านข้างของประตูระบายน้าล้น
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติวัสดุ
วัสดุ

โมดูลสั ยืดหยุ่น
(GPa)

แผ่นเหล็ก
เหล็กรูปพรรณ

210
210

อัตรา
ส่วน
ปัวซอง
0.265
0.265

ความหนาแน่น
(kg/m3)
7,830
7,830

3.3 การเคลื่อนที่จากแบบจ้าลองอาคารระบายน้าล้น
เมื่อเปรียบเทียบค่าการเคลื่อนที่ บริเวณพบว่า เกิดการเคลื่อนที่มาก
ที่สุดที่บริเวณซ้ายล่างตาแหน่ง 2L มีค่าการเคลื่อนที่สูงสุดเท่ากับ 68.48
มิลลิเมตร โดยค่าการเคลื่อนที่สูงสุดที่ตาแหน่งต่างๆแสดงในตารางที่ 3
รูปที่ 9 ส่วนประกอบของประตูระบายน้าล้น

ตารางที่ 3 ค่าการเคลื่อนที่สงู สุดที่ตาแหน่งต่างๆบนผนังประตูระบายน้าล้น

ส าหรั บ รายละเอี ย ดของเหล็ ก โครงสร้ า งของประตู ร ะบายน้ าล้ น มี
องค์ประกอบขององค์อาคารเหล็กรูปพรรณ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยส่วน
ของแขนประตูใช้วัสดุเป็นเหล็กรูปพรรณแบบ H250x250x14 mm, เหล็ก
โค้งประตูใช้วัสดุเป็นแผ่นเหล็กแบบ PL160x22 mm, Bracingใช้วัสดุเป็น
เหล็กรูปพรรณแบบ L80x80x6 mm, เหล็กขอบประตูด้านนอกใช้วัสดุเป็น
แผ่นเหล็กแบบ PL 470x8 mm, เหล็กขอบประตูด้านในใช้วัสดุเป็ นแผ่น
เหล็กแบบ C200x90x9 mm และ บานประตูและแผ่นเหล็กโครงประตูใช้
วัสดุเป็นแผ่นเหล็กขนาด 12.5x7.0 m
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของประตูระบายน้าล้น

ตาแหน่ง

ค่าการเคลือ่ นทีส่ ูงสุด(mm)

1R

51.03

2R

65.06

3R

41.19

4R

24.06

5R

24.00

1L

78.42

2L

68.48

3L

48.80

4L

31.74

ส่วนประกอบ

วัสดุ

5L

30.50

แขนประตู

H250x250x14 mm

RO Right

30.35

เหล็กโครงประตู

PL160x22 mm

RO Left

39.20

Bracing

L80x80x6 mm

เหล็กขอบประตูด้านนอก

PL 470x8 mm

เหล็กขอบประตูด้านใน

C200x90x9 mm

บานประตูและแผ่นเหล็กโครงประตู

Thick Steel Plate 22mm

3.2 คุณสมบัติของวัสดุ
สาหรับการศึกษานี้แบบจาลองวัสดุ เป็นพฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลา
สติก (elastic behavior) โดยประตูระบายน้าล้นเป็นโครงสร้างเหล็ก ที่มี
ส่วนประกอบของบานประตูเป็น แผ่นเหล็กหนา 22 มิลลิเมตร และมีองค์
อาคารที่ทาจากเหล็กรูปพรรณ ซึ่งเหล็กที่นามากใช้จากแบบก่อสร้างจริงนั้น
มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 ชั้นคุณภาพ SS400 และเหล็ก
ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์มีคุณสมบัติของวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 2 โดย
คุณสมบัติที่พิจารณาได้แก่ โมดูลัสความยืดหยุ่น (E), อัตราส่วนปัวซอง (υ )
และความหนาแน่ น (ρ ) ถู ก ก าหนดตามคู่ มื อ การใช้ ง านโปรแกรม LSDYNA [13]

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ประตู ร ะบายน้ าล้ น สามารถรั บ การ
เคลื่อนที่แบบกดเท่านั้นไม่สามารถรับการเคลื่อนที่แบบดึงได้ ดังนั้นค่าการ
เคลื่อนที่ที่จะใช้มาวิเคราะห์ความเสียหายของประตูระบายน้าล้นบริเวณ
ด้านซ้ายของบานประตูจะมีค่าการเคลื่อนที่เป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นและ
บริเ วณด้านขวาของบานประตูจ ะมีค่ าการเคลื่ อนที่เ ป็ นเครื่องหมายลบ
เท่านั้น ดังนั้นค่าการเคลื่อนที่สูงสุดที่เกิดขึ้นด้านขวาของประตูระบายน้าล้น
เกิดขึ้ นที่บ ริเวณขวาล่างสุดของประตู (ตาแหน่ง 1R) มีค่ าเท่ากับ 51.03
มิลลิเมตร และค่าการเคลื่อนที่สูงสุดที่เกิดขึ้นด้านซ้ายของประตูระบายน้า
ล้นเกิดขึ้นที่บริเวณซ้ายล่างสุดของประตู (ตาแหน่ง 1L) มีค่าเท่ากับ 78.42
มิลลิเมตร รูปที่10 แสดงค่าการเคลื่อนที่บนประตูระบายน้าล้นเมื่อทาการ
ปรับแก้เครื่องหมายของค่าการเคลื่อนที่แล้ว
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5. ผลการวิเคราะห์

รูปที่ 10 การเคลื่อนที่ที่มีผลกับประตูระบายน้าล้น

4. ความถี่ธรรมชาติและลักษณะการสั่นไหว
จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เ อลิเ มนต์ ผ่านโปรแกรม LS-DYNA
พบว่า ลักษณะการสั่นสะเทือน ( Mode Shape)ในรูป แบบที่ 1 เกิด ความ
อ่อนไหวมากที่สุดเกิดขึ้นในทิศทางแกน y หรือตามแนวการเคลื่อนที่สูงสุด
ของประตูระบายน้าล้นซึ่ ง มี ค่ าความถี่ ธรรมชาติเ ท่ากับ 5.50 Hz ส่วน
ค่าความถี่ธรรมชาติของลักษณะการสั่นสะเทือนในรูปแบบที่ 2 มีค่าเท่ากับ
13.8 Hz มันเป็นลักษณะการดัดรอบแกน y มีความอ่อนไหวสูงสุดอยู่ที่
แขนของประตู ทั้ ง 2 ข้ า ง ส่ ว นค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ข องลั ก ษณะการ
สั่นสะเทือนในรูปแบบที่ 3 มีค่าเท่ากับ 14.5 Hz มันเป็นลักษณะการดัดรอบ
แกน x มี ค วามอ่ อ นไหวสู ง สุ ด อยู่ ที่ แ ขนของประตู ทั้ ง 2 ข้ า ง จากนั้ น
ค่าความถี่ธรรมชาติของลักษณะการสั่นสะเทือนในรูปแบบที่ 4 มีค่าเท่ากับ
18.7 Hz มันเป็ นลักษณะการดัดรอบแกน y มีค วามอ่อนไหวสูง สุดอยู่ที่
บริเวณส่วนบนของแผ่นเหล็กประตู และค่าความถี่ธรรมชาติของลักษณะ
การสั่นสะเทือนในรูปแบบที่ 5 มีค่าเท่ากับ 29.8 Hz มันเป็นลักษณะการดัด
รอบแกน y มีความอ่อนไหวสูงสุดอยู่ที่แขนของประตูทั้ง 2 ข้าง โดยที่แขน
ของประตูทั้ง 2 ข้าง เกิด จุดดัดกลับ 2 ตาแหน่ง ลักษณะการสั่นสะเทือน
ของประตูระบายน้าล้นในรูปแบบต่างๆถูกแสดงดังรูปที่ 11

5.1 พฤติกรรมของประตูระบายน้าล้นภายใต้แรงแผ่นดินไหว
จากการวิเคราะห์พบว่าการตอบสนองของโครงสร้างประตูระบายน้าล้น
เขื่อนกิ่วคอหมามีการสั่นไหวของโครงสร้างมากที่สุดที่บริเวณแขนทั้ง 2 ข้าง
โดยแสดงการเสียรูปจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เทียบกับจุดรองรับแขนประตู
ดังแสดงในรูปที่ 12 ซึ่งแสดงการพล็อตเวลากับการเคลื่อนที่สาหรับจุด A,B
และ C เมื่ออยู่ภายใต้การเคลื่อนที่จากแบบจาลองอาคารระบายน้าล้นของ
เจนคณิต [5-6] จากกรณีการวิเคราะห์ทั้งหมดพบว่าการเคลื่อนที่ สัมพัทธ์
สูงสุดเฉลี่ย Uy คือ 20.6 เซนติเมตร ซึ่งสามารถพบได้ที่ บริเวณปลายแขน
ใกล้จุดรองรับแขนประตู (จุด A)

รูปที่ 12 การเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ที่แขนของประตูระบายน้าล้น

5.2 ความเสียหายของประตูระบายน้าล้น
ความเสียหายของโครงสร้างประตูระบายน้าล้นนั้นที่ส่วนของบานโค้ง
ประตูถูกจาลองมาจาก ELEMENT_SHELL สามารถเปรียบเทียบค่าอ้างอิง
จากกาลังคราก (Yield Stress) ที่รับได้กับค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นกับ
บานประตู ดังแสดงในตารางที่ 4 และ รูปที่ 13
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบกาลังของบานประตู
ส่วนประกอบ
บานประตู

กาลังคราก(GPa)
0.245

ความเค้นสูงสุด(GPa)
0.879

รูปที่ 11 ความถี่ธรรมชาติและการสั่นไหว
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6. บทสรุป
ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ จ ากงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น าเสนอคุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง
พลศาสตร์ของประตูระบายน้าล้นโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์
ความถี่ธรรมชาติของประตูระบายน้าล้น(spillway radial gate)ใน
รูปแบบการสั่นไหวพื้นฐานมีรูปแบบการเคลื่อนที่ในแนวแกน y มีค่าเท่ากับ
5.5 Hz เมื่อนาค่าความถี่ธรรมชาติไปเปรียบเทียบกับ งานวิจัยของ Wendy
และ Colin [4] ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับค่าความถี่ธรรมชาติข องประตู
ระบ ายน้ าล้ น แบ บ โค้ งบนสั น ฝาย ( spillway radial gate)ที่ เ ขื่ อ น
Kilmorack โดยประตูระบายน้าล้นดังกล่าวมีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับ
ประตูระบายน้าล้นที่เขื่อนกิ่วคอหมา พบว่าค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่น
ไหวในรูปแบบต่างๆ 5 รูปแบบแรกมีค่าใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 6
รูปที่ 13 ความเค้นที่เกิดขึ้นที่บานประตู (Principal Stress)

ความเสียหายในส่วนขององค์ประกอบขององค์อาคารเหล็กรูปพรรณ
นั้นจะพิจารนาในส่วนของแขนประตูทั้ง 2 ข้าง (H250x250x14 mm) ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นที่ มี ก ารสั่ น ไหวสู ง สุ ด โดยถู ก จ าลองมาจาก ELEMENT_BEAM
สามารถเที ย บค่ า อ้ า งอิ ง จากแรงดึ ง (Tensile Force) และแรงอั ด
(Compression Force) สูงสุดตามแนวแกน (Axial Force) ที่แต่ละหน้าตัด
สามารถรั บ ได้ โ ดยค านวณมาจากคุ ณ สมบั ติ ข องเหล็ ก รู ป พรรณตาม
มาตรฐาน มอก. 1227-2539 ชั้นคุณภาพ SS400 กับค่าแรงตามแนวแกนที่
เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ (Axial Force Resultant) สูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ชิ้นส่วนของเหล็กรูปพรรณ ดังแสดงในตารางที่ 5 และรูปที่ 14
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแรงตามแนวแกนของแขนประตู
ส่วนประกอบ
แขนประตู

กาลังรับ
แรงดึง(kN)
2258.4

แรงดึงสูงสุด
(kN)
5383.5

กาลังรับ
แรงอัด(kN)
2901.8

แรงอัดสูงสุด
(kN)
3516.3

รูปที่ 14 แรงตามแนวแกนที่เกิดขึ้นที่แขนประตู (Axial Force)

ตารางที่ 6 ค่าเปรียบเทียบความถี่ธรรมชาติ
Frequencies (Hz)

Tests

Model

Kiew Kho Ma
Dam
model

1

7.4

6.3

5.5

2

14.6

13.6

13.8

3

14.0

13.9

14.5

4

19.8

18.9

18.7

5

25.5

22.8

29.8

Kilmorack Dam

No.Mode Shape

การที่ค่าความถี่ธรรมชาติของประตูระบายน้าล้นที่เขื่อนกิ่วคอหมามีค่า
ใกล้ เ คี ย งกั บ ประตู ร ะบายน้ าล้ น ที่ เ ขื่ อ น Kilmorack นั้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
แบบจาลองของประตูระบายน้าล้นที่เขื่อนกิ่วคอหมามีความน่าเชื่อถือและ
ใช้เป็นตัวแทนของประตูระบายน้าล้นจริงได้
จากการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของประตู ร ะบายน้ าล้ น ภายใต้ แ รง
แผ่นดินไหวนั้นพบว่าบริเวณปลายแขนใกล้จุดรองรับแขนประตู (จุด A) เกิด
การเคลื่อนที่มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนแขนของประตูใกล้จุดรองรับ
เป็นจุดอ่อนแอที่สุดของประตูระบายน้าล้น
ความเสียหายของประตูระบายน้าล้นหลั งจากการวิเคราะห์พบว่าทั้ง
ส่วนของบานโค้ ง ประตู แ ละส่วนขององค์ ป ระกอบขององค์ อาคารเหล็ ก
รูปพรรณนั้นมีหลายชิ้นส่วนที่เกินกาลังของวัสดุที่จะรับได้ อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยนี้ยัง มีค วามไม่สมบูรณ์ จึงต้องทาการการวิจัยต่อ โดยอาจมีการ
เปลี่ยนเงื่อนไขที่บริเวณสันฝายและจุดรองรั บแขนประตูทั้ง 2 ข้าง และมี
การเปลี่ ย นแบบจ าลองคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ปั จ จุ บั น สามารถวิ เ คราะห์
พฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลาสติก (elastic behavior) ได้เพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมของวัสดุเมื่อเกิดหน่วยแรงเค้นที่เกินกาลัง
คราก (Yield Stress) ไปแล้วได้ และอาจมีการเปลี่ยนจากการใส่ค่ าการ
เคลื่อนที่ลงบนแบบจาลองประตูระบายน้าล้นมาเป็นการใส่ค่าแรงลงบน
แบบจาลองประตูระบายน้าล้นแทน เนื่องจากแรงจะทาให้เกิดแรงปฏิกิริยา
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(Reaction) จากประตูระบายน้าล้นกระทากับผนังกาแพงของอาคารระบาย
น้าล้น ทาให้พฤติกรรมของแบบจาลองประตูระบายน้าล้นใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
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การสารวจอัตราการเกิดคาร์บอเนชันของโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี
Survey on Carbonation Rate of Pedestrian Bridge Structures in Chonburi Community Area
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ น การตรวจสอบการเกิ ด คาร์ บ อเนชั น ของโครงสร้ า ง
สะพานลอยคนเดิ น ข้ ามในเขตชุ ม ชนจั งหวัด ชลบุ รี โดยท าการวัด ความ
เข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อม วัด
ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและประเมินกาลังอัดประลัย พร้อมเจาะเก็บ
ชิ้นตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบความลึกคาร์บอเนชันของของโครงสร้าง
สะพานลอยคนเดินข้ามที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของจังหวัดชลบุรี โดยเลือกใช้
โครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 4 สะพาน ข้อมูลที่ได้นามาหาการเกิด
คาร์บอเนชันและทานายอายุ ของโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม โดยใช้
สมการของ Fick's first law of diffusion และมาตรฐานการออกแบบ
ความคงทนสาหรับโครงสร้างที่เผชิญคาร์บอเนชันของกรมโยธาธิการและผัง
เมื อ ง (มยผ.) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระยะคอนกรี ต หุ้ ม เหล็ ก เสริ ม ของ
โครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของจังหวัดชลบุรี มี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 31 ถึง 44 มิลลิเมตร และกาลังอัดประลัยของคอนกรีตมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 307 ถึง 367 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และความลึก
คาร์บอเนชั นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 32 ถึง 41 มิลลิเมตร ส่วนสัมประสิทธิ์
ความลึ ก คาร์บ อเนชั น มี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ระหว่าง 6.4 ถึ ง 7.1 มิ ล ลิเมตร/ปี 1/2
สุ ด ท้ าย ด้ ว ยวิ ธี ก ารตามสมการ Fick's first law of diffusion และ
มาตรฐาน มยผ. สามารถทานายและคานวณอายุ ปลอดการซ่อมแซมของ
โครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของจังหวัดชลบุรี ที่
สัมผัสกับ ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ได้ โดยผลที่ได้สามารถนาไปใช้ในการ
ออกแบบวางแผนดูแลบารุงรักษาโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่ต้อง
เผชิญกับสภาวะแวดล้อมคาร์บอเนชัน ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้
คาสาคัญ: โครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม, คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์
บอเนชัน, การทานายอายุปลอดการซ่อมแซม, จังหวัดชลบุรี

and carbonation depth of concrete of pedestrian bridge
structures were measured. In this study, the pedestrian bridge
structures used 4 bridges in Chonburi community area. The
study results were analyzed the occurrence on the
carbonation depth of pedestrian bridge structures. The predict
for free service life of pedestrian bridge structures in both by
Fick's first law of diffusion equation and durability design of
carbonation structure of Department of Public Works and
Town & Country Planning were considered. The results
indicated that the pedestrian bridge structures had the average
of the cover thickness and the average of the compressive
strength as 31-44 mm and 307-367 kg/cm2, respectively.
Besides, the average of the carbonation depth and the average
of the carbonation coefficient of pedestrian bridge structures
were 32-41 mm and 6.4-7.1 mm/ year0.5, respectively. Finally,
the proposed method to Fick's first law of diffusion equation
and durability design of carbonation structure of Department
of Public Works and Town & Country Planning can predict and
calculate the free service life of the pedestrian bridge
structures exposed to CO2. The result can be used in the
design, planning and maintenance of pedestrian bridge
structures faced by the carbonation environment as well as
preventing damage that will occur in the future.
Keywords: pedestrian bridge structure, carbon dioxide,
carbonation, service life prediction, Chonburi province

1. บทนา

Abstract
This article was an investigation on the carbonation depth
of pedestrian bridge structures in Chonburi community area.
Carbon dioxide (CO2) concentration and relative humidity (RH)
of the environment, and cover thickness, compressive strength

คอนกรีตเป็ น วัส ดุที่ ใช้ในงานก่ อสร้างกั น อย่ างแพร่ห ลายตั้ งแต่อ ดี ต
จนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติ
ต่ า ง ๆ เช่ น การน ามาใช้ ในการก่ อ สร้ างโครงสร้ า งรู ป แบบต่ า ง ๆ อาทิ
อาคารหรือโครงสร้างสาธารณะ หรือนาคอนกรีตมาหล่อขึ้นรูป และตกแต่ง
รูป ทรงตามที่ ต้ อ งการ ถึ งแม้ ว่าคอนกรีต สามารถรับ แรงอั ด ได้ สู ง แต่ ถ้ า
คอนกรีตมีการก่อสร้างในสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ ก็จะทา
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ให้อายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตแตกต่างกัน ซึ่งสภาพแวดล้อมเป็น
สาเหตุ ห นึ่ งที่ ท าให้ โครงสร้า งคอนกรีต เสริม เหล็ ก เสื่ อ มสภาพเนื่ อ งจาก
ปัญหาความคงทนได้ เช่น การเสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชัน คลอไรด์
เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ในเขตที่ มี
การจราจรห นาแน่ น ห รื อ ในเขตเมื อ งจะมี โ อกาสสั ม ผั ส กั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปริมาณที่สูง ก๊าซ CO2 ดังกล่าวจะเข้าไปทา
ปฏิกิริยากับ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ในซีเมนต์เพสต์ ทาให้เกิด
แคลเซี ย มคาร์ บ อเนตดั ง สมการ Ca(OH)2+CO2
CaCO3+H2O
ปฏิกิริยาดังกล่าวเรียกว่าปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน ซึ่งทาให้ความเป็นด่างของ
คอนกรีตลดลงและส่งผลให้เหล็กเสริมเกิดสนิมได้ จากผลการวิจัยในอดีต
พบว่าอัตราการเกิดคาร์บอเนชันในคอนกรีตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
เช่น จากผลงานวิจัยในอดีตของ Roy et al [1] พบว่าความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ มีผลต่อการเกิดคาร์บอ
เนชัน โดยความชื้นสัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 50 ถึง 75 ทาให้อัตราการเกิด
คาร์บ อเนชั น สู ง ส่ วนในกรณี ข อง Castro et al [2] พบว่าต าแหน่ งที่ ตั้ ง
อาคารห่างจากทะเลประมาณ 100 ถึง 200 เมตร มีแนวโน้มอัตราการเกิด
คาร์บ อเนชัน สูงกว่าตาแหน่งอื่นๆ และระดับ ความสูงเพิ่ มขึ้ นของอาคาร
ตั ว อย่ า งท าให้ อั ต ราการเกิ ด คาร์ บ อเนชั น สู ง ขึ้ น ด้ ว ย นอกจากนี้
Khunthongkeaw et al [3] พบว่าชนิดของวัสดุประสานมีผลต่อการเกิด
คาร์บอเนชัน โดยการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยทาให้เกิดคาร์บอเนชัน
ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการลดปริมาณปูนซีเมนต์ลงและปฏิกิริยาปอซ
โซลาน ซึ่งต่างก็มีส่วนทาให้ลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) จึง
ทาให้ความลึกคาร์บอเนชันมากขึ้น อย่างไรก็ดียังไม่มีการตระหนั กอย่าง
เพียงพอถึงการวางแผนและการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตที่มีผลกระทบ
เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชันอย่างจริงจัง รวมถึงการนา
มาตรฐานการออกแบบต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพให้อยู่ในเกณฑ์
ที่ ป้ อ งกั น ได้ ในสภาพแวดล้ อ มนั้ น ๆ มาประยุ ก ต์ ใช้ ในงานคอนกรี ต ที่
แพร่ ห ลาย จึ งท าให้ โครงสร้ า งคอนกรี ต เกิ ด ความเสี่ ย งการเสื่ อ มสภาพ
เนื่ อ งจากคาร์ บ อเนชั น เป็ น ผลให้ อ ายุ ก ารใช้ ง านของโครงสร้ า งลดลง
ตามลาดับ
จั งหวั ด ชลบุ รี ซึ่ งตั้ ง อยู่ ในภาคตะวั น ออกของประเทศไทยและเป็ น
จังหวัดที่ติดกับชายทะเล นอกจากนี้ยังมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่
ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของจังหวัด ทาให้อาคารส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีการทาลายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สะพานลอย
คนเดิ น ข้ ามที่ อ ยู่ ในบริเวณการจราจรหนาแน่ น นั้ น มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
เสื่อมสภาพของตัวโครงสร้างเนื่องจากสภาวะแวดล้อมดังกล่าว ดังนั้นเพื่อ
เป็นการรับมือและป้องกันการเสื่อมสภาพของสะพานลอยคนเดินข้ามใน
พื้นที่จังหวัดชลบุรี
งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ ท าการส ารวจและตรวจสอบการเสื่ อ มสภาพของ
โครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุ รี เพื่อที่จะได้
ทราบถึงการเสื่อมสภาพของโครงสร้างดังกล่าว จะได้นาผลการศึกษาไปใช้
ในการประเมินความเสี่ยงสาหรับพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
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นอกจากนี้ จ ะได้ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความคงทนของอาคารใน
สภาพแวดล้อมที่มีการทาลายต่อไป

2. วิธีการศึกษา
2.1 การคัดเลือกตัวอย่างสะพานลอยคนเดินข้าม
ในการสารวจการเกิดคาร์บ อเนชัน พร้อมทั้ ง ประเมิ นความเสียหาย
และการเสื่อมสภาพของสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี
ในครั้งนี้ป ระกอบด้วย การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การวัดความเข้ มของ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณที่สะพานลอยคนเดินข้ามดังกล่าวตั้งอยู่ การวัดระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริม การประเมินกาลังอัดประลัยของคอนกรีต และการเจาะเก็บ
ตัวอย่างคอนกรีตเพื่อนามาทดสอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาระยะ
ความลึ ก คาร์ บ อเนชั น โดยได้ ท าการเจาะเก็ บ ตั ว อย่ า งจากโครงสร้ า ง
สะพานลอยคนเดินข้ามที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองชลบุรีที่สัมผัสกับสภาวะ
แวดล้ อมที่ มี ก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ในปริม าณที่ สูง จานวน 4 สะพาน
ได้แก่ สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 1) สะพานลอยคน
เดินข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 2) สะพานลอยคนเดินข้ามวัดเนินสุทธาวาส
และสะพานลอยคนเดิ น ข้ ามวิ ท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาชลบุ รี โดยตารางที่ 1
แสดงรายละเอียดของสะพานลอยคนเดิน ข้ ามที่ ตรวจสอบในเขตชุมชน
จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 1 รายละเอี ย ดของสะพานลอยคนเดิ น ข้ ามที่ ต รวจสอบในเขตชุ ม ชน
จังหวัดชลบุรี
โครงสร้าง

ปีที่แล้ว
เสร็จ

อายุ
(ปี)

ตาแหน่งที่ตั้ง
ละติจูด (N)
ลองติจูด (E)

สะพานลอยคนเดินข้ามแยก
2524
38
13°22'13.0" 100°59'33.4"
เฉลิมไทย (สะพาน 1)
สะพานลอยคนเดินข้าม
2532
30
13°21'43.3" 100°59'22.0"
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
สะพานลอยคนเดินข้ามวัด
2538
24
13°21'30.3" 100°59'13.2"
เนินสุทธาวาส
สะพานลอยคนเดินข้ามแยก
2541
21
13°22'15.5" 100°59'34.3"
เฉลิมไทย (สะพาน 2)
*อายุโครงสร้างนับจากวันที่ก่อสร้างเสร็จไปจนถึงวันที่ตรวจสอบ (พ.ศ.2562)

2.2 การวัดความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นสัมพัทธ์ของ
สิ่งแวดล้อม
ในการตรวจวัดครั้งนี้ใช้เครื่องวัดความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ยี่ห้อ EXTECH รุ่น CO250 เก็บวัดค่าความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และความชื้นสัมพัทธ์บริเวณอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทาการ
เจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตทดสอบความลึกคาร์บอเนชัน ทาการวัดค่าความ
เข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นสัมพัทธ์ทั้งหมด 3 วัน (เดือน
เมษายน) โดยในแต่ละวันทาการวัดค่าความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และความชื้นสัม พั ท ธ์ 3 ช่วงเวลา คื อ ช่วงเช้า (เวลาประมาณ 9 ถึ ง 10
นาฬิกา) ช่วงเที่ยง (เวลาประมาณ 12 ถึง 13 นาฬิกา) และช่วงเย็น (เวลา
ป ร ะ ม า ณ 17 ถึ ง 18 น า ฬิ ก า ) ทั้ งนี้ ก า ร วั ด ค ว า ม เข้ ม ข้ น ก๊ า ซ

STR43-2

1254

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

คาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นสัมพัทธ์ครั้งนี้เป็นการวัด ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
เท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้น
สัมพัทธ์ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามเพื่อทาการวิเคราะห์พฤติกรรมการเกิดคาร์
บอเนชั น ของอาคารโครงสร้างคอนกรีต เสริม เหล็ ก ที่ วั ด ได้ ณ ช่ วงเวลา
ดังกล่าว
2.3 การวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
การทดสอบวั ด ระยะคอนกรี ต หุ้ ม เหล็ ก เสริ ม ในต าแหน่ ง ที่ ใกล้ กั บ
ตาแหน่งที่เจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตทดสอบระยะคาร์บอเนชันแสดงดัง รูป
ที่ 1 โดยใช้เครื่อง Electromagnetic induction ซึ่งใช้ทฤษฎีการเหนี่ยวนา
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการวัดระยะห่างจากผิวโลหะ [4] ตรวจสอบบริเวณผิว
ของโครงสร้ า งคอนกรี ต โดยเลื อ กหน้ า ตั ด ที่ ผิ ว เรี ย บเท่ า นั้ น ในแต่ ล ะ
โครงสร้างอาคารจะวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม 6 ตาแหน่ง ตาแหน่งละ
6 ค่า
2.4 การทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก
ในการทดสอบกาลังอัดประลัยของโครงสร้างคอนกรี ตในครั้งนี้ ใช้ค้อน
กระแทกแบบชมิ ด ท์ (Schmidt Hammer) ท าการทดสอบวั ด ค่ า การ
สะท้อนกลับของคอนกรีต (รูปที่ 2) เก็บค่าการสะท้อนกลับของคอนกรีต
36 ค่าต่อ 1 ตาแหน่งการทดสอบ โดยจุดที่มีการวัดค่าการสะท้อนแต่ละ
ครั้งต้ อ งห่ างกัน ประมาณ 25 มิ ลลิ เมตร ในส่วนของค่ าการสะท้ อ นของ
Schmidt Hammer สามารถน ามาใช้ ในการประมาณค่ า ก าลั ง อั ด ของ
คอนกรีตโดยอ้างอิงการประมาณค่าตามความสัมพันธ์ดังแสดงในสมการที่
(1) (Japan Society of Civil Engineers (JSCE), 2005)
fc' = -18+ (1.27 x RN)
(1)
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2.5 การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบความลึกคาร์บอเนชัน
การเจาะเก็ บ ชิ้ น ส่ ว นตั วอย่ างคอนกรีต ด้ วยสว่า น BOSCH หั ว เจาะ
HOLESAW (รู ป ที่ 3) ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางประมาณ 5 เซนติ เมตร
ตาแหน่งที่เจาะสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 1 ถึง 1.5 เมตร และการเจาะ
เก็ บ ชิ้ น ส่ ว นตั ว อย่ า งคอนกรี ต ลึ ก ประมาณ 4 ถึ ง 5 เซนติ เ มตร โดย
ทาการศึ กษาจากแบบโครงสร้างและพื้ นที่ ก่อสร้างจริง ซึ่ งพิ จารณาจาก
โครงสร้างหลักและสัมผัสกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ โดยแต่
สะพานลอยคนเดินข้ามทั้งหมด 4 ตัวอย่างต่อ 1 สะพาน จากนั้นทาการผ่า
ซีกชิ้นตัวอย่าง ฉีดด้วยสารละลายฟีนอล์ฟธาลีน เพื่อวัดระยะความลึกคาร์
บอเนชัน
การทดสอบความลึกคาร์บอเนชัน โดยนาตัวอย่างคอนกรีตที่ได้จากการ
เจาะ นามาผ่าซีกดังแสดงในรูปที่ 4 โดยการฉีดพ่นสารละลายฟีนอล์ฟธาลีน
ไปยังคอนกรีตที่ผ่าซีกแล้ว ถ้าผิวของคอนกรีตที่ถูกฉีดเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้ม
แสดงว่ายังไม่เกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน หากคอนกรีตที่ยังคงสีเดิมอยู่แสดง
ว่าเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน จากนั้นวัดค่าระยะความลึกคาร์บอเนชันจาก
ระยะความหนาของคอนกรีตที่ยังคงสีเดิมอยู่ไปจนถึงจุดตัดของสีชมพูเข้ม

โดยที่ fc' คื อ ค่ า ประมาณก าลั ง อั ด ประลั ย ของคอนกรี ต (กิ โลกรั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร) และ RN คือ ค่าการสะท้อนของ Schmidt Hammer

รูปที่ 3 การเจาะตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบความลึกคาร์บอเนชัน

รูปที่ 1 การทดสอบวัดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม

รูปที่ 4 การทดสอบและวัดความลึกคาร์บอเนชัน
รูปที่ 2 วิธีการทดสอบกาลังอัดประลัยของโครงสร้างคอนกรีต โดยใช้ค้อนกระแทก
แบบชมิดท์
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3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์
3.1 ความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ข อง
สิ่งแวดล้อม
ในส่วนของปริมาณความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้น
สัมพัทธ์ เป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้การพัฒนาความลึกคาร์บอเนชันเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเกิดคาร์บอเนชันนั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่เหมาะสมของ
การทาปฏิกิริยาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นสัมพัทธ์ โดยค่า
ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเกิดคาร์บอเนชันในระดับ
รุนแรงมีค่ าเท่ากับ 400 ppm เป็ นต้นไป ในขณะที่ ความชื้นสัมพั ทธ์ของ
อากาศที่มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 40 ถึง 60 (ความชื้นสัมพัทธ์กึ่งชื้นกึ่งแห้ง)
จัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดคาร์บอเนชันรุนแรงเช่นกัน [5]
เมื่อปัจจัยทั้งสองด้านมีความเสี่ยงในระดับที่สูงย่อมทาให้การเสื่อมสภาพ
เนื่องจากคาร์บอเนชันสูงขึ้นตามลาดับ สาหรับภาพรวมของความเข้มข้น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสะพานลอยคนเดินข้ามทั้ง 4 สะพาน (ตารางที่
2) พบว่า มี ค วามเข้ ม ข้ น ที่ ค่ อ นข้ างสู ง คื อ 1,112 ถึ ง 1,167 ppm และ
ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ มี ค่ า ระหว่ า งร้ อ ยละ 53.4 ถึ ง 58.1 เมื่ อ พิ จ ารณาตาม
มาตรฐาน มยผ. [5] ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดคาร์บอเน
ชันที่ระดับความรุนแรง
3.2 ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในบริเวณแต่ละ
พื้ น ที่ ที่ โครงสร้ างสะพานลอยคนเดิ น ข้ ามแต่ ล ะสะพานตั้ ง อยู่ นั้ น มี ค่ า ที่
ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดคาร์บอร์เนชัน ที่ไม่
แตกต่าง
3.5 สัมประสิทธิ์ความลึกคาร์บอเนชัน
โด ย ส ม ก าร Fick's first law of diffusion เมื่ อ ท ราบ อ ายุ ข อ ง
โครงสร้างและความลึกคาร์บอเนชัน สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความ
ลึกคาร์บอเนชันได้จากสมการ d  k t โดยที่ d คือค่าความลึกคาร์บอ
เนชัน (มิลลิเมตร) t คือ อายุของโครงสร้าง (ปี) และ k คือ ค่าสัมประสิทธิ์
ความลึกคาร์บอเนชัน (มิลลิเมตร/ปี1/2)
จากผลการทดสอบโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม สามารถหาค่า
สัมประสิทธิ์ความลึกคาร์บอเนชัน ได้ แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า โครงสร้าง
สะพานลอยคนเดิ น ข้ า มที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตชุ ม ชนของจั ง หวั ด ชลบุ รี มี ค่ า
สัมประสิทธิ์คาร์บอเนชันที่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ สัมประสิทธิ์คาร์
บอเนชันของสะพานลอยคนเดินข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มีค่ามาก
ที่ สุ ด ตามด้ ว ยของสะพานลอยคนเดิ น ข้ า มแยกเฉลิ ม ไทย (สะพาน 2)
สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 1) และสะพานลอยคนเดิน
ข้ามวัดเนินสุทธาวาส ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ปริมาณความเข้มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้นสัมพัทธ์

จากผลการทดสอบโครงสร้างสะพานลอยคนเดิ น ข้ าม พบว่ าระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมของโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทั้ง 4 สะพาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31 ถึง 44 มิลลิเมตร (ตารางที่ 3) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
ออกแบบมาตรฐานที่กาหนด [4] แสดงให้เห็นว่าการควบคุมคุณ ภาพการ
ก่อสร้างของสะพานลอยดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3.3 กาลังอัดประลัยคอนกรีต
จากผลการทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรีตโดยวัด การสะท้อน
กลั บ ของผิ ว ของคอนกรี ต ด้ ว ยค้ อ นกระแทก (Schmidt Hammer) ของ
โครงสร้ างสะพานลอยคนเดิ น ข้ ามที่ ศึ ก ษา พบว่ า ก าลั ง อั ด ประลั ย ของ
สะพานลอยคนเดินข้ามทั้ง 4 สะพาน มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 300 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติ เมตร (ตารางที่ 3) ซึ่ ง มากกว่ า ก าลั ง อั ด ประลั ย ของเกณฑ์
มาตรฐานโครงสร้างทั่วไป

รายการ
สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิม
ไทย (สะพาน 1)
สะพานลอยคนเดินข้ามวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี
สะพานลอยคนเดินข้ามวัดเนิน
สุทธาวาส
สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิม
ไทย (สะพาน 2)

ความเข้มก๊าซ
คาร์บอนไดออก
ไซด์ (ppm)

ร้อยละ
ความชื้น
สัมพัทธ์

456

1,115

57.4

360

1,118

56.5

336

1,112

53.4

252

1,167

58.1

ตารางที่ 3 ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม กาลังอัดประลัย ความลึกคาร์บอเนชัน
และสัมประสิทธิ์คาร์บอเนชัน
รายการ

3.4 ความลึกคาร์บอเนชัน
ในส่ ว นของระยะความลึ ก คาร์ บ อเนชั น (ตารางที่ 3) นั้ น พบว่ า
สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 1) มีค่ามากที่สุด ตามไป
ด้วย สะพานลอยคนเดินข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สะพานลอยคน
เดิ น ข้ า มวั ด เนิ น สุ ท ธาวาส และสะพานลอยคนเดิ น ข้ า มแยกเฉลิ ม ไทย
(สะพาน 2) ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอายุของโครงสร้างสะพานลอย
คนเดินข้ามที่มากนั้น การทาลายคอนกรีตเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ย่อมนานกว่า ส่งผลให้การเกิดคาร์บอเนชันที่มากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากผลของกาลังอัดประลัยของโครงสร้าง ปริมาณความเข้มของ

อายุ
(เดือน)

สะพานลอยคนเดินข้าม
แยกเฉลิมไทย (สะพาน 1)
สะพานลอยคนเดินข้าม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
สะพานลอยคนเดินข้าม
วัดเนินสุทธาวาส
สะพานลอยคนเดินข้าม
แยกเฉลิมไทย (สะพาน 2)
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ระยะ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริม
(มม.)

กาลังอัด
ประลัย
(กก./ซม.2)

ความลึก
คาร์บอ
เนชัน
(มม.)

สัมประสิท
ธิ์คาร์บอ
เนชัน
(มม./ปี1/2)

44

367

41

6.7

43

361

39

7.1

31

307

34

6.4

40

327

32

7.0
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3.6 การทานายอายุโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามจากการเกิดคาร์บอ
เนชันตามสมการ Fick's first law of diffusion
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เท่ากัน พบว่า โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริมมากกว่าจะมีอายุการใช้งานที่มากกว่า

3.6.1 ผลจากระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร้ า งสะพานลอยคนเดิ น ข้ า มที่ สั ม ผั ส กั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่สูง โครงสร้างเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชันในอัตราที่สูง ซึ่งปฏิกิริยาคาร์บอเนชันทา
ให้ความเป็นด่างของคอนกรีตลดลง และส่งผลให้เหล็กเสริมเกิดสนิมได้ใน
ที่สุด จนทาให้โครงสร้างเกิดความวิบัติขึ้นตามมา ดังนั้นการวางแผนเพื่อจะ
ให้โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเป็นสิ่ง
ที่มีความสาคัญ โดยรูปที่ 5 ได้แสดงกราฟทานายอายุ ปลอดการซ่อมแซม
จากการเกิดคาร์บอเนชัน ของโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่แปรผัน
ตามระยะคอนกรี ต หุ้ ม เหล็ ก เสริ ม โดยใช้ ส มการ Fick's first law of
diffusion คือ d  k t พบว่า ที่ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ที่เท่ากัน
นั้ น อายุ ป ลอดการซ่ อ มแซมจากการเกิ ด คาร์ บ อเนชั น ของโครงสร้ า ง
สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 1) มีค่ามากที่สุด ตามด้วย
สะพานลอยคนเดินข้ามวัดเนินสุทธาวาส สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิม
ไทย (สะพาน 2) และสะพานลอยคนเดินข้ามวิทยาลัยอาชีวศึ กษาชลบุ รี
ตามลาดับ
จากรูปที่ 5 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุปลอดการซ่อมแซมจาก
การเกิดคาร์บอเนชันกับ ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมของสะพานลอยคน
เดิ น ข้ า มอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก อ้ า งอิ ง สมการ Fick's first law of
diffusion พบว่า กรณี สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 1)
นั้น มีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ 44 มิลลิเมตร จะให้ อายุปลอด
การซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชัน เท่ากับ 43 ปี และสะพานลอยคน
เดินข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ซึ่งมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ
43 มิลลิเมตร จะให้อายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชันเท่ากับ
37 ปี ในขณะที่ ส ะพานลอยคนเดิ น ข้ า มวั ด เนิ น สุ ท ธาวาสนั้ น มี ร ะยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ 31 มิลลิเมตร จะให้อายุปลอดการซ่อมแซม
จากการเกิดคาร์บอเนชันเท่ากับ 23 ปี สุดท้ายสะพานลอยคนเดินข้ามแยก
เฉลิ ม ไทย (สะพาน 2) ซึ่ ง มี ร ะยะคอนกรี ต หุ้ ม เหล็ ก เสริ ม เท่ า กั บ 40
มิลลิเมตร จะให้อายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชันเท่ากับ 33
ปี

รูปที่ 5 อายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชันของสะพานลอยคนเดิน
ข้ามอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่แปรผันตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม อ้างอิง
สมการ Fick's first law of diffusion

3.6.2 ผลจากสัมประสิทธิ์ความลึกคาร์บอเนชัน
จากค่าสัมประสิทธิ์ความลึกคาร์บอเนชัน (ตารางที่ 3) สามารถทานาย
อายุการใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่
แปรผันตามสัมประสิทธิ์ความลึกคาร์บ อเนชัน โดยใช้สมการ Fick's first
law of diffusion คื อ d  k t ได้ ดั ง รู ป ที่ 8 โดยในภาพดั ง กล่ า วได้
เสนอแนวคิดให้โครงสร้างที่มีการออกแบบให้ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
ของโครงสร้างเท่ ากับ 30 50 70 และ100 มิลลิเมตร พบว่า โครงสร้างที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์ความลึกคาร์บอเนชันน้อยทาให้อายุการใช้งานของโครงสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีมากกว่าของโครงสร้างที่มีค่าสัมประสิทธิ์ ความ
ลึกคาร์บอเนชันมาก ในขณะเดียวกันที่สัมประสิทธิ์ ความลึกคาร์บอเนชัน

รูปที่ 6 อายุการใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่
แปรผันตามสัมประสิทธิ์คาร์บอเนชัน อ้างอิงสมการ Fick's first law of diffusion
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3.7 การทานายอายุโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามตามมาตรฐานกรม
โยธาธิการและผังเมือง (มยผ.)
มาตรฐานการออกแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นอีกวิธีการ
ห นึ่ ง ที่ ส า ม า ร ถ ใช้ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ไ ด้ [ 5 ] โด ย ใช้ ส ม ก า ร
X c  1   2  k t โด ย ที่

คื อ ค ว า ม ลึ ก ค า ร์ บ อ เน ชั น
(มิลลิเมตร) วัดจากผิวคอนกรีตที่เผชิญกับสภาพแวดล้อม ณ อายุคอนกรีตที่
ออกแบบ  1 คือสัมประสิทธิ์การสัมผัสความเปียกชื้น โดยเท่ากับ 1.00
สาหรับผิวคอนกรีตที่ไม่สัมผัสความเปียกชื้น และ 0.95 สาหรับผิวคอนกรีต
ที่สัมผัสความเปี ยกชื้น ส่วน  2 คือสัมประสิทธิ์ระดับ ความรุนแรงของ
สภาพแวดล้อมคาร์บอเนชัน พิจารณาได้จากตารางที่ 3 และ t คืออายุของ
โครงสร้าง (ปี)
Xc

ระดับความรุนแรงของสภาพแวดล้อมคาร์บอเนชัน สามารถกาหนดได้
โดยใช้รูปที่ 7 โดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของบริเวณสถานที่ที่จะทาการก่อสร้างในช่วงอายุการ
ใช้งาน ซึ่งอาจต้องคาดการณ์ล่วงหน้าไปในอนาคต และ k คือสัมประสิทธิ์
ความลึกคาร์บอเนชัน ดังสมการ k = 17.5  kr  (w/ b)3 เมื่อ w/ b
คืออัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสาน โดย k r คือ ค่าสัมประสิทธิ์แสดงผลของ
การแทนที่เถ้าลอยในวัสดุประสาน (ชนิดของเถ้าลอย 2ก และ 2ข กาหนด
ตามมาตรฐาน มอก. 2135-2545 หรือ วสท. 1014-46) ดังรูปที่ 8
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์ระดับความรุนแรงของสภาพแวดล้อมคาร์บอเนชัน [5]
ความรุนแรงของสภาพแวดล้อม
สภาวะทั่วไป
เสี่ยงต่อคาร์บอเนชันปานกลาง
เสี่ยงต่อคาร์บอเนชันรุนแรง
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3.7.1 ผลจากระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
ผลจากการทานายอายุที่แปรผันตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมตาม
มาตรฐาน มยผ. ดังรูปที่ 9 ซึ่งมีอายุการใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชันไป
ในทิศทางเดียวกันกับสมการ Fick's first law of diffusion
จากรูปที่ 9 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุปลอดการซ่อมแซมจาก
การเกิดคาร์บอเนชันกับ ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมของสะพานลอยคน
เดินข้ามอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อ้างอิงมาตรฐาน มยผ. นั้นก็สามารถ
ทานายอายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชัน เช่นเดียวกับกรณี
ของสมการ Fick's first law of diffusion กล่ าวคื อ สะพานลอยคนเดิ น
ข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 1) นั้น มีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ
44 มิลลิเมตร จะให้อายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชันเท่ากับ
41 ปี และสะพานลอยคนเดินข้ามวิทยาลัยอาชีวศึ กษาชลบุ รี ซึ่ งมีระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ 43 มิลลิเมตร จะให้ อายุปลอดการซ่อมแซม
จากการเกิดคาร์บอเนชันเท่ากับ 35 ปี ในขณะที่สะพานลอยคนเดินข้ามวัด
เนินสุทธาวาสนั้น มีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ 31 มิลลิเมตร จะให้
อายุ ป ลอดการซ่ อมแซมจากการเกิด คาร์บ อเนชัน เท่ ากั บ 22 ปี สุด ท้ าย
สะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 2) ซึ่งมีระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริมเท่ากับ 40 มิลลิเมตร จะให้ อายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิด
คาร์บอเนชัน เท่ากับ 31 ปี โดยตามมาตรฐาน มยผ. จะให้ อายุปลอดการ
ซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชันที่น้อยกว่าของที่อ้างอิงจากสมการ Fick's
first law of diffusion

2
0.65
0.85
1.00

รูปที่ 7 การแบ่งระดับความรุนแรงของสภาพแวดล้อมคาร์บอเนชัน [5]

รูปที่ 9 อายุการใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่
แปรผันตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอ้างอิงมาตรฐาน มยผ.

รูปที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์แสดงผลของการแทนที่เถ้าลอยในวัสดุประสาน [5]

3.7.2 ผลจากสัมประสิทธิ์ความลึกคาร์บอเนชัน
จากผลสัมประสิทธิ์คาร์บอเนชัน (ตารางที่ 3) สามารถทานายอายุการ
ใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่แปรผันตาม
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สัมประสิทธิ์คาร์บอเนชัน โดยใช้มาตรฐาน มยผ. ได้เช่นกัน ดังรูปที่ 10 โดย
ในภาพดังกล่าวได้เสนอแนวคิ ดให้ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตที่มีระยะ
คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ 30 50 70 และ 100 มิลลิเมตร เหมือนกับ
วิธีของสมการ Fick's first law of diffusion ซึ่งสามารถทานายอายุการใช้
งานจากการเกิดคาร์บอเนชันของโครงสร้างได้

รูปที่ 10 อายุการใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่
แปรผันตามสัมประสิทธิ์คาร์บอเนชั่นอ้างอิงมาตรฐาน มยผ. (โครงสร้างสาหรับผิว
คอนกรีตที่สัมผัสความเปียกชื้น:  1 =0.95 และอยู่สภาพเสี่ยงต่อคาร์บอเนชัน
รุนแรง:  2 =1)

จากการทานายอายุการใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชันของโครงสร้าง
สะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี ตามสมการ Fick's first
law of diffusion และตามมาตรฐาน มยผ. โดยการใช้ระยะคอนกรีตหุ้ม
เหล็กเสริม และค่าสัมประสิทธิ์คาร์บอเนชันเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ เพื่อ
ทานายอายุการใช้งานจากการเกิดคาร์บอเนชัน ของโครงสร้างสะพานลอย
คนเดิ น ข้ า ม สามารถน าไปใช้ ใ นการวางแผนออกแบบ บ ารุ ง รั ก ษา
โครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตชุมชนจังหวัดชลบุรีที่ต้องเผชิญกับ
สภาวะแวดล้อมคาร์บอเนชัน ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้

4. สรุป
จากผลของการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
1) สิ่ งแวดล้ อ มของโครงสร้ างสะพานลอยคนเดิ น ข้ า มในเขตชุ ม ชน
จังหวัดชลบุรีมีค่าความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 1,112
ถึง 1,167 ppm และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 53 ถึง 58 เมื่อ
พิ จ ารณาตามมาตรฐาน มยผ. จั ด อยู่ ในสภาวะแวดล้ อ มที่ เสี่ ย งต่ อ การ
เสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชันในระดับรุนแรง
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2) ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ของโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
ในเขตชุมชนจังหวัดชลบุรีมีค่าระหว่าง 31 ถึง 44 มิลลิเมตร ส่วนกาลังอัด
ประลั ย ของคอนกรี ต มี ค่ า ระหว่ า ง 307 ถึ ง 367 กิ โ ลกรั ม ต่ อตาราง
เซนติเมตร
3) ความลึกคาร์บอเนชันเฉลี่ยของโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามใน
เขตชุ ม ชนจั ง หวั ด ชลบุ รี มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 32 ถึ ง 41 มิ ล ลิ เ มตร ส่ ว น
สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ค วามลึ ก ค าร์ บ อเนชั น มี ค่ า อยู่ ร ะห ว่ า ง 6.4 ถึ ง 7.1
มิลลิเมตร/ปี1/2
4) ตามสมการ Fick's first law of diffusion นั้น สะพานลอยคนเดิน
ข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 1) สะพานลอยคนเดินข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชลบุรี สะพานลอยคนเดินข้ามวัดเนินสุทธาวาส และสะพานลอยคนเดิน
ข้ามแยกเฉลิมไทย (สะพาน 2) มีอายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิดคาร์
บอเนชันเท่ากับ 43 37 23 และ 33 ปี ตามลาดับ
5) ตามมาตรฐาน มยผ. นั้ น สะพานลอยคนเดิ น ข้ ามแยกเฉลิม ไทย
(สะพาน 1) สะพานลอยคนเดินข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สะพานลอย
คนเดินข้ามวัดเนินสุทธาวาส และสะพานลอยคนเดินข้ามแยกเฉลิมไทย
(สะพาน 2) มีอายุปลอดการซ่อมแซมจากการเกิดคาร์บอเนชัน เท่ากับ 41
35 22 และ 31 ปี ตามลาดับ
6) ตามสมการ Fick's first law of diffusion และมาตรฐานกรม
โยธาธิการและผังเมือง สามารถทานายและคานวณอายุ ปลอดการซ่อมแซม
จากการเกิดคาร์บอเนชัน ของโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่สัมผัสกับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ โดยผลที่ได้สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ
วางแผนดูแลบารุงรักษาโครงสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่ต้องเผชิญกับ
สภาวะแวดล้อมคาร์บอเนชัน ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้
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2รองศาสตราจารย์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากาลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและการหดตัวรวมของ
คอนกรีตกาลังสูง ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ามัน ซึ่ง บดจนมีขนาดอนุภาคค้างบน
ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 โดยน้ าหนั ก เป็ น
วัสดุปอซโซลานแทนที่ปู นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วน
ร้อยละ 60, 70 และ 80 โดยน้าหนัก ของวัสดุป ระสาน กาหนดปริมาณ
วัสดุป ระสานในส่วนผสมคอนกรีต เท่ากับ 560 กก/ม 3 อัตราส่วนน้าต่อ
วั ส ดุ ป ระสาน (W/B) เท่ า กั บ 0.25 และใช้ ส ารลดน้ าพิ เ ศษเพื่ อ ควบคุ ม
ค่ายุบตัวของคอนกรีตสดให้อยู่ในช่วง 150-200 มม ทาการทดสอบกาลังอัด
ของคอนกรีตที่อายุ 7, 14, 28 และ 90 วัน และทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของ
คอนกรีตที่อายุ 28 และ 90 วัน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการหดตัวรวม
ของคอนกรีตที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน ผลการวิจัยพบว่าคอนกรีต
กาลังสูงที่ใช้เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ใน
ปริ ม าณสู ง ที่ อั ต ราการแทนที่ ร้ อ ยละ 70 โดยน้ าหนั ก ของวั ส ดุ ป ระสาน
สามารถให้กาลังอัดสูงถึง 82.2 เมกะปาสคาล ที่อายุ 90 วัน ซึ่งมีกาลังอัด
สู ง กว่ า คอนกรี ต ควบคุ ม ค่ า โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น ของคอนกรี ต ที่ ผ สม
เถ้ าปาล์มน้ามันบดละเอียดแปรผันตรงตามกาลัง อัดของคอนกรีต และ
ผลการทดสอบการหดตั ว รวมของคอนกรี ต ที่ ผ สมเถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น
บดละเอียด พบว่า เมื่ออัตราส่วนการแทนที่ข องเถ้ าปาล์ม น้ามันเพิ่ ม ขึ้ น
ส่งผลให้การหดตัวรวมของคอนกรีตมีค่าลดลง
คาสาคัญ: เถ้าปาล์มน้ามัน, คอนกรีตกาลังสูง, การแทนในปริมาณสูง,
วัสดุปอซโซลาน

Abstract
This research aims to study compressive strength and total
shrinkage of high strength concrete containing high volume
ground palm oil fuel ash. Palm oil fuel ash (POFA) was ground
by grinding machine until the particles retained on a sieve No.
325 of less than 1% by weight. Then, ordinary Portland cement
(OPC) was replaced by ground palm oil fuel ashes at the rates
of 60, 70 and 80% by weight of binder. The total binder content

of concrete was 560 kg/m3 and water to binder ratio was set as
a constant of 0.25. Superplasticizer was used to control the
slump of fresh concrete between 150 to 200 mm. Compressive
strength of concrete was investigated at 7, 14, 28 and 90 days,
and modulus of elasticity of concrete was investigated at 28 and
90 days. The total shrinkage of concrete was determined at 1, 3,
7, 14 and 28 days. The results indicated that the use of ground
POFA to replace OPC at 70% by weight of binder gave
compressive strength at 90 days of 82.2 MPa which was as high
as that of CT concrete. The modulus of elasticity of high volume
ground POFA concretes was related to its compressive strength,
i.e. the modulus of elasticity of concrete was increased with the
increased compressive strength of concrete. The total shrinkage
of concrete was reduced when the cement replacement level
by ground POFA increased.
Keywords: Palm oil fuel ash, High-Strength concrete,
High volume, Pozzolanic material

1. ค้าน้า
เนื่ อ งจากทั่ ว โลกมี ก ารใช้ ค อนกรี ต ในการสร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
อย่ า งแพร่ ห ลายและเพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น ในทุ ก ปี ท าให้ มี ค วามต้ อ งการ
ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของคอนกรีตในปริมาณมาก ซึ่งการผลิต
ปูนซีเมนต์ ไม่เพียงแต่ใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูง มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน
แต่ยังส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะเรือนการจก เนื่องจากการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตออกสู่ ชั้นบรรยากาศ และเป็น
ที่ ม าของปั ญ หาสภาวะโลกร้ อ นในปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น ที่ ดิ น
ในย่านชุมชนมีมูลค่าสูง เจ้าของที่ดินจึงนิยมสร้างตึกสูงเพื่อใช้ประโยชน์
ที่ดินให้ได้มากที่สุด การสร้างตึกสูงจาเป็นต้อ งใช้คอนกรีตกาลังสูงในการ
ก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงของโครงสร้าง
แล้ ว ยั ง ช่ ว ยลดขนาดของชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า งให้ เ ล็ ก ลง ในขณะที่ ยั ง มี
ประสิทธิภาพในการรับ แรงได้อย่างดี ด้วยเหตุนี้การลดต้นทุนในการใช้
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ปู น ซี เ มนต์ โ ดยการใช้ วั ส ดุ ท ดแทนชนิ ด อื่ น เป็ น วั ส ดุ ป ระสานจึ ง เป็ น
ทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถลดต้นทุนในงานก่อสร้างได้
วั ส ดุ ป อซโซลานเป็ น วั ส ดุ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการน ามาใช้ แ ทนที่
ปูนซีเมนต์ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุจากแหล่งที่มาต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น
เถ้าลอย เถ้าก้นเตา เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย และเถ้าปาล์มน้ามัน เป็นต้น
[1-5] วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุที่สามารถทาปฏิกิริยาปอซโซลานในคอนกรีต
เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม การรั บ ก าลั ง อั ด และปรั บ ปรุ ง ความทนทานของคอนกรี ต
ซึ่ ง วั ส ดุ ป อ ซ โ ซ ล า น ที่ น า มา ศึ ก ษ า ใ นวิ จั ย นี้ คื อ เ ถ้ า ป า ล์ ม น้ ามั น
โดยเถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น เป็ น ผลพลอยได้ จ ากกระบวนการเผาปาล์ ม น้ ามั น
โดยมีวัสดุเหลือทิ้งที่ ประกอบไปด้วยทางปาล์ มน้ามัน, เปลือกปาล์มน้ามัน
และกะลาปาล์มน้ามัน จากนั้นวัสดุเหล่านี้จะนาไปเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่วนที่เ หลือจากการเผากากน้ามั นปาล์มเหล่ านี้ คื อ เถ้ าปาล์มน้ามัน ซึ่ ง
ส่วนใหญ่แล้ว เถ้าปาล์มน้ามัน จะถูกจัดเป็นวัสดุเหลือ ทิ้งและนาไปฝังกลบ
ต่อไป ในปี 2561 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร [6] รายงานว่าประเทศไทย
มี ก ารผลิ ต ปาล์ ม น้ ามั น สู ง ถึ ง 15.5 ล้ า นตั น และมี แ นวโน้ ม จะเพิ่ ม ขึ้ น ใน
ทุ ก ๆ ปี จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง Weerachart Tangchirapat [7] พ บ ว่ า
เถ้าปาล์มน้ามันมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่และมีรูพรุนสูงทาปฏิกิริยาปอซโซลาน
ค่อนข้างต่า แต่เมื่อนาไปบดเพื่อเพิ่มความละเอียด ทาให้เถ้าปาล์มน้ามัน
สามารถทาปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดีและให้กาลังอัดที่สูงขึ้นด้วย เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดตามมาตรฐาน ASTM
C618 [8] พ บ ว่ า เ ถ้ า ป า ล์ ม น้ า มั น บ ด ล ะ เ อี ย ด ส า ม า ร ถ จั ด เ ป็ น
วัสดุปอซโซลาน Class N และสามารถใช้เป็นวัสดุประสานในงานคอนกรีต
โดยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนที่เหมาะสมได้
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการนาเถ้าปาล์มน้ามัน
มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง ที่สุ ด โดยศึ ก ษาการใช้ เ ถ้ า ปาล์ มน้ ามั นบดซึ่ ง มี
ขนาดอนุ ภ าคค้ า งบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1
โดยน้ าหนั ก มาแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ เ พื่ อ ผลิ ต คอนกรี ต ก าลั ง สู ง โดยศึ ก ษา
ปริมาณการแทนที่ ปู นซี เ มนต์ ด้วยเถ้ าปาล์ ม บดละเอีย ดในปริม าณสู ง ใน
อั ต ราร้ อ ยละ 60, 70 และ 80 โดยน้ าหนั ก ของวั ส ดุ ป ระสาน ที่ มี ผ ลต่ อ
การรับกาลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่น และการหดตัวของคอนกรีตกาลังสูง

2. วัสดุและวิธีการศึกษา
2.1 วัสดุประสาน
วัสดุประสานที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ปู นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 (OPC) และเถ้ าปาล์มน้ามันบดละเอียด (POFA) ซึ่ ง มาจาก
โรงงานน้ามันปาล์ม จ.ชุมพร โดยเถ้าปาล์มน้ามันที่นามาเป็นวัสดุเหลือใช้
จากการน ากากปาล์ ม น้ ามั น ไปเผาไหม้ เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ใช้ ใ นโรงงาน
น้ ามั น ปาล์ ม น าเถ้ า ที่ ไ ด้ จ ากโรงงานมาบดละเอี ย ดให้ มี อ นุ ภ าคค้ า งบน
ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ที่มีช่องเปิดของตะแกรงขนาด 45 ไมโครเมตร
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 โดยน้ าหนั ก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท าปฏิ กิ ริ ย า
ปอซโซลานได้ดีขึ้น ดังแสดงดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียด

2.2 มวลรวม
มวลรวมที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ
เป็นหินแกรนิตจาก จ.กาญจนบุรี โดยมีขนาดใหญ่สุด 3/8 นิ้ว และมวลรวม
ละเอียดจากธรรมชาติ เป็นทรายแม่น้า โดยมีขนาดผ่านตะแกรงมาตรฐาน
เบอร์ 4
มวลรวมละเอียดจากทรายแม่น้าและมวลรวมหยาบจากหินแกรนิตมี
ความถ่ ว งจ าเพาะเท่ า กั บ 2.61 และ 2.62 ตามล าดั บ และค่ า มี โ มดู ลั ส
ความละเอียดเท่ากับ 2.82 และ 5.76 ตามลาดับ
2.3 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
สมบั ติ ท างกายภาพของเถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น บดละเอี ย ดที่ ท ดสอบคื อ
ความละเอียดโดยวิธีร่อนแบบเปียก (Wet Sieve Analysis) ตามมาตรฐาน
ASTM C430 [9] ซึ่งเป็นการทดสอบโดยพิจารณาน้าหนักของวัสดุประสาน
ที่ เ หลื อ ค้ า งบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ของวั ส ดุ ป ระสาน รวมทั้ ง
ทดสอบความหนาแน่นของวัสดุประสานตามมาตรฐาน ASTM C188 [10]
ซึ่งจะได้ค่าความถ่วงจาเพาะของวัสดุประสานทั้งสองชนิดคือ ปูนซีเมนต์
และเถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียด
2.4 ส่วนผสมของคอนกรีตและการทดสอบ
ส่ ว นผสมของคอนกรี ต ในการศึ ก ษานี้ ป ระกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นหลั ก
ส่ ว น แ ร ก คื อ ค อ น ก รี ต ค ว บ คุ ม (CT) โ ด ย มี วั ส ดุ ป ร ะ ส า น จ า ก
ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 ซึ่ ง อ้ า งอิ ง จากงานวิ จั ย ของ
บุษรา มีนยุทธ์ และคณะ [11] ในส่วนที่สองเป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่ ใช้
เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ ในอัตราร้อยละ 60 (POFA60),
7 0 (POFA70) แ ล ะ 8 0 (POFA80) โ ด ย น้ า ห นั ก ข อ ง
วัสดุประสาน มีอัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานคงที่เท่ากับ 0.25 และควบคุม
การยุบตัวของคอนกรีต ให้อยู่ระหว่าง 150-200 มม โดยการใช้สารลดน้า
พิเศษเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการทางานของคอนกรีตสด ซึ่งส่วนผสม
ของคอนกรี ต แสดงในตารางที่ 1 ผสมคอนกรี ต ตามส่ ว นผสมข้ า งต้ น
หลังจากนั้น เทคอนกรีตสดลงในแบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 มม สูง 200 มม หลังจากนั้นเป็นเวลา 48 ชั่วโมง (เนื่องจาก
คอนกรีตไม่สามารถแข็งตัวได้ในเวลา 24 ชั่วโมง จึงต้องทาการแกะแบบที่
48 ชั่ ว โมง) น าตั ว อย่ า งออกจากแบบหล่ อ และน าตั ว อย่ า งไปบ่ ม ในน้ า
สะอาด ทดสอบกาลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 7, 14, 28 และ 90 วัน แต่ละ
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อายุใช้คอนกรีต 3 ตัวอย่าง เพื่อนาผลการทดสอบมาเฉลี่ยกัน โดยแต่ละ
ตั ว อย่ า งต้ อ งมี ค่ า ก าลั ง อั ด ที่ ต่ า งจากค่ า เฉลี่ ย ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10.6 ตาม
มาตรฐาน ASTM C39 [12] ก่อนการทดสอบกาลังอัดของคอนกรีตทุกครั้ง
ต้องทาการขัดผิวของคอนกรีตให้ได้ระดับก่อนการทดสอบ เช่นเดียวกับการ
ทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C469
[13] โดยทดสอบที่อายุ 28 และ 90 วัน ในการทดสอบใช้ตัวอย่างคอนกรีต
3 ตัวอย่าง
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ทดสอบการหดตัวรวมของคอนกรีตโดย ผสมคอนกรีตและเทลงในแบบ
หล่อขนาด 75x75x285 มม3 ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นถอด
แบบ และนาตัวอย่างทดสอบเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 23±2 องศา
เซลเซี ย ส มี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์ ร้ อ ยละ 50±4 โดยควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้ น ตลอดระยะเวลาการทดสอบ ท าการทดสอบการหดตั ว ของ
คอนกรีตที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C157 [14]
การหดตัวของคอนกรีตแต่ละอายุ 3 ตัวอย่าง เพื่อนาผลการทดสอบมาเฉลี่ย
กัน

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์
Mix Proportion (kg/m3)
Cement

POFA

Fine

Coarse

Water

SP
(% of binder)

W/B

Slump (mm)

CT

560

-

780

1020

140

0.9

0.25

150

POFA60

224

336

760

920

140

1.1

0.25

150

POFA70

168

392

750

910

140

1.2

0.25

170

POFA80

112

448

745

900

140

1.3

0.25

180

Mix

3. ผลการทดสอบ

3.2 กาลังอัดของคอนกรีต

3.1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดและอายุของคอนกรีตที่แทนที่ OPC ด้วย
POFA ที่อัตราส่วนร้อยละ 60, 70 และ 80 โดยน้าหนัก ของวัสดุประสาน
แสดงดังรูปที่ 2 พบว่าที่อายุ 7, 14, และ 28 วัน คอนกรีตที่ผสม POFA มี
ค่ากาลังอัดที่ต่ากว่าคอนกรีต CT ในทุกการแทนที่ โดยคอนกรีต CT มีค่า
กาลังอัดเท่ากับ 61.4, 67.5 และ 72.1 เมกะปาสคาล ที่อายุ 7, 14 และ 28
วัน ตามลาดับ ขณะที่คอนกรีต POFA60 มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 34.7, 46.5
และ 59.5 เมกะปาสคาล หรือคิดเป็นร้อยละ 57, 69 และ 83 ของคอนกรีต
CT ตามลาดับ คอนกรีต POFA70 มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 40.4, 53.9 และ
69.2 เมกะปาสคาล หรื อ ร้ อ ยละ 66, 80 และ 96 ของคอนกรี ต CT
ตามลาดับ และคอนกรีต POFA80 มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 26.4, 35.6 และ
46.3 เมกะปาสคาล หรื อ ร้ อ ยละ 43, 53 และ 64 ของคอนกรี ต CT
ตามลาดับ เมื่อพิจารณากาลังอัดของคอนกรีตที่มีการแทนที่เถ้าปาล์มน้ามัน
บดละเอียดในอัตราร้อยละ 60 และ 70 โดยน้าหนักของวัสดุประสาน เมื่อ
พัฒนากาลังอัดจนถึงอายุ 28 วันสามารถจัดเป็นคอนกรีตกาลังสูงได้ตาม
มาตรฐาน ACI 363 [18]

ตารางที่ 2 แสดงสมบั ติ ท างกายภาพของ OPC และ POFA พบว่ า
POFA มี ข นาดอนุ ภ าคค้ า งบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 เท่ า กั บ
ร้อยละ 0.61 โดยน้าหนัก เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C430 [9] จาก
มาตรฐาน ASTM C618 [8] วัสดุปอซโซลานที่มีความละเอียดที่เหมาะสม
ต้องมีปริมาณที่ค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 34 โดย
น้าหนักของวัสดุประสาน หากบดจนได้ความละเอียดสูงส่งผลให้มีศักยภาพ
ในการท าปฏิ กิ ริ ย ามากขึ้ น ความละเอี ย ดที่ สู ง เป็ น ส่ ว นช่ ว ยให้ มี ก ารท า
ปฏิ กิ ริ ย าได้ ดี ขึ้ น [15] ในขณะที่ OPC มี ข นาดอนุ ภ าคค้ า งบนตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 325 ร้อยละ 11.35 โดยน้าหนัก จากงานวิจัยที่ผ่านมาแสดง
ให้เห็นได้ว่า เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดที่มีความละเอียดสูงขึ้นจะช่วยเพิ่ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท า ป ฏิ กิ ริ ย า ป อ ซ โ ซ ล า น ไ ด้ [ 4 , 1 6 , 1 7 ]
ความถ่วงจาเพาะของ OPC มีค่าเท่ากับ 3.14 ซึ่งมากกว่าความถ่วงจาเพาะ
ของ POFA ที่มีค่าเท่ากับ 2.66
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประสาน
Material

Retained on a No. 325 sieve

Specific gravity

OPC

(% by weight)
11.35

3.14

POFA

0.61

2.66

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดและอายุของคอนกรีตกาลังสูง
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เมื่อพิจารณาการพัฒนากาลังอัดของคอนกรีตในช่วงอายุต้น (7-14 วัน)
เห็นได้ว่า คอนกรีตที่ ใช้ POFA แทนที่ OPC มีกาลังอัดในช่วงต้นที่ต่า แต่
ในช่วงอายุป ลายคอนกรีต มีก ารพั ฒนาได้ สูง ขึ้ น โดยที่อายุ 90 วัน ของ
คอนกรีต POFA70 มีกาลังอัดสูงถึง 82.2 เมกะปาสคาล ยิ่งไปกว่านั้นที่อายุ
90 วัน คอนกรีต POFA ที่แทนที่ในอัตราร้อยละ 70 โดยน้าหนักของวัสดุ
ประสานมีค่ากาลังอัดสูงกว่ากาลังอัดของคอนกรีต CT การพัฒนากาลังอัด
ของคอนกรีต POFA ที่พัฒนากาลังอัดได้สูงขึ้นในช่วงอายุปลายและอัตรา
การเพิ่ ม ขึ้ น ของก าลั ง อั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการใช้ POFA
แทนที่ OPC โดยจะเห็นได้ว่าการใช้วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานในงาน
คอนกรีต ส่งผลให้คอนกรีต พร้อมจะทาปฏิกิริยาปอซโซลานอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงอายุปลาย ในขณะที่ปูนซีเมนต์จะเกิดปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวใน
ระบบคือ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน และโดยปกติการพัฒนากาลังของคอนกรีตที่ใช้
ปูนซีเมนต์ล้วนจะชะลอตัวลงภายหลังอายุ 28 วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Karim และคณะ [19] ที่ศึกษาการพัฒนากาลังอัดของคอนกรีตที่มีการ
แทนที่ OPC ด้วย POFA โดยพบว่าการใช้เถ้าปาล์มน้ามัน บดละเอียดช่วย
พัฒนากาลังอัดให้สูงขึ้นในช่วงอายุปลาย อย่างไรก็ตาม Karim และคณะ
[19] ได้เ สนอว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ในการแทนที่เ ถ้าปาล์ มน้ามัน
บดละเอียดเพื่อเป็นวัสดุประสานบางส่วนในงานคอนกรีตคือร้อยละ 20 โดย
น้าหนักของวัสดุประสาน โดยเถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดที่มีอนุภาคที่ไม่
เท่ากันส่งผลต่อความเหมาะสมของอัตราการแทนที่ต่างกัน

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดและอัตราส่วนการแทนทีป่ ูนซีเมนต์ด้วย
เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียด

พิจารณาการแทนที่ POFA ในแต่ละอัตราส่วน แสดงดังรูปที่ 3 พบว่า
คอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราร้อยละ
70 โดยน้าหนักของวัสดุประสานเป็นอัตราการแทนที่ที่เหมาะสม เมื่อเทียบ
กับคอนกรีต POFA60 และ POFA80 เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลาน เป็น
ปฏิกิริยาทางเคมีที่ SiO2 ในวัสดุปอซโซลานทาปฏิกิริยากับ Ca(OH)2 ที่เป็น
ผลผลิตจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ทาให้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน ซึ่งได้ผลผลิต
ของปฏิกิริยาเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตหรือ C-S-H โดย CS-H ทาหน้าที่เป็นตัวประสาน ส่งผลให้คอนกรีต สามารถรับกาลังได้มากขึ้น
และคอนกรีต POFA80 ที่มีอัตราการแทนที่ของเถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียด
ที่สูง ทาให้มีปริมาณ OPC ลดลงเหลือปริมาณที่น้อย ส่งผลให้เกิดสารตั้งต้น
Ca(OH)2 ในปริมาณที่น้อยกว่า POFA70 และมีโอกาสที่น้อยกว่าในการทา
ปฏิกิริยาปอซโซลานต่ออีกลาดับหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัย จาตุรพิ
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ทั ก ษ์ กุ ล และ ไกรวุ ฒิ เกี ย รติ โ กมล [20] และในทางกลั บ กั น คอนกรี ต
POFA60 มีปริมาณ SiO2 ที่ต่ากว่าคอนกรีต POFA70 เนื่องจากมีการแทนที่
เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดในปริมาณที่น้อยกว่าทาให้มีผลผลิตจากการทา
ปฏิกิริยาปอซโซลานที่ต่ากว่า
3.3 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น ของคอนกรี ต แสดงดั ง รู ป ที่ 4 จากการศึ ก ษาพบว่ า
ค่ า โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น ของคอนกรี ต ที่ ใ ช้ เ ถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น บดละเอี ย ดเป็ น
วัสดุป ระสานแทนที่ OPC ทั้ง 3 อัตราการแทนที่ โดยทดสอบอัตราการ
แทนที่ละ 3 ตัวอย่างที่อายุ 28 และ 90 วัน เมื่อพิจารณาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
ของคอนกรีตที่ใช้เถ้า ปาล์มน้ามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ พบว่าการ
แทนที่ของเถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดที่ทาให้คอนกรีตมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
สูงสุดคือร้อยละ 70 และรองลงมาเป็นร้อยละ 60 และ 80 ตามลาดับ ซึ่งค่า
โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น ของคอนกรี ต POFA แปรผั น ตรงกั น กั บ ก าลั ง อั ด เมื่ อ
พิจารณาคอนกรีต POFA70 ในแต่ละตัวอย่างที่อายุ 28 วัน มีค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นเท่ากับ 32.0, 30.8 และ 33.2 จิกะปาสคาล และที่อายุ 90 วัน มีค่า
โมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 36.6, 36.6 และ 33.3 จิกะปาสคาล รองลงมาด้วย
คอนกรีต POFA 60 ที่อายุ 28 วัน มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ ากับ 31.6, 28.6
และ 29.0 จิกะปาสคาล และที่ อายุ 90 วัน มีค่ าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ ากั บ
30.2, 31.6 และ 34.4 จิกะปาสคาล และคอนกรีต POFA80 ที่อายุ 28 วัน
มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 24.1, 28.0 และ 28.3 จิกะปาสคาล และที่อายุ
90 วัน มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 30.8, 29.5 และ 31.4 จิกะปาสคาลซึ่ง
เป็ น อั ต ราส่ ว นที่ มี ก าลั ง อั ด ต่ าที่ สุ ด และมี ค่ า โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น ต่ าที่ สุ ด
เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคอนกรีตแทนที่ POFA กับ คอนกรีต CT
จากงานวิจัยของ บุษรา มีนยุทธ์ และคณะ [11] พบว่าคอนกรีต POFA มีค่า
โมดูลัสยืดหยุ่น ในทุ กการแทนที่ ที่ต่ ากว่าคอนกรี ตควบคุ ม เปรียบเทียบ
คอนกรีต POFA70 และ คอนกรีต CT ที่มีกาลังอัดสูงสุดทั้ง 2 อัตราส่วน
ที่อายุ 90 วัน (82.2 เมกะปาสคาล สาหรับคอนกรีต POFA70 และ 74.2
เมกะปาสคาล สาหรับคอนกรีต CT) พบว่าคอนกรีต CT มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
สูงกว่าคอนกรีต POFA70 อยู่มาก ซึ่งนอกจากผลจากกาลังอัดของคอนกรีต
CT ที่สูงกว่า ยังมีผลของคุณสมบัติของมวลรวม โดยหิน ที่ใช้ในการศึกษานี้
แตกต่างจากหินจากการศึกษาของบุรษา มีนยุทธ์ และคณะ [11] จากผล
การทดสอบจะเห็นว่าคุณภาพของหินส่งผลอย่างมากต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
ของคอนกรีต

STR44-4

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและกาลังอัดของคอนกรีต

1263

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

จากผลการทดสอบยั ง พบว่ า การแทนที่ OPC ด้ ว ย POFA ไม่ ส่ ง ผล
กระทบต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นโดยตรง แต่ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้นตาม
ก าลั ง อั ด ของคอนกรี ต ที่เ พิ่ ม ขึ้ น โดยสมบั ติ ก ารเสี ย รู ป ของซี เ มนต์เ พสต์
มวลรวม และการยึดเกาะระหว่างซีเมนต์เพสต์กับมวลรวม สมบัติดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่ อ การรั บ ก าลั ง อั ด และโมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น ของคอนกรีต
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา มีนยุทธ์ และคณะ [11] ที่ใช้เถ้าก้นเตา
บดละเอียดเป็นวัสดุปอซโซลาน พบว่าการใช้วัสดุปอซโซลานไม่มีผลกระทบ
ต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่น โดยค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้นตามกาลังอัดที่สูงขึ้น
3.4 การหดตัวรวมของคอนกรีต
การหดตัวรวมของคอนกรีตเป็นสมบัติของคอนกรีตที่ สาคัญอย่างหนึ่ง
เนื่ อ งจากคอนกรี ต ที่ มี ก ารหดตั ว รวมมากจะส่ ง ผลให้ ค อนกรี ต เกิ ด การ
แตกร้าวได้ การเกิดการหดตัวรวมของคอนกรีตมีปัจจัยหลักคือการสูญเสีย
น้าในช่องว่าง (Capillary pore) ซึ่งการสูญเสียน้าจะเริ่มต้นจากช่องว่างที่
ใหญ่ในช่วงอายุต้นของคอนกรีต ตามด้วยช่องว่างขนาดเล็กในช่วงอายุถัดไป
ซึ่งจากรูปที่ 4 พบว่าคอนกรีต POFA80 เป็นคอนกรีตที่มีการหดตัวต่าที่สุด
โดยมีค่าการหดตัวรวมของคอนกรีต POFA80 ที่อายุ 1 และ 3 วัน เท่ากับ
68 และ 241 ไมโครสเตรน หลังจากนั้น มีอัตราการหดตัวลดลง โดยมีค่า
เท่ า กั บ 408, 571 และ 721 ไมโครสเตรน ที่ อ ายุ 7, 14 และ 28 วั น
ตามลาดับ ในขณะที่คอนกรีตควบคุม มีการหดตัวที่สูงกว่าคอนกรีตที่ผสม
เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดในทุกอายุการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุ
14 วัน คอนกรีตควบคุมมีการหดตัวสูงถึง 731 ไมโครสเตรน แต่คอนกรีตที่
ผสมเถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์มีการหดตัวเพียง 571-646
ไมโครสเตรนเท่านั้น
เมื่อเปรียบเทียบการหดตัวของคอนกรีตที่ใช้ POFA แทนที่ OPC กับ
คอนกรีต CT ที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียวที่อายุ 28 วัน
พบว่ า คอนกรี ต POFA60, POFA70 และ POFA80 มี ค่ า การหดตั ว รวม
เท่ากับ 827, 780 และ 721 ไมโครสเตรน ตามลาดับ และค่าหดตัวรวมของ
คอนกรีต CT ที่อายุเ ดียวกัน เท่ากับ 856 ไมโครสเตรน แสดงให้เ ห็ น ว่ า
คอนกรี ต ที่ ใ ช้ เ ถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น บดละเอี ย ดมี ค่ า การหดตั ว รวมน้ อ ยกว่ า
คอนกรี ต CT ซึ่ ง เห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ อั ต ราการแทนที่ POFA มากขึ้ น ท าให้
การหดตัวของคอนกรีต มีแนวโน้ม ลดลงตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Alsubari และคณะ [21] และงานวิจัยของ Hamada และคณะ [22]
เนื่ อ งจาก POFA มี ข นาดอนุ ภ าคเล็ ก จึ ง สามารถเข้ า ไปอุ ด ช่ อ งว่ า งใน
คอนกรีต ทาให้ค อนกรี ตมี ช่ องว่า งน้ อยลงและมีค วามหนาแน่ นมากขึ้ น
ส่งผลให้คอนกรีตมีการสูญเสียน้าลดลง

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวรวมและอายุของคอนกรีต
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4. สรุปผลการทดสอบ
4.1 เถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น บดละเอี ย ดที่ มี ค วามละเอี ย ดค้ า งบนตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้าหนัก แทนที่ปูนซีเมนต์ปริมาณ
สู ง มี อั ต ราส่ ว นการแทนที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 70 โดยน้ าหนั ก ของ
วัสดุประสาน โดยมีกาลังอัดที่อายุ 90 วัน สูงถึง 82.2 เมกะปาสคาล จัดเป็น
คอนกรีตกาลังสูงได้
4.2 การใช้เถ้าปาล์มน้ามัน บดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในคอนกรีต
สามารถลดต้ น ทุ น ของคอนกรี ต ได้ สู ง เนื่ อ งจากคอนกรี ต POFA70 ใช้
ปู น ซี เ มนต์ เ พี ย งร้ อ ยละ 30 ของคอนกรี ต CT ซึ่ ง สามารถลดการใช้
ปูนซีเมนต์ได้สูงถึง 392 กก/ม3 โดยมีกาลังอัดที่อายุ 90 วัน สูงกว่าคอนกรีต
ที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียว
4.3 การใช้เถ้าปาล์มน้ามันบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในคอนกรีต ไม่
ส่งผลต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต โดยค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
จะแปรผั น ตามก าลั ง อั ด ของคอนกรี ต กล่ า วคื อ ค่ า โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น ของ
คอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อกาลังอัดของคอนกรีตมีค่าสูงขึ้น
4.4 การใช้เถ้าปาล์มน้ามัน บดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในคอนกรีต
ส่ ง ผลให้ ค่ า การหดตั ว รวมของคอนกรี ต ลดลงตามอั ต ราส่ ว นการแทนที่
เนื่ อ งจากอนุ ภ าคของเถ้ า ปาล์ ม น้ ามั น บดละเอี ย ดมี ข นาดเล็ ก ท าให้ ล ด
ช่องว่างในคอนกรีตและทาให้คอนกรีตมีความหนาแน่นมากขึ้น
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การต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียว
Earthquake Resistance of Non-Ductile Reinforce Concrete Building
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก าการต้ านทานแรงแผ่ น ดิ น ไหวของ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียวในประเทศไทย อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กนามาใช้เพื่อประเมินความสามารถในการต้านทานแรง
แผ่นดินไหวโดยอาคารจะถูกสมมติให้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ของประเทศไทยที่มีระดับความรุนแรงในการเกิดแผ่นดินไหวแตกต่างกัน 3
ระดั บ ได้ แ ก่ บริ เวณพื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง บริ เวณที่ 1 และบริ เวณที่ 2 โดย
โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจะถูกพิจารณาเป็นแบบจาลองสองมิติ
พฤติกรรมความเสียหายของอาคารจะแสดงอยู่ในรูปของจุดหมุนพลาสติก
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุมหมุนกับโมเมนต์ดัด ซึ่งกฎของความสัมพันธ์
นี้จะถูกควบคุมด้วยโมเมนต์ที่จุดคราก โมเมนต์สูงสุดและมุมหมุนสูงสุด จาก
ผลการศึกษาเส้นโค้งสมรรถนะของโครงสร้างพบว่า โครงสร้างอาคารจะ
ยังคงมีพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นเมื่อแรงแผ่นดินไหวที่กระทาไม่เกิน 10653
กิโลกรัม และโครงสร้างอาคารสามารถต้านทานแรงสูงสุดในช่วงไม่ยืดหยุ่น
ได้ไม่เกิน 17,140 กิโลกรัมก่อนที่โครงสร้างจะเข้าสู่สภาวะพังทลายและเมื่อ
อาคารถูกกระทาด้วยแรงแผ่นดินไหวจากพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 3 โซน พบว่ า
อาคารเกิดความเสียหายที่เสาและคานอย่างรุ่นแรง โดยพฤติกรรมโดยรวม
ของอาคารเกิดกว่าระดับสมรรถนะป้องกันการพังทลายนั่นหมายถึงอาคาร
จะเกิดการวิบัติเมื่อถูกกระทาด้วยแรงแผ่นดินไหวสูงสุดจากเขตพื้นที่เสี่ยง
ภัยดังกล่าว
คาสาคัญ: การต้านทานแผ่นดินไหว, อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, ปราศจาก
ความเหนียว

Abstract
This study emphasized to investigate the earthquake force
resistance of non-ductile the reinforced concrete building
constructed in Thailand. The 4-story RC building was adopted
to evaluate the earthquake resistance capacity when it
subjected to earthquake forces. A 4-story RC building is
assumed to locate in three intensity levels of Thailand’s
hazard area, surveillance zone, the first zone, and the second
zone. The RC frame was modeled as a two-dimensional. The
moment-rotation relationship consists of the yielding moment,
capping moment, and capping rotation obtained in the plastic

hinge model. The capacity curve indicated that the 4-story RC
building remains elastic behavior when the earthquake force
regarded as base shear subjected to the building not more
than 10653-kilogram forces and it can resist the maximum base
shear in an inelastic range around 17140-kilogram forces before
the collapse. When the building subjected to the earthquake
forces from three intensity levels of Thailand’s hazard area,
the beam and column were severely damaged and the global
behavior of the building beyond the level of collapse
prevention means the building is collapse.

1. คานา
แผ่นดินไหวเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ใน
บริเวณที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก แต่จากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา
กลั บ พบว่ า เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวแต่ ล ะครั้ง มั ก ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ซึ่งล้วนแล้วเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่
อยู่ในเกณฑ์บังคับให้ต้องออกแบบและให้รายละเอียดโครงสร้างเป็นกรณี
พิ เ ศษเพื่ อ ต้ า นทานแรงจากแผ่ น ดิ น ไหว ซึ่ ง ระดั บ ความเสี ย หายของ
โครงสร้างอาคารก็จะขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวและ
ระดับ ความสามารถในการต้านทานแรงแผ่น ดิน ไหวทั้ งในด้านกาลังของ
โครงสร้างอาคารและความสามารถในการเคลื่อนตัวของอาคารภายหลังเกิด
ความเสียหายหรือที่เรียกว่าค่าความเหนียว (ductility)
สาหรับ อาคารขนาดเล็ ก เช่ น อาคารพั กอาศั ย ตึ กแถว และอาคาร
พาณิ ช ย์ จั ด เป็ น ประเภทอาคารที่ มิ ได้ อ ยู่ ในเกณฑ์ บั ง คั บ ตามประกาศ
กฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ดั ง นั้ น จากอดี ต ที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น การออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารประเภทนี้ จึงเป็นเพียงการออกแบบเพื่อรับน้าหนักบรรทุก
ใช้งานและแรงลมโดยทั่วไป ซึ่งมิได้มีการพิจารณาออกแบบเหล็กเสริมพิเศษ
สาหรับต้านทานแรงแผ่นดินไหว ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่มี
ความรุนแรงแล้วอาคารเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายขึ้นได้
ง่าย แต่ถึงกระนั้น ถึงแม้ว่าอาคารเหล่านี้จะมิได้เสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรง
แผ่ น ดิ น ไหว แต่ ด้ ว ยรายละเอี ย ดการเสริ ม เหล็ ก ปลอกที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ใน
โครงสร้ า งเสาและคานก็ พ อจะช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการต้ า นแรง
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แผ่ น ดิ น ไหวและช่ วยให้ ระบบโครงสร้า งมี ค่ าความเหนี ย วในระดั บ หนึ่ ง
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มี ขนาดไม่รุนแรงนัก อาคารเหล่านี้ก็
ยังคงพอต้านทานอยู่ได้โดยไม่เกิดการพังทลาย แต่ก็อาจทาให้โครงสร้าง
บางส่วนเกิดความเสียหายขึ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อให้ วิ ศ วกรรวมถึ ง เจ้ า ของอาคารได้ ท ราบ ถึ ง ระดั บ
ความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่
มิ ได้ ถู ก ออกแบบให้ ต้ า นทานแผ่ น ดิ น ไหวซึ่ ง ถื อ เป็ น อาคารประเภทที่
ปราศจากความเหนียว (Non-ductile) นี้ ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มิได้ออกแบบให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยได้เลือกระบบ
โครงสร้างอาคารพาณิชย์ความสูง 4 ชั้น มาทาการศึกษาในครั้งนี้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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แบบจาลองระบบหลายระดับขั้นเสรี (Multi degree of freedom, MDF)
ก็พบว่า การเคลื่อนตัวที่พื้นชั้นต่างๆ รวมถึงค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่าง
ชั้นมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าแบบจาลองทั่ว ไปที่ไม่ได้คานึงถึงผลของการ
เสื่อมถอยที่เกิดจากชิ้นส่วนประกอบปราศจากความเหนียว[3] ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับ การต้านทานแรงแผ่นดิน ไหวของอาคารเก่าซึ่งจัดเป็ น
อาคารที่ป ราศจากความเหนียว (ซึ่งเป็นประเภทอาคารที่มิได้มีการเสริม
เหล็กพิเศษเพื่อให้อาคารมีความเหนียว) จึงต้องคานึงถึงพฤติกรรมการเสื่อม
ถอยเหล่านี้ เข้ าไว้ในการวิเคราะห์ โดยพฤติ ก รรมไม่เชิงเส้น ของชิ้น ส่ วน
โครงสร้างเมื่อเกิดความเสียหายจะแสดงในรูปของจุดหมุนพลาสติก
จุ ด หมุ น พลาสติ ก (Plastic hinge) จะเป็ น จุ ด ที่ แ สดงการเกิ ด ความ
เสียหายเนื่ องจากการดั ดจนท าให้ เกิ ดมุ มหมุ น โดยแบบจาลองที่ ใช้ จะมี
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์กับมุมหมุนดังรูปที่ 2

2.1 พฤติกรรมของชิ้นส่วนคอนกรึตเสริมเหล็กปราศจากความเหนียว
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาผลตอบสนองของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ปราศจากความเหนียวซึ่งหมายถึงชิ้นส่วนโครงสร้างที่ไม่ได้มีการให้
รายละเอียดเหล็กเสริมเป็นกรณีพิเศษเพื่อใช้ในการป้องกันแรงกระทาที่มี
ลักษณะเป็นวงรอบหรือวัฏจักร โดยพฤติกรรมของชิ้นส่วนประเภทนี้เมื่อถูก
กระทาด้วยแรงกระทาแบบวัฏ จักรจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมถอยของกาลัง
(Strength degradation) และค่ าสติ ฟ เนส (Stiffness degradation) ดั ง
แสดงในรูปที่ 1
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์กับมุมหมุนของจุดหมุนพลาสติกที่
คานึงถึงการเสื่อมถอย [4]

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงด้านข้างกับการเคลื่อนที่ของเสาที่ปราศจาก
ความเหนียว [1]

ซึ่งการเสื่อมถอยของกาลังและสติฟเนสในชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ปราศจากความเหนียวนี้ ส่งผลทาให้โครงสร้างอาคารสูญเสียสติฟเนสและ
ก าลั ง ต้ า นทานแรงแผ่ น ดิ น ไหวอย่ า งรวดเร็ ว ในแง่ ผ ลการศึ ก ษาการ
ตอบสนองของโครงสร้ า งที่ ป ราศจากความเหนี ย วอย่ า งง่ า ย เช่ น
ผลตอบสนองของระบบขั้นเสรีเดียว (single degree of freedom, SDF)
ของระบบที่ ป ราศจากความเหนี ย ว พบว่ า เมื่ อ โครงสร้างประเภทนี้ ถู ก
กระตุ้ น ด้ ว ยแรงแบบวั ฎ จั ก รหรื อ คลื่ น แผ่ น ดิ น ไหว ก าลั ง ต้ า นทานทาง
ด้านข้าง (Lateral resisting force) จะมีอัตราสดลงมากกว่าระบบทั่วๆไป
อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าโครงสร้างที่ปราศจากความเหนียวจะมี การเคลื่อนตัว
สูงกว่า [2] ซึ่งเป็นผลมาจากชิ้นส่วนโครงสร้างเกิดความเสียหายได้ง่าย ทา
ให้ค่าสติฟเนสเกิดการเสื่อมถอย (Stiffness degradation) ลงรวดเร็วกว่า
อาคารที่มีค วามเหนียว รวมถึงผลการศึ กษาที่ เกี่ยวกับ ผลตอบสนองของ

ในการศึ ก ษานี้ เส้ น ขอบสู ง สุ ด (Envelope curve) ซึ่ ง แสดงในรู ป
ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์กับมุมหมุนของจุดหมุนพลาสติกจะถูกควบคุม
ด้วยพารามิเตอร์ 4 ตัวแปร ดังนี้: โมเมนต์ดัดที่จุดคราก (My) [5], โมเมนต์
ดั ด ที่ จุ ด สู ง สุ ด (Mc), มุ ม หมุ น ที่ จุ ด สู ง สู ด ( cap ) และมุ ม หมุ น ที่ ส ภาวะ
สุดท้ายที่กาลังต้านทานเป็นศูนย์ (  pc )โดยค่าพารามิเตอร์ M c , cap
และ  pc คานวณได้จากสมการที่ 1-3[6]
M c  (1.25)(0.89) (0.91) 0.01cunits fc  M y
'

 cap  0.13(1  0.55a sl )(0.13) (0.02  40  sh ) 0.65 (0.57)

0.01cunits f c'

 pc  (0.76)(0.031) (0.02  40 sh )1.02

(1)
(2)
(3)

เมื่อ  = อัตราส่วนแรงในแนวแกน ( P / Ag fc' )
Ag = พื้นที่หน้าตัดทั้งหมด
fc' = กาลังอัดประลัยของคอนกรีต
cunits = 1.0 เมื่อหน่วยของกาลังอัดคอนกรีตมีหน่วยเป็น MPA
 sh = อัตราส่วนพื้นที่ของเหล็กปลอก ( Ash / sb )

STR45-2

Ash = พื้นที่หน้าตัดเหล็กปลอกรับแรงเฉือน
s

(ตารางมิลลิเมตร)

= ระยะห่างระหว่างเหล็กปลอก, b = ความกว้างคาน
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ซึ่งค่าตัวแปรต่างๆเหล่านี้จะถูกนาไปใช้ในแบบจาลองคุณสมบัติของจุดหมุน
พลาสติก เพื่อวิเคราะห์หาผลตอบสนองของโครงข้อแข็งปราศจากความ
เหนียวต่อไป
2.2 การสร้ างเส้ น สมรรถนะของอาคารด้ ว ยวิ ธี แ รงกระท าด้ านข้ า ง
(Pushover Analysis)
การสร้างเส้นสมรรถนะของอาคารจะดาเนินการโดยกาหนดแรงกระทา
ด้ านข้ างตลอดความสู ง อาคารที่ มี ก ารกระจายแรงประสิ ท ธิผ ลในโหมด
พื้ น ฐาน (effective modal force) จาก s1*  m1 โดยที่ m คื อ เมท
ริกซ์มวล และ 1 คือ โหมดรูปร่างของคาบการสั่ นไหวที่ 1 โดยจะค่อยๆ
เพิ่มแรงผลักต่ออาคารจนกระทั่งอาคารเกิดการพังทลาย (Collapse) จาก
ขั้ น ตอนนี้ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งขนาดของแรงที่ ผ ลั ก
ด้านข้างอาคารกับแรงเฉือนที่ฐาน (Base shear) ดังรูปที่ 3
รูปที่ 4 แบบจาลองอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้นและตาแหน่งจุดหมุน
พลาสติก (Plastic hinges) ที่ระบุในแบบจาลอง

รูปที่ 3 เส้นโค้งสมรรถนะของอาคารคาร [7]

ซึ่งเส้นสมรรถนะของอาคารนี้จะถูกนาไปใช้ในการประเมินความสามารถ
หรือกาลังในการต้านทานแรงด้านข้างเมื่อถูกกระทาด้วยแรงแผ่นดินไหวที่
ระดับความรุนแรงต่างๆ ต่อไป
รูปที่ 5 รายละเอียดหน้าตัดคานและเสาของอาคารที่ใช้ในการศึกษา

3. การดาเนินงานวิจัย

น้าหนักอาคารแต่ละชั้นจะพิจารณาจากน้าหนักเสา คานและวัสดุปูผิว
ดังแสดงตามตารางที่ 1

3.1 อาคารที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษานี้ได้เลือกแบบอาคารเก่าคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4
ชั้ น ที่ มิ ได้ อ อกแบบเพื่ อ ต้ านทานแรงแผ่ น ดิ น ไหว โดยถู ก ใช้ เป็ น อาคาร
พาณิชย์ มาเป็นกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างดังต่อไปนี้




รูปแบบอาคารเป็นอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง 4 เมตร ความลึกตัว
อาคารเท่ากับ 12 เมตร แบ่งเป็น 3 ช่วงเสา ช่วงเสาละ 4 เมตร
อาคารมีความสูงจากพื้นดินถึงชั้น หลังคาดาดฟ้าเท่ากับ 11.40
เมตร ตาแหน่งการเกิดความเสียหายสมมติให้อยู่ในบริเวณปลาย
คานและเสา ดังแสดงในรูปที่ 4
ก าลั งอั ด ประลั ย ของคอนกรี ต เท่ ากั บ 210 กิ โลกรั ม ต่ อ ตาราง
เซนติเมตร เหล็กเสริมหลักใช้เหล็กข้ออ้อยเกรด SD30 มีกาลังรับ
แรงดึงที่จุดครากเท่ากับ 3000 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร โดย
รายละเอี ย ดหน้ าตั ด คานและเสาของอาคารที่ ใช้ ในการศึ ก ษา
แสดงไว้ดังรูปที่ 5

ตารางที่ 1 น้าหนักในแต่ละชั้นและน้าหนักรวมทั้งหมดของอาคาร
ชั้น

น้าหนัก (กิโลกรัม)
ผนัง

คาน

พื้น

กระเบื้อง

เสา

รวม

ดาดฟ้า

3,168

2,304

11,520

0

116

17,108

4

6,600

2,304

11,520

4,800

240

25,464

3

6,600

2,304

11,520

4,800

375

25,599

2

5,808

2,304

11,520

4,800

476

24,908

1

5,808

2,304

11,520

4,800

476

24,908

รวมทั้งหมด

117,987

จากผลการวิเคราะห์หาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์พบว่า อาคารนี้มีคาบ
การสั่นไหวประจาโหมดพื้นฐาน ( T1 ) เท่ากับ 0.34 วินาที

STR45-3
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3.2 แรงแผ่นดินไหวที่กระทากับอาคารตัวอย่าง
แรงแผ่นดินไหวของอาคารที่ใช้ในการศึกษานี้จะพิจารณาโดยสมมติให้
อาคารตัวอย่างนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ เขตพื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่บริเวณที่ 1 และพื้นที่
บริเวณที่ 2 โดยสาหรับเขตพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่บริเวณที่ 2 จะทาการ
เลือกค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหวที่รุนแรงสูงสุดที่
คาบการสั่น 0.2 วินาที ( S s ) และคาบการสั่น 1 วินาที ( S1 ) ณ ตาแหน่ง
ที่ ตั้ ง ที่ มี ค่ าสู งสุ ด ของแต่ ล ะโซนมาท าการวิ เคราะห์ เพื่ อ หาค่ า สเปกตรั ม
ผลตอบสนองสาหรับออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ออกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.
1301/1302-61) [8] ของแต่ ล ะโซน โดยเริ่ ม จาก การหาค่ า ความเร่ ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา ณ บริเวณ
ที่ตั้งของอาคาร โดยการคูณปรับแก้ค่า S S ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สาหรับชั้น
ดิ น ณ ที่ ตั้ งอาคารส าหรั บ คาบการสั่ น 0.2 วิ น าที ( Fa ) ดั ง สมการที่ 4
และทาการคู ณ ปรับ แก้ค่ า S1 ด้วยค่ าสัมประสิท ธิ์สาหรับ ชั้นดิน ณ ที่ตั้ง
อาคารสาหรับคาบการสั่น 1 วินาที ( Fv ) ดังสมการที่ 5
SMS  Fa Ss
SM 1  Fv S1

(4)
(5)

โดยค่าสัมประสิทธิ์ Fa และ Fv แสดงไว้ในตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ซึ่งในการศึ กษานี้จะสมมติให้พื้นดินบริเวณที่ตั้งอาคารมีลักษณะเป็ นดิน
ประเภทชั้นดิน D สาหรับทั้ง 3 พื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สาหรับชั้นดิน ณ ที่ตั้งอาคาร Fa
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ต่ อ จากนั้ น จึ ง ท ากาปรั บ ค่ า สเปกตรั ม SMS และ SM 1 ไปเป็ น ค่ า
ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับออกแบบที่คาบการสั่น 0.2 วินาที
( SDS ) และที่คาบการสั่น 1 วินาที ( SD1 ) ดังสมการที่ 6 และ 7 ตามลาดับ
S DS 

2
S MS
3

(6)

S D1 

2
SM 1
3

(7)

จากนั้นจึงหาค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการประเมิน ที่
คาบการสั่น 0.2 วินาที ( S XS ) และค่ าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม
ส าหรั บ การประเมิ น ที่ ค าบการสั่ น 1 วิ น าที ( S X 1 ) ตามมาตรฐานการ
ประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจ
ได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่ นดินไหว (มยผ.1303-57) [9] ดังสมการที่ 8
และ 9 ตามลาดับ
S XS  0.5SDS

(8)

S X 1  0.5SD1

(9)

ซึ่งสเปกตรัมตอบสนองสาหรับ การประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคารตั วอย่ างสามารถหาได้ จ ากกราฟความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างความเร่ ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการประเมินและเสริมกาลังกับคาบการสั่น
ซึ่งกาหนดไว้ใน มยผ.1303-57 ดังรูปที่ 6
สาหรับพื้นที่ที่ถูกสมมติให้เป็นตัวแทนที่ตั้งอาคารตั วอย่างในเขตพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้ง 3 โซน ประกอบด้วย (1) บริเวณเฝ้าระวัง เลือกใช้ข้อมูลของ
พื้ น ที่ อ าเภอสุ ข ส าราญ จั ง หวั ด ระนอง (2) บริ เวณที่ 1 เป็ น พื้ น ที่ แ อ่ ง
กรุงเทพฯ เลื อ กใช้ ข้ อมู ล ของพื้ น ที่ โซน 1 ครอบคลุ ม จังหวัด ราชบุ รีแ ละ
เพชรบุรี และ (3) บริเวณที่ 2 เลือกใช้ข้อมูลของพื้นที่ อาเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร่ โดยข้ อ มู ล ส าหรับ การค านวณค่ าสเปกตรัม ตอบสนองส าหรับ การ
ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารตัวอย่างแสดงไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สาหรับชั้นดิน ณ ที่ตั้งอาคาร Fv

รูปที่ 6 สเปกตรัมผลตอบสนองสาหรับการประเมินและออกแบบเสริมกาลัง [9]

เมื่อ

TS  S X 1 / S XS

โดยที่

STR45-4



,

T0  0.2SD1 / SDS

และ

B1  4 / [5.6-ln(100 )]

= อัตราส่วนความหน่วงมีค่าเท่ากับ 0.05
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ตารางที่ 4 ค่าตัวแปรสาหรับคานวณค่าความเร่ งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับ
การประเมินของอาคารตัวอย่างแบ่งตามโซนพื้นที่เสี่ยงภัย
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และทาการกระจายแรงในแนวดิ่งตามตารางที่ 5 ไปสู่แรงกระทาด้านข้างใน
แนวราบด้วยสมการที่ 11

บริเวณ
เฝ้าระวัง

บริเวณที่
1

บริเวณที่
2

มาตรฐานอ้างอิง

(g)

0.355

-

1.086

มยผ.1301/1302-61

S1 (g)

0.112

-

0.275

มยผ.1301/1302-61

Fa

1.52

-

1.066

มยผ.1301/1302-61

Fv

2.35

-

1.85

มยผ.1301/1302-61

(g)

0.540

-

1.158

มยผ.1301/1302-61

SM 1 (g)

0.260

-

0.509

มยผ.1301/1302-61

ระดับชั้น

(g)

0.360

-

0.772

มยผ.1301/1302-61

S D1 (g)

0.173

-

0.339

มยผ.1301/1302-61

S XS (g)

0.180

-

0.386

มยผ.1303-57

S X 1 (g)

0.087

-

0.170

มยผ.1303-57

หลังคา
ชั้น 4
ชั้น 3
ชั้น 2
ชั้น 1
รวม

TS

0.483

-

0.440

มยผ.1302

T0

0.096

-

0.088

มยผ.1302

0.180

0.190

0.385

มยผ.1303-57

ค่าตัวแปร
Ss

SMS

S DS

Sa

(g)

Fx 

โซนพื้นทีเ่ สีย่ งภัย

ค่าแรงเฉือนที่ฐาน ( Vb ) (กิโลกรัม)

บริเวณเฝ้าระวัง

21,238

บริเวณที่ 1

22,418

บริเวณที่ 2

45,424

(11)

Vb

k
i i

เมื่อ k = 1.0 กรณีที่ T < 0.5 วินาที
1

ดังนั้นจากสมการที่ 11 จะได้แรงกระทาด้านข้างที่ชั้นต่างๆของอาคารแบ่ง
ตามโซนพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าแรงกระทาด้านข้างอาคารแบ่งตามโซนพื้นที่เสี่ยงภัย
แรงกระทาด้านข้างอาคารแบ่งตามโซนพื้นทีเ่ สีย่ งภัย (กิโลกรัม)
บริเวณเฝ้าระวัง
บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
6,741
7,116
14,419
7,394
7,805
15,815
4,778
5,043
10,218
2,325
2,454
4972
0
0
0
21,238
22,418
45,424

3.3 การประเมินการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารตัวอย่าง
การประเมินการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารจะพิ จารณาจาก ค่า
ร้อยละการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของอาคารแต่ละชั้นภายใต้แรงแผ่นดินไหวที่มา
กระทา แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์ระดับสมรรถนะของโครงสร้างและความ
เสี ย หาย ดั ง แสดงไว้ ในตารางที่ 7 โดยการวิ เคราะห์ ห าค่ าการเคลื่ อ นที่
สัมพัทธ์จะใช้วิธีสถิตไม่เชิงเส้น โดยรวมผลของน้าหนักบรรทุก คงที่ ( Q )
และน้าหนักบรรทุกจร ( Q ) เข้าไว้ด้วยดังสมการที่ 12 ซึ่งในการวิเคราะห์
ได้คานึงถึงผลของ P   ด้วยแล้ว
D

L

(12)

QG  1.1(QD  QL )

(10)

โดยที่ S a คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับ การประเมิน ที่
คาบการสั่นพื้นฐานของอาคาร, I คือ ตัวประกอบความสาคัญของอาคารมี
ค่ า เท่ า กั บ 1.0 ส าหรั บ อาคารทั่ ว ไป และ R คื อ ตั ว ประกอบปรั บ
ผลตอบสนอง ซึ่งในขั้นตอนการประเมินจะใช้ค่า R = 1.0 เพื่อให้ได้ค่าแรง
แผ่นดินไหวสูงสุดที่กระทากับอาคารทั้งหลัง โดยอยู่ในรูปของแรงเฉือนที่
ฐานอาคาร (Base shear, Vb ) ดังตารางที่ 5 นี้
ตารางที่ 5 ค่าแรงเฉือนที่ฐานของอาคารแบ่งตามโซนพื้นที่เสี่ยงภัย

wh
i 1

หลังจากได้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับออกแบบของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว จะน าความเร่ ง เหล่ า นี้ ม าค านวณหาแรง
แผ่ น ดิ น ไหวสู ง สุ ด จากมาตรฐานการออกแบบอาคารต้ า นทานการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61) ซึ่งแสดงในรูปของแรง
เฉือนที่ฐานอาคาร (Seismic base shear, V) ดังสมการที่ 10
I
V  S a  W
R

wx hxk
n

ค่ าร้อ ยละการเคลื่อนที่ สัม พั ท ธ์ระหว่างชั้น (% Story drift) จะถู กน ามา
พิจารณาเพื่อประเมินระดับสมรรถนะของโครงสร้างโดยจะแบ่งออกเป็น 3
ระดับ คื อ ระดับ เข้ าใช้อ าคารได้ทั น ที (Immediate Occupancy level,
IO) ระดับปลอดภัยต่อชีวิต (Life safety level, LS) และระดับป้องกันการ
พักทลาย (Collapse prevention level, CP) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การ
ยอมรับสาหรับโครงต้านแรงดัดคอนกรีต แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่ า ร้ อ ยละการเคลื่ อ นที่ สั ม พั ท ธ์ ร ะหว่ า งชั้ น ส าหรั บ จ าแนกระดั บ
สมรรถนะของโครงสร้างและความเสียหาย [10]
ประเภทโครงสร้าง

ระดับป้องกัน
การพังทลาย
(CP)

ระดับ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิต (LS)

ระดับเข้าใช้
อาคารได้
ทันที (IO)

โครงต้านแรงดัดคอนกรีต

< 4%

< 2%

< 1%
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4.2 สมรรถนะของอาคารในระดับเข้าใช้อาคารได้ทันที

4. ผลการวิจัย
จากการสร้ า งเส้ น สมรรถนะของอาคารด้ ว ยวิ ธี ส ถิ ต ไม่ เ ชิ ง เส้ น
(Nonlinear static analysis) โดยการผลั ก อาคารด้ ว ยแรงกระจายแรง
ประสิ ท ธิผ ลในโหมดพื้ น ฐาน ( s1* ) โดยเพิ่ ม ขนาดของแรงขึ้ น เรื่อ ยๆจน
โครงสร้างพังจะได้เส้นสมรรถนะของอาคารดังรูปที่ 7

เป็นช่วงที่โครงสร้างเกิดการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นจากสภาวะยืดหยุ่น ส่งผล
ให้แรงภายในชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นถึงจุดที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในชิ้นส่วน
โครงสร้าง โดยแรงแผ่นดินไหวที่ทาให้พฤติกรรมโดยรวมของโครงสร้างอยู่
ในสภาวะครากมีค่าโดยประมาณเท่ากับ 14,700 กิโลกรัม ที่ระยะเคลื่อนตัว
ที่ยอดอาคาร 0.075 เมตร โดยการเสียรูปของอาคารและตาแหน่งการเกิด
ความเสียหาย (จุดหมุนพลาสติก) แสดงไว้ในรูปที่ 9 สาหรับค่าการเคลื่อนที่
ที่ชั้นต่างๆ รวมถึงค่าร้อยละการเคลื่อนตัว สัมพัทธ์ในสภาวะคราก แสดงไว้
ในตารางที่ 8

รูปที่ 7 เส้นสมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น

รูปที่ 9 การเสียรูปของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น ในระดับ
สมรรถนะเข้าใช้อาคารได้ทันที

4.1 พฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นของอาคาร
จากเส้นสมรรถนะของอาคารดังรูป ที่ 7 แสดงให้ เห็ น ว่า เมื่อมีแรง
แผ่นดินไหวกระทากับ อาคารในช่วงไม่เกิน 10,653 กิโลกรัม แรงกระทา
ระดับ นี้ ไม่ท าให้ เกิดจุดหมุน พลาสติกขึ้ น ในโครงสร้างอาคารซึ่ งหมายถึ ง
ความเสีย หายในโครงสร้างอาคารอยู่ในระดั บ ต่ ามากและไม่ ส่งผลให้ ตั ว
อาคารเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นแบบถาวร อาคารยังคงสามารถ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้อย่างดี โครงสร้างโดยรวมยังคงสติฟเนสและ
กาลังส่วนใหญ่ไว้ได้ดี โดยมีขอบเขตการเคลื่อนที่ที่ยอดอาคารสูงสุด 0.055
เมตร โดยอาคารเกิดการเคลื่อนตัวดังรูปที่ 8

ตารางที่ 8 ค่าการเคลื่อนตัวและการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ที่สภาวะคราก
ชั้น

ความสูง
ระหว่าง
ชั้น
(เมตร)

การเคลื่อน
ตัว

การเคลื่อนตัว
ระหว่างชั้น
(เมตร)

หลังคา

3

0.102

0.022

0.73

< 1%

4

3

0.08

0.029

0.97

< 1%

3

2.7

0.05

0.025

0.93

< 1%

2

2.7

0.025

0.025

0.93

< 1%

1

0

0

-

-

-

(เมตร)

การเคลื่อน
ตัวสัมพัทธ์

เกณฑ์
ระดับ
IO

(%)

จากรูปที่ 9 โดยส่วนใหญ่โครงสร้างเกิดความเสียหายขึ้นที่คานชั้น 2
ถึงชั้น 3 โดยเป็นความเสียหายที่เกิดจากการดัด และระดับสมรรถนะของ
โครงสร้างอยู่ในระดับ IO ซึ่งยังมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
4.3 สมรรถนะของอาคารในระดับปลอดภัยต่อชีวิต
รูปที่ 8 รูปร่างการเคลื่อนตัวด้านข้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น
ช่วงขีดจากัดยืดหยุ่น

เป็นช่วงที่อาคารถูกแรงแผ่นดินไหวกระทาจนทาให้พฤติกรรมโครงสร้าง
โดยรวมเกินกว่าพิกัดที่สภาวะคราก ซึ่งชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารมีแนวโน้ม
เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและเสียหายรุนแรงมากขึ้น โดยจากเกณฑ์ระดับ
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สมรรถนะของโครงสร้างและความเสียหายสาหรับระดับปลอดภัยต่อชีวิตใน
ตารางที่ 7 กาหนดให้ค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ในทุกชั้นต้องมีค่าไม่เกินกว่า
2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง ภายใต้ เงื่ อ นไขนี้ โครงสร้ า งจะสามารถต้ า นทานแรง
ด้ านข้ างได้ สู งสุ ด ไม่ เกิ น 16,094 กิ โลกรัม ที่ ก ารเคลื่ อ นตั วที่ ยอดอาคาร
เท่ากับ 0.193 เมตร โดยรูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นแสดงไว้ดังรูปที่ 10
และค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์แสดงไว้ในตารางที่ 9

รูปที่ 11 การเสียรูปของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น ในระดับ
สมรรถนะป้องกันการพังทลาย
ตารางที่ 10 ค่าการเคลื่อนตัวและการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ที่สภาวะแรงต้านสูงสุด
ชั้น

รูปที่ 10 การเสียรูปของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น ในระดับ
สมรรถนะปลอดภัยต่อชีวิต
ตารางที่ 9 ค่าการเคลื่อนตัวและการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ที่สภาวะแรงต้านสูงสุด
ชั้น

ความสูง
ระหว่าง
ชั้น
(เมตร)

การเคลื่อน
ตัว

การเคลื่อนตัว
ระหว่างชั้น
(เมตร)

หลังคา

3

0.194

0.032

1.1

< 2%

4

3

0.162

0.054

1.8

< 2%

3

2.7

0.108

0.053

1.96

< 2%

2

2.7

0.054

0.053

1.96

< 2%

1

0

0

-

-

-

(เมตร)

การเคลื่อน
ตัวสัมพัทธ์

เกณฑ์
ระดับ
LS

(%)

สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงสร้างอาคาร จะเกิด จากการดัดที่
คานทุกตัวตั้งแต่ชั้น 2 จนถึงชั้น 4 ในขณะเดียวกันก็เกิดความเสียหายขึ้นใน
โครงสร้างเสาโดยเฉพาะในบริเวณโคนเสาชั้นล่าง
4.3 สมรรถนะของอาคารในระดับป้องกันการพังทลาย
เป็นช่วงที่โครงสร้างสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวและการเคลื่อนที่
ได้สูงสุดซึ่งมีค่ากาลังต้านทานเท่ากับ 17,140 กิโลกรัม และการเคลื่อนตัวที่
จุดยอดอาคารเท่ากับ 0.345 เมตร ก่อนที่โครงสร้างจะมีกาลังต้านทานแรง
ด้านข้างลดลง ถึงกระนั้นระบบโครงสร้างอาคารก็ยังคงรับน้าหนักบรรทุกใน
แนวดิ่งได้ สาหรับค่าการเคลื่อนตัวที่ชั้นอื่นๆ และค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์
แสดงไว้ในตารางที่ 10 สาหรับการเสียรูปของอาคารเป็นไปตามรูปที่ 11

ความสูง
ระหว่าง
ชั้น
(เมตร)

การเคลื่อน
ตัว

การเคลื่อนตัว
ระหว่างชั้น
(เมตร)

หลังคา

3

0.338

0.058

1.93

< 4%

4

3

0.28

0.094

3.13

< 4%

3

2.7

0.186

0.093

3.44

< 4%

2

2.7

0.093

0.093

3.44

< 4%

1

0

0

-

-

-

(เมตร)

การเคลื่อน
ตัวสัมพัทธ์

เกณฑ์
ระดับ
CP

(%)

ในสภาวะนี้คานชั้น 2 ถึง 4 รวมถึงโคนเสาชั้นล่างจะเกิดรอยแตกร้าว
อย่างรุนแรงและเหล็กเสริมหลักเกิดการคราก ในขณะที่หัวเสารับพื้นชั้น 4
และชั้นหลังคาเกิดรอยแตกร้าวเล็กน้อย ซึ่งในสภาวะ CP นี้ จะสังเกตได้ว่า
บริเวณเสาชั้น 1 ถึงชั้น 3 (ยกเว้นโคนเสาชั้น 1) เกิดความเสียหายน้อยมาก
ซี่ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมของเสาที่ มี ค วามแข็ ง แรง ในขณะที่ ค วาม
เสียหายหลักๆจะเกิดที่คาน เหตุผลที่ทาให้เสามีความแข็งแรงตามที่กล่าวมา
นี้เนื่องจาก ในแบบก่อสร้างผู้ออกแบบได้กาหนดให้ใช้ขนาดหน้าตัดและ
รายละเอียดเหล็กเสริมของสาหรับเสาชั้นหนี่งต่อเนื่องไปจนถึง หัวเสารับพื้น
ชั้นสาม ซึ่งทาให้ชิ้นส่วนเสาบริเวณชั้นสองมีกาลังต้านทานสูงกว่าปกติเมื่อ
เทียบกับกาลังของเสาในชั้นอื่น
4.4 ความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารแบ่งตามเขต
พื้นที่เสี่ยงภัย
เมื่อทาการวิเคราะห์การเสียรูปของอาคารด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นโดย
การผลักอาคารด้วยแรงกระทาด้านข้างด้วยแรงแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่เสี่ยง
ภัยตามตารางที่ 6 จะได้ผลการวิเคราะห์ซึ่งแสดงตาแหน่งการเกิด จุดหมุน
พลาสติกดังนี้
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ตารางที่ 11 การเคลื่อนตัวที่ยอดอาคารแบ่งตามเขตพื้นที่เสียงภัย
ตาแหน่งการ
เคลือ่ นตัว

เฝ้าระวัง (เมตร)

บริเวณ 1 (เมตร)

บริเวณ 2 (เมตร)

หลังคา

0.415

0.465

0.829

และเมื่ อพิ จารณาค่ าการเคลื่อ นที่ สั ม พั ท ธ์ระหว่างชั้น (Story drift) ของ
อาคารจาแนกตามความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง
3 โซน ตามตารางที่ 8 พบว่า ค่าการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นเกินกว่าเกณฑ์ การ
ป้องกันการพังทลาย (CP) สอดคล้องกับการประเมินจากผลการเคลื่อนตัวที่
ยอดอาคาร

รูปที่ 12 ตาแหน่งการเกิดจุดหมุนพลาสติกในโครงสร้างที่ถูกผลักด้วยแรง
แผ่นดินไหวบริเวณเฝ้าระวัง

ตารางที่ 12 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นแบ่งตามเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
การเคลื่อนทีร่ ะหว่างชั้น (เมตร)
ชั้น

ความสูง
ระหว่างชั้น
(เมตร)

(% story drift)
เฝ้าระวัง

บริเวณ 1

บริเวณ 2

หลังคา

3

0.059
(1.97%)

0.05
(1.67%)

0.033
(1.1%)

4

3

0.110
(3.67%)

0.154
(5.13%)

0.25
(8.33%)

3

2.7

0.117
(4.33%)

0.161
(5.96%)

0.27
(10%)

2

2.7

0.123
(4.56%)

0.163
(6.04%)

0.27
(10%)

1

0

-

-

รูปที่ 13 ตาแหน่งการเกิดจุดหมุนพลาสติกในโครงสร้างที่ถูกผลักด้วยแรง
แผ่นดินไหวบริเวณที่ 1

-

5. สรุ ปและวิเคราะห์ ผล
รูปที่ 14 ตาแหน่งการเกิดจุดหมุนพลาสติกในโครงสร้างที่ถูกผลักด้วยแรง
แผ่นดินไหวบริเวณที่ 2

จากรูปที่ 12-14 รูปแบบการเกิดจุดหมุนพลาสติกในโครงสร้างเมื่อถูก
กระทาด้วยแรงด้านข้างที่มีขนาดตามแรงแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง
3 โซน จะพบว่า เสาทุ กต้น เกิดจุดหมุนพลาสติกที่โคนเสาชั้นหนึ่งและที่
บริเวณหัวเสารับพื้นชั้นดาดฟ้า และเมื่อพิจารณาค่าการเคลื่อนที่ที่ยอดตาม
ตารางที่ 11 พบว่า การเคลื่อนที่ตัวที่ยอดอาคารมีค่าเกิดกว่าค่าการเคลื่อน
ตัวสูงสุดที่ระดับป้องกันการพังทลาย (CP) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตอบสนอง
ของโครงสร้างอาคารจากแรงแผ่นดินไหวทั้ง 3 โซน อยู่ในสภาวะที่อาคาร
เกิดการวิบัติ (Collapse)

จากผลการวิ เคราะห์ ก ารเคลื่ อ นที่ สั ม พั ท ธ์ ร ะหว่ า งชั้ น ของอาคาร
พาณิ ช ย์ค อนกรีต เสริม เหล็ก ความสู ง 4 ชั้ น ซึ่ งเป็ น อาคารเก่ าและไม่ ได้
ออกแบบให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหว ในวันหนึ่งเมื่ออาคารเหล่านี้ได้รับแรง
แผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงเทียบเท่าแรงแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่เสี่ยง
ภัยทั้ง 3 โซน ตัวโครงสร้างอาคารมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงและอาจก่อ่ให้เกิดการพังทลายของโครงสร้างนามาซึ่งความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิ น ดังนั้นวิศวกรผู้ออกแบบอาคารรวมรวมถึงเจ้าของ
อาคารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรต้องคานึงถึงการออกแบบโครงสร้างเพื่อให้
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ได้ ในระดับ ป้ องกันการ
พังทลาย ถึงแม้ว่าอาคารประเภทนี้จะไม่จัดเป็นอาคารที่ถูกบังคับให้ต้อง
ออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวก็ตาม
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บทคัดย่อ
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาการเสริ ม ก าลั ง เสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก
(Reinforced Concrete Column) โดยใช้สายรัดเหล็กโอบรัดรอบแบบให้
แรงก่อน (Prestressed Steel Straps) โดยการทดสอบเสาตัวอย่างจานวน
5 ตัวอย่าง มี ขนาดหน้าตัดเท่ากับ 150x150 มิลลิเมตร มีความสูงเท่ากับ
1.20 เมตร โดยตัวแปรที่ได้ทาการศึกษาคือระยะห่างของสายเหล็กรัดรอบ
ประกอบด้วย 150 และ 75 มิลลิเมตร โดยทดสอบภายใต้การรับแรงอัดแบบ
ตรงศูนย์ ผลที่ได้จากการบันทึกจากการทดสอบประกอบด้วย ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกระทาตามแนวแกนและระยะหดตัว และลักษณะการวิบัติของ
เสาตัวอย่าง จากผลการทดสอบพบว่า การเสริมกาลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยสายรัดเหล็กแบบให้แ รงกระทาก่อนสามารถช่วยเพิ่มความสามารถใน
การรับแรงกระทาตามแนวแกนได้ 30-33 เปอร์เซนต์ และสามารถเพิ่มความ
เหนียวได้ 71-118 เปอร์เซ็นต์ ระยะห่างระหว่างสายเหล็กรัดรอบไม่มีผลต่อ
ความสามารถในการรับแรงตามแนวแกนแต่มีผลต่อความเหนียว เมื่อเทียบ
กับเสาตัวอย่างควบคุม
คาสาคัญ: คอนกรีตเสริมเหล็ก, เสา, สายรัดเหล็ก, ความเหนียว, การเสริม
กาลัง

Abstract
This article presents the experimental study on reinforced
concrete (RC) column strengthened with prestressed steel
straps. A total of five specimens is studied. A cross-section of all
specimens is 150x150 millimeters. The height is 1.20 meters. The
variable studied is the spacing of steel straps (150 and 75
millimeters). All columns are subjected to the compressive force
without the eccentric load. The experimental data is recorded
in terms of the load and deformation relationships, and mode
of failure. Based on the experimental data, the reinforced
concrete column strengthened with steel straps enhance the
axial load by 30 to 33 percent and increases the ductility by 71
to 118 percent. The spacing of steel straps has no effect on the

axial load but it affects the ductility when compared to the
control specimen.
Keywords: Reinforced concrete, Column, Steel straps, Ductility,
Strengthening

1. คานา
โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อระยะเวลาผ่านไปโครงสร้างอาจจะเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ อาจส่งผล
ให้ความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกมีค่าลดลง ทาให้โครงสร้างดังกล่าว
ไม่สามารถต้านทานแรงกระทาได้ ทาให้ต้องการเพิ่มความสามารถในการรับ
น้าหนักบรรทุกขององค์อาคารดังกล่าว สาเหตุอื่นๆที่ทาให้โครงสร้างต้องมี
ความสามารถรับกาลังเพิ่มเติมอาจเป็นอันเนื่องมาจากการดัดแปลงสภาพ
การใช้ ง าน โครงสร้ า งดั ง กล่ า วต้ อ งรั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ อ าคาร เสาเป็ น ชิ้ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ของระบบโครงสร้ า ง
เนื่องจากโครงสร้างเสาต้องรับน้าหนักที่ถ่ายมาจากพื้นและคาน เป็ นต้น
ดังนั้น เมื่อเสาเสื่อมสภาพหรืออาคารมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ทาให้เสา
จาเป็นต้องมี การเสริมกาลัง หรือซ่ อมแซมให้รับน้าหนักบรรทุกตามความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีกว่าการทุบทิ้งแล้วทาการก่อสร้างใหม่
เนื่องจากการทุบทิ้งแล้วก่อสร้างใหม่อาจจะมีค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาการ
ก่อสร้างใหม่ที่ยาวนานกว่าการใช้วิธีเสริมกาลังหรือซ่อมแซมโครงสร้างเดิม
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้มีการศึกษาการเสริมกาลังโครงสร้างเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กจานวนมาก
การเสริ ม ก าลั ง ของโครงสร้ า งเสาเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกหรือเพิ่มความเหนียว โดยการเสริม
กาลังมีหลายวิธี เช่น การใช้เฟอร์โรซีเมนต์ [1-3] การใช้วัสดุพอลิเมอร์เสริม
เส้นใย [4-6] การใช้ Steel jacketing [7] หรือ การใช้ Steel angle/strips
[8, 9] เป็นต้น ซึ่งวิธีการเสริมกาลังข้างต้นสามารถเพิ่มความสามารถในการ
รับน้าหนักบรรทุกหรือเพิ่มความเหนียวให้แก่ชิ้นส่วนเสาได้ การใช้พอลิเม
อร์เสริมเส้นใยอาจไม่เกิดสนิมเมื่อเทียบกับการใช้เหล็กในการเสริมกาลัง แต่
ราคาของวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเที ยบกับ
การใช้เหล็กในการเสริมกาลัง สาหรับสายรัดเหล็ก (Steel straps) เป็นวัสดุ
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ที่สามารถหาได้ง่ายและราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ วัสดุอื่นๆ บุคคลทั่วไป
สามารถทาได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมกาลัง
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยสายรัดเหล็ก
ในการวิจัย นี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม
ก าลั ง โดยการโอบรั ด ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก แบบให้ แ รง โดยการทดสอบเสา
ตัวอย่างจานวน 5 ตัวอย่าง ประกอบด้วยเสาที่ไม่ได้เสริมกาลังจานวน 2
ตั ว อย่ า ง และเสาที่ ท าการเสริ ม ก าลั ง 3 ตั ว อย่ า ง โดยตั ว แปรที่ ไ ด้
ทาการศึกษาคือ ระยะห่างระหว่ างสายรัดเหล็ก การทดสอบเสาจะให้แรง
กระท าแบบตรงศู น ย์ จ นกระทั่ ง ตั ว อย่ า งวิ บั ติ โดยผลการทดสอบ
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและการหดตัว และลักษณะ
การวิบัติของเสาตัวอย่าง
(ก) เสาตัวอย่าง CC

2. รายละเอียดการทดสอบ
2.1 ตัวอย่างเสา
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของเสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
จานวน 5 ตัวอย่าง โดยขนาดหน้าตัดของเสาทุก ตัวอย่างมีข นาดเท่ า กั บ
150x150 มิลลิเมตร มีความสูงเท่ากับ 1.20 เมตร เสริมด้วยเหล็กข้ออ้อยที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 12 มิลลิเมตรจานวน 4 เส้นเป็นเหล็กยืน และ
เหล็กกลมเส้นผ่านศู นย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเ มตรระยะเรียงเท่ากับ 150
มิลลิเมตร เท่ากันทุกตัวอย่างเสา ตัวแปรที่ศึกษาคือ ระยะห่างของสายรัด
เหล็ ก เท่ า กั บ 150 และ 75 มิ ล ลิ เ มตร ตารางที่ 1 และรู ป ที่ 1 แสดง
รายละเอียดของเสาตัวอย่าง
2.2 คุณสมบัติวัสดุ

(ข) เสาตัวอย่าง CS-150

วัสดุที่ใช้ในการการทาตัวอย่างเสา ประกอบด้วย คอนกรีต เหล็ กเสริม
และสายรัดเหล็ก โดยกาลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน เท่ากับ 233 ksc. กาลัง
รั บ แรงดึ ง ที่ จุ ด ครากของเหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยที่ มี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเท่ า กั บ 12
มิลลิเมตร (DB12) และเหล็กกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเมตร
(RB6) มีค่าเท่ากับ 5862 และ 4226 ksc ตามลาดับ ส่วนสายรัดเหล็กที่ใช้
นั้นมีความกว้างเท่ากับ 19 มิลลิเมตร และมีความหนาเท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร
มีกาลังรับแรงดึงเท่ากับ 4815 ksc.
2.3 การเตรียมตัวอย่างเสา
เสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มี ห น้ า ตั ด ของเสาทุก ตั ว อย่ างมี ข นาดเท่ากับ
150x150 มิลลิเมตร มีความสูงเท่ากับ 1.20 เมตร เสริมด้วยเหล็กข้ออ้อยที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 12 มิลลิเมตรจานวน 4 เส้นเป็นเหล็กยืน และ
เหล็กกลมเส้นผ่านศู นย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเ มตรระยะเรียงเท่ากับ 150
มิลลิเมตร เท่ากันทุกตัวอย่างเสา (รูปที่ 2(ก)) โดยมีระยะเวลาบ่มคอนกรีต
เป็นระยะเวลา 28 วัน รูปที่ 2(ข) แสดงการบ่มตัวอย่างโดยพลาสติก โดยมี
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ตัวอย่างเป็นเสาควบคุม (ไม่มีการเสริมด้วยสายรัด
เหล็ ก ) ส าหรั บ ตั ว อย่ า งที่ เ สริ ม ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก นั้ น มี จ านวน 3 ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วย เสาตัวอย่างที่ทาการเสริมด้วยสายรัดเหล็กมีระยะห่างเท่ากับ
150 มิลลิเมตรจานวน 2 ตัวอย่างคือ เสา CS-150A และ CS-150B และเสา
STR46-2

(ค) เสาตัวอย่าง CS-75
รูปที่ 1 รายละเอียดของเสาตัวอย่าง (หน่วย: เมตร)
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ตัวอย่างที่ทาการเสริมด้วยสายรัดเหล็กมีระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร
จานวน 1 ตัวอย่าง คือเสา CS-75 การเสริมกาลังเสาทาโดยใช้เครื่องมือตึง
สายรัดเหล็กให้ยืดตัวออกประมาณ 2.0 มิลลิเมตร (ซึ่งจะมีค่าเท่ากับแรง
ประมาณ 4.2 kN) และทาการล๊อคโดยใช้ตัวยึดเหล็กทั้งสองไว้ด้วยกัน รูปที่
3 แสดงสายรัดเหล็กและเครื่องมือตึงสายรัด
(ก) สายรัดเหล็ก
ตารางที่ 1 รายละเอียดเสาตัวอย่าง
เสาตัวอย่าง

ขนาดเสา (มม.2)

ระยะห่างของสายรัดเหล็ก (มม.)

CCA

150x150

-

CCB

150x150

-

CS-150A

150x150

150

CS-150B

150x150

150

CS-75

150x150

75

(ข) เครื่องมือรัดดึง
รูปที่ 3 สายรัดเหล็กและเครื่องมือรัดดึง
(ที่มา: https://www.brandexdirectory.com)

2.4 การทดสอบตัวอย่างเสา
รูปที่ 4(ก) และ 4(ช) แสดงภาพวาดและภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องมือวัด
กับเสาตัวอย่าง โดยเครื่องมือการตรวจวัดประกอบด้วย Load cell (มีกาลัง
รับน้าหนักสูงสุด 5000 กิโลนิวตัน ) เครื่องมือตรวจวัดการหดตัว (LVDT)
จานวน 2 ตัว โดยการให้แรงกระทากับเสาตัวอย่างเป็นการให้แรงแบบตรง
ศู น ย์ จ นกระทั่ ง ตั ว อย่ า งเกิ ด การวิ บั ติ ส าหรั บ ค่ า ที่ ท าการตรวจวั ด
ประกอบด้วยแรงกระทา ระยะหดตัว และลักษณะการวิบัติของเสา ซึ่งจะ
อธิบายในหัวข้อถัดไป

(ก) ภาพวาด

(ก) การผูกเหล็กเสริม
(ข) ภาพถ่าย
รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัดกับเสาตัวอย่าง

3. ผลการทดสอบ
(ข) การบ่มคอนกรีต
รูปที่ 2 สายรัดเหล็กและเครื่องมือรัดดึง

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและระยะหดตัว
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและการโก่งตัวของเสา
ตัวอย่างทั้งหมด ผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างที่มีการเสริมกาลังด้วยสายรัด
STR46-3

1277

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

เหล็กอัดแรงสามารถเพิ่มกาลังสูงสุดและเพิ่มความเหนียวเมื่อเทียบกับเสา
ตัวอย่างควบคุม โดยรายละเอียดแรงอัดสูงสุดและระยะหดตัวที่แรงกระทา
สูงสุดได้แสดงในตารางที่ 2
เสา CCA1 และ CCA2 เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุม (ที่ไม่ได้ทา
การเสริมกาลัง) รับแรงอัดในแนวแกนสูงสุดได้เท่ากับ 600 และ 630 กิโลนิว
ตัน ตามลาดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 615 กิโลนิวตัน) และมีระยะการหดตัวใน
แนวแกนที่แรงกระทาสูงสุดเท่ากับ 2.22 และ 2.46 มิลลิเมตร ตามลาดับ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 มิลลิเมตร)
เสา CS-150A และ CS-150B เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เสริมกาลัง
ด้วยสายรัดเหล็กที่มีระยะห่างเท่ากับ 150 มิลลิเมตร รับแรงอัดในแนวแกน
สูงสุดได้เท่ากับ 780 และ 820 กิโลนิวตัน ตามลาดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 800
กิโลนิวตัน) และมีระยะการหดตัวในแนวแกนที่แรงกระทาสูงสุดเท่ากับ 4.23
และ 3.76 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มิลลิเมตร)
เสา CS-75 เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็กที่มี
ระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร สามารถรับแรงอัดในแนวแกนสูงสุดได้เท่ากับ
820 กิโลนิวตัน และมีระยะการหดตัวในแนวแกนที่แรงกระทาสูงสุดเท่ากับ
5.11 มิลลิเมตร
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เทียบกับเสาตัวอย่างที่ไม่ได้เสริมด้วยสายรัดเหล็ก สาหรับระยะหดตัวตาม
แนวแกนที่แรงกระทาสูง สุดนั้นพบว่าเสาที่เ สริมกาลัง ด้วยสายรัดเหล็กที่
ระยะห่างเท่ากับ 150 และ 75 มิลลิเมตรสามารถเพิ่มระยะหดเท่ากับ 71
และ 118 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
3.2 ลักษณะการวิบัติ

(ก) เสาตัวอย่าง CCA

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทาและระยะหดตัวของเสาตัวอย่างที่ไม่ได้
เสริมกาลังและเสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็ก
ตารางที่ 2 รายละเอียดเสาตัวอย่าง

CCA

150x150

-

แรงอัดสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
600

CCB

150x150

-

630

2.46

780

4.23

เสาตัวอย่าง

ขนาดเสา ระยะห่างของสาย
(มม.2)
รัดเหล็ก (มม.)

ระยะหดตัว*
(มิลลิเมตร)
2.22

(ข) เสาตัวอย่าง CCB
รูปที่ 6 ลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่เสริมกาลังด้วยสายรัด
เหล็ก

รูปที่ 6(ก) และ 6(ข) แสดงลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
CS-150A 150x150
150
ควบคุม (ที่ไม่ได้ทาการเสริมกาลัง) ตามลาดับ ผลการทดสอบพบว่า เมื่อเสา
820
3.76
CS-150B 150x150
150
รับ น้าหนักกดอัดในแนวแกนในช่วงแรก เมื่อมีแรงกระทาตามแนวแกน
820
5.77
CS-75
150x150
75
เพิ่มขึ้น ค่าการหดตัวของเสามีค่าเพิ่มมากขึ้น โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
หมายเหตุ * ระยะหดตัวที่ตาแหน่งแรงกระทาสูงสุด
แรงอัดตามแนวแกนและการหดตัวแสดงดังรูปที่ 5 จนกระทั่งเมื่อแรงอัด
ตามแนวแกนถึงค่าสูงสุด เสาตัวอย่างบริเวรด้านบนเริ่มมีรอยแตกร้าวมาก
จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เสาที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็กที่ ขึ้น รอยแตกร้าวดังกล่าวเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเสาไม่สามารถ
ระยะห่างเท่ากับ 150 และ 75 มิลลิเมตรสามารถเพิ่มความสามารถในการ รับแรงกระทาเพิ่มได้อีก ทาให้ค่าของแรงกระทามีค่าตกลง แต่ค่าการหดตัว
กาลังรับ แรงอัดตามแกนเท่ากับ 30 และ 33 เปอร์เ ซ็ นต์ ตามลาดับ เมื่อ มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อรอยแตกร้าวขยายออกมากขึ้นจนกระทั่งคอนกรีตเริ่มแตก
STR46-4
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ออกและหลุดร่วงจึงทาให้เ สาไม่สามารถรับแรงได้อีกต่อไปจึงหยุดทาการ
ทดสอบ
รูปที่ 7(ก) และ 7(ข) แสดงลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็กที่มีระยะห่างเท่ากับ 150 มิลลิเมตร ผลการ
ทดสอบพบว่า เมื่อเสารับน้าหนักกดอัดในแนวแกนในช่วงแรกเมื่อมีแรง
กระทาตามแนวแกนเพิ่ มขึ้ นทาให้ค่ า การหดตัวของเสามีค่ าเพิ่ม มากขึ้ น
เช่นเดียวกับเสาควบคุม (รูปที่ 5) แต่มีระยะการหดตัวตามแนวแกนที่แรง
กระท าสู ง สุ ด มี ค่ า สู งกว่ า เมื่ อ คอนกรี ต เริ่ ม แตกร้ า วเล็ก น้ อ ยก่ อ นถึ ง แรง
กระทาสูงสุด จนกระทั่งสายรัดเหล็กขาดที่บริเวณมุมของเสา ทาให้แรง
กระทามีค่าลดลง จากนั้นรอยแตกร้าวของคอนกรีตมีค่ามากขึ้น เมื่อเสาไม่
สามารถรับแรงกระทาตามแนวแกนได้อีก จึงหยุดทาการทดสอบ
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เพิ่มขึ้นทาให้ค่าการหดตัวของเสามีค่าเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับเสาควบคุม
โดยความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัดตามแนวแกนและการหดตัวแสดงดังรูปที่ 4
แต่มีระยะการหดตัวตามแนวแกนที่สูงกว่าเสาควบคุมและเสาที่เสริมกาลัง
ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก ที่ มี ร ะยะห่ า งเท่ า กั บ 150 มิ ล ลิ เ มตร เมื่ อ คอนกรี ต เริ่ ม
แตกร้ า วเล็ ก น้ อ ยก่ อ นถึ ง แรงกระท าสู ง สุ ด จนกระทั่ ง สายรั ด เหล็ ก ขาดที่
บริเวณมุมของเสา จนทาให้รอยร้าวของคอนกรีตขยายอย่างรวดเร็วทาให้
แรงกระทามีค่าลดลง เมื่อเสาไม่สามารถรับแรงกระทาตามแนวแกนได้อีก จึง
หยุดทาการทดสอบตัวอย่างดังกล่าว

(ก) เสาตัวอย่าง CS-150A

รูปที่ 8 ลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลังด้วยสายรัดเหล็ก
(ระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร)
(ข) เสาตัวอย่าง CS-150B

รูปที่ 7 ลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลังด้วยสายรัด 4. สรุปผลการวิจัย
เหล็ก (ระยะห่างเท่ากับ 150 มิลลิเมตร)
จากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการโอบรัดเสาคอนกรีต
รูปที่ 8 แสดงลักษณะการวิบัติของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลัง
ด้วยสายรัดเหล็ก ที่มีระยะห่างเท่ากับ 75 มิลลิเมตร ผลการทดสอบพบว่า เสริ ม เหล็ ก ด้ ว ยสายรั ด เหล็ ก แบบให้ แ รง จากการทดสอบเสาจ านวน 5
เมื่อเสารับน้าหนักกดอัดในแนวแกนในช่วงแรกเมื่อมีแรงกระทาตามแนวแกน ตัวอย่าง โดยขนาดของตัวอย่างเสาทุกตัวมี ขนาดเท่ากันทุกตัวอย่างเท่ากับ
STR46-5
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150x150 มิ ล ลิ เ มตร มี ค วามสู ง เท่ า กั บ 1.20 เมตร โดยตั ว แปรที่ ไ ด้
ทาการศึกษาคือ ระยะห่างของสายรัดรอบ 2 ระยะคือ ระยะเท่ากับ 150
และ 75 มิลลิเมตร ทดสอบภายใต้การรับแรงอัดแบบตรงศูนย์ จากผลการ
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Abstract
This study was conducted to compare seismic strengthening
techniques for soft-story RC buildings and to retrofit actual
buildings as a pilot case. Two methods were selected, a
strengthening technique using Buckling Restrained Braces (BRBs)
and a conventional method using concrete column jacketing.
Two soft-story RC buildings located in northern Thailand having
the same structural framing and details were strengthened using
the two different approaches. Background works that formed the
basis for the strengthening design concepts of these buildings
are briefly presented. Nonlinear analyses are used to assess the
performance of the two buildings and to compare their response
with that of the un-retrofitted structure. The effectiveness of
using passive energy dissipating devices such as BRBs in
controlling the excessive soft story drift is discussed in
comparison with that of using the concrete jacketing method.
The differences and limitations of the two strengthening
techniques are also discussed.
Keywords: Seismic Retrofitting, Buckling Restrained Braces,
Concrete Jacketing, School Buildings, Seismic Evaluation

1. Introduction

using Buckling Restrained Braces (BRBs) and a conventional
method using concrete column jacketing.
This paper focuses on summarizing the observed
performance of these buildings and comparing the effectiveness
of two selecting strengthening methods. Background works that
formed the basis for the strengthening design concepts of these
buildings are presented. Nonlinear analyses are used to assess
the performance of the retrofitted buildings and to compare their
response with that of the un-retrofitted structure. The
effectiveness of using passive energy dissipating devices such as
BRBs in controlling the excessive first story drift is discussed in
comparison with that of using the concrete jacketing method.

2. Details of Prototype Frames
Two school buildings with soft-story characteristics located in
Chiang Rai were selected for retrofitting in a pilot project to
evaluate suitable retrofitting technology. Although a number
weaknesses exist within the structure, the soft-story was the most
important aspect to eliminate. A number of retrofitting schemes
for RC frames developed in the past were evaluated. Two
methods, in particular, were selected, a modern strengthening
technique using Buckling Restrained Braces (BRBs) and a
conventional method using concrete column jacketing. Two
different seismic strengthening techniques were used so as to
provide options for the school owners. The two selected
buildings share the same framing and member details. The
overview of one of the buildings and the key plans are shown in
Fig. 1.

When a magnitude 6.3 earthquake occurred in Mae Lao,
Chiang Rai Province, on May 5th 2014, several soft-story RC
buildings were damaged. The earthquake strongly demonstrated
the vulnerability of these buildings in seismically active areas in
Thailand. Seismic strengthening of these buildings has become a
crucial safety issue. For this reason, two RC buildings were
3. Retrofitting Design
selected for retrofitting in a pilot project to evaluate suitable
technology for Thailand. A number of retrofitting schemes for RC 3.1 Strengthening with Buckling Restrained Braces
frames developed in the past were evaluated. Two methods, in
In recent years, the use of BRBs has gained popularity as an
particular, were selected, a modern strengthening technique attractive way to retrofit a non-ductile RC structure [1-4]. The
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stable hysteretic behavior of the BRBs can significantly enhance
the energy dissipation of the system. However, the hysteretic
behavior of an RC-BRB system is also quite complex especially
for the case involving a non-ductile RC frame. The hysteretic
behavior of a combined RC-BRB system depends on the relative
strength and stiffness of the RC frame and the BRBs [4]. For a
frame with relatively small BRB strength, the behavior is still
dominated by the pinched hysteretic behavior of the non-ductile
RC frame. On the other hand, for a frame with relatively large
BRB strength, the behavior is governed by the elastic–plastic
strain hardening hysteretic behavior of the BRBs. One of the main
challenges of using the BRBs to strengthen a structure is how the
sizes of the BRBs can be selected and how the inelastic
deformation demands of the system can be estimated.

Fig. 1 The overview of the study building.

Khampanit et al. (2014) [4] presented a strengthening design
approach that takes into account the complex hysteretic
behavior of the combined RC-BRB system. The approach is based
on the energy balance concept and plastic design. The design
method utilized the results from a parametric study which
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considered the dynamic response of RC-BRB system with varying
BRB strengths. This same parametric study results can also be
applied in the well-known Displacement Coefficient Method
(FEMA440) to estimate the inelastic deformation demands of the
RC frames strengthened with BRBs [5]. The Displacement
Coefficient Method utilizes different coefficients to modify the
elastic deformation demand of an equivalent single-degree-offreedom system to give an estimate of the inelastic deformation
demand. The displacement at the roof (called the target
displacement, t) of a given system is computed by
δt =C0 C1 C2 C3 Sa

T2e
4π2

(1)

g

where C0 is the coefficient to convert SDOF displacement to
MDOF roof displacement, C1 is the coefficient that gives the ratio
of the expected maximum inelastic displacement of an elasticperfectly-plastic system to that of the elastic displacement, C2
is the coefficient that modifies the displacement due to effects
of hysteretic behavior (the displacement of the system divided
by the displacement of the equivalent elastic-perfectly plastic
system, C2 = /EPP), C3 is the coefficient that takes into account
the P-Delta effects, Te is the effective period, Sa is the spectral
acceleration, and g is the acceleration due to gravity.
As mentioned, the hysteretic behavior of a combined RC-BRB
system depends on the relative strength and stiffness of the RC
frame and the BRBs. To apply the Displacement Coefficient
Method to a combined RC-BRB system, it is important to take
into account the variation in the hysteretic behavior. This can be
done through the coefficient C2 which considers the effects of
the combined hysteretic behavior as a function of RC and BRB
relative strengths. For this purpose, a parametric study was
carried out as part of the development of a direct strengthening
design method [4]. A SDOF analytical model that represents a
non-ductile RC frame strengthened with BRBs was used. The
SDOF model consists of 2 parallel springs with the first string (Kf)
representing the non-ductile concrete frame and the second
spring (Kbrb) representing the BRBs. The hysteretic response of
the RC part was assumed to be trilinear with strength degradation
and Takeda hysteretic model. The hysteretic response of the
BRBs was assumed to be bi-linear with strain hardening. The
combined response is defined by a parameter called the strength
ratio (the strength of BRBs divided by that of the concrete frame,
rs) and the reduction factor (the ratio of the strength required for
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the system to remain elastic to the strength of the combined
response, R). The load-deformation plot of the combined system
is shown in Fig. 2. In all, a total number of 24000 time history
analysis runs were used to conduct the parametric study. More
details of the parametric study can be found elsewhere [4].

Fig. 2 Idealized force–displacement relationships [4].

Examples of the results from the parametric study in terms
of the coefficient C2 are shown in Fig. 3. The results were based
on the assumption that the yield drift of the RC frame and that
of the BRBs are in the ratio of 4:1. This ratio was based on the
configuration of a typical Thai school building. Overall, the
strength ratio significantly influences the factor C2, especially in
the short period range. In this range, as the strength of the BRBs
increases, the value of C2 becomes closer to a value of 1.0
meaning that the behavior becomes similar to that of an EPP
system. For periods within the practical ranges, the factor C2 is
less than 1.0 which indicates that the deformation is lower than
that of an EPP system. This is most likely due to the positive
post-yield stiffness provided by the BRBs.

Fig. 3 Values of C2 factor for different strength ratios compared with
those from FEMA440 (Khampanit and Leelatviwat 2015).

For the design of the study building, the selection of the BRB
capacity can be determined such that the story strength of the
first story after retrofitting is slightly smaller than the strength of
the upper story considering the infill wall. This would ensure that
the BRBs would be activated. The story drift of the frame under
a given ground motion intensity can then be estimated using the
displacement coefficient described above. Based on this
concept, a total of eight BRBs were used, four BRBs with the
capacity of 160 kN in the longitudinal direction of the frame and
four BRBs with the capacity of 275 kN in the transverse direction
of the frame. The configuration of the BRBs are shown in Fig. 4.
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The columns in the braced bays from pile cap to the ground floor
are also strengthened using concrete jacketing to cope with the
increased demand.

Fig. 4 BRB configuration of the prototype building.

3.2 Strengthening with Concrete Jacketing
In Concrete Jacketing method, concrete columns are
enlarged by casting new concrete around existing columns. It is
well known that the bond interface between new and existing
concrete are crucial in creating a compatible response between
new and existing concrete. In addition, the design is governed by
minimum practical requirements for the thickness of the jacket
as well as the minimum amount of longitudinal reinforcement in
the new concrete. The story drift of the frame under a given
ground motion intensity can also be estimated using the
displacement coefficient described above (with C2 equal to one
assuming ductile detailing in the new jacketed column). Based
on this concept, a total of 24 columns were strengthened. The
typical details are shown in Fig. 5.
Fig. 5 Concrete jacketing details.
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4. Response Analysis
Analytical models of the structures were created using a
computer software PERFORM 3D [6]. A combination of fiber
and lump plasticity elements were used. Fiber elements were
used in the columns where significant inelastic activities took
place. The infilled walls were modeled using equivalent diagonal
strut elements. The performance assessment was carried out
using inelastic static (pushover) and nonlinear dynamic analysis.
The pushover analysis was used to determine the overall
response, the sequence of yielding leading to collapse, and the
failure mechanism. The nonlinear dynamic analysis was used to
examine the behavior of the structure at the selected level
ground motion intensity. A total of 6 ground motions were used.
They were scaled such that the average spectrum matches with
the target spectrum at 0.2s (the approximate period of the
strengthened frames). The spectra are shown in Fig. 6 along with
the target spectrum.

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

a soft story mechanism with drifts exceeding 3% for several cases.
The existing RC frame had high probability of collapse under the
design level ground motions. For the strengthened frame, the
maximum story drifts were significantly reduced. Both
strengthening techniques seemed to be equally effective in
controlling the excessive story drifts with the concrete jacketing
method having the smaller story drifts.

Fig. 7 Pushover curves.

Fig. 6 Response spectra of ground motions used in this study.

The plot of base shear versus roof displacement from
pushover analysis is shown in Fig. 7. For this paper, only the
results for the transverse direction are given. The results show
similar trend in the longitudinal direction. The plot shows that
because of the BRBs and concrete jackets, the stiffness and
lateral strength of the retrofitted frames are much higher than
those of the existing RC frame. The analysis results in terms of
the peak inter-story drifts from non-linear dynamic analysis are
shown in Fig. 8. The inter-story drift values of the existing
structure were very high, particularly for the first story, indicating

Fig. 8 also provides the displacement estimated using Eq. 1
for the BRB case. The roof displacement was calculated from the
single-degree of freedom behavior as in Fig. 2 assuming fixed
bases at the ground floor. For the BRB frame, the strengthening
ratio (rs) was approximately 0.56 with R of 2.4. The C2 factor was
found from interpolation to be 1.17. Other factors were
computed based on FEMA440 [7] (C0=1, C1=1.4, C3=1). The
estimated story drifts were found to be effective in predicting the
drift values from dynamic analysis. This could be useful in the
design phase to assess different strengthening solutions. It is
important to note that, for a low-rise building with a short period,
the C2 for the BRB case could be much larger than one. This may
indicate a drawback for using BRBs to strengthen low-rise
buildings as opposed to concrete jacketing method.
Nevertheless, because of the significant reduction in the story
drift, As a result, the plastic hinge rotation demands in the
column were also reduced. The plastic rotations are shown in
Fig. 9. It can be seen that the rotations were within the life safety
limits for the strengthened frames.
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Eq. (1)
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอค่าแรงอัด วิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความ
ยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ คาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้เป็น
โครงสร้างประเภทอิลาสติกคา ซึ่งปลายของโครงสร้างนี้สามารถเลื่อนผ่าน
จุดรองรับเนื่องจากน้าหนักบรรทุกที่มากระทา ส่งผลให้ความยาวส่วนโค้ง
ของคานเปลี่ ย นไป สมการครอบคลุ ม ปั ญ หาของคาน-เสาสร้ า งจาก
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิง เรขาคณิ ต ของเส้ นโค้ ง ในระนาบของชิ้น ส่ วนย่ อ ยของ
โครงสร้างคาน-เสา และจากการพิจารณาสมดุลของแรงและโมเมนต์ ชุด
สมการครอบคลุมปัญหาเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 แบบไม่เป็นเชิง
เส้น ซึ่งจัดเป็นปัญหาเงื่อนไขขอบเขตแบบ 2 จุด ผลคาตอบเชิงตัวเลขหาได้
โดยใช้ระเบียบวิธียิงเป้า ผลการศึกษาเชิงตัวเลขมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของ
แรงกระทาทางขวาง ได้แก่น้าหนักของโครงสร้างต่อค่าแรงอัดวิกฤติสาหรับ
4 โหมดแรกของการโก่ ง เดาะ และพฤติ ก รรมหลั ง การโก่ ง เดาะของ
โครงสร้างคาน-เสา ผลคาตอบเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่าผลของแรงกระทา
ทางด้านข้างทาให้แรงอัดวิกฤติลดลงและทาให้โครงสร้างเสียเสถียรภาพ
คาสาคัญ: คาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ , แรงอัดวิกฤติ ,
พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะ, ระเบียบวิธียิงเป้า

Abstract
This paper presents the critical compressive load of the
variable-arc-length (VAL) beam-column structure. Variable arclength (VAL) beam-column is one of the elastica structures
where its tip can slip through the support due to loadings, which
results in the alteration of the total arc-length. The governing
equations of the beam-column structure are derived by
considering the differential geometry relations in a plane curve
of the beam-column segment and the equilibrium of force and
moment. The set of governing equations yields the nonlinear
first-order differential equations, which are categorized as twopoints boundary value problem. The numerical solution can be
solved by using the shooting optimization method. This
numerical investigation attempts to study the effect of the

lateral load, including the structure weight on the critical
compression load for the first four buckling modes and the postbuckling behavior of VAL beam-column structure. The
numerical results show that the increase in lateral load reduces
the critical compressive load and causes to lose its stability.
Keywords: Critical Compressive Load, Post-Buckling Behavior,
Shooting Optimization Method, Variable-Arc-Length BeamColumn

1. บทน่า
โครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ (Variable-ArcLength Beam-Column) ซึ่ ง ความยาวส่ ว นโค้ ง ที่ เ ปลี่ ย นไปขึ้ น อยู่ กั บ
น้าหนักของโครงสร้าง หรือแรงภายนอกที่มากระทา และทาให้ โครงสร้าง
เกิดการแอ่นตัวมาก (Large Deflection) จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ อง การวิเ คราะห์ปั ญ หาคานที่ มีค วามยาวส่ ว นโค้ง แปรเปลี่ยนได้
ภายใต้แรงกระทาต่างๆ สามารถกระทาได้ทั้งวิธีเชิงวิเคราะห์และวิธีเชิง
ตัวเลขต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของสุนิสา รอดสังวาลย์ [1] ได้ศึกษาการแอ่นตัว
มากของคานที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
จีระพงษ์ เทพพิทักษ์ [2] ได้วิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานช่วงเดียวที่มี
ความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้น้าหนักบรรทุกแบบต่าง ๆ ครัณย์
ชุ่มกลัด [3] ศึกษาผลกระทบของปลายยื่นของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วน
โค้ ง แปรเปลี่ ย นได้ ภ ายใต้ น้ าหนั ก บรรทุ ก ของตั ว เอง จากงานวิ จั ย ของ
Athisakul และคณะ [4] ได้ศึ กษาหาน้าหนักวิกฤติไ ร้หน่วยของคานที่มี
ความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้และพบว่ามีค่าเท่ากับ 8.253 ซึ่งคานจะไม่
สามารถคงอยู่ในสภาวะสมดุลสถิตยศาสตร์ได้เมื่อน้าหนักบรรทุกมากกว่า
ค่าวิกฤติ เพื่อเพิ่มน้าหนักวิกฤติไร้หน่วยของคานในกรณีดังกล่าว การยึดรั้ง
ที่ปลายคาน อาทิ ใช้แรงดึงยึดรั้งที่ปลายคานจะช่วยเพิ่มค่าน้าหนักบรรทุก
วิกฤติได้ ดังนั้นการันต์ คล้ายฉ่า [5] ได้ทาการศึกษาหาน้าหนักวิก ฤติของ
คานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงดึงที่จุด
รองรับ อย่างไรก็ดี งานวิจัยในอดีตยังไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมการโก่งเดาะ
ของคานที่มีค วามยาวส่วนโค้ ง แปรเปลี่ยนได้ ภายใต้แรงอัดที่ป ลายคาน
โดยรวมผลกระทบจากแรงด้านข้างด้วย
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ดังนั้นงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะ
และหาแรงอั ด วิ ก ฤติ ข องโครงสร้ า งคาน-เสาที่ มี ค วามยาวส่ ว นโค้ ง
แปรเปลี่ยนได้ โดยพิจารณาผลกระทบจากแรงกระทาด้านข้างของคานด้วย
งานวิจัยนี้ได้สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์แบบ
ไม่เป็นเชิงเส้นและใช้วิธียิงเป้า (Shooting Method) สาหรับหาคาตอบเชิง
ตัวเลข

สมการที่ (2ก) และ (2ข) ขณะที่สมการที่ (2ค) คือสมการสมดุลของโมเมนต์
รอบจุด 𝑜

2. สมการที่ใช้ส่าหรับการวิเคราะห์

ตัวแปร 𝑁𝑠 𝑀 และ 𝑉 คือแรงอัดตามแนวแกน โมเมนต์ดัดและแรง
เฉือนที่ตาแหน่งต่าง ๆของคาน ตามลาดับ

รูปที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความ
ยาวส่วนโค้ งแปรเปลี่ยนได้ ที่มีจุดรองรับ ทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับ เดี ย วกั น
ภายใต้ น้ าหนั ก บรรทุ ก แบบกระจายสม่ าเสมอเนื่ อ งจากน้ าหนั ก ของ
โครงสร้าง (𝑤) และแรงอัดที่จุดรองรับด้านขวา (𝑁𝐵 ) ปลายด้านขวา
ของโครงสร้างพาดอยู่บนจุดรองรับที่ยอมให้ โครงสร้างเลื่อนสไลด์ผ่านได้
ดังนั้น เมื่อมี แรงมากระทาจะทาให้ ค วามยาวส่วนโค้ ง ของคาน-เสา (𝑆𝑡 )
สามารถแปรเปลี่ยนได้ ขณะที่ระยะห่างระหว่างจุด รองรับทั้ง 2 ข้างของ
คาน-เสาหรือความยาวช่วงมีค่าคงที่ (𝐿) จากการแอ่นตัวมากของคานเสา จะทาให้คานแอ่นตัวจากตาแหน่งก่อนการเสียรูป ไปยังตาแหน่งของ
คานที่สภาวะสมดุลสถิตย์ (𝑦𝑠 )

𝑑𝑁𝑠
𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑉
𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑀
𝑑𝑠𝑠

=𝑉
=

𝑑𝜃

(2ก)

− 𝑤 sin 𝜃

𝑑𝑠𝑠
𝑑𝜃
−𝑁𝑠
𝑑𝑠

𝑠

(2ข)

− 𝑤 sin 𝜃

(2ค)

=𝑉

รูปที่ 2 ผังอิสระของชิ้นส่วนย่อยของโครงสร้างคาน-เสา

สมการที่ (1) และ (2) เป็นสมการแบบไม่เป็นเชิง เส้นซึ่งจาเป็นต้องหา
คาตอบด้วยวิธีการเชิงตัวเลข เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณจาเป็นต้องจัดให้อยู่
ในรูปแบบไร้หน่วย ตามความสัมพันธ์ต่อไปนี้
𝑠∗ =
𝑤
̂=

รู ปที่ 1 ลั ก ษณะการแอ่น ตัวมากของโครงสร้ างคาน-เสาที่มี ความยาวส่ ว นโค้ง
แปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงอัดที่จุดรองรับ B

รูปที่ 2 แสดงผังอิสระของชิ้นส่วนย่อยของคานที่มีความยาวส่วนโค้ง
น้อย ๆ (𝑑𝑠𝑠 ) จากรูปนี้ สมการความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตของเส้นโค้งใน
ระนาบโดยอ้างอิงทฤษฎีอิลาสติกคาสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
𝑑𝑦𝑠
= 𝑠𝑖𝑛 𝜃
(1ก)
𝑑𝑠

, 𝑠̂
𝑠𝑡 𝑡
𝑤𝐿3
𝐸𝐼

𝑑𝑦̂
𝑑𝑠 ∗
𝑑𝑥̂

(1ข)

𝑑𝑠 ∗
𝑑𝜃

(1ค)

𝑑𝑠 ∗
̂
𝑑𝑁

โดยที่ตัวแปร 𝜃 คือมุมระหว่างแนวราบกับแนวสัมผัสของโครงสร้าง
𝑠𝑠 คือพิกัดตามความยาวส่วนโค้งของคาน และ 𝑥 คือพิกัดตามระยะใน
แนวราบของโครงสร้าง ตัวแปร 𝐸 และ 𝐼 คือโมดูลัสยืดหยุ่นและโมเมนต์
ความเฉื่อยของหน้าตัดโครงสร้าง ตามลาดับ
จากรูปที่ 2 สมการสมดุลของโครงสร้างคาน-เสาสามารถเขียนให้อยู่ใน
รูปของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยสมการสมดุลของแรง
ตามแนวสัมผัส และแนวตั้ง ฉากกับ เส้น โค้ ง การเสี ยรูป ของโครงสร้ า งดั ง

𝑑𝑠 ∗
̂
𝑑𝑉

𝑑𝑠𝑠
𝑑𝜃
𝑑𝑠𝑠

= 𝑐𝑜𝑠 𝜃
=𝜅=−

𝑀
𝐸𝐼

= 𝑠𝑡 /𝐿, 𝑥̂ =

̂=
,𝑁

𝑁𝑠 𝐿2
𝐸𝐼

𝑥

, 𝑦̂ =

𝐿

, 𝑉̂ =

𝑉𝐿2
𝐸𝐼

𝑦𝑠
𝐿

̂=
,𝑀

, 𝑠̂ =
𝑀𝐿
𝐸𝐼

𝑠𝑠
𝐿

(3ก)
(3ข)

ตัวแปร 𝑠̂𝑡 ความยาวไร้หน่วยของโครงสร้าง 𝑠̂ คือค่าพิกัดตามความ
̂ 𝑉̂ และ 𝑀
̂ คือค่าไร้หน่วยของน้าหนัก
ยาวส่วนโค้งแบบไร้หน่วย 𝑤
̂ 𝑁
โครงสร้าง แรงอัดตามแนวแกน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ตามลาดับ จาก
สมการที่ (3ก) และ (3ข) ทาให้สามารถเขี ยนสมการครอบคลุม ปั ญ หา
สมการที่ (1) และ (2) ให้อยู่ในรูปของสมการไร้หน่วยได้ดังนี้

𝑠

𝑑𝑥

𝑠𝑠

𝑑𝑠 ∗
̂
𝑑𝑀
𝑑𝑠 ∗

= 𝑠̂𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝜃
= 𝑠̂𝑡 cos θ
̂
= 𝑠̂𝑡 𝑀
= 𝑉̂

𝑑𝜃

− 𝑠̂𝑡 𝑤
̂ 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑑𝑠 ∗
𝑑𝜃

̂
= −𝑁
= 𝑠̂𝑡 𝑉̂

𝑑𝑠 ∗

− 𝑠̂𝑡 𝑤
̂ 𝑐𝑜𝑠 𝜃

(4ก)
(4ข)
(4ค)
(4ง)
(4จ)
(4ฉ)

ระบบสมการที่ (4) จัดเป็นปัญหาค่าเงื่อนไขของเขตแบบ 2 จุด ซึ่งใน
การศึกษานี้ได้ใช้วิธียิงเป้า (Shooting Method, SM) ในการหาคาตอบเชิง
ตัวเลข ซึ่งได้กาหนดเงื่อนไขของจุดรองรับทั้ง 2 ด้านของโครงสร้างดังนี้ ที่
จุดรองรับด้านซ้าย (จุด A) ของโครงสร้างกาหนดให้อยู่ที่พิกัด 𝑥̂ = 0 และ
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𝑦̂ = 0 ขณะที่ จุ ด รองรั บ ด้ า นขวา (จุ ด B) ของโครงสร้ า งอยู่ ที่ พิ กั ด
𝑥̂ = 1 และ 𝑦̂ = 0 เนื่องจากจุดรองรับทั้ง 2 ข้างของคานเป็นแบบ
̂ ) ที่ปลายทั้ง 2 ข้างของคานเท่ากับศูนย์
ยึดหมุน ดังนั้นโมเมนต์ดัด (𝑀

อย่างไรก็ดี ค่ามุม (𝜃) แรงเฉือน (𝑉̂) และแรงอัดตามแนวแกน (𝑁̂) ที่
จุดรองรับ B เป็นตัวแปรไม่ทราบค่า ซึ่งจาเป็นต้องเดาค่าเริ่มต้นให้กับ ตัว
แปรไม่ทราบค่านี้เป็น 𝜃𝐵 , 𝑉̂𝐵 และ 𝑁̂𝐵 ตามลาดับ ดังนั้นในกระบวนการ
คานวณ ค่าเงื่อนไขขอบเขตที่ปลายทั้งสองข้างของโครงสร้าง ทั้งที่ทราบค่า
และไม่ทราบค่า สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบสมการไร้หน่วยดังต่อไปนี้
จุดรองรับ A (𝑠 ∗ = 0):
̂ = 0, 𝜃 = 𝜃𝐴 , 𝑉̂ = 𝑉̂𝐴 , 𝑁
̂=𝑁
̂𝐴
𝑥̂ = 0, 𝑦̂ = 0, 𝑀
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ยาวส่ ว นโค้ ง แปรเปลี่ ย นได้ ซึ่ ง พบว่ า แรงจากของไหลภายในท่ อ
เปรียบเสมือนแรงอัดกระทาที่ปลายท่อ ซึ่งผลคาตอบที่ได้จึงสามารถนามา
เปรียบเทียบกับการศึกษานี้ได้ อย่างไรก็ดี กรณีที่ทาการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้
พิจารณาน้าหนักของโครงสร้าง (𝑤
̂ = 0)

100

50

(5)

จุดรองรับ B (𝑠 ∗ = 1):
̂ = 0, 𝜃 = 𝜃𝐵 , 𝑉̂ = 𝑉̂𝐵 , 𝑁
̂=𝑁
̂𝐵
𝑥̂ = 1, 𝑦̂ = 0, 𝑀

mode 1
mode 2
mode 3
mode 4

150

0

(6)

กระบวนการหาคาตอบเชิงตัวเลขสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
เริ่ ม แรกให้ ก าหนดค่ า ของตั ว แปรควบคุ ม 𝑠̂𝑡 (ความยาวส่ ว นโค้ ง ของ
โครงสร้างแบบไร้หน่วย) กาหนดน้าหนักของคาน (𝑤
̂) ซึ่งเป็นค่าคงที่ และ
∗
̂
ค่าเงื่อนไขขอบเขต (𝑥̂, 𝑦̂ และ 𝑀 ที่ 𝑠 = 1) จากนั้นประมาณค่าเริ่มต้น
ของตัวแปรไม่ทราบค่าซึ่งประกอบด้วย 𝜃 และ 𝑉̂ ที่ 𝑠 ∗ = 1 ให้เท่ากับ
̂𝐵 ) โดยอาศัย
𝜃𝐵 และ 𝑉̂𝐵 ตามลาดับ และประมาณค่า แรงอัดไร้หน่วย (𝑁
ทฤษฎีของโรงสร้างที่แอ่นตัวน้อยแบบเป็นเชิงเส้นเพื่อใช้เป็นค่าเดาเริ่มต้น
จากนั้น อินทริเกรตสมการครอบคลุมปัญหาทั้ง 6 สมการ (สมการที่ (4))
ตามพิกัดส่วนโค้งของคานจาก 𝑠 ∗ = 1 ถึง 𝑠 ∗ = 0 (จากจุด B ถึงจุด A)
ด้วยวิธี Cash-Karp Runge-Kutta อันดับที่ 5 โดยควบคุม Step Size ของ
การอินทริเกรต เพื่อให้ได้คาตอบเชิงตัวเลขที่มีความถูกต้องแม่นยาเพียงพอ
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ Step Size เท่ า กั บ 0.01 จากนั้ น ใช้ ก ระบวนการท าซ้ า
Newton-Raphson เพื่อทาการปรับแก้ค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่ไม่ทราบค่า
( 𝜃𝐵 , 𝑉̂𝐵 , 𝑁̂𝐵 ) จนกระทั้ง ผลลั พธ์ ลู่เ ข้ า และสอดคล้ องกับ เงื่ อ นไขใน
สมการที่ (7) โดยก าหนดค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให้ (Tolerance)
เท่ากับ 10-12
̂ (0)| = 0
Min Φ = |𝑥̂(0)| + |𝑦̂(0)| + |𝑀
(7)
̂ ̂

-1.5

0.0

0.5

1.0

1.5

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัดที่ปลายโครงสร้าง (𝑁̂𝐵 ) และมุมที่จุดรองรับ
B (𝜃𝐵 ) กรณีที่ 𝑤
̂=0
̂ =𝟎
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างคาน-เสากรณีที่ 𝒘

Mode

1

2

3

ขั้นตอนสุดท้ายให้บวกส่วนเพิ่ม Δ𝑠̂𝑡 เข้ากับค่าตัวแปรควบคุม 𝑠̂𝑡 และ
ทาซ้ากระบวนการดังกล่ าวข้างต้นทั้งหมดเพื่อสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์
ระหว่าง 𝜃𝐵 และ 𝑁̂𝐵
4

3. ผลค่าตอบเชิงตัวเลข

เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
โครงสร้างที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ และผลเฉลยเชิงตัวเลขที่ได้
จากการคานวณด้วยวิธียิงเป้า จึงนาคาตอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับคาตอบ
จากงานวิจัยในอดีตของ Chucheepsakul และ Monprapussorn [6] ซึ่ง
ใช้วิธีอีลิปติคอินทิกรัล (Elliptic Integral Method, EIM) ในการหาคาตอบ
เชิงตัวเลข ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ได้วิเคราะห์ท่อลาเลียงของไหลที่มีความ

-0.5

Support rotation, B (rad)

𝜃𝐵 ,𝑉𝐵 ,𝑁𝐵

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบเชิงตัวเลขกรณีไม่พิจารณานาหนัก
คาน (𝑤
̂ = 0)

-1.0

𝑆̂𝑡

𝜃𝐴

𝜃𝐵

𝑦̂𝑚𝑎𝑥

𝑉̂𝑚𝑎𝑥

̂𝑚𝑎𝑥
𝑀

̂𝐵
𝑁

1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

0.83
1.10
1.28
1.40
1.50
-0.83
-1.10
-1.28
-1.40
-1.50
-0.83
-1.10
-1.28
-1.40
-1.50
0.83
1.10
1.28
1.40
1.50

-0.83
-1.10
-1.28
-1.40
-1.50
-8.32
-1.10
-1.28
-1.40
-1.50
0.83
1.10
1.28
1.40
1.50
0.83
1.11
1.27
1.40
1.50

-0.30
-0.43
-0.55
-0.65
-0.75
0.15
0.22
0.27
0.33
0.37
-0.10
-0.14
-0.18
-0.22
-0.25
0.07
0.10
-0.13
0.15
0.18

5.53
5.26
4.57
3.90
3.32
22.12
21.05
-18.29
-15.60
-13.29
49.79
47.39
41.16
35.09
29.90
88.52
84.22
-73.15
62.43
53.19

-2.21
-2.54
-2.61
-2.57
-2.49
4.42
5.09
5.21
5.13
4.97
-6.63
-7.64
-7.82
-7.70
-7.46
-8.38
9.61
-9.81
-9.64
-9.31

5.04
2.66
1.38
0.66
0.24
20.17
10.62
5.51
2.64
0.97
45.40
23.96
12.40
5.98
2.15
80.67
42.75
22.15
10.57
3.91

จากผลการวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างแรงอัดที่ปลาย
โครงสร้าง (𝑁̂𝐵 ) และมุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) ของการโก่งเดาะ 4 โหมด
แรกของโครงสร้างคาน-เสาแสดงดังรูปที่ 3 และผลคาตอบเชิงตัวเลขได้
แสดงไว้ในตารางที่ 1 ได้แก่ค่าความยาวส่วนโค้งทั้งหมดของโครงสร้ าง
(𝑆̂𝑡 ) มุมที่จุด รองรับ A (𝜃𝐴 ) มุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) ค่ าการแอ่ น ตั ว
สู ง สุ ด (𝑦̂𝑚𝑎𝑥 ) ค่ า แรงเฉื อ นสู ง สุ ด (𝑉̂𝑚𝑎𝑥 ) ค่ า โมเมนต์ ดั ด สู ง สุ ด
̂𝑚𝑎𝑥 ) และค่าแรงอัดไร้หน่วยที่ปลายด้านขวา (𝑁
̂𝐵 )
(𝑀
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จากรู ป ที่ 3 พบว่ า เมื่ อ แรงอั ด ที่ ป ลายโครงสร้ า งค่ อ ยๆเพิ่ ม ขึ้ น แต่
โครงสร้างยังไม่เกิดการเสียรูป จนกระทั่งแรงอัดเพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่มากที่สุด
̂𝐵𝑐𝑟 ) ซึ่งทาให้โครงสร้างเกิด
(ที่ 𝜃𝐵 = 0 rad) ซึ่งเรียกว่าแรงอัดวิกฤติ (𝑁
การโก่งเดาะ ที่สภาวะนี้เรียกว่าสภาวะสมดุลวิกฤติ (Critical Equilibrium)
หลังจากนั้นโครงสร้างจะแสดงพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะ โดยโครงสร้าง
จะเริ่มเกิดการแอ่นตัวมากขึ้นในขณะที่แรงอัดที่ปลายโครงสร้างจะลดลง
ซึ่ ง สภาวะนี้ เ รี ย กว่ า สภาวะสมดุ ล แบบไม่ มี เ สถี ย รภาพ (Unstable
Equilibrium) การโก่งเดาะของโครงสร้างภายใต้แรงอัดสามารถเกิดขึ้นได้
หลายโหมดขึ้นอยู่กับแรงอัดที่กระทากับโครงสร้าง ซึ่งการโก่งเดาะในโหมด
ที่ 1 มีค่าต่าที่สุดและจะเกิดขึ้นง่ายที่สุด ตัวอย่างรูปร่างการโก่งเดาะของ
โครงสร้างแต่โหมดแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งการโก่งเดาะทุกโหมดที่แสดงในรูปนี้
เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ แ รงอั ด ที่ ป ลายโครงสร้ า งเท่ า กั น (𝑁̂𝐵 = 5) จากรู ป ที่ 4
พบว่ารูป ร่างการโก่ง เดาะของโหมดที่ 1 จะไม่มีจุดดัดกลับ (Inflection
Point) ขณะที่รูปร่างของโหมดที่ 2 3 และ 4 จะมีจานวนจุดดัดกลับเท่ากับ
1 2 และ 3 จุดตามลาดับ กล่าวคือจานวนจุดดัดกลับจะเท่ากับ 𝑛 − 1
เมื่อ 𝑛 คือลาดับโหมดของการโก่งเดาะ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคาตอบเชิงตัวเลขที่สภาวะวิกฤติของโครงสร้างสาหรับ
̂ = 𝟎)
กรณีที่ไม่พิจารณาน้าหนักโครงสร้าง (𝒘
Mode
1
2
3
4

EIM
0.0
0.0
0.0
0.0

SM
0.0
0.0
0.0
0.0

EIM
0.0
0.0
0.0
0.0

̂ 𝑩𝒄𝒓
𝑵

̂𝒕
𝑺

̂𝒎𝒂𝒙
𝒚

𝜽𝑩

SM
0.0
0.0
0.0
0.0

EIM
1.0
1.0
1.0
1.0

SM
1.0
1.0
1.0
1.0

EIM
9.8696
39.4784
88.8264
157.9136

SM
9.8695
39.4763
88.7801
157.5752

0.3

mode 1
mode 2
mode 3
mode 4

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

X-coordinate (𝑥̂)

รูปที่ 4 รูปร่างการโก่งเดาะของโครงสร้างทั้ง 4 โหมด กรณี 𝑤
̂ = 0 และแรงอัดที่
ปลาย 𝑁̂𝐵 = 5

ผลคาตอบเชิงตัวเลขที่สภาวะวิกฤติของโครงสร้าง ซึ่งสามารถหาได้
จากจุดสูงสุดบนเส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัดที่ปลายโครงสร้าง
̂𝐵 ) และมุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) (รูปที่ 3) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 โดย
(𝑁
ได้ เ ปรี ย บเที ย บผลค าตอบที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ยิ ง เป้ า (Shooting Method, SM)
ของงานวิ จั ย นี้ กั บ ค าตอบจากวิ ธี อี ลิ ป ติ ค อิ น ทิ ก รั ล (Elliptic Integral
Method, EIM) จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง Chucheepsakul แ ล ะ
Monprapussorn [6] โดยผลการวิเคราะห์ ที่นามาเปรียบเทียบกันได้แก่
ค่ามุมที่จุดรองรับ A (𝜃𝐴 ) ค่าการแอ่นตัวสูงสุด (𝑦̂𝑚𝑎𝑥 ) ค่าความยาว
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ส่วนโค้ ง ทั้งหมดของโครงสร้าง (𝑆̂𝑡 ) และแรงอัดวิกฤติของแต่ละโหมด
(𝑁̂𝐵𝑐𝑟 ) ผลการเปรียบเทียบพบว่าคาตอบเชิงตัวเลขที่ได้จากทั้ง 2 วิธีนี้มี
ความสอดคล้องกันมาก อย่างไรก็ดีพบว่าแรงอัดวิกฤติไร้หน่วยจะมีค่าเข้า
ใกล้กับ 𝑁̂𝐵𝑐𝑟 ≈ (𝑛𝜋)2 โดยที่ 𝑛 คือลาดับโหมดของการโก่งเดาะ ซึ่ง
แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้นี้จะตรงกับ
แรงอัดวิกฤติของเสาที่ได้จากกระบวนการเชิงวิเคราะห์แบบเป็นเชิงเส้น แต่
ทว่ า พฤติ ก รรมหลั ง การโก่ ง เดาะของโครงสร้ า งที่ มี ค วามยาวส่ ว นโค้ ง
แปรเปลี่ยนได้จะต่างจากพฤติกรรมของเสาทั่วไป และเมื่อมีแรงด้านข้าง
กระทาร่วมด้วยพฤติกรรมของโครงสร้างก็จะต่างออกไป ซึ่งได้นาเสนอใน
หัวข้อถัดไปนี้
3.2 ผลกระทบของแรงด้านข้างจากนาหนักของโครงสร้างต่อพฤติกรรม
การโก่งเดาะ (𝑤
̂ ≠ 0)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างกรณีที่ 𝑤
̂ =6
̂𝑚𝑎𝑥
Mode 𝑆̂𝑡 𝜃𝐴
𝜃𝐵
𝑦̂𝑚𝑎𝑥 𝑉̂𝑚𝑎𝑥 𝑀
-5.86
2.20
1.2 -0.83 0.83 0.29
-5.35
2.56
1.4 -1.10 1.10 0.43
-4.43
2.65
1
1.6 -1.27 1.27 0.55
-1.39
1.39
0.65
3.69
2.65
1.8
-3.32
2.62
2.0 -1.47 1.47 0.75
-4.57
1.2 0.94 0.70 -0.17 21.98
-5.28
1.4 1.28 0.92 -0.25 21.03
-5.43
2
1.6 1.53 1.02 -0.32 18.46
-5.39
1.8 1.75 1.07 -0.39 16.10
-5.30
2.0 1.98 1.08 -0.45 14.37
-6.74
1.2 -0.78 0.78 -0.11 49.79
-7.77
1.4 -1.03 1.03 -0.17 47.40
-7.98
3
1.6 -1.17 1.17 -0.22 41.19
-7.88
1.8 -1.26 1.26 -0.26 35.18
-1.31
1.30
-0.31
30.09
-7.67
2.0
-8.44
1.2 0.86 0.80 -0.08 88.50
-9.68
1.4 1.14 1.06 -0.11 84.23
-9.90
4
1.6 1.34 1.21 -0.14 73.19
-9.76
1.8 1.49 1.32 -0.17 62.48
-9.47
2.0 1.61 1.38 -0.20 53.34

̂𝐵
𝑁

0.46
-2.00
-3.65
-4.83
-5.75
20.45
11.03
6.09
3.39
1.80
45.00
23.60
12.15
5.71
1.97
80.73
42.79
22.27
10.75
4.13

เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของแรงด้ า นข้ า งจากน้ าหนั ก โครงสร้ า งต่ อ
พฤติกรรมการโก่ง เดาะของโครงสร้าง จากผลการวิเ คราะห์ เส้นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ าแรงอัดที่ป ลายโครงสร้าง (𝑁̂𝐵 ) และมุมที่จุ ด
รองรับ B (𝜃𝐵 ) ภายใต้น้าหนักโครงสร้าง 𝑤
̂ = 2, 4, 6 และ 8 ได้แสดง
ในรูปที่ 5-8 ตามลาดับ และผลการคานวณเชิงตัวเลขของกรณีตัวอย่างที่
𝑤
̂ = 6 ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยค่าความยาวส่วนโค้ ง
ทั้งหมดของโครงสร้าง (𝑆̂𝑡 ) มุมที่จุดรองรับ A (𝜃𝐴 ) มุมที่จุดรองรับ B
(𝜃𝐵 ) ค่ า การแอ่ น ตั ว สู ง สุ ด (𝑦̂𝑚𝑎𝑥 ) ค่ า แรงเฉื อ นสู ง สุ ด (𝑉̂𝑚𝑎𝑥 ) ค่ า
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̂𝑚𝑎𝑥 ) และค่ า แรงอั ด ไร้ ห น่ ว ยที่ ป ลายด้ า นขวา
โมเมนต์ ดั ด สู ง สุ ด (𝑀
̂𝐵 )
(𝑁

200

Critical state

150

150

4b

4c

4a

100

Critical state

3b
3c

100

50

mode 1
mode 2
mode 3
mode 4

50

0

2b

2a

1b

3a

4d

2c

3d

1c

4e

2d

1d

mode 1
mode 2
mode 3
mode 4

-50
1a

-100
0

1e
3e

2e

-150
-0.5

0.0

0.5

1.0

-0.5

1.5

0.0

0.5

1.0

Support rotation, B (rad)

Support rotation, B (rad)

1.5

2.0

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัด (𝑁̂𝐵 ) และมุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) กรณีที่

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัด (𝑁̂𝐵 ) และมุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) กรณีที่

𝑤
̂ =2

𝑤
̂ =6
200

Critical state
150

Critical state
150

mode 1
mode 2
mode 3
mode 4

100

100
50

50

0
0

mode 1
mode 2
mode 3
mode 4

-50
-100

-50

-150
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Support rotation, B (rad)

2.0

-0.5

2.5

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัด (𝑁̂𝐵 ) และมุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) กรณีที่
𝑤
̂ =4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Support rotation, B (rad)

2.5

3.0

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัด (𝑁̂𝐵 ) และมุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) กรณีที่
𝑤
̂ =8

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่สภาวะวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสา
̂
𝒘

2

4

6

8

Mode
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

̂𝒕
𝑺

𝜽𝑨

𝜽𝑩

̂𝒎𝒂𝒙
𝒚

̂ 𝒎𝒂𝒙
𝑽

̂ 𝒎𝒂𝒙
𝑴

̂ 𝑩𝒄𝒓
𝑵

1.03280
1.00019
1.00180
1.00007
1.05200
1.00075
1.00290
1.00004
1.06770
1.00019
1.00380
1.00008
1.08120
1.00309
1.00490
1.00014

-0.35887
0.02282
-0.07405
-0.00943
-0.44940
0.05040
-0.08498
0.01594
-0.51049
0.01892
-0.08775
0.01887
-0.55694
0.11027
-0.09103
0.03245

0.35887
-0.02786
0.07403
-0.02210
0.44940
-0.05067
0.08495
-0.00580
0.51049
-0.01893
0.08772
-0.01910
0.55694
-0.09446
0.09099
-0.01825

0.11589
-0.00891
-0.01226
-0.00277
0.14637
-0.01777
-0.01793
-0.00367
0.16742
-0.01398
-0.02282
-0.00475
0.18375
-0.03599
-0.02785
-0.006843

-3.47572
0.33345
-7.47217
-2.48926
-4.30091
0.63538
-9.85830
1.08544
-4.83850
1.76356
-10.53774
0.45995
-5.23687
1.30688
11.76699
1.28075

1.08259
-0.10376
-0.82261
-0.20502
1.32546
-0.20219
-1.05336
-0.115329
1.47905
-0.28411
-1.20974
-0.07597
1.58975
-0.41245
-1.37248
-0.15119

6.32515
39.47308
87.18394
157.84769
4.07407
39.58166
86.22372
157.87403
2.08456
74.00833
85.41382
157.97282
0.22827
39.35958
84.68813
157.86157

% Buckling load*
100
624
1378
2496
100
972
2116
3875
100
3550
4097
7578
100
17243
37100
69156

หมายเหตุ % Buckling load* คือร้อยละของค่าแรงอัดวิกฤติท่ีเทียบกับโหมดการโก่งเดาะที่ 1
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เสถี ย รภาพ จะพบเฉพาะสภาวะสมดุ ล วิ ก ฤติ แ ละสภาวะสมแบบไร้
เสถียรภาพ โดยมีสภาวะสมดุลวิกฤติอยู่ที่จุด 2b 3b และ 4b สาหรับโหมด
การโก่ ง เดาะที่ 2 3 และ 4 ตามล าดั บ นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า โครงสร้ า ง
เปลี่ยนรูปแบบการโก่งเดาะจากโหมดที่ 2 ไปยังโหมดที่ 3 ตามเส้นโค้ง 2b̂ 𝑩𝒄𝒓 ) สาหรับ
3b ดังแสดงในรูปที่ 7 ทั้งนี้ค่าแรงอัดวิกฤติของโครงสร้าง (𝑵
โหมดการโก่งเดาะที่ 1-4 ภายใต้น้าหนัก 𝑤
̂ = 2, 4, 6, และ 8 ได้แสดงไว้
ในตารางที่ 4

-0.5

mode 1
mode 2
mode 3
mode 4

-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.0

0.2
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0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

X-coordinate (𝑥̂)

̂𝐵 =
รูปที่ 9 รูปร่างการโก่งเดาะของโครงสร้างทั้ง 4 โหมดกรณีที่ 𝑤
̂ = 6 และ 𝑁
1

รูป ที่ 9 แสดงเปรียบเทียบรูป ร่างการโก่ง เดาะของโครงสร้ างทั้ ง 4
รูปแบบในกรณีที่น้าหนัก (𝑤
̂) เท่ากับ 6 และมีค่าแรงอัดไร้หน่วยที่ปลายที่
̂
ด้านขวาเท่ากัน (𝑁𝐵 = 1) รูปที่ 10-13 แสดงรูปร่างการโก่งเดาะของ
โครงสร้างตั้งแต่โหมดที่ 1-4 ตามลาดับ สาหรับกรณีที่ 𝑤
̂ = 6 ซึ่งพิจารณา
ที่จุด a b c d และ e บนเส้นกราฟในรูปที่ 7

0.0

-0.5

̂𝐵 = 13.59679
𝑁
̂𝐵 = 80.65789
𝑁
̂
(c) 𝑁𝐵 = 68.08097
̂𝐵 = 25.98857
(d) 𝑁
(e) 𝑁
̂𝐵 = -0.12155
(a)

-0.4

(b)

0.2
-0.3
-0.2

0.4

̂𝐵 = -100.043
(a) 𝑁
(b) 𝑁
̂𝐵 = -7.78387
(c) 𝑁
̂𝐵 = 2.08229
(d) 𝑁
̂𝐵 = -1.01064
(e) 𝑁
̂ = -6.12474

0.6

-0.1
0.0

𝐵

0.1

0.8

0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

X-coordinate (𝑥̂)

0.3
0.0

รูปที่ 10 รูปร่างการโก่งเดาะของโครงสร้างในโหมดที่ 1 ภายใต้แรงอัดต่างๆ

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

X-coordinate (𝑥̂)

รูปที่ 12 รูปร่างการโก่งเดาะของโครงสร้างในโหมดที่ 3 ภายใต้แรงอัดต่างๆ

-0.4
-0.20

-0.3

̂𝐵 = 30.55988
(a) 𝑁
̂𝐵 = 39.44802
(b) 𝑁
̂
(c) 𝑁𝐵 = 33.74699
̂𝐵 = 18.71962
(d)𝑁
̂𝐵 = 6.499461
(e)𝑁

-0.2

-0.15
-0.10

-0.1
-0.05

0.0
0.00

0.1

̂𝐵 =
(a) 𝑁
̂𝐵 =
(b) 𝑁
̂
(c) 𝑁𝐵 =
̂
(d) 𝑁𝐵 =
̂𝐵 =
(e) 𝑁

0.05

0.2
0.10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

X-coordinate (𝑥̂)

123.2055
157.8289
128.3848
61.53556
9.935656

0.15
0.0

รูปที่ 11 รูปร่างการโก่งเดาะของโครงสร้างในโหมดที่ 2 ภายใต้แรงอัดต่างๆ

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

X-coordinate (𝑥̂)

ในที่นี้ จะอธิบายพฤติกรรมของโครงสร้างในกรณีที่ 𝑤
̂ = 6 ซึ่งรูปที่
7 แสดงเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัดที่ปลายโครงสร้าง (𝑁̂𝐵 ) และ
มุมที่จุดรองรับ B (𝜃𝐵 ) ของโหมดการเสียรูปทั้ง 4 แบบ สาหรับโหมดที่ 1
(เส้น 1a-1e) พบว่าจุดที่เกิดการโก่งเดาะคือจุด 1c (Critical Point) สาหรับ
ช่ ว ง 1a–1c โครงสร้ า งอยู่ ใ นสภาวะสมดุ ล แบบมี เ สถี ย รภาพ (Stable
Equilibrium) คื อ สภาวะที่ ค่ า 𝜃𝐵 เพิ่ ม ขึ้ น พร้ อ มกับ ค่ า 𝑁̂𝐵 เพิ่ ม มากขึ้ น
ขณะที่ ช่ ว ง 1c–1e โครงสร้ า งอยู่ ใ นสภาวะสมดุ ล แบบไร้ เ สถี ย รภาพ
(Unstable Equilibrium) คื อ สภาวะที่ ค่ า 𝜃𝐵 เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ค่ า 𝑁̂𝐵 ลดลง
อย่ า งไรก็ ดี ส าหรั บ โหมดที่ 2 3 และ 4 จะไม่ เ กิ ด สภาวะสมดุ ล แบบมี

รูปที่ 13 รูปร่างการโก่งเดาะของโครงสร้างในโหมดที่ 4 ภายใต้แรงอัดต่างๆ

4. สรุป
งานวิจัยนี้นาเสนอสมการครอบคลุมปัญหาที่อยู่ในรูปของสมการเชิง
อนุพันธ์อันดับที่ 1 แบบไม่เป็นเชิงเส้นสาหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการโก่ง
เดาะของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ โดยใช้วิธี
ยิงเป้าในการหาคาตอบเชิงตัวเลข ซึ่งผลเฉลยที่ได้เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยในอดีตที่วิเคราะห์ได้จากวิธีอีลิปติคอินทิกรัลพบว่าผลลัพธ์ทั้งสองมี
ความสอดคล้องกันโดยจะมีค่าต่างกันไม่เ กิน 0.05% จากการวิเคราะห์
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พฤติกรรมการโก่งเดาะของโครงสร้างภายใต้แรงอัดที่ปลายโดยคานึงถึง
ผลกระทบจากแรงทางด้านข้าง พบว่าแรงทางด้านข้างทาให้ แรงอัดวิกฤติ
และเสถียรภาพของโครงสร้างลดลง ซึ่งโครงสร้างสามารถเกิดการโก่งเดาะ
ได้หลายรูป แบบ ได้แก่โหมดที่ 1 ซึ่ ง เป็ นโหมดที่มีรูป ร่างการโก่ง เดาะที่
ปราศจากจุดดัดกลับ สาหรับโหมดการโก่งเดาะที่ 2 3 และ 4 จะพบจานวน
จุดดัดกลับเท่ากับ 1 2 และ 3 ตามลาดับ สาหรับโหมดการโก่งเดาะที่ 1 จะ
มีสภาวะสมดุล 3 รูปแบบ ได้แก่สภาวะสมดุล แบบมีเสถียรภาพ สภาวะ
สมดุลวิกฤติ และสภาวะสมดุลแบบไร้เสถียรภาพ สาหรับโหมดการโก่งเดาะ
ที่ 2 3 และ 4 จะมีสภาวะสมดุลเพียง 2 รูปแบบ คือสภาวะสมดุล แบบไร้
เสถียรภาพ และสภาวะสมดุลวิกฤติ นอกจากนั้นรูปแบบการโก่งเดาะใน
โหมดที่ 2 สามารถเปลี่ยนเป็นการโก่งเดาะในโหมดที่ 3 ได้

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ให้ความ
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การประเมินดีกรีการอัดตัวคายน้้าส้าหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยวิธีอาซาโอกะ
Evaluation of Consolidation Degree for Soft Bangkok Clay by the Asaoka Method
สินาด โกศลานันท์1,* ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี2 และ อลงกต ไชยอุปละ3
1,3

2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จ.จันทบุรี
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: sinat.k@rbru.ac.th

บทคัดย่อ
การปรับปรุงดินเหนียวอ่อนด้วยวิธีการใช้แผ่นระบายน้าแนวดิ่งร่วมกับ
น้ า หนั ก กดทั บ เป็ น วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว โลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ ง มี
โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ ที่ใช้วิธีนีเช่น โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์
สายกรุงเทพ-ชลบุรี โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอก และโครงการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ส้ า หรั บ ทางจอด ทางวิ่ ง และทางขั บ เครื่ อ งบิ น ที่
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นต้น การประเมินดีกรีการอัดตัวคายน้า
นับว่ามีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้เป็ นหนึ่งในดัชนีส้าหรับการตัดสินใจ
ย้ า ยน้ า หนั ก กดทั บ ออกจากพื นที่ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น การวิ เ คราะห์ นี
สามารถท้ า ได้ โ ดยการสั ง เกตในสนามจากการวั ด การทรุ ด ตั ว ของดินที่
ปรับปรุงจากแผ่นวัดการทรุดตัว ข้อมูลการทรุดตัวในสนามถูกวิเคราะห์ด้วย
วิธีของอาซาโอกะเพื่อ ท้านายค่าการทรุดตัวสู งสุดเนื่องจากน้าหนักกดทับ
และดีกรีการอัดตัวคายน้า รวมถึงการวิเคราะห์ย้อนกลับของข้อมูลการทรุด
ตั ว สามารถให้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการอั ด ตั ว คายน้ า ตามแนวราบได้
วัตถุประสงค์ของบทความนีคือ การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท้านายค่าการทรุดตัวสูงสุด ดีกรีการอัดตัวคายน้า และค่าสัมประสิทธิ์
ของการอัดตัวคายน้าตามแนวราบด้วยวิธีอาซาโอกะ โดยอาศัยข้อมูลการ
ทรุดตัวในสนามของโครงการปรับปรุงคุณภาพดินส้าหรับทางจอด ทางวิ่ง
และทางขับเครื่องบิน ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จากผลการศึกษา
พบว่า เมื่อใช้ช่วงเวลาประเมินที่ยาวนานจะได้ค่าการทรุดตัวสูงสุดที่เพิ่มขึน
ส่งผลให้ได้ดีกรีการอัดตัวคายน้าที่ลดลงและสัมประสิทธิ์ของการอัดตัวคาย
น้าตามแนวราบน้อยลงด้วย และ ความห่างของข้อมูลไม่มีผลต่อการท้านาย
ค่าการทรุดตัวสูงสุด ดีกรีการอัดตัวคายน้า และสัมประสิทธิ์ของการอัดตัว
คายน้าตามแนวราบ นอกจากนีกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวกับ
เวลาสามารถสร้างได้โดยง่ายจากค้านวณย้อนหลัง ซึ่งหากระยะเวลาอ่าน
ข้อมูลมากก็จะให้ผลที่สอดคล้องกับข้อมูลในสนามมาก
ค้าส้าคัญ: ดีกรีการอัดตัวคายนา้ , ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ, วิธอี าซาโอกะ,
แผ่นระบายนา้ ในแนวดิ่ง

Abstract

Ground improvement of soft clay by prefabricated vertical
drains with preloading is one of the most widely-used methods
in the world especially in Thailand, there are the mega projects
using this technique such as the Bangkok-Chonburi motorway
project, the outer Bangkok ring road project and the ground
improvement for airside pavements project at Suvarnabhumi
international airport. Evaluation of consolidation degree is very
important as one of the indicators for making decision prior to
the removal of preloading. This analysis can be estimated by
field observational methods from settlement data of surface
settlement plates. The field settlement data can be analyzed
by the Asaoka method to predict the ultimate settlement of soft
Bangkok clay under preloading. Back-Analysis of the settlement
data will yield horizontal coefficient of consolidation. The
objective of this paper is to study on the various factors that
affect prediction by the Asaoka evaluation method. The results
show that in the Asaoka method, the value of ultimate
settlement increases, consolidation degree and horizontal
coefficient of consolidation decrease as a longer period of
evaluation is used. Interval of time for readings is not affected
on prediction of ultimate settlement, consolidation degree and
horizontal coefficient of consolidation. Furthermore, settlement
curve with time can be plotted easily by back calculation
equation that agrees well with field data.
Keywords: Consolidation degree, Soft Bangkok clay, the Asaoka
method, Prefabricated vertical drains, Ultimate settlement

1. ค้าน้า
การปรับปรุงดินเหนียวอ่อนด้วยวิธีการใช้แผ่นระบายน้าแนวดิ่งร่วมกับ
น้ า หนั ก กดทั บ เป็ น วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว โลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ ง มี
โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ ที่ใช้วิธีนีเช่น โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์
สายกรุงเทพ-ชลบุรี [1] โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอก [2] และ
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โครงการปรับปรุงคุณภาพดินส้าหรับลานจอด ทางวิ่ง และทางขับเครื่องบิน
ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ [3] เป็นต้น
โครงการปรับ ปรุง คุณภาพดินส้า หรับ ลานจอด ทางวิ่ง และทางขั บ
เครื่องบิน เฟสที่ 1 ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิได้ก่อสร้างส้าเร็จตังแต่ปี
พุทธศักราช 2546 และสนามบิน ได้เปิดให้บริการในปีพุทธศักราช 2549 มี
มูลค่าโครงการ 8,240ล้านบาท โดยแผนภาพพืนที่โครงการแสดงในรูปที่ 1
ขันตอนในการปรับปรุงคุณภาพดินนีประกอบด้วย การติดตังแผ่นระบายน้า
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แนวดิ่ง ตามด้วยการถมน้าหนักกดทับจากหินคลุกลงไปเป็นน้าหนักกดทับ
และเร่งการอัดตัวคายน้าในชันดินเหนียวอ่อน จากนันจึงย้ายน้าหนักกดทับ
ออก ในโครงการปรับปรุงคุณภาพดิน เหนียวอ่อนเช่นนี ดีกรีการอัดตัวคาย
น้าจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง และถูกใช้เป็นดัชนีบ่งชีว่า ดินที่ปรับปรุง
คุณภาพนันมีคุณสมบัติสามารถรับน้าหนักใช้งานได้แล้ว จึงจะสามารถย้าย
น้าหนักกดทับออกไปได้ การวิเคราะห์นีสามารถท้าได้โดยใช้วิธีการสังเกตใน

รูปที่ 1 แผนภาพพืนที่โครงการ ต้าแหน่งที่ติดตังแผ่นวัดการทรุดตัว และต้าแหน่งลานจอดเครื่องบิน

รูปที่ 2 รูปตัดทั่วไปของคันดินในโครงการและแผ่นวัดการทรุดตัว
สนามด้วยข้อมูลการทรุดตัวจากแผ่นวัดการทรุดตัวซึ่งมีการบันทึกค่าไว้โดย
ตลอด ตังแต่ช่วงติดตังเครื่องมือก่อนท้าการปรับปรุงคุณภาพดิน จนกระทั่ง
ปรับปรุงคุณภาพดินเสร็จและน้าน้าหนักกดทับออก
โครงการนีเริ่มจากการปรับระดับสภาพดินเดิมให้อยู่ที่ระดับ 0.0 เมตร
จากระดับน้าทะเล ทั่วทังพืนที่ปรับปรุงดิน จากนันพืนที่ถูกปูทับด้วยแผ่นใย
สังเคราะห์ทั่ว บริเวณ แล้วน้าทรายมาถมสูงเป็นชัน ๆ โดยแผ่นระบายน้า
แนวดิ่งจะถูกติดตังจากระดับชันทรายที่ถมสูง 1.0 เมตร จนถึงความลึกที่

ระดับ -10 เมตรจากระดับน้าทะเล ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีระยะห่าง
กัน 1.0 เมตร และถมต่อไปจนถึงระดับ 1.5 เมตร จากระดับน้าทะเล จะปู
ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์อีกครัง แล้วถมต่อด้วยหินคลุกซึ่งใช้เป็นน้าหนักกด
ทับในชันที่ 1 จนถึงระดับ 2.8 เมตร จากระดับน้าทะเล จากนันรอเวลาอีก
3 เดือนเพื่อให้ชันดินเหนียวอ่อนมีก้าลังรับแรงเฉือนเพิ่มขึนจึงถมหินคลุกต่อ
ในชันที่ 2 จนถึงระดับ 3.8 เมตร จากระดับน้า ทะเล จากนันรอเวลาอี ก
ประมาณ 6 เดือ น ในพืนที่ทั่วไป แต่บ ริเวณที่ใช้ในการศึกษานีเป็นพืนที่
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บริเวณลานจอดเครื่องบินซึ่งรับน้าหนักมากกว่าบริเวณทั่วไป ท้าให้ต้องเพิ่ม
น้าหนักกดทับในชันที่ 2 จากถึงระดับ 3.8 เมตร เป็น ระดับที่ประมาณ 4.1
เมตร หรือ มีน้าหนักกดทับรวม 8.5 ตันต่อตารางเมตร ดังแสดงต้าแหน่งใน
รูปที่ 1 และเพิ่มระยะเวลารอคอยจากอย่างน้อย 6 เดือน เป็นอย่างน้อย 9
เดือน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้พืนที่นีในการศึกษาเนื่องจากใช้เวลาในการ
อ่านค่าแผ่นวัดการทรุดตัวนานกว่าพืนที่อื่น ๆ โดยมีลักษณะเป็นคันดินดัง
แสดงในรูปที่ 2 โดยมีการติดตังแผ่นวัดการทรุดตัว ที่ระดับ 1 เมตร จาก
ระดับ น้า ทะเล และเมื่อ เสร็จ สินการปรับ ปรุ ง คุ ณภาพดิ นในแต่ ล ะพื นที่
น้าหนักกดทับหินคลุกเหล่านีจะถูกน้ากลับไปใช้ในพืนที่อื่น ๆ อีก
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รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัว และความสูงของคันดิน
ถมกับเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านีจะถูกน้ามาวิเคราะห์และตรวจสอบหาปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท้านายค่าการทรุดตัวสูงสุด ดีกรีการอัดตัวคาย
น้า และค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้าในแนวราบด้วยวิธีของอาซาโอกะ
[4] ซึ่งเป็นวิธีที่มีขันตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และนิยมใช้กันทั่วโลก ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การท้ า นายค่ า การทรุ ด ตั ว สู ง สุ ด และดี ก รี ก ารอั ด ตั ว คายน้ า ได้แ ก่
ช่วงเวลาที่ใช้ในการประเมินหลังให้น้าหนักกดทับสุดท้าย และช่วงห่างของ
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ในการศึกษานีค่าต่าง ๆ ถูกประเมินที่ช่วงเวลา 6
9 และ 12 เดือนหลังจากให้น้าหนักกดทับ โดยมี ช่วงความห่างของข้อมูล
ตังแต่ 7 ถึง 56 วัน

PVD Installation

รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัว และความสูงของคันดินถมกับเวลาของแผ่นวัดการทรุดตัว SP-A1-059
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Soil Profile
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Total Unit Weight
(t/m3)

Water Content
(%)

Atterberg Limit
(%)

Specific Gravity

1.5 1.75 2.0

25 50 75 100 125

25 50 75 100 125

2.55 2.6 2.65

Grain Size
Distribution
(% by Weight)

75

50

25

Undrained Field Vane
Shear Strength (t/m2)

2.5

5

7.5

10

0

Weathered Crust
-2
C - Clay
M - Silt
S - Sand
G - Gravel

-4

-6

Very Soft
to
Soft Clay

Elevation (m MSL)

-8

C

-10

-12

Medium
Stiff Clay

M

-14

-16

Stiff Clay

G

-18

S

-20
Plastic Limit
Liquid Limit

Note: Undraine shear strength values have been corrected by Bjerrum's factor due to plasticity index.

รูปที่ 4 คุณสมบัติทั่วไปของชันดินในโครงการ

2. สภาพชั้นดิน
สภาพชันดินในโครงการก่อสร้างซึ่งตังอยู่บริเวณหนองงูเห่า อ้าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ นันเกิดจากการฟอร์มตัวของสามเหลี่ยมแม่น้า
เจ้าพระยา พร้อมด้วยอิทธิพลการขึนลงของระดับน้าทะเล การเปลี่ยนแปลง
ของระดับ น้า ทะเลท้า ให้ เกิดการสะสมและชะล้า งของตะกอน ซึ่งท้า ให้
อนุภาคขนาดเล็กถูกพัดพาขึนมาตกตะกอนอยู่ด้านบน โดยตัวการส้าคัญที่
ท้าให้เกิดการลดต่้าลงของที่ราบเจ้าพระยาลงนันเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่
ของโครงสร้างเปลือกโลกในสมัย Tertiary ตอนปลาย และ วัฏจักรของการ
ตกตะกอน [5]
การส้ารวจดินในพืนที่สนามบินนันมีการส้ารวจอย่างต่อเนื่องในหลาย
ช่วงตังแต่ปีพุทธศักราช 2515 โดยผลการส้ารวจพบว่า ดินบริเวณหนอง
งูเห่ า มีสภาพดินเป็นชั นดินสม่้าเสมอ (Uniform) ตลอดพืนที่ โครงการซื่ง
ประกอบด้วยชันหน้าดิน (Weather crust) เกิดเนื่องจากวัฏจักรเปียกและ
แห้งของดินสลับกันพร้อมกับ ซีเมนต์ธรรมชาติมีความหนาประมาณ 1-2
เมตร โดยวางตัว อยู่บ นชันดิน เหนีย วอ่ อ น (Soft clay) ซึ่งเรีย กว่า “ดิน
เหนีย วกรุงเทพ (Bangkok clay)” จนถึ งความลึก ประมาณ 8-11 เมตร
จากนั นเป็ น ชั นดิ น เหนี ย วแข็ ง ปานกลางถึ ง แข็ ง (Medium stiff to stiff
clay) จนกระทั่งถึงความลึกประมาณ 20 เมตร การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ทางกายภาพของดินตามความลึกนันเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณของดิน
ตะกอนทราย (Silt) หรือ ทรายละเอียด (Fine sand) และการลดลงของ
ปริมาณดินเหนียว ระดับน้าใต้ดินอยู่ที่ความลึกประมาณ 1.5 เมตร ใต้ชัน
ดินเหนียวแข็งเป็นชันทรายแน่น(Dense sand) สลับกับชันดินเหนียวแข็ง

(Stiff clay) และดินทรายปนดินเหนียว (clayey Sand) จนถึงระดับความ
ลึก 155 เมตร ส้าหรับชันดิ นที่จะปรับปรุงคุณภาพในโครงการนีได้แก่ ดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพที่อยู่ในชันตังแต่ความลึกที่ 1-2 เมตรจนถึงประมาณ 811 เมตรซึ่งมีปริมาณความชืน (Water content) มากกว่า 100% และ ค่า
ก้าลังรับแรงเฉือน (Undrained shear strength) ต่้า (น้อยกว่า 2.5 ตันต่อ
ตารางเมตร) คุณสมบัติทั่วไปของชันดินจนถึงความลึก 20 เมตร ได้สรุปไว้
ในรูปที่ 4

3. การประเมินการท้านายค่าการทรุดตัวสูงสุดและดีกรีการ
อัดตัวคายน้้าด้วยวิธีอาซาโอกะ
วิธีอาซาโอกะ [4] ใช้ในการหาค่าการทรุดตัวสูงสุด และประเมินดีกรี
การอัดตัวคายน้าในโครงการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยด้วยวิธีแผ่นระบายน้า
แนวดิ่งร่วมกับน้าหนักกดทับ วิธีอาซาโอกะสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์การ
อัดตัวคายน้าตามแนวราบได้ด้วยการวิเคราะห์ย้อนกลับ
3.1 การทานายค่าการทรุดตัวสูงสุดและดีกรีการอัดตัวคายนาด้วยวิธีอาซา
โอกะ
อาซาโอกะ [4] ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอัดตัวคายน้า ที่ใช้การ
ระบายน้าด้วยแผ่นระบายน้าแนวดิ่ง โดยปรับเปลี่ยนวิธีของบาร์รอน [6] ซึ่ง
ใช้ส้าหรับการอัดตัวคายน้าที่ใช้การระบายน้าตามแนวราบเพียงอย่างเดียว
ขันตอนของอาซาโอกะท้าได้โดยการสร้างเส้นตรงโดยสมมติให้พฤติกรรม
ดินเป็นไปตามสมมติฐานทฤษฏีการอัดตัวคายน้าแบบหนึ่งมิติข องเทอร์ซากิ
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การใช้วิธีอาซาโอกะในงานปรับปรุงคุณภาพดินด้วยแผ่นระบายน้าในแนวดิง่
พร้อมน้าหนักกดทับได้ถูกท้าการศึกษาโดยนักวิจัยหลายท่าน [7-11]
ขันตอนในการวิเคราะห์ด้วยวิธีอาซาโอกะ เริ่มต้นด้วยการสร้างกราฟ
การทรุดตัวกับเวลา ชุดค่าการทรุดตัว S1, S2, …Si จะถูกเลือกขึนมา และ
Si คือ ค่าการทรุดตัวที่เวลาใด ๆ i และช่วงเวลาห่าง t = (ti – ti-1) ซึ่ง
คงที่ ล้าดับต่อมาคือ การวาดจุดคู่อันดับ (Si-1, Si) ลงบนกราฟโดยค่า Si-1
เป็นค่าตามแนวแกน x และ Si เป็นค่าตามแนวแกน y จุดเหล่านีควรเรียง
ตัวกันเป็นกราฟเส้นตรง ซึ่งนิยามได้ดังนี
Si = So + Si-1

(1)

ที่ซึ่ง So และ  คือค่าคงที่ซึ่งขึนอยู่กับการเลือก ช่วงเวลาห่าง t
ค่าคงที่  คือ ค่าความชันของกราฟเส้นตรง
ค่าการทรุดตัวสูงสุดสามารถท้านายได้จากจุดตัดระหว่างเส้นตรงนี กับ
เส้นที่ท้ามุม 45o ในกรณีที่มีการถมน้าหนักกดทับ เส้นตรงนีจะเบี่ยงเข้าตัด
เส้นที่ท้ามุม 45o ซึ่งสามารถค้านวณได้จากจุดตัดของสองสมการเส้นตรง
ดังนี
𝑆𝑢𝑙𝑡 =

𝑆𝑜

(2)

1−β

จากค่าการทรุดตัวที่วัดได้ และค่าการทรุดตัวสูงสุดที่ท้านายได้ ดีกรี
การอัดตัวคายน้าสามารถประมาณได้จาก
(3)

Ui% = Si/Sult x100%

ที่ซึ่ง Sult คือ ค่าการทรุดตัวสูงสุดที่ท้านายได้ด้วยวิธีอาซาโอกะ และ Ui%
คือ ค่าดีกรีการอัดตัวคายน้าที่เวลาใด ๆ t = ti
3.2 ค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายนาตามแนวราบด้วยวิธีอาซาโอกะ
การหาค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้าตามแนวรัศมี (cr) หาได้จาก
สมการของบาร์ร อน [6] ซึ่ ง แสดงความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งการทรุ ดตัว ที่มี
ความเครียดเท่ากัน (Equal-strain settlement) กับเวลา และต่อมาได้ถูก
พัฒนาให้รวมผลกระทบจากการรบกวนของดิน (Smear) และจากแรงต้าน
การไหลของแผ่นระบายน้า (Well resistance) [12]ดังนี
𝑆𝑖

= 𝑆𝑢𝑙𝑡 [1 − exp (

−8𝑐𝑟 𝑡𝑖
𝜇𝑑𝑒2

)]

(4)

ที่ซึ่ง

= 𝐹𝑛 + 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟
(5)
โดยที่ Fn คือ ผลกระทบจากระยะห่างระหว่าง PVD สามารถค้านวณได้จาก
สมการที่ (6)
𝜇

𝐹𝑛

𝑛2

= (𝑛2−1) 𝑙𝑛(𝑛) −

3𝑛2 −1
4𝑛2

(6)
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เมื่อ n คือ อัตราส่วนระหว่างระยะห่างกับระยะเส้นรอบรูปของแผ่นระบาย
น้าแนวดิ่ง = de/dw; de = 1.13 x ระยะห่างแผ่นระบายน้าแนวดิ่ง ส้าหรับ
การติ ด ตั งแบบสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ; de = 1.05 x ระยะห่ า งแผ่ น ระบายน้า
แนวดิ่ง ส้าหรับ การติดตังแบบสามเหลี่ยม; dw = [2(a + b)]/,เมื่อ a
คือ ความกว้าง และ b คือ ความหนาของแผ่นระบายน้าแนวดิ่ง
Fs คือ ผลกระทบจากการรบกวนของดิน สามารถค้านวณได้จากสมการที่
(7)
𝐹𝑠

= (𝑘𝑘𝑟

𝑟′

(7)

− 1) 𝑙𝑛(𝑠)

เมื่อ kr = สัมประสิทธิ์การซึมน้าตามแนวรัศมี; kr’ = สัมประสิทธิ์การซึมน้า
ตามแนวรั ศ มี ใ นดิ น ที่ ถู ก รบกวน; s = ds/dw ; ds = ความยาวเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางของดินบริเวณที่ถูกรบกวน โดยที่ ds = 2dm และ dm = ความ
ยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของ Mandrel สามารถหาได้จากสมการที่ (8)
𝑑𝑚

= √𝜋4 𝑤 × 𝑙

(8)

เมื่อ w = ความกว้างของ Mandrel และ l = ความยาวของ Mandrel
Fr คือ ผลกระทบจากแรงต้านการไหลของแผ่นระบายน้า สามารถค้านวณ
ได้จากสมการที่ (9)
𝐹𝑟

2

= 𝜋 2𝑙3𝑞𝑘𝑟

(9)

𝑤

เมื่อ qw = อัตราการไหลของแผ่นระบายน้า ค้านวณได้จากสมการที่ (10)
[13]
𝑞𝑤

= 5𝑙2 𝑘𝑟

(10)

เมื่อ l = ความยาวของแผ่นระบายน้า
พิจารณาการทรุดตัวเมื่อเวลาผ่าน t = ti (สมการที่ (4)) และ t = ti1 (สมการที่ (11))
𝑆𝑖−1

= 𝑆𝑢𝑙𝑡 [1 − exp (−8𝑐𝜇𝑑𝑟𝑡2𝑖−1)]

(11)

𝑒

จัดรูปสมการ (4) และ (11) ใหม่ และน้าสมการมาหารกันเพื่อหาค่า 
ซึ่งเป็นความชันของกราฟความสัมพันธ์ Si-1 กับ Si ในสมการ (4) จะได้
𝑆𝑢𝑙𝑡 −S𝑖
𝑆𝑢𝑙𝑡 −S𝑖−1

ℎ
(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 )]
= exp [−8𝑐
𝜇𝑑 2

(12)

𝑒

แทนค่า  ส้าหรับความชัน และ ให้ 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 = ∆𝑡 จะได้
ln 𝛽

ℎ
= −8𝑐
∆𝑡
𝜇𝑑 2
𝑒

(13)

และ
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𝛽𝑑𝑒 𝜇
= − ln8∆𝑡
แทนค่า สมการที่ (14) ลงในสมการที่ (4) จะได้
ln 𝛽𝑡𝑖
𝑆𝑖 = 𝑆𝑢𝑙𝑡 [1 − exp (
)]
∆𝑡

𝑐𝑟

(14)
(15)

4. การประเมินปัจจัยทีม่ ีผลต่อการท้านายค่าการทรุดตัว
สูงสุดและดีกรีการอัดตัวคายน้้าด้วยวิธีอาซาโอกะ
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= √𝜋4 𝑤 × 𝑙 = √𝜋4 0.045 × 0.125 = 0.085 เมตร
ส้ า หรั บ Mandrel ที่ มี ข นาดความกว้ า ง 45 มิ ล ลิ เ มตร และยาว 125
มิลลิเมตร
ds = 2dm = 2(0.085) = 0.17 เมตร
𝑑𝑚

s = ds/dw = 0.17/0.065 = 2.6
ใช้ kr/kr’ = 5 จากงานวิจัยของหลินและคณะ

ข้อมูลการทรุดตัวจากแผ่นวัดการทรุดตัว ที่ถูก เลือกจ้านวน 4 ชุด ใน
บริเวณลานจอดเครื่องบินดังรูปที่ 1 จะถูกน้ามาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ การท้านายค่าการทรุดตัวสูงสุด ดีกรีการอัดตัวคาย
น้า และสัมประสิทธิ์ตามแนวราบด้วยวิธีอาซาโอกะ โดยมีขันตอนดังนี
1. น้า ข้ อ มูลการทรุดตัว กับเวลาในรูป ที่ 3 มาเขี ย นความสัมพันธ์ใน
สมการที่ (1) จะได้ลักษณะกราฟดังรูปที่ 5 ส้าหรับแผ่นวัดการทรุดตัว SPA1-059 ด้วยช่วงห่างของข้อมูลที่แตกต่างกันในระยะเวลา 12 เดือน
2. น้ากราฟเส้นตรงที่ได้มาลากต่อโดยประมาณ หรือ ใช้วิธีการสร้าง
สมการถดถอยเชิงเส้นจะได้สมการรูปแบบเดียวกับสมการที่ (1) และจุดที่
เส้นตรงตัดกับเส้นที่ท้ามุม 45o คือ ค่าการทรุดตัวสูงสุด ซึ่งสามารถหาได้
จากการวัดในกราฟ หรือ แทนค่า So และ  ในสมการที่ (2) อีกทางหนึ่ง
ด้วย
3. เปลี่ยนช่วงระยะห่างของข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้อ่านข้อมูล ตามที่
ก้าหนด ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1ถึง 4 ส้าหรับแผ่นวัดการทรุดตัว SP-A1059 SP-A2-018 SP-A3-115 และ SP-A4-040 ตามล้าดับ
4. ดีกรีการอัดตัวคายน้าค้านวณโดยใช้สมการที่ (3) ผลที่ได้แสดงใน
ตารางที่ 1ถึง 4
5. สัมประสิทธิ์ตามแนวราบหาได้จากการน้าความชัน  ในสมการ (1)
มาแทนค่าในสมการที่ (14) โดยใช้
de = 1.13 เมตร ส้าหรับการติดตังแผ่นระบายน้าแนวดิ่งในรูปแบบ
สี่เหลี่ยมจตุรัสระยะห่างด้านละ 1 เมตร
dw = [2(a + b)]/= [2(98mm +4 mm)]/ =65 มิลลิเมตร
= 0.065 เมตร ส้าหรับ แผ่นระบายน้าแนวดิ่งที่มีความกว้าง 98 มิลลิเมตร
และ ความหนา 4 มิลลิเมตร
n = de/dw = 17.4 แทนค่าในสมการที่ (6) จะได้ Fn= 2.12

[14] แทนค่าในสมการ

ที่ (7) จะได้ Fs= 3.83
𝐹𝑟

2

= 𝜋 2𝑙3𝑞𝑘𝑟= 𝜋
𝑤

2𝑙2 𝑘𝑟
3×5𝑙2 𝑘𝑟

=0.42 แทนค่าในสมการที่ (5) จะได้

 = 6.36
t = ช่วงห่างของข้อมูลที่น้ามาวาดกราฟ

ค่าสัมประสิทธิ์ตามแนวราบจากการค้านวณได้จากสมการที่ (14) และ
ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 1 ถึง 4
6. นอกจากนีวิธีอาซาโอกะยังสามารถวิเคราะห์ย้อนกลับ แล้วสร้าง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและการทรุดตัวขึนใหม่ได้จากสมการที่
(15) ซึ่งในสมการนีจะเห็นได้ว่า การทรุดตัวที่เกิดขึนจะขึนอยู่กับค่าความ
ชัน  ในสมการ (1) และ ช่วงห่างเวลา t ที่เลือกข้อมูลเท่านัน โดยไม่ได้
ขึนอยู่กับพารามิเตอร์  หรือ cr ในการค้านวณเลย ผลจากการค้านวณ
ย้อนกลับในช่วงน้าหนักกดทับชันสุดท้าย แสดงในรูปที่ 6 และ 7 ส้าหรับ
แผ่นวัดการทรุดตัว SP-A1-059
4.1 ช่วงเวลา และช่วงห่างของข้อมูลที่ใช้ประเมิน
จากตารางที่ 1 ถึ ง 4 ส้ า หรั บ ทุ ก แผ่ น วั ด การทรุ ด ตั ว และการ
เปรียบเทียบการทรุดตัวกับเวลาของแผ่นวัดการทรุดตัว SP-A1-059 ในรูป
ที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาที่นานกว่า ( 12 เดือนหลังจากให้น้าหนักกด
ทับ) จะให้ค่าการทรุดตัวสูงสุดที่ เพิ่มขึน และเป็นผลให้มีค่าดีกรีการอัดตัว
คายน้าที่ลดลง ทังนีเนื่องมาจากความชันของเส้นแนวโน้มลดลง โดยค่าการ
ทรุดตัวสูงสูดของแต่ละพืนที่จะไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของ
ชันดินที่ โดยมีค่าตังแต่ 1.57 เมตร ถึง 2.00 เมตร
ส้าหรับช่วงห่างของข้อมูลไม่มีผลต่อค่าการทรุดตัวสูงสุดดังเห็นได้จาก
ค่าในตาราง และ รูปที่ 7 ที่แสดงให้เห็นว่า ช่วงห่างของข้อมูลในแผ่นวัดการ
ทรุดตัว SP-A1-059 ตังแต่ 7 ถึ ง 56 วัน ให้ ก ราฟค่า การทรุดตัวกับเวลา
เกือบจะเป็นเส้นเดียวกัน
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รูปที่ 5 กราฟที่วาดด้วยวิธีอาซาโอกะที่ช่วงห่างของข้อมูลแตกต่างกันในระยะเวลา 12 เดือนของแผ่นวัดการทรุดตัว SP-A1-059
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ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ค้านวณได้ช่วงระยะเวลาและระยะห่างต่าง ๆ กันจากแผ่นการทรุดตัว SP-A1-059
Time after
Final Surcharge

Parameters

S0
R2

6 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)


S0
R2

9 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)


S0
R2

12 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)

7
0.9506
0.0806
0.9990
1.631
1.410
86.4
2.68
0.9561
0.0746
0.9993
1.700
1.548
91.1
2.38
0.9606
0.0694
0.9993
1.761
1.652
93.8
2.13

14
0.9042
0.1566
0.9984
1.635
1.410
86.3
2.66
0.9143
0.1457
0.9990
1.700
1.548
91.1
2.37
0.9217
0.1372
0.9992
1.752
1.652
94.3
2.16

Time Interval (days)
21
28
0.8622
0.8264
0.2263
0.2880
0.9966
0.9976
1.643
1.659
1.410
1.410
85.8
85.0
2.62
2.52
0.8707
0.8344
0.2173
0.2797
0.9982
0.9988
1.680
1.689
1.548
1.548
92.1
91.7
2.44
2.39
0.8876
0.8540
0.1983
0.2580
0.9980
0.9984
1.764
1.767
1.652
1.652
93.6
93.5
2.10
2.09

42
0.7409
0.4245
0.9916
1.638
1.410
86.1
2.64
0.7568
0.4083
0.9956
1.679
1.548
92.2
2.46
0.7865
0.3762
0.9954
1.762
1.652
93.8
2.12

56
0.6906
0.5179
0.9979
1.674
1.410
84.2
2.45
0.7004
0.5084
0.9987
1.697
1.548
91.2
2.36
0.7320
0.4751
0.9967
1.773
1.652
93.2
2.06

ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ค้านวณได้ช่วงระยะเวลาและระยะห่างต่าง ๆ กันจากแผ่นการทรุดตัว SP-A2-018
Time after
Final Surcharge

Parameters

S0
R2

6 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)


S0
R2

9 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)

12 months


S0

7
0.9489
0.0886
0.9990
1.733
1.502
86.7
2.78
0.9551
0.0816
0.9992
1.817
1.656
91.1
2.43
0.9601
0.0755

14
0.9112
0.1605
0.9985
1.808
1.502
83.1
2.46
0.9132
0.1582
0.9993
1.822
1.656
90.9
2.40
0.9213
0.1484

GTE01-8

Time Interval (days)
21
28
0.8676
0.8293
0.2383
0.3081
0.9986
0.9938
1.800
1.805
1.502
1.502
83.5
83.2
2.50
2.48
0.8714
0.8334
0.2339
0.3034
0.9992
0.9970
1.819
1.821
1.656
1.656
91.1
90.9
2.43
2.41
0.8849
0.8456
0.2177
0.2891

42
0.7623
0.4336
0.9994
1.824
1.502
82.3
2.39
0.7639
0.4316
0.9994
1.828
1.656
90.6
2.38
0.7797
0.4136

56
0.7266
0.5186
0.9991
1.897
1.502
79.2
2.11
0.7123
0.5332
0.9991
1.853
1.656
89.4
2.24
0.7271
0.5169
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R2
Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)

0.9994
1.892
1.774
93.8
2.15

0.9994
1.886
1.774
94.1
2.17
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0.9991
1.891
1.774
93.8
2.16

0.9979
1.872
1.774
94.7
2.22

0.9990
1.878
1.774
94.5
2.19

0.9990
1.894
1.774
93.7
2.11

ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ค้านวณได้ช่วงระยะเวลาและระยะห่างต่าง ๆ กันจากแผ่นการทรุดตัว SP-A3-115
Time after
Final Surcharge

Parameters

S0
R2

6 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)


S0
R2

9 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)


S0
R2

12 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)

7
0.9484
0.0811
0.9987
1.572
1.375
87.5
2.80
0.9562
0.0730
0.9990
1.667
1.519
91.1
2.37
0.9609
0.0678
0.9993
1.734
1.624
93.6
2.11

14
0.9028
0.1542
0.9986
1.586
1.375
86.7
2.71
0.9177
0.1389
0.9985
1.688
1.519
90.0
2.27
0.9245
0.1315
0.9990
1.742
1.624
93.2
2.08

Time Interval (days)
21
28
0.8589
0.8266
0.2251
0.2813
0.9996
0.9996
1.596
1.622
1.375
1.375
86.2
84.8
2.68
2.52
0.8751
0.8386
0.2088
0.2692
0.9992
0.9991
1.672
1.668
1.519
1.519
90.9
91.1
2.35
2.33
0.8880
0.8569
0.1948
0.2493
0.9990
0.9989
1.739
1.742
1.624
1.624
93.4
93.2
2.10
2.04

42
0.7394
0.4168
0.9991
1.599
1.375
86.0
2.66
0.7610
0.3964
0.9988
1.658
1.519
91.6
2.41
0.7845
0.3724
0.9977
1.728
1.624
94.0
2.14

56
0.6854
0.5116
1.0000
1.626
1.375
84.6
2.50
0.6881
0.5091
1.0000
1.632
1.519
93.1
2.47
0.7324
0.4656
0.9966
1.740
1.624
93.3
2.06

ตารางที่ 4 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ค้านวณได้ช่วงระยะเวลาและระยะห่างต่าง ๆ กันจากแผ่นการทรุดตัว SP-A4-040
Time after
Final Surcharge

Parameters

S0
R2

6 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)



9 months

S0
R2
Sult (m)

7
0.9457
0.0980
0.9990
1.805
1.600
88.6
2.95
0.9533
0.0886
0.9993
1.898

14
0.8920
0.1937
0.9990
1.793
1.600
89.2
3.02
0.9121
0.1690
0.9983
1.923

GTE01-9

Time Interval (days)
21
28
0.8430
0.7903
0.2816
0.3734
0.9942
0.9908
1.794
1.781
1.600
1.600
89.2
89.9
3.01
3.11
0.8661
0.8225
0.2538
0.3353
0.9969
0.9951
1.895
1.889

42
0.7149
0.5137
0.9830
1.802
1.600
88.8
2.96
0.7530
0.4694
0.9908
1.900

56
0.6384
0.6515
0.9739
1.802
1.600
88.8
2.97
0.6760
0.6097
0.9837
1.882
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Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)


S0
R2

12 months

Sult (m)
Si(m)
Ui%
Ch (m2/yr)

1.736
91.5
2.53
0.9606
0.0791
0.9996
2.007
1.911
95.2
2.13
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1.736
90.3
2.43
0.9223
0.1556
0.9990
2.002
1.911
95.5
2.14

1.736
91.6
2.54
0.8864
0.2277
0.9981
2.004
1.911
95.4
2.13

1.736
91.9
2.58
0.8494
0.3010
0.9970
1.998
1.911
95.6
2.16

1.736
91.3
2.50
0.7853
0.4294
0.9943
2.000
1.911
95.6
2.13

1.736
92.3
2.59
0.7266
0.5487
0.9916
2.007
1.911
95.2
2.11

Settlement (m)

0.0
0.2

actual

0.4

6 months after final surcharge

0.6

9 months after final surcharge

0.8

12 month after final surcharge

1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0

90

180

270

360

450

540

630

720

810

900

990

1080

Time (days)

รูปที่ 6 การทรุดตัวโดยการค้านวณย้อนกลับที่แผ่นวัดการทรุดตัว SP-A1-059 ในช่วงข้อมูลห่าง 28 วัน ส้าหรับช่วงเวลา 6 9 และ 12 เดือนหลังจากมี
น้าหนักกดทับขันสุดท้าย
0.0
actual

0.2

7 day interval

0.4
Settlement (m)

14 day interval

0.6

21 day interval

0.8

28 day interval
42 day interval

1.0

56 day interval

1.2
1.4

1.6
1.8
0

90

180

270

360

450

540

630

720

810

900

990

1080

Time (days)

รูปที่ 7 การทรุดตัวโดยการค้านวณย้อนกลับที่แผ่นวัดการทรุดตัว SP-A1-059 ส้าหรับช่วงเวลา 12 เดือนหลังจากมีนา้ หนักกดทับขันสุดท้าย
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อย่างไรก็ตามช่วงห่างของข้อมูลที่เวลาสัน ๆ เช่น 7 วัน มีจ้านวนข้อมูล
ที่มากท้าให้ยากในการสร้างเส้นแนวโน้มที่ถูกต้อง ส่วนช่วงห่างของข้อมูลที่
เวลายาว ๆ เช่น 42 วัน หรือ 56 วัน ต้อ งอาศัย ช่ว งเวลาที่อ่ า นค่า นาน
เพียงพอเพื่อให้จ้านวนข้อมูลในการสร้างเส้นแนวโน้มเพียงพอ
จากกราฟในรูปที่ 6 และ 7 ที่ได้จากการค้านวณย้อนกลับแสดงให้เห็น
ว่า สมการที่ใช้ค้านวณ กับข้อมูลที่ได้จากในสนามมีความสอดคล้องกัน โดย
หากยิ่งมีระยะเวลาการอ่านค่าที่นาน จะให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับในสนาม
มากขึนเท่านัน ในรูปที่ 6 สมการที่ได้จากระยะเวลาอ่าน 12 เดือนหลังจาก
มี น้ า หนั ก กดทั บ ในเส้ น สี แ ดง จะให้ ค วามสอดคล้ อ งมากที่ สุ ด ตามด้ว ย
ระยะเวลาการอ่าน 9 เดือน และ 6 เดือนในเส้นสีส้ม และสีม่วง ตามล้าดับ
4.2 ค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายนาตามแนวราบด้วยการวิเคราะห์
ย้อนกลับ
ค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้าตามแนวราบถูกแสดงไว้ในตารางที่ 1
ถึง 4 พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 2.06 ถึง 3.11 ตารางเมตรต่อปี โดยเมื่อ
ระยะเวลาอ่านข้อมูลนานขึนค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้าตามแนวราบ
จะลดลง ทังนีเนื่องจากค่าความชันของเส้นแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลา
อ่านมากขึน เช่นเดียวกันกับค่าการทรุดตัวสูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัว
คายน้าตามแนวราบจะไม่ขึนอยู่กับช่วงห่างของข้อมูล มีข้อสังเกตว่า หากใช้
ค่า  ซึ่งเป็นผลรวมของผลกระทบที่เกิดจาก ระยะห่างของแผ่นระบายน้า
การรบกวนของดิน และ แรงต้านการไหลของแผ่นระบายน้าที่แตกต่างกัน
หรือ พิจารณาเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยบางตัวซึ่งจะท้าให้ ค่า 
แตกต่างกันจะส่งผลให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้าตามแนวราบที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญตามสัดส่วน

5. บทสรุป
การศึกษานีมุ่งศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการประเมินดีกรีการอัดตัว
คายน้าส้าหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยวิธีอาซาโอกะ ผลจากการศึกษา
สามารถสรุปได้ดังนี
1. ด้วยวิธีอาซาโอกะ ช่วงเวลาของการอ่านข้อมูลที่นานขึน จะท้านาย
ค่าการทรุดตัวสูงสุดมากขึน ส่งผลให้ได้ค่าดีกรีการอัดตัวคายน้าลดลง และ
ค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้าตามแนวราบลดลง
2. ช่วงระยะห่างของข้อมูลไม่ส่งผลต่อการท้านายค่าการทรุดตัวสูงสุด
และค่าสัมประสิทธิ์การอัดตัวคายน้าตามแนวราบ
3. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวกับเวลาสามารถสร้างได้
โดยง่ายจากค้านวณย้อนหลัง ซึ่งหากระยะเวลาอ่านข้อมูลมากก็จะให้ผลที่
สอดคล้องกับข้อมูลในสนามมาก
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การประเมินความแม่นย้าของแบบจ้าลองปริมาณน้้าฝนสะสมวิกฤติ (AP-Model) ในการคาดการณ์พื้นที่ระดับ
ความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า
Accuracy assessment of Antecedent Precipitation Model (AP-Model) for landslide early
warning system
สลิลยา เศษเพ็ง1 เทพไท ไชยทอง2 และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์3
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*Corresponding author; E-mail address: salinya.se@ku.th

บทคัดย่อ

Abstract

ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ศ วกรรมปฐพี แ ละฐานราก มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พัฒนาเกณฑ์ป ริมาณน้า ฝนสะสมวิก ฤติ จากการรวบรวม
ต้าแหน่งและข้อมูลปริมาณน้าฝนที่ตกจริงในช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
ในอดีตมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนสะสม 3 วันก่อนหน้าและ
ปริมาณน้า ฝนรายวันที่ น้า ไปใช้ในแบบจ้ า ลองปริมาณน้า ฝนสะสมวิ ก ฤติ
(Antecedent Precipitation Model, AP-Model) ซึ่งเป็นแบบจ้าลองที่ใช้
คาดการณ์ พื นที่ ร ะดั บ ความอ่ อ นไหวต่ อ การเกิ ด ดิ น ถล่ ม ล่ ว งหน้ า โดย
แบบจ้ า ลอง AP-Model นั นวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ข้ อ มู ล น้า ฝนคาดการณ์จ าก
แบบจ้ า ลอง WRF (Weather Research and Forecasting Model) ของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) เข้าสู่กระบวนการค้านวณ
ปริมาณน้าฝนสะสม 3 วันก่อนหน้าและปริมาณน้าฝนรายวันเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ จากการวิเคราะห์ของแบบจ้าลองในข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝน เนื่องจากแบบจ้าลอง
AP-Model ใช้ปริมาณน้าฝนของแบบจ้า ลอง WRF ซึ่งมีความถูกต้องอยู่ที่
ร้อยละ 69 ในการค้านวณปริมาณน้าฝนสะสม 3 วั นก่อนหน้า ด้วยข้อจ้ากัด
นีอาจจะส่งผลให้แบบจ้าลอง AP-Model มีความแม่นย้าในการคาดการณ์
พืนที่ระดับความความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มลดลง ดังนัน บทความนีมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ความแม่นย้าในการคาดการณ์พืนที่ระดับ ความ
อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่ว งหน้า ด้วยวิธี ROC โดยเปรียบเทียบข้ อ มูล
พืนที่ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจากการแบบจ้าลอง AP-Model
และข้อมูลสถิติของเหตุการณ์เกิดดินถล่ม ในพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2562 จาก
การประเมินความถูกต้อ ง พบว่า Area Under Curve (AUC) ส้าหรับการ
เตือนภัยดินถล่มในพืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม ในช่วงร้อยละ 20-50 (ระดับ
เตรียมพร้อมรับมือ พืนที่สีเหลือง) เท่ากับ 0.736 อยู่ในระดับ ดี และ AUC
ส้าหรับการเตือนภัยดินถล่มในพืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มมากกว่าร้อยละ 50
(ระดับอพยพ พืนที่สีแดง) เท่ากับ 0.639 อยู่ในระดับ ปานกลาง

Geotechnical Engineering Research and Development Center
(GERD), Faculty of Civil Engineering, Kasetsart University has
developed a Critical Rainfall Threshold by studying various
landslide location and collecting rainfall data from events to
create the relationship between rainfall accumulated in 3 days
and rainfall on the day of landslide incident. The threshold uses
Antecedent Precipitation Model (AP-Model) to analyze landslide
susceptibility areas. The AP-Model creates a map for landslide
early warning system. The model is analyzed by the use of
predictive rainfall dataset of the Weather Research and
Forecasting Model (WRF) by Hydro Informatics Institute to
calculate a cumulative rainfall of 3 days and compare it with the
Critical Rainfall Threshold. The limitation of the rainfall dataset
usage affects the model because the predictive rainfall dataset
of WRF model is only 69 percent accurate. This limitation may
reduce accuracy of AP-model for landslide early warning system.
Therefore, the purpose of this research is to evaluate the
accuracy of the AP-Model for landslide early warning system by
ROC method and comparing statistical data of landslide with
simulate landslide susceptibility areas of the AP-model during
2014 to 2019. This result shows that area under curve (AUC) of
landslide probability 20-50% and more than 50% is 0.736 and
0.639 that means good and medium respectively.
Keywords: Accuracy, Critical Rainfall Envelope, Antecedent
Precipitation Model (AP-Model)

ค้าส้าคัญ: ความแม่นย้า, เกณฑ์ปริมาณน้าฝนวิกฤติ, แบบจ้าลองปริมาณ
น้าฝนสะสมวิกฤติ AP-Model
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1. ค้าน้า
พิบัติภัยดินถล่มสร้างความเสียหายและสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็น
จ้ า นวนมาก ประเทศไทยมีเหตุพิบั ติภัยดินถล่มเกิดขึนในหลายพืนที่และ
เกิดขึนอย่างต่อเนื่อง[1] ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิบัติดินถล่มได้แก่ ความ
ลาดชันของพืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่และการเปลี่ยนแปลงลาดดิน
โดยมนุษย์ รวมทังปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดต่อการเกิดดินถล่มคือปริมาณน้า ฝน
เนื่อ งจากประเทศไทยตังอยู่ในพืนที่มรสุมเขตร้อ น ส่งผลให้ ห ลายพืนที่มี
โอกาสเกิดดินถล่มได้ง่ายเพราะประเทศไทยมีปริมาณน้าฝนสะสมรายปีเฉลี่ย
1,572.5 มิลลิเมตร โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ที่มีบางพืนที่มีปริมาณน้าฝนราย
ปีสูงถึง 4,000 มิลลิเมตร[2] จากสถิติเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิดขึนในประเทศ
ไทยในอดีตพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึนในช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลาย
วันโดยเกิดจากฝนที่ตกตามฤดูกาลรวมถึงฝนที่ตกนอกฤดูกาลที่ส่งผลให้เกิด
ฝนตกมากกว่า ปกติ ดั ง เช่ น ในวั นที่ 29 มี น าคม พ.ศ.2554 เกิ ด ดินถล่ม
บริเวณเทือกเขาพนมเบญจา พืนที่บ้านต้นหาร และบ้านห้วยแก้ว ต้าบลหน้า
เขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ซึ่งมีปริมาณน้าฝนสะสมตังแต่วันที่ 26-29มีนาคม
พ.ศ.2554 อยู่ที่ 410 มิลลิเมตรโดยประมาณ ส่งผลให้พืนที่
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การเกษตรเสียหายจ้านวนมาก รูปที่ 1 แสดงจ้านวนเหตุการณ์ดินถล่มใน
อดีต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พั ฒ นาแบบจ้ า ลอง
ปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ (Antecedent Precipitation Model, APModel) ภ า ย ใต้ ค ว า มร่ ว มมื อ กั บ ก รมทรั พ ย า ก รธ รณี ก ระ ทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลน้าฝนคาดการณ์ปริม าณ
น้ า ฝนระยะสั นจากแบบจ้ า ลอง Weather Research and Forecasting
Model (WRF) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) โดย
แบบจ้าลอง AP-Model จะท้าการคาดการณ์พืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดิน
ถล่มล่วงหน้า 3 วันเพื่อใช้เตือนภัยแก่ประชาชนที่อยู่ในพืนที่
บทความนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การประเมิ น ความถู ก ต้ อ งของการ
คาดการณ์ พื นที่ ร ะดั บ อ่ อ นไหวต่ อ การเกิ ด ดิ น ถล่ ม จากแบบจ้ า ลอง APModel โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิดขึนจริงด้วยวิธี Receiver
Operating Characteristic (ROC) Curve ทังนีเพื่อการพัฒนาให้แบบจ้าลอง
มีประสิทธิภาพและความแม่นย้าในการเตือนภัยดินถล่มมากขึน

รูปที่ 1 ข้อมูลสถิติดินถล่มตังแต่พ.ศ. 2547-2562

2. แบบจ้าลองปริมาณน้้าฝนสะสมวิกฤติ
(Antecedent Precipitation Model, AP-Model)
แบบจ้ า ลองปริมาณน้า ฝนสะสมวิก ฤติ (Antecedent Precipitation
Model, AP-Model) เป็นแบบจ้าลองที่ใช้เกณฑ์ ปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ
และปริ ม าณน้ า ฝนคาดการณ์ ใ นการเตื อ นภั ย ดิ น ถล่ ม ล่ ว งหน้ า โดย
แบบจ้าลองได้สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยข้อมูลความ
ลาดชัน (Slope angle) ส้า หรับ 8 กลุ่มชุดหิ นศัก ยภาพดินถล่มที่มีความ
ละเอียดของกริดขนาด 3x3 กม. ร่วมกับ ข้อมูลน้าฝนคาดการณ์ล่วงหน้ า 3
วันจากระบบคาดการณ์ป ริมาณน้าฝนระยะสันจากแบบจ้าลองWRF โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ที่มีความละเอียดของกริด
ขนาด3x3 กม. เข้าสู่กระบวนการค้านวณปริมาณน้าฝนสะสมเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ (Critical Rainfall Threshold) ของแต่
ละภูมิภาค[3]

จากนันแสดงผลการประเมินแผนที่ของระดับความอ่อนไหวต่อการเกิด
ดินถล่ม รูปที่2 แสดงขันตอนการวิเคราะห์ของ AP-Model
แบบจ้ า ลองคาดการณ์ พืนที่ ระดับ ความอ่ อ นไหวต่ อ การเกิด ดิ น ถล่ ม
ออกมาในรูป แบบของแผนที่ โดยแผนที่ แ สดงระดับ ความอ่ อ นไหว ดังนี
ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มต่้า มีโอกาสเกิดดินถล่มต่้ากว่าร้อยละ
20 แสดงเป็นสีเขียว หมายถึง ปลอดภัย ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดิน
ถล่มปานกลาง มีโ อกาสเกิดดินถล่มอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50 แสดงเป็นสี
เหลือง หมายถึง เตรียมพร้อมรับมือ และ ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดิน
ถล่มสูง มีโอกาสเกิดดินถล่มมากกว่า ร้อยละ 50 แสดงเป็นสีแดง หมายถึง
อพยพ ดังตารางที่1 และตัวอย่างแผนที่ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดิน
ถล่มแสดง ดังรูปที่3 สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://gerdmodel.ku.ac.
th/dmrweb/index.php และทางแอปพลิ เ คชั่ น “LandslideWarning.
Thai”

GTE02-2

1309

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 2 ขันตอนการวิเคราะห์ AP-Model[3]

ตารางที่ 1 ความหมายที่แสดงในแผนทีร่ ะดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
สีบนแผนที่

ระดับความอ่อนไหวต่อ
การเกิดดินถล่ม

โอกาสเกิด
ดินถล่ม (%)

ความหมาย

ต่้า

ต่้ากว่า 20

ปลอดภัย : พืนที่มี
โอกาสเกิดดินถล่ม
น้อย

รูปที่ 3 ตัวอย่างแผนที่ระดับความอ่อนไหวต่อ การเกิดดินถล่ม[3]

ปานกลาง

สูง

20 - 50

เตรียมพร้อมรับมือ :
โอกาสเกิดดินถล่ม
ปานกลาง หากยังมี
ฝนตกหนักต่อเนื่อง
ควรติดตามปริมาณ
น้าฝน อาจเกิดดิน
ไหลตามลาดดินตัด
เช่น ไหล่ทาง

มากกว่า 50

อพยพ : โอกาสเกิด
ดินถล่มสูง ต้องเฝ้า
ติดตามค่าปริมาณ
น้าฝนอย่างใกล้ชิด
หรือตัดสินใจอพยพ
เพื่อความปลอดภัย

2.1 เกณฑ์ปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ (Critical Rainfall Threshold)
เกณฑ์ปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ (Critical Rainfall Threshold)[4]
พัฒนาขึนด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) โดยใช้ข้อมูล
ปริมาณรายวันและปริมาณน้าฝนสะสมก่อนหน้า 3 วันของเหตุการณ์ดิน
ถล่มในอดีตพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระหว่ างปริมาณน้าฝนสะสม 3 วัน
ก่อนหน้าและปริมาณน้าฝนรายวันและสร้างเป็นเกณฑ์ปริมาณน้าฝนวิกฤติ
พบว่ า แต่ ล ะภู มิ ภ าคของประเทศไทยจะมี เ กณฑ์ ป ริ ม าณน้ า ฝนวิ ก ฤติ
แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละภูมิภาคมีปริมาณน้า ฝนที่ตกในพืนที่แตกต่าง
กัน[4] รูปที่4 แสดงเส้นเกณฑ์ปริมาณน้าฝนสะสมของแต่ละภูมิภาค โดยที่
การเตือนภัยในระดับต่างๆ มาจากปริมาณน้าฝนสะสม 3 วันก่อนหน้า ใน
แนวแกน X ร่วมกับปริมาณน้าฝนรายวันในแนวแกน Y โดยมีเส้นเกณฑ์
ปริมาณน้า ฝนวิก ฤติแ บ่ งการเตือ นภัย ในระดั บ ต่า งๆ ส้า หรับ Zone N
ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด ในภาคเหนื อ และจั ง หวั ด กาญจนบุ รี Zone NE
ประกอบด้วยจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Zone E ประกอบด้วย
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จังหวัดในภาคตะวันออก Zone SN SW และ SE ประกอบด้วยจังหวัดใน
ภาคตะวันตกและภาคใต้ทังหมด

รูปที่ 4 เส้นเกณฑ์ปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติของแบบจ้าลอง[4]

2.2 ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้าฝนระยะสันจากแบบจ้าลอง Weather
Research and Forecasting Model (WRF)
ข้ อ มู ล คาดการณ์ ป ริ ม าณน้ า ฝนระยะสั นจากแบบจ้ า ลอง Weather
Research and Forecasting Model (WRF) เป็นแบบจ้าลองเชิงตัวเลขซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาหลายพารามิเตอร์ โดยแบบจ้าลอง
WRF ถูกออกแบบมาเพื่อใช้คาดการณ์ปริมาณน้าฝนส้าหรับช่วงเวลา 2-3 วัน
[5] โดยแบบจ้ า ลอง AP-Model เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล คาดการณ์ ป ริ ม าณน้า ฝน
ล่วงหน้า 3 วันที่มีความละเอียด 3x3 กม.
ความถูกต้องของการคาดการณ์ปริมาณน้าฝนล่วงหน้า 3 วัน ขนาด
3x3 กม. กั บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ า ฝนรายวั น จากการตรวจวั ด ของกรม
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ า (องค์ ก ารมหาชน)
พิจารณาตามช่วงปริมาณน้าฝนคาดการณ์ของปริมาณน้าฝนในช่วงเวลา
เดียวกันพบว่าการคาดการณ์ปริมาณน้าฝนล่วงหน้า 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน
มีความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ที่ร้อยละ 69 66 และ 62 ตามล้าดับและ
ความถูกต้องเพิ่มขึนเมื่อคาดการณ์ปริมาณน้าฝนมากกว่า 50 มิลลิเมตรต่อ
วัน โดยพืนที่ที่สอดคล้องมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก[6]
แบบจ้าลอง AP-Model ใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนคาดการณ์ล่วงหน้าจาก
แบบจ้าลอง WRF ทังหมดในการคาดการณ์ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิด
ดินถล่ม โดยแบบจ้ า ลอง AP-Model ค้า นวณปริมาณน้า ฝนสะสม 3 วัน
ก่อนหน้าจากข้อมูลปริมาณน้าฝนคาดการณ์จากแบบจ้าลอง WRF ที่เก็บไว้
ก่อนหน้า ดังรูปที่ 5

เมื่อท้าการคาดการณ์ระดับพืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มวันที่ X จะ
ใช้ชุดข้อมูลปริมาณน้าฝนคาดการณ์ล่วงหน้าจากแบบจ้าลอง WRF ส้าหรับ
วันที่ X ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลปริมาณน้าฝนล่วงหน้า 1 วัน , 2 วัน และ
3 วัน ซึ่งแบบจ้าลอง AP-Modelให้ผลการคาดการณ์ส้าหรับที่วันที่ X+1,
X+2 และ X+3 เมื่อมีการคาดการณ์ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
ในวันถัดไป ข้อมูลปริมาณน้าฝนคาดการณ์ล่วงหน้าส้าหรับที่วัน X จะเก็บไว้
เพื่อใช้ค้านวณปริมาณน้าฝนสะสม 3 วันก่อนหน้าต่อไป

3. ขั้นตอนการศึกษาและประเมินความถูกต้อง
3.1 ขันตอนการศึกษา
ขั นตอนการศึ ก ษาและประเมิ น ความถู ก ต้ อ งในการคาดการณ์ พืนที่
อ่ อ นไหวต่ อ การเกิ ด ดิ น ถล่ ม จากแบบจ้ า ลอง AP-Model ดั ง รู ป ที่ 6
ประกอบด้วยการรวบรวมผลการคาดการณ์ระดับอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
และเหตุการณ์ดินถล่มตังแต่พ.ศ. 2557-2562 โดยมีข้อมูลผลการคาดการณ์
ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจ้านวน 936 วันและเหตุการณ์ดิน
ถล่ ม จ้ า นวน 105 เหตุ ก ารณ์ จากนั นเป็ น การเตรี ย มข้ อ มู ล ส้ า หรั บ การ
ประเมินความถูกต้องของแบบจ้าลอง โดยจะประเมินความถูกต้องของการ
ประเมินพืนที่อ่อนไหวในระดับเตรียมพร้อมรับมือ (พืนที่สีเหลือง) และระดับ
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อพยพ (พืนที่สีแดง) โอกาสเกิดดินถล่มอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50 และมากกว่า
ร้อยละ 50 ตามล้าดับ

รูปที่ 5 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้าฝนที่ใช้วิเคราะห์ในแบบจ้าลอง AP-Model
ซึ่งแบบจ้าลองที่มีความถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้ จุดคู่อันดับนีต้องอยู่ใน
ต้ า แหน่ ง เหนื อ เส้ น Random predictor หากต่้ า กว่ า เส้ น Random
predictor แบบจ้าลองนันนับว่าเป็นแบบจ้าลองที่ใช้งานไม่ได้ โดยค่า AUC
บ่งบอกระดับความถูกต้องส้าหรับการท้านายผลของแบบจ้าลอง ดังตารางที่
2

รูปที่ 6 ขันตอนการศึกษา
3.2 ขันตอนการประเมินความถูกต้อง
วิ ธี ป ระเมิ น ความถู ก ต้ อ งของแบบจ้ า ลอง AP-Model ด้ ว ยวิ ธี Receiver
Operating Characteristic (ROC) Curve ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
ความถู ก ต้อ งส้าหรับการท้านายผลของแบบจ้า ลอง โดยตัว แปรที่ใช้บอก
ความถูกต้องของแบบจ้าลองได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) และพืนที่ใต้
เส้ น โค้ ง ROC (Area under curve , AUC) เกิ ด จากจุ ด คู่ อั น ดั บ ระหว่ า ง
True positive rate ในแกน Y และ False positive rate ในแกน x สร้าง
เป็นเส้นโค้งและค้านวณพืนที่ใต้เส้นโค้งนัน ดังที่แสดงในรูปที่ 7
GTE02-5
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ตารางที่ 2 ระดับความถูกต้องของแบบจ้าลองจากค่า AUC[8]

จากนันจึงท้าการประเมินเพื่อพิจารณาความถูกต้องของการคาดการณ์
พืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มของแบบจ้าลอง ดังนี

Area under curve (AUC)
0.9
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-
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3.2.1 True positive rate
True positive rate แสดงถึงประสิทธิภาพของแบบจ้าลองเมื่อมีการ
เตื อ นระดั บ ความอ่ อ นไหวต่ อ การเกิ ด ดิ น ถล่ ม โดยค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ 1 ซึ่ ง
หมายถึงหากแบบจ้าลองมีค่านีเข้าใกล้ 1 นั่นคือแบบจ้าลองมีประสิทธิภาพ
ในการคาดการณ์เมื่อแบบจ้าลองมีการเตือนภัยดินถล่ม สามารถแสดงดัง
สมการที่ (1)
True positive rate
= TP/ (TP+FN)
(1)
ในการประเมินความถูกต้องของแบบจ้าลองด้วยวิธี ROC Curve จะต้อง
รวบรวมตัวชีวัดโดยตัวชีวัดส้าหรับการศึกษานี มีนิยามดังนี
3.2.2 False positive rate
True positive (TP)
หมายถึง เมื่อแบบจ้าลองเตือนภัยดินถล่ม
False positive rate แสดงถึงความผิดพลาดของแบบจ้าลองเมื่อ ไม่มี
และเกิดเหตุการณ์ดินถล่มจริง
หมายถึง เมื่อแบบจ้าลองเตือนภัยดินถล่ม การเตือนระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม โดยค่าที่ดีที่สุดคือ 0 ซึ่ง
False positive (FP)
แต่ ไ ม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ดิ น ถล่ ม , ส้ า หรั บ หมายถึงหากแบบจ้าลองมีค่านี เข้าใกล้ 0 นั่นคือแบบจ้าลองมีประสิทธิ ภาพ
บทความนีจัดว่าเป็น ความผิดพลาดชนิด ในการคาดการณ์เมื่อแบบจ้าลองไม่มีการเตือนภัยดินถล่ม สามารถแสดงดัง
ที่ 1 หมายถึ ง ไม่เกิดเหตุก ารณ์ดินถล่ม สมการที่ (2)
(2)
False positive rate
= FP/ (FP+TN)
บนพืนที่ที่แบบจ้าลองมีการเตือนภัยดิน
ถล่ม
3.2.3 ความถูกต้อง (Accuracy)
หมายถึง เมื่อแบบจ้าลองไม่เตือนภัยดิน
True negative (TN)
ความถูกต้อง คือร้อยละความถูกต้องในการคาดการณ์ ทุกระดับความ
ถล่มและไม่เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
อ่
อ
นไหวต่
อการเกิดดินถล่ม นั่นคือความถูกต้องของแบบจ้าลองเมื่อมีการ
False negative (FN)
หมายถึง เมื่อแบบจ้าลองไม่เตือนภัยดิน
ถล่ ม แต่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ดิ น ถล่ ม จริ ง , เตือนภัยดินถล่มและไม่มีการเตือนภัยดินถล่ม โดยค้านวณจากสัดส่วนของ
ส้ า หรั บ บทความนี จั ด ว่ า เป็ น ความผิ ด จ้ า นวนการท้า นายถู ก ของของแบบจ้ าลองต่อ จ้ า นวนการท้า นายทังหมด
พลาดชนิดที่ 2 หมายถึง เกิดเหตุการณ์ สามารถแสดงดังสมการที่ (3)
Accuracy
= (TP+TN)/N
(3)
ดิ น ถล่ ม จริ ง บนพื นที่ ที่ แ บบจ้ า ลองไม่ มี
โดยที่ N = TP+TN+FP+FN คื อ จ้ า นวนการท้ า นายทั งหมดจาก
การเตือนภัยดินถล่ม
แบบจ้าลอง
จากนันการสร้าง Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve
การรวบรวมตัวชีวัดทัง 4 ค่าทีก่ ล่าวไปข้างต้น บทความนีท้าการแบ่ง
จากค่าของ True positive rate และ False positive rate และค้านวณตัว
ประเภทการรวบรวมตัวชีวัดดังตารางที่ 3
แปร AUC เพื่อประเมินความถูกต้องของแบบจ้าลอง
ตารางที่3 ตัวชีวัดในการประเมินความถูกต้อง

เหตุ กำรณ์จริง
ตำแหน่งเกิดดินถล่ม

เกิด

ไม่เกิด

เตื อน

กำรประเมิน
จำกแบบจำลอง

5 ส.ค. 2 True positive

ส.ค. 2 False positive

2 ส.ค. 2 False negative

ส.ค. 2 True negative

ไม่เตื อน

4. ผลการประเมินความถูกต้อง
การประเมิน ความถู ก ต้อ งของ AP-Model ด้ว ยวิธี ROC ส้า หรับ การ
เตือนภัยเมื่อมีโอกาสเกิดดินถล่มในระดับเตรียมพร้อมและระดับอพยพ ซึ่งมี
โอกาสเกิดขึนอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50 และมากกว่าร้อยละ 50 ตามล้าดับ
สามารถสรุปผลการประเมินความถูกต้องได้ดังนี การเตือนภัยพืนที่ที่มีโอกาส
เกิดดินถล่มอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50 มีค่าตัวชีวัด True positive เท่ากับ 23,
False positive เท่ากับ 37,012, True negative เท่ากับ 2,871,385 และ
False negative เท่ากับ 25 การเตือนภัยพืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มมากกว่า
ร้ อ ยละ 50 มี ค่ า ตั ว ชี วั ด True positive เท่ า กั บ 10, False positive
เท่า กับ 5,419, True negative เท่า กับ 2,265,694 และ False negative

GTE02-6

1313

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

เท่ากับ 25 ซึ่งค่าของตัวชีวัดข้างต้นน้ามาประเมินความถูกต้องได้ ดังตารางที่
4 จะเห็ น ได้ ว่ า คู่ อั น ดั บ ของ True positive rate และ False positive
rate อยู่เหนือเส้น Random line ทังจุดสีแดง(โอกาสเกิดอยู่ที่มากกว่าร้อย
ละ 50) และจุดสีเหลือง(โอกาสเกิดอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50) ดังรูปที่ 8 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าแบบจ้าลอง AP-Model ส้าหรับการประเมินพืนที่อ่อนไหวต่อ
การเกิดดินถล่มทังสองระดับมีความถูกต้องที่สามารถใช้งานได้
ตารางที่ 4 สรุปผลกการประเมินความถูกต้องของแบบจ้าลอง
Landslide Probability
20% - 50%
> 50%
True Positive rate
0.479
0.286
False positive rate
0.0127
0.0022
Area under curve (AUC)
0.736
0.639
Accuracy (%)
98.72
99.78

รูปที่ 8 ROC Curve ของการวิเคราะห์ความถูกต้องส้าหรับโอกาสเกิดดิน
ถล่มในช่วง 20-50% และมากกว่า 50%
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อพยพ(พืนที่สีแดง) ด้วยเหตุนีท้าให้แบบจ้าลองมีความถูกต้อง (Accuracy)
สู ง มาก จึ ง ต้ อ งใช้ ตั ว ชี วั ด อื่ น ควบคู่ ใ นการบ่ ง บอกประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบจ้าลองในทางการเตือนภัยดินถล่ม เนื่องจากส่วนต่างของจ้านวนพืนที่ที่
ไม่มีโอกาสเกิดดินถล่มและจ้านวนพืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มสู ง ท้าให้การ
ค้ า นวณความถู ก ต้ อ งนั นแปรผั น ตามกั บ พื นที่ ที่ ไ ม่ มี โ อกาสเกิ ด ดิ น ถล่ ม
มากกว่าพืนที่ที่เกิดดินถล่ม การศึกษานีจึงใช้ค่า AUC ในการประเมินความ
ถู ก ต้อ งของแบบจ้ า ลอง จาก ROC Curve ของ AP-Model ได้ดังนี AUC
ของการเตือ นภัยดิ นถล่มเมื่อ มีโ อกาสเกิด ในช่วงร้อ ยละ 20-50 ในระดับ
เตรียมพร้อมได้เท่ากับ 0.736 ส้าหรับการเตือนภัยดินถล่มเมื่อมีโอกาสเกิดที่
มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ในระดั บ อพยพได้ เ ท่ า กั บ 0.639 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
แบบจ้ า ลองมีความถู ก ต้ อ งอยู่ในระดับ ดี และมี ความถู ก ต้อ ง ปานกลาง
ตามล้าดับ
จากความผิดพลาดในการระบุพืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มคลาดเคลื่อน
ของแบบจ้าลอง AP-Model ซึ่งท้าให้ตัวชีวัด True positive rate และตัว
แปร AUC ที่มีค่าน้อยและส่งผลต่อความถูกต้องของคาดการณ์ระดับพืนที่
อ่อนไหวลดลงอาจจะมีผลจากข้อจ้ากัดของการใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนในการ
คาดการณ์พืนที่ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม

5. บทสรุป

จากการประเมิน ความถูก ต้อ งของแบบจ้าลอง พบว่า มีความถูกต้อ ง
(Accuracy) ส้าหรับการเตือนภัยดินถล่มระดับเตรียมพร้อมและอพยพอยู่ที่
ร้อยละ 98.72 , 99.78 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าความถูกต้องสูงมาก
แต่เมื่อพิจารณา ROC curve ถึงต้าแหน่งจุดของคู่อันดับ True positive
rate และ False positive rate ส้าหรับการเตือนทังสองระดับแล้ว จะเห็น
ได้ชัดว่าทังสองจุดมีแนวโน้มเหมือนกัน นั่นคือจุดอยู่ใกล้ 0 ที่แกน X ในขณะ
ที่ แกน Y ไม่ เข้ า ใกล้ 1 นั่นคือ แบบจ้ า ลอง AP-Model มีค่า ตัว ชีวัด True
positive rate น้ อ ยเกิ น ไปซึ่ ง เกิ ด จากความผิ ด พลาดชนิ ด ที่ 2 คื อ เกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ดิ น ถล่ ม จริ ง บนพื นที่ ที่ แ บบจ้ า ลองไม่ มี ก ารเตื อ นภั ย ดิ น ถล่ ม
แบบจ้าลอง AP-Model มีความถูกต้องสูงมากในการระบุพืนที่ที่มีโอกาสเกิด
ดินถล่มต่้ากว่าร้อยละ20 (พืนที่สีเขียว) แต่มีความถูกต้องค่อนข้างน้อยเมื่อ
ต้องระบุพืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม โดยเฉพาะพืนที่ที่มีการเตือนในระดับ

การประเมินความถูกต้องของการคาดการณ์ พืนที่ระดับความอ่อนไหว
ต่อการเกิดดินถล่มของแบบจ้าลอง AP-Model โดยการเปรียบเทียบผลจาก
คาดการณ์ของแบบจ้าลองและข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ดินถล่มในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยการประเมิน ได้พิจารณาตัวชีวัด True positive rate ร่วมกับ
False positive rate โดยใช้วิธี ROC เพื่อค้านวณตัวแปร AUC และผลการ
ประเมินความถูกต้องของแบบจ้าลอง สามารถสรุปได้ดังนี เมื่อแบบจ้าลอง
คาดการณ์พืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอยู่ในช่วงร้อยละ 20-50 ตัวแปร AUC
เท่ากับ 0.736 หมายถึงมีความถูกต้องในระดับ ดี เมื่อแบบจ้าลองคาดการณ์
พืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอยู่ที่ มากกว่า ร้อยละ 50 ตัวแปร AUC เท่ากับ
0.639 มีความถูกต้องอยู่ในระดับ ปานกลาง
แบบจ้ า ลองปริม าณน้ า ฝนสะสมวิก ฤติ (Antecedent Precipitation
Model, AP-Model) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเตื อ นภั ย ดิ น ถล่ ม ในระดั บ
เตรียมพร้อมรับมือ (พืนที่สีเหลือง) ได้ดีมาก แต่ส้าหรับการเตือนภัยระดับ
อพยพ (พืนที่สีแดง) ควรปรับปรุงแบบจ้าลองให้มีผิดพลาดชนิดที่ 2 น้อยลง
ซึ่งความผิดพลาดของแบบจ้าลอง AP-Model อาจจะเกิดขึนข้อจากจ้ากัด
ของการใช้ข้อมูลปริมาณคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 69
แทนการใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนจริงในการค้านวณปริมาณน้าฝนสะสม 3 วัน
ก่อนหน้า ดังนันจึงควรพิจารณาศึกษาการใช้ปริมาณข้อมูลน้าฝนตรวจวัด
ส้ า หรั บ ใช้ ค้ า นวณในส่ ว นของปริ ม าณน้ า ฝนสะสม 3 วั น ก่ อ นหน้ า ใน
แบบจ้าลอง AP-Model ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึนเพื่อให้การเตือนภัยดิน
ถล่มมีความแม่นย้าและมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
บทความนี้เสนอผลการศึกษาเสถียรภาพของอ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้ว จ.
ตรัง โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์วัดทางเทคนิค
ธรณีที่ติ ดตั้งในตัวอ่ างฯ ประกอบด้วย เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้้า หลุมเจาะ
สังเกตระดับน้้า และเกจวัดน้้าฝน จากนั้นจึงน้าไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ
อ่ า งฯ โดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ผ่า นการใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ Plaxis
แบบจ้าลองโครงสร้างอ่างฯ สร้างโดยการอ้างถึงแบบก่อสร้างร่วมกับการ
ส้ารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบมิติ ของตัวอ่างฯ ในสภาพปัจจุบัน แล้วจึง
ได้ก้าหนดให้ระดับน้้าในอ่างฯ เปลี่ยนแปลงระหว่างระดับต่้าสุดและสูงสุด
ผลการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงให้เห็นว่า อ่างฯ ยังมีสภาพการใช้งาน
ได้ตามปกติส้าหรับกรณีระดับน้้าสูงสุด แต่ส้าหรับกรณีระดับลดต่้าสุดอย่าง
รวดเร็วจะส่งผลให้บริเวณหน้าเขื่อนเกิดการทรุดตัวหลายจุด ผลการศึกษา
ที่ได้จะมีประโยชน์ส้าหรับการน้าไปใช้ป้องกันการเสียหายของอ่างฯ เก่า
รวมทั้งการน้าไปออกแบบอ่างฯ ใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาการวิบัติเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าอย่างรวดเร็ว
ค้าส้าคัญ : อ่างเก็บน้้า, เขื่อน, Geotechnical Instruments, ระดับน้้า
ต่้าสุด, ระดับน้้าสูงสุด

Abstract
This paper presents the stability analysis of Tha-ngiw Reservoir,
located in Trang. It began by investigating the data obtained
from the geotechnical instruments installed, including
piezometers, observation wells, and standard rain gauges. Then,
it was used to analyse its behaviour using the finite element
method via Plaxis. The model was created by referring to the
drawings and the actual dimensions in the field at current
conditions. After that, the water level was varied between the
lowest and highest. The results showed that the reservoir is still
intact when the water level was the highest. When the water
level was the lowest because of rapid decrease of water level,
settlements and deformations occur at the front of the reservoir.

These were quite useful for that they can be employed in order
to prevent the damage of old reservoirs. In addition, the results
could be used in the design of a new reservoir so that the rapid
change of water level would not trigger the damage.
Keywords: Reservoir, Dam, Geotechnical Instrument, Maximum
Water Lever, Minimum Water Level

1. ค้าน้า
เขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นมีประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษย์ทั้งแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมและภัยแล้ง แต่ทว่า มองมุมกลับ ก็ได้เห็นข่าวต่าง ๆ มากมายที่เกิด
ความเสียหายก็เกิดภัยพิบัติอย่างมากมายอาจท้าให้เกิดการสูญเสียหลาย
อย่าง เช่น อาคารบ้านเรือนเสียหาย พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย ที่ส้าคัญที่สุด
เกิดการเสียชีวิตได้
มีเขื่อนทั่วโลกมาหมายที่เป็นข่าวเขื่อนแตก โดยเฉพาะส่วนใหญ่
จะเป็นเขื่อนดิน สาเหตุก็มาจากสาเหตุต่าง ๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ
ส้ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และภัยจากธรรมชาติ
โดยผู้วิจัยก็ได้กระหนักถึงปัญหานี้เลยท้าหารศึกษาพฤติกรรม
ของเขื่อนโดยใช้เขื่อนท่างิ้ว จ.ตรัง มาท้าการศึกษาเป็นต้นแบบว่าเขื่อนที่มี
อยู่ แ ล้ ว นั้ น เมื่ อ ใช้ ง านไประยะเวลหนึ่ ง จะมี พ ฤติ ก รรมอย่า งไร แล้ ว มี
แนวโน้มจะเกิดการวิบัติหรือไม่
วัตถุ ป ระสงค์ห ลัก ของงานวิจั ยนี้ คือ การศึก ษาการวิบัติ และ
พฤติกรรมของเขื่อนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้า นอกจากนั้นยัง
ศึกษาการใช้งานของ Geotechnical instruments เพื่อวัดพฤติกรรมของ
เขื่อน ร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Plaxis ส้าหรับการวิเคราะห์
เสถี ย รภาพของ เขื่ อ นท่า งิ้ว ซึ่งจะท้า ให้ สามารถบ่ งชี้ได้ว่า เขื่ อ นท่า งิ้วมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและสามารถน้าไปใช้กับเขื่อนอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน

2. ข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน

GTE03-1
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รูปที่ 2.2 รูปตัดตามขวางโครงสร้างเขื่อน แสดงต้าแหน่งที่ติดตั้งเครื่องมือ
วัดพฤติกรรมเขื่อน
ภาพทั้ ง สองภาพนี้ เ ป็ น ภาพแสดงต้ า แหน่ ง การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ด
พฤติกรรมของอ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้วแบบอัตโนมัติ สามารถอ่านค่าได้จาก
เว็บไซต์กรมชลประทาน ( http://gms.gfe.co.th )
ส้ า หรั บ อ่ า งเก็ บ น้้ า คลองท่ า งิ้ ว หลั ก ๆจะประกอบไปด้ ว ย Piezometer
จ้านวน 12 จุด Observation Well จ้านวน 4 จุด
Seepage Flow Meter จ้านวน 1 จุด Water Level Indicator จ้านวน
1 จุด
ส้าหรับในงานวิจัยครั้งนี้ก็จะน้าค่าระดับน้้าเก็บกักจาก Water Level
Indicator ค่าระดับน้้าใต้ดินด้านท้ายเขื่อนจาก Observation Well และ
ค่าระดับน้้าซึมผ่านตัวเขื่อนจาก Piezometer มาใช้ในการวิเคราะห์

ระดับน้้าเก็บกัก (ร.ท.ก.)

คลองท่างิ้วมีหลายชนิดดังนี้
1. Piezometer คือ เครื่องวัดแรงกดดันน้้าเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งไว้เพื่อ
วัดแรงดันของน้้าที่ไหลซึมผ่านตัวเขื่อนหรือฐานรากเขื่อน ค่าที่อ่านได้จาก
มาตรวั ด นี้ จ ะแสดงเป็ น ค่ า ความถี่ ก ารสั่ น ของเส้ นลวด ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งน้า
ค่าความถี่นี้มาแปลงเป็นค่าความดัน โดยน้าไปค้านวณในสมการสอบเทียบ
(Calibration Equation) ซึ่ ง มาตรวั ด แต่ ล ะตั ว ก็ จ ะมี ส มการสอบเที ย บ
แตกต่างกันไป โดยสมการเหล่านี้ได้จากการสอบเทียบในห้องปฏิบัติ การ
ก่อนที่จะน้าไปติดตั้งจริงในสนาม
2. Observation well คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับตรวจวัดระดับน้้าในบ่อ
หรือหลุมเจาะ เพื่อตรวจสอบระดับน้้าใต้ดิน การตรวจวัดระดับน้้าใต้ดิน
กระท้าได้โดยหย่อนหัววัด (Dip Meter) ลงไปในบ่อวัด โดยบริเวณหัววัดจะ
มี อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ (Sensor) ซึ่ ง เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ น้้ า ในบ่ อ วั ด ก็ จ ะส่ ง
สั ญ ญาณเสี ย งให้ ท ราบ และอ่ า นค่ า ได้ จ ากความยาวสายที่ ห ย่ อ น
เปรียบเทียบกับระดับปากท่อ ก็จะสามารถหาระดับน้้าใต้ดินได้
3. Seepage Flow meter คือ อุ ป กรณ์ วัดอั ตราการไหลซึมผ่านตัว
เขื่อนและฐานราก ข้อมูลที่ได้จากมาตรการวั ดปริมาณการไหลซึม ได้แก่
ปริมาณน้้าที่ไหลผ่าน ความขุ่นและสีของน้้าที่ไหลผ่าน อุณหภูมิของน้้า และ
สารแขวนลอยในน้้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงพฤติกรรม
การไหลซึมของน้้าผ่านตัวเขื่อนและฐานราก โดยทั่วไปอัตราการไหลซึมผ่าน
เขื่อนในหนึ่งวันไม่ควรเกิน 0.01-0.05% ของปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า
4. Weather Station คือ สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา
จะประกอบไปด้ ว ย เช่ น วั ด น้้ า ฝน วั ด ความกดอากาศ วั ด อุ ณ หภูมิ วั ด
ความชื้น ความเร็วลม เป็นต้น
5. Water Level Indicator คือ เครื่องมือวัดระดับน้้าในอ่างเก็บน้้า
6. Accelerograph คือ เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว
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วัน/เดือน/ปี
รูปที่ 2.3 ปริมาณน้้าเก็บกักและระดับน้า้ ใต้ดินด้านท้ายเขื่อน (OW-2)
ณ 01/05/2018 ถึง 30/04/2019
กราฟแสดงให้ เห็ นถึ งระดับ น้้า เก็บ กัก และระดับ น้้า ด้า นท้า ย (OW-2)
ผู้วิจัยได้น้าข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 มาท้าการวิจัย เพราะมีระดับ
น้้าเก็บกักสูงสุด ในรอบ 1 ปี มีระดับเก็บกัก +99.79 ( ร.ท.ก.) และ ระดับ
น้้าด้านท้ายเขื่อนที่ต้าแหน่ง OW-2

รูปที่ 2.1 แปลนแสดงต้าแหน่งที่ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน

GTE03-2

1317

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Vertical
Ky
permeability
Parameter Name

1x10-3

1.00

(m/day)

E

Poisson’s
ratio
Cohesion



0.35

0.30

-

c

7.60

1.00

(kN/m2)

วัน/เดือน/ปี
รูปที่ 2.3 ปริมาณน้้าไหลซึมผ่านเขื่อนในต้าแหน่ง P ต่างๆ
ณ 01/05/2018 ถึง 30/04/2019
น้าค่าข้อมูลจาก Piezometer ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 มาท้าการ
วิเคราะห์ เนื่อ งจากระดับ น้้า เก็บ กัก สูงสุดในรอบปี ค่า ที่ได้ P1=+89.65,
P2=+86.56, P8=+78.69, P9=+70.87 และ P3=+71.18
น้าไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Plaxis

Friction
angle
Dilatancy
angle



31.00

30.00

-



0.00

0.00

-

Parameter

Name

Chimney Drain

2.2 วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพโดย
โปรแกรม Plaxis
2.2.1รายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรมไฟไนท์อิลิเมนต์ในการวิเคราะห์
การเคลื่อนตัวและเสถียรภาพของลานชัน หรือโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี
ในปัจจุบันก็จะนิยมใช้การวิเคราะห์โดยวิธีทางไฟไนท์อิลิเมนต์ที่มีใช้กัน
โดยทั่วไปมีหลายโปรแกรมแต่ในการศึกษาวิจยั โครงการนี้จะวิเคราะห์โดย
ใช้ โปรแกรม Plaxis
คุณสมบัติของดินจะเป็นไปตามมาตรฐานตัวแปรค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ เช่น ค่า Unit weight (  ), ค่า Elastic modulus (E), ค

Material
model
Type of
behavior
Dry soil
unit weight

Model
Type

MohrCoulomb
Drained

Core
Zone
MohrCoulomb
UnDrained

 dry

17.00

17.300

Wet soil
unit weight

 wet

18.00

20.290

Horizontal
permeabilit
y
Vertical
permeabilit
y

Kx

1.00

1x10-4

Ky

1.00

1x10-4

(m/day
)

Young’s
modulus

E

3x104

1x104

(kN/m2
)

Poisson’s
ratio
Cohesion



0.30

0.33

-

c

1.00

8.80

(kN/m2
)

Friction
angle
Dilatancy
angle



34.00

28.36

-



0.00

0.00

-

ระดับน้้า P (ร.ท.ก.)

Young’s
modulus

Random
Zone
8000

Poisson's ratio (  ), ค่ า Cohesion (c), ค่ า Friction angle (  ), ค่ า
Dilatancy angle (  ) ,ค่ า Horizontal permeability (Kx) แ ล ะ ค่ า
Vertical permeability (Ky) ที่ได้จากข้อมูลการวิจัยในอดีต

Name

Rock

Unit

MohrCoulomb
Drained

-

Type

Random
Zone
MohrCoulomb
UnDrained

Material
model
Type of
behavior
Dry soil unit
weight
Wet soil
unit weight
Horizontal
permeability

Model

 dry

18.40

16.00

(kN/m3)

 wet

21.10

20.00

(kN/m3)

Kx

1x10-3

1.00

(m/day)

Unit

8000

(kN/m2)

ที่มา : Brinkgreve และ Vermeer (1998)
ตารางที่ 2.2 ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ Chimney Drain และCore Zone

ตารางที่ 2.1 ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ Random Zone และ Rockfill Toe
Parameter

Rock

-

Unit
-

(kN/m3
)
(kN/m3
)
(m/day
)

ที่มา : Brinkgreve และ Vermeer (1998)
ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ของ Random Zone, Rockfill Toe,
Chimney Drain และ Core Zone เพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ของอ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้ว ด้วยโปรแกรม Plaxis

GTE03-3

1318

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

2.2.2 รายละเอียดแบบอ่างเก็บน้้าและผลส้ารวจเพื่อนน้ามาวิเคราะห์
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จากผลส้ารวจทางผู้วิจัยได้ใช้หน้าตัดที่มีความลึกมากที่สุดมาท้าการวิจัย
และได้น้าค่าระดับจากผลส้ารวจมาเปรียบเทียบกับแบบอ่างเก็บน้้าคลองท่า
งิ้ว หาความแตกต่างของค่าระดับก่อนน้าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Piaxis

3.วิธีการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาส้าหรับโครงการนี้ แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังแสดงต่อไปนี้
3.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดเบื้ อ งต้ น ของโปรแกรมไฟไนท์ อิ ลิ เ มนต์ ใ นการ
วิเคราะห์การเคลื่อนตัวและเสถียรภาพของความลาดชัน หรือโครงสร้างทาง
วิศวกรรมปฐพี โดยทางผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยโปรแกรม Plaxis
3.2 ส้ารวจพื้นที่อ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้ว จ.ตรัง เพื่อท้าการส้ารวจ Site Plan
ของตัวเขื่อน รูปตัดตามขวางจ้านวน 3 รูปตัดให้ได้ค่าระดับต่างๆ
3.3 เก็บข้อมูลระดับน้้า ความดันน้้าในมวลดิน ปริมาณน้้าฝน ระดับน้้าใต้
ดิ น เป็ น ระยะเวลา 1 ปี จาก http://gms.gfe.co.th ซึ่ ง เป็ น เว็ บ ไซด์
ที่ก รมชลประทานได้จั ดท้า ไว้ซึ่งเว็บ ไซด์นี้สามารถรายงานค่า ต่า งๆจาก
เครื่องมือวัดพฤติกรรมของเขื่อนได้แบบตามเวลาจริง
3.4 น้าข้อมูลค่าระดับ ระดับน้้า การไหลซึมของน้้าใต้ดิน และคุณสมบัติของ
ดิน มาท้าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Plaxis โดยวิเคราะห์เป็น 3 กรณี
กรณีน้าถึงระดับน้้าสูงสุด กรณีน้าถึงระดับน้้าครึ่งอ่าง และกรณีน้าถึงระดับ
น้้าต่้าสุด
3.5 ท้าการปรับแก้และสรุปผล
รูปที่ 2.7 แสดงผลส้ารวจอ่างเก็บน้า้ คลองท่างิ้ว

4.ผลการวิจัย
4.1 จากการศึกษาอ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้วกรณีระดับน้้าสูงสุด ณ วันที่ 1
กุมภาพันธ์2019ด้วยโปรแกรมPlaxis

รูปที่ 4.1 ผลการทรุดตัวแนวดิ่งและแนวราบ กรณีน้าถึงระดับสูงสุด
(ไม่แสดงมาตราส่วน)

รูปที่ 2.8 แบบอ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้ว

ภาพที่เห็นจะแสดงการทรุดตัวในต้าแหน่งต่างๆของอ่างเก็บน้้า คลองท่า
งิ้ว กรณีน้าอยู่ที่ระดับสูงสุด ระดับ (+99.790 ร.ท.ก.) พบว่าบริเวณ Node
ที่ 1344 พิกัด ( 12.8,-41.848 ) มีการทรุดตัวทางแนวดิ่ง สูงสุดเท่ากับ
0.031 เมตร และมีเคลือ่ นตัวทางแนวราบสูงสุด บริเวณ Node ที่ 1370
พิกัด (25.717,-18.150) เท่ากับ 0.025 เมตร
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4.2 การศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากในช่วงเวลา วันที่ 1 พฤษภาคม 2018
ถึง 30 เมษายน 2019 พบว่าในช่วงเวลานี้ระน้้ากับกักมีค่าใกล้เคียงกันทาง
ผู้วิจัยเลยท้าการศึกษาเพิ่มอีก 1 กรณี กรณีระดับน้้าต่้าสุด เพื่อให้เข้าใจ
พฤติกรรมของตัวเขื่อนมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 4.2 ผลการไหลซึมของน้้าผ่านตัวเขื่อน กรณีน้าถึงระดับสูงสุด
จากภาพแสดงแสดงให้เห็นระดับน้้าทีซ่ ึมผ่านตัวเขื่อน ณ ต้าแหน่งต่างๆ
และต้าแหน่งของ Piezometer และ Observation well
รูปที่ 4.4 ผลการทรุดตัวแนวดิ่งและแนวราบ กรณีระดับน้้าต่า้ สุด
(ไม่แสดงมาตราส่วน)
ภาพที่เห็นจะแสดงการทรุดตัวในต้าแหน่งต่างๆของอ่างเก็บน้้าคลองท่า
งิ้ว กรณีน้าอยู่ที่ระดับต่า้ สุด (ระดับ +72.000 ร.ท.ก.) จะเห็นได้ว่าบริเวณ
หน้าเขื่อน (Nodeที่ 1190 ถึง 1240) ได้รับความเสียหายมากที่สุด มีการ
ทรุดตัวทางแนวดิ่งเฉลี่ยประมาณ 0.03684 เมตร มีการเคลื่อนตัวใน
แนวราบบริเวณ Random Zone หน้าเขื่อน (Node ที่ 880 ถึง 920) มีการ
เคลื่อนตัวในแนวราบเฉลี่ย 0.03105 เมตร

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบผลจาก Instruments กับ ผลจาก Plaxis
Parameter

ผลจาก Instruments

ผลจาก Plaxis

P5

+86.56 (ร.ท.ก.)

90-95 (ร.ท.ก.)

P6

+89.65 (ร.ท.ก.)

85-90 (ร.ท.ก.)

P8

+78.69 (ร.ท.ก.)

75-80 (ร.ท.ก.)

P9

+73.02 (ร.ท.ก.)

70-75 (ร.ท.ก.)

P3

+71.18 (ร.ท.ก.)

70-75 (ร.ท.ก.)

O.W.

+62.21 (ร.ท.ก.)

60-65 (ร.ท.ก.)

จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ มู ล จาก Instruments เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลจาก
โปรแกรม Plaxis มีค่า พบว่าส่วนใหญ่ค่าระดับจาก Instruments กับ ผล
จาก Plaxis มีค่าที่ใกล้เคียงกัน เว้นแต่ P5 มีค่าคลาดเคลื่อน 3.44 เมตร

รูปที่ 4.3 ผล Stresses ของตัวเขื่อน กรณีน้าถึงระดับสูงสุด
จากภาพพบว่ามี Stresses สูงสุดบริเวณใต้ Core Zone (Elements
ที่ 101 พิกัดประมาณ 20,50) 560 kN/m2

รูปที่ 4.5 ผลการไหลซึมของน้้าผ่านตัวเขื่อน กรณีน้าถึงระดับต่้าสุด
ระดับน้้าซึมผ่านกรณีระดับน้้าต่้าสุดไม่สามารถเปรียบเทียบกับ
Instruments ได้เนื่องจากระดับน้้าต่า้ สุดไม่ได้เกิดขึ้นจริงได้รอบ 1 ปี
ตารางที่ 4.2 ระดับน้้า ณ ต้าแหน่งต่างๆ
Parameter
P5
P6
P8
P9
P3
O.W.

GTE03-5

ผลจาก Plaxis
70-75 (ร.ท.ก.)
70-75 (ร.ท.ก.)
60-65 (ร.ท.ก.)
60-65 (ร.ท.ก.)
60-65 (ร.ท.ก.)
60-65 (ร.ท.ก.)
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5. เอกสารออ้างอิง

รูปที่ 4.2 ผล Stresses ของตัวเขื่อน กรณีน้าระดับต่้าสุด
จากภาพพบว่ามี Stresses สูงสุดบริเวณใต้ Core Zone (Elements ที่
101 พิกัดประมาณ 20,50) 560 kN/m2

5.บทสรุปและวิจารณ์ผล
5.1 การทรุดตัวของตัวเขื่อนกรณีระดับน้้าสูงสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2019 พบว่าต้าแหน่งที่มีการทรุดตัวแนวดิ่งสูงสุดเท่ากับ 0.031 เมตร การ
คลื่นตัว ทางแนวราบ 0.025 เมตร กรณีระดับ น้้า ต่้า สุด มีก ารทรุด ตั ว ใน
แนวดิ่ง0.0368 เมตร คลื่นตัวในแนวราบ 0.031 ทั้งสองกรณีพบว่าระดับน้้า
ต่้าสุดมีความเสียหายมากกว่าระดับน้้าสูงสุดเนื่องจากไม่มีน้าในการช่ว ย
พยุงตัวเขื่อนและน้้าที่ซึมอยู่ในตัวเขื่อนจะแห้งตามระดับน้้าที่ลดลง ท้าให้ตัว
เขื่อนเกิดความเสียหายสูงกว่าระดับน้้าสูงสุด กรณีระดับน้้าต่้าสุดมีการทรุ ด
ตั ว สู ง กว่ า กรณี น้ า สู ง สุ ด เท่ า กั บ 0.0058 เมตร และมี ก ารเคลื่ อ นตั ว ใน
แนวราบสูงกว่าเท่ากับ 0.0118 เมตร
5.2 การไหลซึมของน้้าผ่านตัวเขื่อนกรณีระดับน้้าสูงสุด ณ วันที่ 1
กุมภาพันธ์2019 พบว่าค่าที่อา่ นได้จาก Piezometer ต้าแหน่ง P6,P8,
P9,P3 และ Observation well มีค่าใกล้เคียงกับผลจากโปรแกรม Plaxis
แต่ต้าแหน่ง P5 มีผลคาดเคลื่อนเล็กน้อย คาดว่าน่าจะเกิดจากการอ่านค่า
คาดเคลื่อนของ Piezometer หรือคุณสมบัติของดินบริเวณต้าแหน่ง P5 มี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
5.3 จากการศึกษาทั้ง 2 กรณีพบว่า Stresses ของตัวเขื่อนมีค่าใกล้เคียง
กันมาก แสดงว่าระดับน้า้ เก็บกักมีผลต่อ Stresses ของตัวเขื่อนน้อยมาก
จากทั้ง 2 กรณีจะเห็นได้ว่ากรณีระดับน้้าต่้าสุดจะเกิดการทรุดตัวสูงสุด
แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยโดยอ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้วสามารถทรุดตัวได้
21 เซนติเมตร เพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้้าคลองท่างิ้วยังสามารถใช้งานได้
ตามปกติ

[1] ส้านักออกแบบและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน(สามเสน). 2550.
เอกสารบรรยาย เรื่องโครงสร้างเขื่อนดินและการติดตั้งเครื่องมือ การ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
[2] ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ส้านักอุทกวิทยาและบริหาร กรมชลประทาน
(สามเสน). 2554. คู่มือการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ(Dam
Assessment Manual by Condition Index)
[3] ปราโมทย์ ไม้กลัด. 2529. คู่มือการออกแบบเขื่อนดิน ( design of
small dam) ส้ า นั ก ออกแบบและสถาปั ต ยกรรม กรมชลประทาน
(สามเสน)
[4] ส่วนความปลอดภัยเขื่อนส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยากรม
ชลประทาน(สามเสน). 2559. คู่มือวัดพฤติกรรมเขื่อน
[5] B., Vermeer. Excavation and Foundations in Soft
Soils, Delft University of Technology, pp. 67-89.

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณส้านักออกแบบและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน
ฝ่ายส้ารวจ ส้านักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานจังหวัดตรัง
ผศ.ดร.ภาณุ พร้อ มพุทธางกูรที่ให้ ความร่ว มมือ รัก ษาระเบี ย บการเขียน
บทความอย่างเคร่งครัด
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ลักษณะการไหลซึมผ่านของน้้าแบบสองมิติในดินและตาข่ายการไหล
จากการทดสอบด้วยแบบจ้าลองกายภาพ
Two-Dimensional Flow Characteristics through Soil and
Flow Net from Physical Model Tests
วรกมล บัวแสงจันทร์1 ฐิติยารัตน์ นนทวงศ์2 ธนพล สุขเอี่ยม3 และ วรัช ก้องกิจกุล4,*
1,2,3,4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
*Corresponding author; E-mail address: warat.kon@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ

the downstream side was kept constant, while the one at the
upstream side was varied so that the discharge and pore water
pressure are different. A number of open-standpipes were used
to read the pore water pressure (u) at various locations in soil.
The recorded u values were analyzed with a computer program
to develop a contour of head, and thus the equipotential.
Besides, the colored water was used to determine the flow line
from the experiment. By combining the equipotential and flow
line obtained as the above, the flow net was developed. Then,
the discharge was calculated from the experimentally obtained
flow net. By comparing the results with the ones analyzed by
SEEP/W program, it was found that all the outcomes, i.e.,
1) equipotential; 2) flow line; 3) flow net; and 4) discharge, are
very similar. Thus, the two physical models developed in this
research and the experimental results can be used as an
educational media for students in the undergraduate level.

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแบบจาลองกายภาพย่อส่วนโครงสร้างดินขึ้น 2 แบบ
ได้แก่ 1. งานขุดที่ป้องกันด้วยเข็มพืด และ 2. คันดินกั้นน้า เพื่อการศึกษา
การซึมผ่านของน้าแบบสองมิติและพัฒนาตาข่ายการไหล โดยจาลองการซึม
ผ่านของน้าในดินภายใต้สภาวะคงตัว ในการทดสอบได้ทาการกาหนดค่า
ระดับน้าด้านท้ายน้าให้คงที่แต่ทาการแปรผันค่า ระดับน้าด้านเหนือน้าให้
แตกต่างกัน เพื่อให้มีอัตราการไหลและแรงดันน้าแตกต่างกัน การทดสอบใช้
ชุดท่อปลายเปิดเพื่ออ่านค่าแรงดันน้าที่ตาแหน่งต่าง ๆ ในดิน ซึ่งข้อมูลที่ได้
ถู ก น ามาสร้ า งแผนภาพแสดงเส้ น สมศั ก ย์ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
นอกจากนี้ ยังได้ใช้สารย้อ มสีเพื่อ หาเส้นการไหลของน้าในดินแล้ว จึ ง ได้
พัฒนาตาข่ายการไหลจากเส้นสมศักย์ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์และ
เส้นการไหลที่ได้จากการทดสอบ จากการคานวณอัตราการไหลจากตาข่าย
การไหลที่ได้จากการทดสอบ และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการ
วิ เ คราะห์ ก ารไหลแบบสองมิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม SEEP/W พบว่ า มี ค วาม
ใกล้เคียงกันทั้ง 1. เส้นสมศักย์ 2. เส้นการไหล 3. ตาข่ายการไหล และ 4.
อัตราการไหลของน้า ดังนั้นแบบจาลองย่อส่วนและผลจากงานวิจัยนี้สามารถ
Keywords: Flow, Equipotential, Flow line, Flow net, Physical
นาไปใช้เป็นสื่อการสอนสาหรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดีต่อไป
model
ค าส าคั ญ : การซึ ม ผ่ า น, เส้ น สมศั ก ย์ , เส้ น การไหล, ตาข่ า ยการไหล,
1. บทน้า
แบบจาลองกายภาพ

Abstract
Seepage through soil in the field is usually two-dimensional.
In order to determine the discharge and pore water pressure for
the two-dimensional flow, it is common to construct a flow net
first. This research developed two scaled-down physical models,
2) dike,
which are 1) sheet pile for an excavation work and
for studying of two-dimensional flow of water through soil and
developing the flow net. The modelled two-dimensional flow
was under steady state condition. In the test, the water level at

ในงานทางวิ ศ วกรรมโยธา น้ าเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ
เสถี ย รภาพของโครงสร้า งดินมิใช่น้อย หากโครงสร้า งดินมีเสถี ยรภาพไม่
เพียงพอต่อการรับแรงกระแทกจากน้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างดินจากการไหลของ
น้าอาจเป็นผลของแรงยก, การไหลซึม, การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน
และเหตุ ผ ลอื่ น จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ขั้ น ตอนในการวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของ
โครงสร้างดินมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันเครื่องมือทางวิศวกรรม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับ
การวิเคราะห์การซึ มผ่านของน้าได้ถูกพัฒนาและนามาใช้อย่างแพร่หลาย
ทั้งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทางาน โดยแสดงออกมาในรูปแบบ
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ของ เส้นสมศักย์ ซึ่งคือเส้นที่แสดงระดับพลังงานที่เท่ากัน กับเส้นการไหล
ซึ่งทาให้เห็นช่องการไหล ทาให้ได้ภาพจาลองเส้นทางการไหลของน้าออกมา
ตามทฤษฎี อย่า งไรก็ ตาม การเรีย นการสอนระดับ ปริญ ญาตรีนักศึกษา
มักจะถูกกาหนดให้ใช้วิธีทางกราฟิก โดยพัฒนาการไหลสาหรับการไหลซึม
ผ่านของน้าในดินแบบสองมิติขึ้นมาก่อน แล้วจึงคานวณอัตราการไหลและ
ค่าแรงดันน้าจากตาข่ายการไหลอีกทีนึง ตาข่ายการไหลนี้เป็นชุดของเส้น
เสมือนเป็นเส้นที่สมมติขึ้นมา จึงอาจทาให้นักศึกษาส่วนนึงไม่เข้าใจ หรือ
ใคร่อยากรู้ว่าตาข่ายการไหลสามารถสร้างได้จากการทดลองหรือไม่ จึงเป็น
ที่มาของการศึก ษานี้ ทางคณะผู้จั ดทาจึ งมีความคิดที่จ ะทาแบบจ าลอง
ย่อส่วนแสดงการซึมผ่านของน้าใต้ดิน ทั้งการทดสอบการอัตราการไหลจริง
และผลที่ได้จากการทดสอบ และการวิเคราะห์ จะได้ถูกนาไปเปรียบเทียบ
กับผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SEEP/W ต่อไป เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยสร้างตาข่ายการไหลมาจากผลการทดสอบจริง
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รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างแบบจาลองกรณีเข็มพืด

2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 วิธีการสร้างแบบจาลอง
แบบจ าลองแสดงการไหลของน้ าแบบสองมิ ติ นี้ ถู ก ติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายใน
กล่องอคริลิคใส มีการติดตั้งเครื่องปั๊มน้า ปั๊มจะทาการสูบน้าจากแท็งก์น้า
เข้าไปในแบบจาลอง โดยลาเลียงน้าผ่านท่อน้าเข้า น้าในแบบจาลองจะไหล
ซึมผ่านทราย และไหลออกไปยังท่อน้าออกไปสู่แท็งก์น้า เมื่อระดับน้าถูก
ปรับให้คงที่ตามกรณีที่นามาศึกษาอันจะกล่าวต่อไป สีย้อมจะถูกฉีดเข้าไปใน
ทรายด้วยหัวฉีด และจะสามารถสังเกตการไหลของน้าได้ทางด้านหลังของ
แบบจาลอง โดยจะเห็นเป็นเส้นการไหล (Flow line) และแรงดันน้าในแต่ละ
จุ ด จะสามารถวั ด ได้ จ ากระดั บ น้ าในท่ อ ยื น ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ ท างด้ า นหน้ า ของ
แบบจาลอง โดยรายละเอียดและส่วนประกอบของแบบจาลองโดยรวม กรณี
เข็มพืดและกรณีคันดินแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2

รูปที่ 2 ภาพตัวอย่างแบบจาลองกรณีคันดิน

2.2 กรณีศึกษาที่นามาพิจารณาในการทดลอง
ในการทดลองนี้ กรณีศึกษาที่นามาพิจารณามีทั้งหมด 7 กรณี แบ่งเป็น
แบบจาลองเข็มพืด 4 กรณีและแบบ จาลองคันดิน 3 กรณี โดยแบบจาลอง
กรณีเข็มพืดมีท่อยืนวัดค่าเฮด 30 จุดดังรูปที่ 3 และแบบจาลองกรณีคันดินมี
ท่อยืนวัดค่าเฮด 74 จุดดังรูปที่ 4
รูปที่ 3 พิกดั ทีอ่ ่านค่าเฮดรวมในแบบจาลองกรณีเข็มพืด

2.3 ขั้นตอนการทดลอง
2.3.1 หาค่าสัมประสิทธิก์ ารซึมผ่านของน้าในทราย
นาตัวอย่างทรายที่ใช้ในแบบจาลองมาทาการหาค่าสัมประสิทธิ์ การซึม
ผ่านของน้า (k) โดยการทดสอบแบบเฮดคงที่ เพื่อนามาเป็นข้อมูลคุณสมบัติ
ดินในโปรแกรม SEEP/W และใช้ในการคานวณค่าอัตราการไหล

รูปที่ 4 พิกดั ทีอ่ ่านค่าเฮดรวมในแบบจาลองกรณีคนั ดิน
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2.3.2 การหาระดับน้าที่สภาวะคงที่
ในการทาการวิจัยครั้งนี้เป็นการหาตาข่ายการไหลในสภาวะคงที่ มีการ
ออกแบบการทดลองด้วยโปรแกรม SEEP/W ดังนั้นจึงจาเป็นต้องหาระดับ
น้าในสภาวะคงที่เสียก่อน รวมทั้งทาการเก็บข้อมูลอัตราการไหลฝั่งน้าขา
ออก เพื่อเป็นอัตราการไหลจริงที่สามารถวัดได้ โดยจากกรณีศึกษาที่นามา
พิจารณามีทั้งหมด 7 กรณี เมื่อนามาหาระดับน้าในสภาวะคงที่ของแต่ละช่วง
ระดับน้าที่ได้กาหนดไว้ใน พบว่าระดับน้าในสภาวะคงที่ของแต่ละกรณีศึกษา
เป็นดังตารางที่ 1
รูปที่ 6 ตัวอย่างตาข่ายการไหลของกรณีคันดินจากโปรแกรม SEEP/W

1

288

157

SP_IN288-OUT157

2

270

152

SP_IN270-OUT152

3

249

150

SP_IN249-OUT150

4

229

148

SP_IN229-OUT148

1

175

118

EM_IN175-OUT118

2

159

115

EM_IN159-OUT115

3

138

114

EM_IN138-OUT114

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าอัตราการไหลที่หาได้จากโปรแกรม SEEP/W
กรณีที่

ชื่อการทดลอง

แบบจาลอง

ระดับน้าฝั่งน้า
ออก (mm)

เข็มพืด

ระดับน้าฝั่งน้า
เข้า (mm)

คันดิน

กรณีที่

คันดิน

เข็มพืด

แบบจาลอง

ตารางที่ 1 กรณีศกึ ษาทั้งหมดของงานวิจัย

ชื่อการทดลอง

ค่า Q ที่ได้จากโปรแกรม
SEEP/W (m3/s)

1

SP_IN288-OUT157

0.000608

2

SP_IN270-OUT152

0.000548

3

SP_IN249-OUT150

0.000460

4

SP_IN229-OUT148

0.000376

1

EM_IN175-OUT118

0.000383

2

EM_IN159-OUT115

0.000293

3

EM_IN138-OUT114

0.000160

2.3.3 ออกแบบการทดลองโดยโปรแกรม SEEP/W
นาระดับน้าในสภาวะคงที่และค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านที่ได้ทดลองมา
2.3.4 เริ่มการทดสอบตามกรณีที่ได้ออกแบบไว้
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SEEP/W จะได้ตาข่ายการไหลและค่าอัตราการไหล
ทาการจาลองการซึมผ่านทุก ๆ กรณีที่ได้แบ่งไว้ด้วยแบบ จาลองที่สร้าง
ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 และในตารางที่ 2 ได้แสดงค่าอัตราการไหลที่วิเคราะห์ ขึ้น บันทึกภาพเส้นการไหลที่เกิดขึ้นนามาลากเส้นการไหลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
ได้จากโปรแกรม SEEP/W ของทุกกรณีศึกษา
นามาใช้ในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8

รูปที่ 7 เส้นการไหลที่ได้เมือ่ ทาการปรับรูปภาพและลากเส้น
ตามเส้นการไหลจริงกรณีเข็มพืด

รูปที่ 5 ตัวอย่างตาข่ายการไหลกรณีเข็มพืดจากโปรแกรม SEEP/W
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รูปที่ 12 ตาข่ายการไหลที่ได้จากการทดลองด้วยแบบจาลอง

2.3.5 หาอัตราการซึมผ่านของน้า
น าค่ า ความดั น ที่ ท าการจดบั น ทึ ก มาวิ เ คราะห์ เ ส้ น ชั้ น ความดั น ด้ว ย
รูปที่ 8 เส้นการไหลที่ได้เมื่อทาการปรับรูปภาพและลากเส้น
โปรแกรม ORIGIN และนามารวมกับเส้นการไหลที่ได้บันทึกภาพไว้ก่อนหน้า
ตามเส้นการไหลจริงกรณีคนั ดิน
เพื่อสร้างตาข่ายการไหล จากนั้นทาการคานวณหาอัตราการซึมผ่านของน้า
จดค่า เฮดแต่ละจุดที่สามารถอ่ านได้ เพื่อ นามาสร้า งเส้นสมศักย์ด้วย ดังตัวอย่างในรูปที่ 14 และรูปที่ 15 ด้วยสมการที่ (1)
โปรแกรม ORIGIN ทั้งกรณีเข็มพืดและคันดิน แต่ในกรณีคันดินต้องทาการ
n
b
เทียบบัญญัติไตรยางศ์หาค่าเฮดจุดที่ไม่สามารถอ่านค่าได้ก่อนเพื่อให้ได้เส้น
(1)
q  kH 
 ;n
N
l
d 

สมศักย์ที่สมบูรณ์ ได้ผลดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10
โดยที่ q คือ อัตราการซึมผ่าน, k คือ ค่าสัมประสิทธิ์การไหล, H คือ
ความต่างของเฮดความดันรวมของฝั่งต้นน้าและฝั่งท้ายน้า, Nd คือ จานวน
ขั้นของการลดลงของพลังงาน และ n คือ อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว
ดังแสดงในรูปที่ 13
11

16.20
17.30

10

18.40
19.50
20.60

9

21.70
22.80

8

7

23.90
25.00
26.10

27.20

6

27.20
28.30

B

23.90

5

22.80
21.70

17.30
18.40

4

20.60
19.50

3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

A

รูปที่ 9 เส้นสมศักย์ที่ได้จากโปรแกรม ORIGIN ของแบบจาลองกรณีเข็มพืด

รูปที่ 13 การซึมผ่านช่องการไหลของน้าในองค์ประกอบรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้า [1]

รูปที่ 10 เส้นสมศักย์ที่ได้จากโปรแกรม ORIGIN ของ
แบบจาลองกรณีคนั ดิน

จากนั้นนาเส้นการไหลที่ได้บันทึกภาพมารวมกับเส้นสมศักย์ เพื่อสร้าง
เป็นตาข่ายการไหลใช้ในการคานวณ อัตราการไหล ดังรูปที่ 11 และรูปที่ 12

รูปที่ 14 การคานวณอัตราการไหลกรณีเข็มพืด

รูปที่ 11 ตาข่ายการไหลที่ได้จากการทดลองด้วยแบบจาลอง
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1:1
SP_IN288-OUT157

0.0006

SP_IN270-OUT152
0.0005

EM_IN175-OUT118

3

QSEEP/W(cm /s)

SP_IN249-OUT150
0.0004

0.0003

SP_IN229-OUT148

EM_IN159-OUT115

0.0002
EM_IN138-OUT114

รูปที่ 15 การคานวณอัตราการไหลกรณีคนั ดิน

0.0001

2.3.6 เปรียบเทียบค่าอัตราการไหล
นาค่าอัตราการไหลที่ได้จากการคานวณจากแบบจาลองและค่าที่ได้จาก
โปรแกรม SEEP/W มาเปรียบเทียกับค่าอัตราการไหลที่วัดได้จริงจากน้าล้น
ฝั่งขาออก

0.0000
0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
3

Qmeasure(cm /s)

รูปที่ 16 กราฟระหว่าง QSEEP/W กับ Qmeasure

3. ผลการวิจัย

SP_IN288-OUT157

0.0006

1:1

SP_IN270-OUT152
0.0005

SP_IN249-OUT150

0.0004

EM_IN175-OUT118

SP_IN229-OUT148

3

Qflownet(cm /s)

จากการทดลองสามารถสรุป ค่า อัตราการไหลจากการวิเคราะห์ด้วย
1. โปรแกรม SEEP/W 2. การค านวณจากตาข่ า ยการไหลที่ ส ร้ า งด้ ว ย
โปรแกรม ORIGIN และ 3. จากการวั ด อั ต ราการไหลของน้ าขาออกใน
แบบจาลอง มีผลดังตารางที่ 3
เมื่อ นามาสร้างกราฟระหว่า งอั ตราการไหลที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
SEEP/W เทียบกับอัตราการไหลจากการวัดอัตราการไหลของน้าขาออกใน
แบบจาลอง และกราฟระหว่างอัตราการไหลที่ได้จากการคานวณจากตาข่าย
การไหลที่สร้างด้วยโปรแกรม ORIGIN เทียบกับอัตราการไหลจากการวัด
อั ต ราการไหลของน้ าขาออกในแบบจ าลอง ดั ง รู ป ที่ 16 และรู ป ที่ 17
ตามลาดับ
พบว่าทั้งอัตราการไหลที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SEEP/W และอัตรา
การไหลที่ ไ ด้ จ ากการค านวณจากตาข่ า ยการไหลที่ ส ร้ า งด้ ว ยโปรแกรม
ORIGIN มีค่าสูงกว่าอัตราการไหลจากการวัดอัตราการไหลของน้าขาออกใน
แบบจาลองทั้ง 7 กรณีทดลอง

EM_IN159-OUT115

0.0003

0.0002

EM_IN138-OUT114

0.0001

0.0000
0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
3

Qmeasure(cm /s)

รูปที่ 17 กราฟระหว่าง Qflownet กับ Qmeasure

ตารางที่ 3 ตารางสรุปค่าอัตราการไหล
ชื่อการทดลอง

ค่า Q ที่ได้จากโปรแกรม SEEP/W (cm3/s)

ค่า Q ที่ได้จากการคานวณจากตาข่ายการไหล (cm3/s)

ค่า Q ที่วัดได้จากแบบจาลอง (cm3/s)

SP_IN288-OUT157

0.000608

0.000618

0.000598

SP_IN270-OUT152

0.000548

0.000576

0.000503

SP_IN249-OUT150

0.000460

0.000498

0.000424

SP_IN229-OUT148

0.000376

0.000396

0.000358

EM_IN175-OUT118

0.000383

0.000392

0.000345

EM_IN159-OUT115

0.000293

0.000300

0.000256

EM_IN138-OUT114

0.000160

0.000197

0.000143
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4. สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบที่ได้ดาเนินการใน
การศึกษานี้ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พัฒนาแบบจาลอง 2 แบบ 1. เข็มพืด 2. คันดิน โดยให้น้าไหลลอดผ่าน
แบบ 2 มิติ และมีอัตราการไหลที่แตกต่างกันสาเร็จ จากแบบจาลองสามารถ
หาเส้นการไหลได้จากการบันทึกภาพการปล่อยสารละลายเจนเชียนไวโอเลต
เส้นสมศักย์ได้จากการนาค่าแรงดันที่วัดได้จากแบบจาลองมาพล็อตเป็นเส้น
ชั้นความดัน เมื่อนาเส้น 2 ชุดนี้มาประกอบกันจะได้ตาข่ายการไหลที่พัฒนา
จากการทดสอบด้ ว ยแบบจ าลองจริ ง ไม่ ใ ช่ ก ราฟิ ก ดั ง นั้ น น ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้
2. ใช้ SEEP/W วิเคราะห์ปัญหาการไหล 2 มิติ ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
แบบจาลองทั้งแบบจาลองเข็มพืดและแบบจาลองคันดินได้สาเร็จ
3. ค่าเฮดรวมที่ตาแหน่งต่าง ๆ ในดิน เส้นการไหล เส้นสมศักย์และตาข่าย
การไหล ที่วัดได้หรือพัฒนามาจากผลการทดสอบด้วยแบบจาลอง มีความ
ใกล้เคียงกับผลที่ได้จากโปรแกรม SEEP/W ดังนั้นผลจากแบบจาลองมีความ
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เที่ยงตรงสูง นอกจากนี้ค่าอัตราการไหลที่ได้จากการคานวณจากตาข่ายการ
ไหล ค่าจากโปรแกรม SEEP/W มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จริงอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี
ห้ อ งปฏิ บั ติก ารวิศ วกรรมเทคนิ คธรณี อาจารย์ ช่ า งเทคนิ ค และพี่ ๆ ใน
ห้ อ งปฏิบั ติก าร ที่ ให้ คาแนะนาและเอื้ อเฟื้อ สถานที่ในการทาการทดลอง
ทางผู้จัดทาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
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การพัฒนาโต๊ะตะแคงสองทิศทางเพื่อการทดสอบสมบัติกาลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส
Development of Bidirectional Tilt Table for
Testing of Interface Shear Strength Property
กังวาน กานดาวรวงศ์1 ธนวรรณ แจ้งกระจ่าง2 ยศพล เปมานุกรรักษ์3 และ วรัช ก้องกิจกุล4,*
1,2,3,4

บทคัดย่อ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: warat.kon@kmutt.ac.th

tests. The results from the tilt table tests shows that failure
envelopes were circular, with the radius increases with increasing
normal stress. However, it was found that the coefficients of
friction from the interface direct shear test are significantly higher
than the ones from the tilt table test.

ก ำลั ง รั บ แรงเฉื อ นของอิ น เตอร์ เ ฟสเป็ น ตั ว แปรส ำคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นกำร
ออกแบบโครงสร้ำงทำงด้ำนวิศวกรรมเทคนิคธรณี ในปัจจุบันนิยมใช้กำร
ประมำณค่ำแทนกำรทดสอบจริง ซึ่งมักทำให้ได้ค่ำกำลังรับแรงเฉือนของ
อินเตอร์เฟสแตกต่ำงจำกค่ำที่เกิดขึ้นจริงในสนำม งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำ
และพัฒนำโต๊ะ ตะแคงเพื่อ ใช้ทดสอบก ำลังรับ แรงเฉื อ นสองทิศทำงของ Keywords: Bidirectional shear, Tilt table, Failure envelope, Low
อินเตอร์เฟสต่ำง ๆ ที่นิยมใช้เป็นวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ มอร์ต้ำ ไม้ และ จีโอ normal stress, Interface
เทกซ์ไทล์แ บบไม่ถัก กับ ดินทรำยในสภำวะหน่วยแรงตั้งฉำกต่ำ จำกนั้น 1. บทนา
เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนกับกำรทดสอบในสภำวะหน่วยแรง
ในกำรวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมเทคนิคธรณี มักเกี่ยวข้องกันกับ
ตั้งฉำกสูงที่ได้จำกกำรทดสอบแรงเฉือนตรง จำกผลกำรทดสอบพบว่ำ เส้น
โค้งกำรวิบัติที่ได้จำกกำรทดสอบโดยโต๊ะตะแคงมีลักษณะเป็นวงกลมที่รัศมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงดินกับโครงสร้ำงต่ำ ง ๆ (soil–structure interaction)
เพิ่มขึ้นตำมหน่วยแรงตั้งฉำกที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สัมประสิทธิ์ควำมเสียด เช่น เสำเข็ม กำแพงกันดินเสริมแรง เป็นต้น ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ทำนจำกกำรทดสอบแรงเฉือนตรงมีค่ำ สูงกว่ำค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบโดย กำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสซึ่งเป็นสมบัติทำงวิศวกรรมที่นำไปใช้ใน
กำรออกแบบและวิเครำะห์เสถียรภำพจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในประเทศไทยมี
โต๊ะตะแคง
ฐำนข้อมูลและงำนวิจัยทำงด้ำนนี้ค่อนข้ำงน้อย ดังนั้นในทำงปฏิบัติจึงนิยมใช้
กำรประมำณค่ำสมบัติเหล่ำนี้แทนกำรทดสอบจริง ซึ่งจึงอำจทำให้ได้ค่ำที่ต่ำ
คำสำคัญ: กำรเฉือนสองทิศทำง, โต๊ะตะแคง, เส้นโค้งกำรวิบัติ, หน่วยแรง
เกินไปในกำรออกแบบ ถึงแม้ว่ำผลลัพธ์จะอยู่ในด้ำนที่ปลอดภัย (on the
ตั้งฉำกต่ำ, อินเตอร์เฟส
safe side) แต่จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมำณกำรก่อสร้ำง นอกจำกนี้สมบัติ
Abstract
ทำงวิศวกรรมของอินเตอร์เฟสเหล่ำนี้ส่วนใหญ่จะได้มำจำกกำรทดสอบกำลัง
The interface shear strength is an important parameter that แรงเฉือนที่อินเตอร์เฟสแบบทิศทำงเดียว ซึ่งค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกสภำพจริง
is always used in the design of most of the geotechnical ในสนำมที่อินเตอร์เฟสอำจรับแรงเฉือนพร้อมกันมำกกว่ำหนึ่งทิศทำงได้ใน
structures. Nowadays, many geotechnical engineers usually use บำงสถำนกำรณ์ ในปั จ จุ บั นกำรทดสอบแรงเฉื อ นตรงของอิ น เตอร์ เ ฟส
the approximate values instead of the real value obtained from (interface direct shear test) เป็ น วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ ห ำพำรำมิ เ ตอร์ นี้ แต่ ก็ มี
a relevant test. This leads to inconsistencies between the ข้อจำกัดบำงประกำรคือกำรทดสอบแรงเฉือนสองทิศทำงได้ยำก อย่ำงไรก็
calculated value and real field value. This research aims to study ตำมกำรทดสอบสองทิศทำงนี้สำมำรถใช้โต๊ะตะแคงทดสอบแทนได้ จึงเกิด
and develop a tilt table for determining bidirectional interface แนวควำมคิดที่จะพัฒนำโต๊ะตะแคงสองทิศทำงขึ้น
shear strength for the low normal stress condition between sand
งำนวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำโต๊ะตะแคงเพื่อใช้ในกำรทดสอบกำลังรับแรง
and structural surfaces, which are mortar, plywood, and non- เฉื อ นของอิ น เตอร์ เ ฟสแบบสองทิ ศ ทำงในสภำวะหน่ ว ยแรงตั้ ง ฉำกต่ ำ
woven geotextile. Then, the coefficients of friction were ระหว่ำงดินทรำยกับวัสดุต่ำง ๆ อำทิเช่น จีโอเทกซ์ไทล์แบบไม่ถัก (noncompared with the values obtained for the high normal stress woven geotextile) มอร์ต้ำ (mortar) และ ไม้อัด (wood) เป็นต้น ทำกำร
condition, which were obtained by the interface direct shear ทดสอบโดยกำรให้ แรงเฉื อนแบบสองทิศทำงจนกระทั่งตัว อย่ำ งทดสอบ
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เลื่อนไถล เพื่อนิยำมเส้นโค้งกำรวิบัติที่อินเตอร์เฟสระหว่ำงทรำยกับวัสดุที่
ต้องกำรทรำบ จำกนั้นจึงทำกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับทฤษฎี
และเปรียบเทียบผลกับกำรทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสใน
สภำวะแรงตั้งฉำกสูงโดยกำรทดสอบแรงเฉือนตรง

2. วัตถุประสงค์
กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำโต๊ะตะแคงเพื่อทดสอบกำลังรับ
แรงเฉือนสองทิศทำงของอินเตอร์เฟสต่ำง ๆ ในสภำวะหน่วยแรงตั้งฉำกต่ำ
ที่มีกำรให้แรงเฉือนแบบต่อเนื่อง และทำกำรทดสอบเพื่อนิยำมเส้นโค้งกำร
วิบัติ พร้อมเปรียบเทียบผลกับกำรทดสอบโดยวิธีแรงเฉือนตรง

3. การเตรียมวัสดุและขั้นตอนการทดสอบ
3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในกำรทดสอบประกอบด้ว ยทรำย KMUTT อบแห้ ง เป็ นทรำย
มำตรฐำนที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรวิ ศ วกรรมเทคนิ ค ธรณี มหำวิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ำ ธนบุ รี ซึ่ ง มี ส มบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในตำรำงที่ 1 ส่ ว น
อินเตอร์เฟสที่ใช้ในกำรทดสอบ ได้ แก่ mortar, non-woven geotextile
และ wood ดังรูปที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติเบือ้ งต้นของทรำย KMUTT
Specific
gravity
2.641

Limited void ratio
Max. void
Min. void
ratio
ratio
0.9541
0.6222

Geotextile

Internal
friction
angle
40.23

Mortar

Cohesion,

รูปที่ 2 เครื่องมืดทดสอบแรงเฉือนตรง

3.3 การทดสอบก าลังรับ แรงเฉื อ นของอิ นเตอร์เฟสสองทิศทางโดยโต๊ะ
ตะแคง
เครื่องมือทดสอบโต๊ะตะแคงแสดงดังรูปที่ 3 มีขั้นตอนกำรทดสอบคือ
เตรียมทรำยแห้ง 500 กรัม ติดตั้งแผ่นอินเตอร์เฟสที่ต้องกำรทดสอบ เท
ทรำยลงในโมลด์และทำกำรบดอัดเพื่อควบคุมควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ให้ได้
ร้อยละ 70 วำงตุ้มน้ำหนักลงในโมลด์ให้ได้หน่วยแรงตั้งฉำกเริ่มต้น (initial
normal stress) ตำมที่กำหนด ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดมุมและควำมเร่ง
ปรับระดับฐำนโต๊ะตะแคงให้ได้ระดับแล้วจึงเริ่มกำรทดสอบ ในกำรทดสอบ
หนึ่งชุดจะมี 5 กำรทดสอบย่อ ยดังรูป ที่ 4 เพื่อ หำเส้นโค้งกำรวิบั ติ กำร
ทดสอบโดยโต๊ะตะแคงมีกรณีศึกษำทั้งหมดแสดงในตำรำงที่ 2 กำรทดสอบ
ย่อยที่ 3-5 คือกำรให้แรงเฉือนรอบแกน x เป็นมุมเท่ำกับ 0.25, 0.50 และ
0.75 ของมุมที่ได้จำกกำรทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ก่อน แล้วจึงเอียงรอบแกน y
จนเกิดกำรเลื่อนไถล

0

Wood

รูปที่ 1 อินเตอร์เฟสที่ใช้ในกำรทดสอบ

3.2 การทดสอบกาลังรับแรงเฉือ นของอิ นเตอร์เฟสโดยวิธีแ รงเฉื อนตรง
(Interface direct shear test)
กำรทดสอบอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน ASTM D5321 [1] เครื่องมือทดสอบ
แรงเฉือนตรงแสดงดังรูปที่ 2 ขั้นตอนกำรทดสอบคือ เตรียมตัวอย่ำงทรำย
โปรยลงในกล่องทดสอบแรงเฉือนจนล้น ปำดออกให้พื้นผิวสม่ำเสมอโดย
ควบคุมควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ให้ได้ร้อยละ 70 และแขวนตุ้มน้ำหนักเพื่อใส่
หน่วยแรงตั้งฉำก เริ่มทำกำรทดสอบโดยกำรเฉือนตัวอย่ำงด้วยอัตรำกำร
เฉื อ น 0.5–2 มิ ล ลิ เ มตร/ นำที เก็ บ ค่ ำ แรงเฉื อ นและกำรเคลื่ อ นตั ว ใน
แนวรำบทุก ๆ 1 วินำที สิ้นสุดกำรทดสอบเมื่อตัวอย่ำงดินเกิดกำรวิบัติ ทำ
กำรทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ต่ออินเตอร์เฟสด้วยหน่วยแรงตั้งฉำกเท่ำกับ 50
kPa 100 kPa และ 150 kPa ตำมลำดับ
GTE05-2

รูปที่ 3 โต๊ะตะแคงสองทิศทำง

รูปที่ 4 กำรทดสอบย่อยสำหรับกำรทดสอบโดยโต๊ะตะแคง
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ตารางที่ 2 กรณีศกึ ษำกำรทดสอบโดยโต๊ะตะแคง
Initial normal
stress (kPa)

Non-woven
geotextile
G-2kPa-1
G-2kPa-2
G-2kPa-3
G-2kPa-4
G-2kPa-5
G-3kPa-1
G-3kPa-2
G-3kPa-3
G-3kPa-4
G-3kPa-5
G-4kPa-1
G-4kPa-2
G-4kPa-3
G-4kPa-4
G-4kPa-5

2

3

4

Mortar

Wood

M-2kPa-1
M-2kPa-2
M-2kPa-3
M-2kPa-4
M-2kPa-5
M-3kPa-1
M-3kPa-2
M-3kPa-3
M-3kPa-4
M-3kPa-5
M-4kPa-1
M-4kPa-2
M-4kPa-3
M-4kPa-4
M-4kPa-5

W-2kPa-1
W-2kPa-2
W-2kPa-3
W-2kPa-4
W-2kPa-5
W-3kPa-1
W-3kPa-2
W-3kPa-3
W-3kPa-4
W-3kPa-5
W-4kPa-1
W-4kPa-2
W-4kPa-3
W-4kPa-4
W-4kPa-5

 y, f 

เมื่อพิจำรณำรูปที่ 5 ซึ่งแสดงนิยำมมุมรอบแกน x (θx,f ) และมุมเอียง
รอบแกน y (θy,f ) ขณะเกิดกำรวิบัติ สำมำรถคำนวณมุมรวมของระนำบกับ
แนวรำบ (θt,f ) ได้จำกสมกำรที่ 1 สำมำรถคำนวณหำหน่วยแรงตั้งฉำกขณะ
เกิดกำรวิบัติ ( σn,f ) ได้จำกสมกำรที่ 2 ส่วนแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสใน
แนวแกน x และแกน y (τx,f, τy,f ) สำมำรถคำนวณได้จำกสมกำรที่ 3 และ
4 ตำมลำดับ
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W cos  x, f sin  y, f

(4)

A

โดยที่ σn,f คือ หน่ว ยแรงตั้งฉำกรวมขณะเกิดกำรวิบั ติ (kPa), W คือ
น้ำหนัก ทรำย KMUTT+กล่อ ง+ฝำ+น้ำหนักแผ่นเหล็ก (kN), θx,f คือ มุม
เอียงรอบแกน x ขณะเกิดกำรวิบัติ (deg), θy,f คือมุมเอียงรอบแกน y ขณะ
เกิดกำรวิบัติ (deg), θt,f คือมุมเอียงเฉลี่ยของระนำบกับแนวรำบขณะเกิด
กำรวิบัติ (deg), τx,f คือหน่วยแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสในแนวแกน x ขณะ
เกิดกำรวิบัติ (kPa), τy,f คือหน่วยแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสในแนวแกน y
ขณะเกิดกำรวิบัติ (kPa) รูปที่ 6ก แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมุมเอียงรอบ
แกน x และ y กับเวลำ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเร่งกับเวลำ ซึ่งเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แอพพลิเคชั่น Physics toolbox (เส้นสีน้ำเงินแสดงมุมเอีย ง
รอบแกน X เส้นสีแดงแสดงมุมเอียงแกน Y และเส้นสีดำแสดงควำมเร่งรวม)
ซึ่งในทุกกำรทดสอบแรงเฉือนสองทิศทำงจะทดสอบโดยเอียงมุมรอบแกน y
ก่อนจนถึงค่ำที่ต้องกำรแล้วจึงเอียงมุมรอบแกน x จนเกิดกำรวิบัติ รูปที่ 6ข
แสดงรูปขยำยที่ช่วงเวลำขณะเลื่อนไถลและขั้นตอนหำค่ำมุมขณะเลื่อนไถล
เมื่อเกิดกำรเลื่อนไถล ค่ำควำมเร่งรวม (at) ก็จะเพิ่มขึ้นอย่ำงทันทีทันใด จึง
กำหนดให้มุมเอียงขณะนั้นคือมุมขณะเกิดกำรวิบัติ โดยขั้นตอนกำรหำมุม
ขณะเลื่อนไถลดังรูปที่ 6ข มีดังนี้
1. วำดเส้นแนวดิ่งผ่ำนจุดที่ควำมเร่งรวมเพิ่มขึ้นทันทีทันใด (เส้นประดำ)
2. วำดเส้นเฉลี่ยสำหรับประวัติเวลำของมุมเอียงรอบแกน x (เส้นประน้ำเงิน)
3. วำดเส้นเฉลี่ยสำหรับประวัติเวลำของมุมเอียงรอบแกน y (เส้นประแดง)
4. อ่ำนค่ำที่จุดตัดระหว่ำงเส้นประดำกับเส้นประน้ำเงิน จะได้ θx,f และอ่ำน
ค่ำจุดตัดระหว่ำงเส้นประดำกับเส้นประแดง จะได้ θy,f

4. ผลการทดสอบและวิเคราะห์
4.1 ผลการทดสอบและเปรียบเทียบกาลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟส
ทิศทางเดียว
ผลกำรทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสในสภำวะหน่วยแรง
ตั้งฉำกสูงโดยวิธีแรงเฉือนตรงแสดงดังรูปที่ 7 ได้เส้นกำรวิบัติที่มีลักษณะ
เป็นเส้นตรง ที่มีแรงยึดเกำะของอินเตอร์เฟสเท่ำกับศูนย์

รูปที่ 5 กำรหำพำรำมิเตอร์จำกกำรทดสอบโต๊ะตะแคง
t , f  cos1  cos  x, f  cos  y, f

 n, f 
 x, f 

W cos  x, f cos  y, f
A
W sin  x, f
A



(1)
(2)
(3)
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ตรง กำรเปรี ย บเที ย บผลกำรทดสอบแรงเฉื อ นทิ ศ ทำงเดี ย วในรู ป ของ
สัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนกับกำรประมำณค่ำโดยใช้ β-method [3] จำก
สมกำรที่ 6 แสดงดังรูป ที่ 10 พบว่ำ ค่ำ สัมประสิทธิ์ควำมเสีย ดทำนของ
อินเตอร์เฟสจำกกำรประมำณด้วย β-method มีค่ำใกล้เคียงกับ ค่ำ ที่ ได้
จำกกำรทดสอบด้วยโต๊ะตะแคง และมีค่ำร้อยละ 80 ของค่ำที่ได้จำกกำร
ทดสอบโดยวิธีแรงเฉือนตรง
  tan  theory 

0.18  0.0065Dr
0.50  0.008Dr

(6)

(ข) กำรลำกเส้นเพือ่ หำมุมเอียงชณะเกิดกำรวิบัติ
รูปที่ 6 ข้อมูลที่บันทึกจำกกำรทดสอบโดยโต๊ะตะแคง

เมื่อ Dr คือควำมหนำแน่นสัมพัทธ์เป็นร้อยละของตัวอย่ำงทดสอบ

รูปที่ 7 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง τpeak กับ σn จำกกำรทดสอบแรงเฉือนทิศทำง
เดียวโดยวิธแี รงเฉือนตรง

รูปที่ 8 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง τx กับ σn จำกกำรทดสอบแรงเฉือนทิศทำงเดียว
โดยโต๊ะตะแคง

รูปที่ 8 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยแรงเฉือนกับหน่วยแรงตั้งฉำก
โดยโต๊ะตะแคงกรณีกำรให้แรงเฉือนทิศทำงเดียว (รอบแกน x) พบว่ำหน่วย
แรงเฉื อ นจะมี ค่ ำ เพิ่ มขึ้ น ตำมหน่ ว ยแรงตั้ ง ฉำก และได้ เ ส้ น กำรวิบั ติที่มี
ลักษณะเป็นเส้นตรงผ่ำนจุด (0,0) ซึ่งหมำยถึงแรงยึดเกำะของอินเตอร์เฟส
เท่ำกับศูนย์ โดยมีมุมเสียดทำนเท่ำกับ 31.77°, 31.50° และ 29.09° สำหรับ
อินเตอร์เฟสระหว่ำงทรำย KMUTT กับ wood, non-woven geotextile
และ mortar ตำมลำดับ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรทดสอบโดยวิธีแรงเฉือน
ตรงที่ ไ ด้ มุ ม เสี ย ดทำนเท่ ำ กั บ 37.85°, 37.11° และ 35.72° ส ำหรั บ
อินเตอร์เฟสระหว่ำงทรำย KMUTT กับ mortar, non-woven geotextile
และ wood ตำมลำดับ สำหรับ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำ งมุม เสีย ดทำนของ
อินเตอร์เฟส (δ) กับค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำน (μ) แสดงดังสมกำรที่ 5
  tan 

รูปที่ 9 เส้นกำรวิบัตแิ บบไม่เชิงเส้นระหว่ำงอินเตอร์เฟส [4]

(5)

จำกกำรทดสอบพบว่ ำ มุ ม เสี ย ดทำนของอิ น เตอร์ เ ฟสที่ ไ ด้ จ ำกกำร
ทดสอบโดยโต๊ะตะแคงจะมีค่ำน้อยกว่ำกำรค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบโดยวิธี
แรงเฉือนตรงซึ่งตรงกับที่ Wu [2] กล่ำว โดยดูเหมือนว่ำอิทธิพลจำกทฤษฏี
กำรทดสอบมีอิทธิพลแผ่คลอบคลุมอิทธิพลจำกเส้นกำรวิบัติแบบไม่เชิงเส้น
ที่แสดงดังรูปที่ 9 ที่อธิบำยว่ำกำรทดสอบในสภำวะหน่วยแรงตั้งฉำกต่ำมัก
ได้ค่ำมุมเสียดทำนสูงกว่ำกำรทดสอบสภำวะหน่วยแรงตั้งฉำกสูง แต่ผลกำร
ทดสอบโดยโต๊ะตะแคงกลับมีค่ำน้อยกว่ำค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบแรงเฉือน

รูปที่ 10 เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนของอินเตอร์เฟสทิศทำงเดียว
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4.2 ผลการทดสอบและวิ เ คราะห์ ก าลั ง รั บ แรงเฉื อ นของอิ น เตอร์ เ ฟส
สองทิศทาง
จำกผลกำรทดสอบพบว่ำเส้นโค้งกำรวิบัติอำจมีลักษณะเป็นวงรีที่มีจุด
ศูนย์กลำงอยู่ที่จุดกำเนิด จึงใช้วิธีกำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Regression
analysis) ร่วมกับสมกำรที่ 7 เพื่อหำเส้นโค้งกำรวิบัติแบบวงรี โดยตัวอย่ำง
ผลกำรวิเครำะห์ ข องอิ นเตอร์เฟสระหว่ำ ง non-woven geotextile กับ
ทรำย KMUTT แสดงดังรูปที่ 11
 x2, f
ax2



 y,2 f
by2

(7)

1

เมื่อ ax คือรัศมีในแนวแกน x และ by คือรัศมีในแนวแกน y ของเส้น
โค้งกำรวิบัติแบบวงรี

รูปที่ 12 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพำรำมิเตอร์ by กับ ax
จำกรูปที่ 12 พบว่ำค่ำพำรำมิเตอร์ ax และ by มีควำมใกล้เคียงกันและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพำรำมิเตอร์ by กับ ax ใกล้เคียงกับสมกำรเส้นตรง
y=x ในทุกอินเตอร์เฟสที่ทดสอบ ดังนั้นจึงสำมำรถอนุมำนเส้นโค้งกำรวิบัติ
ให้มีลักษณะเป็นวงกลมที่มีศูนย์กลำงที่จุดกำเนิด โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์กำร
ถดถอย (Regression analysis) และสมกำรที่ 8 เพื่อหำเส้นโค้งกำรวิบั ติ
แบบวงกลม ได้ผลกำรวิเครำะห์แสดงดังรูปที่ 13
 x2, f   y,2 f  r 2

(8)

เมื่อ r คือรัศมีของเส้นโค้งกำรวิบัติแบบวงกลม

รูปที่ 11 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง τy,f กับ τx,f และเส้นโค้งกำรวิบัติแบบวงรีของ
อินเตอร์เฟสระหว่ำง non-woven geotextile กับทรำย KMUTT

ข้อมูลพำรำมิเตอร์ ax, by และ R2 ของอินเตอร์เฟสที่ทำกำรทดสอบ
แสดงในตำรำงที่ 3 โดยสำมำรถเขียนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพำรำมิเตอร์ by
และ ax สำหรับทุกอินเตอร์เฟสที่ทดสอบ ได้ดังรูปที่ 12

ผลกำรวิเครำะห์ในทุกอินเตอร์เฟสที่ทดสอบแสดงในตำรำงที่ 4 เมื่อใช้
สมกำรที่ 8 ซึ่งเป็นสมกำรวงกลมในกำรหำเส้นโค้งกำรวิบัติ ได้ค่ำ R2 มีค่ำ
ใกล้เคียง 1 มำกกว่ำพำรำมิเตอร์ R2 ในตำรำงที่ 3 ซึ่งวิเครำะห์จำกสมกำร
ที่ 7 ซึ่งเป็นสมกำรวงรี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำเส้นโค้งกำรวิ บัติของกำรให้แรง
เฉือนสองทิศทำงมีลักษณะเป็นวงกลม

ตารางที่ 3 พำรำมิเตอร์ ax, by และ R2
Material interface
Non-woven
geotextile
Mortar

Wood

Initial normal
stress (kPa)
2
3
4
2
3
4
2
3
4

ax

by

R2

1.1231
1.6552
2.1908
1.1353
1.7190
2.1746
1.1763
1.7516
2.2620

1.4698
1.8215
2.0932
1.4158
1.8017
2.0523
1.4668
1.7573
2.0962

0.8879
0.9495
0.9623
0.7578
0.7808
0.7834
0.9709
0.8224
0.8040

(ก) Non-woven geotextile กับทรำย KMUTT
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geotextile ซึ่งจะได้เส้นตรงที่ ผ่ำนจุด (0,0) โดยที่ควำมชันของกรำฟคือ
สัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำน

(ข) Mortar กับทรำย KMUTT
รูปที่ 14 กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนโดยวิธีหำควำมชันสำหรับ
อินเตอร์เฟสระหว่ำง non-oven geotextile กับทรำย KMUTT

วิธีที่สองคือ วิธีวิเครำะห์ ก ำรถดถอย (Regression analysis) โดยใช้
สมกำรที่ 9 ดังรูป ที่ 15 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง τy,f กับ τx,f สำหรับ
non-woven geotextile ซึ่งจะได้สัมประสิทธิ์ควำมเสีย ดทำนหนึ่งค่ำ ต่อ
กำรทดสอบหนึ่งหน่วยน้ำหนักตั้งฉำก
 x2, f   y,2 f   2 n2, f

(ค) Wood กับทรำย KMUTT
รูปที่ 13 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง τy,f กับ τx,f และเส้นโค้งกำรวิบัติแบบวงกลม

(9)

ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนจำกกำรทดสอบให้แรงเฉือนสองทิศทำง
จำกทั้ง 2 วิธีแสดงในตำรำงที่ 5 โดยพบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนที่
ได้จำกทั้งสองวิธีมีค่ำใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4 พำรำมิเตอร์ r และ R2
Material interface
Non-woven
geotextile
Mortar

Wood

Initial normal stress
(kPa)
2
3
4
2
3
4
2
3
4

r

R2

1.0208
1.5426
1.9922
1.0061
1.5033
1.9168
1.0218
1.5366
2.0471

0.9976
0.9908
0.9935
0.9564
0.8429
0.8390
0.9251
0.9601
0.9557

จำกรูปที่ 13 พบว่ำเส้นโค้งกำรวิบัติจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง τy,f กับ
τx,f จะมีลักษณะเป็น 1/4 ของวงกลมที่มีขนำดรัศมีเพิ่มขึ้นตำม σn ตำมที่
Ming [5] กล่ำวไว้ โดยสำมำรถหำสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนของกำรให้
แรงเฉือนสองทิศทำงได้ 2 วิธี วิธีที่หนึ่งคือวิธีหำควำมชัน ดังรูปที่ 14 แสดง
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งพำรำมิ เ ตอร์ r กั บ σn,f ส ำหรั บ non-woven

รูปที่ 15 กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนโดยวิธีวเิ ครำะห์กำรถดถอยสำหรับ
อินเตอร์เฟสระหว่ำง non-oven geotextile กับทรำย KMUTT
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5. สรุปผลการศึกษา

ตารางที่ 5 μ จำกวิธีหำควำมชันและวิธีกำรวิเครำะห์ถดถอย
Slope method

Material
interface

μTT,2D

Non-woven
geotextile

0.587

Mortar

0.567

Wood

0.599

Regression analysis
σn,f
2
3
4
2
3
4
2
3
4

μTT,2D
0.578
0.586
0.594
0.553
0.586
0.581
0.598
0.598
0.603

Average

1.
0.586

2.
0.573

0.599

4.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสหนึ่งทิศทางและ
สองทิศทางโดยใช้โต๊ะตะแคง
พำรำมิเตอร์ที่จะนำมำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรทดสอบหนึ่งทิศทำงกับ
กำรทดสอบสองทิศทำงโดยโต๊ะตะแคงครั้งนี้จะใช้พำรำมิเตอร์สองตัว คือมุม
เสียดทำนของอินเตอร์เฟสและสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนของอินเตอร์เฟส
ซึ่งแสดงในตำรำงที่ 6 และสำมำรถเขียนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง μTT,2D กับ
μTT,1D ได้ดังรูปที่ 16 ซึ่งพบว่ำชุดข้อมูลค่อนข้ำงใกล้เคียงกับสมกำรเส้นตรง
y=x ดังนั้นจึ งสำมำรถสรุป ได้ว่ำ กำรให้ ทิศ ทำงกำรให้ แ รงเฉื อ นไม่ ส่ ง ผล
กระทบต่อค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำนของอินเตอร์เฟส

3.

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบพำรำมิเตอร์กำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสทิศทำง
เดียวและสองทิศทำง
1-Directional
Material interface
Non-woven geotextile
Mortar
Wood

δTT,1D
(deg)
31.50
29.09
31.77

μTT,1D
0.613
0.556
0.619

2-Directional
δTT,2D
(deg)
30.41
29.55
30.92
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μTT,2D

4.

0.587
0.567
0.599

ในกำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถสรุปได้ 5 ส่วนหลัก ๆ คือ
กำรพัฒนำโต๊ะตะแคงสองทิศทำงสำหรับทำกำรทดสอบแรงเฉือนของ
อินเตอร์เฟสแบบต่อเนื่อง
จำกกำรทดสอบแรงเฉือนทิศทำงเดียวด้วยวิธีแรงเฉือ นตรงและโต๊ะ
ตะแคง พบว่ำหน่วยแรงเฉือนจะมีค่ำเพิ่มขึ้นตำมหน่วยแรงตั้งฉำก และ
ได้เส้นกำรวิบัติที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงผ่ำนจุด (0,0) ซึ่งหมำยถึงแรงยึด
เกำะของอินเตอร์เฟสเท่ำกับศูนย์ เมื่อเปรียบเทียบกับ δtheory จำกกำร
ประมำณด้วย β-method พบว่ำ δtheory มีค่ำใกล้เคียงกับค่ำที่ได้จำก
กำรทดสอบด้วยโต๊ะตะแคง และมีค่ำร้อยละ 80 ของค่ำที่ได้จำกกำร
ทดสอบโดยวิธีแ รงเฉื อ นตรง ซึ่งดูเหมือ นว่ำ อิ ทธิพ ลจำกทฤษฏี ก ำร
ทดสอบมีอิทธิพลแผ่คลอบคลุมอิทธิพลจำกเส้นกำรวิบัติแบบไม่เชิงเส้น
ทำให้ มุมเสีย ดทำนของอิ นเตอร์เฟสที่ได้จ ำกโต๊ะ แคงที่ทดสอบด้ ว ย
หน่วยแรงตั้งฉำกต่ำ ก็ยังมีค่ำน้อยกว่ำค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบแรงเฉือน
ตรง
จำกกำรทดสอบให้แรงเฉือนสองทิศทำงโดยโต๊ะตะแคง พบว่ำเส้นโค้ง
กำรวิบัติจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยแรงเฉือนในแนวแกน y กับ
หน่วยแรงเฉือนในแนวแกน x เมื่อเกิดกำรเลื่อนไถลจะมีลักษณะเป็น
1/4 ของวงกลม โดยมีข นำดรัศมีเพิ่มขึ้ นตำม σn จำกควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพำรำมิเตอร์ r (รัศมีของเส้นโค้งกำรวิบัติ) กับหน่วยแรงตั้งฉำก
ขณะเกิดกำรวิบัติพบว่ำพำรำมิเตอร์ r จะมีค่ำเพิ่มขึ้นตำมหน่วยแรงตั้ง
ฉำกที่เพิ่มขึ้น และจะได้เส้นตรงที่ผ่ำนจุด (0,0) ซึ่งควำมชันของกรำฟ
คือสัมประสิทธิ์ควำมเสียดทำน โดยที่มีมุมเสียดทำน δ เท่ำกับ 30.92°,
30.41° และ 29.55° สำหรับอินเตอร์เฟสระหว่ำงทรำย KMUTT กับ
wood, non-woven geotextile และ mortar ตำมลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบให้แรงเฉือนทิศทำงเดียวกับกำรให้แรง
เฉื อ นสองทิศทำง กล่ำ วคือ 31.77° กับ 30.92°, 31.50° กับ 30.41°
และ 29.09° กับ 29.55° สำหรับอินเตอร์เฟสระหว่ำงทรำย KMUTT
กับ wood, non-woven geotextile และ mortar ตำมลำดับพบว่ำมี
ควำมใกล้เคียงกันมำก จึงสรุปว่ำกำลังรับแรงเฉือนของอินเตอร์เฟสไม่
ขึ้นกับทิศทำงของกำรให้แรงเฉือน

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 16 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง μTT,2D กับ μTT,1D

ปริญญำนิพนธ์เรื่อง “กำรพัฒนำโต๊ะตะแคงเพื่อทดสอบกำลังรับแรง
เฉือนของอินเตอร์เฟสสองทิศทำง” สำมำรถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยควำม
อนุเครำะห์ช่วยเหลือจำกบุคคลหลำยฝ่ำยซึ่งขอกล่ำวไว้ ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ
นำยปกรณ์ ม่วงสุข อำจำรย์วิทยำลัยเทคนิคตรำดที่ร่วมพัฒนำโต๊ะตะแคงนี้
ขึ้นมำ เพื่อใช้ในกำรศึกษำปริญญำนิพนธ์นี้ ขอขอบคุณภำควิชำวิศวกรรม
โ ย ธ ำ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ ำ ส ต ร์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
พระจอมเกล้ำธนบุรีที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนสถำนที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ใช้
ในกำรศึกษำปริญญำนิพนธ์นี้ ขออภัยสำหรับผู้มีส่วนช่วยเหลือท่ำนอื่น ๆ
หำกมิได้กล่ำวถึง ณ ที่นี้
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การทานายพฤติกรรมการคืบจากพฤติกรรมการคลายความเค้นของทรายภายใต้แรงอัดสามแกน
Prediction of creep behaviour from stress relaxation behaviour of a sand
under triaxial compression
โฆษิต จริยาทัศน์กร1* และ วรัช ก้องกิจกุล2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: kosit.jar@mail.kmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมการคืบในวัสดุเม็ดหยาบมีความเกี่ยวข้องกับความ
หนืดในวัสดุ โดยคุณสมบัติความหนืดสามารถหาได้จาก การเปลี่ยนอัตรา
ความเครียด, การให้แรงคงที่ในระหว่างที่ให้แรงกระทาอย่างต่อเนื่องที่อัตรา
ความเครียดคงที่ และการให้แรงกระทาอย่างต่อเนื่องที่ค่าอัตราความเครียด
คงที่ค่าต่าง ๆ การศึกษาครั้งนี้ นาผลการทดสอบมาจากการศึกษาในอดีต
และหาค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การจ าลองเพื่ อ จ าลองและ
เปรียบเทียบ พฤติกรรมการคืบสามารถทานายได้จากพฤติกรรมการคลาย
ความเค้นซึ่งใช้เวลาทดสอบน้อยกว่า การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจาลองสาม
องค์ประกอบไม่เชิงเส้น (Non-linear three-component, NTC) จาลอง
ประวัติเวลาความเครียดจากการคืบและการคลายความเค้น โดยระยะเวลา
ที่ใช้สาหรับ จ าลองการคืบและการคลายความเค้นคือ 10 ปี ที่อั ตราส่วน
ความเค้นต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและการเพิ่มขึ้นของ
ความเครี ย ดไม่ คื น ค่ า ส าหรั บ การคื บ และการคลายความเค้ น ที่ อั ต รา
ความเครียดไม่คืน ค่าค่าเดียวกัน การทานายประวัติเวลาของการคืบจาก
ประวัติเวลาของการคลายความเค้นประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาของการคืบกับเวลาของการคลายความเค้น ส่วน
ที่สองเป็นความสัมพันธ์ของความเครียดไม่คืนค่า โดยระยะเวลาของการคืบ
ที่ได้จากการทานายมีแนวโน้มมากขึ้นตามการเพิ่ มขึ้นของอัตราส่วนความ
เค้น
คาสาคัญ: การคืบ, การคลายความเค้น, คุณสมบัติความหนืด, อัตรา
ความเครียด, แบบจาลองสามองค์ประกอบไม่เชิงเส้น

simulations of long-term creep and stress relaxation. The creep
behaviour can be predicted by stress relaxation behaviour,
which is performed for a much shorter period. The non-linear
three-component (NTC) model was used to simulate time
histories of creep strain and stress relaxation. The simulated
creep duration and stress relaxation duration are equal to 10
years/stage. Systematic relationships between the elapsed times
and the irreversible strain increments in sustained loading (SL)
and stress relaxation (SR) simulation necessary to reach the
same irreversible strain rate were developed. There are two sets
of relation for analysing the predicted long-term time history of
creep strain from a short-term time history of stress relaxation.
The first set is the relationship between time for creep and time
for stress relaxation. It can convert the time for stress relaxation
to the time for creep at the same irreversible strain rate. The
second set is the relationship for the irreversible strain. The time
histories of creep, which were predicted from stress relaxation
behaviour tend to increase with an increase of stress ratio.
Moreover, the prediction in this framework was well simulated.
Keywords: creep, stress relaxation, viscous properties, strain
rate, non-linear three-component model

1. บทนา

Abstract
Creep behaviour of granular materials is related to the
viscosity of material. The viscous properties can be evaluated
by stepwise changing the strain rate and performing sustained
loading during monotonic loading (ML) at a constant strain rate
and also by ML tests at different constant values of strain rate.
This study, uses the experimental and analysis results from a
previous study for determining the appropriate parameters for

ในการทานายการทรุดตัวหรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง การมีพื้นฐาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของอัตราการให้แรง (Loading rate effect) ที่มี
ต่อความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดเนื่องมาจากคุณสมบัติความหนืดของ
วั ส ดุ [1-3] มี ค วามส าคั ญ เพื่ อ ให้ ก ารท านายมี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย า และ
สะท้อ นความเป็ นจริงได้มากขึ้น ในอดีตมีการศึกษาหลายกรณีที่แสดงถึง
ความสาคัญของการศึกษาคุณสมบัติความหนืด อาทิ โรงงานนิวเคลียร์บนชั้น
ตะกอนทราย [4], สนามบินนานาชาติ Kansai บนชั้นตะกอนดินเหนียว [5]
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คุณสมบัติความหนืด (Viscous properties) โดยทั่วไปสามารถจาแนก
ได้เป็น 4 ประเภทคือ Isotach, TESRA, P&N และ Combined [2] ดังแสดง
ในรู ป ที่ 1 โดยวั ส ดุ ที่ แ ตกต่า งกัน สามารถปรากฎคุ ณ สมบั ติ ค วามหนืดที่
แตกต่างกันได้ เช่น ดินเหนียวมักปรากฏลักษณะเป็น Isotach [6] นอกจากนี้
การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติความหนืด จะมีการจาลองผลการทดสอบโดยใช้
แบบจ าลองสามองค์ ป ระกอบแบบไม่ เ ชิ ง เส้ น (Non-linear threecomponent, NTC) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นที่เ ป็ น Elastic, Plastic และ
Viscous ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 โดยการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการคื บ และ
พฤติก รรมการคลายความเค้นจาเป็ นที่จ ะต้อ งใช้ความเข้ าใจพื้นฐานของ
คุณสมบัติความหนืด ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ผลการทดสอบแรงอัดสามแกนกับ
ทราย Albany จากการศึกษาของ Tatsuoka et al. [2] ซึ่งมีคุณสมบัติความ
หนืดเป็นแบบ Positive and Negative (P&N)

รูปที่ 1 ลักษณะของคุณสมบัติความหนืดประเภทต่าง ๆ [3]
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โดยอั ตราความเครียดในส่วนพลาสติก (P body) ในรูป ที่ 2 และใน
ส่วน viscous (V body) ของแบบจาลองสามองค์ป ระกอบไม่เชิงเส้น ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 2 ส่วนนี้เชื่อมโยงขนานกัน
รู ป ที่ 3 (ก) แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง R   ir ส าหรั บ วั ส ดุ ที่ มี
คุณสมบัติหนืดแบบ isotach โดยเป็นการจาลองการทดสอบแบบให้แรง
กระทาแบบต่อเนื่อง (Monotonic loading, ML) ที่อัตราความเครียดไม่คืน
ค่าคงที่จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุด A โดยระหว่างทาการให้แรงกระทาคงค้าง
(Sustained loading, SL) สถานะของความเค้น-ความเครียดจะขยับจาก
จุด A ไปยังจุด B, C, D และ E ตามลาดับ โดยอัตราความเครียดไม่คืนค่าจะ
ลดลงตามประวัติเวลาที่ผ่านไป เช่นเดียวกันกับการคลายความเค้น (Stress
relaxation, SR) สถานะของความเค้น-ความเครียดจะขยับจากจุด A ไปยัง
B’, C’, D’ และ E’ ตามลาดับ ที่อั ตราความเครีย ดไม่ คืน ค่า ค่า เดี ย วกั น
สามารถสร้างเส้นขอบเขต (Envelope) ของการคืบและการคลายความเค้น
ได้ จากการศึกษาในอดีตของ Nuntapanich et al. [7] พบว่าหากวัสดุมี
คุณสมบัติความหนืดเป็น Isotach เส้นขอบเขตของการคืบและการคลาย
ความเค้นจะเป็นเส้นเดียวกัน
จากรูปที่ 3 (ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประวัติเวลาการคืบและการ
คลายความเค้นที่อัตราความเครียดไม่คืน ค่าต่างกัน ซึ่งสามารถได้จากการ
ทดสอบหรือการจาลอง โดยสามารถแปลงค่าเป็น tCP,converted จากการ
ทราบค่า tSR จากความสัมพันธ์ในรูปนี้ เช่นเดียวกันกับรูปที่ 3 (ค) เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดไม่คืนค่าของการคืบและการคลายความ
เค้ น ที่ อั ต ราความเครี ย ดไม่ คื น ค่ า ต่ า งกั น โดยจะสามารถได้ ค่ า
ir
ir
 CP
, converted จากการทราบค่ า  SR ผ่ า นความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป ที่ 3 (ค)
ir
ดังนั้นเมื่อทราบค่าของ tCP,converted และ  CP
, converted จึงนาไปสู่การ
ทานายพฤติกรรมการคืบจากพฤติกรรมการคลายความเค้นได้ดังแสดงในรูป
ที่ 3 (ง) โดยในการศึกษาของ Nuntapanich et al. [7] ตาข่ายเสริมแรง
(geogrid) ที่ใช้ในการทดสอบมีคุณสมบัติความหนืด แบบ Isotach และมี
บางประเภทแบบ non-isotach แต่ยังสามารถใช้วิธีการนี้ในการทานาย
พฤติกรรมการคืบนี้ได้

3. พารามิเตอร์และการจาลองพฤติกรรมของทราย Albany
จากผลการทดสอบทราย Albany ทาให้ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับ
การจาลองในขั้นตอนต่อ ไปดังแสดงในตารางที่ 1 โดยเมื่อได้พารามิเตอร์
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการคืบและการคลายความเค้น
สาหรับ การจ าลองแล้ว จึ งนาไปทาการจ าลองการคืบ โดยเป็ นการคืบ ที่
จากแบบจาลองสามองค์ประกอบไม่เชิงเส้น (รูปที่ 1) ความเค้น (Stress, อัตราส่วนความเค้น (Stress ratio, R ) ต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการคลาย
ความเค้น ดังแสดงในรูปที่ 4
 ) ประกอบไปด้วย inviscid stress (  f ) และ viscous stress (  v )
ในขณะที่ อั ต ราความเครี ย ด (Strain rate,  ) ประกอบไปด้ ว ย อั ต รา
ความเครียดอีลาสติก (Elastic strain rate,  e ) และ อัตราความเครียดไม่
คืนค่า (Irreversible strain rate,  ir ) สามารถแสดงได้ดังนี้
รูปที่ 2 แบบจาลองสามองค์ประกอบแบบไม่เชิงเส้น [2]
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของทราย Albany
Viscosity type function
-1

2

-0.3



ir
0

(%)

c

m



ir
ref

*
1 b *

(%/sec)

1.0E-3



(%/sec)

2.752E-6

Hypo-elastic

12

b

0

1

Eini

25

0

1

Viscous function



(%/sec)

ir
int

0.24
0.04

Decay function

r1

0.001

1.0E-7

r2

0.001

0.14

 0ir

0.25

c

(%)

0.2

(ค)

0.3

(ง)

(ก)

รูป ที่ 3 การแปลงพฤติกรรมการคลายความเค้ นเป็ นพฤติ กรรมการคื บสาหรับ
วัสดุที่เป็น isotach: (ก) ความสัมพันธ์ R   ir ในช่วงการคืบและการ
คลายความเค้นพร้อมเส้นขอบเขตสาหรับอัตราความเครียดไม่คืนค่าที่ค่า
ต่ า ง ๆ ; (ข ) ค ว า ม สั ม พั น ธ์ tCP  tSR ; (ค ) ค ว า ม สั มพั น ธ์
 Ci rP  Si ; rR(ง) การทานายประวัติเวลาของความเครียดการคืบจาก
ประวัติเวลาของความเครียดไม่คืนค่า ในช่วงการคลายความเค้น [7]

5.0

Albany sand

R6 = 4.5

4.5
R5 = 4.0
4.0

Stress ratio, R

1

 0ir

(ข)

R4 = 3.5
3.5
R3 = 3.0

3.0
2.5
2.0

R2 = 2.5
R1 = 2.0
Creep duration: 10 years/stage

1.5

Stress relaxation
duration: 10 years/stage

1.0
Load rate during ML: 0.3% strain/min
0.5
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Total strain, T (%)
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รูปที่ 4 การจาลองการคืบและการคลายความเค้นที่อัตราส่วนความเค้นต่าง ๆ

Albany sand
4.0
3.5

Stress ratio, R

(5)

เมื่อ S คือความชันระหว่างความเครียดไม่คืนค่าเนื่องจากการคืบและการ
คลายความเค้นในรูปที่ 10
รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความเค้นเริ่มต้นการคืบ
และการคลายความเค้นกับค่าคงที่  0ir ทาการหาสมการที่พอดีกับข้อมูล
เพื่อ ให้ สามารถทราบค่าคงที่  0ir สาหรับ ทุก ๆ อั ตราส่ว นความเค้นที่
ต้องการทานายได้ โดยสมการสามารถแสดงได้ดังข้างล่าง

4.5

Simulation

3.0

ir
ir
log( CP
)  S  log( SR
)  log( 0ir )

2.5

Ri  G  elog 0 / d0  R0 ( )

(6)

ir

2.0

เมื่อ G, d0 และ R0 ( ) คือค่าคงที่

Experiment
(Tatsuoka et. al., 2008)

1.5
1.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Irreversible strain, ir (%)

รูปที่ 5 ผลการทดสอบและผลการจาลองของทราย Albany

รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบทราย Albany จาก Tatsuoka et al. [2]
เปรียบเทียบกับผลการจาลองโดยใช้พารามิเตอร์จากตารางที่ 1 จากนั้นจึงทา
การจ าลองการคื บ และการคลายความเค้ น ที่อั ตราส่ ว นความเค้ นต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความเครียดไม่คืนค่ากับเวลาเนื่องจากการคืบ
และการคลายความเค้น แสดงดังรูป ที่ 6 ที่อั ตราความเครียดไม่คืนค่าค่า
เดียวกันสามารถทราบค่าของประวัติเวลาเนื่องจากการคืบและการคลาย
ความเค้น แสดงดังรูปที่ 7 โดยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเนื่องจากการ
คื บ และการคลายความเค้ น มีค วามสั มพัน ธ์เ ป็ น เส้ นตรง โดยแสดงได้ดัง
สมการที่ (3)
log(tCP )  St  log(tSR )  log(t0 )

(3)

เมื่อ St คือความชันของความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเนื่องจากการคืบและการ
คลายความเค้นในรูปที่ 7 โดยค่าความชันที่ใช้เป็นความชันเฉลี่ยจากเส้นตรง
ที่อัตราส่วนความเค้นต่างกัน และ t0 คือค่าคงที่ ที่ได้จากสมการเส้นตรง
ที่ ใ ช้ ค่ า ความชั น เป็ น ค่ า เฉลี่ ย เมื่ อ ทราบค่ า คงที่ นี้ แ ล้ ว จึ ง น าไปแส ดง
ความสัมพันธ์กับอัตราส่วนความเค้นเริ่มต้นของการคืบและการคลายความ
เค้น (รูปที่ 8) โดยทาการหาสมการที่พอดีกับจุดเหล่านี้เพื่อทาให้สามารถ
ทราบค่าคงที่ t0 สาหรับทุก ๆ อัตราส่วนความเค้นได้ โดยสมการที่ใช้
แสดงดังข้างล่าง
Ri  F  elog t0 / b0  R0 (t )

10-6

10-8

10-10

10-12

R=2.0
R=2.5
R=3.0
R=3.5
R=4.0
R=4.5
101
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107

109

Elapsed time during creep, tCP (sec)

(ก)
10-3

Albany sand
10-5

10-7

10-9

10-11

10-13

10-15
10-1

R=2.0
R=2.5
R=3.0
R=3.5
R=4.0
R=4.5
101

103

105

107

109

Elapsed time during stress relaxation, tSR (sec)

(ข)

(4)

เมื่อ F , b0 , R0 (t ) คือค่าคงที่
รูป ที่ 9 แสดงความสัม พันธ์ ระหว่า งอั ตราความเครีย ดไม่ คื นค่า และ
ความเครี ย ดไม่ คื น ค่ า เนื่ อ งจากการคื บ และการคลายความเค้ น โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดไม่คืนค่าเนื่องจากการคืบและการคลาย
ความเค้นที่อัตราความเครียดไม่คืนค่าค่าเดียวกันสามารถแสดงดังในรูปที่ 10
โดยมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงแสดงได้ดังสมการที่ (5)

Albany sand

10-4

10-14
10-1

Irreversible strain rate during stress relaxation,
irSR (%/sec)

0.0

Irreversible strain rate during creep,
irCP (%/sec)

0.5

รู ป ที่ 6 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราความเครี ย ดไม่ คื น ค่ า (  ir ) กั บ เวลา
( t ); (ก) ความสัมพันธ์ในช่วงการคืบ และ (ข) ความสัมพันธ์ในช่วง
การคลายความเค้น
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R
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

8

6

Log(t0)
0.86737
0.94676
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1.43240

ir=10-11 %/s

ir=10-9 %/s

1:1 line
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Irreversible strain rate during stress relaxation,
ir
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Log10(time for creep, tCP (sec))
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Albany sand

10-3

Albany sand
10-5

10-7

10-9

10-13

10-15

2
2

4

6

8

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการคืบและเวลาการคลายความเค้นที่อัตรา
ความเครียดไม่คืนค่าต่าง ๆ
5

Log10(irreversible strain during creep, irCP (%))

Stress ratio at the start of creep and
stress relaxation, Ri

4

3

Ri = Fe(log(t0)/b0) + R0(t)
F
= -14.89396
b0 = -0.74121
R0(t) = 6.63731

0.8

1.0

= 0.99949

1.2

10-3

10-2

(ข)
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความเครียดไม่คืนค่า (  ir ) และความเครียด
ไม่คืนค่า (  ir ); (ก) ความสัมพันธ์ในช่วงการคืบ และ (ข) ความสัมพันธ์
ในช่วงการคลายความเค้น

Albany sand

R2

10-4

Irreversible strain during stress relaxation, irSR (%)

Log10(time for stress relaxation, tSR (sec))

2

R=2.0
R=2.5
R=3.0
R=3.5
R=4.0
R=4.5

10-11

1.4

Log10(t0 in second)

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความเค้นเริ่มต้นการคืบ และการคลาย
ความเค้นกับค่าคงที่ t0

R
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

-0.5

-1.0

Log(0)
0.49507
0.62162
0.74591
0.90199
1.10893
1.39874

-1.5
ir=10-5, 10-6, 10-7,
10-9, 10-11 %/s
from left to right

-2.0
0.91377
-2.5

1

1:1 line
-3.0

Albany sand

 =10 %/s
ir

-4

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

Log10(irreversible strain during stress relaxation, irSR (%))

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดไม่คืนค่าจากการคืบและจากการคลาย
ความเค้นที่อัตราความเครียดไม่คืนค่าต่าง ๆ
Albany sand

Albany sand

Stress ratio at the start of creep and
stress relaxation, Ri

Irreversible strain rate during creep, irCP (%/s)
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R=3.0
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R=4.0
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-10
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10-12

10-14

4

3

Ri = Ge(log(0)/d0) + R0()
G
d0

R0() = 5.63192

10-3

10-2

10-1

Irreversible strain during creep, irCP (%)

(ก)

R2

2

0.4

10-4

= -6.96391
= -0.76682

0.6

0.8

= 0.99953

1.0

1.2

1.4

Log10(ir0 in percent)

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความเค้นเริ่มต้นการคืบและการคลาย
ความเค้นกับค่าคงที่ t0
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5.0
4.5

Albany sand

Stress ratio, R

4.0

CP_R4.36

3.5
CP_R3.70
3.0
CP_R3.00

2.5
2.0

Albany sand

0.04

Stress ratio = 2.35
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0.03

0.02

0.01

0.00
5.0x104

Stress ratio = 3.00

0.07
84.6 hours
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

Creep experiment
Creep simulation
Stress relaxation simulation
Predicted creep from
stress relaxation simulation

0.01
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1x105

0

2.5

0.20

รู ป ที่ 12 ผลการทดสอบการคื บ ของทราย Albany จาก Tatsuoka et al.[2]
เปรียบเทียบกับการจาลองจากการศึกษาในครั้งนี้
Irreversible strain during creep and
stress relaxation, ir (%)
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Stress ratio = 1.67

0.025
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รูปที่ 12 แสดงผลการทดสอบการคืบของทราย Albany ที่อัตราส่วน
ความเค้นต่าง ๆ จากการศึกษาของ Tatsuoka et. al. [2] พร้อมทั้งผลการ
จ าลองที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ โดยการทานายพฤติก รรมการคืบ ใน
การศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการจาลองการคลายความเค้นที่อัตราส่วนความเค้น
เริ่มต้นค่าเดียวกันกับผลการทดสอบการคืบ เนื่องจากไม่มีผลการทดสอบการ
คลายความเค้นที่อั ตราส่วนเดียวกันกับการคืบ จากนั้นทาการหาค่าคงที่
t0 สาหรับอัตราส่วนความเครีย ดค่าต่า ง ๆ ได้จากสมการที่ (4) แล้วจึง
นาไปแทนค่าเพื่อหาค่า tCP,converted โดยใช้สมการที่ (3)
ในทานองเดียวกันกับความเครียดไม่คืนค่า เริ่มต้นจากการหาค่าคงที่
ir
 0 จากสมการที่ (6) เพื่อนาไปแทนต่อไปในสมการที่ (5) จะทาให้ทราบ
ค่ า  CP,converted โดยผลการท านายแสดงดั ง รู ป ที่ 13 และรู ป ที่ 14
แสดงผลการทานายเปรียบเทียบกับผลการทดสอบจากรูปที่ 5 โดยใช้วิธีการ
ทานายเช่นเดียวกันกับที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
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ตารางที่ 2 จานวนเท่าของเวลาและความคลาดเคลื่อนของผลการทานาย

Irreversible strain during creep and
stress relaxation, ir (%)
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รูปที่ 13 ผลทานายความเครียดการคืบจากการจาลองความเครียดของการคลาย
ความเค้นที่อัตราส่วนความเค้นต่าง ๆ; (ก) 1.67, (ข) 2.35, (ค) 3.00, (ง)
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จากตารางที่ 2 พบว่าเมื่ออัตราส่วนความเค้นมากขึ้นจะสามารถทานาย
พฤติกรรมการคืบได้นานมากขึ้น ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนจากการทานาย
นั้ น พบว่ า ที่ อั ต ราส่ ว นความเค้ น น้ อ ย ผลการท านายที่ ไ ด้ จ ะค่ อ นข้ า ง
คลาดเคลื่อนไปมากกว่า โดยพบว่ามีเพียงที่อัตราส่วนความเค้นเท่ากับ 1.67
ที่มคี วามคลาดเคลื่อนมากกว่าอัตราส่วนความเค้นค่าอื่น ๆ และจากค่าความ
เคลื่ อ นที่ ไ ด้ จ ากการท านายครั้ ง นี้ เ ป็ นสิ่ ง ยืน ยัน ว่า ขั้ น ตอนในการทานาย
พฤติ ก รรมการคื บ จากพฤติ ก รรมการคลายความเค้ น ที่ เ สนอโดย
Nuntapanich et al. [7] สาหรับวัสดุที่เป็น Isotach (รูปที่ 3) สามารถใช้
ทานายได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับวัสดุที่มีคุณสมบัติหนืดเป็นประเภทอื่น
(Non-isotach) เนื่องจากทราย Albany ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีคุณสมบัติ
หนืดประเภท Positive and Negative (P&N)

5. บทสรุป

การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการคื บ และ
พฤติกรรมการคลายความเค้นโดยการใช้แบบจาลองสามองค์ประกอบแบบ
รูปที่ 14 ผลทานายความเครียดการคืบจากการจาลองความเครียดของการคลาย ไม่เชิงเส้น ซึ่งแบบจาลองนี้สามารถจาลองพฤติกรรมการคืบและพฤติกรรม
ความเค้นจากผลการทดสอบในรูปที่ 5
การคลายความเค้นได้เป็นอย่างดีและทาให้สามารถทานายพฤติกรรมการคืบ
จากการคลายความเค้นได้โดยไม่ขึ้นกับประเภทของคุณสมบัติความหนืดของ
4. การวิเคราะห์ผลการทานาย
วัสดุ ซึ่งพฤติกรรมการคลายความเค้นใช้เวลาในการเตรียมน้อยกว่า ทดสอบ
จากผลการทานายดังแสดงในรูปที่ 13 และ 14 พบว่า ในส่วนของเวลา ได้ง่ายกว่าและเหมาะสมกับการนามาใช้ในการทดสอบเพื่อหาพฤติกรรมการ
จากผลทานายที่อัตราส่วนความเค้นต่าง ๆ มีค่าไม่เท่ากัน ในที่นี้จะแสดงเป็น คืบที่เวลาในระยะยาวที่ยากต่อการทดสอบได้
จานวนเท่าของเวลาการคืบจากการทานายต่อเวลาจากการคลายความเค้น
เอกสารอ้างอิง
(Time factor) แสดงดั ง ตารางที่ 2 ในส่ ว นของความคลาดเคลื่ อ นของ
ความเครียดไม่คืนค่าจากผลการทานายเปรียบเทียบกับผลการทดสอบจะคิด [1] Duttine, A., Tatsuoka, F., Salotti, A., & Ezaoui, A. (2015).
จากจุดที่เวลาเดียวกัน โดยเลือกใช้จุดสุดท้ายของการคืบจากผลการทดสอบ
Creep and Stress Relaxation Envelopes of Granular
Materials in Direct Shear. Proc. of 15th Pan-American
Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering and 6th International Conference on
Deformation Characteristics of Geomaterials, Buenos Aires.
[2] Tatsuoka, F., Dibenedetto, H., Enomoto, T., Kawabe, S., &
Kongkitkul, W. (2008). Various viscosity types of
0.0
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ผลกระทบของกาลังรับแรงดึงสูงสุดและระยะห่างระหว่างชั้นของตาข่ายเสริมกาลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกาลัง
อัดและการเสียรูปของทรายเสริมกาลัง
Effects of tensile strength and spacing of biaxial geogrids on
the compressive strength and deformation of reinforced sand
อรอนง สุมะนัสชัย1,* และ วรัช ก้องกิ จกุล2
1,2

บทคัดย่อ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี จ.กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: onanong.sum@mail.kmutt.ac.th

having four different tensile strengths (i.e. 40, 60, 80 and 120
kN/m), were used in reinforced sand specimens for triaxial
compression test. In this study, the Tult/Sv values or TVR values
500, 1000 and 1500 kN/m/m, and thus the reinforcement
arrangement pattern depends on the TVR value. This study aims
to investigate the effect of Tult on the compressive strength
when Tult is varied while TVR is fixed and the effect of TVR ratio
when Tult is fixed. The results from this study show that the
compressive strength increased by increasing TVR at the same
Tult. Contrary, the compressive strength decreased by increasing
Tult while keeping the same TVR. Also, the reinforcement spacing
plays a much more important role than strength of reinforcement
in a reinforced sand. Moreover, the sand reinforced with low Tult
and low Sv provides the lower lateral deformation than the sand
reinforced with high Tult and high Sv.

การออกแบบโครงสร้างดินเสริมกาลัง (GRS) ในปัจจุบันได้มีการนาเสนอ
แนวคิ ด ที่ ว่ า โครงสร้ า งดิ น ที่ เ สริ ม ก าลั ง ด้ ว ยวั ส ดุ เ สริ ม แรงที่ มี อั ต ราส่ว น
ระหว่า งก าลังรับ แรงดึงสูงสุดและระยะห่ า งของวัสดุเสริม ก าลั ง (Tult/Sv)
เท่ากันจะให้กาลังอัดสูงสุดเท่ากัน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาจานวนมาก
พบว่าแนวคิดนี้ไม่ถูกต้องนัก นอกจากนี้ งานวิจัยในอดีตมักใช้การทดสอบ
แรงอั ด แบบระนาบความเครี ย ด ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น าตาข่ า ยเสริ ม แรง
สองทิศทาง (biaxial geogrid) ประเภท โพลีเอสเตอร์ (Polyester) ที่มี Tult
แตกต่ า งกั น 4 ค่ า ได้ แ ก่ 40, 60, 80 และ 120 kN/m มาเสริ ม แรงกั บ
ตัวอย่างทรายแล้วทาการทดสอบแรงอัดสามแกน (Triaxial compression
test) การศึกษานี้กาหนดให้ค่า Tult/Sv หรือ TVR เท่ากับ 500, 1000 และ
1500 kN/m/m ดั ง นั้ น จ านวนชั้ น ของตาข่ า ยเสริ ม ก าลั ง จะแตกต่ า งกั น
ออกไปในแต่ละกรณี ทั้งนี้เพื่อที่จะมุ่งศึกษาอิทธิพลของค่ากาลังรับแรงดึง
สูงสุด เมื่ออัตราส่วน TVR มีค่าคงที่ และ อิทธิพลของค่าอัตราส่วน TVR เมื่อ
Tult มีค่าคงที่ ผลการศึกษาพบว่าการเสริมกาลังด้วยตาข่ายเสริมกาลังที่มีค่า
Tult ต่าแต่เสริมถี่ ๆให้ค่ากาลังอัดสูงสุดมากกว่า เสริมด้วยตาข่ายเสริมกาลัง Keywords: Compressive strength, Reinforcement strength,
ที่มีค่า Tult สูงแต่เสริมห่างๆ ในทางเดียวกันการเสริมกาลังด้วยตาข่ายเสริม Geogrid, Triaxial compression, Reinforcement spacing.
กาลังที่มีค่า Tult ต่าแต่เสริมถี่ ๆ ทาให้ตัวอย่างมีการเสียรูป ด้านข้างที่น้อย
1. คานา
กว่าการเสริมด้วยตาข่ายเสริมกาลังที่มีค่า Tult สูงแต่เสริมห่างๆ
ตาข่ายเสริมกาลัง (Geogrid) เป็นหนึ่งในวัสดุที่ช่วยในการเพิ่มกาลังรับ
คาสาคัญ : ก าลังรับ แรงอั ด , ก าลังรับ แรงดึ งของวัส ดุ เสริ มแรง , ตาข่ า ย
แรงอัด อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดการเสียรูปของโครงสร้างดินเสริม
เสริมแรง ,แรงอัดสามแกน, ระยะห่างระหว่างชั้นของวัสดุเสริมแรง
ก า ลั ง (Geosynthetic-Reinforced Soil structure, GRS structure)
เนื่องจากเมื่อโครงสร้างดินเสริมกาลังได้รับแรงอัดในแนวดิ่ง ตาข่ายเสริม
Abstract
กาลังในดินเสริมกาลังจึงมีการยืดออกในแนวราบ ทาให้เกิดผลกระทบจาก
The current concept design method of a geosynthetic
แรงดึงในตาข่ายเสริมแรง ซึ่งผลกระทบนี้ทาให้แรงดันโอบรัดที่มีต่อตัวอย่าง
reinforced soil (GRS) structure shows that the behavior of GRS
เพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของแรงดันโอบรัดทาให้กาลังรับแรงอักเพิ่มมาก
structure reinforced with the same ratio of the reinforcement
ขึ้น ตาข่ายเสริมกาลังมีสมบัติหลักคือสามารถทนต่อแรงดึงได้ดี ปัจจัยที่จะ
strength (Tult) to reinforcement spacing (Sv) provides the same
ให้โครงสร้างดินเสริมกาลังมีประสิทธิภาพในการรับแรงเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
result. However, many studies showed that this design concept
ค่ากาลังรับแรงดึงสูงสุด (Tult) และ ระยะห่างระหว่างชั้นของวัสดุเสริมแรง
is not very correct. Most of the previous studies are focusing on
(Sv) นอกจากนั้น ในการออกแบบโครงสร้างดินเสริมกาลังในปัจจุบัน ใช้วิธี
plane strain compression tests on soil reinforced with geotextile.
หาค่ากาลังรับแรงดึงสูงสุดที่ต้องการ (Tult,req) จากสมการที่ (1)
In this study, biaxial geogrids, which are made from polyester
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Tult,req = σh ×Sv ×FS
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(1) ตาราง 1 สมบัตกิ ายภายและสมบัติดชั นีของทราย

โดย σ h คื อ แรงดั น ดิ น ด้ า นข้ า ง (Lateral earth pressure), Sv คื อ
ระยะห่างระหว่างชั้นของวัสดุเสริมแรง และ FS คือ ค่าความปลอดภัย จาก
สมการที่ (1) จะเห็นได้ว่าถ้าหากค่า σh คงที่เท่ากันตลอดทั้งความลึกของ
กาแพง ความสัมพันธ์ระหว่าง Tult กับ Sv จะเป็นเส้นตรง นั่นหมายความว่า
โครงสร้างดินเสริมกาลังที่เสริมด้วยวัสดุเสริมกาลังที่มีค่า Tult เท่ากับค่าที่
คานวณได้จากสมการนี้จะตอบสนองต่อแรงดันดินด้านข้าง (σh) ที่เท่ากัน
ดังนั้นหากเปลี่ย นแปลงค่า Tult และ Sv ในสัดส่ว นที่เท่า กัน จะได้ค่า σ h
ตอบสนองเท่าเดิม เช่น โครงสร้างดินเสริมแรงที่เสริมด้วยวัสดุเสริมแรงที่มีค่า
Tult = Tult และ Sv= Sv จะได้ค่า σ h ตอบสนองเท่า กับ กรณี Tult = 2Tult
และ Sv= 2Sv แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยก่อนหน้าที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
เสริมแรงของ geotextile [4] ในเสาตอม่อขนาดใหญ่จานวน 4 การทดสอบ
ที่มีเงื่อนไขการทดสอบที่ต่างกัน ในการทดสอบที่ 2 และ 3 ตัวอย่างถูกเสริม
ด้วย geotextile ที่มีกาลังรับแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 70 kN/m ที่มีระยะห่า ง
ระหว่างชั้นเท่ากับ 0.2 เมตร และกาลังรับแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 140 kN/m ที่
มีระยะห่างระหว่างชั้นเท่ากับ 0.4 เมตร ตามลาดับ ซึ่งทั้งสองการทดสอบนี้มี
อัตราส่วนระหว่างกาลังรับแรงดึงสูงสุดต่อระยะห่างระหว่างชั้นที่เท่ากัน ผล
การทดสอบพบว่า การเสริมแรงที่ค่ากาลังรับแรงดึงสูงสุดต่าๆ แต่มีการเสริม
ที่ถี่ๆ ให้ผลการทดสอบที่ดีกว่ากรณีที่กาลังการเสริมแรงสูงๆ ที่การเสริมแรง
ห่างๆ จากผลการทดสอบของงานวิจัยนี้พบว่าผลการทดสอบไม่เป็นไปตามที่
ทฤษฎีกล่าวไว้
จากงานวิจั ย ในอดีต ที่ผ่า นมา ได้มุ่งเน้นศึก ษาวัสดุเสริมแรงประเภท
Geotextile ที่ ท ดสอบด้ ว ยวิ ธี Plane strain compression (PSC) และ
นอกจากนั้นจานวนกรณีศึกษายังมีไม่เพียงพอ จึงทาให้เกิดเป็นงานวิจัยนี้ขึ้น
โดยในงานวิจั ย นี้มุ่งเน้น ที่จ ะศึก ษาอิ ทธิ พ ลของ Tult และ Sv ของตาข่ า บ
เสริมแรงที่มีต่อการรับแรงอัดและการเสียรูปของตัวอย่างเสริมกาลัง โดยทา
การทดสอบแรงอั ก สามแกนกั บ ทรายเสริ ม ก าลั ง ที่ ค วบคุ ม แรงดู ด ของ
ตัวอย่างการทดสอบเท่ากับ 30 kPa [1] โดยมีเงื่อนไขแตกต่างกันในแต่ละ
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2.2 ตาข่ายเสริมกาลัง
ตาข่ า ยเสริมก าลังที่ใช้ ในงานวิจัยนี้ ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเทอร์ที่มี
ความเหนียวสูงยึดกันด้วยการถักและเคลือบด้วยโพลีเมอร์สีดา จึงมีสมบัติ
รับแรงดึงได้สูงและมีการยืดตัวต่า สามารถรับกาลังได้ทั้งสองทิศทาง โดยตา
ข่ายเสริมกาลังแต่ละแผ่นมีขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 12 ซม.x12 ซม. และ
มีค่า Tult ที่แตกต่างกัน 4 ค่า คือ 40, 60, 80 และ 120 kN/m ดังรูปที่ 1
โดยตาข่ายเสริมกาลังที่มีค่า Tult เท่ากับ 80 kN/m และ 120 kN/m ได้มา
จากการน าตาข่ า ยเสริ ม ก าลั ง ที่ Tult เท่ า กั บ 40 kN/m และ 60 kN/m
จานวนสองแผ่นมาติดกาวเชื่อมกัน ตามลาดับ ตาราง 2 แสดงคุณสมบัติ
ของตาข่ายเสริมกาลังที่ใช้ในงานวิจัยนี้

2. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
ในการทดสอบแรงอัดแบบสามแกนใช้ตัวอย่างที่เตรียมจากทรายแห้ง รูปที่ 1 ตาข่ายเสริมกาลัง ; (a) ที่มีค่า Tult เท่ากับ 40 kN/m , (b) ที่มีค่า
(Air-dried) ทั้งกรณีที่ไม่เสริมกาลังและเสริมกาลัง โดยสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน
Tult เท่ากับ 60 kN/m , (c) ที่มีค่า Tult เท่ากับ 80 kN/m และ (d)
การเตรียมตัวอย่างมีดังต่อไปนี้
ที่มีค่า Tult เท่ากับ 120 kN/m
2.1 ทราย

3. วิธีการทดสอบ

ทรายที่ใช้ในงานวิจั ย นี้เป็ นทรายจากแม่น้าแม่กลอง จ.ราชบุ รี ก่อ น
นามาใช้งานได้นามาผ่านกระบวนการล้างออกจนสะอาด อบให้แห้ง แล้วจึง
นาไปร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 (0.424 มม.) แต่ค้างตะแกรงแบอร์ 100
(0.150 มม.) ทรายที่ได้จากขั้นตอนสุดท้ายมีการกระจายขนาดอนุภาคแบบ
สม่าเสมอ (Uniformly graded) ตารางที่ 1 แสดงสมบัติกายภายและสมบัติ
ดัชนีของทรายภายหลังกระบวนการคัดเลือก

3.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง
ในการเตรี ย มตั ว อย่า งขั้ นตอนแรกต้ อ งท าการหล่ อ ลื่ น หั ว ตั ว อย่า งที่
ส่ ว นบนและล่ า งโดยการใช้ จ ารบี ซิ ลิ โ คนสุ ญ ญากาศ (High-vacuum
silicone grease) จากนั้ น หุ้ ม เมมเบรน (membrane) ที่ ฐ าน แล้ ว จึ ง น า
ปลายอีกด้านของเมมเบรนใส่เข้าไปในโมลที่ประกอบเสร็จแล้วจากนั้นหุ้ม
ปลายของเมมเบรนไว้ที่ปากของโมลบริเวณด้านบน แล้วจึงให้แรงดูดเพื่อทา
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ตาราง 2 คุณสมบัตขิ องตาข่ายเสริมกาลัง
No.
1
2
3
4

Ultimate
tensile
strength, kN/m
(Tult)
40
60
80
120

Number of
transvers
member

Number of
longitudinal
members

Transvers
member
width, mm

Transvers
member
height, mm

Longitudinal
member width,
mm

Longitudinal
member width,
mm

Covering
ratio, %

5
5
5
5

5
5
5
5

3.15
4.5
3.15
4.5

120
120
120
120

3.15
4.5
3.15
4.5

120
120
120
120

26.25%
37.50%
26.25%
37.50%

การดูดเมมเบรนให้ติดกับผิวด้านในของโมล จากนั้นทาการจัดตาแหน่งของ
เมมเบรนให้จุดที่กาหนดไว้ตรงกับขอบของตัวอย่าง การบรรจุทรายลงในโมล
ท าได้ โ ดยใช้ วิ ธีก ารโปรยทรายผ่ า นเครื่ อ งมื อ ร่ อ นผ่า นตะแกรงหลายชั้น
(Multiple-sieving pluviating machine) เพื่อควบคุมความหนาแน่นและ
ความสม่าเสมอของทราย ในงานวิจั ย นี้พ บว่า ค่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์
(Relative density, Dr) ของตัวอย่างที่เตรียมได้มีค่าประมาณร้อยละ 90 –
95 ในส่วนของตัวอย่างที่มีการเสริมแรงควรจะต้องโปรยให้ระดับของทราย
สูงขึ้นกว่าระดับที่ต้องการเล็กน้อย แล้วจึงทาการกาจัดทรายส่วนเกินออก
จากนั้นจึงวางตาข่ายเสริมแรงลงบนทรายที่เตรียมไว้ แล้วจึงทาการโปรย
ทรายปิดทับ และทาการกระทุ้งด้วยค้อนยางกับท่อนไม้ เพื่อขจัดการหลวม
ตัวของทรายที่อยู่ ภายในช่องเปิดของตาข่ายเสริมกาลัง หลังจากนั้นดาเนิน
วิธีการข้างต้นกับการเสริมแรงในชั้นอื่น ๆ ให้ครบตามจานวนชั้นที่ต้องการ
เมื่อเตรียมทรายชั้นสุดท้ายเสร็จ แล้วทาการประกบฝาบนกับตัวอย่าง
แล้วทาการหุ้มปลายเมมเบรนมาเข้ากับฝาบนและทาการซีลตัวอย่าง จากนั้น
จึ ง ลดแรงดู ด ที่ ใ ห้ กั บ โมลลงจนเป็ น ศู น ย์ แล้ ว จึ ง ให้ แ รงดู ด เข้ า ไปภายใน
ตัวอย่างผ่านทางท่อที่บริเวณฝาบนและฐาน ให้มีค่าเท่ากับ -30 kPa ซึ่งถูก
ควบคุมให้คงที่ตลอดการทดสอบ จากนั้นจึงแกะโมลออก

R

(2)

โดยที่ q คือความเค้นเบี่ยงเบน (Deviator stress, kPa) , F คือแรงกด
ที่วัดได้จากเซลล์วัดแรง (kN) , A0 คือ พื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นของตัวอย่าง (0.12
x 0.12 m2) และ  c คือแรงดันโอบรัดที่ให้กับตัวอย่างซึ่งเท่ากับ 30 kPa
การเสี ย รู ป ในแนวดิ่ ง ของตั ว อย่ า งน าเสนอโดยค่ า พารามิ เ ตอร์
ความเครียดในแนวดิ่งเฉลี่ย (Average vertical strain,  v ) ซึ่งคานวณได้
จากสมการที่ (3)
v  

H
100 (%)
H0

(3)

เมื่อ ∆H คือการเปลี่ยนแปลงความสูงของตัวอย่างซึ่ง วัดได้จากเซนเซอร์
วัดระยะกระจัด และ H0 คือความสูงเริ่มต้นของตัวอย่าง (240 mm)
การเสี ย รู ป ในแนวราบของตั ว อย่ า งน าเสนอโดยค่ า พารามิ เ ตอร์
ความเครียดในแนวราบเฉลี่ย (Average horizontal strain,  h ) ซึ่งคานวณ
ได้จากสมการที่ (4)
h  

3.2 วิธีการทดสอบ
เมื่อทาการเตรียมตัวอย่างพร้อมแล้ว จึงนาเพลาของเซลล์กดตัวอย่างไป
ติดตั้งเข้ากับเพลาเครื่องกด (รูปที่ 2) ในงานวิจัยนี้วัดแรงที่กระทาต่อตัวอย่าง
จากเซลล์วัดแรง (Load cell) ที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณฝาบน นอกจากนั้นยังได้มี
การติดตั้ง เซนเซอร์วัดระยะกระจัด (Displacement sensor) เพื่อวัดการ
เสี ย รู ป ในแนวดิ่ ง ของตั ว อย่ า ง เซนเซอร์ เ ลเซอร์ วั ด ระยะกระจั ด (Laser
Displacement sensor) เพื่อ วัดการเสีย รูป ในแนวราบของตัว อย่า ง และ
ทรานดิวเซอร์วัดแรงดัน (Pressure transducer) เพื่อวัดแรงดันโอบรัด (แรง
ดูด) เมื่อทาการติดตั้งและตั้งค่าปรับเทียบเครื่องมื อวัดตามที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว จึงทาการกดตัวอย่างด้วยอัตราการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.3 มิลลิเมตรต่อ
นาทีจนกระทั่งตัวอย่างวิบัติ

 1  c  q  c  (F/A0 )


3
c
c

(B1  B2 )
100
B0

(4)

เมื่อ ∆B1 และ ∆B2 คือการเปลี่ยนแปลงความกว้างของตัวอย่างทางด้าน
ซ้ายและขวา ซึ่งวัดได้จากเซนเซอร์เลเซอร์วัดระยะกระจัด ตามลาดับ และ
B0 คือความกว้างเริ่มต้นของตัวอย่าง (120 mm)

4. ผลการทดสอบและวิเคราะห์
4.1 กาลังรับแรงอัดของทรายที่ไม่เสริมกาลัง

ความสัมพันธ์ระหว่า งอั ตราส่ว นความเค้นเฉลี่ย (R) กับ ความเครีย ด
แนวดิ่งเฉลี่ย (  v ) ของตัวอย่างทรายที่ไม่เสริมกาลังแสดงในรูปที่ 3 จากรูป
จะเห็นได้ว่าค่า R เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีค่าสูงสุด หรือเรียกว่าเป็นการแสดง
พฤติ ก รรมแข็ ง ขึ้ น ด้ว ยความเครี ย ด (Strain-hardening) ที่ R ณ จุ ด นี้ จ ะ
3.3 พารามิเตอร์ความเค้นและพารามิเตอร์ความเครียด
นิยามว่าเป็น อัตราส่วนความเค้นเฉลี่ยสูงสุด (Rpeak) ซึ่งเท่ากับ 6.389 ที่  v
งานวิ จั ย นี้ น าเสนอค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของทรายเสริ ม ก าลั ง ด้ ว ย เท่ากับ 5.655% จากนั้นค่า R จะลดลงตาม  v จนมีค่าต่าสุด หรือเรียกได้
พารามิ เ ตอร์ อั ต ราส่ ว นความเค้ น เฉลี่ ย (Average stress ratio, R) ซึ่ ง ว่าเกิดพฤติกรรมอ่อนตัวลงด้วยความเครียด (Strain-softening) เมื่อเลยจุด
ดังกล่าวไปแล้วค่า R มีแนวโน้มที่จะคงที่กับการเพิ่มขึ้นของ  v ซึ่ง R ณ
คานวณได้จากสมการที่ (2)
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Average stress ratio , R= 1/3

จุดนี้เราจะเรียกว่า อัตราส่วนความเค้นคงเหลือ (Rres) ซึ่งเท่ากับ 4.443 ที่ กาลังด้วยตาข่ายเสริมกาลังที่มีค่า TVR (Tult-to-Sv ratio) ที่แตกต่างกัน 3
ค่า ได้แ ก่ 500, 1000 และ 1500 kN/m/m ตามลาดับ จากรูป ทั้ง สามจะ
 v เท่ากับ 11.253%
เห็นได้ว่า
1. ทรายเสริ ม ก าลั ง แสดงพฤติ ก รรมแข็ ง ขึ้ น ด้ ว ยความเครี ย ด
จนกระทั่งแสดงค่า R สูงสุดแล้วจึงแสดงพฤติกรรมอ่อนตัวลงด้วย
ความเครียดในลักษณะที่ คล้ายคลึงกับทรายที่ไม่เสริมกาลัง
2. จากความสัมพันธ์ระหว่าง Rmax กับ  v ของในทุก ๆ กรณีของ
TVR แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างทรายเสริมกาลังให้ ค่า Rmax ที่มีค่า
มากกว่า Rmax ของตัว อย่า งทรายที่ไม่เสริมก าลังเป็ นอย่างมาก
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่า Rmax และค่า  v ที่ Rmax
ของตัว อย่างทั้งหมด โดยอั ตราส่วนกาลัง (Strength ratio, SR)
นิยามจากอัตราส่วนระหว่างค่า Rmax ของทรายที่เสริมกาลังต่อค่า
Rmax ของทรายที่ ไ ม่ เ สริ ม ก าลั ง (เท่ า กั บ 6.389) จากผลการ
ทดสอบและวิเคราะห์ พ บว่า ค่า Rmax ที่สูงที่สุด ของกรณี TVR
เท่ากับ 500, 1000 และ 1500 kN/m/m คือ 10.325 , 17.034
และ 26.034 ตามลาดับ โดยค่าสูงสุดของทุกกรณีที่กล่าวมาได้มา
จากกรณีที่เสริมแรงด้วย Tult ที่น้อยที่สุด (40 kN/m2) ดังนั้นการ
เสริมแรงที่ถี่มาก ๆ ด้วย Tult ต่าๆ จะให้ค่า Rmax ที่มากกว่าการ
รูปที่ 2 การเตรียมตัวอย่างและติดตั้งเครือ่ งมือ
เสริมแรงห่ า งๆ ด้ว ย Tult สูงๆ ตาข่ า ยเสริมก าลังสามารถทาให้
8
กาลังอัดของทรายที่เสริมกาลังมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นอันมากได้ เพราะ
Unreinforced
R
=
6.389

=5.655%
เมื่อรับแรงอัดกระทาในแนวดิ่ง ตัวอย่างทรายจะขยายตัวด้านข้าง
peak
a,peak
7
ในแนวราบ (Poisson’s effect) ทาให้ตาข่ายเสริมกาลังที่เรียง ตัว
6
อยู่ในแนวราบเช่นกันยืดตัวออก จึงเกิดแรงดึงขึ้นในตาข่ายเสริม
5
กาลัง ในทางกลับกันแรงดึงที่เกิดขึ้น ในตาข่ายเสริมกาลังนี้ก็ถ่าย
Rres= 4.443 a,res= 11.253%
กลับไปสู่ทรายซึ่งจะทาให้แรงดันโอบรัดที่กระทาต่อทรายมีค่ามาก
4
ขึ้น จึงทาให้การรับแรงในแนวดิ่งมีค่าเพิ่มขึ้น
3
3. จากความสัมพันธ์ระหว่าง  h และ  v นามาสร้า งเป็ น vsec
 =30 kPa
2
โดยนิยามจาก อัตราส่วนระหว่าง  h และ  v (ตารางที่ 3) จาก
e = 0.7035
D = 93.78%
1
vsec ของในทุก ๆ กรณีของ TVR ดังแสดงในรูป 7 แสดงให้เห็นว่า
ตัว อย่า งทรายเสริมกาลังให้ ค่า vsec ที่น้อยกว่าตัวอย่า งทรายไม่
0
2
4
6
8
10
12
14
Average vertical stain, v (%)
เสริ ม ก าลั ง กล่ า วคื อ ทรายเสริ ม ก าลั ง จะมี ก ารป่ อ งตั ว ออกทาง
ด้านข้างที่น้อยกว่า โดยจะเห็นได้ชัดจากตัวอย่างที่ความหนาแน่น
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ  v จากตัวอย่างทรายที่ไม่เสริมกาลัง
ของการเสริ ม ก าลั ง มาก ๆ (TVR =1500 kN/m/m) จะท าให้
เมื่อสมมติให้ค่าความเชื่อมแน่น (Cohesion) ของ ทรายที่ใช้ทดลองมีค่า
ตัวอย่างมีค่า vsec มีค่าน้อยกว่าชัดเจน หรืออีกนัยหนึ่งคือมีการ
เท่ากับศูนย์ มุมเสียดทานภายใน (  ) จะสามารถคานวณได้จากค่า R ดัง
เสีย รูป ในแนวราบน้อย เนื่อ งจากเมื่อ ค่า TVR สูงขึ้ น ค่า Sv จะ
สมการที่ (5)
ต่าลง หรือความถี่ของจานวนชั้นการเสริมกาลังมีค่าเพิ่มขึ้น ทาให้
 R 1 
ในกรณที่ TVR สูง และ Tult ต่า จะมีค่า vsec ต่ากว่ากว่ากรณี
  sin 1 
(5)

 R 1
TVR สูงหรือตัวอย่างมีการเสียรูปด้านข้า งที่น้อยกว่าแต่ Tult สูง
ซึ่ง  ที่คานวณได้จากค่า Rpeak และ Rres เท่ากับ 46.8 และ 39.4
เมื่อเสริมถี่หรือชิดกันมากขึ้น การถ่ายแรงดึงจากตาข่ายเสริมแรง
ตามลาดับ
ไปยังแรงดันโอบรัดในทรายมีประสิทธิภาพดีกว่า [3] แต่อย่างไรก็
ตามในกรณีของตัวอย่างที่เสริมแรงด้วย Tult=120 kN/m2 ที่ TVR
4.2 กำลังรับแรงอัดของทรำยที่เสริมกำลัง
1500 kN/m/m ค่า vsec ของตัว อย่างมีค่าที่สูง เนื่อ งจาก LDS
รู ป ที่ 4 ถึ ง 6 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า R กั บ ค่ า  v และ
ตรวจวัดในบริเวณที่ตัวอย่างเกิดการวิบัติ
ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่า ง  h กับ  v ที่ได้จ ากตัวอย่างทรายที่เสริม
c

0

r
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ตารางที่ 3 ค่า Rmax, v,max และ SR ของตัวอย่างทรายที่ ไม่เสริมกาลังและที่เสริมกาลังด้วยตาข่ายเสริมกาลัง
Vertical
spacing, Sv
(m)

Unreinforced
PET-T40-TVR500
PET-T60-TVR500
PET-T120-TVR500
PET-T40-TVR1000
PET-T60-TVR1000
PET-T80-TVR1000
PET-T120-TVR1000
PET-T40-TVR1500
PET-T60-TVR1500
PET-T120-TVR1500

40
60
120
40
60
80
120
40
60
120

0.08
0.12
0.24
0.04
0.06
0.08
0.12
0.027
0.04
0.08

4.3 อิทธิพลของระยะห่างระหว่างชั้นของการเสริมกาลัง (Sv) ต่อ Rmax
รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Rmax กับระยะห่างของการเสริมแรง
ในแนวดิ่ง (Sv) จากกราฟจะเห็นได้ว่า ที่ TVR เท่ากัน เมื่อระยะห่างของการ
เสริมแรงเพิ่มขึ้น ทาให้ค่า Rmax ลดลงอย่างมีนัยยะ ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อค่า Sv
ลดลง จะได้ว่า 1. การถ่ายแรงดึงจากตาข่ายเสริมกาลังไปสู่การพัฒนาแรงดัน
โอบรัดต่อทรายมีประสิทธิภาพดีขึ้น และ 2. ขนาดของพื้นที่ของทรายที่แรง
ดึงจากตาข่ายเสริมกาลังไม่สามารถเพิ่มแรงดันโอบรัด (บริเวณ A ในรูปที่ 9,
[2]) เล็กลง บริเวณนี้เรียกว่าเขตอันตราย (Deterministic zone) ในทฤษฎี
พลาสติก ในกรณีค่า Sv คงที่และค่า TVR มีค่าเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าค่า Rmax
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในการทดสอบกรณีดังกล่าว ตาข่ายเสริมแรงที่ใช้สาหรับค่า
TVR ที่ สู ง กว่ า จะมี ค่ า Tult ที่ ม ากกว่ า กรณี ที่ TVR ต่ า ซึ่ ง เหมื อ นกั บ กรณี
ทดสอบด้วย Sv ที่เท่ากันแต่เพิ่ม Tult [3]

Maximum
stress
ratio,
Rmax
6.389
10.325
10.279
7.608
17.034
16.840
14.423
11.759
26.342
26.026
18.101

Vertical
strain at
Rmax, v
(%)
5.655
4.261
4.228
3.971
5.106
5.079
4.645
4.572
5.055
5.031
4.917

Strength
ratio, SR
1.000
1.616
1.609
1.191
2.666
2.636
2.258
1.841
4.123
4.074
2.833

Secant
Poisson's
ratio, vsec
(%)
1.384
1.108
1.341
1.104
0.831
0.947
0.926
1.000
0.561
0.523
1.233

Horizontal
strain at
Rmax, h (%)
-7.828
-4.721
-5.671
-4.385
-4.241
-4.81
-4.3
-4.572
-2.838
-2.629
-6.063

โดยอธิบายคือ เมื่อ การลดลงของระยะห่ างระหว่า งชั้น (∆Sv) เท่า กับการ
ลดลงของกาลังรับแรง (∆Tult) ผลลัพธ์ของ Rmax จากการลดลงของ Sv จะ
มากกว่าค่าที่ได้จากการเพิ่ม Tult
รูป ที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่า ง SR กับ TSR (Tesile strength
ratio) ของทุกกรณีของ TVR จากรูปจะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของ TVR ที่ Tult
ที่เท่ากันทาให้การับแรงอัดสูงสุดเพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อเพิ่ม Tult
ในขณะที่ค่า TVR เท่ากันทาให้กาลังรับแรงอัดสูงสุดของตัวอย่างลดลง [6]

4.4 อิทธิพลของกาลังรับแรงดึงสูงสุดของตาข่ายเสริมแรง (Tult) ต่อ Rmax

13

Rmax = 10.325

12

Polyester

Rmax = 10.279

11

Average stress ratio , R= 1/3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Test name

Ultimate tensile
strength, Tult
(kN/m)

Tult = 40 kN/m
Sv = 0.08 m

TSR = 1

10

TSR = 1.5

9

Rmax = 7.608

8

Tult = 60 kN/m
Sv = 0.12 m

7

TSR = 3

6

Rmax = 6.389

5

Tult = 120 kN/m
Sv = 0.24 m (a)

4

Unreinforced
3

จากรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Rmax กับกาลังรับแรงดึงสูงสุด
ของตาข่ายเสริมแรง (Tult) จากกราฟจะเห็นได้ว่า ที่ TVR เท่ากัน เมื่อกาลัง
รับแรงดึงสูงสุดของตาข่ายเสริมแรงเพิ่มขึ้น ทาให้ค่า Rmax ลดลง

2

KMUTT sand
c = 30 kPa

TVR = 500 kN/m/m

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

12

14

16

Average vertical strain, v (%)
0

2

4

6

8

10

0

h at Rmax = -4.385 %

-2

Average horizontal strain , h (%)

4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างชั้นของการเสริมกาลัง (Sv) กับ
กาลังรับแรงดึงสูงสุดของตาข่ายเสริมแรง (Tult) ที่มีต่อ Rmax

TSR = 1

-4
-6
-8

h at Rmax = -5.671 %

Tult = 40 kN/m
Sv = 0.08 m

TSR = 1.5

Tult = 60 kN/m
Sv = 0.12 m

รูปที่ 8 และ 10 สามารถสรุปได้ว่า เมื่อเพิ่มกาลังรับแรงดึงของตาข่าย

= -4.721 %
TSR = 3

= -7.828 %
เสริมกาลัง ในขณะที่เพิ่มระยะห่างระหว่างชั้นการเสริมกาลังโดยคงค่า TVR
T = 120 kN/m
S = 0.24 m
เท่าเดิมทาให้ค่า Rmax ลดลง เนื่องจากมีพื้นที่ที่อิทธิพลของการเสริมแรงไป
Unreinforced
(b)
ไม่ถึงมีสัดส่วนมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีการออกแบบ MSE (สมการที่ 1)
TVR = 500 kN/m/m
Polyester
ที่ความสัมพันธ์ของ Tult และ Sv ควรจะมีแนวโน้มเดียวกับผลลัพธ์ของค่า
Rmax [3] แต่อย่างไรก็ตามจากความชันของความสัมพันธ์ Rmax กับ Sv (รูปที่ รูปที่ 4 ผลการทดสอบของตัว อย่างทรายเสริม ก าลังที่มี ค่า TVR เท่ากับ 500
8) มีมากกว่าความชันของความสัมพันธ์ Rmax กับ Tult (รูปที่ 10) ในทุกกรณี
kN/m/m ; (a) ความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ  v และ (b) ความสัมพันธ์
ของ TVR ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Sv มีอิทธิพลต่อค่า Rmax มากกว่า Tult [4] กล่าว
ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง  h กับ  v
-10

h at Rmax

-12

h at Rmax

-14

ult
v

-16
-18
-20
-22
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22

TVR = 1000 kN/m/m

Average stress ratio , R= 1/3

18

Tult = 40 kN/m
Sv = 0.04 m

TRS = 1

16

1.8

KMUTT sand
c = 30 kPa

Rmax = 17.034
Rmax =16.840
Rmax =14.423

Tult = 60 kN/m
Sv = 0.06 m

TRS = 1.5
14
Rmax =11.759
12

TRS = 3
10
8

TRS = 2
6
4

Unreinforced

Tult = 80 kN/m
Sv = 0.08 m

(a)

2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Average vertical stain, v (%)
0

2

4

6

8

10

12

14

h at Rmax = -4.572 %

Tult (kN/m)
40
60
120
-

16

0.8

TVR (kN/m/m) = 1500
0.2

Laser diaplacment sensor
0.0
0

20

h at Rmax = -4.241 %

Unreinforced

26

Case

-18

Tult = 60 kN/m
Sv = 0.06 m

TVR = 1000 kN/m/m

Tult (kN/m)

(1)
(2)
(3)
Unreinforced

(b)

-22

รูป ที่ 5 ผลการทดสอบของตัวอย่างทรายเสริมกาลังที่มี ค่า TVR เท่ากับ 1000
kN/m/m ; (a) ความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ  v และ (b) ความสัมพันธ์
ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง  h กับ  v
Rmax = 26.034
Rmax = 26.026

Average stress ratio , R= 1/3

30

40
60
120
-

24
22

h at
Rmax (%)
-4.721
-5.776
-6.135
-7.828

v at
Rmax (%)
4.261
4.189
3.854
5.655

TVR (kN/m/m) = 1000

14
12

TVR (kN/m/m) = 500

10
8

Tult = 40 kN/m
Sv = 0.027 m

0.00

0.05

รูปที่ 8

Tult = 60 kN/m
Sv = 0.04 m
Rmax = 6.389

Rmax

5

Unreinforced
6

v
v

Case

TSR = 3

0.15

0.20

0.25

ความสัมพันธ์ระหว่าง Rmax และระยะห่างระหว่างชั้นของการ
เสริมแรง (Sv)
Tult (kN/m)

(1)
(2)
(3)
Unreinforced

Tult = 120 kN/m
Sv = 0.08 m

4

0.10

Vertical spacing, Sv (m)

15

2

TVR (kN/m/m) = 1500

16

TSR = 1.5

0

Polyester

18

Rmax = 18.101

10

120

20

TVR = 1500 kN/m/m
TSR = 1

25

20

100

28

Tult = 40 kN/m
Sv = 0.04 m

TRS = 1.5

-16

-20

80

TRS = 1

h at Rmax = -7.828 %

-14

60

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง vsec และ Tult ที่ TVR แตกต่างกัน

-10
-12

40

Ultimate tensile strength, Tult (kN/m)

Tult = 80 kN/m
Sv = 0.08 m

h at Rmax = -4.810 %

4.261
4.189
3.854
5.655

0.4

TRS = 2
h at Rmax = -4.300 %

at Rmax (%)
10.325
10.279
7.608
6.389

0.6

-6
-8

TVR (kN/m/m) = 1000

1.0

Maximum stress ratio , Rmax

Average horizontal strain , h (%)

unreinforced

v
v

(1)
(2)
(3)
Unreinforced

Tult = 120 kN/m
Sv = 0.12 m

TRS = 3
-4

1.2

Case

0
-2

TVR (kN/m/m) = 500

1.4

Rmax

Tult = 120 kN/m
Sv = 0.12 m

Rmax = 6.389

Polyester

1.6

Rmax =7.607

, v at Rmax= 3.854 %

Secant Poisson's ratio (sec)

20

40
60
120
-

at Rmax (%)

10.325
10.279
7.608
6.389

4.261
4.189
3.854
5.655

(a)

8

10

12

14

16

12

14

16

Average vertical stain, v (%)
0

2

4

6

8

10

0

h at Rmax = -2.838 %

Average horizontal strain , h (%)

-2
-4

h at Rmax = -2.629 %

-6
-8

TSR = 1

TSR = 1.5
h at Rmax = -6.063 %

-10

TSR = 3
-12

h at Rmax = -7.828 %

-14
-16
-18
-20

Tult = 40 kN/m
Sv = 0.027 m

Unreinforced

Polyester
TVR = 1500 kN/m/m

Tult = 60 kN/m
Sv = 0.04 m
Tult = 120 kN/m
Sv = 0.08 m
(b)
KMUTT sand
c = 30 kPa

Case

Tult (kN/m)

(1)
(2)
(3)
Unreinforced

40
60
120
-

h at
Rmax (%)
-4.721
-5.776
-6.135
-7.828

v at
Rmax (%)
4.261
4.189
3.854
5.655

รูปที่ 9 เขตอันตราย (Deterministic zone) ในทรายเสริมกาลัง [2]

-22

รูป ที่ 6 ผลการทดสอบของตัวอย่างทรายเสริมกาลังที่มี ค่า TVR เท่ากับ 1500
kN/m/m ; (a) ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า ง R กั บ  v และ (b) ความสัมพันธ์
ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง  h กับ  v
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exp( B)  1
(6.2)
1
B
 cos  b  sin  
d

B  2 b 
 tan    tan  
cos  b
h



(6.3)

30

Maximum stress ratio , Rmax

28

P1 

Polyester

26

TVR (kN/m/m) = 1500

24

Equation
Plot
Weight
Intercept
Slope
Residual Sum of Squares
Pearson's r
R-Square(COD)
Adj. R-Square

22
20
18

TVR (kN/m/m) = 1000

Equation
Plot
Weight
Intercept
Slope
Residual Sum of Squares
Pearson's r
R-Square(COD)
Adj. R-Square

16
14

TVR (kN/m/m) = 500

12

y = a + b*x
Rmax
No Weighting
31.53578 ± 1.87859
-0.10972 ± 0.02324
1.87258
-0.97829
0.95705
0.91411

y = a + b*x
Rmax
No Weighting
20.31836 ± 0.89014
-0.07073 ± 0.01104
0.85331
-0.97649
0.95353
0.93029

1
2

10
Equation
Plot
Weight
Intercept
Slope
Residual Sum of Squares
Pearson's r
R-Square(COD)
Adj. R-Square

8
6

40

60

80

100

120

Ultimate tensile strength, Tult (kN/m)

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง Rmax และกาลังรับแรงดึงสูงสุดของตาข่าย
เสริมแรง (Tult)

5. การทานายค่ ากาลังอัดของทรายเสริมกาลัง
Tatsuoka (2004) [7] ได้นาเสนอสมการสาหรับการทานายค่ากาลังอัด

Strength ratio , SR=Rmax,reinf/Rmax,unreinf

ของดินเสริมกาลังจากพารามิเตอร์ 4 ค่า ได้แก่ ค่ามุมเสียดทานภายในของ
ดิน (  ) มุมเสียดทานระหว่างตาข่ายเสริมกาลังกับดิน (  ) ความหนาแน่น
การเสริมกาลัง (d/h) และกาลังรับแรงดึงของตาข่าย (Tult) โดยได้แบ่งการ
ทานายค่ากาลังอัดเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะการวิบัติของดินเสริม
กาลังที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 1. กรณีที่กาลังอัดถูกควบคุมด้วยการวิบัติ
ของดิน และ 2. กรณีที่กาลังอัดถูกควบคุมด้วยการฉีกขาดของตาข่ายเสริม
กาลัง
5.0
4.5

 sin   

 sin   

 b     arcsin 

y = a + b*x
Rmax
No Weighting
12.07324 ± 0.68224
-0.0364 ± 0.00844
0.24697
-0.97416
0.94898
0.89796




4





(6.4)
(6.5)

2

Peng, et al. [3] ได้นาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังอัดที่ทานาย
ได้จาก 2D FEM กับค่า  และได้ทาการเปรียบเทียบค่าที่คานวณได้กับ
ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากผลการทดลอง เมื่ อ เที ย บที่ ค่ า ก าลั ง อั ด ของทรายเสริ ม ก าลัง
เดียวกัน พบว่าจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนปกคุม (Covering ratio,
CR) จากผลการทดลองกับค่า  จากการวิเคราะห์ FEM
สุรพันธ์ สุดใจ [9] ได้ทาการดัดแปลงความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยพิจารณา
ในรูปแบบของสัมประสิทธิ์ ความเสีย ดทาน (Coefficient of friction,  )
แล้วนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่า งค่า อัตราส่วน  / CR100% กับค่า
CR ดังแสดงในรูปที่ 12 โดยค่า CR 100% คือ 0.662 ซึ่งได้มาจากการ
ทดสอบแรงเฉือน (Direct shear test) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ความสัมพันธ์นี้
ในการคานวณค่า  เพื่อใช้ในการทานายได้จากการแทนค่า CR จากนั้นจึง
คานวณหาค่ามุมเสียดทานได้จาก   tan 1 ( )

Increasing compressive
strength by increasing
TVR at the same Tult

Polyester

4.0

TVR (kN/m/m) = 1500

3.5
3.0

TVR (kN/m/m) = 1000

2.5

Closely-spaced
& low-strength
2.0
TVR (kN/m/m) = 500
1.5
1.0
0.5

Decreasing of compressive
strength by increasing Tult
while keeping the same TVR

Coarsely-spaced
& high-strength

0.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Tensile strength ratio, TSR

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกาลัง (SR) และอัตราส่วนการเสริม
กาลัง (TSR)

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วน /CR=100% กับค่า CR [9]

รูปที่ 13 และ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Rmax.1 กับค่า  ที่ได้
จากการทานายด้วยค่า  เท่ากับ 46.8o, 43.1o และ 39.4o ซึ่งมีค่าเท่ากับ
ในกรณีนี้ค่า อั ตราส่ว นความเค้นที่ ทานายจะเรีย กเป็ น ค่า Rmax.1 ซึ่ง มุมเสีย ดทานสู งสุด (  peak ) ค่า ระหว่า งกลางจุ ดสูง สุดและค่า คงเหลือ (
สามารถคานวณได้จากสมการที่ (6)
intermediate ) และมุ ม เสี ย ดทานคงเหลื อ ( res ) ตามล าดั บ ที่ ได้ จ ากการ
ทดสอบแรงอั ดสามแกนกับ ตัว อย่างทรายที่ไม่เสริมก าลัง (รูป ที่ 3) ลงใน
 h

P1 1    tan    1
สมการที่ 6 และทาการเปรีย บเทีย บกับ ค่า Rmax ที่ได้จ ากการทดสอบใน
d 

(6.1)
R max.1  
2
การศึกษานี้ จากรูปที่ 13(a) คือกรณีที่เสริมแรง 1 ชั้น (d/h=0.5) จะเห็นได้
tan 

5.1 กรณีที่กาลังอัดถูกควบคุมด้วยการวิบัติในดิน
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5.2 กรณีที่กาลังอัดถูกควบคุมด้วยการฉีกขาดของตาข่ายเสริมกาลัง

20

Average maximum stress ratio, Rmax

ว่า ค่า Rmax ที่ได้จ ากการทดสอบมีค่ามากกว่า Rmax,1 ที่ได้จ ากการทานาย
เนื่องจากในกรณีนี้พื้นที่พลาสติก (deterministic zone) มาก ทาให้มีพื้นที่
ที่ผลกระทบของการเสริมแรง (รูปที่ 9) ไปไม่ถึง ค่าที่ได้จากการทานายจึงมี
ค่าน้อยกว่าการทดสอบ แต่ในทางตรงกันข้าม จากรูปที่ 13(b) และ 13(c) นี้
จะเห็ น ได้ ว่ า ค่ า  ที่ ใ ช้ ท านายเพื่ อ ให้ ค่ า Rmax.1 สอดคล้ อ งกั บ ผลการ
ทดสอบ และในกรณีของของ 13(c) จะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของ  ทาให้ค่า
 มีค่าเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย จากรูปที่ 13(d) และ 14 พบว่าค่าของค่า  ที่
ใช้ทานายเพื่อให้ค่า Rmax.1 มีต่ากว่าค่า res

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

18

Two layers
(d/h = 1.0)
Line : Predicted
Symbol : Experiment

16

Polyester
 = 46.8

PET-T120-TVR1000
CR =37.5%
back-calculated= 46.0

14
12

 = 43.1

PET-T60-TVR500
CR =37.5%
back-calculated= 44.8

10

Unreinforced
8

 = 39.4

6

(b)
4

(7)

โดยที่ Tult คือค่ากาลังรับแรงดึงสูงสุดของตาข่ายเสริมกาลังซึ่งมีจานวน
2 ค่า ได้แก่ 40 และ 60 kN/m, Tconnection คือค่ากาลังที่จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ปลายตาข่ายเสริมกาลังกับผิวหน้าซึ่งในการศึกษานี้ไม่ได้เชื่อมปลายตาข่าย
เข้ากับเมมเบรนจึงมีค่า Tconnection เท่ากับศูนย์ และ σc คือค่าแรงดันโอบรัด
ที่ให้กับตัวอย่างซึ่งมีค่าเท่ากับ 30 kPa
รูปที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Rmax.2 กับค่า  ที่ได้จากการ
ทานายด้วยค่า  เท่ากับ 47.8o, 44.0o และ 39.5o ลงในสมการที่ 7 และ
ทาการเปรีย บเทีย บกับ ค่า Rmax ที่ได้จ ากการทดสอบแรงอั ดสามแกนใน
การศึกษานี้ จากรูปที่ 15 (a) กรณีการเสริมแรง 9 ชั้น (d/h =4.5) ซึ่งค่า Tult
ที่ใช้ในการคานวนในสมการการทานายเท่ากับ Tult =40 kN/m จะเห็นได้ว่า
กราฟที่ได้จากสมการมีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการทดลองเป็นอันมาก ซึ่งค่า
 ที่ทานายได้ใกล้เคียงที่สุดคือ res
Average maximum stress ratio, Rmax

10

Polyester
8

Unreinforced

PET-T120-TVR500
CR =37.5%

back-calculated= 49.1

 = 46.8

25

30

35

40
35
30

 = 46.8

Polyester
Three layers
(d/h = 1.5)
Line : Predicted
Symbol : Experiment

(c)

PET-T120-TVR1500
CR =37.5%

back-calculated= 42.8

 = 43.1

25
PET-T80-TVR1000
CR =26.25%
back-calculated= 42.1

20
15

 = 39.5

Unreinforced

10

PET-T40-TVR500
CR =26.25%
back-calculated= 39.3

5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Interface friction angle, (deg.)
45
40
35

four layers
(d/h = 2.0)
Line : Predicted
Symbol : Experiment

 = 46.8

 = 43.1

Polyester
 = 39.4

30
25
20
15

Unreinforced
10

PET-T60-TVR1000
CR =37.5%

back-calculated= 37.2

5

(d)

5

10

15

20

25

30

35

40

รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Rmax.1 กับค่า  ที่ได้จากการทานาย
ด้วยค่า  เท่ากับ 46.8o, 43.1o และ 39.4o เปรียบเทียบกับ

one layer
(d/h = 0.5)
Line : Predicted
Symbol : Experiment

ค่ า Rmax ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก รณี ; (a)
เสริมแรงกาลังจานวน 1 ชั้น(d/h = 0.5) , (b) เสริมแรงกาลัง
จานวน 2 ชั้น (d/h = 1.0) , (c) เสริมแรงกาลังจานวน 3 ชั้น
(d/h = 1.5) , (d) เสริมแรงกาลังจานวน 4 ชั้น (d/h = 2.0)

(a)

0
5

20

Interface friction angle, (deg.)

 = 39.4

0

15

45

0

4

2

10

0

 = 43.1

6

5

Interface friction angle, (deg.)

Average maximum stress ratio, Rmax

Rmax .2

h  (1  sin  ) exp( b 2 tan  ) Tult  Tconnection
1 
 



d
sin  sin 2 b
h c
tan  

0

Average maximum stress ratio, Rmax

ในกรณีที่การวิบัติของดินเสริมกาลังเกิดขึ้นจากการฉีกขาดของตาข่าย
เสริมกาลัง จะเรียกอัตราส่วนความเค้นที่ ทานายเป็นค่า Rmax.2 ซึ่งสามารถ
คานวณได้จากสมการที่ 7 [7]

10

15

20

25

30

35

Interface friction angle, (deg.)

GTE07-8

1351

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ด้านข้างจะลดน้อยลง ในทางตรงกันข้ามเมื่อเพิ่มค่า Tult ค่าของ
vsec จะเพิ่มขึ้นที่ TVR ที่เท่ากัน
3. ในกรณีที่ TVR คงที่ เมื่อ ลดระยะห่ างระหว่างชั้นของการเสริม
กาลัง ทาให้ค่ากาลังรับแรงอัด มากขึ้น เนื่องจากการถ่ายแรงดึง
จากตาข่ายเสริมกาลังไปสู่การเพิ่มขึ้นของแรงดันโอบรัดต่อทรายมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น และ ขนาดของพื้นที่ที่อิทธิพลจากแรงดึงในตา
ข่ายเสริมกาลังจะถ่ายไปไม่ถึง มีขนาดเล็กลง และในกรณีเดียวกัน
หากเพิ่ ม ค่ า ก าลั ง รั บ แรงดึ ง สู ง สุ ด ของตาข่ า ยเสริ ม แรง (Tult)
ในขณะที่ค่า Sv เพิ่ม จะทาให้ค่ากาลังรับแรงอัดของตัวอย่างลดลง
มากไปกว่า นั้น จากผลการทดสอบ บอกได้ว่า อิ ทธิพ ลของ Tult
และ Sv ไม่เป็นไปตามทฤษฎีการออกแบบของ MSE กล่าวคือ ทั้ง
สองค่ามีอิทธิพลไม่เท่ากัน กล่าวคืออิทธิพลของ Sv ที่มีต่อค่า Rmax
มีค่ามากกว่าอิทธิพลของ Tult
4. ในกรณีที่เสริมกาลังจานวน 1,2,3, 4 และ 6 ชั้นซึ่งการวิบัติของ
ตั ว อย่ า งทรายเสริ มก าลั ง ถู ก ควบคุ มด้ ว ยการวิ บั ติ ใ นทราย ชุ ด
สมการที่เสนอโดย Tatsuoka (2004) [7] โดยในกรณีข องการ
เสริมแรง 1 ชั้น ค่า Rmax ของการทานายมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จาก
การทดสอบเนื่องจากพื้นที่ที่ผลกระทบของการเสริมแรงไปไม่ถึงมี
มาก และในกรณีของการเสริมแรง 2 ชั้น , 3 ชั้น สามารถทานาย
ค่า Rmax ได้สอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้จากการศึกษานี้ เมื่อ
ใช้ค่ามุมเสียดทานภายในที่เหมาะสมซึ่งมีค่าระหว่างค่า สูงสุด (
 peak ) และค่าที่สถานะคงเหลือ ( res ) เนื่องจาก 1. ค่า  ของ
ทรายลดลงเมื่อแรงดันโอบรัดมีค่ามากขึ้นจนสูงเกินกว่าค่าวิกฤติ
[8] และ 2. การวิบัติของตัวอย่างทรายเสริมกาลังมีลักษณะค่อยๆ
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ใ นกรณี ก ารเสริ ม แรง 4 และ 6 ชั้ น
สามารถทานายค่า Rmax ได้สอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้จาก
การศึ ก ษานี้ เมื่ อ ใช้ ค่ า มุ ม เสีย ดทานภายในที่ เ หมาะสมซึ่ งมีค่า
ระหว่างค่าสูงสุด ( ) แต่ในกรณีที่เสริมกาลังจานวน 9 ชั้น ซึ่ง
การวิบัติของตัวอย่างทรายเสริมกาลังถูกควบคุมด้วยการฉีกขาด
ของตาข่ายเสริมกาลัง สมการที่เสนอโดย Tatsuoka (2004) [7]
ได้สอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้จากการศึกษานี้ เมื่อใช้ค่ามุม
เสียดทานภายในที่เหมาะสมเท่ากับมุมเสียดทานคงเหลือ ( res )
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Rmax.1 กับค่า  ที่ได้จากการทานายด้วยค่า
 เท่ากับ 46.8o, 43.1o และ 39.4o เปรียบเทียบกับค่า Rmax ที่ได้จาก
การทดสอบในการศึกษาครั้งนี้กรณีเสริมแรงกาลังจานวน 6 ชั้น (d/h =
3.0)

Average maximum stress ratio, Rmax
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รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Rmax.2 กับค่า  ที่ได้จาก การทานายด้วยค่า
 เท่ากับ 46.8o, 43.1o และ 39.4o เปรียบเทียบกับค่า Rmax ที่ได้จาก
การทดสอบในการศึกษาครั้งนีก้ รณี ; (a) เสริมแรงกาลังจานวน 6 ชั้น
(d/h = 3.0) และ (b) เสริมแรงกาลังจานวน 9 ชั้น (d/h = 4.5)

6. สรุปผลการศึกษา
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res

กิตติกรรมประกาศ

1. ตัว อย่า งทรายที่เสริมก าลังด้ว ยตาข่ า ยเสริมก าลังมีค่า ก าลั ง รั บ
แรงอัดที่สูงกว่าตัวอย่างทรายที่ไม่เสริมกาลัง เนื่องจากแรงอัดใน
แนวดิ่งที่กระทากับตัวอย่างทาให้เกิดแรงดึงในตาข่ายเสริมแรง ซึ่ง
จะถ่ายไปยังแรงดันโอบรัดของตัวอย่า ง และเมื่อแรงดันโอบรัด
มากขึ้น กาลังรับแรงอัดจึงมากขึ้นตาม
2. ตัวอย่างทรายที่เสริมกาลังด้วยตาข่ายเสริมกาลังมีการป่องออกใน
แนวราบที่น้อ ยกว่า ทรายที่ไม่เสริมก าลัง และ ต้ว อย่า งที่ทราย
เสริ ม ก าลั ง ที่ Tult มี ค่ า คงที่ เมื่ อ TVR มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น vsec จะมีค่า
ลดลง หมายความว่าตัวอย่างที่มีค่า TVR เพิ่มขึ้นการป่องออกทาง

ผู้เขี ย นขอขอบคุณ บริษั ท เทนคาต้า จี โ อซินเทติคส์ (ประเทศไทย)
จากัด ที่ให้การอนุเคราะห์ สนับสนุนวัสดุสาหรับการทดลองการทางานวิจัย
ในครั้งนี้ และขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีที่สนับสนุนทุนวิจัย
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คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค
Engineering Characteristics of Rubber-modified
and Styrene Acrylic-modified Cemented Soil
ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว1,* กรกฎ นุสิทธิ2์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก3
และ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงีย่ ม4

1,2,3

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
1 Corresponding author; E-mail address: Iradapron@gmail.com

3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

บทคัดย่อ

composite. In this study, Quarry by-product as unstandardized
materials under the requirements stipulated by Department of
Highways were tested to improve soil properties by using the
ratio of the mixture as follows: 2 % cement to soil weight; 50%
water and rubber to 50 % soil weight; 50% water and styreneacrylic to soil weight. Then, this study conducted two tests for
comparison, namely: Compaction Protor Test , Unconfined
Compression test and Capillary rise test. Curing period of the
samples was 7 days. The testing results showed that Maximum
Dry Density of styrene-acrylic modified cemented Soil were
higher than those of rubber-modified cemented Soil. Unconfined
Compressive Strength of styrene-acrylic modified cemented Soil
was higher than rubber-modified cemented Soil. Capillary rise
test of styrene-acrylic modified cemented Soil was higher than
rubber-modified cemented Soil

ในปัจจุบันการปรับปรุงคุณสมบัติดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมี
หลายวิธีแ ละเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ห ลาย งานวิจั ย นี้มุ่งเน้นที่จะศึกษา
คุณสมบั ติทางวิศวกรรมของดินที่ป รับ ปรุงด้ว ยซีเมนต์ผสมยางพาราและ
ดิ น ซี เ มนต์ ผ สมยางสไตรี นอะคริลิ ค โดยน าหิ นที่ เ หลื อ ทิ้ง จากโรงโม่ แ ละ
ไม่ผ่านตามมาตราฐานที่กรมทางหลวงกาหนด มาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น โดยใช้อัตราส่วนในการผสมดังนี้ซีเมนต์
ร้อยละ 2 ต่อน้าหนักดิน อัตราส่วนระหว่างน้าและยางพาราร้อยละ 50 ต่อ
น้าหนักดิน อัตราส่วนระหว่างน้าและยางพารา ยางสไตรีนอะคริลิคร้อยละ
50 ต่อน้าหนักดินเช่นเดียวกัน จากนั้นมีการทดสอบ 3 ชนิดคือ การทดสอบ
เพื่ อ หาค่ า การบดอั ด แบบสู ง กว่า มาตรฐาน การทดสอบแบบไร้ แ รงดัน
ด้านข้าง และการทดสอบการดูดซึมน้าในมวลดิน โดยตัวอย่างการทดสอบจะ
ทาการบ่มระยะเวลา 7 วัน ผลทดสอบ ปรากฏว่า ค่าความหนาแน่นแห้งของ
ดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิ คนั้นสูงดินซีเมนต์ผสมยางพารา กาลังรับ
แรงอั ดของดินซีเ มนต์ ผสมยางสไตรี นอะคริ ลิค นั้นสู งกว่า ดิ นซี เ มนต์ ผ สม
ยางพารา และการทดสอบการดูดซึมน้าในมวลดิน นั้น ดินที่ป รับ ปรุงด้วย Keywords: Soil quality improvement, Rubber- soil cement,
ซีเมนต์ผสมยางพารามีค่า ร้อยละการดูดซึมน้าในมวลดินสูงกว่า ดินซีเมนต์ Styrene-acrylic soil cement.
ผสมพอลิเมอร์ยางสไตรีนอะคริลิค
คาสาคัญ: การปรับปรุงคุณภาพดิน , ดินซีเมนต์ผสมยางพารา , ดินซีเมนต์
ผสมยางสไตรีนอะคริลิค

1. คานา

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจระบบคมนาคม
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการค้าขาย และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ในประเทศไทยนั้น
นิยมการขนส่งทางถนนเนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ จึงทาให้มี
Abstract
การสัญจรบนถนนเป็นจานวนมาก ส่งผลให้ถนนมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ทา
Currently, the methods of improving soil properties are
ให้ต้องมีบารุงรักษาอยู่บ่อยครั้ง และในการก่อสร้างเส้นทางใหม่ที่เพิ่มขึ้น จะ
various and have been widely used. The purpose of this project
มี ก ารใช้ วั ส ดุ จ าก ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ม ากขึ้ น ไปด้ ว ย จึ ง ท าให้
was to investigate the properties of soil improved with rubberทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันมีจานวนลดลง
modified Cemented Soil and styrene-acrylic modified Cemented
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[4] ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ซี เ มนต์ ด้ ว ยน้ า ยางพาราและ
ทาการทดสอบกาลังรับแรงอัด ผลปรากฏว่า ดินซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยน้ายางพารามีค่ากาลังรับแรงอัดผ่านตามมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.204/2533
กาหนด และจากข้อกาหนดพิเศษของกรมทางหลวง ที่ สว พิเศษ 1/2560
มีการกาหนดคุณสมบัติดินซีเมนต์ผสมยางพาราเพื่อใช้ในการสร้างถนน ซึ่งยัง
ไม่มีข้อกาหนดเรื่องการทดสอบผลกระทบของความชื้น หรือการทดสอบ
การดูดซึมน้าในมวลดินอย่างชัดเจน อีกทั้งในงานด้านคอนกรี ตจากงานวิจัย
[5] ได้มีการนายางสไตรีนอะคริลิคมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้าและ
รั่วซึมของคอนกรีต
จากงานวิจัย [6] มีการปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียว ด้วยยางสไตรี
นอะคริลิค ซึ่งได้บ่มตัวอย่างที่สภาพอากาศแตกต่างกันจากนั้น นาตัวอย่าง
ทาการทดสอบค่าแรงอัดแกนเดียว ผลปรากฏว่า ตัวอย่างที่ทาการปรับปรุง
ด้ ว ยพอลิ เ มอร์ นั้ น มี ค วามแข็ ง แรงลดลงแต่ ส ามารถลดการบวมตั ว ของ
ตัวอย่าง และงานวิจัยของ [7] มีการนายางสไตรีนอะคริลิคผสมกับทรายใน
ธรรมชาติที่คุณภาพต่า และทดสอบความทนทานของดิน (Durability Test)
โดยทดสอบแบบแห้งสลับ เปียก (wet–dry) จานวน 24 รอบ ทดสอบแบบ
การแข็ งตัว สลับ ละลายของน้า (freeze-thaw) จ านวน 24 รอบ และการ
ทดสอบการให้แรงกระทาแบบซ้าๆ 1,000,000 รอบ ด้วยน้าหนัก 500 และ
700 ไมโครสเตรน ผลปรากฏว่าจากการทดสอบความทนทานของดินนั้น
ตัวอย่างดินมีความแข็งแรงต่าลง และจากการทดสอบการทดสอบการให้แรง
กระทาแบบซ้าๆนั้นตัวอย่างดินมีพฤติกรรมอิลาสติกสมบูรณ์แบบ
จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนายางพารา และ พอลิเมอร์ชนิด
Styrene Acrylic (SA) มาผสมกับดินซีเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้า
และผลกระทบจากทาการศึกษาผลกระทบจากความชื้น ผู้วิจัยพบว่า การ
ผลิ ต หิ น จากโรงโม่ ส าหรับ วัส ดุ ง านทางนั้ นมั ก จะมี วัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง เหล่า นี้มี
คุณสมบั ติไม่ผ่า นตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยกรมทางหลวงและกรมทาง
หลวงชนบท จึงไม่สามารถนามาทาชั้นพื้นทาง (Base Course) และชั้นรอง
พื้นทางถนน (Subbase Course) ได้ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญ
ของการนาวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านมาตรฐานของกรมทางหลวงมาปรับปรุง
คุณภาพด้วยซีเมนต์ ยางพารา และพอลิเมอร์ชนิด Styrene Acrylic (SA)
เพื่อนามาใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางในอนาคต
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รูปที่ 1 ดินปลายตะแกรง

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินปลายตะแกรง
วิธีการทดสอบ
ค่าพิกัดเหลว (Liquid limit, L.L) %
พิกัดพลาสติก (Plastic limit, P.L) %
ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plastic index, P.I)
(Optimum Moisture Content, OMC) %
Maximum Dry Density,d max KN/m3
% CBR

ผลการทดสอบ
24
19.9
4.1
8
22.2
6.6

2.2 ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภท 1
2.3 น้ายางพาราเข้นข้น
เป็ น ยางพาราที่ มี เ นื้ อ ยางตามธรรมชาติ อ ยู่ ม าก ( Dry Rubber
Content - DRC ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณของเหลว)สาหรับ
ยางพาราเข้มขันที่ใช้ในโครงการเป็นชนิด High Ammonia (HA) content
ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ ย า ง พ า ร า ส า ม า ร ถ เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ว้ ไ ด้ น า น ก ว่ า 1 ปี
ส่วนยางพารารูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้นามาใช้ในงานวิจัยนี้เนื่องจากอาจจะไม่
เหมาะสมกั บ การน ามาใช้ ง าน เช่ น ยางพาราสดมีก ารสู ญ เสี ย สภาพเร็ว
สามารถเก็ บ รั ก ษาได้ เ พี ย ง 4 – 6 ชั่ ว โมงเท่ า นั้ น ส่ ว นยางพาราแผ่ น
แม้จ ะมีก ารเก็บรักษาได้นาน แต่ต้อ งนามาแปรรูป กลับเป็นของเหลวเสีย
ก่อนที่จะนามาใช้งาน เป็นต้น

2. วัสดุที่ใช้ในโครงการ
2.1 ดินปลายตะแกรง
เป็ น วั ส ดุ ที่ เ หลื อ ทิ้ ง จากขบวนการผลิ ต หิ น ของโรงโม่ (Quarry
by-product) มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ โดยดินปลายตะแกรงนั้น
เป็นวัสดุที่มีขนาดคละไม่ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวงกาหนด สาหรับ
งานวิจัยนี้ ดินปลายตะแกรงที่นามาใช้เป็นหินปูน (Lime stone) โดยได้ทา
การทดสอบทดลองหาขีดความข้นเหลวของดิน ทดลองหาขีดความเหนียว
ของดิน ดัชนีความเหนียวของดิน ทดสอบเพื่อหาค่าการบดอัดแบบสูงกว่า
และการทดสอบแคลิฟ อร์เนีย แบริ่ง เรโชที่มีคุณสมบั ติตามที่แ สดงไว้ใน
ตารางที่ 1
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2.4 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)

2.5 พอลิเมอร์ชนิด Styrene Acrylic (SA)

สารลดแรงตึงชนิดไม่มีประจุ NP9 (Nonylphenol Ethoxylate
9 MOLES) เพื่อช่วยให้น้ากับยางพาราสามารถผสมกันได้โดยไม่จับตัว
เป็นก้อนก่อนน้าไปปรับปรุงคุณภาพดิน

เป็นสารเติมแต่งเพือ่ ใช้เป็นกาวยึดประสานผสมคอนกรีต ผสมสารเคลือบผิว
ประยุกต์และปรับปรุงเพือ่ ป้องกันความร้อน หรือเพิม่ ความยืดหยุ่น ทนทานต่อ
เกลือและป้องกันการซึมผ่านของน้า

รูปที่ 4 พอลิเมอร์ชนิด Styrene Acrylic (SA)

รูปที่ 3 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)

3. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
โดยขั้นตอนการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แผนการดาเนินงาน

GTE08-3

1356

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

3.1 การทดสอบเพื่อหาค่าการบดอัด (Compaction Test )
ตามมาตรฐาน ทล. -ท 108/2517

ค.ท าการบั น ทึ ก น้ าหนั ก กดและระยะทางเคลื่ อ นที่ ล งใน
แนวดิ่งทุกๆ 10 วินาที เมื่อค่าแรงกดลดลงจึงหยุดทาการทดสอบ

1) เตรียมตัวอย่างมวลรวม และอัตราส่วนผสมตาม ตารางที่ 2
2) วิธีการผสมมีดังนี้
- สาหรับดินซีเมนต์ผสมยางพารา ต้องทาการผสมน้ากับสารลด
แรงตึงผิวก่อน จากนั้นนายางพาราเข้มข้น ผสม ตามลาดับ หากไม่ผสม
ด้วยวิธีดังกล่าวนั้นจะทาให้ยางพารานั้นจับตัวเป็นก้อน
- สาหรับดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค นั้นสามารถนาน้า
ผสมกับพอลิเมอร์ได้ตามปกติ
3) ทาการคลุกเคล้าส่วนผสมตามข้อ 2) กับมวลรวมจนเข้ากัน
4) การบดอัดตามแบบสูงกว่ามาตรฐาน ตามมาตรฐานการทดลอง
ที่ ทล.-ท. 108/2517
5) คานวณหาค่าความหนาแน่นเปียกและความหนาแน่นแห้งสูงสุด
d max และปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC)

รูปที่ 6 การทดสอบเพือ่ หาค่าแรงอัดแกนเดียว

3.3 การทดสอบการดูดซึมน้าในมวลดิน (Capillary rise test)
ตามมาตรฐาน (AS-1141.53)
1. ท าการขึ้ น ก้ อ นตั ว อย่ า งแบบ Modified Proctor Test เมื่ อ ได้
ตัวอย่างอายุครบ 7 วัน นาเข้าตู้อบที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน

ตารางที่ 2 อัตราส่วนของส่วนผสมต่างๆ ต่อตัวอย่างดิน
ประเภทตัวอย่าง

ดินซีเมนต์ผสม
ยางพารา

ดินซีเมนต์ผสม
ยางพอลิเมอร์ SA

ซีเมนต์

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

ร้อยละ 4

-

-

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

-
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(ต่อน้าหนักดินแห้ง)

ยางพารา
(ต่อน้าหนักดินแห้ง)

พอลิเมอร์ SA
(ต่อน้าหนักดินแห้ง)

น้า
(ต่อน้าหนักดินแห้ง)

สารลดแรงตึงผิว
(ต่อน้าหนักซีเมนต์)

รูปที่ 7 บ่มก้อนตัวอย่าง 7 วัน

2. นาตัวอย่างออกจากตู้อบ รอให้เย็นใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3. แ ช่ น้ า ในอ่ า งหรื อ ถาดก้ น แบน คว า มสู ง 1 เซนติ เ มตร
(รักษาระดับน้าให้คงที่) ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน

3.2 การทดสอบเพื่อหาค่าแรงอัดแกนเดียว (Unconfined
CompressionTest, UCS) ตามมาตรฐาน ทล.-ท. 105/2515
1) การเตรียมตัวอย่างสาหรับการทดสอบ
ก.เตรียมตัวอย่างสาหรับการทดสอบอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
ตามดังหัวข้อ 3.1
ข.บ่มตัวอย่างเป็นเวลา 7 วัน
ค.วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของตัวอย่าง
2) การทดสอบ (ด้วยวิธีควบคุมอัตราแรงกดด้วยอัตราความเครียด
Strain Rate)
ก.ติดตั้งตัว อย่างและเครื่องมือ โดยวางแท่นตัวอย่างไว้ตรง
กลางของแป้นเครื่องแล้วเลื่อนแป้นกดอันบนให้สัมผัสกับตัวอย่างพอดี
ข.เริ่มทาการกดตัวอย่างโดยให้อัตราการเคลื่อนที่ทางแนวดิ่ง
ของเครื่องคิดเป็นอัตราความเครียด (Strain Rate) ร้อยละ 2 ของความ
สูงตัวอย่าง ต่อนาที

รูปที่ 8 ทาการทดสอบแช่น้าเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

4. วัดค่าความสูงของระดับน้าที่ 5 10 15 20 30 นาที และ 1
2 4 8 16 32 64 72 ชั่วโมง และการชั่งน้าหนักหลังจากแช่น้าครบ 72
ชั่วโมง
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4.2 ผลการทดสอบค่าก้าลังรับแรงอัดแกนเดียว
(Unconfined Compression, UCS Test)

รูปที่ 9 ตัวอย่างหลังจากการทดสอบการดูดซึมน้าในมวลดิน

5. การคานวณการดูดซึมน้าในมวลดิน (Capillary rise test, CR%)
ด้วยสมการที่ 1
CR,%= (

ความสูงของน้าทีด่ ูดซึม ณ เวลานั้น
ความสูงทั้งก้อนตัวอย่าง

) ×100

(1)

รูปที่ 11 ผลการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดแกนเดียว

การทาการทดสอบ 3 ตัว อย่า งที่ความชื้นแตกต่า งกัน เนื่อ งจาก
มี ก ารค านึ ง ถึ ง การใช้ ง านในสนามจริ ง ที่ ก ารบดอั ด อาจเกิ ด การคาด
เคลื่ อ นที่ ท าให้ ค วามชื้ น ในดิ น นั้ น ไม่ เ ท่ า กั บ ปริ ม าณความชื้ น ที่ ค วาม
หนาแน่นสูงสูด
จากผลการทดสอบนั้นพบว่าดินปลายตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์
ผสมพอลิเมอร์ ย างสไตรี นอะคริ ลิค ที่ความชื้น แตกต่า งที่ ร้อ ยละ 6.8
ร้อยละ 7.8 และ ร้อยละ 8.8 นั้นมีค่า 1.06 1.46 และ 1 Mpa ตามลาดับ
จากผลการทดสอบนั้นพบว่าดินปลายตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์
ผสมยางพาราที่ความชื้นแตกต่างที่ ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 8
นั้นมีค่า 0.33 0.49 และ 0.56 Mpa ตามลาดับ
อี ก ทั้ ง ดิ น ปลายตะแกรงที่ ป รั บ ปรุ ง ด้ ว ยซี เ มนต์ ผ สมพอลิ เ มอร์
ยางสไตรีนอะคริลิค และ ดินปลายตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผสม
ยางพารา สามารถรับได้มากกว่า ดินปลายตะแกรงปกติ และดินปลาย
ตะแกรงผสมซีเมนต์ร้อยละ 2

4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการทดสอบการบดอัด (Compaction Test)

รูปที่ 10 ผลการทดสอบการบดอัด

จากผลการทดสอบนั้นพบว่า ดินปลายตะแกรงมีปริมาณความชื้น
ที่ความหนาแน่นสูงสุด ร้อยละ 8 และมีความหนาแน่นแห้งสูงสุด 22.15
กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร
ดิ น ปลายตะแกรงที่ ป รั บ ปรุ ง ด้ ว ยซี เ มนต์ มี ป ริ ม าณความชื้ น
ที่ ค วามหนาแน่น สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 7.7 และมี ค วามหนาแน่น แห้ ง สูงสุด
22.46 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร
ดินปลายตะแกรงที่ป รับ ปรุงด้ว ยซีเมนต์ผสมยางพารา มีป ริมาณ
ความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุ ด ร้อยละ 7.8 และมีความหนาแน่นแห้ง
สูงสุด 20.2 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร
ดินปลายตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผสมพอลิเมอร์ยางสไตรีนอะคริลิค นั้น มีป ริมาณความชื้นที่ความหนาแน่ นสู งสุ ด ร้อ ยละ 6.06
และมีความหนาแน่นแห้งสูงสุด 21.3 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร

4.3 การทดสอบการดูดซึมน้าในมวลดิน (Capillary rise test)

รูปที่ 12 ค่าเฉลี่ยการดูดซึมน้าในมวลดิน 3 ก้อนต่อหนึ่งสูตรส่วนผสม
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6. เอกสารอ้างอิง

จากรูปที่ 12 นั้นจะเห็นได้ว่าการดูดซึมน้าในมวลดินของดินปลาย
ตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผสมยางพารานั้นมีค่าร้อยละการซึมน้าจน
เต็มตัวอย่างที่เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งต่างจากการดูดซึมน้าในมวลดินของดิน
ปลายตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผสมพอลิเมอร์ ยางสไตรีนอะคริลิค
นั้นมีค่าร้อยละการซึมน้าจนเต็มตัวอย่างที่เวลา 8 ชั่วโมง
เมื่อพิจารณารูปที่ 11 และ 12 นั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อตัวอย่างสามารถ
รั บ แรงอั ด แกนเดี ย วได้ สู ง การดู ด ซึ ม น้ าใมวลดิ น จะมี ค่ า ต่ า และ
เช่นเดียวกัน เมื่อตัวอย่างสามารถรับแรงอัดแกนเดียวได้ต่า การดูดซึมน้า
ในมวลดินจะมีค่าสูง เนื่องจากความพรุนในตัวอย่างนั้นส่งผลกระทบกับ
การรับแรง และการดูดซึมน้าในตัวอย่าง
โดยขณะการทดสอบการดูดซึมน้าในมวลดิน ของตัวอย่างดินปลาย
ตะแกรง และดินปลายตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์นั้น สามารถสังเกต
การพังทะลายของก้อนตัวอย่าง ในสภาวะความชื้น ก่อนระยะเวลา 72
ชั่วโมง
ซึ่งการทดสอบนี้หากก้อนตัวอย่างสามารถนั้นอยู่ ในสภาพสมบูรณ์
สา มา รถ น า ไป แ นว ทา งในก ารทดสอ บ ควา มทนทา นข องดิ น
(Durability Test) ในสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกันต่อไป

[1] ส านั ก งานวิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นางานทาง, กรมทางหลวง.
(2517). ทล.-ท. 108/2517 วิธีการทดลอง Compaction Test
แบบสูงกว่ามาตรฐาน. กรุงเทพฯ.
[2] ส านั ก งานวิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นางานทาง, กรมทางหลวง.
(2515). ทล.-ท. 105/2515 วิธีการทดลองหาค่า Unconfined
Compressive Strength ของดิน. กรุงเทพฯ
[3] Australian Standard (1996) , AS1141.53 Absorption swell
andcapillary rise of compacted materials.
[4] ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ศาสน์ สุข ประเสริฐ และ คณะ. (2560).
การประยุกต์ใช้ยางพาราและดินซีเมนต์สาหรับงานก่อสร้างถนน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
[5] Yacine Benali and Fouad Ghomari. (2 june 2016). Latex
influence on the mechanical behavior and durability of
cementitious materials. trading as Taylor & Francis
Group, pp. 119-241.
[6] Sepehr Rezaeimalek, Reza Nasouri, Jie Huang, แ ล ะ
Sazzad Bin- Shafique. ( 2 0 September 2 0 1 8 ) . Curing
Method and Mix Design Evaluationof a Styrene- Acrylic
Based Liquid Polymer for Sand and Clay Stabilization.
ASCE (The American Society of Civil Engineers ).
[7] Jie Huang, Sazzad Bin- Shafique Sepehr Rezaeimalek.
(5 March 2019). Performance Evaluation for PolymerStabilized Soils. SAGE journals, pp. 58-66.

5. บทสรุป
-จากการทดสอบการบดอัดนั้น ค่ามีความหนาแน่นแห้งสูงสุดของดิน
ที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผสมพอลิเมอร์ยางสไตรีนอะคริลิค นั้นมีค่าสูงกว่า
ดินที่ป รับ ปรุงด้วยซีเมนต์ผสมยางพารา และปริมาณความชื้นที่ความ
หนาแน่นสูงสุดของดินซีเมนต์ผสมพอลิเมอร์ยางสไตรีนอะคริลิคจากรูปที่
10 นั้นมีความแปรปรวน อาจเกิดจากพอลิเมอร์ยางสไตรีนอะคริลิค นั้น
เป็นประเภทที่ใช้ผสมกับซีเมนต์ เมื่อนามาใช้กับดินจึงทาให้เนื้อพอลิเมอร์
เมอร์นั้นจับกับดินเม็ดละเอียดจึงส่งผลให้ความชื้น ในตัวอย่างแปรปรวน
และการปรับปรุงดินปลายตะแกรงด้วยวิธีทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมาทั้งหมด
ข้างต้น นั้นจะให้ค่าความชื้นที่เหมาะสมน้อยกว่าดินปลายตะแกรงปกติ
-จากผลการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดแกนเดียวนั้นจะเห็นได้ว่าดิน
ซีเมนต์ผสมพอลิเมอร์ ย างสไตรีนอะคริลิค มีค่า ก าลังรับ แรงอั ดสูงกว่า
ดินที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผสมยางพารา เนื่องจากพอลิเมอร์นั้นทาหน้าที่
เหมือนกาวที่ช่วยประสานมวลจึงทาให้รับแรงได้มากขึ้น
-จากผลการทดสอบการดู ด ซึ ม น้ าในมวลดิ น นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ดิ น
ที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผสมยางพารามีค่า ร้อยละการดูดซึมน้าในมวลดิน
สูงกว่าดินซีเมนต์ผสมพอลิเมอร์ยางสไตรีนอะคริลิค เนื่องจากเมื่อผสม
ยางพาราลงในดินแล้วภายในตัวอย่างดินนั้นมีความพรุนมากขึ้ น และ
ส่งผลให้กาลังรับแรงในแกนเดียวนั้นมีการแปรผกผันกับค่าร้อยละการดูด
ซึมน้าในมวลดิน อี ก ทั้งก้อ นตัว อย่า งดินปลายตะแกรง และดินปลาย
ตะแกรงที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์นั้น เกิดการพังทะลายของก้อนตัวอย่าง
ก่อนระยะเวลา 72 ชั่วโมง
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การประยุกต์เสาเข็มท่อเหล็กไมโครไพล์เป็นเสาเข็มพลังงานเพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศในอาคาร
บ้านพักอาศัย
Application of steel tube micro-piles as heat exchanging energy piles for air-conditioning
system of a residential building
อภินิติ โชติสังกาศ1,* ธิติ ชาญชญานนท์2 อรรถพร วิเศษสินธุ์3 สกาวรัตน์ สัตยานันท์4 และ สินีนาฏ อ่อนคา5
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บทคัดย่อ
เสาเข็มพลังงาน ทาหน้าที่สองประการ ได้แก่ (1) รับนาหนักอาคาร ส่ง
ถ่ า ยแรงสู่ ชันดิ นฐานรากที่มี ความแข็ งแรงเพีย งพอ ลดการทรุดตัว ของ
อาคาร และ (2) ส่งถ่ายความร้อน (หรือความเย็น) จากระบบปรับอากาศสู่
ดิน เนื่องจากดินมีความสามารถถ่ายเทความร้อนดีกว่าอากาศ ในประเทศ
ไทย พบว่ า พื นดิ น มี อุ ณ หภู มิ ค งที่ ต ลอดปี ที่ ป ระมาณ 28-30 องศา จึ ง
สามารถใช้ดูดซับความร้อนจากระบบปรับอากาศเพื่อลดการใช้พลังงานใน
อาคารได้ บทความนีนาเสนอการประยุกต์เสาเข็มท่อเหล็กไมโครไพล์ขนาด
6 นิวเป็นเสาเข็มพลังงานเพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศจาก
อาคารบ้านพักอาศัย โดยอธิบายการติดตังเสาเข็มพลังงานจานวน 13 ต้น ที่
ความลึ ก 17-18 เมตร ปลายเข็มอยู่ในชันทราย จากผลการทดสอบการ
ตอบสนองทางอุ ณหภูมิข องเสาเข็ มพบว่า ชันดินมีค่า สัมประสิทธิการนา
ความร้อนประมาณ 1.49-2 วัตต์ต่อเมตรต่อองศาเซลเซียส การวิเคราะห์ใน
เบืองต้นคาดว่าเสาเข็มพลังงานนีสามารถใช้งานกับระบบปรับอากาศขนาด
9000 BTU/hr ได้โดยไม่ทาให้อุณหภูมิโดยรอบเสาเข็มสูงเกิน 6 องศา หาก
ใช้งานตลอด 24 ชม.ติดต่อกัน 6 เดือน
คาสาคัญ: เสาเข็มพลังงาน, การถ่ายเทความร้อนในดิน, อาคารประหยัด
พลังงาน

Abstract
Energy piles serves two purposes, namely, (1) bearing the
building load and transferring it to the competent foundation
soil layer and reducing settlement (2) transferring the heat (or
coolness) from the air-conditioning system into the ground.
Since the ground has much better heat transferring property and
heat capacity than that of air, and in Thailand, the ground
temperature ranges between 28-30 degrees Celsius throughout

the year, the ground thus can be used to absorb the heat from
condensing unit of air-conditioning system in Thailand.
In
this study, the steel tube micropile (6” diameter) was used as
energy pile to transfer heat from air-conditioning system of a
residential house. The installation of 13 energy piles to depth of
17-18 m embedded in the sand layer was explained. The results
of thermal response test indicated the thermal conductivity of
about 1.49-2 Watts/m/Celsius. Based on preliminary analysis, it
is expected that this set of energy piles can be used as ground
source heat exchanger for 9000 BTU/hr air conditioning system
without causing the temperature at the pile perimeter to rise
above 6 degree Celsius for 24 hour operation time in 6 months.
Keywords: Energy pile, Ground heat transfer, Energy-saving
building

1. คานา
ปัจจุบันความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทย เพิ่มมากยิ่งขึนทุก
ปี การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างประหยัดในทุกภาคส่วน และ
การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable energy) จึ ง เป็ น ความจ าเป็ น
เร่งด่วนเพื่อลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ การใช้
พลังงานในบ้านพักอาศัยมีปริมาณสูงเป็นอันดับสามเมื่อจาแนกตามสาขา
เศรษฐกิจ [1] ในขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
ยังมีสัดส่วนไม่มากนักเพียง 15.2% เมื่อเทียบกับพลังงานฟอสซิลซึ่ งมีถึ ง
75.8%
จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพือ่
อนุรัก ษ์ พ ลั งงานและสิ่งแวดล้อ ม หรือ ที่รู้จั ก ในชื่อ อาคารเขี ย ว (Green
building)
มี ก ารพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น ต่ า งๆ อาทิ BREEAM
และ LEED สาหรับประเทศไทยได้พัฒนาเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันขึนใช้ชื่อว่า
TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability)
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เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อผู้พัฒนาโครงการ
Arifwidodo [2] ระบุ ว่า ระบบปรับ อากาศนันมีส่วนภาระทางไฟฟ้า
(Electricity load) ถึง 60% ของการปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ
ทั งนี เนื่ อ งจากประเทศไทยอยู่ ใ นเขตร้ อ น การใช้ ร ะบบปรั บ อากาศได้
กลายเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ อาคารแทบทุ ก หลั ง รู ป ที่ 1 แสดงแนวโน้ม
ปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศในประเทศไทย ซึ่งสูงขึนทุกปีเป็นไปตาม
การเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของเขตเมือง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (Urban heat island) หรือ
การที่อุณหภูมิในเขตเมืองสูงขึนกว่าเขตนอกเมืองซึ่งมีต้นไม้อยู่หนาแน่นกว่า
ระบบปรับอากาศทั่วไปยังปลดปล่อยความร้อนสู่อากาศโดยตรงจึงยิ่ง ส่งผล
ให้ ก ารใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม มากขึ นอย่า งทวีคู ณ และเกิ ด การกระจุ ก ตัว ของ
มลภาวะในเขตเมือง
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เชื่อมต่อกับปั้มความร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบทาความเย็นสู่ดิน
(หรือถ่ายเทความร้อนจากดินสู่ระบบทาความร้อน ในเขตอากาศหนาว)
ทังนีเนื่องจากดินมีความสามารถถ่ายเทความร้อนดีกว่าอากาศ จึงเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศได้อย่างดี และในประเทศไทย
พบว่าดินที่ความลึก 0-60 เมตร มีอุณหภูมิคงที่ตลอดปีที่ประมาณ 28-30
องศา จึ ง สามารถใช้ ดู ด ซั บ ความร้ อ นจาก Condensing unit เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ หรือเป็นการใช้เสาเข็มทาหน้าที่ส่งผ่าน
ความร้อน (Heat exchanger) นั่นเอง

ก
ข

ง

ค

จ

รูปที่ 1 สถิติการจาหน่ายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยตังแต่ปีพ.ศ. 25432558 [3]

การพัฒนาเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆจึงได้รับ
การพัฒนาขึนอย่างหลากหลาย อาทิ หลังคาโซลาร์เซลล์ การติดตังฉนวนใน
ส่วนต่างๆ ของอาคาร การปลูกหญ้าบนหลังคา ฯลฯ ในส่วนของฐานราก
อาคาร ได้มีการอาศัยการแลกเปลี่ยนพลังงานสู่ ใต้ดินที่ระดับตืน (Shallow
geothermal energy) มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ สภาพอากาศภายใน
อาคารให้เหมาะสม ด้วยหลักการ Ground Source Heat Pump (GSHP)
โดยอาศัย หลุมเจาะเป็นส่วนถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศ [4,5]
หรือ ฐานรากของอาคาร เช่น เสาเข็ม กาแพงห้องใต้ดิน หรือ อุโมงค์ เป็น
ส่วนถ่ายเทความร้อนกับดิน เรียกว่า Energy geostructure [6,7] ดังรูปที่
2
ดังนัน เสาเข็มพลังงาน (Energy pile) จะทาหน้าที่สองประการ ได้แก่
(1) รับนาหนักอาคารนาหนักบรรทุกจรต่างๆ ส่งถ่ายแรงสู่ชันดินฐานรากที่มี
ความแข็งแรงเพียงพอ ลดการทรุดตัวของอาคาร ซึ่งเป็นหน้าที่ปกติข อง
เสาเข็มทั่วไป (2) ส่งถ่ายความร้อน (หรือความเย็น) จากระบบปรับอากาศสู่
ดิน เสาเข็มพลังงานประกอบไปด้วยเสาเข็ม และ ท่อลูปพลังงาน (Thermal
loop pipe) โดยทั่ว ไปจะทาจากพลาสติก ชนิ ด HDPE และฝังอยู่ภ ายใน
เสาเข็ม โดยมี ท่อด้านบน (Header pipes) เชื่อมต่อระหว่างเสาเข็มแต่ละ
ต้ น เป็ น วงจรน าของเหลวถ่ า ยเทพลั ง งาน (Thermal transfer fluid)

รูปที่ 2 การใช้เสาเข็มพลังงานในต่างประเทศ ก) อาคาร Bay View campus ของ
บริษัทกูเกิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ข) เสาเข็มเจาะซึ่งผูกท่อ HDPE ไว้กับเหล็ก
เสริม เพื่อทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อน ค) เสาเข็มท่อเหล็กซึ่งติดตังท่อ HDPE
ในรูตรงกลางแล้วเทด้วยคอนกรีต ง) ลักษณะการติดตังท่อ HDPE กับเหล็กเสริม
สาหรับกาแพงไดอะแฟรม จ) การติดตังท่อ HDPE ภายในฐานราก [6,8]

การศึกษาด้านเสาเข็มพลังงานในประเทศไทยนันได้ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 10 ปี ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [918] ทั งการศึ ก ษาโดยใช้แ บบจ าลองกายภาพ แบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์
การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวและดินทรายกรุงเทพฯต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การตรวจวัดพฤติกรรมเสาเข็มจริง ในบทความนี
จะนาเสนอแนวทางการประยุก ต์เสาเข็ มพลังงานในบ้ า นพัก อาศัย การ
ออกแบบและการศึกษาการตอบสนองทางอุณหภูมิ (Thermal response
test) ของเสาเข็มกลุ่มในสนาม

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบ Ground-source heat pump
ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คือชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทพลังงาน
ความร้ อ น จากแหล่ ง หนึ่ ง เรี ย กว่ า Heat source มาท าให้ ร้ อ นขึ น โดย
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Compressor แล้ว ส่งไปยังอีกแหล่ง หรือ Heat sink เครื่อ งปรับอากาศที่
นิ ย มใช้ ใ นที่ พั ก อาศั ย ทั่ ว ไปจั ด เป็ น Air-source heat pump ที่ ใ ช้ อ ากาศ
ภายนอกเป็น Heat sink รับความร้อนจาก Condenser ซึ่งถ่ายเทความร้อน
ออกจากภายในอาคาร (หรือ Heat source) ทาให้อากาศในอาคารเย็นขึน
แต่ในกรณีเสาเข็มพลังงาน จัดเป็น Ground source heat pump เนื่องจาก
ใช้เสาเข็มและพืนดินเป็น Heat sink ในการรับความร้อนจาก Condensing
Unit
ประสิทธิภาพของปั้มความร้อน แสดงโดย ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพ
พลั ง งาน (Coefficient of Performance, COP) คื อ อั ต ราส่ ว นระหว่ า ง
พลั ง งานที่ ถ่ า ยเทได้ จ ากปั้ ม ความร้ อ น, 𝑄̇𝑠 , ต่ อ พลั ง งานที่ ปั้ ม ใช้ , 𝑄̇𝑖
(หน่ ว ยเป็ น Watts หรื อ BTU/hr) โดยค่ า COP เป็ น ค่ า ที่ ขึ นกั บ ชนิดของ
อุปกรณ์
COP =

energy output after heat pump [kW]
energy input for operation [kW]

𝑄̇

= 𝑄̇𝑠
𝑖

(1)
Takashima et al [4] ได้ทดลองระบบ Ground Source Heat Pump
โดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนชนิด ท่อพลาสติก HDPE ฝังในดินแบบ
Horizontal loop ที่ความลึก ประมาณ 1 เมตร ยาว 200 ม. ทดลองได้ค่า
COP ประมาณ 3-4 ส าหรั บ การออกแบบเสาเข็ ม พลั ง งาน ค่ า COP จะ
นาไปใช้ในการคานวณพลังงานที่ถ่ายเทสู่เสาเข็ม , 𝑄̇𝑟 โดยเมื่อทราบ ความ
ต้อ งการของระบบทาความเย็น 𝑄̇𝑠 (BTU/hr หรือ Watts) จะสามารถ
คานวณพลังงานที่จะถ่ายเทสู่เสาเข็ม 𝑄̇𝑟 ได้ดังสมการที่ 2
̇

(COP+1)𝑄𝑠
𝑄̇𝑟 =
COP

(2)

2.2 การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนสู่เสาเข็มและดิน
ในระหว่างการใช้งาน ปั้มความร้อนหรือระบบปรับอากาศจะถ่ายเท
ความร้อนผ่านนาซึ่งไหลเวียนภายในท่อพลาสติก HDPE เข้าสู่เสาเข็มและ
ดินโดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยนาที่หมุนเวียนในท่อ HDPE ซึ่งรับความ
ร้อนจาก Condensing Unit จะมีอุณหภูมิประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส
และดินโดยรอบเสาเข็มจะมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส จาก
ผลต่างของอุณหภูมินีจะส่งผลให้เกิดการถ่ายเทความร้อนขึน
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การถ่ายเทการถ่ายเทความร้อนในเสาเข็มพลังงานจะเกิดขึนผ่านวัสดุ 4
ชนิดด้วยกัน ได้แก่ (1) ของเหลว (โดยทั่วไปจะใช้ นา) ที่หมุนเวียนภายในท่อ
เพื่ อ พาความร้ อ นสู่ ดิ น (2) ท่ อ โดยทั่ ว ไปจะท าจากพลาสติ ก HDPE (3)
เสาเข็ม ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุที่ใช้ผลิตเสาเข็ม ได้แก่ คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตอัดแรง เหล็กกล้าชุบสังกะสี ฯลฯ รวมถึงวัสดุเกราท์ช่องว่างตรง
กลางเสาเข็ม เช่น มอร์ตาซีเมนต์ และ (4) ดินรอบเสาเข็ม ในการวิเคราะห์
เพื่อออกแบบเสาเข็มพลังงาน [7] ในเบืองต้นจะใช้การวิเคราะห์แบบง่า ย
Simplified infinite line source model [19] เพื่อคานวณหาอุณหภูมิรอบ
เสาเข็มและดิน โดยพิจารณาเฉพาะการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อน
และไม่ พิ จ ารณาความต้ า นทานความร้ อ นของเสาเข็ ม (Zero thermal
resistance of pile) ได้ดังสมการที่ 3
1

4𝛼 𝑡

𝑇(𝑡, 𝑅) − 𝑇0 = 𝑞̇ 𝑙 4𝜋𝜆 [𝑙𝑛 𝑅𝑑2 − 𝛾𝐸 ]
(3)
เมื่อ 𝑇(𝑡, 𝑅) คืออุณหภูมิที่ เวลา 𝑡 และระยะ 𝑅 จากแกนกลาง
เสาเข็ม 𝑇0 คือค่าอุณหภูมิเริ่มต้นในดินและเสาเข็ม (ปกติมีค่า
𝑇0 ~30 𝐶 ), 𝑞̇ 𝑙 คือค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อความยาวหนึ่ง
หน่วย (Linear power inject into pile, W/m), 𝜆 คือค่าสัมประสิทธิการ
นาความร้อนของดิน (W/(moC), 𝛼𝑑 คือค่าสัมประสิทธิการแพร่ความ
ร้อน (Ground thermal diffusivity, m2/s) 𝛾𝐸 คือค่าคงที่ของ Euler มี
ค่าเท่ากับ 0.5772
สมการที่ (3) สามารถนาไปคานวณหาอุณหภูมิที่จ ะเพิ่มขึนโดยรอบ
เสาเข็มระหว่างการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และเพื่อประเมินผลกระทบ
จากการถ่ายเทความร้อนสู่ดินได้ในเบืองต้น

3. กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย เขตหลักสี่
3.1 เสาเข็มพลังงานและการติดตั้ง
ในการศึกษานีได้ออกแบบและติดตังเสาเข็มพลังงาน โดยใช้เสาเข็มไม
โครไพล์ขนาด 6 นิว ส่วนหนึ่งของอาคารในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับชัน
ดิน (รูปที่ 4) เสาเข็มตอกลึกถึงชันทรายกรุงเทพชันแรก ปลายเสาเข็มอยู่ที่
ความลึกประมาณ 17.5-18 เมตร โดยใช้เสาเข็มทังหมด 13 ต้น ความยาว
ซึ่งใช้แลกเปลี่ยนความร้อน (Thermo-active length) รวม 227 เมตร แบ่ง
เสาเข็มทังหมดเป็น 2 ลูป (Loop 1 สีเหลือง และ Loop 2 สีแดง) เสาเข็ม
แต่ละต้นจะทาการใส่ท่อ HDPE ขนาด 32 มม. ลงไปภายในช่องว่างตรง
กลางเข็มไมโครไพล์ ในลักษณะ Single U-tube ดังรูปที่ 5 จากนันจึงเชื่อม
ท่อ HDPE ในลัก ษณะอนุก รมสาหรับ เสาเข็ มในแต่ละลู ป ในการใช้งาน
จะต้อ งมีระบบปั้ มทาหน้า ที่ห มุมเวีย นนา (Circulation) นานาร้อ น จาก
ระบบหล่อเย็นของ Condensing Unit แลกเปลี่ยนความร้อนสู่ดิน โดยนาที่
หมุนเวียนภายในท่อ HDPE จะเป็นระบบปิดและไม่สัมผัสกับดินโดยตรง

รูปที่ 3 ภาพตัดแสดงการถ่ายเทความร้อนภายในเสาเข็มพลังงาน [7]
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รูปที่ 4 ตาแหน่งเสาเข็มพลังงานในบ้านพักอาศัย เขตหลักสี่
การติดตังท่อลูปภายในเสาเข็มไมโครไพล์แสดงดังรูปที่ 5 เมื่อประกอบ
ท่อลูปแล้วเสร็จ หย่อนท่อลูปลงภายในเสาเข็ม แล้วเติมนาในท่อลูปไล่
อากาศออกจากท่อจนหมด อัดแรงดันนาไปที่ 8 บาร์เพื่อตรวจสอบการ
รั่วซึมของท่อ แล้วจึงเทคอนกรีตลงในเสาเข็ม ระมัดระวังไม่ให้เกิดโพรง
ภายในรูกลวง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการถ่ายเทความร้อน

รูปที่ 6 อุณหภูมิตามความลึก ในเสาเข็มไมโครไพล์ [16]
การทดสอบ TRT นันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติของดินด้าน
การถ่ายเทความร้อนได้แก่ 𝝀 คือค่าสัมประสิทธิการนาความร้อนของดิน
(W/(moC) เป็นหลัก และอาจรวมไปถึง 𝜶𝒅 คือค่าสัมประสิทธิการแพร่
ความร้อน (Ground thermal diffusivity, m2/s) หากมีการตรวจวัด
อุณหภูมิในดินที่บริเวณรอบเสาเข็มด้วย
การทดสอบอาศัยหลักการ
หมุนเวียนนาทีอ่ ุณหภูมิสูงกว่าดินเข้าไปภายในท่อลูบ HDPE ด้วยอัตราคงที่
𝒎̇ และวัดค่าอุณหภูมินาขาเข้าสู่ลูป 𝑻𝒊𝒏 และขาออกจากลูป 𝑻𝒐𝒖𝒕
โดยปกติหากมีการถ่ายเทความร้อนสู่ดิน ค่า 𝑻𝒊𝒏 จะมากกว่าค่า 𝑻𝒐𝒖𝒕
และสามารถคานวณอัตราการถ่ายเทความร้อนสู่เสาเข็ม (𝑸̇𝒓 ) ได้ดัง
สมการที่ 6
𝑸̇𝒓 = 𝒎̇𝑪∆𝑻
(6)
โดย 𝒎̇ คืออัตราการไหลของนาในท่อ (kg/sec), 𝑪 คือ ค่าความจุ
ความร้อนของนา เท่ากับ 4.1175 kJ/kg. Kelvin สาหรับนาที่อุณหภูมิ 30
องศา ∆𝑻 = 𝑻𝒊𝒏 − 𝑻𝒐𝒖𝒕 คือผลต่างระหว่างอุณหภูมิของนาก่อน
เข้าสู่เสาเข็มและหลังออกจากเสาเข็ม
และสามารถคานวณค่าอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนต่อความยาวหนึ่งหน่วย 𝒒̇ 𝒍 (Linear power inject into pile,
W/m)

รูปที่ 5 การติดตังท่อ HDPE ในเสาเข็มพลังงานไมโครไพล์
3.2 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเสาเข็มพลังงาน
ในการศึกษานีประเมินความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของเสาเข็ม
พลังงานแบบไมโครไพล์โดยการทดสอบ Thermal response test (TRT)
โดยขันตอนแรกในการศึกษาจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิภายในเสาเข็มไม
โครไพล์เพื่อประเมินค่า Background temperature หรือ 𝑻𝟎 ในสมการ
ที่ 3 จากผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 6 พบกว่าอุณหภูมิใต้ดินมีค่าค่อนข้าง
คงที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต [4,5,14]

𝒒̇ 𝒍 =

𝑸̇ 𝒓
𝑳

(7)

โดย 𝑳คือความยาวของเสาเข็ม (เฉพาะส่วนที่มีการติดตังท่อ HDPE)
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ก)
ก

ข)
รูปที่ 7 อุปกรณ์และการทดสอบ Thermal Response Test
รูปที่ 7 แสดงอุปกรณ์ในการทดสอบ TRT ซึ่งมีขันตอนดังนี (1) เปิดปั๊มเพื่อ
ทาการไหลเวียนนาที่ยังไม่ได้รับความร้อนเป็นเวลา 30-60 นาที เพื่อบันทึก
ค่าอุณหภูมิในเสาเข็ม (2) เปิด heater โดยตังอุณหภูมิไว้ที่ 50°C เพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิให้กับนาที่จะไหลเวียนเข้าไปในระบบ ขันตอนนียังไม่ต้องเปิดปั๊ม
เรียกขันตอนนีว่า stage 1 (3) เมื่ออุณหภูมินาเท่ากับ 50°C แล้วให้ทาการ
เปิดปั๊มเพื่อไหลเวียนนาร้อนเข้าไปในระบบ โดยใช้ระยะเวลาในขันตอนนี 23 วัน เรียกขันตอนนีว่า stage 2 (4) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมินาเฉลีย่ และเวลา ซึ่งเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้ดังนี
𝑻𝒇 (𝒕) = 𝐤 ⋅ 𝐥𝐧(𝐭) + 𝐜
(8)
ค่าความชัน k นาไปคานวณหาค่าการนาความร้อน  ได้ดังสมการที่ 9
𝒒̇

 = 𝟒𝝅⋅𝒌

(9)
เพื่อบันทึกอุณหภูมิ

หลังจากได้ข้อมูลเพียงพอแล้วทาการปิด heater
หลังจากการทดสอบ TRT เรียกขันตอนนีว่า stage 3
ตัวอย่างผลการทดสอบใน Stage 1 แสดงดังรูปที่ 8 พบว่า
อุณหภูมิในนาที่ไหลเวียนผ่านท่อลูปมีคา่ ประมาณ 30 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับ
ค่าซึ่งตรวจวัดภายในเสาเข็มดังแสดงในรูปที่ 6

ข
รูปที่ 9 ผลการทดสอบ TRT ในช่วง Stage 2 สาหรับ ก) ลูปที่ 1 และ
ข) ลูปที่2
รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบ TRT ในช่วง Stage 2 ทังกรณีลูปที่ 1 และ 2
จากการทดสอบมีการตังอุณหภูมิของ Heater ไว้ที่ 40 องศาเซลเซียส
เนื่องจากอุณหภูมินีมีคา่ ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของส่วนที่ใช้ระบายความร้อน
จาก Condensing Unit ของเครื่องปรับอากาศ แต่เนื่องจากปั๊มหมุนเวียน
นา ที่ใช้ในการทดสอบไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ นามีอัตราการ
ไหลสูงถึง 16 ลิตรต่อนาที เมื่อติดตังกับลูปภายในเสาเข็ม ทาให้อุปกรณ์
Heater ที่ใช้ไม่สามารถให้ความร้อนกับนาได้ทัน อุณหภูมิของนาที่เข้าสู่
ระบบจึงมีค่าต่ากว่าค่าที่ตังไว้อยู่ที่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส ทังนีอุณหภูมิ
ของนามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศเพียงเล็กน้อยตลอดการ
ทดสอบ ผลการทดสอบได้ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิของนาที่เข้าและ
ออกจากลูปที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.0094 และ 1.0468 องศาเซีล
เซียส ตามลาดับ
จากนันนาค่าความแตกต่างของอุณหภูมขิ าเข้าและออกจากลูป
คานวณไปคานวณอัตราการถ่ายเทความร้อนสู่เสาเข็มต่อความยาว ตาม
สมการที่ 6 และ 7 ผลการคานวณได้ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสู่เสาเข็ม
ต่อความยาวเฉลีย่ ของลูปที่ 1 และ 2 เท่ากับ 10.7413 และ 9.2932 W/m
ตามลาดับ จากนันนาค่านีไปคานวณค่าการนาความร้อนโดยใช้สมการที่ 9
ได้เท่ากับ 2.0145 และ 1.4911 W/m°C ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 8 อุณหภูมิพืนหลังของลูปที่ 1
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ตารางที่ 1 สมมุติฐานการใช้งานเสาเข็มพลังงานกับระบบปรับอากาศ
Q's
COP Q'r
Total
Actual
thermoinjected
active
power into
length
energy pile,
q'
ก

BTU/hr Watts

Watts m

W/m

9000

2637.6 3.5

3391.3 227

14.9

18000

5275.3 3.5

6782.5 227

29.9

24000

7033.7 3.5

9043.3 227

39.8

ข

รูปที่ 10 การคานวณค่าสัมประสิทธิการนาความร้อนจากผลการ
ทดสอบ TRT ก) ลูปที่ 1 ข) ลูปที่ 2
3.3 การวิเคราะห์การใช้งานระบบ Ground Source Heat Pump
ในการศึกษานีได้ตังสมมุติฐานการใช้งานเสาเข็มพลังงานกับระบบปรับ
อากาศที่ความจุต่างๆกันดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อประเมินหาค่าความร้อน
ที่จะต้องถ่ายเทสู่ดิน และความร้อนทีอ่ าจเกิดขึนโดยรอบเสาเข็ม โดยใช้
แบบจาลอง Simplified infinite line source model โดยกาหนดค่า 𝝀=
1.745 W/(moC) และค่า 𝜶𝒅 = 1.2E-6 m2/s และกาหนดรูปแบบการใช้
งานระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1
เดือน และ 6 เดือน นาไปคานวณค่าอุณหภูมิที่คาดว่าจะเพิ่มขึนโดยรอบ
เสาเข็ม ดังแสดงในรูปที่ 11 ทังนีรูปแบบการใช้งานเครื่องปรับอากาศนี
กาหนดให้เป็น extreme simplified case ในความเป็นจริง การใช้งาน
ระบบปรับอากาศมักไม่ตลอดช่วงเวลา 24 ชม.ในหนึ่งวัน นอกจากนัน
ลักษณะการถ่ายเทความร้อนสู่ดินจะมีลกั ษณะ 2 หรือ 3 มิติ ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ได้โดยวิธี Finite Difference หรือ Finite Element และอาจมีผล
จากการไหลของนาใต้ดินในชันทราย ซึง่ จะช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีขึน ผล
การวิเคราะห์ในรูปที่ 11 เป็นเพียงผลการวิเคราะห์สาหรับการออกแบบใน
เบืองต้นเท่านัน

รูปที่ 11 อุณหภูมิที่เพิ่มขึนรอบเสาเข็ม ภายใต้สภาวะการใช้งานต่างๆ
อย่างไรก็ดี จากผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 11 หากกาหนดเกณฑ์การออกแบบ
ให้อุณหภูมิโดยรอบเสาเข็มสูงขึนไม่เกิน 40 องศา ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิของนา
ภายในท่ อ HDPE ซึ่ ง รั บ ความร้ อ นจากชุ ด CDU ของระบบปรั บ อากาศ
เนื่องจากหากอุณหภูมิรอบเสาเข็มสูงขึ นใกล้เคียงกับอุณหภูมิของนาในท่อ
HDPE ก็ จ ะเป็ น การลดประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ Ground source heat
pump ลงได้ จากข้อพิจารณาดังกล่าวก็สามารถนาไปกาหนดค่า BTU/hr
ที่มีความเหมาะสมกับจานวนเสาเข็มในเบืองต้นได้เท่ากับ 9000 BTU/hr
ทังนีจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลในระยะยาวต่อไป
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4. บทสรุป
บทความนีนาเสนอผลการศึก ษาการใช้ เสาเข็ มท่อ เหล็ก ไมโครไพล์
ขนาด 6 นิว เป็นเสาเข็มพลังงาน เพื่อทาหน้าที่รับนาหนักอาคารและส่งถ่าย
ความร้อ นจากระบบปรับอากาศสู่ดิน พบว่า พืนดินมีอุณหภูมิคงที่ ตลอด
ความลึกที่ประมาณ 30 องศา โดยอธิบายการติดตังเสาเข็มพลังงานจานวน
13 ต้ น ที่ ค วามลึ ก 17-18 เมตร ปลายเข็ ม อยู่ ใ นชั นทราย จากผลการ
ทดสอบการตอบสนองทางอุณหภูมิของเสาเข็มพบว่าชันดินมีค่าสัมประสิทธิ
การนาความร้อนประมาณ 1.49-2 วัตต์ต่อเมตรต่อองศาเซลเซียส จากผล
การวิเคราะห์ในเบืองต้นคาดว่ าสามารถใช้งานกับระบบปรับอากาศขนาด
9000 BTU/hr ได้โดยไม่ทาให้อุณหภูมิโดยรอบเสาเข็มสูงเกิน 6 องศา หาก
ใช้งานตลอด 24 ชม.ติดต่อกัน 6 เดือน
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อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะต่อการทรุดตัวของผิวดินจากการก่อสร้าง
อุโมงค์คู่ - การวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบสามมิติ
Influence of lagging distance on ground surface settlement due to mechanized twin
tunneling - 3D numerical simulation
ทิพวรรณ อิ่มเอิบ1 ประทีป หลือประเสริฐ2,* และ พรเกษม จงประดิษฐ์3
1,2
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บทคัดย่อ

parallel is considered in the current method. The lagging
distance, which has also the effect on ground surface settlement,
has not been taken into account. Thus, this research investigates
the influence of lagging distance on ground surface behavior to
get insight into this behavior and provide a basic understanding
for further improvement of prediction. Series of parametric study
by 3D Finite Element Method (FEM) on the validated prototype
case is conducted. The parameters of the Metropolitan Rapid
Transit Chaloem Ratchamongkhon Line (MRT Blue Line) projects,
e.g. soil profile, tunnel characteristic, are used to model in this
study. In the analyses, the lagging distance (longitudinal direction)
and distance between the two tunnels (transverse direction) are
varied.

การทานายค่าการทรุดตัวของผิวดิน (Surface settlement) จากการ
ขุดเจาะอุโมงค์คู่ โดยหัวเจาะแบบปรับความดันดินสมดุล (Earth pressure
balance shield) มี ค วามส าคั ญ ในการประเมิ น ผลกระทบเบื้ อ งต้ น ที่ จ ะ
เกิดขึ้นในขณะก่อสร้า ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้ นจากการขุ ด
เจาะอุโมงค์ ที่ผ่านมามีการนาเสนอวิธีการประมาณค่าการทรุดตัวของผิวดิน
จากอุโมงค์คู่หลายวิธี เช่นวิธีทับซ้อนกราฟ (Superposition technique)
โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับสมการ Gaussian เป็นการรวมแนวการทรุดตัวของผิว
ดินจากอุโมงค์ตัวแรกเข้ากับแนวการทรุดตัวจากอุโมงค์ตัวที่สองซึ่งค่าที่ได้จะ
เป็นแนวการทรุดตัวโดยรวมที่เกิดจากการก่อสร้างอุโมงค์คู่ อย่างไรก็ ตาม
การศึก ษาก่อ นหน้ายังไม่ได้พิจารณาระยะห่ างระหว่า งหัว เจาะ (Lagging
Distance) ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าของการทรุดตัวของผิวดิน ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงศึกษาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะต่อการทรุดตัวของผิวดิน จาก
การขุดเจาะอุโมงค์คู่เพื่อให้เข้าใจและเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาสมการ Keywords: 3D FEM, Mechanized Twin tunnels, Lagging Distance,
ต่อไป โดยจะใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบสามมิติ วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ กับ Prediction, Surface Settlement
ปัญหาต้นแบบอุโมงค์รถไฟฟ้ามหานครที่มีผลตรวจวัดให้ปรับเทียบได้ ในการ
วิเคราะห์ได้แปรเปลี่ยนค่าระยะห่างระหว่างหัวเจาะ และระยะห่างระหว่าง
1. คานา
อุโมงค์ทั้งสอง เพื่อตรวจสอบการทรุดตัวโดยรวมที่เกิดขึ้น
ค าส าคั ญ : ไฟไนต์ อิ ลิ เ มนต์ 3มิ ติ , อุ โ มงค์ คู่ , ระยะห่ า งระหว่า งหั ว เจาะ,
สมการ, การทรุดตัวของผิวดิน

Abstract
The predictions of ground surface settlement due to
mechanized twin tunneling is necessary for establishing the
suitable countermeasure during excavation. The predictions are
often done by superposition of settlement curves (commonly in
form of Gaussian distribution) from excavation of each individual
tunnel. However, only the distance between two tunnels in

การขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของสั ง คมเมื อ งในปั จ จุ บั น ทั้ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ส่งผลให้ เกิดการจั ดการด้า นสาธารณูป โภค
ตลอดจนบริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ให้ พ ร้ อ มส าหรั บ การอยู่ อ าศั ย และระบบ
คมนาคม แต่ด้วยพื้นที่ก่อสร้างบนดินที่มีอยู่อย่างจากัด การก่อสร้างอุโมงค์
จึ งเป็ นส่ว นสาคัญในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาหรับเมืองที่มีความ
หนาแน่นของประชากรสูง
แนวเส้นทางการก่อสร้างอุโมงค์ รถไฟฟ้า ในเขตเมืองจะมีลักษณะเป็น
การขุดเจาะอุโมงค์คู่ที่ขนานกันเพื่อให้รถไฟฟ้าใต้ดินสามารถวิ่งไป-กลับได้
ตลอดแนวเส้ น ทาง โดยหั ว เจาะแบบปรั บ ความดั น ดิ น สมดุ ล เป็ น วิ ธี ที่
เหมาะสมกับสภาพดินในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการ
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ก่อสร้างอุโมงค์จะเกิดการสูญเสียมวลดินรอบ ๆ หัวเจาะในระหว่างการขุด
เจาะส่งผลให้ดินเกิดการทรุดตัวของผิวดิน (Surface settlement) จนส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงได้ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จึ งจ าเป็ นที่จ ะต้อ งวิเคราะห์ การทรุดตัวที่ผิวที่จ ะเกิดขึ้ น เพื่อ ประเมินผล
กระทบเบื้ อ งต้นที่ อ าจเกิดขึ้ นในขณะการก่อ สร้างอุ โ มงค์ เพื่อ เตรีย มการ
ป้องกันหรือปรับเปลี่ยนวิธีขุดเจาะ
รูปแบบการทรุดตัวของผิวดินที่เกิดจากการขุดเจาะอุโมงค์คู่จะมีความ
แตกต่างจากการทรุดตัวของผิวดินที่เกิดจากอุโมงค์เดี่ยว (Single tunnel)
เพราะมี ปั จ จั ย เพิ่ ม มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ระยะห่ า งระหว่ า งอุ โ มงค์
(Clearances, B) ดังแสดงในรูป 1. หรือ ระยะห่างระหว่างหัวเจาะ (Lagging
Distance, Lf) ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างหัวเจาะอุโมงค์ตัวแรกและหัวเจาะ
อุโมงค์ตัวที่สองในการก่อสร้างอุโมงค์คู่ดังแสดงในรูป 2. ซึ่งค่าการทรุดตัว
ของผิวดินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและคาดการณ์ได้ค่อนข้างยากกว่าใน
อุโมงค์เดี่ยว

รูปที่ 1 รูปตัดด้านหน้าแสดงระยะห่างระหว่างอุโมงค์ (Clearance, B) ของการขุด
เจาะอุโมงค์คู่
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ที่ผ่านมามีการนาเสนอวิธีประมาณแนวการทรุดตัวของผิวดิน ที่เกิดขึ้น
จากการขุดเจาะอุโมงค์หลายวิธี เช่น Gaussian curve ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยม
มากที่สุดในการประมาณรูปร่างการทรุดตัวของผิวดินที่เกิดขึ้นการขุดเจาะ
อุ โ มงค์เดี่ย ว แนวโน้มของการทรุดตัวของผิว ดินสมมาตรกับ แนวกึ่งกลาง
อุโมงค์ แนวการทรุดตัวของผิวดินที่เกิดจากการขุดอุโมงค์คู่ มีลักษณะที่ไม่
สมมาตรและยังสังเกตได้ว่า จุดที่ทรุดตัวสูงสุดไม่จาเป็นต้องอยู่ ณ ตาแหน่ง
กึ่งกลางระหว่า งอุ โ มงค์ ดังนั้น สมการ Gaussian จึ งไม่สามารถนามาใช้
ประมาณแนวการทรุดตัวของผิวดินเหนืออุโมงค์คู่ โดยตรงได้ [3] จึงได้เสนอ
วิ ธี ทั บ ซ้ อ นกราฟ (Superposition Curve Technique) เพื่ อ ประมาณค่ า
การทรุดตัวของผิวดินจากอุโมงค์คู่ นอกจากนั้น [4] ได้นาเสนอการพิสูจน์
วิธีการทับซ้อนกราฟ โดยพิจารณาถึงระยะห่างระหว่างอุโมงค์ (Clearance)
โดยผลลัพธ์ของงานวิจัยได้ทาให้การประมาณค่าการทรุดตัวของผิวดินดีขึ้น
อย่างไรก็ตามการศึกษาก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาถึงระยะห่าง
ระหว่างหัวเจาะ (Lagging Distance) ร่วมกับระยะห่างระหว่างอุโมงค์คู่ ซึ่ง
มีผลกระทบต่อค่าของการทรุดตัวของผิวดิน ดังนั้นจุดมุ่งหมายหมายของ
งานวิจัยนี้คือการศึกษาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะต่อการทรุดตัว
ของผิ ว ดิ น จากการขุ ด เจาะอุ โ มงค์ คู่ ในการวิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ปรเปลี่ ย นค่ า
ระยะห่ า งระหว่ า งหั ว เจาะ และระยะห่ า งระหว่ า งอุ โ มงค์ ทั้ ง สอง เพื่ อ
ตรวจสอบการทรุดตัวโดยรวมที่เกิดขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบ
สามมิติ วิธีไฟไนต์อิลิ เมนต์ด้วยซอฟต์แวร์ PLAXIS 3D เวอร์ชั่น 2017 กับ
ปัญหาต้นแบบอุโมงค์รถไฟฟ้ามหานครที่มีผลตรวจวัดให้ปรับเทียบได้

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์
2.1 การกาหนดกรณีศึกษา

รูปที่ 2 รูปตัดด้านข้างแสดงระยะห่างระหว่างหัวเจาะ (Lagging Distance, 𝐿𝑓 )
ของการขุดเจาะอุโมงค์คู่

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น [1] ได้ศึกษาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัว
เจาะ โดยกาหนดระยะที่ 0 𝐿𝑠 , 1𝐿𝑠 , 2𝐿𝑠 , 3𝐿𝑠 และ8𝐿𝑠 (โดยที่ 𝐿𝑠 คือ
ความยาวของหัวเจาะ ดังรูปที่ 2) ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างระหว่างหัว
เจาะ (Lagging Distance) ส่ ง ผลอย่ า งมากต่ อ ค่ า การทรุ ด ตั ว ของผิ ว ดิ น
(Surface Settlement) โดยระยะที่ส่งผลมากที่สุดคือ 0 𝐿𝑠 อีกทั้งยังมีการ
จ าลองโครงการของ [2] โดยศึก ษาระยะห่ า งระหว่า งหั ว เจาะ (Lagging
Distance) โดยพิ จ ารณารู ป แบบอุ โ มงค์ เ ป็ น ชิ้ น ส่ ว นแบบมี ร อยต่ อ ผล
การศึกษาสรุปได้ว่าค่าการทรุดตัวจะลดลง ตามระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่
เพิ่มขึ้นที่ซึ่งสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัย [1]

การศึกษานี้พิจารณาระยะห่างระหว่างหัวเจาะ โดยลาดับการขุดอุโมงค์
คู่จาลองดังต่อไปนี้: (1) การขุดของอุโมงค์แรก (ซ้าย); (2) การขุดอุโมงค์ที่
สอง (ขวา) ที่รักษาระยะห่างระหว่างหัวเจาะ (Lagging Distance, 𝐿𝑓 ) ที่
ระยะ 0𝐿𝑠 , 2𝐿𝑠 , 4𝐿𝑠 , 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ10𝐿𝑠 (โดยที่ 𝐿𝑠 คือความยาวของ
หั ว เจาะ ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 8.40 เมตร ในงานนี้ ) พร้ อ มพิ จ ารณาระยะห่ า ง
ระหว่างอุโมงค์ (Clearance, B) ที่ระยะ 0.25D และ2.00D (โดยที่ D คือเส้น
ผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.30 เมตร ในงานนี้)
2.2 การวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (FEM)
2.2.1 การจาลองและสภาวะขอบเขตของแบบจาลอง
การกาหนดสภาวะขอบเขต (Boundary condition) ของแบบจาลองมี
ผลต่อการวิเคราะห์จึงต้องกาหนดให้มีความเหมาะสม โดยสภาวะขอบเขต
กาหนดให้บริเวณด้านข้าง, ด้านหน้าและด้านหลัง ถูกจากัดการเคลื่อนที่ใน
แนวราบแต่ปล่อยให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งได้อย่างอิสระ ส่วนสภาวะขอบเขต
บริ เ วณด้ า นล่ า งจะถู ก จ ากั ด การเคลื่ อ นที่ ทั้ ง ในแนวราบและแนวดิ่ ง ผิ ว
ด้านบนของแบบจาลองปล่อยให้เคลื่อนที่ได้อิสระทุกทิศทางดังแสดงไว้ใน
รู ป ที่ 3. ชั้ น ดิ น ในการศึ ก ษาเป็ น ชั้ น ดิ น ทั่ ว ไปในกรุ ง เทพมหานคร
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ประกอบด้วยชั้นดินถม, ชั้นดินเหนียวอ่อน, ชั้นดินเหนียวแข็ง (ชั้นที่ 1) ชั้น
ทราย (ชั้นที่ 1), ชั้นดินเหนียวแข็ง (ชั้นที่ 2) และชั้นทราย (ชั้นที่ 2) โดย
อุโมงค์วางตัวระหว่างชั้น ชั้นดินเหนียวแข็ง (ชั้นที่ 1), ชั้นทราย (ชั้นที่ 1)
และชั้นดินเหนียวแข็ง (ชั้นที่ 2)

2.2.3 คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ผ นั ง อุ โ มงค์ , หั ว เจาะอุ โ มงค์ ,
grouting layer
ในการศึกษากาหนดคุณสมบัติของผนังอุโมงค์และหัวเจาะอุโมงค์เป็น
แบบ Shell Element หนา 0.15 และ0.07 เมตร ตามล าดั บ , grouting
layer เป็น Solid Element หนา 0.30 เมตร อ้างอิงจากงานวิจัย [6] ดัง
แสดงไว้ใน รูปที่ 4. โดยคุณสมบัติของทั้งสามองค์ประกอบดังกล่าวสมมติให้
เป็ นพฤติก รรมยืดหยุ่นโดยมีค่า พารามิเตอร์ ที่ใช้ในการศึก ษาแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2.
รูปที่ 3 แสดงสภาวะขอบเขตของแบบจาลอง และชั้นดินทัว่ ไปในกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้ในการศึกษา

2.2.2 คุณสมบัติของชั้นดินในการสร้างแบบจาลอง
ในการวิเคราะห์ จาเป็นต้องระบุรูปแบบการจาลองพฤติกรรมของดิน
โดยการเลือกใช้แบบจาลองของดินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
เนื่อ งจากแบบจาลองที่ซับ ซ้อนขึ้ นจ าเป็ นต้องใช้การป้อ นค่าคุณสมบัติที่
เพิ่มขึ้นและยังใช้เวลาในการวิเคราะห์ ที่นานขึ้นด้วย ในการศึกษาอ้างอิง
ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดินของแบบจาลองจากโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสาย
เฉลิมรัชมงคล(MRTA) และคุณสมบัติของผนังอุโมงค์, คุณสมบัติของการขุด
เจาะอุโมงค์จากงานวิจัย [6] ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1. และตารางที2่ .

รูปที่ 4 ภาพตัดขวางแสดงรูปแบบของการจาลองการขุดเจาะ

2.3 การจาลองวิธีการขุดเจาะ

ตารางที่ 1. คุณสมบัตขิ องชัน้ ดินของแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา [6]

ตารางที่ 2. คุณสมบัตขิ องผนังอุโมงค์และคุณสมบัติของการขุดเจาะอุโมงค์ [6]

จาลองขั้นตอนการขุดเจาะอุโมงค์คู่ด้วยหัวเจาะปรับแรงดันดินสมดุล
(EPB shields) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5 กาหนดให้ความยาวของหัวเจาะอุโมงค์
, 𝐿𝑠 เท่ากับ 8.4 เมตร และความกว้างของชิ้นส่วนอุโมงค์มีขนาด 1.20
เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับความกว้างของผนังอุโมงค์ มีจานวนผนังอุโมงค์ทั้งสิ้น
115 วงตามแนวยาวของแต่ ล ะอุ โ มงค์ ระยะทาง 138 เมตร สามารถ
แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การกาหนดความดันหน้าหัวเจาะ ในแต่ละรอบการขุด
เจาะ จาเป็นที่จะต้องถูกกาหนดไว้ก่อนที่การขุดเจาะจะเกิดขึ้น โดยประเมิน
จากแนวเส้นทางอุ โ มงค์แ ละสภาพทางธรณี ซึ่งความดันหน้า หั ว เจาะที่
กาหนดนี้จะใช้เป็นปัจจัยควบคุมขณะทาการขุดเจาะ มีค่า 180-230 kPa.
ของทั้งสองอุโมงค์ โดยกาหนดค่าการสูญเสียมวลดิน (Contraction ratio)
ของอุโมงค์ที่แรกที่ 0.35 เปอร์เซ็นต์ และอุโมงค์ที่ สอง ที่ 0.30 เปอร์เซ็นต์
อ้างอิงการเปรียบเทียบข้อมูลจริงจาก[6] หัวเจาะจะมีการทางานระยะทาง
รวม 8.4 เมตรหรือจาลองให้เป็นวงรอบประมาณ 7 วง
ขั้นตอนที่ 2 การใส่ค่าแรงดันน้าปูน 200 kPa. บริเวณดินโดยรอบตาม
แนวเส้นรอบวงการขุดเจาะ
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ขั้นตอนที่ 3. เปลี่ยนค่าแรงดันดินน้าปูนเป็นปูนชนิดแข็งบริเวณช่องว่าง
ระหว่างหัวเจาะกับผนังอุโมงค์ และใส่ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ ให้มีคุณสมบัติ
แสดงไว้ในตารางที่ 2. ทาตามขั้นตอนจนได้ระยะทางทั้งสิ้น 138 เมตร รูปที่
5. แสดงการจาลองขั้นตอนการขุดเจาะอุโมงค์คู่
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3.1 การทรุดตัวของผิวดิน (Surface settlement)
3.1.1 การปรับเทียบแบบจาลอง
รูปที่ 7. แสดงผลการทรุดตัวของผิวดินระหว่างที่ได้จากการวิเคราะห์
ด้วยวิธีการและแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา และผลตรวจวัดจริง ทั้งจาก
การขุดอุโมงค์แรกตัวเดียว และจากการขุดทั้งสองอุโมงค์ทาให้สามารถ
ปรับเทียบการจาลองตามลาดับขั้นการขุดได้ จากรูปจะเห็นว่าทั้งแนวและ
ค่าการทรุดตัวทั้งสองทั้งขั้นตอนจากการวิเคราะห์มีความใกล้เคียงกับ ผล
ตรวจวั ด จริ ง มาก วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ที่ ใ ช้ จึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะใช้ใน
การศึกษาต่อไป

รูปที่ 5. แสดงการจาลองขัน้ ตอนการขุดเจาะอุโมงค์คู่

2.4 การเทียบวัดความถูกต้องของแบบจาลอง (Calibrate model)
ก่อ นทาการวิเคราะห์ ต่อไป จะเทีย บวัดความถู กต้อ งของการจาลอง
รูปที่ 7. แสดงการเปรียบเทียบระหว่างผลการวิเคราะห์ด้วยวิธกี ารและแบบจาลอง
(Model calibration) ในขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ ที่มีผลตรวจวัดจริงให้
ที่ใช้ในการศึกษา
เปรียบเทียบได้ โดยเทียบวัดผลการวิเคราะห์กับข้อมูลค่าการทรุดตัวของผิว
ดินจาก [5] ที่รูปตัด CS-8B โดยอุโมงค์ลึก 19 เมตร และระยะห่างระหว่าง
3.1.2 อิ ท ธิ พ ลของระยะห่ า งระหว่ า งหั ว เจาะ (Lagging
อุโมงค์เท่ากับ 1.5D ดังตัวอย่างแบบจาลองการวิเคราะห์ ที่แสดงไว้ใน รูปที่
Distance)
6.
รูปที่ 8. แสดงการเปลี่ยนแปลงของการทรุดตัวของผิวดินจากการขุด
เจาะอุโมงค์คู่ด้วยระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่แตกต่างกัน โดยที่ระยะห่าง
ระหว่างอุโมงค์(B) เท่ากับ 0.25D หรือ 7.88 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้ที่สุด
ในการศึก ษานี้ โดยแนวการทรุดตัว ของผิว ดินที่ 0𝐿𝑠 จะสมมาตรกับ จุ ด
กึ่งกลางระหว่า งอุ โ มงค์ แต่ในกรณีข อง 2𝐿𝑠 , 4𝐿𝑠 , 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ10𝐿𝑠
แนวการทรุดตัวของผิวดินจะมีเบ้ไปทางอุโมงค์ตัวแรกมากกว่า เนื่องจากค่า
การสูญเสียมวลดินของการขุดอุโมงค์ตัวแรกมีค่ามากกว่า

รูปที่ 6. แสดงแบบจาลองในการเทียบวัดความถูกต้องแบบจาลอง

3. ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล
ในหัวข้อนี้แสดงการทรุดตัวของผิวดินเหนืออุโ มงค์ในระหว่า งการขุ ด
เจาะอุโมงค์คู่ขนาน โดยจะทาการตรวจสอบความถูกต้องของการจ าลอง
เปรีย บเทีย บผลการวิเคราะห์ กับ ผลตรวจวัด ของปั ญ หาต้นแบบ จากนั้น
วิเคราะห์เชิงตัวแปร (parametric study) เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
การทรุดตัวของผิวดิน เมื่อระยะห่างระหว่างหัวเจาะและระยะห่างระหว่าง
อุโมงค์แปรเปลี่ยนไป กาหนดระนาบที่เก็บค่าการทรุดตัว จากขอบเขตของ
แบบจาลองที่ y = 69 เมตร เมื่อการขุดอุโมงค์ถึงสถานะคงที่แล้ว (หมายเหตุ
ผลที่แสดงในบทความนี้เลือกเฉพาะกรณีที่น่าสนใจมานาแสดง)

รูปที่ 8. การเปลี่ยนแปลงของการทรุดตัวของผิวดินจากการขุดเจาะอุโมงค์คู่ ใน
อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่ระยะ 0𝐿𝑠 , 2𝐿𝑠 , 4𝐿𝑠 , 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ
10𝐿𝑠 (โดยที่ 𝐿𝑠 คือความยาวของหัวเจาะ) โดยมีระยะห่างระหว่างอุโมงค์เท่ากับ
0.25D (โดยที่ D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์)

GTE10-4

1370

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

และรูปที่ 9. แสดงการเปลี่ยนแปลงของการทรุดตัวของผิวดินจากการ
ขุดเจาะอุโมงค์คู่ด้วยระยะห่างระหว่า งหัวเจาะ(𝐿𝑓 ) ที่แตกต่างกัน โดยมี
ระยะห่างระหว่างอุโมงค์โดยมีระยะห่างระหว่างอุโมงค์ (B) เท่ากับ 2D หรือ
18.90 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ห่างที่สุดในการศึกษานี้ พบว่าแนวการทรุดตัว
ของผิวดินมีลักษณะไม่เป็นร่องลึกที่สุดที่จุดกึ่งกลางอุโมงค์ แสดงให้เห็นว่า
การขุดเจาะอุโมงค์ตัวแรกยังคงส่งอิทธิพลกับการขุดเจาะอุโมงค์ตัวที่สองอยู่
แม้ว่าระยะห่างระหว่างอุโมงค์จะมีค่ามากถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

รูปที่ 9. การเปลี่ยนแปลงของการทรุดตัวของผิวดินจากการขุดเจาะอุโมงค์คู่ ใน
อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่ระยะ 0𝐿𝑠 , 2𝐿𝑠 , 4𝐿𝑠 , 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ
10𝐿𝑠 (โดยที่ 𝐿𝑠 คือความยาวของหัวเจาะ) โดยมีระยะห่างระหว่างอุโมงค์เท่ากับ
2D (โดยที่ D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์)

โดยค่ า การทรุ ด ตั ว ของผิ ว ดิ น สู ง สุ ด จากการขุ ด เจาะอุ โ มงค์ คู่ ด้ ว ย
ระยะห่ า งระหว่ า งหั ว เจาะ (𝐿𝑓 ) ที่ แ ตกต่ า งกั น แสดงไว้ ใ น รู ป ที่ 10. เมื่ อ
พิจารณาการแปรเปลี่ยนของระยะห่างระหว่างหัวเจาะจะสังเกตได้ว่าช่วง
ระยะห่างที่ 0𝐿𝑠 , 2𝐿𝑠 และ4𝐿𝑠 ค่าการทรุดตัวสูงสุดจะมีค่า เพิ่มขึ้ น ตาม
ระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่มากขึ้น ผลที่สังเกตได้จากการศึกษานี้ต่างจาก
การศึกษาก่อนหน้า [1] และ [2] ที่ระบุว่าระยะห่างของหัวเจาะที่เพิ่มขึ้นจะ
ทาให้การทรุดตัวของผิวดินหลังขุดอุโมงค์ทั้งคู่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีอิทธิพล
ของความดันหน้าหัวเจาะ ซึ่งในกรณีของ 0𝐿𝑠 พบว่าค่าการทรุดตัวของผิว
ดินที่ต่าที่สุดเนื่องจากอิทธิพลของความดันหน้าหัวเจาะส่งผลร่วมกันทั้งสอง
อุโมงค์ และจะมีค่าการทรุดตัวเพิ่มมากขึ้นในระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่
เพิ่มขึ้นในกรณีของ 2𝐿𝑠 และ4𝐿𝑠 ตามลาดับ โดยค่าการทรุดตัวของผิวดิน
ที่มีค่าเพิ่มขึ้นมานั้นเป็นผลมาจากอิทธิพลของความดันหน้าหัวเจาะส่งผล
ร่วมกันได้น้อยลงตามระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรณีของ
ระยะห่างระหว่างอุโมงค์(B) เท่ากับ 0.25D และ2.00D
แม้ว่าอิทธิพลของความดันหน้าหัวเจาะจะมีส่วนสาคัญต่อค่าการทรุด
ตัวของผิวดิน แต่ในการพิจารณาการแปรเปลี่ยนของระยะห่างระหว่า งหัว
เจาะช่วงระยะห่างที่ 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ10𝐿𝑠 ในกรณีของระยะห่างระหว่าง
อุโมงค์(B) เท่ากับ 0.25D พบว่าระยะห่างที่ 6𝐿𝑠 และ8𝐿𝑠 ค่าการทรุดตัว
สูงสุดจะมีค่าลดลงมา ซึ่งเชื่อได้ว่าอิทธิพลของความดันหน้าหัวเจาะไม่ส่งผล
ร่วมกันแล้ว โดยมีเพียงอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะเท่านั้น จึงทา
ให้ค่าการทรุดตัวของผิวดินจะมีค่าลดลงตามระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่เพิม่
มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีระยะห่างที่มีค่ามากพอ (𝐿𝑓 =10𝐿𝑠 ) จะทาให้ค่า
การทรุดตัวจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งดังงานวิจัยของ [1] และในกรณีของระยะห่าง
ระหว่างอุโมงค์(B) เท่ากับ 2.00D พบว่าค่าการทรุดตัวสูงสุดในช่วงที่ 6𝐿𝑠 ,
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8𝐿𝑠 และ10𝐿𝑠 มีค่าลดลงมาเช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาแรก แต่อย่างไรก็
ตามในกรณีที่ระยะห่างระหว่างอุโมงค์เท่ากับ 2.00D ค่าการทรุดตัวของผิว
ดินในช่วงที่ 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ10𝐿𝑠 มีค่าที่เปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงได้ผลลัพธ์
ของค่าการทรุดตัวของผิวดินสูงสุดอยู่ที่ระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่ 4𝐿𝑠 ซึ่ง
จะสามารถบ่งบอกได้ว่าอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะในช่วง 0𝐿𝑠 ,
2𝐿𝑠 และ4𝐿𝑠 จ าเป็ น ที่ต้อ งพิจ ารณาอิ ทธิพ ลของความดันหน้ า หั ว เจาะ
ร่วมกับระยะห่างระหว่างหัวเจาะด้วยในการทานายค่าการทรุดตัวของผิวดิน
ในขณะที่อิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะในช่วง 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ10𝐿𝑠
ต้องพิจารณาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างหัวเจาะ

รูปที่ 10. แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าการทรุดตัวของผิวดินสูงสุดจากการขุด
เจาะอุโมงค์คู่ดว้ ยระยะห่างระหว่างหัวเจาะ(𝐿𝑓 ) ที่แตกต่างกัน

3.1.2 เวกเตอร์การเคลื่อนตัวโดยรวมของดิน

รูปที่ 11. เวกเตอร์การเคลื่อนตัวโดยรวมของดินในกรณีระยะห่างระหว่างหัวเจาะ
ที่ระยะ 0𝐿𝑠 (โดยที่ 𝐿𝑠 คือความยาวของหัวเจาะ) โดยมีระยะห่างระหว่างอุโมงค์
เท่ากับ 0.25D (โดยที่ D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์)

รูปที่ 12. เวกเตอร์การเคลื่อนตัวโดยรวมของดินในกรณีระยะห่างระหว่างหัวเจาะ
ที่ระยะ 6𝐿𝑠 (โดยที่ 𝐿𝑠 คือความยาวของหัวเจาะ) โดยมีระยะห่างระหว่างอุโมงค์
เท่ากับ 0.25D (โดยที่ D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์)
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จากรูปที่ 11. และรูปที่ 12. แสดงเวกเตอร์การเคลื่อนตัวโดยรวมของ
ดินในกรณีของระยะห่างระหว่างอุโมงค์เท่ากับ 0.25D (โดยที่ D คือเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของอุโมงค์) โดยมีระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่ระยะ 0𝐿𝑠 และ6𝐿𝑠
(โดยที่ 𝐿𝑠 คือความยาวของหัวเจาะ) เนื่องจากการทานายค่าการทรุดตัวของ
ผิวดินจากการขุดเจาะอุโมงค์ คู่ โดยพิจารณาถึงระยะห่า งระหว่างหัวเจาะ
พบว่า มีอิทธิพลของความดันหน้าหัวเจาะที่ส่งผลร่วมกันอยู่ และจากผล
การศึกษาจะพบว่าความดันหน้าหัวเจาะจะส่งผลต่อค่าการทรุดตัวในช่วง
ของระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่ระยะ 0𝐿𝑠 , 2𝐿𝑠 และ4𝐿𝑠 ซึ่งสังเกตได้จาก
เวกเตอร์ของการเคลื่อนตัวของดินในช่วงระยะนี้จะพบว่าเวกเตอร์ที่มีขนาด
ยาวมีความหนาแน่นสูงซึ่งหมายความได้ว่ามี อิทธิพลของความดันหน้าหัว
เจาะส่งผลร่วมกันอยู่ทั้งสองอุโมงค์ และเมื่อถึงช่วงของระยะห่างระหว่างหัว
เจาะที่ระยะ 6𝐿𝑠 , 8𝐿𝑠 และ10𝐿𝑠 จะสังเกตได้ว่าเวกเตอร์ที่มีขนาดยาวจะ
มีความหนาแน่นที่ ลดลง กล่าวคือ อิทธิพลของความดันหน้าหัวเจาะส่งผล
ร่วมกันได้น้อยลงหรือไม่ส่งผลต่อกันแล้ว และเป็นเช่นเดียวกันกับกรณีของ
ระยะห่างระหว่างอุโมงค์(B) เท่ากับ 2.00D ที่จะแสดงใน รูปที่ 13. และรูป
ที่ 14.
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จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่าที่ระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่
0𝐿𝑠 - 4𝐿𝑠 จะพบว่ามีอิทธิพลจากความดันหน้าหัวเจาะส่งผลร่วมกันอยู่
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ มีร ะยะห่ า งระหว่า งหั ว เจาะ ( 𝐿𝑓 ) ที่ ม ากพอ จะพบว่า
อิทธิพลจากความดันหน้าหัวเจาะจะไม่ส่งผลร่วมกัน แล้วระหว่างสองอุโมงค์
แต่ยังคงมีอิทธิพลจากการสูญเสียมวลดินของการขุดเจาะอุโมงค์ตัวแรกและ
ตัวที่สองอยู่ โดยในช่วงระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่ 6𝐿𝑠 - 10𝐿𝑠 ค่าการ
ทรุดตัวจะเป็นผลมาจากระยะห่างระหว่างหัวเจาะเพียงเท่านั้น และเมื่อถึง
ระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่มีค่ามากพอ (10𝐿𝑠 ) ค่าการทรุดตัวของผิวดินจะ
เพิ่มขึ้นอีกครั้งจากการทรุดตัวสะสมจากการขุดเจาะอุโมงค์ตัวแรกแล้วส่งผล
กระทบต่ออุโมงค์ตัวที่สอง
โดยระยะห่ า งระหว่างหั ว เจาะส่งผลต่อ ค่า การทรุดตัวของผิวดินของ
อุ โ มงค์คู่ การขุ ดเจาะอุ โมงค์คู่ที่หัวเจาะถู กขุดไปพร้อ มๆกัน ( 𝐿𝑓 =0𝐿𝑠 )
อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ของค่าการทรุดตัวที่ สูงแต่อย่างใด ในทางกลับกันจะได้
ผลลัพธ์ของค่าการทรุดตัวของผิวดินที่ต่าที่สุด ถ้ามีปัจจัยปัจจัยการควบคุม
หัวเจาะ (ความดันหน้าหัวเจาะ) ที่เหมาะสม ทั้งในกรณีที่อุโมงค์วางตัวใกล้
กันและไกลกัน (0.25D และ2D) ก็ตาม
อย่างไรก็ตามปัญหาการทรุดตัวของดินยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอและมักจะ
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียง ดังนั้น การประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่
จะเกิดขึ้นในขณะทาการก่อสร้างจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง โดยใน
การทางานควรคานึงถึงปัจจัยในการควบคุมหัวเจาะร่วมกันกับ อิทธิพ ลของ
ระยะห่างระหว่างหัวเจาะหรื อระยะห่างระหว่างอุโมงค์ทั้งสอง เพื่อให้เข้าใจ
และประเมินสถานการณ์ของการขุดเจาะอุโมงค์ที่จะเกิดขึ้นได้

กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 13. เวกเตอร์การเคลื่อนตัวโดยรวมของดินในกรณีระยะห่างระหว่างหัวเจาะที่
ระยะ 0𝐿𝑠 (โดยที่ 𝐿𝑠 คือความยาวของหัวเจาะ) โดยมีระยะห่างระหว่างอุโมงค์
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ผลของการดูดน้ำของรากพืชต่อการเคลื่อนตัวของผิวดินบนโครงสร้างพื้นฐาน
Effects of plant transpiration on surface movement of adjacent infrastructure
พัฒนพงศ์ จารุกมล1,* และ วิรฬุ ห์ คำชุม2
1,2
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

โครงสร้ า งพื ้ น ฐานเช่ น ถนนและคั น ดิ น รางรถไฟใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเหนียวอ่อน และมักจะพบ
ปัญหาเกิดจากการหดและขยายตัวของดินเหนียวตามฤดูกาล และ
นำไปสู่ปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่างกัน (differential settlement)
ซึ่งความรุนแรงของปัญหานี้อาจจะเพิ่มขึ้นได้ เมื่อมีต้นไม้ไกล้เคียง
เนื่องการดูดน้ำของพืชก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ำใน
ดิ น (pore water pressure) ที ่ ม ากขึ ้ น บริ เ วณไกล้ ร ากต้ น ไม้
การศึกษาที่ผ่านมามักจะอ้างอิงระยะปลอดภัยระหว่างต้นไม้และ
สิ ่ ง ก่ อ สร้ า งจากค่ า ความสู ง ของต้ น ไม้ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ค ำนึ ง ถึ ง การ
เปลี่ย นแปลงแรงดั นน้ำ ในดิ น ดังนั้นการพิจ ารณาเกี่ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำในดินที่จากอิทธิพลการดูดน้ำของพืชจะช่วย
ให้เข้าใจการทรุดตัวของดินและหลีกเลี่ยงปัญหาการทรุดตัวที่จะเกิด
กับโครงสร้างพื้นฐาน บทความนี้จะทำการศึกษาผลของการดูดน้ำ
ของพื ช ต่ อ ความปลอดภั ย และความสามารถในการใช้ ง านของ
โครงสร้างใกล้เคียง บทความนี้ได้อ้างอิงวิธีการจำลองการดูดน้ำของ
พืชอย่า งง่า ยเพื่อ พิจ ารณาผลของการเปลี่ย นแปลงแรงดันน้ ำ ที่
เกิ ด ขึ ้ น จากพื ช ต่ า งชนิ ด กั น โดยใช้ แ บบจำลองไฮโปพลาสติ ก
(hypoplastic model) สำหรั บ ดิน ไม่ อ ิ ่ม น้ำ (unsaturated soil)
เพื่อจำลองพฤติกรรมแบบไม่เป็นเส้นตรงทั้งเชิงกลและเชิงชลศาสตร์
ควบคู่กัน (coupled non-linear hydro-mechanical behavior)
ค่าตัวแปรต่าง ๆ ของดินและต้นไม้มาจากการสอบเทียบกับข้อมูล
ภาคสนาม โดยผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า หากโครงสร้างพื้นฐาน
อยู่ใกล้กับต้นไม้เกินไปจะส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานและ
ความปลอดภัยได้

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในประเทศไทยพบปัญหา
เรื่อ งความเสีย หายของโครงสร้า งพื้นฐานที่ตั้งอยู่บ นดินเหนียว
มากมาย โดยส่ว นหนึ่งพบว่า หากบริเวณข้างเคียงนั้นมีการปลูก
ต้นไม้ก็จะทำให้ปัญหามีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้างจากรากพืชนั้นมีอยู่ 2 ปัญหาด้วยกัน [1] คือ
จากการโตของรากพืช บางชนิ ด นั ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิด การยกตั ว ของ
โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นทางเท้า ถนน หรือแม้ กระทั่งตัวอาคาร [2]
โดยปัญหานี้มักจะเกิดบริเวณที่รากต้นไม้โตในวงจำกัด โดยประมาณ
2-3 เมตร [3] อีกสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุที่พบเห็นได้บ่อยแต่ยังมี
การศึกษาไม่มากนัก คือการหดและขยายตัวของดิน เมื่อมีการดูดน้ำ
ของรากพืช [4] จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการดูดน้ำของราก
ต้ น ไม้ น ั ้ น ทำให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณน้ำ ในดิ น [5] โดย
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในดินนี้อาจจะมีค่ามากขึ้ น
ถึ ง 12 เมตร [6] และการเปลี ่ย นแปลงปริ ม าณน้ ำ ในดิน นี ้เอง
สามารถทำให้เกิดการทรุดตัวของดินได้ [6] ส่งผลให้เกิดการทรุดตัว
กับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างที่อยู่บริเวณข้างเคียง
การดูดน้ำของพืชมีผลต่อการสูญเสียน้ำในมวลดินมาก
ในบริเวณใกล้กับ ต้นไม้ [7] จึงทำให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน
(Differential settlement) ซึ่งพฤติกรรมการทรุดตัวนี้ก็จะส่งผล
ต่อโครงสร้างพื้นฐานแต่ละชนิดแตกต่างกัน [8] โดยจากการศึกษาที่
ผ่า นมาได้แสดงให้เห็นว่า ต้นไม้ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัวและ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้างอาคารในบริเวณใกล้เคียง [9] แต่ใน
ประเทศไทยฐานรากของโครงสร้ า งอาคารนั ้ น เป็ น ฐานรากลึ ก
(deep foundation) ในดินเหนียวอ่อน ซึ่งได้รับผลกระทบของการ
ดูดน้ำของรากพืชเพียงบางส่วน ส่วนฐานรากของถนนเป็นฐานราก
ตื ้ น (shallow foundation) การดู ด น้ ำ ของพื ช จึ ง อาจจะส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของถนนได้ [10] ดังนั้นการศึกษานี้จึง
มุ่งเน้นศึกษาผลของการดูดน้ำของรากพืชต่อการทรุดตัวของดินและ
ผลกระทบต่อโครงสร้างถนน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดกับ
ตัวโครงสร้างได้

คำสำคัญ: การดูดน้ำของรากพืช, โครงสร้างพื้นฐาน, การทรุดตัว,
แรงดันน้ำในดิน
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1.1 ขอบเขตของการศึกษา

ช่วยให้ปรับค่าการดูดน้ำได้และสามารถจำลองบริเวณอิทธิพลของ
การดูดน้ำของพืชที่เกิดขึ้นจริง

งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาพฤติกรรมของถนนที่มีต้นไม้
ในบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีการพิจารณาเรื่องของการดูดน้ำตาม
ฤดูกาลของพืช ซึ่งพฤติกรรมที่จะทำการศึกษาแบ่งเป็นผลกระทบ
ต่ อ พฤติ ก รรมของดิ น เช่ น ค่ า แรงดั น น้ ำ และพฤติ ก รรมของ
โครงสร้างถนนที่เกิดการทรุดตัวแบบไม่เท่ากัน ซึ่งโดยปกติแล้วหาก
การทรุดตัว ที่ไม่เท่ากันมีค่าไม่เกินที่กำหนด ถนนเองก็จะมีความ
ปลอดภัย [11] แต่ซึ่งจริง ๆ แล้วยังต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยอื่นของ
ถนนอีกด้วย อย่างเช่น ค่าโมเมนต์สูงสุดที่เกิดขึ้น และก็ค่าโมเมนต์
แตกร้ า ว เพราะปั จ จั ย เหล่ า นี ้ ม ี ผ ลต่ อ ความปลอดภั ย และ
ความสามารถในการใช้ งานได้ข องถนน [12] ซึ่งมาตรฐานของ
NHBC 2020 ได้กำหนดความปลอดภัยของระยะห่างระหว่างต้นไม้
กับฐานรากของสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กไว้ แต่ทั้งนี้เป็นการอ้างอิ ง
จากความสูงต้นไม้เพียงแค่ฝั่งเดียวเท่านั้น งานวิจัยนี้จะคำนึงถึงผล
ของกระทบของการดูดน้ำของพืชที่ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างถนน

Degree of saturation คือค่าที่จะบอกถึงปริมาณน้ำที่
อยู่ในมวลดิน ซึ่งการที่มีต้นไม้อยู่บนดินนั้นจะส่งผลให้รากต้นไม้เกิด
การดูดน้ำในดิน ส่งผลให้น้ำอยู่ในช่องว่างเม็ดดินก็จะลดลงไป ใน
งานวิจัยนี้จะทำการสอบเทียบผลจากแบบจำลองกับค่า degree of
saturation ที่ลดลงจากการดูดน้ำของต้นไม้ จากรูปที่ 2 เป็นการ
เปรียบเทียงค่า degree of saturation ที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนของปีที่
1 ระหว่างผลในสนาม (รูปที่ 2a) และผลในโปรแกรม Plaxis (รูปที่
2b) ซึ่งจากผลการเปรีย บเทีย บจะเห็นได้ว ่า ผลจากแบบจำลอง
สามารถเทียบได้กับผลจากการตรวจวัดในสนามโดยในรูปที่ 2a จะมี
ค่า degree of saturation ที่น้อยที่สุดคือประมาณ 90% อยู่จุดที่
ความลึกลงไป 0.25 เมตร ณ บริเวณรากต้นไม้ และ degree of
saturation จะมี ค ่ า เพิ ่ ม ขึ ้ น เรื ่ อ ย ๆ เมื ่ อ อยู ่ ห ่ า งจากต้ น ไม้
เนื่องมาจากการระเหยของน้ำบริเวณผิ วดินนั้นเกิดมากกว่าชั้นดินที่
ลึกลงไป

2. กระบวนการวิจัย

2.2 แบบจำลองโมเดลดิน

2.1 พรรณพืชในการศึกษา

การจำลองในครั้งนี้จะใช้โมเดลดินแบบไม่เป็นเส้นตรง
Hypoplastic model สำหรั บ ดิ นไม่อ ิ่ มน้ ำ [16] โดย จะทำการ
จำลองตามในรูปที่ 1 โมเดลจะเป็นรูปแบบของ flat ground ซึ่งมี
ความกว้างและความยาวตามที่โชว์รูป โดยในประเทศไทยนั้นพื้นที่
ส่วนใหญ่ที่เป็นดินเหนียว [17] และมักพบในบริเวณจังหวัดที่เป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วและจั ง หวั ด ใหญ่ ที ่ เ ป็ น หั ว เมื อ ง เช่ น กรุ ง เทพ
เชีย งใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี ฯลฯ [18] ในงานวิจ ัย นี้ได้นำดิน
เหนียว kaolin มาใช้ในการศึกษา เนื่องจากเป็นดินดินมาตรฐาน
และมีข้อมูลคุณสมบัติทั้งเชิงกลและเชิงชลศาสตร์เป็นจำนวนมาก
โดยดินชนิดนี้นั้นมีค่า plasticity index (PI) ประมาณ 22 [19] และ
มีค่าน้อยกว่าดินเหนียวกรุงเทพ ซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นว่าผลกระทบที่
เกิดขึ้นจริงก็จะมีความรุนแรงกว่า โดยพารามิเตอร์ของดิน kaolin
[15] จะถูก แสดงในตารางที่ 1 เพื่อ ศึก ษาพฤติกรรมของดินตาม
ฤดูกาล การศึกษามีการจำลองฤดูกาลในโปรแกรม Plaxis [20] เป็น
ระยะเวลา 5 ปี แต่ละปีจะมี 2 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูกาล
ละ 180 วัน ในฤดูฝนก็จะกำหนดให้ค่าการไหลซึมเข้าผิวดินเท่ากับ
5 mm/day ซึ่งกรมอุตุในประเทศไทยได้มีการคาดการณ์ว่าฝนตก
ในช่ว งปี 2563 ตลอดฤดูฝนคือ 900 mm ซึ่งหากนำมาหารกับ
จำนวนวันที่เกิดฤดูฝน คือ 180 จะได้ว่ามีฝนกตกเป็น

ในประเทศไทยเองก็มีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงา ไม่
ว่าจะเป็นต้นไม้ประเภทผลัดใบอย่าง ประดู่ นนทรี ชมพูพันธุ์ทิพย์
หรือ แม้กระทั่งต้นไม้ใบเขียวทั้งปีอย่าง ต้นสน (Pine tree) ต้นไม้
แต่ละชนิดนั้น ต่างก็มีคุณสมบัติต่างกัน เช่น ต้นไม้ประเภทผลัดใบ
ส่วนมากจะมีการดูดและคายน้ำที่รุนแรงกว่า มีความต้องการน้ำที่
ต่างกัน [13] แต่ในประเทศไทยนั้นพบว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ใบ
เขี ย วทั ้ ง ปี โดยการศึ ก ษานี ้ จ ะพิ จ ารณา Leyland cypress
(Cupressocyparis- leylandii) ซ ึ ่ ง จ ั ด อ ย ู ่ ป ร ะ เ ภ ท ต้ น
สน (coniferous ) ในการศึกษา ต้นไม้นี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความ
ต้องการน้ำสูง [14] และเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้เร็ว โดยการศึกษานี้จะ
อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจั ยเดิม ที่มีการตรวจวัดปริมาณความชื้นใน
ดินรอบ ๆ ต้น Leyland cypress ซึ่งมีความสูง 10 เมตร โดยการ
จำลองจะใช้ว ิธ ีก ารอย่า งง่า ย (simplified approach) เสนอโดย
Kamchoom and Leung (2018) [15] ซึ่งมีการจำลองผลของการ
ดูดน้ำของพืช โดยใช้เส้นศักย์ของน้ำ รอบบริเวณรากต้นไม้เพื่อให้
เกิดการไหลของน้ำเทียบเท่ากับการดูดน้ำของต้นไม้ ซึ่งในงานวิจัย
นี้จะใช้เส้นจำนวน 4 เส้น ความยาวเส้นละ 8 เมตร มีความห่างกัน
0.25 เมตร โดยแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งประโยชน์ของแต่ละเส้นนี้สามารถ

GTE11-2

1375

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 The 25th National Convention on Civil Engineering
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 1 ความกว้างและความสูงของ flat ground ที่ใช้จำลอง , boundary ของดิน และตำแหน่งของต้นไม้กับถนน
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของดิน

ปริมาณ 5 mm/day เช่นเดียวกับที่จำลองในโปรแกรม ส่วนในฤดู
ร้อนก็จะต้องมีการจำลองให้น้ำระเหยมีค่าเท่ากับที่น้ำฝนตกลงมา
นั้นก็คือ 5 mm/day

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบค่า Degree of saturation จากในสนามเทียบ
กับโมเดลในโปรแกรม Plaxis

ส่วนบริเวณด้านข้างของต้นไม้ ได้มีการจำลองเป็นถนน
ซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการศึกษานี้ โดยจะจำลองเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีคุณสมบัติเป็นถนน 2 เลน แต่ละเลนกว้าง 3.5 เมตร
และมีไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 2.5 เมตร รวมความยาวทั้งหมด
12 เมตร [21] และมีความหนาของถนนคือ 15 เซนติเมตร โดยผิว
ทางจะกำหนดให้เป็นแบบ impermeability เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
ผิวถนนจริง

GTE11-3

Hypoplastic parameter
Critical state friction angle(ϕc)
Initial void ratio (eini)
λ*
K*
N
r
n
l
m
Over Consolidation Ratio
Seepage flow parameters
Residual degree of saturation (%)
Saturated degree of saturation (%)
gn (or n)
ga (or α; 1/m)
Pore connectivity (gl)
Saturated hydraulic conductivity
(m/s)

Value
21
1.150
0.05690
8.00E-3
0.9823
0.3500
0.1000
0.000
10
1
Value
5
100
1.6
0.04
0.5
1*10-9

Remark
Sivakumar &
Wheeler 2000
Calibrated
against
Sivakumar &
Wheeler 2000

NC clay
Remark

Calibrated
against
Gallipoli et al.
2003
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2.3 การศึกษาผลกระทบของต้นไม้บริเวณข้างถนน
งานวิ จ ั ย นี ้ จ ะทำการอ้ า งอิ ง มาตรฐานระยะความ
ปลอดภัย จาก NHBC 2020 ซึ่งระยะปลอดภัยของโครงสร้างที่มี
ความสูงไม่มากที่อยู่บ นดินที่มีความเป็นพลาสติกปานกลาง คือ
0.6H (เมื่อ H คือค่าความสูงของต้นไม้) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ที่มีความ
สูงของต้นไม้ 10 เมตร จึงมีระยะปลอดภัยคือ 6 เมตร งานวิจัยนี้ได้
ทำการศึกษาอยู่ 4 กรณีด้วยกัน คือ กรณีที่มีต้นไม้อยู่ข้างทางฝั่ง
เดียว และมีระยะห่างกับถนน 1 เมตร (T1) และ 4 เมตร (T4) ซึ่งมี
ค่าต่ำกว่าระยะปลอดภัย ระยะห่างกับถนน 9 เมตร (T9) ซึ่งมีค่า
มากกว่าระยะปลอดภัย รวมถึงกรณีที่ไม่มีต้นไม้อยู่ข้างทาง (B) เพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบผลของต้นไม้ดูดน้ำ โดยทั้ง 4 กรณีจะแสดงใน
รูปที่ 3

สำหรับกรณีที่ไม่มีต้นไม้ จะเห็นได้ว่าค่าแรงดันน้ำในดินมีค่าต่ำสุดที่
กลางถนนเทียบกับปลายถนน ทั้งนี้เนื่องจากน้ำฝนไม่สามารถซึม
ผ่านผิวถนนได้โดยตรง ในกรณีของรากต้นไม้ช่วงฤดูฝนกรณีจะมี ค่า
suction มากที่สุดอยู่จุดที่ความลึกลงไป 0.25 เมตร ณ บริเวณราก
ต้นไม้ โดยจะวัดค่า suction ได้ประมาณ 29.97 kPa สำหรับกรณีที่
ไม่ ม ี ต ้ น ไม้ แ ละ 64 kPa สำหรั บ กรณี ท ี ่ ม ี ต ้ น ไม้ ท างฝั ่ ง เดี ย วที ่มี
ระยะห่างจากต้นไม้ 1 เมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังฤดูฝนค่า suction
ในกรณีที่มีต้นไม้มีค่ามากกว่ากรณีที่ไม่มีต้นไม้ป ระมาณสองเท่า
ทั้งนี้เนื่องจากค่า suction เริ่มต้นสูงกว่า ทำให้การไหลของน้ำในดิน
มีค่าต่ำกว่า และในฤดูฝนสามารถคงระดับ suction ที่สูงกว่าได้
ในกรณีของถนนที่มีต้นไม้ จะพบค่าความแตกต่า งของ
ค่าsuction ที่ถนนฝั่งซ้ายและขวาซึ่งไกล้และไกลสุดต้นไม้ ซึ่งเป็น
ผลชัดเจนจากการดูดน้ำที่รุนแรงของต้นไม้ และค่า suctionที่คง
ค้างอยู่ในฤดูฝน โดยความแตกต่างนี้จะมีค่ามากสุดในกรณีของถนน
ที่อยู่ติดต้นไม้ เท่ากับ 64 kN/m2 และค่าจะลดลงไปเมื่อระยะห่าง
ของถนนกับต้นไม้เพิ่มขึ้น และเมื่อถึงกรณีที่ถนนห่างกับต้นไม้ 9
เมตรจะเห็นได้ว่า suction ของถนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะมีค่าที่
ไม่ต่างกัน เพราะเนื่องมาจากในกรณีนี้ถนนจะไม่ได้รับอิทธิพลจาก
การดูดน้ำของต้นไม้แล้ว
3.2 ผลการดูดน้ำของรากพืชตามฤดูกาลต่อการเคลื่อนตัวของถนน

รูปที่ 3 (a) กรณีที่ไม่มีต้นไม้อยู่ขา้ งทาง, กรณีที่มีต้นไม้อยูข่ ้างทางฝั่งเดียว
และมีระยะห่างกับถนน (b) 1 เมตร (c) 4 เมตร (d) 9 เมตร

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ผลการดูดน้ำของรากพืชตามฤดูกาลต่อแรงดันน้ำในดิน
รูปที่ 4 ได้แสดงค่าแรงดันน้ำในดินจากกรณีศึกษาทั้ง 4
กรณี ซึ่งเป็นค่าที่แสดงหลังจากฤดูฝนปีที่ 5 โดยค่าที่เป็นลบจะแสดง
ถึ ง suction และค่ า ที ่ เ ป็ น บวกจะแสดงถึ ง ค่ า แรงดั น น้ ำ ในดิ น
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ค่าการทรุดตัวของถนนทั้ง 4 กรณีหลังจากฤดูฝนปีที่ 5
จะถูกแสดงในรูปที่ 5 ในกรณีที่ไม่มีต้นไม้ พบว่ามีการทรุดตัวกลาง
ถนนน้อยกว่าปลายถนน ทั้งนี้เนื่องความต่างของค่าแรงดันน้ำในดิน
ภายใต้ถนน จากรูปที่ 5 โดยมีการทรุดตัวประมาณ 5 เซนติเมตร
ใกล้เคียงกันทั้งสองด้าน ในกรณีที่มีต้นไม้ค่าการทรุดตัวไกล้ฝั่งต้นไม้
จะมากกว่าฝั่งที่ไม่มีต้นไม้ซึ่งสอดคล้องกับค่าแรงดันน้ำในรูปที่ 5
ค่าการทรุดตัวที่มากที่สุดมีค่าประมาณ 14 เซนติเมตร ในกรณีของ
ถนนที่มีต้นไม้อยู่ฝั่งเดียวที่ความห่าง 1 เมตร (T1) เนื่องจากเป็น
กรณีที่บริเวณใต้ถนนมีค่า suction ที่มากที่สุด และจะมีค่าลดลงไป
เรื่อย ๆเมื่อระยะห่างของถนนและต้นไม้ห่างกันไป
เรื่องของการทรุดตัวที่ต่างกันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างได้ โดยที่
ค่าการทรุดตัวต่างกันที่มากสุดคือกรณีของถนนที่มีต้นไม้อยู่ฝังเดียว
ที่ความห่า ง 1 เมตร (T1) โดยจะมีค่า การทรุดตัว ที่ต่า งกันถึง 9
เซนติ เ มตร โดยสาเหตุ เ กิ ด จากทางใต้ ฝ ั ่ ง ซ้ า ยของถนนจะมี ค่า
suction ที่สูง และ
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รูปที่ 4 ค่าแรงดันน้ำที่เกิดขึน้ เนือ่ งจากการดูดน้ำของรากพืชใน 4 กรณี

รูปที่ 5 ค่าการเคลือ่ นตัวทีเ่ กิดขึ้นเนือ่ งจากการดูดน้ำของรากพืชใน 4 กรณี

suction ของบริเวณฝั่งขวาของใต้ถนนมีค่าน้อยและมีค่าที่คงที่ใน
ทุกกรณี ดังนั้นเมื่อระยะห่างของต้นไม้กับถนนมากขึ้น ค่าการทรุด
ตัวที่ต่างกันก็จะน้อยลง และที่ระยะห่าง 9 เมตร (T9) จะมีค่าการ
ทรุดตัวที่ต่างกันมีค่าใกล้เคียงกับกรณีที่ไม่มีต้นไม้ นั้นแสดงให้เห็น
ว่ากรณีนี้ไม่ได้รับผลจากการดูดน้ำของต้นไม้

GTE11-5

3.3 โมเมนต์สูงสุดที่เกิดขึ้นบนถนนเนื่องจากผลการดูดน้ำของราก
พืชตามฤดูกาล
รูปที่ 6 ได้แสดงค่าโมเมนต์สูงสุดที่เกิดขึ้นในถนนจากทั้ง
4 กรณี โดยกรณีที่ไม่มีถนนนั้นจะมีค่าโมเมนต์สูงสุดที่เกิดขึ้นเพียง
8.39 kN-m ส่วนกรณีที่มีต้นไม้ ค่าโมเมนต์สูงสุดที่เกิดจะมีค่ามาก
ในกรณีของถนนที่มีต้นไม้ความห่าง 1 เมตร (T1) ซึ่งมีค่า 19.39
kN-m และ
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รูปที่ 6 ค่าโมเมนต์ทเ่ี กิดขึน้ เนื่องจากการดูดน้าของรากพืชใน 4 กรณี

จะลดลงเมื่อต้นไม้ห่างจากถนน โดยจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ไม่มีต้นไม้
กับกรณที่ถนนห่างกับต้นไม้ 9 เมตร (T9) นั้นมีค่าโมเมนต์สูงสุดที่
เกิดขึ้นใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากกรณีของ T9 มีค่าการทรุดตัว
บริเวณใต้ผิวถนนมีค่าใกล้เคียงกัน

4. สรุปผล

ค่ า Moment capacity คื อ ค่ า ที ่ บ อกถึ ง โมเมนต์ ดั ด
สูงสุดที่ถนนจะรับได้ ค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนั้นหากมีค่าสูงมากเกินไป
ก็จะส่งผลกระทบต่อถนนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย
หรือความสามารถในการใช้งานได้ ส่วน Cracking moment ของ
ถนนคือ โมเมนต์สูงสุดก่อ นที่ถ นนคอนกรีตจะเริ่ม จะเกิดความ
เสียหาย โดยเมื่อเกิดความเสียหายจะทำให้ค่าโมเมนต์อินเนอร์เชีย
ของหน้าตัดลดลง และส่งผลให้ถนนมีการแอ่นตัวที่มากขึ้น ซึ่งเมื่อ
คำนวณออกมาจะได้ค่า Moment capacity =19.36 kN-m และ
Cracking moment = 13.52 [22-23] โดยกรณี ท ี ่ ม ี ค ่ า โมเมนต์
สูงสุดเกิ น Moment capacity จะมี T1 เพีย งกรณีเ ดีย วเท่ า นั้ น
ส่วนผลของกรณี T4 และ T9 (ต้นไม้ในระยะ 4 และ 9เมตร) พบว่า
มีค่าไม่เกิน Moment capacity ซึ่งมีความแตกต่างจาก แนวทางที่
ของ NHBC (2020) ที่เสนอว่าระยะปลอดภัยคือ 6 เมตรขึ้นไป ใน
ส่วนของ Cracking moment กรณีถนนที่มีโมเมนต์สูงสุดเกินจะมี
กรณี T1 และ T4 จึงสามารถสรุปได้ว่าหากมีต้นไม้อยู่ใกล้ถนนใน
ระยะ 0.1H จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ร้ อ ยร้ า วและทำให้ ถ นนไม่ มี
ความสามารถในการใช้งานได้ ดังนั้นจึงต้อ งมีการพิจ ารณาและ
หลีกเลี่ยงที่จะให้มีต้นไม้อยู่บริเวณห่างจากถนน 0.1H เพราะจะทำ
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ถนนตามมา

จากการวิเคราะห์พบว่าค่า แรงดันน้ำและแรงดูดมีค่า
ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งค่าแรงดูดสูงสุดจะเกิดแถวบริเวณรากต้นไม้
ในช่วงความลึก 0.25 เมตร ค่าการทรุดตัวจะแปรผันกลับระยะห่าง
ของต้นไม้กับถนน ยิ่งระยะใกล้กัน ค่าการทรุดตัวก็ยิ่งจะสูงขึ้น โดย
เรียงค่าการทรุดตัวจากมากไปน้อยคือ กรณีที่ถนนมีต้นไม้ข้างทาง 1
ต้น 0.1H, 0.4H , 0.9H และกรณีที่ไม่ม ีต ้น ไม้ เมื่อ เทีย บกั บ ค่ า
Moment capacityของถนน จะพบว่าถนนจะเกิดความเสียหาย
เมื่อต้นไม้อยู่ภายในระยะ 1 เมตร และอาจจะพบรอยแตกร้าวได้
ภายในระยะ 4 เมตร และไม่พบผลกระทบที่ชัดเจนเมื่อต้นไม้อยู่ห่าง
เป็นระยะ 9 เมตร
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ในงานวิจัยนี้มีระยะห่างของถนนกับต้นไม้ที่ศึกษาอยู่ 3
ระยะห่าง นั้นคือ 1 , 4 และ 9 เมตร ดังนั้นจึงกำหนดใหม่ได้ คือ
0.1H 0.4H และ 0.9H ตามลำดับ
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บทคัดย่อ

shear test was used to measure the undrained shear strength (

บทความนี้เสนอการศึกษาผลกระทบจากกระบวนการเก็บตัวอย่า งดิน
ต่อพารามิเตอร์ก้าลังรับแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้้า ( su ) และหน่วย
แรงประสิทธิผลของดินเหนีย วอ่ อ นกรุงเทพฯ โดยศึก ษารูป แบบการเก็บ
ตัวอย่างดินแบบไม่ถูกรบกวนโดยใช้กระบอกเปลือกบางและพิจารณาวิธีการ
เก็บตัวอย่าง การขนส่ง และจัดเก็บรักษาตัวอย่าง ซึ่งมีอิทธิพลต่อหน่วยแรง
ประสิทธิผลของก้อนตัวอย่างดิน และอาจท้าให้มีค่าหน่วยแรงประสิทธิผล
แตกต่างจากสภาวะในสนาม โดยใช้วิธีการทดสอบก้าลังรับแรงอัดแบบไร้
ขอบเขตชนิดวัดแรงดูด (SUC) หรือแรงดันน้้าในโพรงดินที่มีค่าติดลบด้วย
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทนซิโอมิเตอร์ตรวจวัดแรงดูดก้อนดินภายหลังการ
เก็บตัวอย่าง ซึ่งจะท้าให้ทราบสภาวะของหน่วยแรงประสิทธิผลที่คงค้างใน
ดินและท้าการเปรียบเทียบกับการทดสอบก้าลังต้านทานแรงเฉือนโดยใช้
ใบพัด (FVT) ซึ่งพบว่าค่า

su ,( FVT )

แบบไม่ถูกรบกวน ซึ่งปรับแก้ด้วยดัชนี
s

I

พลาสติ ก ( p ) และไม่ ป รั บ แก้ ให้ ค่ า สู ง กว่า u ,( SUC ) จากการทดสอบ
ก้า ลังแรงอัดแบบไร้ขอบเขตประมาณ 40 % และ 50 % ตามล้า ดับ และ
su ,( SUC )

s

มี ค่ า มากกว่ า u ,( FVT ) แบบ Remoulded ประมาณ 63 %
แสดงให้ว่าหน่วยแรงประสิทธิผลคงค้างหรือแรงดูดของก้อนตัวอย่างดินมีค่า
น้อยกว่าหน่วยแรงประสิทธิของมวลดินในที่เนื่องจากการรบกวนตัวอย่างดิน

Abstract
This paper presents the effects of sampling procedure on
undrained shear strength ( su ) and the effective stress parameter
of soft Bangkok clay collected using Shelby tube in Bangkok,
Thailand. The influential factors on the effective stress
parameters of undisturbed samples, considered in this study, are
the method of sampling, transportation and storage. These
factors can cause a difference in effective stress parameters from
in-situ conditions to laboratory condition. In order to obtain the
s

effective stress associated with undrained shear strength ( u ,( SUC )
) in laboratory condition, undrained compression test was
conducted and during testing tensiometers were used to
measure soil suction or negative pore water pressure. Field vane

su ,( FVT )

) in in-situ state. According to the results it reveals that,

when the Su value is modified using plastic index, undisturbed
sample

su ,( FVT )

is larger than

respectively. However,

su ,( SUC )

su ,( SUC )

by 40 % and 50%

is larger than remoulded

su ,( FVT )

by 63%. These variances occurred due to the
disturbance while sampling, storage and transportation.
Keywords: sampling disturbance, soft clay, mean effective stress,
negative pore water pressure, tensiometers

1. บทนา
การทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส้ า หรั บ งานวิ ศ วกรรมปฐพี เ พื่ อ หา
พารามิ เ ตอร์ ก้ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นแบบไม่ ร ะบายน้้ า (Undrained Shear
Strength, su ) ของดินเหนียวจะได้มาจากการเก็บ ตัวอย่างดินแบบไม่ถู ก
รบกวน (Undisturbed Sample) ซึ่ งถื อ ว่า เป็ นวิธีก ารเก็บ ตัว อย่า งดินที่มี
สภาพใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง โดยใช้กระบอกอลูมิเนียมไร้รอยต่อ
เปลื อ กบาง (Thin-Wall หรื อ Shelby Tube) ลั ก ษณะของหน่ ว ยแรงที่
เกิดขึ้นจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการเก็บตัวอย่างแบบไม่ถูกรบกวน
(Perfect Undisturbed Sampling) ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ
ตัวอย่างดินถูกเก็บขึ้นมาดินจะอยู่ ในสภาวะ Undrained Unloading และ
In - Situ Confining Effective Stress ส่ ว นหนึ่ ง จะมี ค่ า คงค้ า งอยู่ ภ ายใน
ตัว อย่า งดินในรูป ของแรงดันน้้าในโพรงดินที่มีค่า ติดลบ (Negative Pore
Water Pressure (-u) หรือ Suction) ซึ่งมีค่าเท่ากับหน่วยแรงประสิทธิผล
เฉลี่ย (Mean Effective Stress) แต่อย่างไรก็ตามการเก็บตัวอย่างดินแบบ
ไม่ถูกรบกวนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาตรดิน และบริเวณพื้นที่ถูกเฉือ น
เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ส่งผลให้หน่วยแรงประสิทธิผลในดิน เหนียวอ่อน
มีค่าลดลงเนื่องจากการรบกวนดินจากกระบวนการจัดการ เช่น วิธีการเก็บ
ตัวอย่างดิน การขนส่งและการเก็บรักษาตัวอย่าง การดันตัวอย่างดินและการ
ขึ้นรูปตัวอย่างดินทดสอบดังแสดงรูปที่ 2 ซึ่งส่งผลให้พารามิเตอร์ก้าลังรับ
แรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้ามีค่าลดลงกว่าสภาวะในสนาม
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บตัวอย่า งดินของดินเหนียวอ่อนกรุง เทพฯ
โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Tensiometer ส้าหรับวัดแรงดันน้้า
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ด้านลบ การตรวจวัดของก้อนดินภายหลังการเก็บตัวอย่างจะท้าให้ทราบ สมมุติฐานว่าเป็นคุณสมบัติประจ้าตัวของดินและจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกับ
สภาวะของหน่วยแรงประสิทธิผล (Residual หรือ Mean Effective Stress) หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นดังแสดงรูปที่ 3b
ในดินท้า ให้ เกิ ดความเข้ า ใจและการวิเคราะห์ ทางวิศวกรรมปฐพีมี ค วาม
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 1 พฤติกรรมของดินในสภาวะก่อนและหลังจากเก็บตัวอย่างแบบไม่ถกู
รบกวน (วศัน และ อภินิต,ิ 2551)

รูปที่ 3 เส้นขอบเขตวิบัติของดินเหนียว (a) ในรูปหน่วยแรงรวมและ (b) หน่วย
แรงประสิทธิผล (วศัน และ อภินติ ,ิ 2551)

แต่อย่างไรก็ตามค่า su ก็ไม่ถือว่าเป็นคุณสมบั ติพื้นฐานของดิน อัน
เนื่ อ งจากผลกระทบหลายปั จ จั ย เช่ น การรบกวนตั ว อย่า งดิ น ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อ โครงสร้า งของดิน (Soil Structure) หากโครงสร้า งของดินถู ก
ท้า ลายระหว่า งกระบวนการเก็บ ตัว อย่า งดินหรือ การเตรีย มตัว อย่ า งดิ น
ส้าหรับการทดสอบในห้องปฎิบัติการก็จะเป็นไปไม่ได้ที่ตัวอย่างดินนี้จะเป็น
ตัวแทนของดินในสนาม
การรบกวนตัวอย่างดินมีสาเหตุหลักมาจากการน้าตัวอย่างดินขึ้นมาจาก
ระดั บ ความลึ ก เดิ ม ท้ า ให้ ดิ น อยู่ ใ นสภาวะ Undrained Unloading ซึ่ ง มี
สมมุติฐานว่าตัวอย่างดินไม่เกิดการบวมตัว (Swelling) แรงดันน้้าด้านลบจึง
รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงวิถีความเค้นในกระบวนการเก็บตัวอย่างดิน (Ladd et
เกิดขึ้น ซึ่งแรงดันน้้าในโพรงดินที่มีค่าติดลบเป็นค่าที่แสดงถึงแรงตึงผิวของ
al., 1987)
น้้าในมวลดินในสภาวะที่ไม่มีการระเหยของน้้า เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
คาพิลลารี (Capillary) เป็นปรากฏการณ์ที่แรงตึงผิวของน้้าท้าให้เกิดการโค้ง
2. วิธีการวิจัย
เว้าเข้าหากัน ณ จุดเชื่อมต่อเม็ดดินระหว่างสองอนุภาคและเกิดเป็นแรงยึด
ทฤษฎี
เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าคเม็ ด ดิ น ขึ้ น ซึ่ ง แรงดั น น้้ า แบบเมทริ ก ซ์ (Matric
ก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้า (Undrained Shear Strength, su ) Suction, s) (สมการที่ 1) เกิดจากความแตกต่างระหว่างแรงดันอากาศ ( ua
เป็นคุณสมบัติทางด้านก้าลังรับแรงที่ส้าคัญของดินเหนียวในการวิเคราะห์ ) กับความดันของน้้าในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ( uw )
การวิบั ติในมวลดิน แบ่ ง เป็ น 2 รูป แบบ คือ การวิเคราะห์ ห น่ว ยแรงรวม s  ua  uw
(1)
(Total Stress Analysis) จะพิจารณาเฉพาะหน่วยแรงรวม ซึ่ง รวมผลจาก
สยาม (2557) ได้อ ธิบ ายถึ งสาเหตุในแต่ละกระบวนการของการเก็บ
แรงดันน้้าที่เกิดขึ้นในขณะที่มีหน่วยแรงภายนอกเข้ามากระท้ากับมวลดินจะ
ตัวอย่างยังส่งผลกระทบต่อตัวอย่างดินในแบบต่างๆดังนี้
ท้ า ให้ ดิ น ไม่ ส ามารถระบายน้้ า ออกได้ ทั น จึ ง ไม่ จ้ า เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง
2.1.1 Sampling Disturbance
ผลกระทบจากแรงดันน้้าที่เกิดขึ้นในแนวโน้มที่เพิ่มหรือลดลงดังแสดงรู ป ที่
3a และการวิเคราะห์ หน่วยแรงประสิทธิผล (Effective Stress Analysis)
เกิดขึ้นที่สภาพความชื้นคงที่โดยมีสาเหตุ 2 ประการ คือ การลดลงของ
จะสามารถวิเคราะห์ได้เมื่อทราบค่าแรงดันน้้าในดิน (Pore Pressure, u) Total in-situ stress และการเสียรูปทางกล (Soil Structure Disturbance)
โดยพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบหน่วยแรงประสิทธิผล ความ เนื่ อ งมาจากกระบวนการเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น (McManis, 1975) ได้ อ ธิ บ าย
เชื่อ มแน่นประสิทธิผล ( c ) และมุมแรงเฉือนประสิทธิผล (   ) จะถู กตั้ง กระบวนการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง โดย
ปกติการรบกวนตัวอย่างจะถูกจ้ากัดอยู่ที่ด้านบนสุดของตัวอย่างดินแต่เมื่อ
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ตัวอย่างถูกแยกออกจากใต้ผิวดิน ดินที่อยู่ส่วนล่างจะถูกรบกวน Clayton et
al. (1998) ได้พิจ ารณาอั ตราส่ว นของพื้นที่ข องกระบอกเก็บตัว อย่างและ
องศาขอบตัดของกระบอกมีอิทธิ พลอย่างมากต่อกลไกการเสียรูปที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเก็บตัวอย่าง

เหนียวปนตะกอน (CL) แข็งปานกลาง (SPT ≈ 6 – 9) หนาประมาณ 2.5 –
3 เมตร ชั้นดินที่ 2 ชั้นดินเหนียว (CH) อ่อนถึงแข็งปานกลาง หนาประมาณ
12 – 13.5 เมตร ชั้นดินที่ 3 เป็นชั้นดินทรายปนดินเหนียว (SC) แน่นปาน
กลางถึ ง แน่ น (SPT ≈ 9 – 37) หนาประมาณ 1.5 – 2 เมตร ชั้ น ดิ น ที่ 4
วางตัวอยู่ระดับความลึกประมาณ 18 เมตรลงไป เป็นชั้นทรายปนดินตะกอน
2.1.2 Sampler Disturbance
(SM) แน่นปานกลางถึงแน่นมาก (SPT ≈ 22 – 80) ดังแสดงรายละเอียดรูป
เกิดจากการแตกของการเชื่อ มติดกันระหว่า งอนุภาคของดิน (สยาม,
ที่ 5
2557; Pineda, 2016) ได้อธิบายการเก็บตัวอย่างโดยใช้ Tube Sampling
ท้ า ใ ห้ ดิ น เ กิ ด ก า ร รั บ แ ร ง แ บ บ Compression, Extension แ ล ะ
Compression รอบที่สองในกรณีการอั ดขึ้ นรูป (Extrusion) อี ก ทั้งยังเกิด
Shear Strain ที่ บ ริ เ วณผิ ว ของตั ว อย่ า งดิ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ทิ ศ ทางการดั น
36 mm
ตัวอย่างดิน
นอกจากนี้การเตรียมตัวอย่างส้าหรับการทดสอบในห้องปฎิบัติการ เช่น
วิธีก ารเก็บ ตัว อย่า ง, การขนส่ง , การเก็บ รัก ษาตัว อย่า ง และการตัด แต่ ง
รูปที่ 4 อุปกรณ์วัดค่าแรงดึงดูดเมทริกซ์ (KU – Tensiometer)
ตั ว อย่ า ง กระบวนการเหล่ า นี้ ยัง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ห น่ว ยแรงประสิ ท ธิผ ลใน
ตัวอย่างดินลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในสนาม และ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ พารามิ เ ตอร์ su ด้ ว ยเช่ น กั น (Tanaka and Tanaka,
2006)
Tensiometer
เทนซิ โ อมิ เ ตอร์ คื อ อุ ป กรณ์ ต รวจวั ดแรงดึง ดู ด น้้ า แบบเมทริ ก ซ์ ใน
ประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้ นโดย อภินิติ และ วิษ ณุพ งศ์ (2551) ด้ว ยการ
ประยุก ต์ใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันเทคโนโลยีระดับ จุลภาค (Micro-ElectroMechanical Systems Technology, MEMS) ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ชนิด Single
Silicon Piezoresistive ที่ให้ผลมีความไวสูง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ ชื่อ ว่า KU – Tensiometer ชนิดแรงดูดต่้า (Low Suction) ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับการทดลองที่หลากหลายเนื่องจากเซ็นเซอร์มีขนาดเล็กโดย
มีช่วงวัดแรงดึงดูดที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่ในช่ วง 0 – 90 กิโลปาสคาล หรือ
0.0 – 0.9 บาร์ ขึ้ นอยู่กับ ชนิดของเซ็นเซอร์แ ละค่า Air Entry Value ของ
ถ้วยหินพรุนที่ใช้ โดยมีองค์ประกอบหลักส้าคัญ 3 ส่วนคือ 1. ถ้วยหินพรุน
เซรามิค 2. หลอดพลาสติก 3. อุปกรณ์วัดแรงดัน แสดงในรูปที่ 4 โดยขณะที่
ท้ า การทดสอบภายในอุ ป กรณ์ ทุ ก ส่ ว นต้ อ งมี น้ า บรรจุ อ ยู่ เ ต็ ม ช่ อ งว่ า ง
ปราศจากฟองอากาศ ซึ่งหากภายในอุปกรณ์มีฟองอากาศเกิดขึ้นจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการส่งถ่ายแรงดึงลดลง โดยถ้วยหินพรุนเซรามิคจะท้า หน้าที่
เป็นตัวกลางส่งถ่ายแรงดึงระหว่างน้้า ในมวลดินและน้้าภายในอุปกรณ์วัด
แรงดัน เมื่อเข้าสู่สภาวะสมดุลแรงดันน้้าภายในอุปกรณ์วัดแรงดันจะมี ค่า
แรงดันน้้าด้านลบเช่นเดียวกับแรงดันน้้าที่เกิดขึ้นในดิน

รูปที่ 5 สภาพชั้นดินโดยรวมบริเวณพื้นที่ศกึ ษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

การเก็บตัวอย่างดิน (Sampling Method)

ตัวอย่างดินเหนียวกรุงเทพฯถูกน้ามาทดสอบ โดยการเก็บตัวอย่างแบบ
ไม่ถูกรบกวนด้วยโครงสามขา (Portable Tripod) การขุดเจาะแบบฉีดล้าง
(Wash Boring) ใช้กระบอกอลูมิเนียมเปลือกบางไร้รอยต่อ (Shelby Tube)
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 2.5 นิ้ ว ยาว 50 เซนติ เ มตร ความลึ ก 2 – 12 เมตร
ตัวอย่างดินจะถูกหุ้มด้วยพาราฟินภายหลังจากการเก็บตัวอย่างดินที่หัวและ
ท้ายของกระบอกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น จากนั้นตัวอย่างดินจะเข้า
สภาพชั้นดิน (Soil Profile)
สู่ ก ระบวนการตรวจวั ด แรงดู ด ในแต่ ล ะขั้ น ตอนตามล้ า ดั บ โดยใช้
ในการศึกษานี้ได้ด้าเนินการเจาะส้ารวจชั้นดิน เพื่อใช้ในการออกแบบ Tensiometer และ Data Logger ในการเก็บข้อมูล
ฐานรากส้าหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ในพื้นที่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ด้วย
2.4.1 ภายหลังจากการเก็บตัวอย่างดิน (Sampling Tube on Site)
วิธี Standard Penetration Test (SPT) จ้านวน 2 หลุม มีระดับน้้าใต้ดินที่
ตัวอย่างดินถูกตรวจวัดที่ด้านปลายคมตัดของกระบอกเก็บตัวอย่าง โดย
ความลึก 1.7 เมตร โดยใช้เกณฑ์ก ารจ้ า แนกดินด้ว ยระบบ Unified Soil
ใช้ระยะเวลาในการตรวจวัด 15 – 30 นาที หรือ จนกว่า ค่าจะเข้ าสู่ภาวะ
Classification System (USCS) พื้นที่ทั้งหมดมีหน้าดินเป็นชั้นดินที่ 1 ดิน
สมดุล ดังแสดงรูปที่ 6a
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2.4.2 การขนส่งและเก็บรักษา (Transportation & Storage)
ตั ว อ ย่ า งดิ น จ ะถู กข นส่ ง มาที่ ห้ อ งปฎิ บั ติ ก าร วิ ศ ว กรรมปฐพี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวอย่างดินจะถูกตรวจวัดที่ด้านปลายคมตัดของ
กระบอก โดยใช้ระยะเวลา 14 วัน ค่าที่ท้าการตรวจวัดจึงเข้าสู่สมดุล ดัง
แสดงรูปที่ 6b

(a)

2.4.3 การอัดขึ้นรูป (Extrusion)
(b)

กระบอกเปลือกบางที่ภายในบรรจุตัวอย่างดินจะถูกน้ามาดันตัวอย่างดิน
ออก โดยแม่ แ รงไฮดรอลิ ค (Hydraulic Jack) และตั ด แบ่ ง ตั ว อย่ า งดิ น
ออกเป็นก้อน ความสูงตัวอย่างละ 10 เซนติเมตร ด้วยเลื่อยเส้นลวด (Wire
Saw) ก่ อ นจะหุ้ ม ตั ว อย่า งดิ น ด้ ว ย Plastic Wrap 4 ชั้ น และ Aluminum
Wrap 4 ชั้ น ตามล้ า ดั บ ค่ า แรงดู ด ของตั ว อย่ า งจะถู ก ตรวจวั ด โดยใช้
ระยะเวลา 7 วัน ดังแสดงรูปที่ 6c
2.4.4 การตัดแต่งตัวอย่างดิน (Trimming)

(c)

รูปที่ 6 การตรวจวัด Suction (a) ภายหลังจากการเก็บตัวอย่างดิน (b) การขนส่ง
และการเก็บรักษา (c) การอัดขึน้ รูป

ตั ว อย่ า งดิ น ที่ ถู ก ตั ด แต่ ง ด้ ว ยโครงตั ด แต่ ง ตั ว อย่ า งดิ น (Trimming
Frame) เสร็จสิ้นแล้วจะถูกน้ามาตรวจวัด แรงดูดก่อนจะท้าการทดสอบ S–
UC (Suction - Monitored Unconfined Compression Test) โ ด ย ใ ช้
ระยะเวลาตรวจวัด 15 – 30 นาที ดังแสดงรูปที่ 7

Top Cap
Tensiometer

Suction - Monitored Unconfined Compression Test (S-UC)

วศัน และ อภินิติ (2551) ได้น้าเสนอการทดสอบหาพารามิเตอร์ก้า ลัง
Plastic Wrap
รับแรงเฉือนในรูป Effective Stress โดยใช้การทดสอบแบบ Unconfined
Compression Test ซึ่งมีการวัดแรงดันน้้าภายในช่องว่างดินที่เป็นลบ ซึ่ง
สมมุติฐานในการวิเคราะห์นี้คือค่า Effective Stress ของดินเหนียวอ่อนที่
อิ่มตัวด้วยน้้ามีค่าเท่ากับหน่วยแรงประสิทธ์ผลของดินในสนาม พารามิเตอร์
รูปที่ 7 การตรวจวัด Suction หลังจากตัดแต่งตัวอย่างดิน
ในรู ป แบบหน่ ว ยแรงประสิ ท ธิ ผ ล ได้ แ ก่ c และ   จะได้ ม าจาก
ส้าหรับขั้นตอนการทดสอบ S–UC แบ่งได้ 2 กรณีตามล้าดับดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่า งหน่ว ยแรงเฉื อ นและหน่ว ยแรงประสิทธิผ ลซึ่ ง แยก
แรงดันน้้าที่เกิดขึ้นออกจากการวิเคราะห์ท้าให้สามารถพิจารณาก้าลังรับแรง
2.5.1 Natural Suction Test
เฉื อ นของดิ น ที่ ส ภาวะแรงดั น น้้ า แตกต่ า งกั น ได้ โดยการเปลี่ ย นแปลง
เป็ น การทดสอบที่ค วามชื้ น สนามโดยน้ า Tensiometer ติ ด ตั้ ง ลงใน
Effective Stress ของตั ว อย่ า งดิ น ด้ ว ยการเพิ่ ม Suction (ท้ า ให้ ดิ น แห้ ง )
Top cap ซึ่งภายในมีสปริงท้าหน้าที่ปรับสมดุลระหว่างผิวของหินพรุนกับผิว
หรือ ลด Suction (ท้า ให้ ดินเปี ย ก) ในช่ว งการทดสอบแรงดันน้้า ที่เกิดขึ้น
ของดินให้สัมผัสกันพอดีโดยไม่เกิดแรงกดที่จะท้าลายตัวอย่างดิน วาง Top
ภายในช่องว่างของดินจะมีค่าเป็นลบ เมื่อพิจารณาจากรูปแบบทางเดินของ
Cap ไว้บนตัวอย่างดิน จากนั้นรอให้ค่า Suction เข้าสู่สมดุล
เส้นหน่วยแรงประสิทธิผล (Effective Stress Path) ในระหว่างการทดสอบ
2.5.2 Varying Suction Test
ในรู ป แบบ MIT Stress Path สามารถแสดงได้ ดั ง สมการที่ (2) และ (3)
ตามล้าดับ
เป็ น การทดสอบด้ ว ยการเปลี่ย นแปลงแรงดู ด ของดิ น โดยการท้ า ให้
ตั
ว
อย่
างดินเปียก (ลด Suction) ท้าให้แห้ง (เพิ่ม Suction แสดงดังรูปที่ 8)
    3
p  1
(2)
2
จากนั้นน้าตัวอย่างดินไปบ่มไว้ในห้อ งควบคุมอุ ณหภูมิเพื่อให้ ค่า Suction
1   3
q
(3) ปรับเข้าสู่สมดุล
2

เมื่อ p ' คือ Mean Stress, q คือ Deviatoric Stress,  1 คือ Major
Principal Stress และ  3 คือ Minor Principal Stress
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Depth (m)

Shearing Stage เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการทดสอบทั้ง 2 กรณี ด้วย เฉือนที่รุนแรงเนื่องจากระยะทางของการเก็บตัวอย่างดินและการดันดินออก
การน้าดินมาเฉือน ใช้อัตราการเฉือนที่ 0.1 มิลลิเมตรต่อนาที (วศัน และ อภิ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ Suction มีค่าลดลง
นิติ, 2551) ซึ่งพบว่า เป็ นอั ตราที่ แ รงดันน้้า กระจายตัว อย่า งสม่้า เสมอทั้ ง
Suction (kPa)
0
10
20
30
40
ตัวอย่าง โดยในระหว่างการเฉือนจะมีการบันทึกค่า Suction ตลอดจนสิ้นสุด
0
(a)
การทดสอบและเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นระหว่างการทดสอบจะใช้
2
Plastic Wrap หุ้มรอบตัวอย่าง
4
0
10

8
10
12

20

Suction, kPa

6

14

30
40

16
0

50

2

(b)

4

Depth (m)

60
70
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50

Time, hour

6
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12

รูปที่ 8 การทดสอบ S-UC โดยการเปลี่ยนแปลงแรงดึงดูด

14

3

1

4

2

16

3. ผลการทดสอบ

(1) Sampling tube on site

ผลการทดสอบการตรวจวัด Suction ในแต่ละขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
ดินของหลุมเจาะที่ 1 ดังแสดงรูปที่ 9a และหลุมเจาะที่ 2 ดังแสดงรูปที่ 9b
พบว่าภายหลังจาก (1) การเก็บตัวอย่างดิน Suction ที่ตรวจวัดได้มีค่าต่้าอัน
เนื่องมาจากวิธีการเก็บตัวอย่างท้าให้ดินเกิดการรับแรงแบบ Compression,
Extension และ Shear Strain ที่บริเวณผิวและปลายคมตัดจากกรณีก าร
บิดตัวอย่างดินให้แยกออกจากดินเดิม อัตราการเฉือนที่ไม่คงที่ที่เกิดจากการ
เก็บตัวอย่างดินโดยใช้โครงสร้างสามขาที่ไม่มีระบบไฮโดรลิคใช้ ในการเก็บ
ตัวอย่างแบบไม่ถูกรบกวนจึงท้าให้ต้องใช้น้าหนักจากคนหรือตุ้มตอกช่วยส่ง
กระบอกลงสู่ชั้นดินน้าไปสู่การเสียรูปของตัวอย่างดินในที่สุด
จากผลดังกล่าวยังส่งผลต่อแรงดันน้้าในตัวอย่างดินให้มีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ค่า Suction ที่ตรวจวัดได้มีค่าลดต่้าลง
(2) การขนส่งและเก็บ รัก ษา ตัว อย่า งดินจะถู ก เก็บ ในห้ อ งที่ไม่มีก าร
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ เ ป็ น เวลา 14 วั น พบว่ า Suction มี แ นวโน้ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากการกระจายตัวของความชื้น , การเข้าสู่สมดุลของ Suction และ
ผลกระทบจากอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่
อุณหภูมิลดต่้าลงและสูงขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิต่้าดังแสดงรูปที่ 10
(3) อัดขึ้นรูป ตัวอย่างดินถูกตรวจวัด Suction ที่จุดเดิมของตัวอย่างแต่
ละความลึก เป็ นระยะเวลา 7 วัน ในห้ อ งที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ โดย
Suction ที่ตรวจวัดได้มีแนวโน้มที่ลดลงเป็ นผลมาจากดินเกิดการรับ แรง
แบบ Compression และ Shear Strain ที่รอบข้างของตัวอย่างจากทิศทาง
ในการดันดินออกจากกระบอก ตัวอย่างถูกดันออกในทิศทางเดียวกับการ
เก็บ ตัว อย่า ง (ปลายคมตัด ) ส่งผลให้ ดินเกิดแรงเฉื อ นขึ้ น ระหว่า งผิ ว ของ
ตัวอย่างกับผิวที่ปลายของกระบอก โดยที่ด้านบนของกระบอกจะเกิดการ

(2) Transportation & Storage
(3) Extrusion
(4) Trimming 10 minute

รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลง Suction ภายหลังจากการเก็บตัวอย่างดิน (a) หลุมเจาะ
ที่ 1 (b) หลุมเจาะที่ 2

(4) การตัดแต่งตัวอย่างดิน ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 10 นาที โดยเฉลี่ย ใน
ระหว่างนี้ตัวอย่างดินจะมีการสูญเสียความชื้นท้าให้ Suction มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลการทดสอบพารามิเตอร์ก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบาย
น้้า จากการทดสอบ Suction – Monitored Unconfined Compression
s

Test ( u ,( SUC ) ) ในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าที่ Suction แตกต่างกันจะ
ส่งผลให้ก้าลังรับแรงเฉือนมีค่าเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ Suction มีค่าเพิ่มขึ้นจะ
ท้าให้ก้าลังรับแรงเฉือนมีค่าเพิ่มขึ้นตาม โดยในระหว่างการเฉือนแรงดันน้้า
จะมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงแรกและจะเริ่มคงที่เมื่อถึงจุด Critical State แสดงใน
รูปที่ 11
การทดสอบอิทธิพลจากการรบกวนตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ก้าลังรับแรง
เฉื อ นแบบไม่ระบายน้้า

su ,( SUC )

โดยเปรีย บเทีย บกับ การทดสอบก้ า ลั ง
s

ต้า นทานแรงเฉื อ นโดยใช้ใบพัด (Field Vane Shear Test, u ,( FVT ) ) จะ
เห็ นได้ว่า ผลกระทบจากการรบกวนระหว่า งการเก็บ ตัว อย่างเปลือ กบาง
ส่งผลให้พารามิเตอร์ก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้าจากห้องปฏิบัติการมี
ค่ า ต่้ า กว่ า ประมาณ 50 % (Undisturbed), 40 % (Correct) และมี ค่ า สู ง
กว่า แบบ Remoulded ประมาณ 63 % แสดงในรู ป ที่ 12 โดยดินที่มีค่ า
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Suction (kPa)

ความไว (Sensitivity) สูงจะมีแ นวโน้มที่ค่า ก้า ลังแรงเฉื อ นจะลดต่้า ลงดัง ประสิทธิผลคงค้างหรือแรงดูดของก้อนตัวอย่างดินมีค่าน้อยกว่าหน่วยแรง
แสดงในรูปที่ 13
ประสิทธิของมวลดินในสนามเนื่องจากการรบกวนตัวอย่างดิน โดยดินที่มีค่า
ความไวสูงจะมีแนวโน้มที่ค่าก้า ลังแรงเฉือนจะลดต่้า ลงมากกว่า ดิน ที่มี ค่า
Time (Day)
0
5
10
15
ความไวต่้า
20
15

10
5
0
40

Temperature (c )

SS 4-4.5 m.
35
30
25

20

รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลง Suction เนื่องจากอุณหภูมิ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ Suction – Monitored Unconfined
Compression Test
Soil Sample

Depth
(m)
6-6.5
6-6.5
8-8.5
8-8.5

SS-1
SS-2
SS-1
SS-2

si
(kPa)
10.45
47.31
14.24
43.58

wi
(%)
82.27
78.79
72.23
69.79

wf
(%)
79.22
77.27
70.02
67.82

Sr
(%)
99.68
97.46
98.80
98.82

รูปที่ 11 กราฟผลการทดสอบ S-UC แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
เบี่ยงเบนและแรงดันน้้ากับความเครียด
0

Undrained Shear Stress, Sᵤ (kPa)
10
20
30
40

50

0

เมื่อ si คือ Initial Suction, wi คือ Initial Water Content, w f คือ
Final Water Content และ Sr คือ Degree of Saturation

2
4

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Tensiometer กับการทดสอบ
Suction – Monitored Unconfined Compression Test ในการประเมิน
คุณภาพของตัว อย่า งดินเหนีย วอ่ อ นที่ได้จ ากการเก็บ ตัว อย่า งแบบไม่ ถู ก
รบกวน โดยการตรวจวัดแรงดันน้้าด้านลบของก้อนดินภายหลังจากการเก็บ
ตัวอย่าง ซึ่งพบว่าค่า
กว่า

su ,( SUC )

su ,( FVT )

Depth (m)

4. สรุป

แบบไม่ถูกรบกวน (Undisturbed) ให้ค่าสูง

จากการทดสอบก้าลังแรงอัดแบบไร้ขอบเขตประมาณ 50 %

และเมื่อปรับแก้

su ,( FVT )

ด้วยค่า Plasticity Index ( ) ของดิน (Correct)

จะมีค่า 40 % นอกจากนั้นยังพบว่า
Remoulded (

su ,( FVT )

Ip

su ,( SUC )

มีค่ามากกว่า

su ,( FVT )

แบบ

) ประมาณ 63 % แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หน่ ว ยแรง
GTE12-6

6
8
10
12
14
16

FVT (Undisturbed)
FVT (Remoulded)
S-UC (BH-2)

FVT (Correct)
S-UC (BH-1)

รูปที่ 12 พารามิเตอร์ก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้าระหว่างการทดสอบ
S-UC กับ FVT
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Tube Sampling. Soil and foundations Japanese
geotechnical society 46, No. 2, pp.209-219.

12

0
2
4

Depth (m)

6
8
10

12
14
Insensitive

Medium
sensitive

Sensitive

Extra
sensitive

16

รูปที่ 13 ความไวของดินจากการทดสอบก้าลังต้านทานแรงเฉือนโดยใช้ใบพัด
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คุณสมบัติของดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาสาหรับวัสดุงานทาง
Properties of lateritic soil replaced by bottom ash for highway material
อรฑิฌา จันทร์สิงห์1 และ วีรยา ฉิมอ้อย2
1,2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
Email address: ontichajunsing@gmail.com1 , sweeraya@engr.tu.ac.th2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการนาเถ้าก้นเตาซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในการแทนที่ดินลูกรังสาหรับชั้นรองพื้นทางหรือชั้นพื้น
ทาง โดยคัดขนาดดินลูกรังตามมาตรฐานรองพื้นทาง ทล.-ม. 205/2532
Type B และ Type D และเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง
สัดส่วนการแทนที่เถ้าก้นเตาของ Type B ที่ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ
50 และของ Type D ที่ร้อยละ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ด้ า นกายภาพ การบดอั ด ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก ด้ ว ยการทดสอบ
California Bearing Ratio และก าลั ง รั บ แรงเฉื อ นตรงด้ ว ยการทดสอบ
Direct Shear สาหรับ คุณสมบั ติก ารบดอั ดพบว่า ค่า ความหนาแน่ น แห้ ง
สูงสุดของดินลูกรังผสมเถ้าก้นเตามีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนการแทนที่เถ้าก้น
เตามากขึ้น แต่ค่าความชื้นเหมาะสมเพิ่มขึ้น สาหรับดินทั้งสองชนิด และผล
การทดสอบคุณสมบั ติด้า นก าลั งรับ น้าหนัก พบว่า เมื่อ ผสมเถ้ า ก้นเตาที่
สัดส่วนการแทนที่ร้อยละ 30 ของดิน Type B และที่อัตราส่วนการแทนที่
ร้อยละ 50 ของดิน Type D จะให้ค่า CBR สูงสุด โดยมีค่าผ่านมาตรฐานชัน้
รองพื้นทางและชั้นพื้นทาง และการแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตามีผลทาให้ ค่ามุม
เสียดทานภายในและแรงยึดเหนี่ยวมีค่าลดลงไม่มากนักตามปริมาณเถ้าก้น
เตาที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าเถ้าก้นเตาสามารถนามาใช้แทนที่ดินลูกรังสาหรับวัสดุ
งานทาง
คาสาคัญ: ดินลูกรัง, เถ้าก้นเตา, วัสดุงานทาง, ค่าCBR, การบดอัด

Abstract
This research aims to study the use of bottom ash which is a byproduct from power generation process as a replacement of
lateritic soil for base or sub-base. The grain size distributions of
lateritic soil were selected as Type B and C based on the
subbase standard of Highway Department. The bottom ash was
obtained from BLCP power plant, Rayong. The bottom ash
replacement ratio is 10, 20, 30, 40 and 50 percent for Type B
and that of 10, 20, 30, 40, 50 and 60 percent for Type D. The
physical properties, compaction properties and strength using
California Bearing Ratio test and Direct Shear test of lateritic soil
and lateritic soil replaced with bottom ash were investigated. It
is found that the maximum dry density decreased with the

increasing of the replacement ratio whereas the optimum water
content increased with the increasing of the replacement ratio
for both types of soil. For the results of CBR test, it was found
that when lateritic soil replaced by bottom ash at 30 percent for
type B and 50 percent for type D showed the highest CBR values
which passed the subbase condition. Moreover, the bottom ash
has little effect on internal friction angle and cohesion, both
values slightly decreased with the increasing of replacement
ratio. It can be concluded that bottom ash can be used as
replacement of lateritic soil for highway material.
Keywords: Lateritic Soil, Bottom ash, Highway material, CBR,
Compaction

1. คานา
เนื่องจากเถ้าลอย เถ้าก้นเตา และยิปซั่ม เป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน ซึ่งในปัจจุบันเถ้าลอยสามารถนามาแทนที่
ซีเมนต์ในงานคอนกรีต สาหรับเถ้าก้นเตายังไม่เป็นที่นิยมใช้ด้วยขนาดที่ไม่
สม่าเสมอ มีความชื้นและความพรุนสูง ซึ่งจะถูกนาไปทิ้งโดยการฝัง กลบ
หรือถ้าจะนามาใช้งานจะต้องผ่านกระบวนการบดให้ ละเอียด ซึ่งทั้งสอง
กระบวนการทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ยังมี
โครงสร้างที่ใช้วัสดุธรรมชาติในก่อสร้าง เช่น คันทาง เขื่อนดิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานถนน ในการก่อสร้างหรือซ่อมบารุงนั้นต้องใช้วัสดุ หิน ทราย
หรือดินลูกรัง ในส่วนโครงสร้างชั้นทางเป็นจานวนมาก ซึ่งเถ้าก้นเตามีการ
กระจายขนาดอยู่ในช่ว งที่เป็นทราย จึ งมีความเป็ นไปได้ในการนามาใช้
แทนที่วัสดุธรรมชาติในโครงสร้างชั้นทาง เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายใน
การกาจัดวัสดุเหลือทิ้งและเป็นการนาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการนาเถ้าก้นเตามาใช้
เป็นวัสดุในชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางอยู่พอสมควรทั้งการใช้เฉพาะเถ้า
ก้นเตา (Cabrera, et al., 2014) หรือศึกษาโดยมีวัสดุผสมเพิ่มเช่น หินฝุ่น ซีเมนต์
ปูนขาว (ชูศักดิ์, 2556) หรือนาเถ้าก้นเตามาใช้เป็นวัสดุเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ดินลูกรังหรือดินเหนียว (กิตติศักดิ์ และ ประทีป, 2556, Balachowski and
Sikora, 2013, Cabrera, et al., 2018, ปณิดาภา และ จุฑามาศ, 2561) แต่ก็
ยังไม่มีการนาเถ้าก้นเตามาใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงต้องการศึกษาหา
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2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาวิจัย
2.1 ดินลูกรังและเถ้าก้นเตา
ตั ว อย่ า งดิ น ลู ก รั ง น ามาจากแหล่ ง ลู ก รั ง จั ง หวัด สระบุ รี มี ค่ า Liquid
Limit เท่ากับร้อยละ 29.5, Plastic Limit เท่ากับร้อยละ 20.76, Plasticity
Index เท่า กับ ร้อ ยละ 8.74 โดยค่า Liquid Limit และ Plasticity Index
ผ่านมาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม โดยจากมาตรฐาน Liquid Limit
ของดิน ไม่เกินร้อยละ 35 และ Plasticity Index ไม่เกินร้อยละ 11 และหา
ค่าความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) มีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.86
ในงานวิจัยนี้ทาการคัดขนาดดินลูกรังให้เป็นไปตามมาตรฐานรองพื้นทาง
วัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532 Type B และ Type D ดัง
แสดงในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ตามลาดับ และจากคุณสมบัติทางกายภาพของ
ดินลูกรังนามาวิเคราะห์จาแนกดินด้วยระบบ ASSHTO ( ASTM D-3282 )
พบว่า เป็ นดินประเภท A-2-4 ทั้งดิน Type B และ Type D และจ าแนก
ด้วยระบบ USCS (ASTM D-2487) พบว่าดิน Type B เป็นประเภทกรวดที่
มีข นาดคละไม่ดีแ ละมีดินเหนีย ว GP-GC (Poorly Graded Gravel with
Clay) และ Type D เป็นประเภททรายขนาดคละไม่ดีและมีดินเหนียว SPSC (Poorly graded sand with clay)
100

Upper bound
Type B
Lower bound
Type B

Percent Finer

80
60

Lower bound
Type D

80

Percent Finer

ศึกษาการใช้เถ้าก้นเตาเป็นสารผสมเพิ่มในการแทนที่หรือปรับปรุงคุณภาพ
ดิ น ลู ก รั ง เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นโครงการก่ อ สร้ า งชั้ น รองพื้ น ทาง
(subbase) หรือชั้นพื้นทาง (base) สาหรับงานวิจัยนี้ใช้เถ้าก้นเตาในสภาพ
ธรรมชาติในการแทนที่ดินลูกรัง Type B และ Type D ตามมาตรฐานรอง
พื้นทางวัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532 เพื่อเป็นวัสดุชั้นรอง
พื้นทางหรือชั้นพื้นทาง โดยพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติด้าน
การบดอัด (Compaction Test) คุณสมบัติด้านกาลังรับน้าหนัก ด้วยการ
ทดสอบ California Bearing Ratio (CBR) และคุณสมบัติด้านกาลังรับแรง
เฉือนด้วยการทดสอบ Direct Shear Test
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0.1

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล
ขนาดตะแกรง

Type B

Type D

1”

100

100

3/8”

70

50

เบอร์ 10

45

25

เบอร์ 40

25

17

เบอร์ 200

5

5

ตัวอย่างเถ้าก้นเตา จากโรงไฟฟ้า BLCP จังหวัดระยอง ประเทศไทย
นามาทดสอบการกระจายขนาดพบว่าโดยส่วนใหญ่ผ่านตะแกรงขนาด 1 นิว้
ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง เลื อ กใช้ เ ถ้ า ก้ น เตาที่ มี ข นาดผ่ า นตะแกรง 1 นิ้ ว
เนื่องจากต้องการใช้เถ้าก้นเตาในสภาพธรรมชาติให้มากที่สุด เถ้าก้นเตามี
ค่ า ความถ่ ว งจ าเพาะเท่ า กับ 2.03 และไม่ มี ค วามเป็ น พลาสติก ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดินลูกรังและเถ้าก้นเตาโดยวิธี X-Ray
Fluorescence Spectrometer (XRF) แสดงในตารางที่ 2 พบว่า เถ้ า ก้น
เตาและดินลูกรังมีองค์ประกอบหลักคือ ซิลิกอนออกไซด์ และอลูมิเนียม
ออกไซด์ และมีแคลเซียมออกไซด์น้อยมาก
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของดินลูกรังและเถ้าก้นเตา

20
0
1
10
Diameter , mm

ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวลที่เลือก

มาตรฐาน

Oxide

0.1

100

รูปที่ 2 การกระจายขนาดของเม็ดดินวัสดุรองพื้นทาง Type D ตามมาตรฐาน
รองพืน้ ทางวัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532

40

0.01

1
10
Diameter , mm

100

รูปที่ 1 การกระจายขนาดของเม็ดดินวัสดุรองพื้นทาง Type B ตามมาตรฐาน
รองพืน้ ทางวัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532

GTE13-2

SiO2
CaO
Fe2O3
Al2O3
SO3
MgO
K2O
Na2O

ปริมาณ (ร้อยละ)
เถ้าก้นเตา
ดินลูกรัง
59.50
79.00
2.92
0.39
6.07
6.29
25.70
10.90
0.18
0.80
0.45
1.56
1.41
0.40
-
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ก) Type B
ข) Type D
รูปที่ 3 ตัวอย่างดินลูกรังที่คัดขนาดตามมาตรฐาน Type B และ Type D

2.2.2 การเตรีย มตัว อย่า งสาหรับ การทดสอบก าลังรับ แรงเฉื อ นตรง
(Direct Shear Test)
เนื่องจากลักษณะของดินลูกรังที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีขนาดเม็ดใหญ่โ ดยมี
ขนาดใหญ่สุดผ่า นตะแกรง 1 นิ้ว ซึ่งตามมาตรฐานการทดสอบ Direct
Shear ASTM D3080 นั้นกาหนดให้ความสูงของ mold ที่ใช้ในการทดสอบ
ต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดใหญ่สุดของเม็ดดิน แต่ความสูงของ mold
ที่มีในห้องปฏิบัติการเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างจึง
ต้ อ งใช้ ห ลั ก การ Scalping โดยให้ มีก ารกระจายขนาดเช่น เดีย วกับ วัสดุ
ต้ น แ บ บ ( parallel gradation method) (Verdugo and Hoz, 2006)
สาหรับดินลูกรัง Type B กาหนดให้ขนาดสูงสุดผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว และ
ดินลูก รัง Type D ก าหนดให้ ข นาดสูงสุด ผ่า นตะแกรงเบอร์ 10 รูป ที่ 4
แสดงการกระจายขนาดของดินลูกรัง Type B และ Type D ต้นแบบและ
จากการ scalping สาหรับเถ้าก้นเตาใช้การกระจายเช่นเดียวกับแต่ละชนิด
ของดิ น ลู ก รั ง ที่ จ ะน าไปแทนที่ โดยเมื่ อ เตรี ย มดิ น ที่ ผ่ า นตะแกรงตามที่
กาหนด และผสมน้าตามความชื้นที่กาหนด ทาการบดอัดใน mold โดย
ควบคุมให้ได้ความหนาแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่น

แห้งสูงสุด และความชื้นที่ความชื้นเหมาะสม แล้วนาไปทดสอบโดยกาหนด
หน่วยแรงตั้งฉากที่ 25.6 kPa, 51.1 kPa และ 102.3 kPa อัตราเร็วในการ
เฉือนตัวอย่างเท่ากับ 1 มิลลิเมตรต่อนาที โดยเงื่อนไขการแทนที่เถ้าก้นเตา
ในกรณีการทดสอบ direct shear เป็นร้อยละ 20, 40, และ 50 สาหรับดิน
Type B และร้อยละ 20, 40 และ 60 สาหรับดิน Type D
100

D
scalping D
scalping B
B

Percent Finer

80
60
40
20
0
0.01

0.1

1
Diameter , mm

10

100

รูปที่ 4 การกระจายขนาดของดินลูกรังต้นแบบเทียบกับการ scalping

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
3.1 ผลของปริมาณเถ้าก้นเตาต่อคุณสมบัติด้านการบดอัด
นาเถ้าก้นเตา ดินลูกรัง Type B , Type D , ดิน Type B และ Type D
ผสมเถ้ า ก้นเตา มาทดสอบการบดอั ดแบบสูงกว่า มาตรฐาน (Modified
Proctor Compaction) พบว่ า ดิ น ลู ก รั ง ผสมเถ้ า ก้ น เตาทั้ ง 2 ประเภท
สามารถบดอั ด ได้ ดี ดั ง แสดงในรู ป ที่ 5 และ รู ป ที่ 6 ตามล าดั บ ความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนการแทนที่เถ้าก้นเตาที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความชื้นเหมาะสมของดินลูกรังทั้ง 2 ประเภท มีค่าเพิ่มขึ้น
ตามอัตราส่วนการแทนที่ดินด้วยเถ้าก้นเตาดังแสดงในตารางที่ 3 เนื่องจาก
เถ้าก้นเตาซึ่งมีความถ่วงจาเพาะน้อยกว่าดิน เมื่อเข้าไปแทนที่ดินจึงทาให้
ความหนาแน่นน้อยลง แต่ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าก้นเตาที่มี
ความพรุนมาก ดูดซับน้าได้ดีกว่าดินลูกรัง จึงทาให้ความชื้นเหมาะสมมีค่า
มากขึ้นตามปริมาณเถ้าก้นเตาที่เพิ่มขึ้น (Balachowski and Sikora, 2013)
2.40

Type B
B+BA10%
B+BA20%
B+BA30%
B+BA40%
B+BA50%
BA100

2.20
Dry density, g/cm3

2.2 วิธกี ารศึกษาและการทดสอบ
2.2.1 การเตรียมตัวอย่างดินลูกรังและเถ้าก้นเตาสาหรับการทดสอบ
การบดอัดและการทดสอบ CBR
เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติด้านการบดอัด โดยการทดสอบ
การบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor test , ASTM D1557) สาหรับดินลูกรังคานวณปริมาณดินจากร้อยละผ่านตะแกรงแต่ละที่
กาหนดในตารางที่ 1 นามาผสมให้เข้ากันก่อน รูปที่ 3 แสดงดินลูกรังที่คัด
ขนาดตามมาตรฐาน Type B และ Type D แล้วจึงเติมน้าแล้วบดอัดตาม
การทดสอบมาตรฐาน ในกรณีผสมเถ้าก้นเตาคานวณปริมาณดินลดลงตาม
ร้อยละการแทนที่ของเถ้าก้นเตาผสมให้ เข้ากัน แล้วจึงใส่เถ้าก้นเตาตาม
ปริมาณร้อยละการแทนที่ที่กาหนดในแต่ละกรณีผสมให้เข้ากับดินก่อน แล้ว
จึงค่อย ๆ เติมน้าผสมให้เข้ากัน แล้งจึงบดอัดตามการทดสอบมาตรฐาน
เนื่องจากเถ้าก้นเตาไม่มีความไวในการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นการบดอั ดจึ ง
ไม่ได้กาหนดเวลา เมื่อได้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ρdmax) และปริมาณ
ความชื้นเหมาะสม (Wopt) ของแต่ละกรณีแล้ว นามาเตรียมตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบ CBR ตามมาตรฐาน ASTM D-1883-99 โดยควบคุมความหนาแน่น
แห้งของตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด
และมีความชื้นที่ความชื้นเหมาะสม และทดสอบเฉพาะกรณีไม่แช่น้า
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2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
4.0

8.0

12.0 16.0 20.0
Water content, %

24.0

28.0

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชืน้ จากการ
ทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานของ ดินลูกรัง Type B ผสมเถ้าก้นเตา
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2.20
Dry density, g/cm3

เหมาะสมเพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้นทางหรือชั้นพื้นทางได้
(ปณิดาภา และ จุฑามาศ, 2561) ซึ่งตามมาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
กรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532 ได้กาหนดค่า CBR ขั้นต่าสาหรับวัสดุมวล
รวมที่จะสามารถนามาทาเป็นโครงสร้างชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางได้ที่
CBR เท่ า กั บ 80% และ 25% ตามล าดั บ ดั ง นั้ น ส าหรั บ ดิ นลู ก รั ง ทั้ งสอง
ประเภทสามารถใช้เถ้าก้นเตาในการแทนที่ได้ในช่วงร้อยละ 30 – 50

Type D
D+BA10%
D+BA20%
D+BA30%
D+BA40%
D+BA50%
D+BA60%
BA100

2.40

2.00
1.80
1.60
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1.40

200

1.20

180

1.00

160
8.0

12.0
16.0
20.0
Water content, %

24.0

140

28.0

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชืน้ จากการ
ทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานของ ดินลูกรัง Type D ผสมเถ้าก้นเตา

120

%CBR

4.0

100

Type D

ρdrymax
g/cm3

wotp%

ρdrymax
g/cm3

2.10
2.07
1.94
1.92
1.84
1.75
-

8.7
8.0
8.9
9.0
10.5
11.0
-

2.08
1.97
1.95
1.92
1.85
1.68
1.54

40

wotp
%

ρdrymax
g/cm3

wotp
%

10.0
9.0
9.1
9.5
10.0
10.5
13.0

1.43

17.5

B+BA10
B+BA40

B+BA20
B+BA50

20

Bottom Ash

0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Bottom Ash , %
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR และร้อยละเถ้าก้นเตา ที่ความชื้นเหมาะสม
ของดิน Type B ผสมเถ้าก้นเตา

3.2 ผลของปริมาณเถ้าก้นเตาต่อคุณสมบัติด้านการรับกาลัง
จากการเตรียมตัวอย่างดินลูกรัง เถ้าก้นเตา และดินลูกรังทั้ง 2 ประเภท
ผสมกับเถ้าก้นเตา สาหรับทาการทดสอบกาลังรับ น้าหนัก พบว่าเมื่อดิน
ลูกรังถูกแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา ทาให้คุณสมบัติด้านการรับกาลังดีขึ้น จนถึง
จุดหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีค่าลดลง โดยมีแนวโน้มลดลงไปเทียบเท่ากับค่า
CBR ของเถ้าก้นเตา ดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8 โดยอัตราส่วนการแทนที่ทใี่ ห้
ค่า CBR สูงสุดของดินลูกรัง Type B คือร้อยละ 30 และสาหรับดินลูกรัง
Type D คือ ร้อยละ 50
ดินลูกรัง Type B เป็นดินประเภทกรวด ค่า CBR ของดินลูกรัง Type
B เมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาในปริมาณน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 20) ค่า CBR
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าก้นเตาเพิ่มขึ้ นได้ค่า CBR
เพิ่มขึ้น โดยค่า CBR ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อปริมาณเถ้าก้นเตามากขึ้น
และมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่า CBR ของเถ้าก้นเตา สาหรับดินลูกรัง Type
D เป็นดินประเภทดินทรายทาให้ ค่า CBR ของดินลูกรัง Type D มีค่าต่า
เมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา ค่า CBR มีค่าสูงขึ้นจนถึงร้อยละการแทนที่ร้อยละ
50 หลังจากนั้นค่า CBR มีค่า ลดลง แสดงให้ เห็ นว่า เถ้ า ก้นเตาสามารถ
ปรับ ปรุงคุณภาพดินลูก รั งทั้ ง 2 ประเภทได้ แต่ต้อ งผสมในอั ตราส่ ว นที่

%CBR

0
10
20
30
40
50
60

Type B

B+BA0
B+BA30
BA100

60

ตารางที่ 3 ความหนาแน่นแห้งสูงสุด และความชื้นเหมาะสมของดินลูกรังผสม
เถ้าก้นเตา
%
Bottom
Ash

80

200
180
160
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120
100
80
60
40
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR และร้อยละเถ้าก้นเตา ที่ความชื้นเหมาะสม
ของดิน Type D ผสมเถ้าก้นเตา

3.3 อิทธิพลของเถ้าก้นเตาต่อคุณสมบัติด้านการรับแรงเฉือนตรง
3.3.1 อิทธิพลของเถ้าก้นเตาต่อพฤติกรรมการรับแรงเฉือน
รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือนและการเคลื่อนที่
ตามแนวราบจากการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนตรงของดินลูกรัง Type B
และดินลูกรัง Type B แทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการรับ
แรงของดิ น ลู ก รั ง และดิ น ลู ก รั ง แทนที่ ด้ ว ยเถ้ า ก้ น เตาคล้ า ยกั น โดย
ความสัมพันธ์ไม่ได้แ สดงจุ ดสูงสุดชัดเจน เช่นเดีย วกับ ดินลูก รัง Type D
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และดินลูก รัง Type D แทนที่ด้ว ยดินลูก รังก็มีพ ฤติก รรมใกล้เคีย งกันดัง
แสดงในรูปที่ 10
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ตารางที่ 4 ค่ามุมเสียดทานภายใน สาหรับเถ้าก้นเตา,ดิน Type B และดิน Type
B เมื่อผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ
% Bottom Ash
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง Shear stress และ normal stress ของตัวอย่างดินลูกรัง
Type B ที่ผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในและร้อยละการแทนที่ของเถ้าก้นเตา
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง Shear stress และ normal stress ของตัวอย่างดินลูกรัง
Type D ที่ผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ

3.4.2 อิ ท ธิ พ ลของเถ้ า ก้ น เตาต่ อ ค่ า มุ ม เสี ย ดทานภายใน (Friction
Angle, degree)
ค่ามุมเสียดทานภายในของดินลูกรังและดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา
ทั้งสองประเภทแสดงในตารางที่ 4 สาหรับดินลูกรัง Type B พบว่าการ
แทนที่เถ้าก้นเตามีผลทาให้ค่า มุมเสียดทานภายในลดลง แต่ปริมาณเถ้าก้น
เตาที่เพิ่มขึ้ นส่งผลต่อค่ามุมเสียดทานภายในไม่มากนัก โดยมีค่า สูงสุดที่
อัตราส่วนการแทนที่เถ้าก้นเตาร้อยละ 40 ดังแสดงในรูปที่ 11 ในขณะที่
สาหรับดินลูกรัง Type D พบว่าเมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาที่ร้อยละ 20 ทา
ให้ ค่ า มุ ม เสี ย ดทานภายในเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค่ า สู ง สุ ด หลั ง จากนั้ น การเพิ่ ม
ปริมาณเถ้าก้นเตาทาให้ค่ามุมเสียดทานลดลง โดยทั้งสองประเภทค่ามุม
เสียดทานเมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตามีแนวโน้มเท่ากับค่ามุมเสียดทานของเถ้า
ก้นเตา ดังแสดงในรูปที่ 11

3.4.3 อิ ท ธิ พ ลของเถ้ า ก้ น เตาต่ อ ค่ า แรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งเม็ ด ดิ น
(Cohesion, kPa)
ค่าแรงยึดเหนี่ยวของดินทั้ง 2 ประเภท แสดงดังตารางที่ 5 สาหรับดิน
ลูกรัง Type B และ Type D เมื่อผสมเถ้าก้นเตาแล้วมีผลทาให้ค่าแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างเพิ่มขึ้นจนมีค่าสูงสุดที่อัตราการแทนที่ดินด้วยเถ้าก้นเตาร้อย
ละ 20 และเมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่เถ้าก้นเตาค่าแรงยึดเหนี่ยวมีแนวโน้ม
ลดลงใกล้เคียงค่าแรงยึดเหนี่ยวของเถ้าก้นเตา ดังแสดงในรูปที่ 12 (ปวเรศ
อัครินทร์, 2561)
ตารางที่ 5 ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน สาหรับเถ้าก้นเตา,ดิน Type B และ
ดิน Type B เมื่อผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ
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รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินกับร้อยละการแทนที่ของเถ้า
ก้นเตา

บทสรุป
1. เถ้ า ก้ น เตาที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ จ ากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า สามารถนามาใช้ป รั บ ปรุงคุณสมบั ติด้า นการบดอัดของดิน
ลูก รังที่ทาการคัดขนาดตามมาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวมกรมทาง
หลวง ทล.-ม. 205/2532 Type B และ Type D ได้ โดยร้อยละการแทนที่
เถ้าก้นเตาที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความหนาแน่นแห้งสูงสุดลดลง ในขณะที่
ความชื้นเหมาะสมเพิ่มขึ้น
2. คุณสมบั ติด้านการรับแรงพบว่าเถ้ าก้นเตามีผลต่อการพัฒนา
กาลังรับแรงอัด ค่า CBR มีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา
มีค่ามากขึ้น จนสูงสุดที่อัตราการแทนที่ร้อยละ 30 สาหรับดินลูกรัง Type
B และ ที่อัตราการแทนที่ร้อยละ 50 สาหรับดินลูกรัง Type D ซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็นวัสดุสาหรับชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทางได้ และค่า CBR มี
แนวโน้มลดลงหลังจากอัตราส่วนดังกล่าวสาหรับดินลูกรังทั้ง 2 ประเภท
3. การผสมเถ้าก้นเตามีผลต่อค่ามุมเสียดทานภายใน และค่าแรง
ยึดเหนี่ย วระหว่า งเม็ดดิน ไม่มากนัก สาหรับ ดิน ลูก รังทั้ง 2 ประเภท ซึ่ง
พารามิเตอร์ทั้ง 2 ค่าจะมีค่าลดลงเมื่อมีปริมาณการแทนที่เถ้าก้นเตาเพิ่มขึ้น
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้าของดิน
เพื่อวิเคราะห์ถนนเลียบคันคลอง ในบริเวณดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
Correlation between Electrical Resistivity and Undrained Shear Strength
For Analysis of Canal Embankment Road in Bangkok Soft Clay Area
ณัฐ สุทธิ1 ศลิษา ไชยพุทธ2 และ ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ3,*
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บทคัดย่อ
ถนนเลี ย บคั น คลองที่ ก่ อ สร้ า งอยู่ ใ นพื้ น ที่ ดิ น เหนี ย วอ่ อ นกรุ ง เทพฯ
(Bangkok Soft Clay) คลอบคลุ ม พื้ น ที่ ม ากกว่ า 14 จั ง หวั ด ในเขต
ภาคกลางและภาคตะวันออก จากวิก ฤตการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ส่งผลให้ ถ นนหลายเส้นทางเกิดการทรุด ตัว เนื่อ งจากระดับ น้้า ในคลอง
ลดระดั บ อย่ า งรวดเร็ ว รั ฐ บาลต้ อ งสู ญ เสี ย งบประมาณจ้ า นวนมาก
ในการซ่ อ มแซม การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพถนนเลี ย บ คั น คลอ ง
เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อ นเกิดเหตุ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ข้ า งต้ น โดยปั จ จุ บั น ข้ อ มู ลตั ว แปรของชั้ นดิ น (Parameters) ที่ น้ า มาใช้
ในการวิ เ คราะห์ ล้ ว นเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเจาะส้ า รวจดิ น ในสนาม
(Field Investigation) ซึ่งเป็นข้อมูลดินเพียงไม่กี่จุด เพื่อเป็นตัวแทน บอก
ลักษณะชั้นดินในบริเวณที่ต้องการวิเคราะห์เสถียรภาพ การส้ารวจ ค่า
ความต้านทานทางไฟฟ้าของดิน (Resistivity Survey) ซึ่งเป็น เครื่องมือ
ส้ารวจสภาพธรณีวิทยา ที่ใช้ในการทดสอบค่าความต้านทาน ทางไฟฟ้า
ของดิน ซึ่งทดสอบได้ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
แต่ยังไม่
สามารถใช้หาค่าก้าลังของดินได้ ดังนั้นในงานวิจัย ฉบับนี้
จึง
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านไฟฟ้าและก้าลัง
รับ
แรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้าของดิน (Undrained Shear Strength) ที่
ได้จากการทดสอบด้วยวิธี Screw Driving Sounding Test (SDS) เมื่อ
ทราบค่าก้าลังรับแรงเฉือนของชั้นดิน จะสามารถน้าไปแปลงเป็นตัวแปรอื่น
ได้ เช่น หน่วยแรงยึดเกาะ, มุมเสียดทานภายใน และหน่วยแรงอัด ของ
ดิน เป็นต้น
ค้าส้าคัญ: ถนนเลียบคันคลอง, ดินเหนียวอ่อน, ความต้านทานไฟฟ้า,
ก้าลังรับแรงเฉือน

Abstract
Canal embankment road that is constructed in Bangkok Soft
Clay area which cover among 1 4 provinces of the central and
the east of Thailand. During the drought every year, there are

several roads collapsed because the water level in canals
decreases rapidly. The government must pay the large amount
of budget for repair and prevent recurrence. Accordingly, the
slope stability analysis is one method of remedy the problem.
Recently, the parameters of soil is used for analysis, design and
remedy the problem. The data obtained from Soil Boring Test
which the field Investigation. The test results are only a few
points to represent the soil layer for slope stability analysis.
Resistivity survey is one of the tools that used to explore the
underground geological in wide area. This tool use for measure
Electrical Resistivity of soil however this tool cannot estimate
the shear strength. In consequence, this research studied the
Correlation between Electrical Resistivity and Undrained Shear
Strength (Su) by screw driving sounding test (SDS). When knowing
the value of Shear Strength of the soil layer, we can be
converted to other parameters such as Cohesion (C), Friction
angle (∅) and Unconfined compressive strength (qu).
Keywords: Canal Embankment Road, Soft Clay, Electrical
Resistivity, Shear Strength

1. ค้าน้า
เนื่องจากปัญหาถนนเลียบคันคลองที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ดินเหนียวอ่อน
กรุงเทพฯ (Bangkok Soft Clay) เกิดการทรุดตัวบ่ อยครั้งในช่วงฤดูร้อน
สาเหตุหนึ่งเกิดจากดินในพื้นที่มีก้าลังรับน้้าหนักขที่ต่้า ประกอบกับระดับน้้า
ในคลองที่ เ ลี ย บกั บ ถนนลดระดั บ อย่ า งรวดเร็ ว (Rapid Drawdown)
ส่งผลให้ น้า ในมวลดินระบายออกมาไม่ทัน ดินบริเวณเชิงลาดของถนน
(Toe Slope) จึงอุ้มน้้าและเกิดแรงดันเนื่องจากน้้าพยายามที่จะไหลออกมา
มวลดิน แรงดันน้้าดังกล่าวถ้ามากพอก็จะท้าให้คันทางที่อยู่ด้านบนเกิ ดการ
พิบัติ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 2 ขอบเขตของพืน้ ที่ดนิ เหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง, 2553)

2.2 หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติความเป็นดินอ่อน

รูปที่ 1 ปัญหาถนนถนนเลียบคันคลองทรุดตัวเนือ่ งจากระดับน้้าในคลองลดระดับ
ถนนสาย อย.1043 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมทางหลวงชนบท (มกราคม 2563)

การวิเคราะห์ เสถี ย รภาพคันทางของถนนเลีย บคันคลองในปั จ จุ บั น
จ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลตัวแปรของชั้นดิน (Parameters) หลายค่า โดยข้อมูล
ดั ง กล่ า วต้ อ งอาศั ย การเจาะส้ า รวจดิ น ในสนาม (Field Investigation)
ซึ่ ง การออกส้ า รวจต้อ งท้ า การทดสอบดิ นในสนามและเก็บ ตั ว อย่า งดิน
ไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้ต้องรอผลทดสอบเป็นเวลานาน
การส้ารวจค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของดิ น (Resistivity Survey)
แต่เดิมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานทางธรณีวิทยาเพื่อใช้ส้ารวจกายภาพของดิน
โดยดูจากความต่างของความต้านทานทางไฟฟ้าของแต่ละชั้นดิน ซึ่งให้ผล
ได้ทันทีหลังการทดสอบ เครื่องมือส้ารวจค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของดิน
ได้ถูกน้ามาใช้ในงานวิศวกรรมเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อใช้ส้ารวจหาจุดที่มีความ
เสี่ยงต่อการวิบัติ (Soft Spot) ของเชิงลาดถนน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้ อมูล
ทางกายภาพ แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงก้าลังความแข็งแรงของดินที่สัมพันธ์กับ
ความต้านทานไฟฟ้า ในงานวิจัยฉบับนี้จัดท้าเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทัง้ สอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานวิเคราะห์
เสถียรภาพและออกแบบแนวทางการแก้ไขต่อไป

โดยทั่วไปค้า ว่า “ดินอ่อน” จะมีความหมายครอบคลุมถึง ดินเหนียว
อ่อน (Soft Clay Soil) ดินที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นดินจ้าพวก ดินแป้ง
(Silty Soil) หรือดินเหนียว (Clayey Soil) ที่มีความชื้นในมวลดิน (Natural
Water Content, Wn) สู ง ดิ น ที่ ป ระกอบด้ ว ยวั ส ดุ จ้ า พวกอิ น ทรี ย์ ส าร
(Peat) หรือ ทรายหลวมที่ตกตะกอนใกล้ห รือ ใต้ระดับ น้้า (Kamon และ
Bergado 1991) โดยสามารถแบ่งคุณสมบัติได้ 2 รูปแบบ คือ
2.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) คือ ค่าความชื้ น
ในมวลดินตามธรรมชาติ (Water Content, Wn) พิกัดเหลว(Liquid Limit,
LL) พิกัดพลาสติก (Plastic Limit, PL) ดัชนีพ ลาสติก (Plastic Index, PI)
ดัชนีเหลว (Liquid Index, LI) และ หน่วยน้้าหนักของดิน (Unit weight, γ)
2.2.2 คุณสมบัติทางวิศวกรรม (Engineering Properties)
ในงานทางวิศวกรรม เช่น งานถนน การออกแบบโครงสร้า งชันทาง
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้า นึงถึงว่า ชั้นฐานรากมีก้าลังเพียงพอหรือไม่ที่จะรับ
น้้าหนักภายนอกที่มากระท้า ด้วยเหตุนี้เองคุณสมบัติที่ใช้ชี้วัดความเป็นดิน
อ่อน จึงใช้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปค่า ก้า ลัง
รั บ แรงเฉื อ นจะถู ก ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง ระดั บ ความเป็ น ดิ น อ่ อ นดั ง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการตอกแบบมาตรฐาน (SPT-N) กับค่าก้าลัง
รับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้าของดิน (Su) และเกณฑ์ในการแบ่งระดับ
ความเป็นดินอ่อน (Terzaghi และ Peck, 1967)
ค่าการตอกแบบมาตรฐาน,
SPT-N
(blows/ft)

ก้าลังรับแรงเฉือน
แบบไม่ระบายน้้า, Su
(kPa)

ระดับความเป็นดินอ่อน,
Consistency

<2

0 – 12.5

อ่อนมาก (very soft)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2–4

12.5 – 25.0

อ่อน (soft)

2.1 ขอบเขตพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ

4–8

25.0 – 50.0

ปานกลาง
(medium stiff, firm)

ชั้นดินเหนีย วอ่ อ นกรุงเทพฯ เป็ นดินตะกอนสามเหลี่ย มปากแม่ น้ า
(Holocene epoch) ที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้า เจ้าพระยาและแม่น้าท่าจีน
เป็นส่วนใหญ่ มีแม่น้าแม่กลองและแม่น้าบางปะกงเสริมอยู่ทางทิศตะวันตก
และตะวันออกตามล้าดับ คลอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 2

8 – 15

50.0 – 100.0

แข็ง (stiff)

15 – 30

100.0 – 200.0

แข็งมาก (very stiff)

> 30

> 200

แข็งที่สุด (hard)
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2.3 การทดสอบกาลังรับแรงเฉือนของดิน (Field Test)
2.3.1 การทดสอบกาลังรับแรงเฉือนของดิน โดยวิธีใบมีดสนาม (Field
Vane Shear Test, FVT)
การทดสอบ FVT ท้าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-2573 ท้าได้
โดยใช้ใบพัด ซึ่งเป็นแผ่นเหล็กบางๆ รูปสี่เหลี่ยมคล้ายใบมีด 4 อัน เชื่อมอยู่
ด้วยกันและติดกับแท่งเหล็ก (Inner Rod) เพื่อส่งใบพัด (Vane) ลงไปในดิน
ที่ความลึกที่ต้องการ แล้วทดสอบโดยการกดใบพัด โดยขณะทดสอบใบพัด
จะถูกหมุนด้วย Torque จาก Measuring Instrument ด้วยอัตราการหมุน
6 องศา/นาที จนกระทั่งดินเหนียวรอบๆ ใบพัดเกิดการวิบัติและบันทึกค่า
Torque สูงสุด และหมุนใบพัดโดยเร็วอย่างน้อย 10 รอบและบันทึกค่า
Torque ของดินที่ถู ก ท้า ลาย (Remold) ทันทีภ ายใน 1 นาที เพื่อ น้า มา
ค้านวณหาค่า SuFVT ได้จากสมการที่ (1)
SuFVT = T/K
(1)
โดย T
K

= ค่า Torque (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
= ค่าคงที่ ซึ่งขึ้นอยูก่ ับขนาดและรูปร่างของใบปั่น (ม.3)

2.3.2 การทดสอบกาลังรับแรงเฉือนของดิน โดยวิธี Screw Driving
Sounding Test (SDS)
การทดสอบ Screw Driving Sounding Test (SDS) เป็นเทคโนโลยีที่
ค่อนข้างใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือจาก Japan
Home Shield Co.,Ltd. และ Tokyo City University เพื่ อ มาใช้ ใ นการ
ทดสอบหาก้ า ลั ง รั บ น้้ า หนั ก ของดิ น ในสนามในประเทศไทย ในการนี้
ผู้ขอประเมินได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อน้า
เครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในการส้ารวจทางธรณีวิศวกรรมในหลายๆ โครงการ
ของกรมทางหลวงชนบท
การทดสอบ SDS Test สามารถกดสู ง สุ ด ที่ 1,000 นิ ว ตั น โดยใช้
Weight Load เป็นแรงกด เมื่อให้แรงกดจะเกิดรอบของการหมุน Torque
(Ta) , Rod friction (Tf) , Settlement velocity (V) รอบในการหมุนคงที่
แรงในการหมุนจะเพิ่มระหว่าง 0.25–1.0 kN ดังรูปที่ 3 การทดสอบจะวัด
แรง Torque ที่เกิดจาก Rod friction (Tf) ที่ระยะทุกๆ 25 ซม. เมื่อเรื่มให้
Weight Load พร้ อ มกั บ แรงTorque จะเกิ ด แรงต้ า นของ Rod friction
โดยรอบของแรง Torque จะเพิ่มขึ้นตามความอ่อน-แน่นของชั้นดินที่ท้า
การทดสอบ
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การทดสอบ SDS Test ซึ่ ง จะให้ ค่ า เป็ น Torque ทุ ก ระยะ 25 ซม.
แต่ในการใช้งานของประเทศไทย ซึ่งนิยมวัดค่าก้าลังของดินในลักษณะรับ
แรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้า หรือ Su ดังนั้น จึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือ
(Calibration) เพื่อให้เครื่องมือทดสอบให้ผลที่มีความแม่นย้า ซึ่งการสอบ
เที ย บเครื่ อ งมื อ นั้ น จะเปรี ย บเที ย บค่ า แรงบิ ด (Torque) ในรู ป แบบ
ของพลังงานที่ใช้ในการกดหั วเจาะลง 0.25 ม. หรือ E0.25 ซึ่งได้มาจาก
สมการที่ (2)
𝑑𝐸 = 𝑇𝑑𝑤 + 𝑊𝑑𝑠𝑡
(2)
โดย E
T
W

= พลังงานในการกด
= ค่า Torque (กิโลนิวตันเมตร)
= ค่า Weight (กิโลนิวตัน)

2.4 การส ารวจความต้ า นทานไฟฟ้ า ของดิ น (Electrical Resistivity
Surveying)
ความต้ า นทางไฟฟ้ า ของดิ น (Electrical Resistivity) คื อ การหา
ความชื้นในชั้นดิน ที่มีความผิดปกติ โดยการหาค่าความต้านทานทางไฟฟ้า
ของชั้นดินนั้นๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นในมวลดิน กล่าวคือดินที่มี
ความชื้นในมวลดินสูงจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต่้า และในทางตรงกันข้าม
ดินที่มีความชื้นในมวลดินต่้าก็จะมีความต้านทานไฟฟ้าที่สูง
วิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าอาศัยการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปใต้ดิน
จากขั้วไฟฟ้าสองขั้วและวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึน้ บนผิวดินระหว่างขัว้
ความต่า งศัก ย์อี ก สองขั้ ว (รู ป ที่ 4) วิธีก ารนี้จ ะวัดความสามารถในการ
ต้ า นทานไฟฟ้ า รวมของดิ น หรื อ หิ น และปริ ม าณของเหลวรวมถึ ง
ความสามารถในการน้าไฟฟ้าของของเหลวในช่องว่างในเนื้อดินหรือหิน
ลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้านั้นมีหน่วย
เป็น โอห์ม (Ω.m) จึงจ้าเป็นจะต้องใช้ตารางการแปรค่าตามรูปที่ 5 เพื่อหา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความต้ า นทานไฟฟ้ า กั บ ชนิ ด ของดิ น ซึ่ ง จาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถบอกถึงลักษณะของโครงสร้างของดินตาม
ความลึกนั้นๆ

รูปที่ 4 หลักการของวิธกี ารวัดความต้านทานไฟฟ้า
(ที่มา adopted from Sharma, 1997)
รูปที่ 3 การท้างานของเครื่องทดสอบ Screw Driving Sounding Test
(Japan Home Shield Co.,Ltd. & Tokyo City University)
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รูปที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ ในงานวิจัย

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าและลักษณะของชั้นดิน
(ที่มา www.gpg.geosci.xyz)

ซึ่งเป็นผลทดสอบดินก่อนการวิบัติ โดยผู้วิจัยได้น้าผลทดสอบดินดังกล่าวมา
เพื่ อ ปรั บ เที ย บกั บ การทดสอบก้า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นของดิ น โดยวิธี Screw
Driving Sounding Test (SDS)

3. วิธีด้าเนินงานวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษา

3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลดิน
ในผลการศึกษาฉบับนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษา คือถนนในโครงข่าย
จากการศึก ษาคุณสมบั ติข องดินทั้งสองประเภท ก้า ลังรับ แรงเฉื อ น
ของกรมทางหลวงชนบท ที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ดิ น เหนี ย วอ่ อ นกรุ ง เทพฯ
(Bangkok Soft Clay Area) ซึ่งเกิดปัญหาการวิบัติแบบถนนทรุดตัว จ้านวน และความต้านทานไฟฟ้าของดิน พบว่าพารามิเตอร์ของดินทั้งสองประเภท
มีก ารแปรฝันตรงต่อ กัน โดยได้น้า ข้ อ มูลดินทั้ง หมดมาหาความสัมพั น ธ์
9 เส้นทาง (11 แห่ง) ดังรูปที่ 6
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Regression Analysis คือวิธีการทางสถิติ
ที่ ใ ช้ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น (X) และตั ว แปรตาม (Y) และ
เป็น ขั้นตอนวิธีที่ส้าคัญในการท้านายหรือคาดการณ์ข้อมูล
ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบ Simple Linear Regression ใน
การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังสมการที่ (3)
Y = aX + b,

โดย Y
X

รูปที่ 6 ต้าแหน่งพื้นที่ศึกษา บนแผนทีด่ ินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
ดัดแปลงมาจาก [www.gerd.eng.ku.ac.th/Map/Map.html]

a
b

R2

3.2 การออกแบบการทดลอง
ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลอง โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบข้อมูลดินทั้ง
3 ประเภท ดังนี้
1) เครื่ อ งมื อ ทดสอบความต้ า นทานไฟฟ้ า ของดิ น โดยวิ ธี
Resistivity Survey ทดสอบโดยการตอกขั้ว Electrode ทุกระยะ 2.00 ม.
ตามความยาวถนน แล้วเชื่อมต่อกันด้วยสาย Main Cable ความยาวเส้นละ
40.00 ม. จ้านวน 2 เส้น รวมความยาวในการทดสอบ 80.00 ม.
2) เครื่อ งมือ ทดสอบก้า ลังรับ แรงเฉือ นของดินโดยวิธี Screw
Driving Sounding Test (SDS) ทดสอบโดยการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ บริ เ วณ
จุ ด กึ่ ง กลางของการทดสอบ Resistivity Survey ดั ง รู ป ที่ 7 โดยเป็ นจุ ด
ใกล้ เ คี ย งการวิ บั ติ เพื่ อ ต้ อ งการค่ า ก้ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นของดิ น ที่ ยั ง ไม่ถู ก
รบกวน (Undisturbed Soil)
3) ข้อมูลก้าลังรับแรงเฉือนของดิน ทดสอบโดยวิธีใบมีดสนาม (Field
Vane Shear Test, FVT) ได้จากฐานข้อมูลผลทดสอบดิน จากกรมทางหลวงชนบท

R2

(3)

= ตัวแปรต้น
= ตัวตาม
= ความชันของสมการตรง
= จุดตัดแกนตั้ง (y-intercept)
= ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of
Determination) ซึ่งหากค่า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1.00
ถือว่าสมการ Regression มีความน่าเชื่อถือสูง

4. ผลการทดลอง
4.1 การดาเนินการเปรียบเทียบผลทดสอบกาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้า
ของดิน (Su) ระหว่างวิธี SDS และวิธี FVT
ผู้วิจัย ได้ด้าเนินการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่าง SDS และ FVT
ในรูปแบบของก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้า หรือ Su ในหลายพื้นที่
ซึ่งพบว่า ได้ผลลัพ ธ์ที่ได้จ ากวิธี SDS ไม่แ ตกต่า งจากวิธี FVT เช่ นกัน ดัง
แสดงในรูปที่ 8 และ 9 ดังนั้น วิธีการทดสอบแบบ SDS สามารถตรวจวัดค่า
ก้า ลังของดินในสนามได้ เช่ นเดีย วกับ วิธีก ารทดสอบเดิม แต่วิธี SDS ใช้
แรงงานน้อยกว่า รวดเร็วกว่า และมีความละเอียดของการตรวจวัดมากกว่า
รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากลดปัญหาจาก Human error ได้
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1

2

3

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบผลทดสอบ SDS และ FVT
ถนนสาย นย.3004 จังหวัดนครนายก

รูปที่ 10 กราฟผลทดสอบก้าลังรับแรงเฉือนของดิน (Su) โดยวิธี SDS
ในพื้นที่ศกึ ษา ถนนเลียบคลองทีเ่ กิดการวิบตั ิ

จากรูปที่ 10 จะเห็นได้ว่าก้าลังรับแรงเฉือนของดิน จากการทดสอบ
ด้วยวิธี SDS จะแบ่งได้เป็น 3 ช่วงตามความลึกของดิน ดังนี้
1) ช่วงความลึก 0.00-4.00 ม. จากผิวดิน ชั้นนี้ประกอบไปด้วย
วัสดุดินถมในการก่อสร้างถนน ได้แก่ วัสดุหินคลุก, ดินลูกรัง และวัสดุคัดเลือก
ในชั้นนี้จะมีก้าลังรับแรงเฉือนที่สูง
2) ช่วงความลึก 4.00-10.00 ม. เป็นชั้นดินเดิม ที่เป็นดินอ่อน
(Soft Soil) มีก้าลังรับแรงเฉือน 12.50-25.00 kPa
3) ช่วงความลึกมากกว่า 10.00 ม. เป็นชั้นดินเดิมซึ่งเป็นชั้นดิน
ที่มีความแข็งแรงปานกลาง (Medium Stiff Soil) ถึงชั้นดินแข็ง (Hard Soil)
ค่าก้าลังรับแรงเฉือนมากกว่า 25.00 kPa

1

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบผลทดสอบ SDS และ FVT
ถนนสาย นย.3006 จังหวัดนครนายก

2

4.2 ผลทดสอบกาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้าของดิน (Su)
ผลทดสอบของเครื่อง Screw Driving Sounding Test (SDS) ซึ่งบอก
ค่าหน่วยแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้าของดิน (Su) มีหน่วยเป็นกิโลปาสคาล
(kPa) เทียบกับความลึกของชั้นดินมีหน่วยเป็น ม. ของถนนในพื้นที่ศึกษาทัง้
11 แห่ง สามารถแสดงได้ในรูปที่ 10

3

รูปที่ 11 ผลทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของดิน Resistivity Survey
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4.3 ผลทดสอบ Resistivity Survey
ผลการวิเคราะห์การส้ารวจด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity
survey) ของดินใต้ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ใน 11 ตัวอย่าง สามารถ
ประมวลผลออกมาเป็นกราฟความต้านทานไฟฟ้าของดิน มีหน่วยเป็น Ω.m
เทียบกับความลึกของชั้นดินมีหน่วยเป็น m โดยแสดงผลในรูปแบบกราฟ
Log Scale ได้ดังรูปที่ 11
จากรูปที่ 11 จะเห็นได้ว่าความต้านทานไฟฟ้าของดิน จากการทดสอบ
Resistivity Survey จะแบ่งได้เป็น 3 ช่วงตามความลึกของดิน ซึ่งสอดคล้อง
กับกราฟก้าลังรับแรงเฉือนของดินในรูปที่ 10 โดยให้ผลดังนี้
1) ช่วงความลึก 0.00-4.00 ม. จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูง
มากบริเวณผิวดิน (100-400 Ω.m) เนื่องจากเป็นวัสดุประเภทหินคลุก และ
จะลดต่้าลงตามประเภทวัสดุก่อสร้างคันทาง
2) ช่วงความลึก 4.00-10.00 ม. มีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่
ระหว่าง 0.50-6.00 Ω.m
3) ช่วงความลึกมากกว่า 10.00 ม. มีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่
ระหว่าง 1.00-40.00 Ω.m
4.4 ความสัมพันธ์ของ SDS และ Resistivity Survey
การน้า โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูลทาง
สถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของก้าลังรับแรงเฉือนและความต้านทานไฟฟ้า
ของดิน สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าค่าพารามิเตอร์ของดินทั้งสองมีความแปรผัน
ตามกันดังรูปที่ 12 และได้ท้าการสร้างสมการท้านายค่าก้าลังรับแรงเฉือน
จากค่าความต้านทานไฟฟ้า ดังแสดงในสมการที่ (4)
SuPredicted = 7.2152 (Resistivity, RT), R2=0.889
(4)
โดย RT

= ค่าความต้านทานไฟฟ้าของดินที่ได้จากการ
ทดสอบ Resistivity Survey
จากรู ป ที่ 13 สมการท้ า นายค่ า ก้ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นของดิ น สามารถ
น้ามาใช้งานได้ท่าความต้านทานไฟฟ้าของดินอยู่ระหว่าง 1.40-5.80 Ω.m
โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ +/-10 kPa และการก้าหนดค่าความเป็น
ชั้ น ดิ น อ่ อ น (Soft Spot) ที่ ก้ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นน้ อ ยกว่ า 25.00 kPa
คือจุดที่ความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ 3.40 Ω.m
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก้าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้้าของดิน (Su)
กับความต้านทานไฟฟ้า (R) และเกณฑ์ในการแบ่งระดับความเป็นดินอ่อน
ก้าลังรับแรงเฉือน
แบบไม่ระบายน้้า, Su
(kPa)

ความต้านทานไฟฟ้า, R
(Ω.m)

ระดับความเป็นดินอ่อน,
Consistency

12.5 – 25.0

1.40 - 3.40

อ่อน (soft)

25.0 – 50.0

3.40 – 5.80

ปานกลาง
(medium stiff, firm)

5. สรุป
บทความนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของความต้านทานไฟฟ้า และก้าลัง
รับแรงเฉือนของดิน โดยพื้นที่ศึกษาคือถนนเลียบคันคลองในโครงข่ายของ
กรมทางหลวงชนบทที่ได้รับความเสียหายจากถนนทรุดตัวเนื่องจากน้้าใน
คลองลดระดับ จ้านวน 9 เส้นทาง (11 แห่ง) โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ความต้านทานไฟฟ้าและก้าลังรับแรงเฉือนของดินที่ความลึกต่างๆ ใต้ชั้น
โครงสร้างทาง พบว่าพารามิเตอร์ของดินทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
1) การพิ จ ารณาความเป็ น ดิน อ่ อ นของดิ น ฐานรากคั นทาง ซึ่ ง เป็ น
จุดเสี่ยงต่อการวิบัติ (Soft Spot) พบว่าที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าของดิน
ต่้ากว่า 3.40 Ω.m ถือเป็นดินอ่อนและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดถนนทรุดตัว
หากน้้าในคลองเกิดการลดระดับ
2) การประมาณค่าก้าลังรับแรงเฉือ นของดิน (Su) เบื้องต้น จากค่า
ความต้านทานไฟฟ้า (R) ที่ได้จากการทดสอบ Resistivity Survey สามารถ
ค้ า นวณได้ จ ากสมการที่ (4) โดยค่ า ความต้ า นทานไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ค้ า นวณ
ในสมการจะต้ อ งเป็ น เป็ น ค่ า ความต้ า นทานของชั น ดิ น เดิ ม ที่ ค วามลึ ก
ประมาณ 4.00 ม. จากผิวดินขึ้นไป และอยู่ในช่วงระหว่าง 1.40-5.80 Ω.m
โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ดินทั้งสอง ได้ดังตารางที่ 2

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สามารถส้ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ที่ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าความรู้ ให้ ค้ า สั่ ง สอน
และพี่ๆ จากส้านักวิเคราะห์ วิจั ยและพัฒนา, ส้านักบ้ารุงทาง กรมทางหลวง
ชนบท ที่อนุเคราะห์ข้อมูลดินและให้ค้าปรึกษาในงานวิจัย สุดท้ายขอกราบ
ขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติมิตรทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดี
เสมอมา

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 12 กราฟการท้านายค่าก้าลังรับแรงเฉือน (Predicted Su)
จากค่าความต้านทานไฟฟ้าของดิน (Resistivity)
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ที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแบบแผ่สาหรับอาคารสูงด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์แบบสามมิติ
ANALYSIS OF MAT SETTLEMENT FOR HIGH-RISE BUILDING WITH 3D FEM
ยอดตะวัน รักษารมย์1 และ พรพจน์ ตันเส็ง2,*
1,2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอผลการวิจัยพฤติกรรมการทรุดตัวของฐานราเสาเข็ม
แบบแผ่ (mat) สาหรับ อาคารสูง โดยใช้ข้อมูลแรงกระทาจากโครงสร้าง
ส่ ว นบน, ผลการทดสอบเสาเข็ ม เจาะขนาด 1000 มิ ล ลิ เ มตร และ
1500 มิ ล ลิ เ มตร และผลการตรวจวั ด การทรุ ด ตั ว ของ mat ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ก่อสร้างจนสิ้นสุดการก่อสร้าง พบว่าการทรุดตัวของ mat มีลักษณะเป็นรูป
ถ้วยโดยการทรุดตัว เกิดที่ส่วนกลางของฐานมากที่สุด ค่าการทรุดตัวของ
mat สู ง กว่ า การทรุ ด ตั ว ของเสาเข็ ม ทดสอบที่ น้ าหนัก บรรทุ ก ออกแบบ
ประมาณ 6 เท่า งานวิจั ย จึงได้ใช้ไฟไนท์อีลิเมนต์โ ปรแกรม PLAXIS 3D
วิเคราะห์กลับเพื่อหาค่า Young’s modulus โดยใช้ข้อมูลการทรุดตัวจาก
ผลการทดสอบเสาเข็มพบว่าค่าที่ได้นั้นต่ากว่าการวิเคราะห์กลับโดยใช้ผล
การตรวจวัดการทรุดตัวของฐานราก งานวิจัยได้ทาการศึกษาอิทธิพ ลของ
รูปแบบการจัดเรียงเสาเข็มต่อการทรุดตัวและโมเมนต์ดัดใน mat โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ETABS กับ PLAXIS
3D พบว่าการจัดเรียงเสาเข็มโดยมีการแปรผันความยาวเสาเข็มสามารถลด
การทรุ ด ตั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น ภายใน mat และลดโมเมนต์ ดั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
mat ได้
ค าส าคั ญ : ฐานรากเสาเข็ ม แผ่ , PLAXIS 3D, ETABS, การทรุ ด ตั ว ,
การวิเคราะห์กลับ

Abstract
This paper presents results of the research on behavior of
mat foundation of a high-rise building. The force from super
structures, pile load test on bored pile of 1000 mm and
1500 mm, and settlement monitoring from starting of
construction until the end of the construction were recorded
and analyzed. The settlement character of mat is dish shape
with maximum settlement at about center of the mat. The
observed settlement is about 6 time higher than the settlement
from single pile load test at the design load. Therefore, the

research focuses on back analysis procedure to obtain
appropriate Young’s modulus by using 3D FEM program
PLAXIS 3D which the data from the pile load test results was
found that the obtained values were lower than the back
analysis by foundation settlement. Moreover, the research
studied the effects of the pile configuration per settlement and
bending moment in mat by using join analysis between
structural analysis programs ETABS and PLAXIS 3D, it was found
that the pile configuration which variable pile length can reduce
the differential settlement and bending moment within the mat.
Keywords: mat foundation, PLAXIS 3D, ETABS, settlement,
back analysis

1. บทนา
ปัจจุบันการออกแบบและก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก้าวหน้าไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ความต้ อ งการรูปทรงอาคารที่มีความโดดเด่นและเป็ นเอกลัก ษณ์ ทาให้
สถาปนิกออกแบบอาคารให้มีความซับซ้อนและมีความสูงมากขึ้ น ทาให้
เทคโนโลยี ก ารออกแบบโครงสร้ า งถู ก พั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ โครงสร้ า งที่ มี
น้าหนักบรรทุกสูงมากขึ้นด้วย สาหรับเทคโนโลยีการก่อสร้างเสาเข็มก็ได้ถูก
พัฒนาขึ้นให้รองรับน้าหนักบรรทุกของอาคารจนกระทั่งในปัจจุบันสามารถ
เจาะเสาเข็มใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มิลลิเมตร ให้ลึกได้ถึง 92 เมตร
รับน้าหนักบรรทุ กทดสอบได้ 6300 ตัน ในชั้นดินกรุงเทพ ในขณะที่การ
ออกแบบโครงสร้างและการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มได้รับการพัฒนาไปมาก
แล้ว แต่สาหรับการออกแบบฐานรากแล้ววิศวกรยังคงนิยมใช้การคานวณ
โดยอาศัยการคานวณอย่างง่ายที่สมมุติให้ฐานรากมีความแกร่ง (rigid) และ
ค านวณแรงในเสาเข็ ม ด้ ว ยวิ ธี ส มดุ ล ของแรงแบบสถิ ต ย์ (static
equilibrium) แต่พ ฤติก รรมจริงของฐานรากเมื่อ รับ แรงนั้นไม่ได้มีความ
แกร่งอย่างที่สมมุติไว้ และสามารถเสียรูปได้เมื่อรับแรงโดยเฉพาะฐานรากที่
มี สั ด ส่ ว นความกว้ า งต่ อ ความหนาของฐานค่ อ นข้ า งมาก ดั ง นั้ น วิ ศ วกร
โครงสร้างบางส่วนจึงได้จาลองพฤติกรรมการเสียรูปของฐานราก โดยใช้
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สปริงที่มีการยุบตัวได้แทนเสาเข็ม โดยทั่วไปวิศวกรผู้ทาการวิเคราะห์มักใช้
ค่าคงที่ของสปริงจากผลการทดสอบกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็ ม
โดยคิดจากการยุบ ตัว ของเสาเข็ มที่วั ดได้ เมื่อ เสาเข็ ม รับ แรงกดทดสอบ
เท่ากับน้าหนักบรรทุกออกแบบ K  Pdesign /  ซึ่งโดยปกติการทรุด
ตัวของเสาเข็มที่รับน้าหนักบรรทุกออกแบบสูงในชั้นดินกรุงเทพจะมีการ
ทรุดตัวประมาณไม่เกิน 6 มิลลิเมตร จากผลการตรวจวัดการทรุดตัวของ
ฐานรากอาคารเมื่อรับน้าหนักบรรรทุกตามที่ออกแบบไว้แล้วพบว่าการทรุด
ตัวมีค่าสูงกว่าการทรุดตัวที่ได้จากผลการทดสอบกาลังรับน้าหนักบรรทุก
ของเสาเข็ม ทาให้ต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่าการเลือกใช้ค่าคงที่ของสปริง
จากผลการทดสอบเสาเข็มนั้นไม่น่าจะทาให้ได้ผลการวิเคราะห์สอดคล้อง
กับความเป็นจริง ซึ่งได้มีผู้ทาวิจัยได้รวบรวมข้อมูลการทรุดตัวของอาคารไว้
หลายท่าน ซึ่งได้ยกตัวอย่างมาให้เห็นได้แก่ [7] ได้บันทึกการทรุดตัวของ
ฐานรากอาคารเมื่อก่อสร้างเสร็จ พบว่ามีการทรุดตัวของอาคารสูงกว่าการ
ทรุดตัว ของเสาเข็ มทดสอบถึ ง 60 เท่า สาหรับ อาคารธนาคารกรุง เทพ
สานักงานใหญ่ซึ่งใช้เสาเข็มแบบ barrette 0.8mx2.0m tip -30m สาหรับ
อาคารไทปิง ซึ่งใช้เสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5m tip -32m การทรุด
ตัวของอาคารสูงกว่าการทรุดตัวของเสาเข็มทดสอบเป็น 10.7 เท่า โดยการ
ทรุดตัว ของอาคารไทปิ ง tower A และ tower B มีลัก ษณะเป็ นรูป ถ้ ว ย
(dish shape) ที่การทรุดตัวสูงสุดอยู่ที่ส่วนกลางของอาคาร และการทรุด
ตัวจะลดลงบริเวณขอบของอาคาร ดังรูปที่ 1
ตารางที่ 1 การทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อทดสอบและการทรุดตัวของอาคาร [7]
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ดังนั้นการทรุดตัวของฐานรากอาคารจึงไม่ได้เป็นการทรุดตัวที่ผิดปกติหรื อ
เป็นการทรุดตัวที่เกิดจากความบกพร่องของเสาเข็มแต่อย่างใด เนื่องจากได้
ทาการวิเคราะห์และทานายไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ดังรูปที่ 2 [2] ได้วิเคราะห์
การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแพด้วยโปรแกรม ELPLA โดยเปรียบเทียบ
กับผลการตรวจวัดการทรุดตัวของฐานรากอาคารสูงของตึก Burj Khalifa
ที่มีความสูงประมาณ 829.8 เมตร จานวน 163 ชั้น และใช้ระบบฐานราก
เสาเข็มแพรองรับน้าหนักของอาคาร โดยฐานรากแพหนา 3.7 เมตร เสาเข็ม
เจาะเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 1.5 เมตร จ านวน 192 ต้ น ยาวประมาณ
47.45 เมตร พบว่าเมื่อเสาเข็มรับน้าหนักบรรทุกเท่ากับกาลังรับน้าหนั ก
บรรทุ ก ออกแบบ 30 เมกะนิ ว ตั น หั ว เสาเข็ ม เกิ ด การทรุ ด ตั ว ประมาณ
5 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าการทรุดตัวต่ากว่าค่าการทรุดตัวจากผลการตรวจวัดใน
ระหว่างก่อสร้างเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 8.6 เท่า โดยฐานรากเกิดการทรุดตัว
บริเวณส่ว นกลางมากที่สุดเท่า กับ 43 มิลลิเมตร และเกิดการทรุดตัว ที่
แตกต่างกันเท่ากับ 14 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3
เหตุผลที่การทรุดตัวของเสาเข็มอาคารสูงกว่าการทรุดตัวของเสาเข็ม
ทดสอบนั้น [6] ได้อธิบายเหตุผลว่า การทดสอบเสาเข็มที่เป็นเสาเข็มเดี่ยว
ทาให้เกิดกระเปาะแรงดันดินเล็กกว่ากระเปาะแรงดันของเสาเข็มกลุ่มที่เกิด
จากการซ้อนทับของแรงดันดินจากเสาเข็มเดี่ยว กระเปาะแรงดันดินที่ใหญ่
ขึ้ นนี้ส่งอิ ทธิพ ลลงไปในชั้นดินลึก กว่า ดังรูป ที่ 4 [3] ยังได้อ ธิบ ายถึงการ
ซ้อ นทับ ของการทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ย วที่ทาให้ การทรุดตัวของเสาเข็ม
บริเวณส่วนกลางของฐานรากเสาเข็มกลุ่มเกิดการทรุดตัวที่มีลักษณะเป็นรูป
ถ้วย ดังรูปที่ 5
SETTLEMENT OF MAT FOUNDATION: SECTION A

ธนาคารกรุงเทพ สานักงานใหญ่
อาคารไทปิง tower A
อาคารไทปิง tower B
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบการทานายการทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแผ่ลว่ งหน้า 2 ปี
กับผลการตรวจวัดหลังจากการก่อสร้าง [8]
~15m

TOWER A

TOWER B

รูปที่ 1 เส้นชัน้ การทรุดตัวของอาคารไทปิง tower A และ tower B ซึ่งมี
ลักษณะเป็นรูปถ้วยที่มกี ารทรุดบริเวณฐานกลางอาคารสูงกว่าทีข่ อบอาคาร
วาดใหม่จากงานเดิมของ [7]

[8] ได้ ร ายงานว่ า การทรุ ด ตั ว ของฐานรากเสาเข็ ม แผ่ ข องอาคารสูง
50 ชั้น ในชั้นดินกรุงเทพมีการทรุดตัวสูงกว่าการทรุดตัวของเสาเข็มที่รับ
น้าหนักบรรทุกออกแบบอยู่ 5.2 เท่า และการทรุดตัวนี้สอดคล้องกับการ
ทานายการทรุดตัวด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ก่อ นที่จะมีการก่อสร้างอาคาร

รูปที่ 3 ผลการตรวจวัดการทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มแพของตึก Burj Khalifa
ภายใต้ 80% ของน้าหนักโครงสร้างทัง้ หมด [2]
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จากงานวิจัยและหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าวิธีการออกแบบ
ที่มีแนวคิดว่าหากเสาเข็มรับน้าหนักบรรทุกใกล้เคียงกันแล้วจะมีการทรุดตัว
ที่ใกล้เคียงกันนั้นไม่เป็นจริง โดยฐานรากจะมีการทรุดตัวแบบเสาเข็มกลุ่ม
ซึ่งเกิดการซ้อนทับของหน่วยแรงทาให้การทรุดตัวของเสาเข็มกลุ่ มนั้นสูง
กว่าการทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยว และทาให้เกิดการทรุดตัวที่มีลักษณะเป็น
รูปถ้วยขึ้น และการเลือกใช้ค่าคงที่ของสปริงเพื่อใช้ในการจาลองเสาเข็ม
เป็นสปริงนั้นทาให้ได้ค่าคงที่ของสปริงที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงอันนาไปสู่
ผลการโก่งของฐานรากที่น้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งการวิเคราะห์ที่ได้การ
ทรุดตัวของฐานรากที่น้อยกว่าความเป็นจริงนี้ทาให้แรงในโครงสร้างส่วนบน
ของอาคารผิดไปจากความเป็นจริงด้วย
งานวิจัยนี้ได้รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของฐานราก
อาคารสูงแบบแผ่ โดยอาศัยผลการทรุดตัวของเสาเข็มที่ได้จากการทดสอบ
และผลการวั ด การทรุ ด ตั ว ของฐานรากอาคารเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ย้อนกลับ (back analysis) โดยการจาลองด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์แบบสาม
มิติ (3D Finite element) และได้ใช้ผลการวิเคราะห์กลับในการหาแนวทาง
ที่จะทาให้ฐานรากเสาเข็มแผ่มีการทรุดตัวที่ แตกต่างลดลง ซึ่งจะทาให้การ
ออกแบบเป็นไปอย่างปลอดภัยและประหยัด

รูปที่ 4 กระเปาะแรงดันของการทดสอบเสาเข็มเดี่ยวและกระเปาะแรงดัน
ของเสาเข็มกลุม่ [6]

surface settlement profiles
for individual piles

original ground surface

combined surface
settlement profile

piles
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2. วิธีการวิจัย
วิ ธี ก ารวิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล การออกแบบฐานรากอาคารสู ง ของ
โครงการก่อสร้างอาคาร 51 ชั้นในซอยสุขุมวิท 24 ที่ใช้ฐานรากเป็นฐานราก
เสาเข็มแผ่, ผลการเจาะสารวจสภาพชั้นดินของโครงการ, ข้อมูลการทดสอบ
เสาเข็ มโครงการทั้งเสาเข็ มที่ก่อ สร้า งไว้ก่อ นและเสาเข็ มที่ก่อ สร้า งใหม่
และได้เก็บข้อมูลการทรุดตัวของฐานรากอาคารโดยได้ตรวจวัดที่พื้นชั้น 1
ของอาคารเพื่อความสะดวกในการตรวจวัด จากนั้นทาการวิเคราะห์กลับ
โดยใช้โปรแกรม PLAXIS 3D ซึ่งเป็นโปรแกรมไฟไนท์อีลิเมนต์ การวิเคราะห์
กลั บ ใช้ ผ ลการทดสอบก าลั ง รั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก ของเสาเข็ ม และทาการ
วิเคราะห์ โ ดยแปรผันค่า Young’s modulus ที่ทาให้ ได้ก ารทรุดตัว ของ
เสาเข็มเดี่ยวที่รับแรงกระทาในแบบจาลอง FEM ใกล้เคียงกับการทรุดตัวที่
ได้จ ากผลการทดสอบมากที่สุด เมื่อ ได้ค่า Young’s modulus จากการ
วิเคราะห์กลับแล้วนาไปใช้ในการจาลองฐานรากเสาเข็มแผ่ของโครงการ
โดยใช้น้าหนักบรรทุกที่ได้จากผู้ออกแบบโครงสร้าง โดยน้าหนักบรรทุกที่ใช้
จ ะ คิ ด เฉ พ าะ dead load แ ละ superimposed dead load เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการทรุดตัวของอาคาร เนื่องจากในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร
นั้นยังไม่มี live load มากระทากับอาคาร
ในงานวิจัยนี้ได้ทา parametric study โดยการสร้างแบบจาลองสาม
มิติโดยใช้โปรแกรม PLAXIS 3D เพื่อใช้ในการพิจารณาการจัดวางตาแหน่ง
ของเสาเข็ม และพิจารณาการปรับความยาวเสาเข็มให้ mat มีการโก่งตัวที่
ทาให้เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันของ mat ลดลง ในงานวิจัยยังได้ทาการ
เปรีย บเทีย บการวิเคราะห์ แ รงในองค์อ าคารที่ ได้จ ากการวิเ คราะห์ ด้ ว ย
ETABS ที่จาลองเสาเข็มเป็นสปริง โดยใช้สติฟเนสของสปริงที่ได้จากการนา
แรงที่ได้จาก ETABS มาคานวณการทรุดตัวและแรงในเสาเข็มแต่ละต้นด้วย
PLAXIS 3D จากนั้นคานวณสติฟเนสของสปริงแต่ละต้นแล้ววิเคราะห์แ รง
ในองค์อาคารโดยใช้สติฟเนสของสปริงของเสาเข็มแต่ละต้นที่ได้จากการ
จาลองใน PLAXIS 3D ซึ่งในงานวิจัยได้ครอบคลุมไปถึงผลของการใช้สปริง
ในขอบเขตพื้นที่เสาเข็ม (area spring) ที่ทาให้การคานวณแรงใน mat ตรง
กั บ ความเป็ น จริ ง มากกว่ า การใช้ ส ปริ ง ที่ เ ป็ น เพี ย งจุ ด ต่ อ ที่ ไ ม่ มี พื้ น ที่
(node spring)
2.1 ลักษณะของอาคาร

piles

รูปที่ 5 พฤติกรรมการทรุดตัวของเสาเข็มกลุ่มเนือ่ งจากการซ้อนทับของการ
ทรุดตัวของเสาเข็มเดี่ยว [3]

อาคารที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น อาคารสู ง 51 ชั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้าง 51.02 เมตร ยาว 19.06 เมตร รองรับด้วยฐาน
ราก mat หนา 2.50 เมตร วางบนเสาเข็ ม เจาะเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
1.50 เมตร โดยระดับหัวเสาเข็มอยู่ที่ความลึก -5.60 เมตร และระดับปลาย
เสาเข็มอยู่ที่ความลึก -56.00 เมตร จานวน 56 ต้น ในอาคารนี้มีเสาเข็มเก่า
ที่ก่อสร้างไว้แล้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จานวน 16 ต้น โดยระดับ
หัวเสาเข็มอยู่ที่ความลึก -5.60 เมตร และระดับปลายเสาเข็มอยู่ที่ความลึก
-50.00 เมตร โดยอาคารมีเสาที่มีลัก ษณะเป็ นเหมือ นกาแพง (column
wall) และมีปล่องลิฟท์ที่เป็นกาแพงแกน (core wall) ดังรูปที่ 6 โดยแรงที่
กระทาต่อ mat ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างโดยผู้ออกแบบโครงสร้า ง
ส่วนบน ดังตารางที่ 2
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51.02m
0

4

6

7

8

10

2

11
5

9
13

3

19.06m

1

SPT-N (blows/ft)
50

Su (t/m^2)

100

0

5

10

00.00

0

0

10

10

Soft to
medium clay

g = 16.5 kN/m^3

20

20

Stiff to very
stiff silty clay

g = 18.1 kN/m^3
-22.00

30

30

Very stiff to
hard silty clay

g = 20.1 kN/m^3

40

40

-16.50

12

-36.00

Bored pile 1.5m dia.
Existing bored pile 1.0m dia.

รูปที่ 6 ผัง mat, ตาแหน่งเสาเข็ม, ตาแหน่งของ column wall และ core wall

50

LL
(ton)
334
252
156
588
278
629
598
548
391
432
220
154
2491

Total Load
(ton)
2349
1917
1534
3812
2371
4112
4138
3702
3245
2771
1627
1466
21978

60

60

70

70

Dense to very
dense sand

g = 21.5 kN/m^3
-61.00

Hard silty clay

g = 21.1 kN/m^3

-52.50

-70.00
BH-01

BH-02
BH-05
80

80

รูปที่ 7 รูปตัดชั้นดิน
ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของดินที่ใช้ในการจาลอง
Material

3. ข้อมูลชั้นดินและสมบัติทางกลของดิน
ในงานวิจัยได้เลือกใช้ข้อมูลจากหลุมเจาะที่ใกล้เคียงกับตาแหน่งของ
อาคารทั้งหมด 3 หลุม โดยหลุมเจาะ BH-02 อยู่ตรงตาแหน่งของอาคาร
รูปที่ 7 เป็นรูปตัดชั้นดิน โดยประกอบไปด้วยชั้นผิวหน้าดิน หนา 1.5 เมตร
ถัดไปเป็นชั้นดินเหนียวอ่อนถึงแข็งปานกลาง หนา 15.0 เมตร จากนั้นเป็น
ดินเหนียวแข็งถึงแข็งมาก ลึกไปจนถึง 52.5 เมตร หลังจากนั้นเป็นชั้นดิน
ทรายแน่นถึงแน่นมาก หนา 8.5 เมตร ถัดจากชั้นทรายจนถึงก้นหลุมเจาะ
เป็นชั้นดินเหนียวดาน หนา 9.0 เมตร ตารางที่ 3 สรุประดับของชั้นดิน,
สมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของดินที่ใช้ในการจาลอง ในงานวิจัยนี้
ใช้แบบจาลองที่ใช้สติฟเนสประสิทธิผลและใช้กาลังรับแรงเฉือนหน่วยแรง
รวมแบบไม่ระบายน้าสาหรับชั้นดินเหนียว ซึ่งเป็น undrained type B ใน
PLAXIS 3D สาหรับการใช้แบบจาลองดินแบบ undrained type B นี้จะได้
ผลลัพ ธ์ก ารคานวณแรงดันน้าส่ว นเกินเมื่อ น้าหนัก อาคารกระทาต่ อ ดิ น
ซึ่ ง สามารถจ าลองการระบายน้ าส่ ว นเกิ น นี้ ไ ด้ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
consolidation analysis ใน PLAXIS 3D ส่วนชั้นทรายใช้แบบจาลองดิน
แบบระบายน้า สาหรับฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาเข็มคอนกรีต
เสริมเหล็กใช้แบบจาลองเป็น linear elastic โดยใช้ค่า Young’s modulus
เป็น 24.78 MPa และค่า Poisson’ ratio เป็น 0.2

Depth
(m)





(kN/m2)

Unit weight
(kN/m3)

Su

(degree) (kN/m2)

Soft to medium caly

00.0-16.5

10,546

0.30

16.52

-

24.5

Stiff to very stiff silty clay

16.5-22.0

126,549

0.30

18.10

-

73.6

Very stiff to hard silty clay 1

22.0-36.0

210,915

0.30

20.18

-

122.6

Very stiff to hard silty clay 2

36.0-52.5

464,013

0.30

20.83

-

269.8

Dense to very dense sand

52.5-61.0

137,600

0.30

21.57

37.00

-

Hard silty clay

61.0-70.0

674,928

0.30

21.14

-

392.4

3.1 ข้อมูลและผลการทดสอบเสาเข็ม
ในโครงการนี้ได้ทาการทดสอบเสาเข็ม เจาะด้วยวิธี Static Pile Load
Test โดยเสาเข็มทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มิลลิเมตร และ
1500 มิลลิเมตร โดยใช้มาตรฐานของ ASTM D 1143/D 1143M-07 ทา
การทดสอบที่ น้ าหนั ก บรรทุ ก ออกแบบและน้ าหนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ด มี ค่ า
2.5 เท่ า ของน้ าหนั ก บรรทุ ก ออกแบบ ผลการทดสอบเสาเข็ ม ขนาด
1000 มิ ล ลิ เ มตร ที่ น้ าหนั ก บรรทุ ก ออกแบบ 640 ตั น มี ก ารทรุ ด ตั ว
5.50 มิลลิเมตร และทดสอบจนถึงน้าหนักบรรทุกสูงสุด 1600 ตัน ส่วนผล
การทดสอบเสาเข็ มขนาด 1500 มิ ล ลิ เ มตร ที่ น้ าหนั ก บรรทุก ออกแบบ
950 ตัน มีการทรุดตัว 5.47 มิลลิเมตร และทดสอบจนถึงน้าหนักบรรทุก
2375 ตัน ดังรูปที่ 8 และ 9
0

500

Load (ton)
1000

1500

2000

0
10
Settlement (mm)

DL+SDL
(ton)
2015
1665
1378
3224
2093
3483
3540
3154
2854
2339
1407
1312
19487

g = 20.8 kN/m^3

50

ตารางที่ 2 แรงกระทาต่อฐานรากเสาเข็มแผ่
Column
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Very stiff to
hard silty clay

20
30
40
50
60

Cycle 1
Cycle 2

70

รูปที่ 8 ผลการทดสอบเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มิลลิเมตร
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0

Load (ton)
1000
1500

500

2000

ตอกแบบมาตรฐาน แบบจาลองดินที่ใช้เป็นแบบอีลาสติกเชิงเส้น -พลาสติก
อย่ า งสมบู ร ณ์ ที่ ใ ช้ เ กณฑ์ ก ารวิ บั ติ ข อง มอหร์ -คู ล อมบ์ (linear elasticperfectly plastic with Mohr-Coulomb failure criteria) สาหรับชั้นดิน
เหนี ย วใช้ effective Young’s modulus โดยค านวณจากก าลั ง รั บ แรง
เฉือนแบบไม่ระบายน้าในรูป E   mSu โดย m เป็นค่าคงที่ซึ่งการเลือกใช้
ค่า m ขึ้ นกับ ระดับ ของ shear strain ที่เกิดขึ้ นในชั้น ดิน โดย effective
Young’s modulus มีความสัมพันธ์กั บ undrained Young’s modulus
ดังสมการที่ 1

2500

0
10
Settlement (mm)

20
30
40
50

Cycle 1

60
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Cycle 2

70

รูปที่ 9 ผลการทดสอบเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มิลลิเมตร

E 

3.2 การทรุดตัวของฐานราก
เพื่อศึกษาการทรุดตัวของฐานอาคารเมื่อรับ น้าหนักบรรทุก ได้ติด ตั้ง
จุดวัดการทรุดตัวไว้ที่เสาส่วนล่างที่ติดกับ mat ทั้งหมด 26 จุด ดังรูปที่ 10
โดยวัดการทรุดตัวของฐานด้วยกล้องระดับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนกระทั่ง
ก่อสร้างอาคารได้เสร็จสิ้นถึงชั้นที่ 51 รูปที่ 11 เป็นเส้นชั้นการทรุดตัวของ
mat เมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง เห็นได้ว่าการทรุดตัวสูงสุดเป็น 35.0 มิลลิเมตร
ตรงกึ่งกลาง mat โดยขอบ mat มีการทรุดตัว 27.5 มิลลิเมตร ซึ่งมีลักษณะ
เป็นรูปถ้วยเล็กน้อย คิดเป็นการทรุดที่แตกต่างกัน 7.5 มิลลิเมตร ซึ่งค่าทรุด
ตั ว ของอาคารที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ มี ค่ า สู ง กว่ า ค่ า ทรุ ด ตั ว ของเสาเข็ ม ทดสอบอยู่
ประมาณ 6 เท่า
A

BS1

BS3

BS2

BS4

BS5

BS6

B

A
B

BS19

BS20

C
BS7

BS21

BS8

BS26 BS9

BS14

BS15

BS22
BS10

BS25

E

BS23

BS24

BS27

E

BS13
BS12

C

BS11

BS18

BS17

BS16

Survey mark

รูปที่ 10 ตาแหน่งจุดตรวจวัดการทรุดตัวทีต่ ิดตั้งไว้ชั้นล่างสุดของอาคาร

2 1   

2 1  u 

(1)

Eu

เมื่อ   0.3 กรณีหน่วยแรงประสิทธิผล และ  u  0.5 กรณีหน่วยหน่วย
แรงรวมแบบไม่ระบายน้า ได้ความสัมพันธ์เป็น E  0.87 Eu สาหรับกาลัง
รั บ แรงเฉื อ นใช้ เ ป็ น หน่ ว ยแรงรวมแบบไม่ ร ะบายน้ า ซึ่ ง ใน PLAXIS 3D
เรียกว่า undrained type B ส่วนชั้นดินทรายกาหนดให้คิดเป็นหน่วยแรง
ประสิทธิผลและเป็นแบบระบายน้า ในการคานวณโดยให้ชั้นดินเหนียวเป็น
แบบไม่ระบายน้าทาให้โปรแกรมคานวณแรงดันน้าส่วนเกินเมื่อหน่วยแรงใน
ดินเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้โปรแกรมวิเคราะห์การอัดตัวคายน้าเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของฐานรากในกรณีที่แรงดันน้าส่วนเกินลดลงจนได้ระดับการอัด
ตัวคายน้าที่ 90 เปอร์เซ็นต์
ในการวิ เ คราะห์ ก ลั บ โดยใช้ ผ ลการทดสอบเสาเข็ ม ท าโดยสร้ า ง
แบบจ าลองเสาเข็ มในชั้นดินโครงการ โดยความกว้า งและความลึกของ
แบบจาลองมากพอที่จะไม่ทาให้ขอบเขตของแบบจาลองส่งผลกระทบต่อผล
การวิเคราะห์ ในการวิ เคราะห์ ใช้วิธีการเพิ่มแรงกระทาเป็ นแบบ point
load บนหัวเสาเข็มที่มีค่าเท่ากับแรงกระทาต่อหัวเสาเข็ม และคานวณค่า
ทรุดตัวของหัวเสาเข็ม และได้แปรผันค่าสติฟเนสของดินจนกระทั่งผลการ
วิเคราะห์มีความสอดคล้องกับผลการทดสอบเสาเข็มมากที่สุด ดังรูปที่ 12
และตารางที่ 4 สรุปค่าสติฟเนสที่ได้จากการวิเคราะห์กลับ

-34

-32

-33

-29

-30

-31

-28

ตารางที่ 4 ค่า Young’s modulus จากการคานวณย้อนกลับโดยใช้ผลการทรุด
ตัวที่ได้จากการทดสอบเสาเข็มเดี่ยว
Material
Soft to medium clay
-27

-29

-28

-30

-32

-31

-33

-34

5
-3

รูปที่ 11 เส้นชั้นการทรุดตัวของ mat จากการตรวจวัดในสนาม

สาหรับงานวิจัยนี้ได้ใช้การวิเคราะห์กลับเพื่อหา Young’s modulus ที่
เหมาะสมเพื่อ ทานายการทรุด ตัวของดิน โดยใช้ข้ อมูลที่ได้จากการเจาะ
สารวจดินในโครงการที่มีผลการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้า
ในชั้นดินเหนียวอ่อนถึงแข็งปานกลาง ส่วนกาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบาย
น้าในชั้นดินเหนียวแข็งถึงชั้นดินเหนียวดานประมาณจากผลการทดสอบ

E  435Su

Stiff to very stiff silty clay

E  1740Su

Very stiff to hard silty clay 1

E  1740Su

Very stiff to hard silty clay 2

E  1740Su

Dense to very dense sand

4. การวิเคราะห์กลับโดยใช้ผลการทดสอบเสาเข็มและผลการ
วัดการทรุดตัวของอาคาร

k E k

Hard silty clay

E

(kPa)

10546
126549
210915
464013

E  2000N60

137600

E  1740Su

674928

เมื่อได้ Young’s modulus ของชั้นดินจากการวิเคราะห์กลับโดยอาศัยผล
การทดสอบเสาเข็มแล้ว จึงได้ทาการจาลองฐานรากเสาเข็ม mat โดยใช้
Young’s modulus ใ น ต า ร า ง ที่ 4 โ ด ย ใ ช้ 10-node tetrahedral
element ในการจ าลอง mat และจ าลองเสาเข็ ม โดยใช้ embedded
beam element ซึ่ ง เป็ น การจ าลองปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดิ น โดยรอบกับ
เสาเข็มและ mat ดังรูป 13
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25

Obtain column
load from ETABS

30

รูปที่ 12 ผลการวิเคราะห์กลับจากแบบจาลองเสาเข็มในชั้นดิน โดยใช้ผลการ
ทดสอบเสาเข็มเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มิลลิเมตร

Repeat until
mat settlement
from ETABS ~
PLAXIS 3D

Spring stiffness from
PLAXIS 3D
k=F/D

F
D

Spring stiffness from
PLAXIS 3D

Column load from ETABS

Obtain spring stiffness
from PLAXIS 3D

PLAXIS 3D model

รูปที่ 14 ขั้นตอนการจาลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับโครงสร้างโดย ETABS
ร่วมกับ PLAXIS 3D

รูปที่ 13 แบบจาลองสาหรับการวิเคราะห์ฐานรากเสาเข็มแผ่
โดยซอฟแวร์ PLAXIS 3D

ในการจาลองร่วมกันระหว่าง ETABS กับ PLAXIS 3D ใช้การวิเคราะห์
แบบกระทาซ้าหลายรอบ iteration ระหว่าง ETABS กับ PLAXIS โดยเริ่ม
จากท าการวิ เ คราะห์ แ รงที่ ก ระท าต่ อ ส่ ว นล่ า งสุ ด ของเสา โดยจ าลอง
โครงสร้ า งอาคารใน ETABS ที่ พิ จ ารณาให้ เ สาเข็ ม เป็ น สปริ ง โดยค่ า
สติฟเนสของสปริงเริ่มต้นใช้ค่าของการวิเคราะห์จากผลการทดสอบเสาเข็ม
เป็นค่าตั้งต้น จากนั้นจาลองอาคารและ mat บนสปริงเพื่อให้ได้แรงกระทา
ที่โคนเสา จากนั้นนาแรงกระทาโคนเสาจาก ETABS ไปเป็นแรงกระทาต่อ
mat ในแบบจาลอง PLAXIS 3D ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแรงที่ถ่ายลงสู่เสาเข็มและ
ค่าทรุดตัวของเสาเข็มแต่ละต้น ในขั้นตอนนี้สามารถคานวณสติฟเนสของ
สปริงที่จะใช้แทนเสาเข็มใน ETABS ได้ ดังสมการที่ 2
K

P



ผลการวิเคราะห์ในรูปของเส้นชั้นการทรุดตัวของ mat ในรูปที่ 15 ซึ่งเมื่อ
พิ จ ารณาค่ า ทรุ ด ตั ว ของฐานในแนว section A, section B, section C
และ section E ในรูปที่ 16 เห็นได้ว่าค่าทรุดตัวของ mat ของแบบจาลอง
ที่ ใ ช้ Young’s modulus จากการวิ เ คราะห์ ก ลั บ โดยใช้ ผ ลการทดสอบ
เสาเข็มนั้นต่ากว่าค่าทรุดตัวที่เกิดขึ้นจริงอยู่ประมาณ 2 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าค่า Young’s modulus ที่ได้จากผลการทดสอบเสาเข็มของโครงการนี้
อาจสูงเกินกว่าที่จะให้ผลการวิเคราะห์การทรุดตัวของ mat ในแบบจาลอง
FEM ตรงกั บ ผลการทรุ ด ตั ว จากการตรวจวั ด จริ ง ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ท าการ
วิเคราะห์กลับเพิ่มเติมโดยใช้ผลการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารในการ
วิ เ คราะห์ ก ลั บ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ โดยได้ จ าลองฐานราก mat, เสาเข็ ม ,
และชั้นดิน โดยใช้แรงกระทาส่วนบนจากผู้ออกแบบโครงสร้าง และแปรผัน
Young’s modulus จนท าให้ ค่ า ทรุ ด ตั ว ของ mat ในแบบจ าลอง FEM
สอดคล้องกับการทรุดตัวจริงที่ได้จากการตรวจวัดมากที่สุด

(2)

เมื่อ K คือ ค่า สติฟ เนสของสปริง , P คือ แรงที่หัวเสาเข็ ม และ  คือ การ
ทรุดตัวของหัวเสาเข็ม จากนั้นใช้สติฟเนสของสปริงสาหรับเสาเข็มแต่ละต้น
จากโปรแกรม PLAXIS 3D ในการสร้างแบบจาลอง ETABS ในขั้ นตอนนี้
สปริงที่ได้ถื อ ว่า ได้พิจ ารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่า งดิ นกับ เสาเข็ มและ mat
แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากในการจาลอง PLAXIS 3D นั้นไม่ได้รวมเอา
ผลเนื่องจากสติฟ เนสของอาคารส่ว นบนเข้า ไปด้วย ดังนั้นจึงต้อ งนาแรง
กระทาโคนเสาจาก ETABS ในรอบที่สองนี้มาใช้เป็นแรงกระทาต่อ mat ใน
PLAXIS 3D ซ้าเป็นรอบที่สอง ซึ่งการทาการวิเคราะห์จะทาซ้าจนกระทั่ง
การทรุดตัวของ mat ที่ได้จาก PLAXIS 3D ต่างจากการทรุดตัวของ mat ที่
ได้จาก ETABS ต่ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ โดยขั้นตอนการจาลอง ดังรูปที่ 14

รูปที่ 15 เส้นชั้นการทรุดตัวของ mat โดยวิธีไฟไนท์อีลเิ มนต์และใช้ Young’s
modulus แบบวิเคราะห์กลับจากผลการทดสอบเสาเข็มเจาะของโครงการ
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Soft to medium clay
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ตารางที่ 5 ค่า Young’s modulus จากการคานวณย้อนกลับโดยใช้ผลการ
ตรวจวัดการทรุดตัวของ mat
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รูปที่ 16 การทรุดตัวของ mat ในแนวต่างๆ จากแบบจาลองใน PLAXIS 3D
โดยใช้ Young’s modulus แบบวิเคราะห์กลับจากผลการทดสอบเสาเข็มเจาะ
ของโครงการ
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รูปที่ 17 การทรุดตัวของ mat ในแนวต่างๆ จากแบบจาลองใน PLAXIS 3D ที่
สอดคล้องกับค่าทรุดตัวจริงที่ได้จากการตรวจวัดในการทาวิเคราะห์กลับเพือ่ หา
Young’s modulus ของชั้นดิน

31637

Very stiff to hard silty clay 1

E  435Su

52729

Very stiff to hard silty clay 2

E  435Su

116003

E  2000N60

137600

E  435Su

168732

5. การศึกษาอิทธิพลของการแปรผันการจัดเรียงเสาเข็มต่อ
แรงในโครงสร้าง

-30

-60

E  130Su

(kPa)
3164

E

E  435Su

Hard silty clay

Section B-B
0
-10

-20
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Settlement (mm)

Section A-A
0
-10

k E k

Stiff to very stiff silty clay

Dense to very dense sand

รูป ที่ 17 เป็ นค่า ทรุดตัว ของ mat จากแบบจาลองใน PLAXIS 3D ที่
สอดคล้องกับค่าทรุดตัวจริงที่ได้จากการตรวจวัดมากที่สุด โดย Young’s
modulus ของดิ น ที่ ใ ห้ ค่ า การทรุ ด ตั ว ที่ ส อดคล้ อ งที่ สุ ด นี้ ส รุ ป อยู่ ใ น
ตารางที่ 5 เห็นได้ว่า Young’s modulus ของดินที่คานวณกลับจากผลการ
ทดสอบเสาเข็มนั้นสูงกว่า Young’s modulus ที่คานวณกลับจากผลการ
ตรวจวั ด การทรุ ด ตั ว ของ mat โดยในชั้ น soft to medium clay มี ค่ า
Eu  500Su , E   435Su และในชั้ น very stiff to hard clay มี ค่ า
Eu  2000Su , E   1740Su ส่ ว นในชั้ น ทรายนั้ น ใช้ ค่ า effective
Young’s modulus มี ค่ า E  2000 N60 ในส่ ว นของการที่ Young’s
modulus ของชั้นดินเหนียวที่วิเคราะห์กลับโดยใช้ผลการทดสอบเสาเข็ม
สู ง กว่ า อาจเนื่ อ งจากการที่ แ บบจ าลองแบบ linear elastic-perfectly
plastic ไม่สามารถจาลองพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นได้ ทาให้การทรุดตัว
ของเสาเข็ มกลุ่มมีค่า น้อ ยกว่า ที่ ควรจะเป็ น หากใช้แ บบจ าลองดินแบบ
non-linear ที่ ส ติ ฟ เนสลดลงเมื่ อ หน่ ว ยแรงเพิ่ ม ขึ้ น น่ า จะท าให้ ผ ลการ
ประมาณการทรุ ด ตั ว เป็ น ไปอย่ า งสอดคล้ อ งมากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามใน
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นประโยชน์ของงานวิจัยไปยังผู้ออกแบบอาคารสูง ดังนั้นจึง
มุ่งเน้นไปที่การศึกษาและนาเสนอ Young’s modulus ที่เหมาะสมสาหรับ
ใ ช้ กั บ แ บ บ จ า ล อ ง แ บ บ linear elastic-perfectly plastic ซึ่ ง เ ป็ น
แบบจาลองที่สามารถหาพารามิเตอร์สาหรับแบบจาลองได้สะดวก และ
พารามิเตอร์ยังสื่อถึงพฤติกรรมเชิงกลของดินอีกด้วย
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งานศึกษาเกี่ยวกับการแปรผันการจัดเรีย งเสาเข็ มที่รองรับ mat ที่มี
ผู้ทาไว้อาทิเช่น [1], [4] และ [5] ได้มีการจาลองฐานรากด้วยวิธี
ไฟ
ไนท์อีลิเมนต์ โดยสมมุติขนาดของ mat และรูปแบบของแรงกระทาขึ้นมา
โดยไม่สอดคล้องกับรูปแบบของอาคารสูงโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น [5] ใช้ฐาน
ราก mat เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีแรงกระทาเป็นสองกรณีได้แก่ กรณี
แรงกระทาแบบ uniform load และกรณีแ รงกระทาแบบ
coreedge loading ซึ่งทาให้สติฟเนสของ mat ซึ่งประมาณจากความยาวต่อ
ความหนาของ mat, L / B นั้นสูงมาก เช่นเดียวกับขนาดของ mat ในงาน
ศึกษาของ [1] ที่ใช้ความกว้างของ mat รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 15
เมตร สาหรับงานวิจัยนี้ต้องการมุ่งเป้า หมายไปยังฐานรากของอาคารสูง
พิเศษที่ใช้ฐานรากแบบ mat รองรับแรงกระทาจากโครงสร้างส่วนบน อีก
ทั้งลักษณะของอาคารสูงสาหรับที่เป็นที่พักอาศั ยในปัจจุบันนิยมใช้รูป ทรง
อาคารรูปทรงแบน ที่ทาให้ฐานของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ในงานวิ จั ย ได้ จ าลองรู ป แบบของฐานราก mat ของอาคารทั้งหมด
5 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ S1, S2 และ S3 เป็นฐานราก mat แบบสี่เหลี่ยม
จั ตุรัสขนาด 15 เมตร หนา 1 เมตร รองรับ ด้ว ยเสาเข็ มที่มีระดับ ตัดหั ว
เสาเข็มอยู่ที่ระดับ -16 เมตร ดังรูปที่ 18 ส่วนรูปแบบ R4 และ R5 เป็นฐาน
รากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 2.5 เมตร รองรับ
ด้วยเสาเข็มที่มีระดับตัดหัวเสาเข็มอยู่ที่ระดับ -5.6 เมตร โดยจัดวางเสาเข็ม
ให้ มี ร ะยะห่ า งเป็ น 3 เท่ า ของเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเสาเข็ ม ดั ง รู ป ที่ 19
โดยกรณี ฐ านรากสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส S1A, S1B, S2A, S2B, S3A และ S3B
จาลองชั้นดินและขนาดของแรงกระทาต่อ mat จากงานวิจัยของ [1] เพื่อ
ทาการเปรียบเทียบการจาลองฐานราก mat ในรูปแบบต่างๆ สาหรับกรณี
ฐานรากสี่เหลี่ยมผืนผ้า R4A, R4B, R5A และ R5B ชั้นดินที่ใช้ในแบบจาลอง
เป็นชั้นดินจากการคานวณย้อนกลับโดยใช้ผลการตรวจวัดการทรุดตัวของ
mat ส่วนแรงกระทาต่อ mat นั้นใช้แรงกระทาจากผลการวิเคราะห์แรงใน
อาคารโดยใช้ โ ปรแกรม ETABS โดยคิ ด เป็ น อาคารที่ มี ค วามสู ง 57 ชั้ น
ดังรูปที่ 20 โดยจะคิดเฉพาะแรงกระทาที่ค่อนข้า งถาวรเนื่องจาก dead
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load และ superimposed dead load เท่า นั้น ส่ว น live load นั้นเป็ น
แรงกระท าที่ ไ ม่ แ น่ น อนและส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น น้ อ ยกว่ า ที่ อ อกแบบไว้
โดยแรงที่กระทาต่อ mat ทั้งหมดเป็น 469,728 kN ตารางที่ 6 สรุปกรณีที่
ใช้ในการวิเคราะห์
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Core wall

Core wall
Column

Column

ตารางที่ 6 กรณีที่ใช้ในการวิเคราะห์และคาอธิบาย
กรณี
S1A
S1B
S2A
S2B
S3A
S3B
R4A
R4B
R5A
R5B

การจัดเรียงเสาเข็ม
เข็มกระจายทั่ว mat ปลายเสาเข็มยาวเท่ากัน
เข็มกระจายทั่ว mat แปรผันระดับปลายเสาเข็ม
ใช้เสาเข็มรองเฉพาะบริเวณ core ปลายเสาเข็มยาวเท่ากัน
ใช้เสาเข็มรองเฉพาะบริเวณ core แปรผันระดับปลายเสาเข็ม
เสาเข็มรองใต้ core และใต้เสา ปลายเสาเข็มยาวเท่ากัน
เสาเข็มรองใต้ core และใต้เสา แปรผันระดับปลายเสาเข็ม
เข็มกระจายทั่ว mat ปลายเสาเข็มยาวเท่ากัน
เข็มกระจายทั่ว mat แปรผันระดับปลายเสาเข็ม
เสาเข็มรองใต้ core และใต้เสา ปลายเสาเข็มยาวเท่ากัน
เสาเข็มรองใต้ core และใต้เสา แปรผันระดับปลายเสาเข็ม

R4A

R4B

Core wall

Core wall
Column

R5A

Column

R5B

รูปที่ 19 การจัดวางเสาเข็มรูปแบบที่ R4A, R4B, R5A, และ R5B

S1A

S1B

S2A

รูปที่ 20 แบบจาลองอาคารสูง 57 ชั้น รองรับโดยฐานรากแผ่ที่จาลองเสาเข็มด้วย
สปริงในการวิเคราะห์แรงกระทาต่อ mat กรณี R4A, R4B, R5A และ R5B
โดยซอฟแวร์ ETABS
S2B

S3A

S3B

รูปที่ 18 การจัดวางเสาเข็มรูปแบบที่ S1A, S1B, S2A, S2B, S3A และ S3B

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการแปรผันการจัดเรียงเสาเข็ม แสดงให้
เห็นว่าสาหรับฐานรากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส การจัดเรียงเสาเข็มแบบกรณี S1A
และ S3A มีการทรุดตัวของ mat คล้ายคลึงกัน ส่วนกรณีที่ใช้เสาเข็มรองรับ
เฉพาะ core กรณี S2A ทาให้ mat ส่ว นกลางมีก ารทรุดตัว ต่ากว่า ขอบ
mat ซึ่งกรณีที่ใช้เสาเข็ มรองรับ เฉพาะ core นี้เป็ นกรณีที่สมมุติขึ้ นตาม
งานวิจัยของ [5] ซึ่งเป็นไปได้ยากในกรณีของ mat ที่วางอยู่บนชั้นดินอ่อน
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โมเมนต์ดัดพบว่ากรณี R5A และ R5B ที่ใช้เสาเข็มเฉพาะบริเวณ core และ
เฉพาะส่วนเสาทาให้เกิดโมเมนต์ดัดต่ากว่า ดังรูปที่ 24
0

R4A
R4B
R5A
R5B

-10

Deflection (mm)

แต่สาหรับการจาลองในกรณีนี้ mat วางอยู่บนชั้นดิน แข็งที่มีกาลังรับแรง
เฉือนแบบไม่ระบายน้าสูงถึง 90 kN/m2 ซึ่งเป็นชั้นดินจากงานวิจัยของ [1]
พบว่าดินบริเวณขอบ mat เกิดการวิบัติจนทาให้เกิดการทรุดตัวเป็นรูปถ้วย
คว่าหรือรูปดอกเห็ด สาหรับการแปรผันระดับปลายเสาเข็มในกรณีฐานราก
สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากฐานรากมีความกว้าง
เพียง 15 เมตร ซึ่งทาให้ฐานรากมีสติฟเนสสูงจนอาจถือได้ว่าเป็นฐานราก
แกร่ง ประกอบกับการจัดเรียงเสาเข็มทั้งหมดเข้าไปรองใต้ core จึงทาให้
ระยะห่างระหว่างเสาเข็มลดลงทาให้อิทธิผลของการวิบัติแบบกลุ่มเกิดขึ้น
เป็นหลัก
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รูปที่ 21 การแอ่นตัวของ mat กรณีฐานรากสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส S1A, S1B, S2A, S2B,
S3A และ S3B
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รูปที่ 23 การแอ่นตัวของ mat กรณีฐานรากสี่เหลี่ยมผืนผ้า R4A, R4B, R5A และ
R5B
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รูปที่ 24 โมเมนต์ดัดใน mat กรณีฐานรากสี่เหลี่ยมผืนผ้า R4A, R4B, R5A และ
R5B
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รูปที่ 22 โมเมนต์ดัดใน mat กรณีฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัส S1A, S1B, S2A, S2B,
S3A และ S3B

ในกรณีของ mat สี่เหลี่ยมผืนผ้า R4A, R4B, R5A และ R5B ซึ่งเป็นฐาน
รากที่มีสติฟเนสต่ากว่าฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสในงานวิจัยนี้เนื่องจากฐานราก
มีอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างต่ากว่า เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการลดการแอ่นของ mat ซึ่งอาจใช้เป็นรัศมีความโค้ง แต่ในงานวิจยั นี้
จะใช้ค่าทรุดตัวที่ขอบ mat เทียบกับการทรุดตัวมากสุดที่กลาง mat,
D mat เป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบ สาหรับ mat กรณี R4A และ R4B เห็นได้ว่า
การปรับลดความยาวเสาเข็มลงโดยให้เสาเข็มส่วนกลาง mat ยาวที่สุดทาให้
D mat ลดลงจาก 25.0 มิลลิเมตร ลงเหลือ 16.4 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 25
สาหรับกรณี R5A และ R5B ที่ใช้เสาเข็มรับเฉพาะส่วน core และส่วนเสา
อาคารก็ได้ผลการทรุดตัวที่คล้ายคลึงกัน ดังรูปที่ 23 แต่เมื่อพิจารณาจาก

Differential settlement (mm)

Deflection (mm)
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Case

รูปที่ 25 การทรุดตัวทีแ่ ตกต่างกันของ mat กรณีฐานรากสี่เหลี่ยมผืนผ้า R4A,
R4B, R5A และ R5B

6. บทสรุป
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ค่า Young’s modulus ที่ทาให้ ผลการวิเคราะห์ ก ารทรุดตัวของ
mat สอดคล้องกับการทรุดตัวที่เกิดขึ้นจริงได้จากการวิเคราะห์ย้อนกลับ
โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดการทรุดตัวของฐานราก สาหรับชั้นดิน soft to
medium clay มี ค่ า Eu  150Su , E  130Su และในชั้ น very stiff
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to hard clay มีค่า Eu  500Su , E   435Su ส่วนในชั้นทรายนั้นใช้
ค่ า effective Young’s modulus มี ค่ า E  2000 N60 ค่ า ที่ ไ ด้ นี้ ไ ด้ ม า
จากการวิเคราะห์กลับจากผลการตรวจวัดเพียงกรณีเดียวดังนั้นจึงต้องมีการ
วิเคราะห์กลับจากผลการตรวจวัดเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการวิจัยนี้
2. การจัดเรียงเสาเข็มโดยมีการแปรผันความยาวเสาเข็มสามารถลด
การทรุดตัวที่แตกต่างกันภายใน mat และลดโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นใน mat
เนื่องจากการแปรผันความยาวเสาเข็มจะทาให้การทรุดตัวที่ขอบของ mat
ที่มีเสาเข็มสั้นสุดเกิดการทรุดตัวใกล้เคียงกับบริเวณส่วนกลางของ mat ที่มี
เสาเข็มยาวสุด ส่งผลให้การทรุดตัวที่แตกต่างกันและโมเมนต์ดัดลดลง โดย
การแปรผันความยาวเสาเข็มในกรณี R4B และ R5B สามารถช่วยลดค่าการ
ทรุดตัวที่แตกต่างกันจากกรณี R4A และ R5A เป็นอัตราส่วนประมาณ 1.5
และ 1.6 เท่า ตามลาดับ
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อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกาลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด
INFLUENCE OF DEGRADATION ON MOBILIZED SHEAR STRENGTH OF SILTSTONE FOR SLOPE
STABILITY ANALYSIS
นวัต ปรีชาศิลป์1 บารเมศ วรรธนะภูต2ิ และ อภินิติ โชติสังกาศ3,*
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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นาเสนอพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของหินทราย
แป้งที่เกิดขึ้นระหว่างการขุด-ถม และส่งผลต่อเสถียรภาพเชิงลาดของกอง
ดินถม โดยหินตัวอย่างที่ศึกษาได้เก็บจาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
สภาพแวดล้ อ มและภูมิ อ ากาศ สามารถส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพของหิ น ทรายแป้ ง ซึ่ ง สามารถจ าลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ย
กระบวนการเปียกสลับแห้ง และการเปลี่ยนแปลงหน่วยแรงกด ความคง
สภาพและเสื่อมสภาพของหินทรายแป้ง สามารถวิเคราะห์ได้จากผลการ
ท ด ส อ บ Slaking Test, Crumb Test แ ล ะ Grain Size Distribution
Analysis ด้วยอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทาให้ค่ากาลังรับแรงเฉือนของ
วัสดุมีก ารเปลี่ยนแปลง และสังเกตได้จ ากผลการทดสอบ Direct Shear
Test และ Unconfined Compressive Strength Test ก าลั ง รั บ แรง
เฉื อ นของหิ น ทรายแป้ ง ทั้ ง แบบระบายน้ าและไม่ ร ะบายน้ าที่ เ กิ ด การ
เปลี่ย นแปลงจากการเสื่อ มสภาพ ได้ถู ก นามาใช้ จ าลองในการวิเคราะห์
เสถียรภาพเชิงลาด เพื่อประเมินค่าความปลอดภัยในสภาวะต่างๆ ซึ่งพบว่า
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัย คือ การเปลี่ยนแปลง
สถานะของวัสดุจาก Soft Rock เป็น Hard Soil ซี่งมีผลต่อการระบายน้า
และแรงดันน้าส่วนเกินเมื่อถูกแรงเฉือน ซึ่งขึ้นกับอัตราการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ โดยการพิบั ติข องเชิงลาดมีโ อกาสเกิดขึ้ นสูง (F.S. < 1.3) เมื่อ ru >
0.53 และ su ≤ 460 kPa.

physical alteration of siltstone had been simulated in laboratory
by wet-dry process, and different loading magnitudes. The
durability and degree of weathering of siltstone specimen was
determined by slaking test, jar test and grain size distribution
analysis. The weathering mechanisms significantly influence the
shear strength of material obtained by direct shear test and
unconfined compressive strength test. Variation of drained and
undrained shear strength parameters of siltstone were
summarized and utilized for slope stability analysis of a dumped
embankment. The results reveal that the factor of safety (F.S.)
is mainly influenced by degree of weathering from Soft Rock to
Hard Soil. Material consistency could affect drainage condition
and shear-induced pore-water pressure. The slope stability
could become unstable (F.S. < 1.3) if ru > 0.53 and su ≤ 460 kPa
Keywords: Degradation of Siltstone, Slope Stability, Safety of
Dump Material

1. บทนา
สมบัติและพฤติกรรมของหินทรายแป้งสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามกลไกการผุ พั ง ในธรรมชาติ แ ละอิ ท ธิ พ ลจากกระบวนการก่ อ สร้ า ง
(Jackson, 1953; Sadisun et al., 2001; และ Gautam and Shakoor,
2013) จากพฤติกรรมเบื้องต้นที่กล่าวส่งผลต่อปัญหาเสถียรภาพเชิง ลาด

คาสาคัญ: การเสื่อมสภาพของหินทรายแป้ง, เสถียรภาพความลาดชัน,
อัตราส่วนความปลอดภัยของดินถม

ของหินทรายแป้งระหว่างงานขุ ดและงานถม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Abstract
This paper presents weathering behaviors of siltstone
during cut and fill construction, which could affect the stability
of slope. The siltstone specimen was taken from Mae Moh mine,
Lampang province, Thailand. Construction activities and climate
environments could alter the physical condition of siltstone. The

ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 (Miscevic and Vlastelica, 2014, Rodvinij and
Wattanachai, 2017 และ Preechasin, 2020)
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมและสมบัติการเสื่อมสภาพของหิน
ทรายแป้ง ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นชั้นวัสดุหลัก
(Overburden Layer) ที่อยู่เหนือชั้นถ่านหิน และเกิดขึ้นในยุค Tertiary
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Period (หน่วยหินนาแขม) ดังแสดงในรูปที่ 2 ตัวอย่างวัสดุหินทรายแป้งถูก
เก็บมาจากผนังเหมืองทิศตะวันออก ที่ระดับความลึกประมาณ +300 เมตร

ตารางที่ 1 สรุปค่าทดสอบดัชนีจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Preechasin,
2020)
Engineering Index
Total density,𝛾 (t/m3)
Natural water content, wn (%)
Liquid limit, LL (%)
Plastic limit, PL (%)
Plastic index, PI (%)
Durability index (%)
Crumb Test

(รทก.) เพื่อนามาจาลองกระบวนการเสื่อมสภาพในห้องปฏิบัติการ (ได้แก่
การเปียกสลับแห้ง
การขุด-ถม)
และวิเคราะห์กาลังรับแรงเฉือนที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งแบบระบายน้าและไม่ระบายน้า จากนั้นได้สร้าง
แบบจาลองเชิงลาด และวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยเสถียรภาพของพื้นที่ทิ้ง
ดิน เหมืองแม่เมาะ ศึกษาโอกาสเกิดการพิบัติของเชิงลาด ที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพของหินทรายแป้ง

Aggregate sample

Base Foundation

รูปที่ 1 ตัวอย่างกลไกการเสือ่ มสภาพของหินทรายแป้งต่อปัญหา
เสถียรภาพเชิงลาด (Preechasin, 2020)
Sand Silt Clay Gravel Fluviatile

Quaternary

Tertiary-Mae Moh Group

Red Beds 5-400 Transitional Zone

J

OB
K
(Na Kheam Fm.
m.

Q
R
S

(Huai King Fm.)
m.
Permo-Triassic Rocks

IB

UB
UB

m
Lignite J-seam ~ 20-45 m
Over Burden (OB) ~ 80 m
Lignite K-seam ~ 20-30 m
Inter Burden (IB) ~ 25-30 m
Lignite Q-seam ~ 20-30 m

Index of Durability (%)

I

(Huai Luang Fm.
-400 m.

Under Burden (UB) ~ 150-230 m
Semicon, F to C -grained, Cong, SS, ST MS, CS,
Fining upward, Variegated color/Fluviatile.

รูปที่ 2 ลักษณะทั่วไปของชัน้ หิน เหมืองแม่เมาะ จ.ลาปาง (EGAT, 2012)

2. การจาลองการเสื่อมสภาพในห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างหินทรายแป้ง ได้ถูกนามาทดสอบดัชนีทางวิศวกรรมของวัสดุดัง
แสดงในตารางที่ 1 และได้ประเมินความคงทนของหินทรายแป้งโดยการ
ทดสอบ Slake Durability Test (ASTM D4644) และ Crumb Test (ASTM
D6572 – 20) ซึ่งพบว่าวัสดุดังกล่าวมีความคงทนระดับปานกลางถึงสูง

Number of Sample

Siltstone

Piezometer

Values
1.95
6 - 15.0
60.1
32.5
27.3
77 - 83 (high)
Class 4 (medium hard)

รูปที่ 3 แสดงผลการจาลองสภาวะเปียกสลับแห้งของตัวอย่างหินทราย
แป้ง โดยใช้เครื่องมือการทดสอบความคงทน Slake Durability Test
(ASTM D4644) ที่จานวน 30 วัฏจักร ซึ่งพบว่า ก่อนการทดสอบ ตัวอย่าง
วัสดุหินทรายแป้งมีขนาดอนุภาคระหว่าง 7.5 – 10.0 มม. และมีค่าความชื้น
เฉลี่ยประมาณ 6 % เมื่อตัวอย่างวัสดุผ่านกระบวนการขัดสีและเปียกสลับ
แห้ง ทาให้มีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น และขนาดอนุภาคเล็กลง โดยการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นและขนาดอนุภาคของวัสดุ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน
ช่วงวัฏจักรที่ 1 ถึง 3 อนุภาควัสดุเกิดการแตกตัวและมีจานวนอนุภาคขนาด
7.5 – 10.0 มม. เหลือเพียง 50 % (ของจานวนก้อนตัวอย่างทั้งหมด) วัสดุมี
ความชื้นเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเปลีย่ นสถานะจากของแข็ง (Solid Stage)
เป็นกี่งของแข็ง (Semi-Solid Stage) เมื่อถูกกระบวนการขัดสีและเปียกสลับ
แห้งจนถึงวัฏจักรที่ 10 และเมื่อจานวนวัฏจักรเพิ่มขึ้นถึง 20 รอบ วัสดุ
ตัวอย่างจะแตกตัวจนมีอนุภาคเล็กกว่า 4.45 มม. ประมาณ 50 % (ของ
จานวนก้อนตัวอย่างทั้งหมด)

Water Content (%)

Intact sample
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Initial

Fine (<4.75 mm)
Coarse (<19 mm)
Cycle 1
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Cycle 2

Cycle 3

CycleCycle
1 1 Cycle 6
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2 Cycle
Cycle
2 7

L.L.
Cycle 4

Cycle 5
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Cycle33
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40
P.L.

30

Semi- Solid
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6 6

S.L.

Cycle77
Cycle

10

Solid

0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

No. of Cycle

รูปที่ 3 การจาลองสภาวะเปียกสลับแห้งโดย Slaking test (Preechasin, 2020)

จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นและขนาดอนุภาควัสดุ
ในห้องปฏิบัติการและสภาวะแวดล้อมในสนาม เช่น สภาพภูมิอากาศ และ
กระบวนการขุ ด -ถม ส่งผลต่อ ขนาดอนุภ าคและการเปลี่ย นแปลงหน่ ว ย
น้าหนักกดทับ จึงเกิดการจาลองโปรแกรมศึกษาอิทธิพลดังกล่าวต่อกาลังรับ
แรงเฉือนของวัสดุ หินทรายแป้ง โดยตัวแปรการเสื่อมสภาพประกอบด้วย
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ขนาดอนุภาคตัวอย่าง จานวนวัฏจักรเปียกสลับแห้ง และ หน่วยแรงกด ดัง
แสดงในตารางที่ 2
โปรแกรมการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งจาแนกเป็น 2
ลักษณะ โดยวัสดุตัวอย่างที่ทดสอบประกอบด้วย (1) ตัวอย่างวัสดุที่เก็บใน
สนามชนิด Block Sample แบบไม่รบกวน (Intact Specimen) และ (2)
ตั ว อย่ า งวั ส ดุ ที่ เ ก็ บ ในสนามที่ อนุ ภ าคมี ข นาดเล็ ก (Reconstituted
Specimen) และร่ อ นผ่ า นตะแกรงเบอร์ 10 (Sieve opening = 2 มม.)
โดย โปรแกรมที่ 1 นั้น ได้นาตัว อย่า งวัสดุ Intact Specimen มาตัดให้ มี
ขนาดส าหรั บ การทดสอบ Direct Shear test (DS) และ Unconfined
Compression Test (UC) จากนั้น ตัวอย่างถูกนามาผ่านกระบวนการเปียก
สลับแห้ง โดยการแช่น้า 24 ชั่วโมงและนาไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศา เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง จานวนวัฏจักร (N) เท่ากับ 0, 1 และ 7 ก่อนนาไปทดสอบ
กาลังรับแรงเฉือนแบบระบายน้าและไม่ระบายน้าต่อไป
สาหรับโปรแกรมที่ 2 วัสดุตัวอย่างซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็ก ได้ถูกนามาใส่
ในแบบพิมพ์ แช่น้า และทาการใส่น้าหนักกดทับในแนวดิ่ง (n) แตกต่างกัน
6 ระดั บ ได้ แ ก่ 350 kPa, 700 kPa, 1,400 kPa, 3,400 kPa, 6,100 kPa,
และ8,200 kPa และปล่อ ยทิ้งไว้จ นการยุบ ตัวของตัวอย่า ง มีค่า น้อ ยมาก
(ประมาณ 24 ชั่วโมง.) จากนั้น จึงทาการถอดตัวอย่างออกจากแบบพิมพ์
และนาไปทดสอบกาลังรับแรงเฉือนต่อไป (Preechasin, 2020)
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และ อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 10) ดังแสดงใน
รู ป ที่ 4 และ รู ป ที่ 5 และ (2) Shear Strain at failure (Peak Shear
Strength และ Residual Shear Strength) ดังสรุปในตารางที่ 3 และ 4
ตัวอย่าง Intact Specimen ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเปียกสลับแห้ง จะ
มี ค่ า c เท่ า กั บ 185 kPa และ เท่ า กั บ 32 องศา และเมื่ อ ผ่ า น
กระบวนการเปียกสลับแห้ง จะทาให้ค่ า c ลดลง เหลือ 118 kPa และ
เท่ากับ 30 องศา
อิ ทธิพ ลของการถู ก รบกวนจากธรรมชาติแ ละกระบวนการก่อ สร้าง
ส่งผลต่อขนาดอนุภาคตัวอย่างและ ค่า Cohesion โดย ตัวอย่างวัสดุ Intact
Specimen มีค่า c ที่สูงกว่า Reconstituted Specimen ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 11
kPa ถึง 50 kPa สาหรับ ขนาดอนุภาค 4 มม. – 2 มม. และ ขนาดอนุภาค
เล็ ก กว่ า 2 มม., ตามล าดั บ อย่ า งไรก็ ดี ค่ า Friction Angle ไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันมากอย่างเป็นนัยยะสาคัญ
Shear Strain มี ผ ลต่ อ ค่ า Cohesion (c) และ Friction Angle ()
โดยที่ Residual Shear Strength จะมีค่า c เท่า กับ ศูนย์ และ  มีค่า
ลดลงเล็กน้อย ประมาณ 26 ถึง 30 องศา ตามวัฏจักรเปียกสลับแห้ง
ตารางที่ 3 สรุปพารามิเตอร์ Direct shear, Coarse aggregate ที่ n ในช่วง
250 kPa ถึง 1,000 kPa
Parameter

ตารางที่ 2 โปรแกรมการทดสอบกาลังรับ แรงเฉือ นของตัวอย่างหิน
ทรายแป้ง
Testing
Program
1

2

Sample

Sample preparation

No. of Test

Intact specimen
(Coarse
aggregate)
Reconstituted
specimen (Fine
aggregate)

Wet and dry processing
(N = 0, 1 and 7 cycles)

DS (3 sets)
UC (3 set)

Soak with different
applied pressure
(350 to 8232 kPa)

Peak

c (kPa)

Residual

 (Degree)
c (kPa)
r (Degree)

Initial
185

Coarse aggregate
1 cycle
169

7 cycle
118

32

30

30

0

0

0

32

32

30

ตารางที่ 4 สรุปพารามิเตอร์ Direct shear, Fine aggregate
Fine aggregate
Retain #10 Passing #10
11
50.5

Parameter

DS (2 sets)

c (kPa)

Peak

(Degree)

UC (6 set)

3. ผลการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้ง
ผลการทดสอบตัว อย่า งวัสดุ Intact Specimen (โปรแกรม 1) และ
Reconstituted Specimen (โปรแกรม 2) ที่ได้ผ่านกระบวนการเปียกสลับ
แห้ง จานวน 0, 1 และ 7 วัฏจักร ได้นามาแปลผลเพื่อหาค่า Cohesion (c)
และ Friction Angle () ที่ Peak Value และ Residual Value ดังสรุป
ในตารางที่ 3 และตารางที่ 4, ตามลาดับ
การแปลผลค่า Cohesion (c) และ Friction Angle () พบว่า ปัจจัย
ส า คั ญ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ Shear Strength Parameter คื อ (1 ) ร ะ ดั บ ก า ร
เสื่อมสภาพของตัวอย่าง อาทิ จานวนวัฏจักรเปียกสลับแห้ง (No. of Cycle)
และ ขนาดอนุภาควัสดุ (Intact Specimen, Reconstituted Specimen

c' (kPa)

3.1 การแปลผล Direct shear test

GTE16-3

300
250
200
150
100
50
0

28.2

26

Peak
Residual
Passing #10
Retain#10

Reconsitituted sample
Intact sample

0

1

2

3

4 5 6
No. of Cycle

7

8

9

10

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ Cohesion และ จานวนวัฏจักร
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Peak
Residual
Passing #10
Retain#10

Intact sample

40
30

20
Reconsitituted sample

10
0

0

1

2

3

4 5 6
No. of Cycle

7

8

9

10

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ Friction angle และ จานวนวัฏจักร

3.2 การแปลผล Unconfined Compression Test
ค่ากาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้า (su) ได้คานวณจาก 0.5 เท่าของ
ค่ า Unconfined Compressive Strength ของตั ว อย่ า ง (qu) ซึ่ ง พบว่ า
ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ ค่ า su ได้ แ ก่ (1) ระดั บ การเสื่ อ มสภาพของตัว อย่า ง ซึ่ ง
สะท้อนจากจานวนวัฏจักรเปียกสลับแห้ง และจาลองโดยโปรแกรมทดสอบ
ที่ 1 และ (2) หน่วยแรงกดสูงสุดในแนวดิ่งก่อนถูกเฉือน [v]max ซึ่งจาลอง
โดยโปรแกรมการทดสอบที่ 2
อิทธิพลของกระบวนการเสื่อมสภาพ (เปียกสลับแห้ง) ต่อกาลังรับแรง
เฉือนแบบไม่ระบายน้าของวัสดุหินทรายแป้งแสดงดัง รูปที่ 6 ตัวอย่างหิน
ทรายแป้ง (Intact Specimen) ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเปียกสลับแห้งใน
ห้ อ งปฏิบั ติก าร จะมีค่า su อยู่ ระหว่า ง 830 – 1,500 kPa หรือ มีค่า qu
เฉลี่ยเท่ากับ 2.33 MPa ซึ่งจัดเป็นวัสดุประเภท Soft Rock (Kanji, 2014)
และเมื่อวัสดุหินทรายแป้งผ่านการเปียกสลับแห้ง จานวน 1 วัฏจักรทาให้คา่
su ลดลง อย่างมาก และมีค่าอยู่ในช่วง 250 - 450 kPa (หรือ ค่า qu เท่ากับ
700 kPa) เทีย บเท่า กับ วัสดุป ระเภท Very Soft Rock และ Extremely
Soft Rock เมื่ อ วั ส ดุ ผ่ า นกระบวนการเปี ย กสลั บ แห้ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนถึงวัฏจักรที่ 7 ค่า su ลดลงอยู่ระหว่าง 170 - 230 kPa (หรือ มีค่า qu
เท่ า กั บ 400 kPa) ซึ่ ง วั ส ดุ ไ ด้ แ ปรสภาพเป็ น Extremely Soft Rock to
Hard Soil

หน่วยแรงกดสูงสุดในแนวดิ่ง [v]max ส่งผลต่อค่ากาลังรับแรงเฉื อ น
แบบไม่ระบายน้าของวัสดุหินทรายแป้ง ดังแสดงในรูปที่ 7 ตัวอย่างวัสดุ
หินทรายแป้งที่มีอนุภาคขนาดเล็ก (ขนาดเล็กกว่า 2 มิลิเมตร) เมื่อถูกทับถม
และมีแรงกดกระทาที่มากขึ้น จะส่งผลให้มีค่า su เพิ่มขึ้น และสามารถสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ไ ด้ เ ท่ า กับ su = 0.16 [v]max ซึ่ ง คล้ า ยกั บ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า [su]mob = 0.22 p ของดิ น เหนี ย วอ่ อ น โดย p คื อ ค่ า
Preconsolidation Pressure ของดินเหนียวอ่อน (Mesri , 1989) อย่างไร
ก็ดี เมื่อหน่วยแรงกดในแนวดิ่งน้อยกว่า 1,400 kPa ความสัมพันธ์ระหว่าง su
และ v มีแนวโน้มไม่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าได้รับอิทธิพลจากแรงที่เกิดระหว่าง
กระบวนการเตรีย มตัว อย่า งเข้ า แม่พิม พ์ ทาให้ ค่า ความสัมพันธ์ สูงและ
เท่ากับ su = 0.33 v

su (kPa)

' (degree)

50
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1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

su = 0.16[v]max

su = 0.33

v < 1,400 kPa
s'v
v > 1,400 kPa
6'v

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Effective Vertical Stress (kPa)

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง su และหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง

4. แบบจาลองเสถียรภาพเชิงลาด
แบบจ าลองเสถี ย รภาพเชิ ง ลาด 2 มิ ติ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในโปรแกรม
GeoStudio (V.12) เพื่อศึกษาอิทธิพลการเสื่อมสภาพของหินทรายแป้งต่อ
ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของเชิงลาด (F.S.) โดยกลไกการเสื่อมสภาพ จะ
ท าให้ ค่ า พารามิ เ ตอร์ c, , u(shear induce) และ su ของหิ น ทรายแป้ ง
เปลี่ยนแปลงไปดังแสดงในหัวข้อที่ 2 และ 3 ส่งผลให้ค่า F.S. ไม่คงที่

1,600
Sample 1

1,400

su (kPa)

Soft Rock

Sample 2

1,200

Sample 3

1,000
800

Soft Rock to
Very Soft Rock

600
400
200
0

Extrem Soft
Rock to Hard
Soil
Stiff Clay

0

1

2

3

4 5 6
No. of Cycle

7

8

9

10

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง su กับ จานวนวัฏจักร

รูปที่ 8 พื้นหน้าตัดจาลองเสถียรภาพเชิงลาด

รูปที่ 8 แสดงแบบจาลองเสถีย รภาพเชิงลาด บริเวณพื้นที่ทิ้งดินของ
เหมือง ซึ่งแบบจาลองมีความกว้าง 4,000 เมตร และสูง 1,000 เมตร กอง
วั ส ดุ ทิ้ ง ดิ น มี ค วามลาดชั น เฉลี่ ย 1:4 (V:H) มี ค วามสู ง จากระดั บ ดิ น เดิ ม
ประมาณ 200 เมตร และที่ ฐ านชั้ น ดิ น เดิ ม บริ เ วณปลายเชิ ง ลาด (Toe
Slope) มีการขุดวัสดุออกเป็นแอ่งลึก (Sub-Pit) ประมาณ 38 เมตร ระดับ
GTE16-4
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น้าใต้ดิน กาหนดให้อยู่ที่ระดับผิวชั้นดินเดิม [Elev. = + 75 m (MSL)] และ
เกณฑ์ค่า F.S.  1.3 สาหรับงานขุด-ถมในเหมือง
วั ส ดุ ใ นแบบจ าลองประกอบด้ ว ย 4 ประเภท ได้ แ ก่ (1) วั ส ดุ ผิ ว ดิ น
(Crust Material) ซึ่ ง มี ค วามหนา 5 เมตร (2) วั ส ดุ ดิ น ถม (Dumped
Material) ซึ่งเป็นหินทรายแป้งที่ขุดออกมาจากการทาเหมืองถ่านหิน , (3)
วัสดุถมในบ่อ (Sub-Pit) และ (4) วัสดุชั้นดินเดิม (Base Foundation) หนา
ประมาณ 1,100 เมตร
โปรแกรมการวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงลาดประกอบด้วย 3 รูปแบบ โดย
ตัว แปรหลัก ในการศึก ษา คือ ค่า พารามิเตอร์ก าลังรับ แรงเฉื อ นของวัสดุ
Dumped Material ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกลไกการเสื่อมสภาพ และ
สภาวะการระบายน้า ซึ่งสมมุติให้วัสดุผิวดิน วัสดุถมในบ่อ และวัสดุชั้นดิน
เดิมมีสมบัติกาลังรับแรงเฉือน (c, ) ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
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induce)  0)

โปรแกรมนี้ ก าหนดให้ ก าลั ง รั บ น้ าแรงเฉื อ นของ Dumped
Material เป็น Undrained Shear Strength Analysis (USSA) หรือ Total
Strength Analysis โดยมีค่า [su]mob ของ Dumped Material ดังสมการที่
(2) ซึ่ ง ขึ้ น กั บ จ านวนวั ฏ จั ก รเปี ย กสลั บ แห้ ง (Low Weathering, N = 0
Cycle; Intermediate Weathering, N = 1 Cycle; High Weathering, N
= 7 Cycles) และ อิ ทธิพ ลของหน่ว ยแรงกดในแนวดิ่ง [[su]mob = f(v)]
จานวนการวิเคราะห์มีทั้งสิ้น 4 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 กาลังรับแรงเฉือนของวัสดุสาหรับโปรแกรมวิเคราะห์ที่ 2
No.
Material
c’ or su (kPa)
 (degree)
1.
2.

4.1 โปรแกรมที่ 1 (ESSA, Δu(shear induce) =0)
โปรแกรมที่ 1 สมมุ ติ ใ ห้ วั ส ดุ ทั้ ง 4 ชนิ ด มี ส ภาวะระบายน้ า (Fully
Drained Condition) และ ใช้ พ ารามิ เ ตอร์ ก าลั ง รั บ แรงเฉื อ นที่ เ กิดขึ้ นใน
สนามเป็ น ค่ า c,  หรื อ Effect Shear Strength Analysis (ESSA) ดั ง
แสดงในสมการที่ (1) หน่วยแรงดันน้าในดินประกอบด้วย หน่วยแรงดันน้า
สภาวะสถิต (Hydrostatic Porewater Pressure , uo) และ หน่วยแรงดัน
น้ าส่ ว นเกิ น จากการถู ก เฉื อ น [Shear Induced Porewater Pressure,
u(shear induce)] ซึ่ง กรณีนี้มีค่าเท่ากับศูนย์
[su ]mob  c  [ n  (u0  u( shear induce) )]tan  

(1)

โปรแกรมนี้ มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของ Mobilized Shear
Strain และการเสื่อมสภาพวัสดุซึ่งประกอบด้วย Soft Rock (ใช้สมบัติของ
Intact Specimen) แ ล ะ Hard Soil (ใ ช้ ส ม บั ติ ข อ ง Reconstituted
Specimen) ต่ อ ค่ า F.S. ดั ง นั้ น การจ าลองค่ า c,  ของวั ส ดุ Dumped
Material จึงมีทั้งสิ้น 6 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 กาลังรับแรงเฉือนของวัสดุสาหรับโปรแกรมวิเคราะห์ที่ 1
No.
1.
2.

Material
Crust
Dumped Material
(Soft Rock)
Dumped Material
(Hard Soil)

3.
4.

c’ or su (kPa)

(degree)

0
185
0
0
51
0
0
0
500

30
32
32
30
28
28
26
30
33.5

Peak
Fully soften
Residual
Peak
Fully soften
Residual

Sub pit
Base foundation

(2)

[su ]mob  su

Crust
Dumped
Material

N = 0 cycle
N = 1 Cycle
N = 7 Cycle
su = f(v)

3.
4.

Sub pit
Base foundation

0
1,200
400
200
0.33 v เมื่อ มี
ความลึก < 70 m
0.16 v เมื่อ มี
ความลึก  70 m
0
500

30
30
33.5

4.3 โปรแกรมที่ 3 (ESSA, Δu(shear induce)  0)
โปรแกรมที่ 3 มีสมมุติฐานเช่นเดียวกับโปรแกรมที่ 2 โดยกาหนดให้
Dumped Material เกิ ด แรงดั น น้ าส่ ว นเกิ น ขณะถู ก เฉื อ น (Undrained
Condition) และวั ส ดุ ที่ เ หลื อ อยู่ใ นสภาวะระบายน้า อย่ า งไรก็ ตาม การ
วิเคราะห์เสถียรภาพเชิงลาด ใช้พารามิเตอร์ของวัสดุ Dumped Material
แบบ ESSA ที่มีสภาวะ Fully Soften (c = 0 kPa,  = 32 องศา) และมี
แรงดันน้าส่วนเกินขณะถูกเฉือน ดังสมการที่ (1) และค่า Δu(shear induce) ถูก
ป้อนเข้าในโปรแกรม GeoStudio โดยแทนด้วยพารามิเตอร์ ru Coefficient
ดังแสดงในสมการที่ (3)
u( shear induce ) 

ru

(3)

v

โดยค่ า v คื อ Total Vertical Stress ที่ ร ะนาบพิ บั ติ ขั้ น ตอนการ
วิเคราะห์ จะทดลอง (Trial) ป้อนค่า ru Coefficient ดังแสดงในตารางที่ 7
จนได้ลักษณะระนาบพิบัติและ F.S. ใกล้เคียงกับ โปรแกรมที่ 2 เพื่อศึกษา
อิทธิพลของแรงดันน้าส่วนเกินใน Dumped Material ต่อค่า F.S.

4.2 โปรแกรมที่ 2 (USSA, u(shear induce)  0)
โปรแกรมที่ 2 สมมุติให้ Dumped Material มีการเสื่อมสภาพจาก Soft
Rock เป็ น Hard Soil และเกิดการพิบั ติในสภาวะไม่ระบายน้า (u(shear
GTE16-5
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ตารางที่ 7 กาลังรับแรงเฉือนของวัสดุสาหรับโปรแกรมวิเคราะห์ที่ 3

1.
2
3.
4.

Material
Crust
Dumped Material
Sub pit
Base foundation

c’ or su
(kPa)
0
0
0
500

(degree)
30
32
30
33.5

ru
Coefficient
0 to 1
-

Soft Rock

3

F.S.

No.

4

2

Hard Soil

2.16

2.01

1.87

1.73

Fully soften
Condition

Residual

2.30

1
0

5. อิทธิพลการเสื่อมสภาพของหินทรายแป้งต่อ F.S.และ
ลักษณะการพิบัติ

2.69

Peak

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง F.S. และกาลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งใน
สภาวะระบายน้า ที่ Peak, Fully Soften และ Residual Shear Strength

ผลการจ าลองเสถี ย รภาพเชิง ลาดของกองวัส ดุ หิ นทรายแป้ ง พบว่า
รูปแบบระนาบการพิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง และอัตราส่วนความปลอดภัย
(F.S.) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 ถึง 2.89 เนื่องจากพฤติกรรมการรับแรงเฉือน
ของวัสดุหินทรายแป้ง ทาให้ (ก) ค่า Effective Shear Strength Parameter
(c, ) ได้รับอิทธิพลจาก Shear Strain และ ขนาดของวัสดุ (โปรแกรมที่
1), (ข) ค่า Undrained Shear Strength Parameter (su) เปลี่ยนแปลง โดย
วัสดุสามารถมีสภาพได้ทั้ง Soft Rock และ Hard Soil เนื่องจากอิทธิพลของ
ความชื้น จานวนวัฏจักรเปียกสลับแห้ง และหน่วยแรงที่กระทา (โปรแกรมที่
2) และ (ค) สภาวะการระบายน้า (Drainage Condition) ของวัสดุหินทราย
แป้ งและหน่วยแรงดันน้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นขณะถู กเฉือน [u(shear induce)]
(โปรแกรมที่ 3)
รูปที่ 9 แสดงอิทธิพลของ Shear Strain ต่อค่า F.S. ของกองวัสดุหิ น
ทรายแป้งในสภาวะ Fully Drained Condition [u(shear induce) = 0 ] โดย
F.S. มีค่าสูงเท่ากับ 2.30 ถึง 2.69 เมื่อวัสดุมีกาลังรับแรงเฉือนในสภาวะ
Peak Shear Strength (c  0, ) และระนาบพิบัติมีลักษณะลึก (Deep
Failure Plane) ตัดผ่านวัสดุ Sub-pit และ Dumped Material ดังแสดงใน
รู ป ที่ 10ก เมื่ อ ก าลัง รั บ แรงเฉื อ นของวัส ดุ Dumped Material อยู่ ใน
สภาวะ Fully Soften (c= 0, ) จะทาให้ F.S. ลดลง เท่า กับ 1.87 ถึ ง
2.16 และระนาบพิบัติเกิดขึ้นเฉพาะในวัสดุ Dumped Material และตื้นกว่า
ในสภาวะ Peak Shear Strength ดังแสดงในรูปที่ 10ข อย่างไรก็ดี กอง
วัสดุดินถมยังคงมีความปลอดภัยแม้ หิ นทรายแป้ง อยู่ในสภาวะ Residual
(c= 0, r) ซึ่งค่า F.S. อยู่ในช่วง 1.73 ถึง 2.01 และระนาบพิบัติเกิดขึ้นใน
ระดับตื้นคล้ายกับสภาวะ Fully Soften ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า สภาพ
ของวัสดุ (Soft Rock vs Hard Soil) มีอิทธิพลต่อค่า c แต่มีผลกระทบน้อย
กับค่า F.S.

2.669

(ก)
2.163

(ข)

รูปที่ 10 ระนาบพิบัตทิ ี่เกิดขึน้ ในสภาวะ (ก) Peak Shear Strength (ข)
Fully Soften Shear Strength

รูปที่ 11 แสดงอิทธิพลของพารามิเตอร์ Undrained Shear Strength
(su) ต่ อ ค่ า F.S. ของกองวั ส ดุ ที่ เ กิด ขึ้ น ในสภาวะ Undrained Condition
[u(shear induce)  0 ] เมื่ อ วั ส ดุ มี ก ารเปลี่ ย นสภาพจาก Soft Rock เป็ น
Hard Soil มีผลทาให้ค่า su ลดลงอย่างมาก และอัตราส่วนความปลอดภัย
ลดลงจาก 2.89 ถึง 0.56 เชิงลาดของกองวัสดุเริ่มมีความไม่ปลอดภัย (F.S.
 1.3) เมื่ อ su ต่ าว่ า 460 kPa เป็ น ที่ สั ง เกตว่ า ในสภาวะ Undrained
Condition ระนาบพิบั ติเกิดขึ้ นที่ระดับ ลึก ตัดผ่า นชั้นวัสดุ Sub-Pit และ
Dumped Material ดังแสดงในรูปที่ 12
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยและค่ากาลังรับแรงเฉือน
แบบไม่ระบายน้าของวัสดุหินทรายแป้ง
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การรับแรงเฉือนของวัสดุ Dumped Material ในสภาวะไม่ระบายน้า
โดยใช้พารามิเตอร์ USSA สะท้อนให้เห็นว่า เชิงลาดมีโอกาสเกิดการพิบัติสูง
(ดังแสดงในรูปที่ 11, F.S.  1.3 ) เมื่อแรงดันน้าส่วนเกินเนื่องจากแรงเฉือน
ไม่สามารถระบายออกได้ ค่า u(shear induce) จึงเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญต่อ
เสถี ย รภาพเชิงลาด และสามารถวิเคราะห์ ย้อ นกลับ โดย ใช้พ ารามิเตอร์
ESSA และ ค่า ru Coefficient ผลการวิเคราะห์สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง ru Coefficient และค่า F.S. ดังแสดงในรูปที่ 14 ซึ่งพบว่า ในกรณี
ที่ ru = 0 [u(shear induce) = 0] ระนาบการพิ บั ติ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะตื้น
เช่ น เดี ย วกั บ รู ป ที่ 10ข และมี ค่ า F.S. = 2.16 และเมื่ อ เกิ ด + u(shear
induce) ในวัสดุ Dumped Material (โดยค่า ru Coefficient เท่า กับ 0.2 ถึ ง
0.88) จะทาให้ค่า F.S. ลดลง จาก 2.34 ถึง 0.28, ตามลาดับ
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

F.S.

2.891

(ก)

Deep Failure
Shallow Failure

0

0.2

0.569

0.4
0.6
ru Coefficient

0.8

1

รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่าง F.S. และ ru Coefficient

(ข)
รูปที่ 12 ระนาบพิบัตทิ ี่เกิดขึน้ ในสภาวะ Undrained Condition (ก) Low
Weathering Condition (ข) High Weathering Condition

รูปที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ru Coefficient และ su ของเชิง
ลาดวัสดุ Dumped Material โดยที่เชิงลาดมีโอกาสเกิดการพิบัติสูง (F.S. <
1.3) เมื่อวัสดุอยู่ในสภาวะไม่ระบายน้าและ ค่า su ของ Dumped Material
ต่ากว่า 460 kPa หรือวัสดุหินทรายแป้งกลายสภาพเป็น Very Soft Rock
หรือ Hard Soil และ u(shear induce) มีค่ามากกว่า 0.53 / v
1200

สาหรับกรณีที่ su = f(v) พบว่าเชิงลาดมีความปลอดภัย และค่า F.S.
เท่ากับ 1.45 ระนาบพิบัติเกิดขึ้นบริเวณปลายเชิงลาดตัดผ่านวัสดุ Dumped
Material ดังแสดงในรูปที่ 13

1000

F.S.  1.3

su (kPa)

800
600

F.S.  1.3

400

1.456

200

0
0

0.2

0.4
0.6
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0.8

1

รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่าง ru Coefficient และ su

รูปที่ 13 ระนาบพิบัตทิ ี่เกิดขึน้ ในกรณี su = f(v)
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6. สรุปและเสนอแนะ

ของกองวัสดุที่มีความสูงมากกว่า 200 เมตร อาทิ อิทธิพลของวัสดุ Sub Pit
และ Base Foundation, อิทธิพลของแรงน้าใต้ดินและ Seepage Force ที่
การศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของหินทรายแป้ง จากเหมืองแม่
อาจสูงขึ้นในระยะยาว เป็นต้น
เมาะ จ.ลาปาง ได้ดาเนินการโดยเก็บตัวอย่างวัสดุ มาจาลองกลไกการผุพังใน
ธรรมชาติและอิทธิพลจากการก่อสร้างในห้องปฏิบัติการ และศึกษาปัจจัยที่ กิตติกรรมประกาศ
ส่งผลกระทบต่อ ค่า ก าลังรับ แรงเฉื อ นของวัสดุ ทั้งแบบระบายน้าและไม่
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุน จากกองวิศวกรรมธรณี เหมืองแม่เมาะ
ระบายน้า เพื่อนามาสร้างแบบจาลองเสถียรภาพเชิงลาดของพื้นที่ทิ้งดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ให้ความอนุเคราะห์และอานวย
ผลการวิจัย พบว่า
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลพื้นฐาน และสถานที่ในการ
1) ผลการวิเคราะห์ ก ารทดสอบ Slaking Test และ Crumb Test เตรียมตัวอย่าง และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟีซิโอ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
พบว่า วัสดุหินทรายแป้งมีค่าความคงทนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และผู้มีส่วนร่วมในการทางานวิจัยนี้ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สาหรับงานทดสอบใน
อย่า งไรก็ดี อนุภ าควัสดุมีก ารแตกตัว เล็ก ลงและมีค่ า ความชื้ น ห้องปฏิบัติการ
เพิ่มขึ้นอย่างสังเกตได้ชัด และเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เป็นกึ่งของแข็ง เมื่อผ่านกระบวนการเปียกสลับแห้งและการขัดสี เอกสารอ้างอิง
3 วัฏจักร
[1] Christopherson, R. W. (1994). An Introduction to Physical
2) ผลการจาลองกลไกการผุพังในธรรมชาติ ต่อกาลังรับแรงเฉือนของ
Geography (Vol. 2): Macmillan Coll Div; 2nd edition (January
วัสดุ พบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อค่า c,  และ su ของวัสดุหิน
1994).
ทรายแป้ง ได้แก่ ขนาดอนุภาค ปริมาณความชื้น จานวนวัฏ จักร [2] EGAT. (2012) Geotechnical Challenge in the future of
เปียกสลับแห้ง ค่าความเครียด และหน่วยน้าหนักกดทับ
Maemoh Deep Open Cut Mine (Overview) pp 5-12
3) แบบจาลองเสถียรภาพเชิงลาดของกองวัสดุหินทรายแป้ ง ได้ถู ก [3] Galvan V. (1999).Simulation of the geotechnical properties
พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาอิทธิพลของการเสื่อมสภาพ และ สภาวะการ
of arenaceous soft rocks by means of artificial materials
ระบายน้า ต่อ ค่า อั ตราส่ว นความปลอดภัย และพบว่า กลไกที่
[PhD Thesis]. Sao Paulo: Escola Politecnica, Universidade de
สาคัญและส่งผลกระทบต่อ ค่า F.S. คือ การเปลี่ย นสถานะของ
Sao Paulo.
วัสดุจ าก Soft Rock เป็ น Hard Soil และสภาวะการระบายน้า [4] Gautam, T., & Shakoor, A. (2013). Slaking behaviour of clay
ของวัสดุ Dumped Material
bearing rocks during a one-year exposure to natural climatic
4) ในกรณีที่วัสดุ Dumped Material อยู่ในสภาวะระบายน้า เชิง
conditions. Engineering Geology (166), pp 17-25.
ลาดจะมีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยผ่านเกณฑ์ และค่า F.S. อยู่ [5] Jackson, M. S., and Sherman, G. D.,. (1953). Chemical
ระหว่าง 2.96 ถึง 1.73 ขึ้นกับค่า c, 
Weathering of minerals in soils. Advances in agronomy, 5,
5) ในกรณี ที่ วั ส ดุ Dumped Material เสื่ อ มสภาพเป็ น Very Soft
pp 219-318.
Rock หรือ Hard Soil และอยู่ในสภาวะไม่ระบายน้า จะทาให้ค่า [6] Kanji MA. (2014) Critical issues in soft rocks, Journal of Rock
F.S. ลดต่าลง และระนาบพิบัติมีโอกาสเกิดขึ้นที่ระดับลึก เมื่อ su
Mechanics and Geotechnical Engineering 6, pp 186-195
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 460 kPa อย่างไรก็ตาม ถ้าอัตราการถมช้า [7] Mesri G. (1989). A revaluation of su(mob) = 0.22p using
และกาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้าของวัสดุสามารถพัฒนา
laboratory shear tests, Canadian Geotechnical Journal,
เพิ่มขึ้นตามน้าหนักกดทับ ในอัตราส่วน su = 0.16 v จะส่งผล
26(1), pp 162-164.
ให้ ค่า F.S. ของเชิงลาดผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย และมีค่าเท่ากับ [8] Miscevic, P., & Vlastelica, G. (2014). Impact of weathering on
1.45
slop stability in soft rock mass. Journal of Rock Mechanics
6) เมื่อวิเคราะห์ เสถียรภาพเชิงลาดโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ข องวัส ดุ
and Geotechnical Engineering, pp 1-11.
Dumped Material เป็น ESSA และมีแรงดันน้าส่วนเกิน พบว่า [9] Preechasin N. (2020) Influence of Degradation on Mobilized
เชิงลาดมีโอกาสเกิดการพิบัติเมื่อค่า ru Coefficient สูงกว่า 0.53
Shear Strength of Siltstone for Slope Stability Analysis
ข้อเสนอแนะในการวิจัยอนาคตประกอบด้วย (ก) ควรศึกษาพฤติกรรม
Research วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต มหาลัยเกษตรศาสตร์
การรั บ แรงเฉื อ นของวั ส ดุ หิ น ทรายแป้ ง ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ Triaxial Test ที่
(บางเขน) (in press)
Confining Pressure (c) ต่ากว่า 1,400 kPa และ c สูงมากกว่า 1,400 [10] Rodvinij, P., & Wattanachai, P. (2017). Influence of claystone
deterioration on shear strength of backfill. International
เพื่อศึกษาพฤติกรรม ของ u(shear induce) และความสัมพันธ์ของ su และ
Journal of GEOMATE, 13(35), pp 54-59.
หน่ว ยแรงกดทับ , (ข) ตรวจสอบและติดตามการเสื่อ มสภาพของวัสดุหิน
ทรายแป้งที่เกิดขึ้นในสนาม และ (ค) ศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อ ค่า F.S.
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[11] Sadisun, I A, Shimada H., & MATSUI K. (2001). Determination
of Strength Degradation of Subang Formation Claystone
Due to Weathering, Proceeding of the 3rd Asian Symposium
on Geology and the Environment (ASEGE, 3) pp.37-46.
[12] แผนกธรณี เ ทคนิ ค เหมื อ งแม่ ะ เมาะ (1985) Mae Moh Mine
Geotechnical report, Volume 3 appendix E pp 14 - 40
[13] ดนุ พ ล, ต. (2542). หลั ก การธรณี วิ ศ วกรรม . สงขลา: คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
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การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยปูนซีเมนต์ผสมผงตะกรันเหล็กและเถ้าชีวมวล
จากโรงงานผลิตกระดาษ
Stabilization of Soft Bangkok Clay Using Cement Mixed with Iron Slag Powder and Paper
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของการใช้ตะกรันเหล็ก
บดละเอียดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเถ้าชีวมวลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษมาปรับปรุงคุณภาพของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
โดยผสมกั บ ปู น ซี เ มนต์ ต ามหลั ก การของวิ ศ วกรรมปฐพี สิ่ ง แวดล้ อ ม
จากการศึก ษาพบว่า สัดส่ว นผสมระหว่า ง ปู นซีเมนต์ : ผงตะกรันเหล็ ก
: เถ้ า ชี ว มวล เท่ า กั บ 0.750 : 0.125 : 0.125 เป็ น สั ด ส่ ว นผสมที่ ดี ที่ สุ ด
เมื่อนาสารเชื่อมประสานมาผสมกับ ดินเหนียวอ่อ นกรุงเทพ ที่อัตราส่ว น
150, 200 และ 250 kg/m3 พบว่าดินมีกาลังเพิ่มขึ้ นอย่างชัดเจนตามอายุ
การบ่ ม โดยพิ จ ารณาจากก าลั ง รั บ แรงอั ด แกนเดี ย ว (Unconfined
Compressive Strength, UCS) และเปอร์เซ็นต์ CBR (California Bearing
Ratio) ผลจากการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ดิน ทางด้า น Physico – chemical
Properties โดย X-ray Diffractometer (XRD) ผลการทดลองยื น ยั น
ศักยภาพของการใช้กากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นสารเชื่อมประสานในการ
ปรับปรุงคุณภาพดินเหนียว ซึ่งค่ากาลังรับแรงอัดผ่านเกณฑ์ในการนาไปใช้
เป็นวัสดุก่อสร้าง
คาสาคัญ : ดิ น ซี เ มนต์ , ผงตะกรั น เหล็ ก , เถ้ า ชี ว มวล, ดิ น เหนี ย วอ่ อ น
กรุงเทพ

Abstract
This study aims to evaluate potential uses of iron slag
powder and biomass ash which are obtained from steel and
paper manufacturing, respectively. These two materials were
then mixed with cement to improve soft Bangkok clay based on
the Geo – environmental of engineering viewpoint. The most
suitable ratio of cement, iron slag and biomass ash are shown
to be 0.750, 0.125 and 0.125, After that, the mixed binders are
mixed with soil using ratios of 150, 200 and 250 kg/m3. The test
results reveal that soil strength are significantly improved as

evaluated using Unconfined Compressive Strength (UCS) and
California Bearing Ration (CBR). Also, the strengths of
cementitious treated soft soils increase markedly with curing
time. The testing of physico-chemical properties by using X-Ray
Diffractometer (XRD), therefore, confirmed that industrial wastes
in this study have potential uses as cementing material for
improving the soft Bangkok clay, the strengths of which
conformed to the criteria to be used as Construction material.
Keywords: soil cement, iron slag powder, biomass ash,
soft Bangkok clay

1. บทนา
โครงข่ า ยการคมนาคมเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่งต้องมีการก่อสร้าง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการคมนาคมเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาทางด้ า น
การเกษตร พาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุม
ชุนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จึงมีความจาเป็นต้องก่อสร้างถนนและระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องเพื่อการคมนาคม และบารุงรักษาให้ ถนนมีสภาพ
พร้อมใช้งานได้เสมอ
การก่ อ สร้ า งถนนบริ เ วณที่มี ส ภาพพื้ นที่ เ ป็ นดิ น เหนี ย วอ่ อ นมั ก เกิด
ปัญหาคุณสมบัติทางวิศกรรมของดินไม่ผ่านตามที่มาตรฐานกาหนด เช่น ค่า
ขีดจากัดเหลว, ดัชนีความเป็นพลาสติก และกาลังรับแรงเฉือนทาให้ต้องมี
การหาวัสดุมาทดแทนหรือปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ผ่ า นตามมาตรฐานก าหนด ซึ่ ง นั บ วั น ยิ่ ง หายากมากขึ้ น ทุ ก ที จึ ง มี ก าร
ปรับปรุงคุณภาพดินคันทางด้วยปูนซีเมนต์ [1] และปัจจุบันกรมทางหลวง
มี เ ทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น เหนี ย วด้ ว ยซี เ มนต์ (cement
column) แบบ Dry Mixed สาหรับ งานก่อ สร้า งทาง และเนื่อ งจากงาน
ก่อสร้างส่วนใหญ่ในประไทยใช้คอนกรีตเป็นจานวนมากในแต่ละปีและมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ซี เ มนต์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของ
คอนกรีต กระบวนการผลิตซีเมนต์จ ากอุตสาหกรรมซีเมนต์มีส่ว นทาให้
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เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดความต้องการหาวัสดุทดแทนหรือ
ลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ลง เช่น การใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปผลิต
คอนกรีต [2] เสาเข็มดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยในชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
[3] การปรับปรุงคุณภาพเถ้าก้นเตาผสมตะกอนดินเหนียว โดยใช้เถ้าลอย
และเศษปูนขาว [4]

วิ เ คราะห์ โ ดย X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) แสดงใน
ตารางที่ 1

ตะกรันเหล็ก (Iron Slag, IS) จากเตาหลอมเหล็กผลิตผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเหล็กในการหลอมเศษเหล็กเพื่อนาเหล็ก
กลับมาใช้ใหม่ จั ดเป็ นขยะโรงงานอุ ตสาหกรรมและตะกรั นเหล็กส่วนใหญ่
ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ ซิลิกาและอะลูมินาเป็นหลัก มี คุณสมบัติ
เป็นวัสดุพอสโซลาน และสามารถใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมในการผลิต
คอนกรี ต ได้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพของตะกรั น เหล็ ก ขึ้ น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย เช่ น
ส่วนผสมทางเคมี อัตราการเย็นตัว วิธีการหลอม เป็นต้น [5]
เถ้ า ชีว มวล (Biomass Ash, BA) เป็ นวัสดุเหลือ ทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการเผาวัสดุชีวมวลของโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
ซึ่งในแต่ละปีจะมีเถ้าชีวมวลเหลือทิ้งเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดเป็นปัญหา
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และค่ า ใช้ จ่ า ยในการก าจั ด ทิ้ ง สู ง ดั ง นั้ น การน ากาก
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างนอกจากจะช่วย
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของขยะแล้ว ยังเป็นการเสาะแสวงหา
แหล่งวัตถุดิบใหม่อีกด้วย
อย่างไรก็ตามงานวิจัยควรมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นใหม่จาก
กากอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกั บหลักการวิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดนาดินเหนียวผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปะเภทที่ 1 ผสมตะกรัน
เหล็กจากกระบวนการหลอมเหล็ก และเถ้าชีวมวลจากอุตสาหกรรมโรงงาน
กระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ยังไม่
มีผู้ศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย มาปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีแล้วยังเป็นการเสาะแสวงหา
แหล่งวัตถุดิบใหม่อีกด้วย

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 1 ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ

ตะกรันเหล็กที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
จ. ปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นก้อนผลึกแข็งที่มีรูพรุน เมื่อผ่านกระบวนการบด
ด้วยเครื่อง Los Angeles และผ่านตะแกรงเบอร์ 200 จะมีลักษณะเป็นผง
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 จากผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ด้ ว ย
กระบวนการทดสอบ XRF ดั ง แสดงในตารางที่ 1 พบว่ า ผลรวมของ
SiO2 + AL2O3 + Fe2O3 มีค่ามากกว่าร้อยละ 70 จึงมีคุณสมบัติเป็น วัสดุ
ปอสโซลาน Class F ตามมาตรฐาน ASTM C618 [8] มีศัก ยภาพในการ
ปรับ ปรุงคุณภาพดิ นลูก รั ง คุณภาพต่าเพื่อ ใช้ เป็ นวัส ดุ งานทาง เมื่อ ผสม
ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่เหมาะสม [9]

2. วัสดุในงานวิจัย

รูปที่ 2 ผงตะกรันเหล็ก

ดิ น เหนี ย วอ่ อ น เก็ บ ที่ ค วามลึ ก 5-10 เมตร บริ เ วณศู น ย์ซ่ อ มบ ารุง
รถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม เขตห้ ว ยขว้า ง กรุ ง เทพฯ รู ป ที่ 1 แสดงลั ก ษณะของ
ตั ว อย่ า งดิ น เหนี ย วอ่ อ น ซึ่ ง การเก็ บ ตั ว อย่ า งมี ก ารป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย
ความชื้น โดยมีหน่วยน้าหนักเท่ากับ 15.40 kN/m3 ค่าความถ่วงจาเพาะ
เท่ า กั บ 2.70 มี ค่ า ขี ด จ ากั ด เหลวเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 95.83 มี ค่ า ขี ด จ ากั ด
พลาสติกเท่ากับร้อยละ 32.09 มีค่าดัชนีความเป็นพลาสติกเท่ากับ ร้อยละ
63.73 เป็ นดินที่มีคุณสมบั ติเป็ นพลาสติกสูง (High plasticity clay, CH)
เมื่ อ จ าแนกโดยระบบ Unified Soil Classification System (USCS) [6]
โดยมี ค วามหนาแน่ น แห้ ง สู ง สุ ดมี ค่ า 14.51 kN/m3 ที่ ป ริ ม าณความชื้น
เหมาะสมเท่า กับ ร้อ ยละ 20 และมีค่า ก าลังรับ แรงอั ดแกนเดีย ว 15.69
kN/m2 เป็นค่า Baseline ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษากาลังรับแรงเฉือนแบบ
ไม่ระบายน้าของดินเหนียวกรุงเทพฯ [7] องค์ประกอบทางเคมีของดินเมื่อ

เถ้ า ชีว มวล ดังแสดงในรูป ที่ 3 ได้ มาจากโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ต
กระดาษ จ. ปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นผงแป้งเนื้อละเอียด ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีด้วยกระบวนการ (XRF) ดังแสดงในตารางที่ 1
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3. การทดสอบ
3.1 การทดสอบหาสัดส่วนสารเชื่อมประสานที่เหมาะสม

รูปที่ 3 เถ้าชีวมวล

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการวิจัยเป็น Portland cement Type 1 (PC) ตาม
มาตรฐาน ASTM C150 [10] ดังรูปที่ 4 มีองค์ประกอบทางเคมีที่ได้ทาการ
วิเคราะห์ด้วย XRF แสดงแสดงในตารางที่ 1

การออกแบบหาสั ด ส่ ว นเชื่ อ มประสานที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยใช้เกณฑ์ความสามารถในการแข็งตัวได้
(Self-hardening properties) ของวั สดุ เชื่ อมประสาน (Hydration Modulus) ที่
เสนอโดย Kamon and Nontananandh [11] โดยการทดลองใช้ PC : IS : BA
ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยทาการทดสอบก าลังรับแรงอัดแกนเดียวของ
ซีเมนต์มอร์ต้าโดยใช้อัตราส่วนน้าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.485 ที่อายุการบ่ม 3
วันตามมาตรฐาน ASTM C109 [12] พบว่าทุกอัตราส่วนผสมมีค่ากาลังรับ
แรงอัดสูงกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด (11,767.98 kN/m2) ดังที่ได้แสดง
ในตารางที่ 3 ผลการทดสอบเพื่อพิจารณาเลือกสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด
พบว่า BA มีความเป็นวัสดุปอซโซลานมากกว่า IS อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการใช้ กากอุตสาหกรรมที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ โดยมี
ปริมาณซัลเฟอร์ออกไซต์รวม (SO3) อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีค่ากาลัง
รับแรงอัดแกนเดียว (21,503.04 kN/m2) ค่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกสัดส่วนผสม M4 ซึ่งมีอัตราส่วน PC : IS : BA เท่ากับ 75
: 12.5 : 12.5 สาหรับปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพต่อไป
ตารางที่ 2 สัดส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ : ผงตะกรันเหล็ก : เถ้าชีวมล

รูปที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์
ประเภทที่ 1, ผงตะกรันเหล็ก และเถ้าชีวมวล
องค์ประกอบ
ทางเคมี
SiO2

CH
56.08

Al2O3

ชนิด (ร้อยละโดยน้าหนัก)
IS
PC

BA

14.94

40.78

35

14.75

3.56

9.14

14.13

Na2O

0.74

0.17

0.27

0.76

MgO

2.17

1.10

0.76

3.32

P2O5

0.11

0.07

-

SO3

2.41

3.93

Cl

0.40

K2O

สัญลักษณ์
M1
M2
M3

PC

IS

BA

100
75
75

25
18.75

6.25

M4

75

12.5

12.5

M5

75

6.25

18.75

M6

75

-

25

ตารางที่ 3 กาลังรับแรงอัดแกนเดียวของซีเมนต์มอร์ตา้ ทีอ่ ายุการบ่ม 3 วัน
สัญลักษณ์

PC : IS : BA

0.76

M1

100 : 0 : 0

กาลังรับแรงอัด
( x10-2 kN/m2 )
256.73

0.22

6

M2

75 : 25 : 0

164.60

0.06

0.07

0.42

M3

75 : 18.75 : 6.25

178.59

2.44

0.53

0.49

3.17

CaO

2.61

66.78

4.85

14.61

M4

75 : 12.5 : 12.5

215.03

TiO2

1.00

0.29

1.20

0.82

M5

75 : 6.25 : 18.75

168.64

MnO

0.15

0.06

19.70

0.42

M6

75 : 0 : 25

214.55

Fe2O3

8.08

3.33

20.77

12.92

SrO

0.02

0.04

0.06

0.12

3.2 การทดสอบการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยสารเชื่อมประสาน

BaO

0.03

0.04

-

0.13

ZrO2

0.04

0.05

0.04

3.2.1 การทดสอบหาความหนาแน่นแห้งสูงสุดและความชื้นเหมาะสม

0.02

LOI

8.96

8.96

-

7.37

นาสัดส่วนผสมของสารเชื่อมประสานที่เหมาะสมดังกล่าวไปผสมกับดิน
เหนีย วอ่ อ นตัวอย่า งที่ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน และย่อ ยให้มี
ขนาดเล็กร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 โดยใช้อัตราส่วนวัสดุเชื่อมประสานต่อ

GTE17-3

1422

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ดินเหนียวอ่อน เท่ากับ 150, 200 และ 250 kg/m3 (CSA150, CSA200
และ CSA250 ตามลาดับ) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แนะนาสาหรับการปรับปรุง
ชั้นดินอ่อนในงานก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์โดยกรมทางหลวง [13] จากนั้น
น า ไ ป ท ด ส อ บ ห า ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น แ บ บ มา ตร ฐ า น ( Standard
Compaction Test) ตามมาตรฐาน ASTM D 698 [14] โดยใช้ แ บบ
ทรงกระบอกซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.16 cm และมีความสูง 11.64
cm โดยเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาความชื้นเหมาะสม
สาหรับนาไปทดสอบ CBR (California Bearing Ratio)
3.2.2 การทดสอบ CBR (California Bearing Ratio)
นาตัวอย่างดินซีเมนต์ตามสัดส่วนผสมดังกล่าวทดสอบหาค่า CBR ตาม
มาตรฐาน ASTM D1883-99 [15] โดยทดสอบทั้ ง แบบแช่น้ า (Soaked)
และแบบไม่แช่น้า (Unsoaked) ที่อายุการบ่ม 28 วัน เพื่อวิเคราะห์ค่าร้อย
ละ CBR, การบวมตัว และการสูญเสียกาลังภายใต้สภาวะเปียก
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และ soaked CBR ตามลาดับ ผลการทดสอบพบว่า ค่า CBR มีแ นวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนสารเชื่อมประสานที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่า CBR แบบไม่แช่
น้ามากกว่าแบบแช่น้าในทุกอั ตราส่ว นผสม การสูญเสียกาลัง (Strength
loss) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนสาร
เชื่อมประสานเพิ่มขึ้นจาก 150 เป็น 200 kg/m3 อย่างไรก็ตามการสูญเสีย
กาลังมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนสารเชื่อมประสานเพิ่มขึ้นเป็น 250 kg/m3
ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบค่าการบวมตัว (Swelling) ของ CBR แบบ
แช่ น้ าที่ อั ต ราส่ ว น CSA150, CSA200, และ CSA250 ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ
0.05,0.03 และ 0.055 ทั้งนี้ในสัดส่วนผสมที่มีค่าการบวมตัวไม่เกินร้อยละ
4 สามารถนาไปใช้เป็นวัสดุคันทางได้ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุดและความชื้นเหมาะสม

3.2.3 การทดสอบหากาลังรับแรงอัดแกนเดียว
นาดินเหนียวอ่อนที่ปริมาณความชื้นตามธรรมชาติ (wn = 71.96 %)
ผสมสารเชื่อมประสานที่ได้คัดเลือกแล้ว (M4) ที่อัตราส่วน 150, 200 และ
250 kg/m3 ด้วยเครื่องผสม Hobart Mixer นาไปหล่อในแบบทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 cm สูง 7.2 cm แล้วทาการหุ้มด้วยแผ่นฟิล์ม
พลาสติก เพื่อ ป้อ งกันการสูญเสีย ความชื้น เพื่อ นาไปทดสอบหากาลังรับ
แรงอัดแกนเดียว ตามมาตรฐาน ASTM D2166 [16] โดยทดสอบที่อายุการ
บ่ม 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลาดับ

อัตราส่วนสารเชื่อม
ประสาน (kg/m3)

ความหนาแน่นแห้งสูงสุด
( x10 kN/m3 )

ความชื้น
เหมาะสม (%)

150

1.59

19.68

200

1.57

19.33

250

1.57

19.00

3.2.4 การทดสอบด้านเคมีกายภาพ (Physico chemical property)
ภายหลั ง การทดสอบก าลั ง รั บ แรงอั ดแกนเดีย ว ได้ เ ก็ บ ตั ว อย่า งดิน
บริเวณระนาบที่เกิดการพังทลาย เพื่อ นาไปวิเคราะห์ ป ริมาณสารตั้งต้น
Tricalcium Silicate Hydrate (C3S) ซึ่งเป็นสารประกอบหลัก (Bouque’s
compound) ในปูนซีเมนต์และสารผลิตภัณฑ์ Calcium silicate Hydrate
(CSH) ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ที่อายุการบ่มต่างๆ โดยใช้เทคนิคการ
เลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อกซ์ ด้ ว ยเครื่ อ ง X-ray Diffractometer (XRD) ส่ อ ง
กราดตัว อย่า งที่มุม 2  ในช่ว ง 5 – 90 องศา และเพื่ อ หาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสารตั้งต้นที่ลดลง สารผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกับ
กาลังที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้อธิบายกลไกปฏิกิริยาการพัฒนากาลัง

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุดและความชื้นเหมาะสม (%)
ตารางที่ 5 CBR (%) แบบไม่แช่น้าและแบบแช่น้า และการสูญเสียกาลัง

4. ผลการทดสอบ
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความหนาแน่นแบบมาตรฐาน พบว่าดิน
เหนียวอ่อนที่ผสมวัสดุเชื่อมประสานหลังผสมทันทีทุกสัดส่วนผสมมีค่าความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 15.70 – 15.90 kN/m3 โดยมีค่า
ความชื้นเหมาะสมลดลงเล็ก น้อยอยู่ในช่วงร้อยละ 19.00 – 19.68 เมื่อ
สัดส่วนผสมมีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดงตารางที่ 4 และในรูปที่ 5

อัตราส่วนสาร
เชื่อมประสาน
(kg/m3)

CBR (%) ที่อายุการบ่ม 28 วัน
แบบไม่แช่น้า

แบบแช่น้า

การสูญเสีย
กาลัง

150

42.18

33.84

19.77

200

55.25

49.59

10.25

250

83.74

66.59

20.48

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบ CBR ที่อายุการบ่ม 28 วัน และรูปที่ 6
แสดงความสัมพันธ์ ระหว่า งอั ตราส่ว นสารเชื่อ มประสานกับ unsoaked
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(ก) CSA150
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง CBR (%) และอัตราส่วนวัสดุเชื่อมประสาน

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดแกนเดียวและอายุการบ่ม
อัตราส่วนสาร
เชื่อมประสาน
(kg/m3)

CSA150
CSA200
CSA250

กาลังรับแรงอัดแกนเดียว ( x10-2 kN/m2 )
3 วัน

7 วัน

14 วัน

28 วัน

0.47
1.26
1.29
1.30
1.33

1.06
1.09
2.26
2.31
2.05
2.10

2.61
2.67
3.96
4.04
5.24
5.35

3.30
3.37
6.28
8.37
8.54

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดแกนเดียวกับอายุการบ่ม

(ข) CSA200

(ค) CSA250
รูปที่ 8 ผลการทดสอบ XRD ของ ก) CSA150 ข) CSA200 ค) CSA250
ที่อายุการบ่ม 3,7,14 และ 28 วัน

ตารางที่ 7 ปริมาณสารประกอบ C3S และ CSH จากการวิเคราะห์ XRD ของตัวอย่างดินทีอ่ ายุการบ่ม 3, 7, 14 และ 28 วัน
ตัวอย่าง
CSA150
CSA200
CSA250

C3S (cps.)
3 วัน
658
672
666

7 วัน
614
646
628

14 วัน
607
635
621

28 วัน
604
623
619

GTE17-5

3 วัน
1089
1115
1159

7 วัน
1118
987
1213

CSH (cps.)
14 วัน
1168
1230
1286

28 วัน
1234
1274
1313
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบ C3S และ CSH ที่อายุการบ่มต่างๆ
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ลดลงตามอายุการบ่ม โดยมีอัตราการลดลงอย่างชัดเจนในช่วง 1 – 3 วัน
และค่ อ ยๆลดลงจนใกล้ ค่ า คงที่ เ มื่ อ อายุ ก ารบ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่
สารประกอบ CSH มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการบ่ม ดังแสดงในรูปที่ 9
ปริมาณสารผลิตภัณฑ์ CSH ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับกาลังรับแรงอัดแกนเดียว
ที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 10 อย่างไรก็ตามดินที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้สาร
เชื่อมประสานหลังอายุการบ่ม 28 วัน ยังมีแนวโน้มการพัฒนากาลังต่อไปได้
อีกเล็กน้อย ซึ่งจะต้องมีการทดสอบเพื่อยืนยันการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน
ในระยะยาวต่อ ไป ผลการทดสอบ XRD ของดินเหนีย วอ่ อ นที่ได้รับ การ
ปรับปรุงคุณภาพที่อัตราส่วน CSA200 ที่อายุการบ่ม 7 วัน พบว่ามีค่าไม่
สอดคล้ อ งกั บ ผลการทดสอบที่ อ ายุ ก ารบ่ ม อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ อ าจจะมี ส าเหตุ
เนื่องจากความไม่สม่าเสมอขององค์ประกอบทางเคมีของกากอุตสาหกรรม
จึงจาเป็นที่จะต้องเพิ่มความถี่ในการสุ่มเก็บตัวอย่างต่อไป

5. บทสรุป

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดแกนเดียวกับสารประกอบ CSH
ทีอ่ ายุการบ่มต่าง ๆ
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดแกนเดียวกับอายุ
การบ่ ม ที่ทุก อั ตราส่ว นผสม พบว่า ก าลังรับ แรงอั ด มีแ นวโน้ มสู งขึ้ น ตาม
ปริมาณสารเชื่อมประสานและอายุก ารบ่ม ทั้งนี้อั ตราการเพิ่มของกาลัง
ในช่วงต้น (1 - 14 วัน) จะสูงกว่าในช่วงอายุการบ่มหลัง 14 วัน ตัวอย่างดิน
เหนีย วอ่ อ นที่ผสมวัสดุเชื่อ มประสาน CSA200 และ CSA250 มีก าลังรับ
แรงอัดแกนเดียวที่อายุการบ่ม 14 และ 28 วัน เท่ากับ 396.18 kN/m2,
628.60kN/m2 และ 524.65kN/m2, 837.48 kN/m2 ตามลาดับ ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การนาไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์แบบ Dry Mixing ตาม
คู่มือการก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ 2 [13]
รูปที่ 8 (ก), (ข) และ (ค) แสดงผลการวิเคราะห์ X-Ray Diffraction
(XRD) ที่อัตราส่วนสารเชื่อมประสานที่ CSA150, CSA200 และ CSA250,
ที่อายุการบ่ม 3, 7, 14 และ 28 วัน งานวิจัยนี้จาแนกสารผลิตพันธ์ CSH ที่
ตาแหน่งมุม 2 เท่ากับ 29.43 องศา และสารตั้งต้น C3S ที่ตาแหน่งมุม 2
เท่ากับ 33.31 องศา
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์สารประกอบตั้งต้น C3S และสาร
ผลิตภัณฑ์ CSH จากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของทุกสัดส่วนผสมที่อายุการบ่ม 3,
7, 14 และ 28 วัน จาการทดสอบพบว่าปริมาณสารตั้งต้น C3S มีแนวโน้ม

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่าปูนซีเมนต์ผสมผงตะกรันเหล็ก และเถ้า
ชีวมวลที่สัดส่วนผสมเหมาะสม (0.75 : 0.125 : 0.125) ที่อัตราส่วนผสม
150 – 250 kg/m3 สามารถใช้ปรับปรุงคุณภาพของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
ได้ เมื่อพิจารณาจากค่ าเปอร์เซนต์ CBR และกาลังรับแรงอัดแกนเดีย วที่
เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมและอายุการบ่ม กาลังของดินเหนียวที่ผสมสาน
เชื่อมประสานมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงต้นของปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
และมี อั ต ราที่ ล ดลงหลั ง อายุ ก ารบ่ ม 14 วั น ผลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ
ทางด้านเคมีกายภาพ โดยการวิเคราะห์ XRD พบว่า สารผลิตภัณฑ์ CSH มี
แนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่สารตั้งต้น C3S มีแนวโน้มลดลงตามอายุการบ่ม
สอดคล้องกับผลทดสอบกาลังรับแรงอัดแกนเดียว ซึ่งแสดงศักยภาพของ
การใช้ผงตะกรันเหล็กและเถ้าชีวมวลผสมปูนซีเมนต์เป็นวัสดุทางเลือกใน
การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อน เพื่อใช้ในด้านวิศวกรรมการทางได้
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การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์
Improvement of Sub-Standard Lateritic Soil with Cement-Polymer Mixtures
กัญจน์ สลีวงศ์1 พีรพงศ์ จิตเสงีย่ ม2 และ กรกฎ นุสิทธิ3์
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังด้อยมาตรฐาน
ด้ ว ยวั ส ดุ ผ สม ซี เ มนต์ - โพลี เ มอร์ (cement-polymer mixture) เพื่ อ ลด
ปริมาณการใช้ซีเมนต์ลงในการปรับปรุงคุณภาพดิน ให้สามารถรับกาลังรับ
แรงอัดได้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ซึ่งในปัจจุบัน ซีเมนต์ถูกใช้เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังอยู่ด้วย แต่เนื่องด้วยดินปรับปรุงด้วยซีเมนต์
จะมีค่ากาลังรับแรงอัดที่สูงแต่มีความสามารถในการรับแรงดัดต่า และก็ไว
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอั น เนื่ อ งมาจากน้ าและความชื้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี
จุ ด ประสงค์ เพื่ อ หาอั ตราส่ ว นที่ เ หมาะสมระหว่า งซี เ มนต์ แ ละโพลีเมอร์
(Polymers) ที่ น ามาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ลู ก รั ง ด้ อ ยมาตรฐาน โดยมี
เป้าประสงค์ที่จะให้โพลี เมอร์มาช่วยในการพัฒนาความสามารถในการรับ
แรดดัดและการทนต่อการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากน้าและความชื้น โดย
การศึกษานี้พิจารณาการพัฒนากาลังรับแรงอัดแกนเดียว กาลังการรับแรง
ดัด และความสามารถในการดูดซึมน้าของดินลูก รังด้อยมาตรฐานที่ผสม
ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และโพลีเมอร์ ในการทาเป็นตัวเชื่อมประสานของดิน
ลูกรัง โดยแทนที่ซีเมนต์ด้วยโพลีเมอร์ที่ 0, 5, 10, 15, 20% และที่อายุการ
บ่ม 7 และ 28 วัน จากผลการทดสอบพบว่าอัตราส่วนการแทนที่ด้วยโพลี
เมอร์ 10% มีค่ากาลังรับแรงอัดแกนเดียวดีที่สุด และมีการพัฒนาการรับ
แรงดัด ร่วมกับการซึมได้ของน้าที่ต่า ดังนั้น ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมนี้จะ
สามารถนาไปใช้ในการรักษาเสถียรภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานสาหรับการ
ใช้งานบนถนน
คาสาคัญ: การปรับปรุงคุณภาพดิน, ดินลูกรัง, ปูนซีเมนต์, โพลีเมอร์, กาลัง
รับแรงอัดแกนเดียว

Abstract
This paper presents the improvement of sub-standard
lateritic soil using cement-polymer mixtures. Mixing polymer into
cement to create such a cement-polymer mixture could cause
the cement use reduction in the cement stabilization technique
for roadway applications. Cement as a soil stabilizing agent has

been popularly used to stabilize any sub-standard materials for
the road. However, the cement-stabilized material has relatively
less flexural strength and still prone to have a moisture
sensitivity characteristic even it can provide good compressive
strength. This study aims to determine a proper ratio between
cement and polymer for using as a stabilizing agent for substandard lateritic soil. This polymer would assist gaining more
flexural strength and less moisture sensitivity for such cementstabilized lateritic soil. In this study, the cement-polymer
mixtures in forms of the paste were investigated with varying the
polymer content of 0, 5, 10, 15, 20% by dry mass of cement.
Cement-polymer paste samples were cured for 7 and 28 days
before a series of the compressive strength tests, the flexural
strength tests, and the water absorption tests. The results
revealed that the 10% polymer content of cement can provide
the best compressive strength with better flexural strength and
least water absorption compared to other mixtures. With this
proper ratio, it can be further used in stabilizing the sub-standard
lateritic soil for roadway application.
Keywords: Soil Improvement, Lateritic Soil, Cement, Polymers,
Compressive Strength

1. บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ถนนเป็นคมนาคมหลัก และมีระยะทาง
ประมาณ 467,000 กิโลเมตร ปัจจุบันมีปริมาณผู้ใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นจึงมีการ
ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบารุงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัสดุที่นาใช้ในการ
ก่อ สร้า งถนนมีห ลายชนิด เช่น ดินลูก รัง หิ นคลุก เป็ นต้น และต้อ งผ่า น
ข้ อ ก าหนดตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ในปั จ จุ บั น ดิ น ลู ก รั ง ที่ ผ่ า น
มาตรฐานนั้นมีจานวนน้อยลงและหาได้ยาก ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของ
ดินลูกรังจึงเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มวัสดุในการก่อสร้างถนน [1]
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การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังในประเทศไทยนิยมใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 (Portland cement type 1) เป็ น สารผสมเพิ่ ม เพื่ อ ให้
คุณสมบัติของวัสดุดีขึ้น [3,4] อย่างไรก็ตามดินลูกรังที่ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ซีเมนต์จะมีกาลังรับแรงอัดที่สูง แต่ไม่สามารถรับแรงดึงได้ดี และยังทนต่อ
สภาพความชื้นที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ดีพอ เพราะซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไม่ได้ถูก
ผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการผสมดิน เพื่อเป็นการพัฒนาการนาซีเมนต์มา
ปรับปรุงถนนให้ดียิ่งขึ้น จึงมีการพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานชนิดใหม่ในการ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน ซึ่งวัสดุทางเลือกที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ คือ
โพลี เ มอร์ (Polymer) ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ด้ า นก าลั ง ที่ ดี และยั ง ช่ ว ยป้ อ งกั น
ความชื้นได้มากกว่าซีเมนต์ปกติ
งานวิจั ย นี้จึ งมุ่งสนใจศึก ษาการพัฒนาวัสดุงานถนน แนวทางความ
เป็นไปได้ในการนาดินลูกรังผสมกับวัสดุเชื่อมประสานชนิดใหม่ และผลจาก
การศึกษาส่วนใหญ่ยืนยันได้ว่าสารละลายโพลีเมอร์ เป็นวัสดุทางเลือกชนิด
หนึ่งที่นามาปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังได้ [5] ทาให้มีความเป็นได้ที่จะ
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ตราพญานาคสีเขียว ตราทีพีไอสีแดง ตราภูเขาตรา ดาวเทียม และตราเอก
ซีเมนต์สีน้าเงิน เป็นต้น
2.1.3 โพลีเมอร์
โพลีเมอร์ (Polymer) ที่นามาใช้ในงานวิจัยเป็นโพลีเมอร์สังเคราะห์แบบ
สารละลายลาเทกซ์ ชนิด Styrene acrylic สามารถสังเกตลักษณะด้วยตา
และมือ สัมผัสมีสี ข าวและมีความเหนีย วข้ นแสดงในรูป ที่ 1 โพลีเมอร์ จ ะ
กระจายตัวในของเหลวอื่น ๆ ไม่ว่า จะเป็ นตัวทาละลายของโพลีเมอร์เอง
หรือกระจายตัวเป็นอิมัลชันในน้า ซึ่งโพลีเมอร์ทีใช้จะมีคุณสมบัติในการเพิ่ม
กาลังรับแรงดัดและแรงอัด [7,8] แต่การใส่โพลีเมอร์ในปริมาณที่มากจะทา
ให้ วัสดุมีความเหนีย วทาให้ ค่า ก าลังรับ แรงอั ดจะมีค่า ลดลง และผลการ
ทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของสารละลายโพลีเมอร์จะแสดงรายละเอียด
ตามตารางที่ 1

สามารถนามาใช้เป็ นวัสดุเชื่ อ มประสานซีเมนต์ - โพลีเมอร์ และศึก ษาถึง
คุณสมบัติด้านกาลังของดินลูกรังที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยวัสดุเชื่อมประสาน
ซีเมนต์-โพลีเมอร์ เพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการนามาใช้ในงานถนน
ได้จริง ตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกาหนด [1]

2. วัสดุและขัน้ ตอนวิจัย
2.1 วัสดุ
2.1.1 ดินลูกรัง
ดินลูกรังที่นามาใช้ในงานวิจัยนี้เก็บ ตัวอย่างจากบ่อดินลูกรัง อาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อทาการจาแนกดินด้วยระบบการจาแนก
แบบ Unified soil classification system (USCS) พบว่าเป็นดินชนิด CLML ซึ่งจัดว่าเป็นดินเหนียวปนตะกอนทราย และจาแนกทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพพบว่าตัวอย่างดินลูกรังมีค่า Sieve ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม A-E, LA
Abrasion 88%, Liquid limit 19.80%, Plastic limit 15.22%, Plasticity
index 4.58%, Maximum dry density 2,120 กรัม/ลบ.ซม. และ CBR
4.12% เมื่อเทียบกับมาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม มาตรฐานที่ ทล.-ม.
205/2532 พบว่าเป็นดินลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐานของกรมทางหลวง และ
สามารถนามาปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธ๊ดินซีเมนต์ตามมาตรฐานรองพื้น
ทางดินซีเมนต์ ทล.-ม. 206/2532 ของกรมทางหลวง [1,6]

รูปที่ 1 สารละลายโพลีเมอร์
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของสารละลายโพลีเมอร์
คุณสมบัติทั่วไป
1. รูปร่าง
2. ร้อยละของแข็งทั้งหมด
3. pH
4. ความเหนียว (Brookfield RVT, CPS)
5. Ionic nature
6. ความถ่วงจาเพาะ
7. ความหนาแน่นของไอ

2.1.2 ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา

8. จุดเดือด

Styrene acrylic
ของเหลว
ร้อยละ 54.0 - 56.0
7.0 - 9.0
500 – 2,000
Anionic
1.000 – 1.100
< 1 water
100 degree c

เป็นปูนซีเมนต์ประเภทใช้กันมากในงานคอนกรีต ประมาณได้ว่าร้อยละ
9. การละลายในน้า
กระจายตัวในน้า
90 ของปู น ซี เ มนต์ ที่ ผ ลิ ต ในสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ใช้ สาหรับ การทาคอนกรีตหรือ ผลิตภั ณฑ์อุ ตสาหกรรมใดที่ ไ ม่
ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดา และใช้ในการก่อสร้างตามปกติทั่วไป เช่น 2.2 ขั้นตอนการวิจัย
มี ขั้ น ตอนการศึ ก ษา 2 ขั้ น คื อ การทดสอบหาอั ต ราส่ ว นวัส ดุ ผสม
เสา คาน ฐานรากของอาคาร ถนน เป็นต้น ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ให้กาลังสูงสุดใน
ระยะเวลาไม่รวดเร็วและให้ความร้อนปานกลาง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ซีเมนต์-โพลีเมอร์ และการทดสอบเพื่อหาปริมาณการผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์
ในการปรับปรุงดินลูกรังด้อยมาตรฐานเพื่อใช้เป็นชั้นรองพื้นทางดินซีเมนต์
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2.2.1 การทดสอบหาอัตราส่วนวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์
การทดสอบหาอัตราส่วนวัสดุผสมซีเมนต์ -โพลีเมอร์เพื่อนาไปใช้เป็น
ตัวเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์ และซีเมนต์ที่ใช้เป็นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 กับโพลีเมอร์ชนิด Styrene acrylic โดยทาการผสมตัวอย่าง
ทดสอบที่มีซีเมนต์และโพลีเมอร์ในอัตราส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ปูนซีเมนต์ : โพลีเมอร์ = 100 : 0 (ปูนซีเมนต์ 100% และ โพลีเมอร์ 0%)
ปูนซีเมนต์ : โพลีเมอร์ = 95 : 5 (ปูนซีเมนต์ 95% และ โพลีเมอร์ 15%)
ปูนซีเมนต์ : โพลีเมอร์ = 90 : 10 (ปูนซีเมนต์ 90% และ โพลีเมอร์ 10%)
ปูนซีเมนต์ : โพลีเมอร์ = 85 : 15 (ปูนซีเมนต์ 85% และ โพลีเมอร์ 15%)
ปูนซีเมนต์ : โพลีเมอร์ = 80 : 20 (ปูนซีเมนต์ 80% และ โพลีเมอร์ 20%)
หลังจากผสมเป็ นเนื้อ เดีย วกันแล้ว นาไปบรรจุ ในแบบหล่อ ตัว อย่ า ง
ทดสอบ (Mold) ขนาด กว้าง 4 ซม. ยาว 16 ซม. สูง 4 ซม. นาพลาสติก
แผ่นบางหุ้มแบบไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นบริเวณผิวตัวอย่าง ทิ้งไว้
จน 24 ชั่วโมงจึงนาตัวอย่างออกจากแบบ จากนั้นวัดขนาดตัวอย่างทดสอบ
และชั่งน้าหนักให้เรียบร้อยแล้วนามาหุ้มด้วยพลาสติกแผ่นบาง บ่มตัวอย่าง
ทดสอบที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งตามอายุ ก ารบ่ ม 7 และ 28 วั น ทั้ ง นี้ ก ารนั บ
ระยะเวลาในการบ่ม ทาการนับโดยเริ่มตั้งแต่การผสมตัวอย่างทดสอบ เมื่อ
ครบอายุการบ่มนาตัวอย่างไปทดสอบกาลังรับแรงดัด (Flexural Strength)
ตา ม มา ตรฐา น ASTM C348 แ ละ ก า ลั ง รั บ แ รงอั ด (Compressive
strength) ตามมาตรฐาน ASTM C109 / C109M เพื่อหาค่าเฉลี่ยกาลังของ
ตัวอย่างจานวน 3 ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 2 และ 3 หลังจากนั้นคานวณหา
อัตราส่วนที่เหมาะสมของตัวเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์
2.2.2 การทดสอบ Soil Cement Subbase
ในการทดสอบจะเตรียมวัสดุทดสอบดินลูกรังด้อยมาตรฐานที่เก็บจาก
บ่อดินลูกรัง กับตัวเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
โดยอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมได้จากผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดที่ให้ค่า
ก าลั ง รั บ แรงอั ด ที่ สู ง ที่ สุ ด และน ามาผสมกั น ในปริ ม าณต่ า ง ๆ โดยมี
รายละเอียดส่วนผสมดังนี้
ดินลูกรัง 3000 กรัม สารเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์ 60 กรัม (2%)
ดินลูกรัง 3000 กรัม สารเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์ 120 กรัม (4%)
ดินลูกรัง 3000 กรัม สารเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์ 180 กรัม (6%)
ดินลูกรัง 3000 กรัม สารเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์ 240 กรัม (8%)
ดินลูกรัง 3000 กรัม สารเชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์ 300 กรัม (10%)
หลังจากดินซีเมนต์ผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนาไปบรรจุในแบบหล่อ
ตัวอย่างทดสอบ (Mold) ขนาด เส้นผ่า ศูนย์กลางภายใน 10.16 ซม. สูง
11.64 ซม. ด้ ว ยวิ ธี ก ารบดอั ด แบบสู ง กว่ า มาตรฐาน (Modified
Compaction) กั บ ปริ ม าณความชื้ น ที่ เ หมาะสม (Optimum Moisture
Content) หลังจากนั้นนาตัวอย่างออกจากแบบหล่อและวัดขนาดตัวอย่าง
ทดสอบกั บ ชั่ ง น้ าหนั ก ให้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว น ามาหุ้ ม ด้ว ยพลาสติ ก แผ่นบาง
จากนั้นจึงบ่มตัวอย่างทดสอบที่อุณหภูมิห้องตามอายุการบ่ม 7 และ 28 วัน
แสดงในรูปที่ 4 ทั้งนี้การนับระยะเวลาในการบ่ม ทาการนับโดยเริ่มตั้งแต่
การผสมตัวอย่างทดสอบ เมื่อครบอายุการบ่มนาตัวอย่างไปทดสอบกาลังรับ
แรงอัดแบบไม่จากัด (Unconfined compressive strength test) เพื่อหา
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ค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัดของตัวอย่างจานวน 3 ตัวอย่าง ตามมาตรฐานรอง
พื้ น ทางดิ น ซี เ มนต์ ทล.-ม. 206/2532 [1] และทดสอบการดู ด ซึ ม น้ า
(Capillary rise test) ดินซีเมนต์ตามมาตรฐาน Australian Standard AS
1141.53-1996 [2] ของดินลูกรังที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยวัสดุผสมซีเมนต์โพลีเมอร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน

รูปที่ 2 แบบหล่อและตัวอย่างวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์

รูปที่ 3 ตัวอย่างวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์

รูปที่ 4 ก้อนตัวอย่างดินลูกรังที่ปรังปรุงด้วยวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์
ผลทดสอบกาลังรับแรงดัด (Flexural Strength) พบว่าก้อนตัวอย่างมี
การพัฒนากาลังรับแรงดัดที่อัตราส่วนต่าง ๆ ที่อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน
แสดงในรูปที่ 5 และมีค่ากาลังรับแรงดัดสูงสุดที่อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : โพลี
เมอร์ = 80 : 20 มีค่าเท่ากับ 135 ksc ที่อายุการบ่ม 7 วัน และ 147 ksc ที่
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อายุการบ่ม 28 วัน สังเกตได้ว่าค่ากาลังรับแรงดัดมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
โพลีเมอร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสารละลายโพลีเมอร์นั้น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความ
เหนียวให้กับวัสดุ ทาให้การพัฒนากาลังรับแรงดัดมีค่าเพิ่มขึ้น
ผลทดสอบก าลั ง รั บ แรงอั ด (Compressive strength) พบว่ า ก้ อ น
ตัวอย่างมีการพัฒนากาลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนต่าง ๆ ที่อายุการบ่ม 7 และ
28 วั น แสดงในรู ป ที่ 6 และมี ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด สู ง สุ ด ที่ อั ต ราส่ ว น
ปูนซีเมนต์ : โพลีเมอร์ = 90 : 10 มีค่าเท่ากับ 306 ksc ที่อายุการบ่ม 7 วัน
และ 367 ksc ที่อ ายุก ารบ่ม 28 วัน สังเกตได้ว่า ค่า ก าลังรับ แรงอั ดมีค่า
เพิ่มขึ้นในปริมาณโพลีเมอร์ 5, 10% และมีค่าลดลงในปริมาณโพลีเมอร์ 15,
20% ซึ่งสารละลายโพลีเมอร์นั้นมีคุณสมบั ติช่วยเพิ่มความเหนียวให้ กับ
วัสดุ แต่ในทางกลับกันยิ่งมีความเหนียวมากจะทาให้กาลังรับแรงอัดลดลง
เมื่อพิจารณาการพัฒนากาลังของวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ในแต่ละ
ช่วงอายุการบ่ม จะเห็นได้ว่าค่ากาลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันค่า
กาลังรับแรงอัดจะเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์โพลีเมอร์ที่น้อย และมีค่าลดลงเมื่อ
เปอร์เซ็นต์โพลีเมอร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของโพลีเมอร์ ในการ
วิเคราะห์หาอัตราส่วนวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะนาไป
ปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง ซึ่งในการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยทั่ววตาม
ตามมาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ ทล.-ม. 206/2532 ของกรมทางหลวง
[1] กาหนดค่ากาลังรับแรงอัดที่อายุการบ่ม 7 วันที่ 6.9 ksc จึงพิจารณา
อัตราส่วนวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ที่มีการพัฒนากาลังรับแรงอัดสูงสุดใช้
เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม คือ อัตราส่วนซีเมนต์-โพลีเมอร์ 90 : 10
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ลูกรังที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ผ่านมาตรฐาน 6.9 ksc ที่ 3.3% และดินลูกรัง
ที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์-โพลีเมอร์ผ่านมาตรฐาน 6.9 ksc ที่ 1.6%

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดของอัตราส่วนผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ที่
อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดของดินลูกรังผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ที่
อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงดัดของอัตราส่วนผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ที่
อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน

ผลการทดสอบการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุ
ผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม พบว่าค่ากาลังรับแรงอัดของ
ดิ น ซี เ มนต์ ที่ อ ายุก ารบ่ ม 7 และ 28 วั น มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่อ งตาม
เปอร์เซ็นต์วัสดุผสมซีเมนต์ - โพลีเมอร์ 2, 4, 6, 8, 10% ตามลาดับ และ
แสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัด
ของดินซีเมนต์กับวัสดุเชื่อมประสาน 2 ชนิด คือ ซีเมนต์ และ ซีเมนต์ -โพลี
เมอร์ สังเกตได้ว่าดินลูก รังที่ปรับ ปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ -โพลีเมอร์มี ค่า
ก าลังรับ แรงอัดมากกว่าดินลูกรังที่ปรับปรุงคุณภาพดินด้วยซีเมนต์เพียง
อย่า งเดียว และเมื่อ นาค่าที่ได้มาเปรีย บเทีย บกับ ค่ากาลังรับแรงอัดตาม
มาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ที่ 6.9 ksc ทล.-ม. 206/2532 [1] พบว่าดิน

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์กับวัสดุเชือ่ มประสาน

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยวัสดุผสม
ซีเมนต์-โพลีเมอร์ พบว่ามีค่ากาลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์เพิ่มขึ้น เมื่อวัสดุ
เชื่อมประสานซีเมนต์-โพลีเมอร์มีกาลังรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้น จะสามารถนามา
ปรับ ปรุงก าลังรับ แรงอั ดของดินลูก รัง ได้ และค่า ก าลังรับ แรงอั ด จะมีค่า
เพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณวั ส ดุ เ ชื่ อ มประสานจนผ่ า นเกณฑ์ ข้ อ ก าหนดตาม
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มาตรฐานกรมทางหลวงที่ขนาดแรงเท่ากับ 6.9 ksc แสดงในรูปที่ 8 และยัง
สามารถลดปริ ม าณของซี เ มนต์ ที่น ามาใช้ เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มประสานสาหรับ
ปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังได้

รูปที่ 9 ตัวอย่างทดสอบการดูดซึมน้า
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รู ป ที่ 9 แสดงวิ ธี ทดสอบการดูด ซึ ม น้ า (Capillary rise test) ตาม
มาตรฐาน Australian Standard AS 1141.53-1996 [2] โดยใช้วิธีก าร
คานวณเปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักแห้ง จากผลการทดสอบพบว่าอัตราการดูด
ซึมน้าของแต่ล่ะตัวอย่างจะมีค่า เพิ่มขึ้นมากในระยะแรกและหลังจาก 72
ชั่วโมงผ่านไปจะมีค่าค่อยๆคงที่ มีอัตราการดูดซึมน้าสูงสุดอยู่ที่ปริมาณวัสดุ
เชื่อมประสาน 2% เท่ากับ 0.74%, 2.22% ที่อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน
ตามลาดับแสดงในรูปที่ 10 และ 11 ดินซีเมนต์ที่มีปริมาณวัสดุเชื่อประสาน
สูงจะมีอัตราการดูดซึมน้าน้อยลง เนื่องจากสารละลายโพลีเมอร์ จะไปอุด
ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน และเมื่อเทียบกับ อัตราการดูดซึมน้าของดินลูกรัง
ปกติ พบว่าดินลูกรังปกติที่ไม่ปรับปรุงคุณภาพจะมีระยะเวลาการดูดซึมน้า
ที่ 20-30 นาที หลังจากนั้นดินจะพังทลาย ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง
ด้ว ยวัสดุผสมซีเมนต์ - โพลีเมอร์ จ ะช่ว ยเพิ่ มประสิทธิภ าพในการป้ อ งกั น
ความชื้นของดินซีเมนต์

4. บทสรุป

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการดูดซึมน้าต่อน้าหนัดกแห้งกับเวลาทีอ่ ายุ
การบ่ม 7 วัน

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการดูดซึมน้าต่อน้าหนัดกแห้งกับเวลาทีอ่ ายุ
การบ่ม 28 วัน

จากผลการทดสอบหาอัตราส่วนวัสดุผสมซีเมนต์ -โพลีเมอร์เพื่อใช้เป็น
วั ส ดุ เ ชื่ อ ประสานของดิน ลู ก รัง และการปรับ ปรุ ง คุณ ภาพดิน ลูก รังด้อ ย
มาตรฐานด้วยวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. วัสดุผสมซีเมนต์ -โพลีเมอร์มีการพัฒนากาลังรับแรงดัด ได้ดี และมี
ค่า ที่เ พิ่ มขึ้ นตามเปอร์เซ็นต์ โ พลีเ มอร์ ที่ เพิ่ มขึ้ น ส่ว นการพั ฒนาก าลังรับ
แรงอัดจะดีในช่วงเปอร์เซ็นต์สารละลายโพลีเมอร์น้อย แต่เมื่อมีสารละลาย
โพลีเมอร์มากจะทาให้กาลังรับแรงอัดลดลง ซึ่งโพลีเมอร์ทีใช้มีคุณสมบัติใน
การเพิ่มกาลังรับแรงดัดและแรงอัด แต่การใส่โพลีเมอร์ในปริมาณที่มากจะ
ทาให้วัสดุมีความเหนียวและทาให้มีค่ากาลังรับแรงอัดลดลง
2. ในการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยทั่ววตามมาตรฐานรองพื้นทาง
ดินซีเมนต์ ทล.-ม. 206/2532 ของกรมทางหลวงกาหนดค่ากาลังรับแรงอัด
ที่อายุการบ่ม 7 วัน เท่ากับ 6.9 ksc จึงพิจารณาอัตราส่วนวัสดุผสมซีเมนต์โพลีเมอร์ที่มีการพัฒนากาลังรับแรงอัดสูงที่สุดใช้เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม
คือ อั ตราส่ว นซีเมนต์ - โพลีเมอร์ 90 : 10 โดยน้าหนัก แห้ ง เมื่ อ เทีย บกับ
อัตราส่วนอื่น
3. การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุผสมซีเมนต์โพลีเมอร์ช่วยในการพัฒนากาลังรับแรงอัดได้ดี ที่อายุการบ่ม 7 และ 28 วัน
ทั้งนี้การพัฒนากาลังรับแรงอัดที่เ พิ่มขึ้นของดินซีเมนต์สอดคล้อ งกับ การ
พัฒนากาลังรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้นของวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ เมื่อเทียบกับ
ดินลูก รังที่ป รับ ปรุง คุ ณภาพด้ว ยซี เมนต์ เพีย งอย่า งเดีย ว ซึ่ง สามารถลด
ปริมาณการใช้ซีเมนต์ในการปรับ ปรุงคุณภาพได้ จากปริมาณวัสดุเชื่อ ม
ประสาน 3.3% เป็น 1.6% โดยน้าหนักดิน และผ่านเกณฑ์ข้อกาหนดตาม
มาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ ทล.-ม. 206/2532 ของกรมทางหลวง
4. วัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ที่ใช้เป็นสารเชื่อมประสานของดินลูกรังมี
คุณสมบัติในการช่วยป้องกันความชื้นได้ เห็นได้ชัดที่อายุการบ่ม 28 วัน คือ
เมื่อเปอร์เซ็นต์วัสดุผสมมากจะช่วยลดการดูดซึม น้าได้ดี เมื่อเทียบกับดิน
ลูกรังปกติ
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ผลศึกษาเบื้องต้นของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ค่าความซึมได้ของดินทรายแป้ง
Preliminary Study of Developing Mathematical Permeability Model for Silty Sand
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มุ่ง เน้น เพื่อ พั ฒนาแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ค่า
ความซึมได้ของดินทรายแป้งในเขตอุบลราชธานี โดยใช้การทดสอบหาค่า
ความซึมได้แบบความดันแปรผันของดินทรายแป้งและลูกปัดขนาดต่างๆ
โดยท าการแปรผั น ค่ า ความหนาแน่ น ของตั ว อย่ า งทดสอบ การพั ฒ นา
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์มุ่งเน้นที่ ตัวแปรที่มีผลต่อนาค่าความซึมได้ คือ
ขนาดช่องว่างประสิทธิผล ค่าอัตราส่วนช่องว่าง ค่าขนาดประสิทธิผลเม็ดดิน
ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่า e (void ratio) d50 และ d10 มีผลอย่างมี
นัยยะต่อค่าความซึมได้
คาสาคัญ: ความซึม, แบบจาลองทางคณิตศาสตร์, ความพรุน, อัตราส่วน
ช่องว่าระหว่างมวล, ค่าขนาดประสิทธิผล

Abstract

โดยวิธีการต่างๆการ ทดสอบแบบความดันคงที่ การทดสอบแบบความดัน
แปรผัน สาหรับดินเม็ดหยาบ และเครื่องปั๊มวัดอัตราการไหล สาหรับดินเม็ด
ละเอียดโดยเฉพาะดินตระกูลดินเหนียว การทดสอบหาค่าความซึมได้ยัง
สามารถหาได้จากการทดสอบในสนามด้วยการวัดอัตราการไหลของน้าใต้
ดินในหลุมเจาะ การทดสอบหาค่าความซึมได้ใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ชนิดของดิน หากเป็นเม็ดหยาบ การทดสอบสามารถกระทาได้อย่างรวดเร็ว
เพราะดินมีช่องว่างขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ทาให้น้าสามารถซึมผ่านได้ง่าย แต่
หากเป็นดินเม็ดละเอียดเช่นตะกอนดินทรายการทดสอบหาค่าความซึมได้
จะใช้เวลานานโดยเฉพาะดินเหนียว แบบจาลองเพื่อทานายค่าความซึมได้
ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ก็มีข้อจากัดในการใช้
และผลค่าความซึมได้ที่คานวณได้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในหลายๆ
แบบจาลอง
การศึกษาเบื้องต้นของแบบจาลองคณิตศาสตร์ค่าความซึมได้ของดิน
ทรายแป้งในงานวิจัยนี้ถูกแยกออกเป็นสองส่วน กล่าวคือส่วนแรกเป็นการ
ทดสอบหาค่าความซึมได้ของดินทรายแป้ง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี วัสดุทดสอบ ในห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีความดันแปร
ผัน ส่วนที่สองนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์จากผลงานวิจัยที่ผ่านมานามา
ทดสอบโดยการแทนค่าตัวแปรของแบบจาลองนั้นๆ และนามาเทียบค่ากับ
ส่วนที่หนึ่ง เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ของค่าความซึมได้ของดินทรายแป้งที่มีข้อจากัดให้น้อยที่สุด

The purpose of this research is to develop the
mathematical model for predicting permeability of silty sand in
Ubon Ratcharhani province area. The Variable Head Permeability
test is performed on different size of glass beads varying density
of specimens. The permeability mathematical model developed,
is function of effective pore size, void ratio, effective particle size.
Test result of the preliminary showed that d50 and d10 are
the effective particle size and will be included in the developing 2. ทฤษฎีและแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
model.
2.1 การไหลและค่าความซึมได้ของดิน
Keywords: permeability, void ratio , porosity, mathematical
มวลดินที่อิ่มตัวจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินซึ่งมีน้าแทรกอยู่ และไหล
model ,effective particle size , effective pore size
เป็ นแบบ Laminar flow ผ่า นช่อ งคดเคี้ย วของเม็ดดิน ในขณะเดีย วกัน
แรงดันน้า ก็จะเสียไปเพราะแรงเสียทานของผิ วช่องเม็ดดิน ตามกฎของ
1. คานา
ดาร์ซี่ Darcy (1856) ที่กล่าวไว้ว่า ความเร็วของการไหลซึมของของเหลว
ค่าความซึมได้ของดินเป็นค่าพารามิเตอร์ที่สาคัญอย่างหนึ่งในทางปฐพี ผ่ า นตั ว กลางพรุ น จะเป็ น ปฎิ ภ าคกั บ ไฮดรอลิ ก ส์ เ กรเดี ย น (Hydraulic
กลศาสตร์ สามารถนาไปใช้ในการหาค่าความทรุดตัว การระบายน้า การ gradient) มวลดินเป็นวัสดุที่มีช่อ งว่างต่อเนื่องในระหว่า ง เม็ดดิน ซึ่งน้า
วิเคราะห์ค่าเสถียรภาพของลาดดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการปนเปื้อนของ สามารถที่จะไหลซึมผ่านได้ มวลดินที่น้าสามารถไหลซึมผ่านได้ง่าย เช่น แก่
ชั้นดิน การหาค่าความซึมได้ของดินสามารถทดสอบหาในห้องปฏิบัติการ ดินจาพวก กรวด ทราย ส่วนมวลดินที่น้าไหลซึมผ่านได้ยาก ได้แก่ดิน ที่มี
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ดิ น เหนี ย วปนอยู่ หรื อ ดิ น เหนีย วล้ว น ถ้ า น้ า ไหลผ่ า นมวลดิน ได้ง่า ยค่า
สัมประสิทธิ์จะมีมาก นั่นคือดินจะมีช่องว่างมาก หรือดินอยู่ในสภาพหลวม
และถ้าค่าสัมประสิทธิ์มีค่าน้อยเท่าใดก็แสดงว่าดินนั้นมีความหนาแน่นมาก
ในการค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามซึ ม ผ่ า นได้ ข องดิ น จะใช้
ความสัมพันธ์จากสมการของ ดาร์ซี เป็นทฤษฎีพื้นฐานในการทดสอบ โดย
ผู้ค้นพบทฤษฎีนี้คือ ดาร์ซี พบว่าอัตราการไหลของน้า ผ่านทราย จะเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับความลาดชันทางชลศาสตร์ ดังสมการที่ (1)
(1)

Q  kiA

i คือ ค่าไฮโดรอลิคเกรเดียน =

h
l

, A คือ พื้นที่หน้าตัดของดินที่น้า

ไหลผ่านในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางของการไหล
2.2 คุณสมบัติของวัสดุที่มีผลต่อค่าความซึมได้
คุณสมบัติที่มีที่ผลกระทบต่อค่าความซึมผ่านได้ของดินมีอยู่หลายตัว
ประกอบกัน
2.2.1 โครงสร้างดิน เป็นสมบัติทางกายภาพของดิน ที่เกิดขึ้นจากการ
เกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดิน เกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดิน
ที่มีขนาด รูปร่าง และความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆ กัน เช่น เป็น
ก้อนกลม ก้อนเหลี่ยม เป็นแท่ง หรือเป็นแผ่นบาง
2.2.2 ลักษณะการเรียงตัว แบบแน่นและแบบหลวม มีผลต่อค่าความ
ซึมได้ถ้าเรียงตัวแบบแน่นค่าความซึมได้จะต่ากว่าการเรียงตัวแบบหลวม
ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินชนิดๆนั้นๆด้วย
2.2.3 ความพรุน ( n ) เป็นสัดส่วนของช่องว่างต่อปริมาณทั้งหมดของ
วั ต ถุ ความพรุ น จะแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ละวัต ถุ ความพรุ น ในชั้นหิ นถู ก
ควบคุมโดยขนาด รูปร่าง และการคัดขนาดของเม็ดตะกอน ตะกอนทรายที่
ได้จ ากการสะสมตัว ของแร่ที่มีรูป ร่างกลมมนและขนาดของเม็ดตะกอน
ไล่เลี่ยกัน จะมีค่าความพรุนสูง แต่เมื่อตะกอนเหล่านี้แข็งตัวและมีสารเชื่อม
ประสานมาเชื่อมระหว่างเม็ดตะกอน ความพรุนก็จะลดลง หรือในชั้นทราย
ที่มีการคัดขนาดไม่ดีมีตะกอนขนาดทรายแป้งหรือดินรวมอยู่ด้วย ตะกอน
ขนาดเล็ก เหล่านี้จะไปแทนที่ช่องว่างระหว่างเม็ดทราย ทาให้ค่าความพรุน
ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในหินแข็งก็อาจมีค่าความพรุนสูงได้ หากว่าชั้นหิน
นั้นเกิดรอยแตกร้าว หรือส่วนประกอบบางส่วนสามารถละลายไปกับน้าได้
2.2.4 ความหนืด ( v ) เป็ นคุณสมบั ติข องของไหล บ่ งบอกถึ งความ
ต้านทานการเคลื่อนที่ของของไหลนั้นๆ ซึ่ง สภาพตานทานภายในมาจาก
การเคลื่อนที่ของของไหลและการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวาง ชั้นที่แตกตางกัน
ดังนั้นความหนืดคือความตานทานของของไหลที่มีต อการไหล เมื่อของไหล
ไหลเหนือผิว เรียบ แรงหนืดยอนกลับที่กระทากับแตละชั้นตามแนวของชั้น
นั้น ๆ ซึ่งแรงเหลานี้ขึ้นกับพื้นที่ของชั้น ความเร็วของชั้น และระยะทางของ
ชั้นจากผิว
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แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความซึมที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่าง
แพร่ ห ลาย ผ่ า นการทดสอบของดิ น บดอั ด จ าพวกทราย แล้ ว สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับตัวแปรที่มีผลประทบต่อค่าความซึมได้ โดยจะแยกตัวแปร
ที่มีผลกระทบต่อค่าความซึมได้ดังนี้
2.3.1 ค่ า ขนาดประสิ ท ธิ ผ ลของเม็ ด ดิ น ใดๆ ( d x ) ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์จะนิยมใช้ d10 ที่มีผลต่อค่าความซึมได้ เช่น
สมการที่ (2) ของ Hazen (1982)

k  CH d10

(2)

โดยที่ k คือค่าความซึมได้มีหน่วยเป็น เซนติเมตร/วินาที, CH คือ ค่า Hazen
coefficient และ d10 คือ ขนาดของเม็ดดินที่ดินร้อยละ 10 ของ น้าหนัก
ดินทั้งหมดมีขนาดเม็ดดินเล็กกว่า มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร และค่าของ CH นั้น
อยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 1.5 แต่ส่วนจะนิยมใช้กัน 1.0 โดยสมการที่ (1) สามรถใช้
กับดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประสิทธิผลระหว่าง 0.01-0.30 เซนติเมตร
2.3.2 ค่าความพรุน (Porosity) ในภายหลังแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
เริ่มมีการพัฒนาโดยมีการนาค่าความพรุน เข้ามาในสมการแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของการหาค่าความซึมได้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่มีการ
กล่าวอ้างถึงแพร่หลาย สมการที่ (3) ของ Kozeny-Carman (1956)


g  n3 
k  0.083 
d10
v  1  n 2 



(3)

โดยที่ k คือค่าความซึมได้มีหน่วยเป็น เซนติเมตร/วินาที , 𝑣 คือค่าความ
หนืดของของเหลว n คือค่าความพรุนของวัสดุทดสอบ โดยที่มีข้อจากัด
ค่า d10 ควรมีค่าน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2.3.3 อั ต ราส่ ว นช่ อ งว่ า ง (Void Ratio) ดั ง เช่ น สมการที่ (4) ของ
Chapuis (2004)
 e3   1  e 

max 
k  1.5d 
 
3 
 1  e    emax  

(4)

2
10

และมีแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของนักวิจัยท่านอื่นๆเพื่อใช้ในการทดสอบ
ในการพัฒนาสูตรเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 1

2.3 การศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความซึมได้
นักวิจัย

แบบจาลอง

ข้อจากัดการใช้งาน

k  CH d10

Hazen (1892)

cu

<5

Terzaghi-Odong
(2007)
Chapuis (2004)



g  n3 
k  0.083 
d10
v  1  n 2 


2
g  n  0.13 
2
k  0.0084  3
 d10
v  1  n 
k  1.5d10

Slitcher (1898)
USBR (1992)
NAVFAC (1974)

k  0.0048

–
–

g 3.287
n
d
10
v

0.01 < d10 < 5.0

0.3
g
2
( d ) ( d10 )
v 20

1.291e0.6435

k  10

0.5 < d10 < 4.0

3
2 e 1 emax
1 e e3
max

k  0.01

cu

10(0.55040.2937 e )

( d10 )

2<

< 12

0.1 < d10 < 2.0
e

1.4 <
Alyamani and
Sen (1993)
Breyer (1998)

k  1300  I0  0.025( d50  d10 )

k  0.0006



g
 500  2
 d 10
log 

v
 cu 

< 0.7
d10
d5

–

2

0.06 < d10 < 0.6
1<

(4)

=
ปริมาณน้าไหลผ่านมวลทดสอบ
พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างทดสอบ
A =
t =
เวลาของน้าไหลผ่านตัวอย่างทดสอบ
=
ระดับความยาวของน้าช่วงไหลผ่านตัวอย่างทดสอบ
h
ความยาวของตัวอย่างทดสอบ
L =
=
ความชันทางชลศาสตร์
i
ผลกระทบของอุณหภูมินาที
้ ่มีผลต่อค่า k ของดินที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส สามารถหาได้จากสมการที่ (5)
k20 c  kt

t
20 c

(5)

<5

cu

0.3 <

Q
QL

Ait Ath

เมื่อ Q

0.1 < d10 < 3.0
Kozeny-Carman
(1956)

k
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cu < 20

เมื่อ k20c =
=
kt
=
t

ค่าความซึมได้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ค่าความซึมได้ที่อุณหภูมิ t องศาเซลเซียส
ค่าความหนืดของน้าทีอ่ ุณหภูมิ t องศาเซลเซียส

- การหาค่าอัตราส่วนช่องว่างสูงสุด ต่าสุด และขณะทดสอบ
- การทดสอบค่าหาค่าขนาดของเม็ดดินที่ดินร้อยละใดๆ ( d x )
วิเคราะห์พารามิเตอร์จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในตางรางที่ 1
และนาผลทดสอบโดยการนาขนาดของดินทรายแป้ งและขนาดของวัสดุ
ทดสอบแทนค่ า ลงในแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นตารางที่ 1 เพื่ อ
เปรียบเทียบแนวโน้มของค่าความซึมได้ ก่อนนาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์
เพื่อสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

4. ผลการศึกษา

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีทุกแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความซึม
4.1 ผลการศึก ษาจากการทดสอบคุณสมบั ติวัสดุตัวอย่า งและหาค่า
ได้นั้นมีข้อจากัดในการใช้งาน และเริ่มมีตัวแปรอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น
n
v
e
ความซึมได้เบื้องต้น ผ่านวิธีความดันแปรผัน ได้ผลดังตารางที่ 2 และ ตาราง
เช่น ค่าความพรุน ( ) ค่าความหนืด ( ) และอัตราส่วนช่องว่าง ( )
ที่ 3
3. การทดสอบ
ตารางที่ 2 ค่าขนาดของเม็ดดินที่ดินร้อยละใดๆของวัสดุทดสอบ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study)
Gradation
d 20
d10
d 30
d 50
d 60
เพื่อนาไปสู่การทดสอบเพื่อให้นาไปสู่การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
(mm)
ของดินทรายแป้ง ควบคุมวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 7 ชนิด มีขนาดเส้นผ่าน
6.00-2.00
2.20
2.40
2.60
3.10
3.30
ศูนย์กลางของวัสดุแตกต่างกันได้แก่ ดินทรายแป้งสุ่มเก็บตัวอย่างในเขต
2.00-1.18
1.25
1.30
1.38
1.63
1.70
จังหวัดอุบลราชธานี ลูก ทรงกลมตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 4 และ 6
มิลลิเมตร ลูกแก้วโรยเส้นสะท้อนแสง 2 ขนาด ตาม มอก. 543-2550
3.1 ขั้นตอนการทดสอบ
ทดสอบหาคุณสมบัติของดินและวัสดุทดสอบดังนี้
- การทดสอบหาค่าความซึมได้ของดินและวัสดุทดสอบ โดยผ่านชุด
ทดสอบหาค่าการซึมผ่านของน้าในดินแบบความดันแปรผันตามมาตรฐาน
ASTM D2434
โดยนาผลทีว่ ัดค่าได้มาคานวณหาค่าความซึมได้จากสมการที่ (4)
GTE19-3

1.18-0.60

0.64

0.69

0.74

0.84

0.90

0.600-0.425

0.43

0.45

0.47

0.50

0.51

0.425-0.300

0.32

0.33

0.34

0.35

0.37

0.300-0.075

0.09

0.10

0.12

0.16

0.18
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ตารางที่ 3 ค่าความพรุน และ ค่าความซึมได้ของวัสดุทดสอบ
Gradation
(mm)

n n

emax

6.00-2.00

2.20

2.40

2.00-1.18

1.25

1.180-0.600

emin

etest

ktest

2.60

3.10

3.30

1.30

1.38

1.63

1.70

0.64

0.69

0.74

0.84

0.90

0.600-0.425

0.43

0.45

0.47

0.50

0.51

0.425-0.30

0.32

0.33

0.34

0.35

0.37

รูปที่ 2 เส้นแนวโน้มค่าความซึมได้ที่ใช้ค่าอัตราส่วนช่องว่าง ( e ) = 0.15

0.300-0.075

0.09

0.10

0.12

0.16

0.18

จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าถ้าอัตราส่วนช่องว่างมีค่าที่น้อย แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ข อง Hazen (1892) เส้นสมการมีก ารลู่ออกเข้า สู่ค่าลบ
เนื่องจากเกิดจากขอบเขตของแบบจาลอง จากนั้นเพิ่มค่าอัตราส่วนช่องว่าง
เป็น 0.30 จะได้ค่าดังรูปที่ 3

จากตารางที่ 2 และ 3 สามารถนาผลไปหาค่าขอบเขตบนและขอบเขตล่าง
ของผลการทดสอบค่าความซึมได้เบื้องต้นได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 3 เส้นแนวโน้มค่าความซึมได้ที่ใช้ค่าอัตราส่วนช่องว่าง ( e ) = 0.30

รูปที่ 1 ค่าความซึมได้จากวัสดุทดสอบทัง้ 7 ชนิดขั้นต้น
4.2 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในตารางที่
1 สามารถนาค่ามาวิเคราะห์ขอบเขตด้วยการแปรผันค่า อัตราส่วนช่องว่าง
(Void Ratio) จากค่าความหนาแน่นน้อยไปหนาแน่นมากโดยกาหนด ค่า
อัตราส่วนช่องว่าง ( e ) ดังนี้ 0.15 0.30 0.50 0.70 และ 0.90 และค่าขนาด
ประสิทธิผลของเม็ดดินใด ๆ ( d x ) ตามขอบเขตของแบบจาลองทางคณิต
ศาตร์ บางแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ Breyer (1998) ค่าความซึมได้ไม่ได้
แปรผันค่าตามอัตราส่วนช่องว่างแต่แปรผันตามค่า C ของวัสดุทดสอบ

เส้นกราฟในกลุ่มล่า งจากรูป ที่ 3 ได้แ ก่ กราฟของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ Hazen Terzaghi-Odong Slither และ Kresic-Breyer เริ่มมี
ค่าที่เกาะกลุ่มและใกล้เคียงกัน จากนั้นทาซ้าโดยการเพิ่มอัตราส่วนช่องว่าง
เป็น 0.50 0.70 และ 0.90 ตามลาดับจะได้ผลดังรูปที่ 4 5 และ 6

u
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ตารางที่ 4 ค่า ความซึมได้จ ากการแทนค่า ผลของตัว อย่า งทดสอบจาก
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Gradation (mm)

รูปที่ 4 เส้นแนวโน้มค่าความซึมได้ที่ใช้ค่าอัตราส่วนช่องว่าง ( e ) = 0.50

Hydraulic Conductivity ( k, cm/s )
Hazen

K-C

T-O

6.00-2.00

0.09827

0.207

0.090

2.00-1.18

0.03103

0.062

0.028

1.18-0.60

0.00795

0.015

0.007

0.600-0.425

0.00319

0.005

0.002

0.425-0.300

0.00201

0.004

0.002

0.300-0.075

0.00

0.000

0.000

ตารางที่ 5 ค่า ความซึมได้จ ากการแทนค่า ผลของตัว อย่า งทดสอบจาก
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Gradation (mm)

รูปที่ 5 เส้นแนวโน้มค่าความซึมได้ที่ใช้ค่าอัตราส่วนช่องว่าง ( e ) = 0.70

Hydraulic Conductivity ( k, cm/s )
Chapuis

Slitcher

NAVFAC

6.00-2.00

5.75529

0.05025

8.87150

2.00-1.18

1.88693

0.01545

6.05870

1.18-0.60

0.50297

0.00385

1.41043

0.600-0.425

0.23907

0.00135

0.28496

0.425-0.300

0.12056

0.00100

0.16079

0.300-0.075

0.00821

0.00004

0.00053

ตารางที่ 6 ค่า ความซึมได้จ ากการแทนค่า ผลของตัว อย่า งทดสอบจาก
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Gradation (mm)

Hydraulic Conductivity ( k, cm/s )
USBR

A-S

Breyer

6.00-2.00

4.46000

6.16000

0.07187

2.00-1.18

1.09000

2.13000

0.02362

1.18-0.60

0.25000

0.55000

0.00615

0.600-0.425

0.09000

0.27000

0.00286

รูปที่ 6 เส้นแนวโน้มค่าความซึมได้ที่ใช้ค่าอัตราส่วนช่องว่าง ( e ) = 0.90

0.425-0.300

0.05000

0.14000

0.00159

จะเห็นได้ว่าจากรูปทั้ง 6 หลังจากเพิ่มค่าอัตราส่วนช่องว่าง แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ Chapuis (2004) มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากและไม่เกาะกลุ่ม
กับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของนักวิจัยท่านอื่น จึงจะไม่นามาพิจารณา
ในแง่ของการพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของดินทรายแป้ง จากนั้น
นาผลการทดสอบมารแทนค่าจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ดังตารางที่ 4
5 และ 6

0.300-0.075

0.01000

0.01000

0.00011

นาค่าจากตารางที่ 4 5 และ 6 ทาการวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มของการสร้าง
แบบจาลองผ่านแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของนักวิจัยท่านอื่น ดังรูปที่ 8
9 10 11 12 และ 13
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รูป ที่ 8 เปรียบเทียบค่าความซึมได้จากการทดสอบและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ Hazen (1892)

รูป ที่ 9 เปรียบเทียบค่าความซึมได้จากการทดสอบและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ Kozeny-Carman (1956)

รูปที่ 10 เปรียบเทียบค่าความซึมได้จากการทดสอบและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ Terzaghi-Odong (2007)

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 11 เปรียบเทียบค่าความซึมได้จากการทดสอบและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ Chapuis (2004)

รูปที่ 12 เปรียบเทียบค่าความซึมได้จากการทดสอบและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ Slitcher (2004)

รูปที่ 13 เปรียบเทียบค่าความซึมได้จากการทดสอบและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ NAVFAC (1989)
และมีแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ Breyer (1998) ที่ไม่ได้แปรผันโดยตรง
ตามอัตราส่วนช่องว่าง แต่มีขอบเขต C ระว่างค่า 1 ถึง 20 จึงได้แปรผันค่า
ของ C ได้ดังรูปที่ 14
u

u
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[2]
[3]

[4]
[5]
รูปที่ 14 เปรียบเทียบค่าความซึมได้จากการทดสอบและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ Breyer (1989)

[6]

5. บทสรุป

[7]

การศึกษาเบื้องต้นจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์พบว่า ค่า d10 และ
ค่า e มีผลต่อค่าความซึมได้แบบมีนัยยะ ซึ่งแบบจาลองที่มีตัวแปรดังกล่าว
อยู่ในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของในตารางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์
พารามิเตอร์ พบว่าค่ากลุ่มของแบบจาลองที่ให้ผลสอดตล้องกับผลทดสอบ
จากงานวิ จั ย นี้ คื อ กลุ่ ม ในกราฟส่ ว นล่ า ง ได้ แ ก่ แ บบจ าลองของ Hazen
(1892), Slitcher (1898), Kozeny-Carman (1927), NAVFAC (1974)และ
Terzaghi-Odong (2007)
ผลการทดสอบจากการกลุ่มวัสดุตัวอย่างนาค่าที่ได้จากการทดสอบ
แทนค่าลงในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของนักวิจัยท่านอื่น พบว่าค่าที่ได้
ส่วนใหญ่อยู่ที่ขอบเขตบนของกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความซึมได้กับ
ค่า d10 ซึ่งผลการทดสอบแทนค่าทาให้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้แก่
กลุ่มแบบจาลองที่ครอบคลุมค่า d x และ ค่า e โดยมีความเป็นไปได้ที่จะ
สร้างแบบจาลองให้อยู่ใน รูป สมการที่ (6)
k    ea  d50b  d30c  d10f

(6)

ค่า e (อัตราส่วนช่องว่าง) บ่งชี้ปริมาณช่องว่างของมวลดินโดยค่าความ
ซึมได้จะแปรผันตรงกับค่าอัตราส่วนช่องว่าง ส่วนขนาดของเม็ดดินจะมีผล
ต่อ ขนาดของช่อ งว่า งของมวลดิน การจั ดเรีย งตัว ของเม็ดดินในรูป แบบ
เดียวกันแม้ขนาดเม็ดดินแตกต่างกันมวลดินจะมีค่าอัตราส่วนช่องว่างเท่ากัน
ดินที่มีขนาดเม็ดใหญ่กว่าจะมีค่าความซึมได้ที่สูงกว่าเนื่องจากขนาดช่องว่าง
ประสิ ท ธิ ผ ลในมวลดิ น ที่ ใ หญ่ ขึ้ น ดั ง นั้ น ควรรวมขนาดของเม็ ด ดิ น ไว้ใน
แบบจาลองด้วย

[8]

[9]

[10]
[11]

[12]

[13]
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อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่ง
บนพื้นฐานการทดสอบแบบจาลองกายภาพ
Influence of Inclined Angles on Single Pile Vertical Capacity
Based on Physical Model Test
คเชนทร์ จักร์แก้ว1 สุริยะ ทองมุณ1*ี พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม1 และ จักรพันธ์ ธงทอง2
1

2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร
*Corresponding author; E-mail address: suriyah.t@cmu.ac.th, khachen_ch@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้เสนอการศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกาลังรับ
น้ าหนั ก ในแนวดิ่ ง การศึ ก ษาได้ เ น้ น ไปที่ ก ารทดสอบแบบจ าลองทาง
กายภาพในห้องปฏิบัติการ โดยการประยุกต์ ใช้สเตนเลสที่มีผิวเรียบและ
ปลายปิดเป็นแบบจาลองเสาเข็มที่ติดตั้งในแนวเอียงกับแนวดิ่งเท่ากับ 0, 5,
10 และ 15 องศา ในส่วนของแบบจาลองดินที่ขึ้นรูปด้วยทรายแห้งที่มีการ
กระจายขนาดคละอย่างสม่าเสมอ โดยเตรียมแบบจาลองดินและเสาเข็ม
เอี ย งเข้ าด้วยกันที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 60%, 70% และ 80% ซึ่งการ
ทดสอบจะสมมติให้เป็นพฤติกรรมภายหลังการติดตั้งเสาเข็มแล้วเสร็จ ใน
ระหว่างการทดสอบได้บันทึกแรงและการทรุดตัวในแนวดิ่งที่ด้านบนเสาเข็ม
จากผลการทดสอบพบว่า แนวโน้มก าลัง รับ น้าหนัก เสาเข็ มเอี ย งมี ค วาม
แตกต่างกันเนื่องจากมุมเอียงที่เพิ่มขึ้น สาหรับมวลดินหลวม (Dr=60%) มี
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันมวลดินแน่น (Dr=80%) มี
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักลดลง สาหรับมวลดินแน่นปานกลาง (Dr=70%)
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักเสาเข็มเอียงยังไม่ชัดเจน ในส่วนอิทธิพลของความ
หนาแน่นของมวลดินพบว่ากาลังรับน้าหนักของเสาเข็มในมวลดินแน่นมีค่า
สูงกว่าในมวลดินหลวมในทุกมุมเอียง
คาสาคัญ: กาลังรับน้าหนัก, การทดสอบแบบจาลองทางกายภาพ, เสาเข็ม
เอียง

Abstract
This study presents the influence of inclined angles on the
vertical capacity of a single pile based on physical model tests
laboratory. An own-customized stainless steel rod having smooth
surfaces with a close-end characteristic was used as a model pile.
It was installed with inclinations of 0, 5, 10, and 15˚ from the
vertical. To model ground conditions, the dry and uniform sand
was prepared with varying densifications of its 60%, 70%, and

80% relative densities (Dr). These relative densities were assumed
to be the ground conditions after pile installation. Vertical loads
were applied at the top of the test pile with measurement of
vertical pile settlements. These applied vertical loads directly
reflect pile capacity levels. The test results indicated that the
tendency of vertical pile capacity values of an inclined pile was
dependent on its inclined angles and ground density conditions.
For the loose ground condition of 60% Dr, pile capacity values
increase with an increase in inclined angles. Adversely, for the
dense ground condition of 80% Dr, pile capacity values decrease
with an increase in inclined angles. However, for the medium
ground condition of 70% Dr, pile capacity values of an inclined
pile have no clear trend. Furthermore, test results would indicate
a denser ground condition, a better pile capacity for an inclined
pile.
Keywords: Pile capacity, Physical model test, Inclined pile

1. คานา
การก่อ สร้า งโครงสร้า งขนาดใหญ่ ห รือ ก่อ สร้า งในบริเวณที่ก าลั ง รั บ
น้าหนักกดทับของดินมีค่าน้อย จาเป็นต้องใช้เสาเข็มในการทาเป็นฐานราก
ลึก เมื่อกล่าวถึงน้าหนักกดทับ ที่ถูกถ่ายลงมาที่เสาเข็ มก็ไม่ได้มีเพีย งแรง
กระทาในแนวดิ่งอย่างเดียวเท่านั้ น แต่ยังมีแรงกระทาจากทางด้านข้างของ
องค์อ าคารหรือ โครงสร้า งจะมากหรือ น้อ ยเท่า นั้ น ซึ่งเสาเข็ มรับ แรงใน
แนวดิ่งสามารถต้านทานต่อแรงกระทาในแนวราบได้เพียง 10% ถึง 20%
ของความสามารถรับน้าหนักในแนวดิ่งโดยระยะโก่งตัวไม่มากกว่า 1/2 นิ้ว
(12.5 มม.) ในกรณีที่เต็มระยะฝั่ ง [1] จึงจาเป็นที่จะต้องใช้ขนาดเสาเข็ ม
แนวดิ่งที่หน้าตัดใหญ่ขึ้นหรือจานวนเสาเข็มที่มากขึ้นเพื่อรับแรงกระทาจาก
ทางด้านข้าง ดังนั้นจึงได้นาเสนอเสาเข็มเอียง (Batter Pile หรือ Incline
Pile) มาเพื่อรับแรงกระทาด้านข้างแทนเสาเข็มรับแรงในแนวดิ่ง
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เสาเข็มเอียงถูกแบ่งออกเป็นเสาเข็มเอียงด้านบวกและเสาเข็มเอียงด้าน
ลบตามทิศทางของแรงกระทาในแนวราบ หากแรงในแนวราบกระทาใน
ทิศทางเดียวกับมุมเอียงเสาเข็มคือเสาเข็มเอียงด้านลบ และเสาเข็มด้านบวก
คือแรงแนวราบกระทาในทิศทางตรงข้ามกับมุมเอียงเสาเข็ม
พัฒนศักดิ์ อบเชย [2] ได้ศึกษาพฤติกรรมในการรับแรงกระทาด้านข้าง
ของเสาเข็ มเดี่ย วในแนวดิ่งและเสาเข็ มเอี ย งในชั้นทรายความหนาแน่น
สั ม พั ท ธ์ เ ท่ า กั บ 30% (ทรายหลวม) และ 70% (ทรายแน่ น ) โดยใช้
แบบจ าลอง ซึ่ ง ใช้ มุ ม เอี ย งของเสาเข็ ม เป็ น 0, ±10 และ ±20 องศากับ
แนวดิ่ ง อั ต ราส่ ว นความยาวของเสาเข็ ม ที่ ฝั ง ในชั้ น ดิ น ทายต่ อ เส้ นผ่า น
ศูนย์กลางของเสาเข็ม (L/D) เท่ากับ 30 และมีค่าอัตราส่วนระยะเยื้องศูนย์
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม (e/d) เท่ากับ 0, 4 และ 8 ผลจากการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรับแรงกระทาทางด้านข้างสูงสุด
ของเสาเข็มมีค่าเพิ่มขึ้นตามลาดับของเสาเข็มจาก +20, +10 ,0 , -10 และ
-20 องศาตามลาดับ โดยเสาเข็มเอียงด้านลบมีความสามรถในการรับแรง
กระทาด้านข้างสูงสุดและค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดมีค่าสูงกว่าเสาเข็มในแนวดิ่ง
และเสาเข็มเอียงด้านบวกตามลาดับ และเมื่อมีค่าอัตราส่วนระยะเยื้องศูนย์
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม (e/d) เพิ่มขึ้น ทาให้ความสามารถในการ
รับแรงกระทาด้านข้างสูงสุดของเสาเข็มมีค่าลดลง แต่ทาให้ค่าโมเมนต์ดัด
สูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้น
จากงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงกาลังรับแรงในแนวราบของเสาเข็มเอียง
ด้านลบมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเสาเข็มเอียงด้านบวกที่มุมเอียงเดียวกันและ
เสาเข็มในแนวดิ่งตามลาดับ [3],[8],[10] รวมไปถึงกาลังต้านแรงแผ่นดินไหว
ของเสาเข็มเอีย งที่มากกว่าเสาเข็ มในแนวดิ่งเพีย งอย่า งเดียว [9] ในทาง
กลั บ กั น เสาเข็ ม เอี ย งควรหลี ก เลี่ ย งแรงฉุ ด ลงภายนอกเสาเข็ ม เอี ย งที่
มากกว่าการทรุดตัวของเสาเข็ม (Negative Skin Friction) และการทรุดตัว
ของดินจากเสาเข็ม
Al-Neami, M. A., F. H. Rahil and K. S. Al-Bayati [4] ได้ศึกษากาลัง
รับน้าหนักในแนวดิ่งของเสาเข็มเอียงจาลองเป็นเสาเข็มเดี่ยวที่ มุมเอียง 0,
10, 20 และ 30 องศาเทียบกับแนวดิ่งบนทรายแห้งความหนาแน่นสัมพัทธ์
คือ แบบหลวม (Dr=40%), แบบแน่นปานกลาง (Dr=60%) และแบบแน่น
(Dr=80%) โดยใช้แท่งเหล็กเป็นตัวเสาเข็มจาลอง ซึ่งค่ากาลังรับน้าหนักจาก
การทดสอบจะเป็นในกรณีขณะติดตั้งเสาเข็ม เนื่องจากแบบจาลองเสาเข็ม
ถูกติดตั้งหลังจากเตรียมแบบจาลองดิน เสร็จ การศึกษาพบว่ามุมเอียง 20
องศาเป็นมุมที่มีกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งมากที่สุด ความหนาแน่นสัมพัสธ์
มีผลกระทบต่อกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งของเสาเข็มเอียงอย่างมีนัยสาคัญ
และผลกระทบของความลึกต่อความกว้างต่อกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งของ
เสาเข็มเอียงอย่างไม่มีนัยสาคัญ
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกาลังรับน้าหนักใน
แนวดิ่ ง บนพื้ น ฐานการทดสอบแบบจ าลองกายภาพเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
พฤติกรรมในการรับแรงกดแนวดิ่งของเสาเข็มแนวดิ่งกับเสาเข็มแนวเอียง
ผ่านการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับกาลังรับน้าหนักที่เกิดขึ้น ซึ่งการทดสอบจะ
สมมติให้เป็นพฤติกรรมภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ของเสาเข็ม เนื่องจาก
แบบจาลองเสาเข็มถูกติดตั้งไปพร้อมกับการเตรียมแบบจาลองดิน
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2. คุณสมบัติฐานรากและแบบจาลอง
2.1 แบบจาลองฐานราก
แบบจาลองเสาเข็มที่ใช้ในการทดสอบเป็นเสาเข็มสเตนเลสที่มีผิวเรียบ
และปลายปิ ด มีความยาว 400 มม. เส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 12.7 มม. ความ
หนา 1.1 มม. น้าหนัก 0.506 กก. จากการทดสอบค่ามุมเสียดทานระหว่าง
ผิ ด สเตนเลสกั บ ทราย (Interface friction angle,  ) เป็ น 17.0 (Dr
=60%), 24.1 (Dr =70%) และ 24.2 (Dr =80%) องศาตามลาดับ โดยใช้
แผ่นสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเดียวกับแบบจาลองเสาเข็มมาทดสอบ Direct
Shear ในส่ ว นของค่ า Young’s modulus (Ep) เป็ น 180 GPa. และ
Poisson’s ratio (ν) เป็น 0.270 ซึ่งเป็นค่าคุณสมบั ติทั่ว ไปของสเตนเลส
ทั้งนี้แบบจาลองเสาเข็ม สามารถปรับมุมเอียงกับแนวดิ่ง (β) ได้ 0 ถึง 30
องศา (แสดงในรูปที่ 1) ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติของแบบจาลองฐานราก
เสาเข็มแสดงในตารางที่ 1

β

รูปที่ 1 แบบจาลองเสาเข็ม
ตารางที่ 1 รายละเอียดคุณสมบัตขิ องแบบจาลองฐานรากเสาเข็ม
Property
Outer diameter, D (mm.)
Wall thickness, t (mm.)
Length from raft base, L (mm.)
Young’s modulus, Ep (GPa.)
Poisson’s ratio, ν
Relative density, Dr (%)
The angle of interface friction,  (deg.)

60
17.0

Value
12.7
1.1
400
180
0.270
70
24.1

80
24.2

2.2 แบบจาลองดิน
แบบจาลองดินขึ้นรูป ด้วยทรายแห้ งที่มีการกระจายขนาดคละอย่า ง
สม่าเสมอโดยแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแบบจาลองดินในตารางที่ 2
พบว่าจาแนกได้เป็นทรายที่มีเม็ดขนาดเดียว (Poorly graded sand, SP)
โดยระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System, USCS) ตาม
มาตรฐาน ASTM D2487 [6] ค่าความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity, Gs)
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เท่ากับ 2.65 ตามมาตรฐาน ASTM D854-58 [5] แบบจาลองดินที่ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ ( Dr ) เป็น 60%, 70% และ 80% ได้ค่ามุมเสีย ดทาน
ของทราย (Internal friction angle,  ) เป็น 30.2 (Dr =60%), 31.7 (Dr
=70%) และ 32.5 (Dr =80%) องศาตามล าดั บ ตามมาตรฐาน ASTM
D3080 / D3080M – 11 [7] ซึ่ ง ตั ว อย่ า งผลการทดสอบ Direct Shear
Test ที่ Normal Stress เท่ากับ 28.87 T/m2 (แสดงในรูปที่ 2) ให้เห็นถึง
อิ ทธิพ ลของความหนาแน่นของมวลดิน ต่อ แรงเค้นเฉื อ น กล่า วคือ ความ
หนาแน่นของมวลดินเพิ่มขึ้นส่งผลให้แรงเค้นเฉือนสูงสุดเพิ่มขึ้น

520 มม.
800 มม.
500 มม.

3. การเตรียมการทดสอบและวิธีการทดสอบ

รูปที่ 3 ขนาดของกล่องเหล็ก

3.1 วิธีการเตรียมแบบจาลองดิน
การเตรียมแบบจาลองดินจะบรรจุในกล่องเหล็กขนาดความยาว 800
มม., ความกว้าง 520 มม., ความลึก 500 มม. (แสดงในรูปที่ 3) โดยขั้นตอน
การจัดเตรียมแบบจาลองดินดังต่อไปนี้
1. แบ่งชั้นเป็น 9 ชั้น ความสูงชั้นละ 50 มม. (ความลึกรวมเป็น 450
มม.) บดอัดชั้นต่อชั้นให้ได้ความหนาแน่นสัมพัทธ์เป็น 60%, 70%
และ 80%
2. หลังจากเตรียมแบบจาลองดินได้ 4 ชั้น (200 มม.) ทาการติดตั้งค้า
ยันชั่วคราวของแบบจาลองฐานรากเสาเข็มตามตาแหน่งแนวแรงที่
ผ่านจุดที่เสาเข็มโผ่จากแบบจาลองดินพอดี โดยติดตั้งแบบจาลอง
เสาเข็มที่มุมเอียง (β) เป็น 0, 5, 10 และ 15 องศา ระยะฝั่ง 250
มม.
3. บดอัดแบบจาลองดินต่อให้ครบทั้งหมด 9 ชั้น

ตารางที่ 2 รายละเอียดคุณสมบัตขิ องแบบจาลองดิน
Property
Classification (USCS)
D50
Coefficient of uniformity, Cu
Coefficient of curvature, Cc
Specific gravity, Gs
Maximum dry density, ρdmax (kg/m3.)
Minimum dry density, ρdmin (kg/m3.)
Maximum void ratio, emax
Minimum void ratio, emin
Relative density, Dr (%)
Internal friction angle,  (deg.)
Dry density, ρ (kg/m3.)
Void ratio, e

60
30.2

Value
SP
0.56
1.45
1.17
2.65
1679
1344
0.971
0.578
70
31.7

80
32.5

1526
0.735

1562
0.696

1599
0.657

3.2 วิธีการตรวจสอบความสมาเสมอของแบบจาลองดิน

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Shear Stress กับค่าร้อยละ Strain ในแนวราบของ
แบบจาลองดิน ที่ Normal Stress เท่ากับ 28.87 T/m2

การตรวจสอบความสม่ าเสมอของแบบจ าลองดิ น ด้ ว ยวิ ธี Cone
Penetration Test เพื่อควบคุมวิธีการเตรียมตัวอย่างของแบบจาลองดิน
โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แ ท่งเหล็ก ตันปลายรูปทรงกรวยที่ข นาดเส้ นผ่า น
ศูนย์ก ลาง 12.7 มม. และมุมเอียงทรงกรวย 60 องศาต่อ กับ Load Cell
เพื่อบันทึกค่าแรงต้านทานการกดที่ความลึกของแบบจาลองดินในแต่ละชั้น
(50 มม.) ซึ่งได้กาหนดความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแบบจาลองดินเป็น 60%,
70% และ 80% การตรวจสอบจะบันทึกค่าแรงต้านทานกับระยะจมลงทุกๆ
50 มม. ภายในเวลา 2 วินาที ซึ่งได้กาหนดตาแหน่งของการทดสอบ Cone
Penetration Test บนพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด กล่ อ งเหล็ ก ที่ บ รรจุ แ บบจ าลองดิ น
(แสดงในรู ป ที่ 4) [11] โดยที่ F1,F2,F3,F4 และ F5 เป็ น ชื่ อ ของแต่ ล ะ
ตาแหน่งทดสอบ ทั้งนีก้ ารตรวจสอบความสม่าเสมอนี้เป็นการทดสอบที่แยก
ต่างหาก โดยยังไม่ได้ติดตั้งแบบจาลองเสาเข็ม
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รูปที่ 4 ตาแหน่งของการทดสอบ Cone Penetration Test

3.3 วิธีทดสอบกาลังรับนาหนักในแนวดิงของแบบจาลองเสาเข็ม
การทดสอบแรงในแนวดิ่ง (แสดงในรูปที่ 5) ใช้ไฮดรอลิกแจ็คเป็นเครื่อง
ให้แรงกดในแนวดิ่งโดยให้อัตราการเคลื่อนตัวคงที่เป็น 0.2 มม./วินาที ซึ่ง
ค่าแรงกดในแนวดิ่งวัดได้มาจาก Load Cell ตรงด้านบนของแบบจาลอง
เสาเข็ ม ในส่ ว นของการเคลื่ อ นตั ว ในแนวดิ่ง วั ดได้ จ าก linear variable
differential transformer (LVDT) ที่แผ่นเหล็กด้านบนของไฮดรอลิกแจ็ค
ในส่วนของการทดสอบจะทาการบันทึกค่าแรงกดกับระยะทรุดตัวในแนวดิ่ง
ของเสาเข็มทุก 1 วินาที
LVDT

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานการกดกับความลึกของ
แท่งเหล็กในมวลดินจาลองที่ Dr=70%

4.2 ผลการทดสอบกาลังรับนาหนักในแนวดิง
กรณีความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของ
เสาเข็มที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 60% (แสดงในรูปที่ 7) แสดงถึงมุมเอียง
เสาเข็มเทียบกับแนวดิ่งไม่มีอิทธิพลต่อกาลัง รับน้าหนักในช่วงของการทรุด
ตัว 0-8 มม. แต่หลังจากการทรุดตัวที่มากขึ้น มุมเอียงเสาเข็มจะมีอิทธิพล
ต่อกาลังรับน้าหนักอย่างชัดเจนจากการทรุดตัวที่ 24 มม. กาลังรับน้าหนัก
เสาเข็มมีค่าเพิ่มขึ้นตามลาดับการเอีย งของเสาเข็มจาก 5, 0, 10 และ 15
องศา

Hydraulic Jack

Load Cell

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของเสาเข็ม
ที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 60%
รูปที่ 5 การติดตั้งตรวจวัดของการทดสอบแรงกดในแนวดิ่ง

4. ผลการทดสอบและวิเคราะห์วิจารณ์
4.1 ผลการตรวจสอบความสมาเสมอของแบบจาลองดิน
จากผล Cone Penetration Test พบว่าในช่วงความลึก 0 – 30 ซม.
แสดงค่า แรงต้า นทานการกดที่ ใกล้เคีย งกัน ซึ่งระยะฝั่งของแบบจ าลอง
เสาเข็มเป็น 25 ซม. อยู่ภายในช่วงความลึกนี้พอดี รวมถึงแต่ละความลึก
ของการทดสอบมีความต่างกันของค่าต่าสุดกับสูดสุดของความต้านทานแรง
กดในแต่ละตาแหน่งไม่เกิน 2.5 กก. ในทุกความหนาแน่น (แสดงในรูปที่ 6)

กรณีความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของ
เสาเข็มที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 70% (แสดงในรูปที่ 8) แสดงถึงมุมเอียง
เสาเข็ ม เที ย บกับ แนวดิ่ ง มีอิ ทธิพ ลต่ อ ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก กับ การทรุ ดตัว ใน
แนวดิ่ง ในช่วงการทรุดตัว 0-12 มม. เมื่อมุมเอียงเสาเข็มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อ
กาลังรับน้าหนักเสาเข็มให้เพิ่มขึ้นและสูดสุดที่มุมเอียง 10 องศา หลังจาก
นั้นกาลังรับน้าหนักเสาเข็มจะลดลง ทั้ งนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มมุมเอียง
จนถึง 15 องศา มีกาลังรับน้าหนักไม่ต่างจากมุมเอียง 0 องศา ในส่วนของ
การทรุดตัว ที่มากขึ้ นจาก 12 มม. ก าลังรับ น้าหนักเสาเข็มที่มุมเอีย ง 15
องศา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเกือบเท่ามุมเอียง 10 องศา ในทางกลับกันกาลัง

GTE20-4

1443

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

รับน้าหนักเสาเข็มที่มุมเอียง 0, 5, และ 10 องศา เริ่มคงที่เมื่อการทรุดตัวที่
มากขึ้น

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของเสาเข็ม
ที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 70%

กรณีความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของ
เสาเข็มที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 80% (แสดงในรูปที่ 9) แสดงถึงมุมเอียง
เสาเข็ ม เที ย บกับ แนวดิ่ ง มีอิ ทธิพ ลต่ อ ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก กับ การทรุ ดตัว ใน
แนวดิ่งเมื่อเพิ่มมุมเอียงไปจนถึง 15 องศา กาลังรับน้าหนักเสาเข็มจะลดลง
อย่า งมีนัย สาคัญในช่ว งของการทรุดตัว 0-18 มม. ซึ่งก าลังรับ น้าหนัก ที่
ลดลงมากที่สุด 26.8% ของกาลังรับน้าหนักที่มุมเอียง 0 องศา ที่การทรุด
ตัวที่ 8 มม. แต่หลังจากการทรุดตัวเพิ่มมากขึ้น มุมเอียงของเสาเข็มจะไม่มี
อิทธิพลต่อกาลังรับน้าหนัก
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ถูกกาหนดไว้หลายวิธี ในส่วนการศึกษานี้จะกาหนดกาลังรับน้าหนักเสาเข็ม
สูงสุดไว้ที่กาลังรับน้าหนักเริ่มคงที่เป็นการทรุดตัวเท่ากับ 16 มม.
ตารางที่ 3 และรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนัก
สูงสุดกับมุมเอียงเสาเข็ม โดยถูกแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
1. ก าลังรับ น้าหนัก ในชั้นดินหลวม (Dr=60%) พบว่า ก าลัง รับ น้าหนัก มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเอียงเสาเข็มเพิ่มขึ้น
2. กาลังรับน้าหนักในชั้นดินแน่นปานกลาง (Dr=70%) การเพิ่มมุมเอียง
เสาเข็มส่งผลให้กาลังรับน้าหนักเพิ่มขึ้นและสูงสุดที่มุมเอียง 10 องศา
กับแนวดิ่ง หลังจากนั้นกาลังรับน้าหนักเสาเข็มจะลดลงแต่ก็ยังคงมีค่า
มากกว่ากาลังรับน้าหนักเสาเข็มในแนวดิ่ง
3. กาลังรับน้าหนักในส่วนของชั้นดินแน่น (Dr=80%) เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกาลังรับน้าหนักเล็กน้อยเมื่อมุมเอียงเสาเข็มเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้ม
ทาให้กาลังรับน้าหนักเสาเข็มลดลง
สาหรับกรณีชั้นดินความหนาแน่นแบบหลวมถึงปานกลางอาจเกิดการ
พัฒนาของกาลังรับน้าหนักจากการเอียงของเสาเข็มเนื่องจากพื้นที่ในการ
รับแรงเพิ่มขึ้น ในส่วนกรณีชั้นดินความหนาแน่นแบบแน่นอาจเกิดการศูนย์
เสียกาลังรับน้าหนักจากการเอียงของเสาเข็ม ทั้งนี้พื้นที่ กระเปาะความเค้น
ในการรับแรงอาจเกิดการพัฒนากาลังในช่วงความหนาแน่นแบบหลวมถึง
ปานกลาง ซึ่งเป็ นช่ว งความหนาแน่นของชั้นดินธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อ ให้
เข้าใจการพัฒนากาลังของมวลดินรอบเสาเข็มและสามารถอธิบายแนวโน้ม
ของกาลังรับน้าหนักมากขึ้น รวมถึงการเคลื่อนตัวมวลดินและพื้นที่กระเปาะ
ความเค้นในการรับแรงรอบเสาเข็ม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลร่วม
ตารางที่ 3 กาลังรับน้าหนักสูงสุดของเสาเข็มในแนวดิ่ง

β
(Degree)
0
5
10
15

Qu (kg) at
Dr=60%
14.0
12.0
15.5
17.0

Qu (kg) at
Dr=70%
28.5
30.0
35.5
31.5

Qu (kg) at
Dr=80%
44.0
43.0
45.0
41.0

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับน้าหนักกับการทรุดตัวในแนวดิ่งของเสาเข็ม
ที่ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 80%

4.3 อิทธิพลของมุมเอียงต่อกาลังรับนาหนักในแนวดิง
โดยทั่วไปความสามารถในการรับ กาลังรับน้าหนัก สูงสุด ของเสาเข็ ม
(Ultimate Load, Qu) มักถูกกาหนดไว้ที่การทรุดตัวเท่ากับ 10% ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม แต่สาหรับแบบจาลองหรือเสาเข็มขนาดเล็กเนื่องจาก
ค่ากาลังรับน้าหนักสูงสุดที่ได้จะไม่สอดคล้องกับการทรุดตัวเสาเข็ม ซึ่งการ
กาหนดกาลังรับน้าหนักสูงสุดของเสาเข็มขนาดเล็กหรือแบบจาลองเสาเข็ม
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4.4 อิทธิพลของความหนาแน่นสัมพัทธ์มวลดินต่อกาลังรับนาหนักใน
แนวดิง

และพื้นที่กระเปาะความเค้นในการรับแรงรอบเสาเข็ม จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลร่วม

รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์กับกาลังรับ
น้าหนักเสาเข็มสูงสุด พบว่ากาลังรับน้าหนักเสาเข็มสูงสุดมีแนวโม้นเพิ่มขึ้น
เป็นเส้นตรง เมื่อความหนาแน่นของชั้นดินเพิ่มขึ้น 1.17 เท่า ส่งผลให้กาลัง
รับน้าหนักของเสาเข็มสูงสุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.1 เท่า ในทุกมุมเอียงของเสาเข็ม
เนื่องจากชั้นทรายแน่นทาให้แรงเสียดทานระหว่างเม็ดทรายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดสอบ Direct Shear Test

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์กับกาลังรับน้าหนักสูงสุด

5. สรุปผลการศึกษา
จากการทดสอบกาลังรับน้าหนักในแนวดิ่งของแบบจาลองเสาเข็มเดี่ยว
ที่ทามุมเอียง 0, 5, 10 และ 15 องศากับแนวดิ่ง ซึ่งถูกฝังในชั้นทรายที่ใช้
เป็นแบบจาลองดินที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 60%, 70% และ 80%
โดยทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษามีดังนี้
 สาหรับกรณีกาลังรับน้าหนักในชั้นดินหลวม (Dr=60%) พบว่ากาลังรับ
น้าหนัก มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้ นเมื่อมุมเอี ย งเสาเข็ มเพิ่มขึ้ น กรณี ก าลัง รับ
น้าหนัก ในชั้นดินแน่นปานกลาง (Dr=70%) การเพิ่มมุมเอียงเสาเข็ม
ส่ ง ผลให้ ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก เพิ่ ม ขึ้ น และสู ง สุ ด ที่ มุ ม เอี ย ง 10 องศากับ
แนวดิ่ง หลังจากนั้น ก าลังรับ น้าหนัก เสาเข็ มจะลดลงแต่ก็ยังคงมีค่า
มากกว่ากาลังรับน้าหนักเสาเข็มในแนวดิ่ง กรณีกาลังรับน้าหนักในส่วน
ของชั้นดินแน่น (Dr=80%) เกิดการเปลี่ยนแปลงของกาลังรับน้าหนัก
เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ มุ ม เอี ย งเสาเข็ ม เพิ่ม ขึ้ น และมี แ นวโน้ ม ท าให้ ก าลัง รับ
น้าหนักเสาเข็มลดลง
 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของมวลดินส่งผลกระทบต่อ กาลังรับ
น้าหนักเสาเข็ม กล่าวคือความหนาแน่นของมวลดินเพิ่มขึ้นส่งผลให้
กาลังรับน้าหนักเสาเข็มในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น
แนวโน้มกาลังรับน้าหนักเสาเข็มเอียงที่แตกต่างกันเนื่องจากมุมเอียงที่
เพิ่มขึ้ นระหว่า งมวลดินหลวม (Dr=60%) กับ มวลดินแน่น (Dr=80%) ซึ่ง
อาจจะมีการพัฒนากาลังและพฤติกรรมของมวลดินรอบเสาเข็ม ที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจการพัฒนากาลังของมวลดินรอบเสาเข็มและสามารถ
อธิบายแนวโน้มของกาลังรับน้าหนักมากขึ้น รวมถึงการเคลื่อนตัวมวลดิน

คณะผู้วิจั ย ขอขอบคุณบั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ที่ให้
ค าปรึ ก ษาแนะน าในด้ า นวิ ช าการ ด้ า นการด าเนิ น งานวิ จั ย และให้ ก าร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
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การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอโพลิเมอร์ดินขาว-เถ้าแกลบกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
Soft clay improvement using kaolin-Rice husk ash geopolymer activated
by sodium hydroxide
ฆนากานต์ มาศโอสถ1 พานิช วุฒิพฤกษ์1 อิทธิพล มีผล1 สยาม แกมขุนทด1 และ ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล1
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ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงดินเหนียวกรุงเทพโดยใช้ดินขาวและเถ้า
แกลบกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยนาดินขาว (KA) ผสมกับเถ้า
แกลบ (RA) ในสัดส่วน KA: RA 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50
จากนั้นผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 8 โมลาร์โดยใช้
ปริมาณความชื้นเหมาะที่สุด ตัวอย่างที่ให้ค่ากาลังรับแรงอัดสูงสุด (qu) คือ
ตัวอย่างที่มีสัดส่วน KA: RA 70:30 ซึ่งใช้เป็นสารปรับปรุงดิน นาดินเหนียว
ตัวอย่างมาปรับปรุงด้วยการแทนที่ดว้ ยจีโอโพลิเมอร์ KA-RA ร้อยละ 10,
20, 30, 40 และ 50 โดยน้าหนักของดินแห้ง บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 25, 70
และ100c เป็นเวลา 7, 14, 28, 60 และ 120 วัน นาตัวอย่างมาทดสอบ
สมบัติทางวิศวกรรมประกอบด้วยความแข็งแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด (qu)
ความคงทนภายใต้สภาวะแห้งและเปียก และการซึมผ่าน ตัวอย่างดินถูก
แทนที่ด้วย KA-RA geopolymer 30% ที่ระยะเวลาบ่ม 60 วันและอุณหภูมิ
การบ่ม 70c ให้ค่า qu 152.98 ksc ซึ่งใกล้เคียงกับ qu ที่อุณหภูมิการบ่ม
100c แต่มีข้อดีคือประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ค่า qu หลังจาก
สภาวะเปียกและแห้ง 12 รอบเท่ากับ 93.55 ksc ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
กรมทางหลวงที่ ทล.-ท.105/2515 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิก์ ารซึม
ผ่าน (k) เท่ากับ 4.89 x 10-10 m/s ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุที่ไม่อนุญาตให้
น้าซึมผ่านและยืดอายุการใช้งานได้เช่นกัน
คาสาคัญ: จีโอโพลีเมอร์, กาลังรับแรงอัดแบบไม่ จากัด , โซเดียมไฮดรอก
ไซด์, ความทนทาน

Abstract
This research studied the improvement of Bangkok clay using
kaolin - rice husk ash activated by sodium hydroxide. Kaolin (KA)
was thoroughly mixed with rice husk ash (RA) in the proportion
of KA: RA 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 and 50:50. The mixture was
then activated by sodium hydroxide solution of 8 molar
concentrations at the optimum moisture content. The
maximum unconfined compressive strength (qu) was obtained
from sample with KA: RA 70:30 which was used as soil stabilizing
agent. The clay samples were treated by KA-RA geopolymer

replacement of 10, 20, 30, 40, and 50% by weight of dry soil.
The samples were cured at 25, 70, and 100c for 7, 14, 28, 60
and 1 2 0 days. Engineering properties were tested including
unconfined compressive strength, durability in term of wetting
and drying condition, and permeability. Clay sample replaced by
3 0 % KA-RA geopolymer at curing period 6 0 days and curing
temperature 70c exhibited qu 152.95 ksc, which is close to qu
at curing temperature 100c but the advantage is more energy
saving. Moreover, unconfined compressive strength after 12
rounds of wet and dry conditions was 93.55 ksc which comply
with the Department of Highways DH-T 105/1972 A permeability
coefficient (k) is 4.89 x 10-10 m/s which can be used as impervious
material and extends service life as well.
Keywords: geopolymer, unconfined compressive strength,
Sodium hydroxide, durability

1. คานา
ปัจจุบันปัญหาด้านเสถียรภาพและการทรุดตัวของโครงสร้าง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครรวมถึงลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง เกิดจากชั้นดินเหนียว
อ่อน ซึ่งเป็นดินที่มีเม็ดละเอียดมาก มีปริมาณน้าประกอบอยู่เป็นอัตราส่วน
ที่สูงมากและมีค่าขีดจากัดเหลวสูงใกล้เคียงกับค่าปริมาณ ความชื้นในมวล
ดินธรรมชาติ [1] จึงทาให้มีคุณสมบัติในการรับแรงเฉือนต่า มีการยุบอัดตัว
ได้ สู ง ความสามารถในการซึ ม ผ่ า นของน้ าได้ ต่ า หากปั จ จั ย ดั ง กล่า วไม่
เหมาะสม จะส่งผลทาให้ดินไม่สามารถนาไปใช้งานด้านวิศวกรรมได้ [2]
เพราะฉะนั้ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น เหนี ย วอ่ อ นให้ มี คุ ณ สมบั ติ ท า ง
วิศวกรรมที่ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อช่วยลดปัญหา และลดค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างลงได้
การวิจัยนี้ให้ความสาคัญต่อปัจจัยหลักที่เป็นผลมาจากการปรับ ปรุง
คุณสมบัติของดินเหนียวโดยใช้ดินขาวและเถ้าแกลบกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ ให้ สามารถนามาใช้งานทางด้า นวิศวกรรมได้ ทาให้ ทราบถึง
คุณสมบัติพื้นฐานของดินเหนียวตัวอย่าง สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์ที่ใช้ ดินขาว และเถ้าแกลบ เป็นวัสดุตั้งต้น
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ศึ ก ษาก าลั ง รั บ แรงอั ด แบบไม่ ถู ก จ ากั ด (Unconfined Compressive
Strength) ความสามารถในการซึ ม ผ่ า นของน้ าในดิ น ความคงทนของ
ตัว อย่า งดินเหนียวที่ป รับ ปรุงด้วยจี โอโพลิเมอร์ ดินขาว และเถ้ า แกลบ
กล่าวคือ นาดินขาว (KA) ผสมให้เข้ากันดีกับเถ้าแกลบ (RA) ในสัดส่วน KA:
RA 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 ตามล าดั บ จากนั้ น ผสม
สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ค วามเข้ มข้ น 8 โมลาร์ โดยใช้ ป ริมาณ
ความชื้นเหมาะที่สุด จะสามารถนาค่าสัดส่วนความเหมาะสมในการผสม
ดั ง กล่ า วไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ดิ น เหนี ย วเพื่ อ ให้
สามารถนาดินนั้นมาใช้ในงานวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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แทนที่ด้วย KA-RA จีโอโพลิเมอร์ 10, 20, 30, 40 และ 50% โดยน้าหนัก
ของดินแห้ง
ตารางที่ 1 ค่ากาลังรับแรงอัดสูงสุด (qu) ของ KA : RA จีโอโพลิเมอร์
Unconfined Compressive Strength (kN/m2) ที่ 70 c
ส่วนผสมดิน
ขาว:เถ้าแกลบ

7 วัน

14 วัน

28 วัน

60 วัน

120 วัน

90:10

2,966.49

3,262.35

3,642.63

4,052.32

4,287.13

80:20

3,548.43

4,058.16

4,539.19

5,012.11

5,287.45

70:30

4,236.58

5,186.42

5,963.43

6,884.04

7,259.10

60:40

4,044.21

4,866.58

5,326.84

5,893.76

6,138.91

50:50

3,826.43

4,666.61

5,026.42

5,574.01

5,839.51

2. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
2.1 วัสดุ
2.1.1 เถ้าแกลบ (Rice husk ash)
ตัวอย่างเถ้าแกลบที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็นวัสดุที่ได้จากการเผาไหม้ของ
แกลบที่เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการสีข้าว ผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่
อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียส [3] โดยคัดขนาดของเถ้าแกลบที่มีขนาด
ของเม็ดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 และ เบอร์ 325
2.1.2 ดินขาว (Kaolin)
ตัวอย่างดินขาวที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็นวัสดุที่ใช้สาหรับทาเซรามิก โดย
ส่วนใหญ่เป็นดินขาวจากแหล่งกาเนิดที่เกิดจากการผุผังตามธรรมชาติของ
หินต่าง ๆ [4] โดยคัดขนาดของดินขาวที่มีขนาดของเม็ดผ่านตะแกรงเบอร์
200
2.1.3 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
สารละลายมีลักษณะของแข็งที่มีลักษณะเป็นเกล็ดชนิดเกรดการค้า
นามาละลายกับน้าเพื่อปรับความเข้มข้นของสารละลายให้มีค่า 8 โมลาร์
ทาได้โดยการละลาย NaOH 400 กรัม ต่อ น้า 1 ลิตร [5]
2.2 ตัวอย่าง KA-RA จีโอโพลิเมอร์

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวอย่างที่ให้ค่ากาลังรับแรงอัดสูงสุด (qu) คือตัวอย่าง
ที่มสี ัดส่วน KA: RA 70:30 ซึ่งจะนาสัดส่วนนี้ไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อ
นาไปผสมกับดินเหนียว
2.4 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างทดสอบ
ในการเตรียมตัวอย่างทดสอบ แบบหล่อ (Mold) ที่ใช้เป็นแบบหล่อ
ประกอบทาจากเหล็กกล้า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. ความสูง 70
มม. ขั้นตอนต่อไปนาดินขาว (KA) ผสมให้เข้ากันดีกับเถ้าแกลบ (RA) ผสม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 8 โมลาร์ ต่อมานาไปผสมกับ
ตัวอย่างดินเหนียวที่เตรียมไว้ ผสมให้เข้ากันดี และนามาขึ้นตัวอย่างในแบบ
หล่ อ และห่ อ หุ้ ม ตั ว อย่า งด้ ว ยพลาสติ ก ใส เพื่ อ ป้ อ งกั น ตั ว อย่ า งสู ญ เสีย
ความชื้น นาตัว อย่า งบ่ มที่อุ ณหภูมิ 70c เป็ นเวลา 7, 14, 28, 60 และ
120 วั น หลั ง จากนั้ น น าตั ว อย่ า งมาทดสอบส มบั ติ ท างวิ ศ วกรรม
ประกอบด้วยความแข็ งแรงอัดแบบไม่ถู กจากัด (qu) ความคงทนภายใต้
สภาวะแห้งและเปียก และการซึมผ่าน

ตัวอย่างดินผสมโดยอัตราส่วนผสมได้จากการนาดินขาว (KA) ที่ผ่าน
การคัดขนาดแล้ว ผสมให้ เข้ า กันดี กับ เถ้ าแกลบ (RA) ในสัดส่ว น KA: RA
90:10, 80:20, 70:30, 60:40 แ ล ะ 50:50 ต า ม ล า ดั บ จ า ก นั้ น ผสม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ 8 โมลาร์ โดยใช้ปริมาณความชื้นเหมาะ
ที่สุด นาไปทาการทดสอบหาค่า ก าลั งรับ แรงอั ด สู ง สุด (qu) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ก

2.3 ขั้นตอนการนาดินเหนียวมาปรับปรุงด้วย KA-RA จีโอโพลิเมอร์
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ตั ว อย่ า งดิ น เหนี ย วอ่ อ นบ ริ เว ณ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ค่ า ขี ด จ ากั ด เหลว 51.13% ขี ด จ ากั ด พลาสติ ก
28.94% ดัชนีพลาสติก 22.18% และค่าขีดจากัดหดตัว 7.41% แสดงให้
เห็นว่าดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ มีปริมาณน้าประกอบอยู่เป็นอัตราส่วนที่สูง
มากและมีค่าขีดจากัดเหลวสูงใกล้เคียงกับค่าปริมาณความชื้นในมวลดิน
ธรรมชาติ จึ ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น เหนี ย วอ่ อ น เพื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบั ติ
ทางด้านวิศวกรรมที่ดีขึ้น โดยการนาดินเหนียวตัวอย่างมาปรั บปรุงด้วยการ

รูปที่ 1 ก) แบบหล่อ (Mold)

ข
ข) ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลการทดสอบความแข็งแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด (qu)
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รู ป ที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่า งจี โ อโพลิเมอร์ดิ นขาว #200 และเถ้ า
แกลบ #200
unconfined compressive strength (kN/m2)

3.1.1อิทธิพลสัดส่วนจีโอโพลิเมอร์ที่มีผลต่อค่ากาลังอัดแบบไม่ถกู จากัด
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รูปที่ 2 วิธีการทดสอบความแข็งแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด (qu)

unconfined compressive strength (kN/m2)

เมื่อพิจารณากาลังอัดสูงสุดของดินผสมจีโอโพลิเมอร์ที่อัตราส่วนผสม
ต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นของจีโอโพลิเมอร์ การพัฒนา
กาลังอัดสูงสุดของตัวอย่างที่ผสมด้วยเถ้าแกลบผ่านตะแกรงเบอร์ 200 และ
เบอร์ 325 ในสัดส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์ที่ 30 % จะมีค่ากาลังอัดสูงสุด และ
กาลังอัดจะลดลงเมื่อสัดส่วน 40%-50% ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 และเมื่อนา
กาลังอัดระหว่างวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ ผสมด้วยเถ้าแกลบผ่านตะแกรงเบอร์
200 เปรียบเทียบกับที่จีโอโพลิเมอร์ผสมด้วยเถ้าแกลบผ่านตะแกรงเบอร์
325 พบว่า การพัฒนากาลังอัดของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ผ่านตะแกรงเบอร์
325 มีกาลังสูงกว่าที่จีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าแกลบผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ใน
ทุกสัดส่วนผสม ดังแสดงในรูปที่ 5 เนื่องจากเถ้าแกลบที่ร่อนผ่านตะแกรง
เบอร์ 325 มวลเม็ดจะมีความละเอียดกว่าเถ้าแกลบที่ ผ่านตะแกรงเบอร์
200 ทาให้เกิดพื้นที่ผิวสัมผัสเพิ่มมากขึ้น เกิดการยึดเกาะและเชื่อมแน่น
ระหว่างมวลเม็ด จึงส่งผลให้การพัฒนากาลังอัดมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
[6]
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจีโอโพลิเมอร์ดินขาว #200 และเถ้า
แกลบ #325
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดระหว่างจีโอโพลิเมอร์ดินขาว
#200 เถ้าแกลบ #200 และ จีโอโพลิเมอร์ดินขาว #200 เถ้าแกลบ #325
ที่อายุการบ่ม 60 วัน
3.1.2 อิทธิพลของระยะเวลาในการบ่มที่มีผลต่อค่ากาลังอัดสูงสุด
ระยะเวลาในการบ่มที่เพิ่มขึ้นมีผลทาให้กาลังอัดเพิ่มขึ้นทุกตัวอย่างการ
ทดสอบดังรูปที่ 5 พบว่าการพัฒนากาลังอัดจะเพิ่มมากขึ้นอย่า งชัดเจนที่
ระยะเวลาในการบ่ม 60 วัน และหลังจากเกิน 60 วันไปแล้วการพัฒนา
กาลังอัดยังคงมีต่อเนื่องแต่จะเป็นไปอย่างช้า ๆ ซึ่งการพัฒนากาลังที่เพิ่ม
สูงขึ้นที่ระยะเวลาในการบ่ม 60 วัน เกิดจากการพัฒนาโมเลกุลลูกโซ่ของ
SiO2 และ AL2O3 [7] จากขบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่น [11]

25 C
70 C
100 C

10

20

30

40

50

Geopolymer Added (%)

GTE21-3

1449

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Temperature 70 C

16000
14000
12000
10000
8000

เถ้าแกลบ

#325

6000

เถ้าแกลบ

#200

7

14

28
Curing (day)

60

120

unconfined compressive strength (kN/m2)

unconfined compressive strength (kN/m2)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

Temperature 70C
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000

เถ้าแกลบ
เถ้าแกลบ
7

14

28
Curing (day)

60

#325
#200
120

รูปที่ 6 เปรียบเทียบระยะเวลาการบ่มที่มีผลต่อกาลังรับแรงอัดสูงสุดที่
#200 และ #325 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

รูปที่ 8 เปรียบเทียบค่ากาลังต้านทานแรงดึงสูงสุด (𝑇𝑟 ) ที่อุณหภูมิ 70
◦C สัดส่วนของดินเหนียวต่อจีโอพอลิเมอร์ที่ 70 : 30

3.2 ผลการทดสอบ Splitting Tensile Strength (Tr) (ASTM D3967)

3.3 ผลการทดสอบ Wetting and Drying (ASTM D557)
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงน้าหนักดินเหนียวที่ปรับปรุงด้วยจีโอพอลิ
เมอร์ดินขาวและขี้เถ้าแกลบ [10] พบว่า เมื่อปริมาณจีโอพอลิเมอร์ต่าร้อย
ละการเปลี่ยนแปลงน้าหนักระหว่างการทดสอบเปียกสลับแห้งมีแนวโน้มที่
ลดลง แต่เมื่อ ปริมาณจี โ อพอลิเมอร์สูงร้อ ยละการเปลี่ย นแปลงน้าหนั ก
ระหว่า งการทดสอบเปี ยกสลับ แห้ งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้ น โดยการทดสอบ
Wetting and Drying พบว่า สัดส่วนดินเหนียวต่อจีโอพอลิเมอร์ที่ 70 : 30
มีค่ากาลังที่สูงและทนทานที่สุด

รูปที่ 7 วิธีการทดสอบความต้านทานแรงดึง (Tr)
จากการทดสอบ Splitting Tensile Strength เพื่อหาค่ากาลังต้านทาน
แรงดึงสูงสุด ( 𝑇𝑟 ) ของดินขาวผสมเถ้าแกลบและโซเดียมไฮดรอกไซด์ใน
สัดส่วน KA-RA จีโอโพลิเมอร์ 10, 20, 30, 40 และ 50% โดยน้าหนักและ
ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้าใช้ความเข้มข้น 8 โมลาร์ (Molar)
ที่ปริมาตร OMC ที่อายุ 7 วัน 14 วัน 28 วัน 60 วัน และ 120 วัน จะเห็น
ได้ว่าค่ากาลังต้านทานแรงดึงสูงสุด (𝑇𝑟 ) ที่อุณหภูมิ 70 ◦C สัดส่วนของดิน
เหนียวต่อจีโอพอลิเมอร์ที่ 70 : 30 จะมีค่าสูงที่สุด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุ
ของตัวอย่าง ดังรูปที่ 6
รูปที่ 9 ผลการทดสอบความคงทนภายใต้สภาวะแห้งและเปียก
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3.4 ผลการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (ASTM D2434)
จากการทดสอบ พบว่าสัดส่วน KA-RA geopolymer 70:30 ค่า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สัมประสิทธิ์
การซึมผ่านของน้าแบบใช้ความดันเข้าช่วย (Constant Head) ที่อุณหภูมิ
น้า 25 องศาเซลเซียส (Coefficient K 20◦ C) [8] ในดินเหนียวมีค่าเท่ากับ
4.89x10-10 ม./วิ น าที จากการทดสอบในอั ต ราส่ ว นอื่ น ๆ ไม่ ส ามารถ
รายงานผลการทดสอบได้เนื่องจากน้าไม่สามารถซึมผ่านตัวอย่างได้ (ทึบน้า)
จึงไม่สามารถรายงานผลการทดลองได้ ดังรูปที่ 10 และรูปที่ 11
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ต่อกันด้วยพันธะโควาเลนส์ทาให้เกิดการแข็งตัวและสามารถรับกาลังได้โดย
เรียกปฏิกิรยิ าที่เกิดขึ้นนีว้ ่าปฏิกิรยิ าพอลิเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization)
[12] ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบค่ากาลังอัดสูงสุดที่ตัวอย่างเถ้าแกลบ
#325 สูงกว่า เถ้าแกลบ #200 ดังรูปที่ 12 และรูปที่ 13

รูปที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้า ที่ ดินขาว #200 และ เถ้า
แกลบ #200

รูปที่ 12 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของตัวอย่างด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เถ้าแกลบที่ผ่าน #200

รูปที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้า ที่ ดินขาว #200 และ เถ้า
แกลบ #325
3.5ผลการวิเคราะห์ โ ครงสร้า งภายในของตัว อย่า งด้ว ยกล้อ งจุ ลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope)
จากการทดสอบ พบว่าเถ้าแกลบที่ผ่าน #325 มีองค์ประกอบทางเคมีของ
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และไอออนออกไซด์
(Fe2O3) สูงกว่าเถ้าแกลบที่ผา่ น #200 มีโครงสร้าง 3 มิติแบบ อสัณฐาน
(amorphous) เกิดจากสารละลายด่าง (alkaline) ทาปฏิกิริยากับ
สารประกอบออกไซด์ของซิลิกอน (SiO2) และอะลูมิเนียม (Al2O3) ที่อยู่ใน
วัสดุปอซโซลาน โดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจนทาให้สารประกอบ
เหล่านี้แตกตัวและทาปฏิกิรยิ าลูกโซ่ซึ่งมีลักษณะเป็นโมเลกุลย่อยซ้าๆ
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รูปที่ 13 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของตัวอย่างด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เถ้าแกลบที่ผ่าน #325 แสดง
ให้เห็นว่ามีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) 26.9% อะลูมิเนียมออกไซด์
(Al2O3) 8.3% และไอออนออกไซด์ (Fe2O3) 3.6% โดยน้าหนัก

แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ทั้ ง ในด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจ ารณาบทความในการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ที่ให้ความกรุณาตอบรับบทความเพื่อ
นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว

4. บทสรุป

เอกสารอ้างอิง

จากผลการทดลองสรุปได้ว่านาตัวอย่างมาทดสอบสมบัติทางวิศวกรรม
ประกอบด้วยการทดสอบความแข็งแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด (qu) ความคงทน
ภายใต้สภาวะแห้งและเปียก และการซึมผ่าน ตัวอย่างดินถูกแทนที่ด้วย KARA geopolymer 30% ที่ระยะเวลาบ่ม 60 วันและอุณหภูมิการบ่ม 70c
ให้ค่า qu 152.98 ksc ซึ่งใกล้เคียงกับ qu ที่อุณหภูมิการบ่ม 100c แต่มี
ข้อดีคือประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ค่า qu หลังจากสภาวะเปียก
และแห้ง 12 รอบเท่ากับ 93.55 ksc ซึ่งสอดคล้องกับ ASTM D559 ผลการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (k) เท่ากับ 4.89x10-10 m/s ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นวัสดุทไี่ ม่อนุญาตให้น้าซึมผ่านและยืดอายุการใช้งานได้เช่นกัน เมื่อนา
ผลการทดสอบความแข็งแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด (qu) และกาลังรับแรงดึง
Splitting Tensile Strength (𝑇𝑟 ) มาเปรีย บเทีย บกับ มาตรฐานกรมทาง
หลวง พบว่า ค่า ก าลังรับ แรงอั ดของตัว อย่า งที่นามาทดสอบผ่า นเกณฑ์
มาตรฐานที่ระบุไว้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเมื่อเทียบกับมาตรฐานกรมทางหลวง
Added
Added
คุณสมบัติ
Geopolymer Geopolymer
30 %
20 %
1. กาลังรับแรงอัด (UCS) ไม่ 15,001.64
11,963.48
2
น้ อ ยกว่ า 17.5 ksc (1,716.75
kN/m
kN/m2
kN/m2) (ทล. - ท.105/2 5 1 5 ,
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ASTM D2166) [9]
68.14%
34.09%
2. ก าลังรับ แรงดึง (𝑇𝑟 ) มีค่า
1,435.83
1,321.99
2
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบ
kN/m
kN/m2
กับดินที่ไม่เติมจีโอพอลิเมอร์
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
29.04%
18.81%
นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความละเอียดของเถ้าแกลบซึ่งใช้เป็นสัดส่วน
ผสมจีโอโพลิเมอร์ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 และ 325 ยังมีผลต่อการพัฒนา
กาลังอัด สังเกตได้จากค่ากาลังอัดสูงสุดของ ปรากฏว่า ตัวอย่างที่มีส่วนผสม
ของเถ้าแกลบผ่านตะแกรงเบอร์ 325 กาลังอัดสูงสุดมีค่ามากกว่าตัวอย่างที่
มีส่วนผสมของเถ้าแกลบที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ในทุกสัดส่วนผสม
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หน้า 1-2
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[7] ธนกฤษณ์ ทิพย์มนตรี, พานิช วุฒิพฤกษ์, ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข (2553)
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เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ ผลกระทบของเถ้าชานอ้อยที่มีผลต่อการซึม
ของน้าผ่านคอนกรีต การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง
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[9] กรมทางหลวง วิธีการหาค่ากาลังอัดแบบไม่ถูกจากัด (Unconfined
Compressive Strength) (ทล.-ท.105/2515, ASTM D2166) หน้า
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การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบตอกหยั่งแบบเบา กับ การตอกทดสอบมาตรฐาน ด้วยการวิเคราะห์ทาง
สถิติจากฐานข้อมูลการทดสอบจริงในสนาม เพื่อใช้ในงานออกแบบฐานรากระดับตื้น
Determination of relationship between dynamic probe light and standard penetration test
by statistical analysis of field load tests for applying to shallow foundation designs
ธนกฤต โรจนชัยศรี1 ฐิรวัตร บุญญะฐี2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: rojanachaisri.t@gmail.com

บทคัดย่อ
การออกแบบทางวิศ วกรรมปฐพีทุ ก ชนิ ด จ าเป็ น จะต้อ งทราบข้ อ มูล
พื้ น ฐานต่ า งๆเพื่ อ ใช้ เ ป็ น สมมุ ติ ฐ านหรื อ เงื่ อ นไขในการออกแบบ ข้ อ มู ล
พื้นฐานอันหนึ่งซึ่งจาเป็นต่อการออกแบบได้แก่ ภาคตัดของดิน ซึ่งแสดงถึง
ประเภทและคุณสมบั ติของดิน ณ ความลึก ระดับต่า งๆ ในปั จ จุ บั นมักจะ
ดาเนินการทดสอบด้วยวิธีการตอกทดสอบมาตรฐาน(SPT) อย่างไรก็ตามการ
ทดสอบแบบนี้เหมาะสาหรับดาเนินการในบริเวณที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้
เพราะต้องขนอุปกรณ์ที่มีน้าหนักมากและมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสูง ใน
กรณีที่ต้องการสารวจในช่วงความลึกไม่มากหรือ ต้องการสารวจเพียง 2~3
ตาแหน่งต่อการขนย้ายหนึ่งครั้ง อาจใช้วิธีการอื่นๆ ที่ทาได้สะดวกว่า เช่น
วิธีการทดสอบตอกหยั่งแบบเบา (DPL, EN ISO 22476) ซึ่งอุปกรณ์มีน้าหนัก
เบาและสามารถขนย้ายด้วยจานวนคน 1~2 คน ในการศึกษานี้ได้ทาประเมิน
อิทธิพลจากแรงเสียดทานระหว่างก้านเจาะกับชั้นดินโดยรอบว่ามีผลต่อ ค่า
ตรวจวั ด ตามวิ ธี ก ารตอกหยั่ ง แบบเบาอย่ า งไร โดยผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการวัด
พลังงานระหว่างการตอกในช่วงความลึกต่างๆ เปรียบเทียบกับพลังงานบน
ผิว ดิน เพื่อ นาไปปรับ ปรุงสมการสหสัมพันธ์ ระหว่า งผลการตอกทดสอบ
มาตรฐานและผลการทดสอบตอกหยั่งแบบเบาให้ดีขึ้นต่อไป
คาสาคัญ:
การเจาะสารวจดินระดับตื้น, การทดสอบตอกหยั่ง
แบบเบา, การวัดพลังงาน

Abstract
Properties and variation of subsoils are usually required for a
geotechnical design. This information can be obtained from
various tests including the standard penetration test (SPT) which
may be the most common technique in Thailand. Due to its
weight, the SPT is only suitable for car accessible areas and also
requires a certain cost for the mobilization of equipment. For
shallow or low number investigations, the tests that can be
operated and mobilized by 1~2 people such as dynamic probe
light tests (DPL, EN ISO 22476) may be more appropriate. In this
study, the influence of friction between test rod and surrounding

ground to the DPL test results is investigated using a DPL
apparatus with energy measurement sensors. The comparisons
are also made between SPT and DPL results for developing an
empirical relationship between standard penetration test and
dynamic probe test under working environment in Thailand.
Keywords:
boring shallow soil, Dynamic probe light,
Energy measurement

1. บทนา
โดยทั่วไปในงานโครงสร้างขนาดเล็กวิศวกรจะเลือกใช้ฐานรากตื้นใน
การออกแบบ โดยฐานรากตื้นมีความสาคัญในการถ่ายแรงจากโครงสร้างลง
สู่ชั้นดินซึ่งควรจะสร้างลงในชั้นดินที่มีกาลังค่อนข้า งสูงโดยจะต้อ งทราบ
ค่าพารามิเตอร์สาหรับการออกแบบ วิธีที่นิยมใช้และเป็นมาตรฐานในการ
หาประเภทและคุณสมบัติของดินตามลาดับความลึกต่างๆ ได้แก่ การตอก
ทดสอบมาตรฐาน (Standard penetration test, SPT) แต่การทดสอบนี้มี
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบต่อพื้นที่ค่อนข้างสูง ไม่เหมาะสาหรับงานระดับตื้น
จึงมีเครื่องมือทดสอบขนาดเล็กที่เหมาะสมสาหรับการเจาะสารวจดินระดับ
ตื้นหลากหลายวิธีได้แก่ คุนเซลสเตป(Kunzelstab), การเจาะหยั่งด้วยหัว
กรวย(Cone penetration test, CPT), การตอกหยั่ง แบบเบา(Dynamic
probe light, DPL) วิธีที่ได้นามาใช้ในงานวิจัย นี้ได้แก่ การตอกหยั่งแบบ
เบา ซึ่งเป็นวิธีการตอกทดสอบหยั่งแบบเบา ตามมาตรฐาน EN ISO 22476
โดยมีงานวิจัยที่ได้จัดทาแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างการตอกหยั่งแบบเบา
และ การตอกทดสอบมาตรฐาน[3] สาหรับการออกแบบฐานรากตื้น
โดยการทดสอบจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อก้านเจาะสามารถหมุนได้แบบอิสระ
หรือสามารถยกออกได้ด้วยมือเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น [9] ได้มีการเสนอ
วิธีการแก้ข้อผิดพลาดขึ้นมาหลายวิธีจากงานวิจัยต่างๆ[6] ได้เสนอวิธีหมุน
สลับระหว่าง กรวยขนาดใหญ่ ก้านขยาย และปลอกด้านนอกเพื่อลดแรง
เสียดทานของผิว แต่วิธีนี้ต้องใช้เวลานาน และ เกิดแรงเสียดทานระหว่าง
ก้านเจาะขึ้นมาแทน Baudrillard [2] ได้ใช้วิธีการเติมช่องว่างด้วยวิธีโคลน
เจาะอย่างต่อเนื่องโดยใช้หัวกรวยขนาดใหญ่ โดยในช่องว่างจะฉีดโคลนผ่าน
แท่งขยายแบบกรวยอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันแรงเสียดทานระหว่างผิว
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แต่วิธีนี้ต้องทาหัวฉีดแบบพิเศษขึ้นทาให้ไม่เหมาะสมในบางกรณี[5] ใช้วิธีวัด
พลังงาน SPT เพื่อวัดพลังงานด้วยวิธี แรง-ความเร็ว (EFV) ในการคานวน
พลังงาน[12] บ่งบอกว่าวิธีวัดพลังงานนี้มีความน่าเชื่อถือและแม่นยามาก
ที่สุดในการประมาณค่าพลังงานระหว่างการแผ่กระจายของคลื่น ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงได้ใช้วิธีการวัดพลังงานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการตอก
ทดสอบมาตรฐานและการตอกหยั่งแบบเบา
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือ
ทดสอบ DPL – SPT โดยการใช้วิธีการวัดพลังงาน ในงานออกแบบฐานราก
ระดับตื้น

2. ระเบียบวิธีการวิจัย

(a) กระบอกมาตรฐาน

รายละเอียดขั้นตอนการทางานวิจัย พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่างทดสอบ สาหรับงานออกแบบ
ฐานรากตื้น ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 2 การทดสอบกระบอกทะลวงมาตรฐาน (SPT) [8]

การตีความจากผลการทดสอบ SPT ในทางปฏิบัติมีอยู่ 2 ประเภท คือ
การนาค่า N ไปหาค่ากาลังแบกทานของฐานรากโดยตรง หรือการนาค่า N ไป
หาค่าพารามิเตอร์กาลังของดิน เช่น มุมแรงเสียดทาน ( Ø ) หรือกาลังรับแรง
เฉือนแบบไม่ระบายน้า ( qu ) ก่อนจากนั้นจึงนาไปออกแบบฐานรากต่อไป
2.2

การตอกหยั่งแบบเบา

อุปกรณ์การทดสอบแบบ DPL มีที่มาจากการทดสอบแบบ Kunzelstab
(KPT) ซึ่งใช้กันอยู่ในประเทศเยอรมันตามมาตรฐาน DIN-4094 ต่อมาเมื่อได้
มีการรวมประเทศต่างๆ ในยุโรปเข้าเป็นสหภาพยุโรป จึงได้จัดทามาตรฐาน
การออกแบบกลาง (Eurocode) และได้ผนวกวิธีการทดสอบแบบ KPT เข้า
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบที่เรียกว่า Dynamic probing [4] ซึ่งมีขนาด
อุปกรณ์แตกต่างๆ กันไปตามความลึกที่ต้องการทดสอบ โดยการทดสอบ
แบบ DPL เป็นวิธีการทดสอบที่ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กและเบาที่สุดในกลุ่มการ
ทดสอบประเภทนี้

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.1

(b) อุปกรณ์ทดสอบ SPT

การตอกทดสอบมาตรฐาน

การตอกทดสอบมาตรฐานมีค่ามาตรฐานเช่น ASTM D-1586 และ BN
EN ISO 22476-3 มาตรฐานการทดสอบ SPT กาหนดไว้ว่า การทดสอบใช้
กระบอกเก็บตัวอย่างมาตรฐานที่เรียกว่า split-spoon (ดังแสดงในรูปที่ 2a)
มีระยะการตอกลงในชั้นดินเท่ากับ 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) น้าหนักค้อน
เท่ากับ 630 N (140 ปอนด์) มีระยะทิ้ง เท่ากับ 760 มิลลิเมตร (1 ฟุต) แสดง
ภาพจาลองอุปกรณ์และขั้นตอนการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 2b
รูปที่ 2 มาตรฐานเครื่องมือทดสอบ Dynamic probe light (DPL) [4]
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จากความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ (Empirical formula) ที่ได้มีผู้ศึกษาไว้แล้ว
โดยผลการศึกษาระบุค่ากาลังของดินกับค่าจานวนการตอกจากเครื่อ งมือ
ทดสอบ KPT และ SPT ครอบคลุมดินเหนียวและดินทราย [7],[10]

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนการตอกและกาลังของดินสาหรับทราย กับ
ดินเหนียว [3]

รูปที่ 3 คุณสมบัติตามมาตรฐานของเครื่องมือทดสอบ DPL [4]

โดยได้ดัดแปลงอุปกรณ์ตรวจวัดให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คน
จับทาให้ลดข้อผิดพลาดเนื่องจากการวัดระยะยก และ ความสม่าเสมอของ
การกระแทก ดังแสดงในรูปที่ 4

2.3

รูปที่ 4 เครื่องมือทดสอบ DPL [4]

การทดสอบ DPL มีห ลัก การในการทดสอบใกล้เคีย งกับ การทดสอบ
SPT การทดสอบทั้งสองแบบอาศัยการนับจานวนครั้งในการตอกด้วยตุ้ม
น้าหนักมาตรฐานเพื่อทาให้หัวเจาะจมลงไปในดินตามความลึกที่ต้อ งการ
ดังนั้นจึงน่าจะสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบทั้งสอง
แบบได้ โดยกระบวนการสร้างกราฟความสัมพันธ์จะหาได้จากการทดสอบ
DPL และ SPT ในปริมาณมากเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อม
ทั้งครอบคลุมพื้นที่ดินถมบดอัดและดินตามธรรมชาติเช่นเดียวกับวิธีการแปล
ผลตามรายงานของกฟผ.[3] ซึ่งได้ก ระทาไว้กับการทดสอบแบบ KPT ดัง
แสดงในรูปที่ 5 ทั้งนี้เมื่อสามารถแปลงผลจากการทดสอบ DPL ไปเป็นผล
การทดสอบแบบ SPT ในรูปแบบกราฟก็จะสามารถนาไปหาประมาณหา
ค่าพารามิเตอร์ที่จาเป็นต่อการออกแบบฐานรากหรือโครงสร้างระดับตื้นเช่น
ค่ากาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้า มุมแห่งความเสียดทานของดิน ฯลฯ
GTE22-3

วิธีการตรวจวัดพลังงาน
ในงานส่วนนี้ได้ออกแบบวิธกี ารตรวจวัด
ออกเป็น 3 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 6

ซึ่งสามารถแบ่ง

1. การตรวจวัดสัญญาณ ออกแบบรูปแบบการวัดพลังงานด้วยการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์เพิ่มเติมในก้านเจาะใช้สาหรับวัดพลังงานการ
ตอก ด้วยเครื่องมือวัดความเร่ง 2 ตัว และ เครื่องโหลดเซลล์ 1
ตัว ดังแสดงในรูปที่ 7
2. การปรับสภาพสัญญาณและเก็บข้อมูล ปรับสภาพสัญญาณด้วย
โมดูลวัดสัญ ญาณรุ่น NI 9237 ที่ตรวจวัดสัญญาณแบบ Strain
โมดู ล ตรวจวั ด นี้ ต้ อ งท างานร่ ว มกั บ โปรแกรมเก็ บ ข้ อ มู ล ที่
พั ฒ นาขึ้ น มาเองส าหรั บ โครงการนี้ ด้ ว ยภาษา LabView
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้สาหรับรับสัญญาณจากเซนเซอร์ 3 ชิ้น
แล้ ว บั น ทึ ก ผลเพื่ อ การประมวลผลในขั้ น ต่ อ ไป นอกจากนี้ยัง
สามารถแสดงผลรู ป แบบกราฟเพื่ อ การตรวจสอบในสนาม
ระหว่างการตรวจวัดได้ด้วย
3. การประมวลผลสัญญาณ ข้ อ มูลที่ตรวจวัดได้จ ากขั้ นตอนก่อน
หน้า จะถูกประมวลผลด้วยโปรแกรม MATLAB เพื่อ แปลงเป็น
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. แรงกดในก้านเจาะ F(t) โดยการแปลงผลจาก
strain gauge จานวน 4 ตัว 2. ความเร็วของการสั่นในก้านเจาะ
v(t) โ ด ย ก า ร แ ป ล ง ผ ล จ า ก เ ซ น เ ซ อ ร์ วั ด ค ว า ม เ ร่ ง
(Accelerometer) จานวน 2 ตัว ดังแสดงในรูปที่ 8
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2.5 สถานที่ทดสอบ
ทาการทดสอบตอกหยั่งแบบเบาและตอกทดสอบมาตรฐาน ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 10 จุ ดทดสอบ ในช่ว งความลึก 0-5 เมตร โดย
แสดงพิกัดที่ได้ทาการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดจุดทดสอบในกรุงเทพมหานคร 10 จุด
จังหวัด
ตาแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รูปที่ 6 รูปแบบการวัดพลังงานเครือ่ งมือทดสอบ DPL
Accelerometer
s

Strain gauges
รูปที่ 7 ก้านทดสอบวัดพลังงาน

2.4 การคานวนพลังงาน

กรุงเทพมหานคร
สถานที่
พิกัด (ละติจูด/ลองติจูด)
เมืองทองธานี BP-1
13.899458,100.544400
เมืองทองธานี BP-2
13.903697,100.543609
เมืองทองธานี BP-3
13.910078,100.544388
เมืองทองธานี BP-4
13.916088,100545094
เมืองทองธานี BP-5
13.918177,100.545621
บางนา BP-2
13.661250,100.637694
สามย่าน BP-1
13.734027,100.524447
สามย่าน BP-2
13.734056,100.524653
อ่อนนุช BP-1
13.721214,100.700836
อ่อนนุช BP-2
13.719462,100.700694
อ่อนนุช BP-3
13.716758,100.700915
อ่อนนุช BP-4
13.713370,100.700613

การตรวจวัดพลังงานที่ SPT และ DPL โดยการติดตั้งเซนเซอร์วัดความ
แรงและความเร็ว เข้ าที่ก้านเจาะของเครื่อ งมือ ทดสอบ DPL,SPT แล้ว นา 3. ผลการทดสอบ
อุปกรณ์ที่ดัดแปลงแล้วไปใช้ตรวจวัดพลังงานการตอกที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง
3.1
ผลการทดสอบการตอกทดสอบมาตรฐาน
การตกกระทบของตุ้มน้าหนัก โดยพลังงานการตอกได้จากการคานวณจาก
การตอกทดสอบมาตรฐาน ทดสอบทั้งหมด 10 หลุมเจาะ นาค่า Nspt ที่
สมการที่ (1) ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ตามมาตรฐาน ASTM D4633 โดยรู ป แบบการ
ระยะ 0-5 เมตร จากโครงการเจาะสารวจดินในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 3
ตรวจวัดพลังงานออกมาในรูปแบบกราฟดังแสดงในรูปที่ 8
โครงการ
ได้แก่ 1. โครงการเมืองทองธานี 2. โครงการบางนา 3. โครงการ
𝑚𝑎𝑥
𝐸 = ∫0 𝐹(𝑡)𝑣(𝑡)𝑑𝑡
(1)
ทางแยกต่างระดับ ทับช้าง-อ่อนนุช

รูปที่ 8 การตรวจวัดแรงและความเร็วของก้านเจาะเพือ่ นาไปคานวณพลังงานการ
ตอกที่เกิดขึน้ จริง [11]

โดยในการตรวจวัดพลังงานที่ SPT ใช้การคานวนการปรับแก้พลังงานที่
60 เปอร์เซ็นต์ (N60) จากสมการที่ (2)
𝑁60 = 𝑛 ∗

𝐸𝑚
𝐸60

%

(2)

N60 = ค่า N ที่พลังงาน 60 เปอร์เซ็นต์
Em = พลังงานจากการวัดในสนาม
E60 = พลังงานที่ 60 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 9 รายงานผลการเจาะสารวจดินทางแยกต่างระดับ ทับช้าง-อ่อนนุช หลุม
เจาะ BH 1
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3.2

ผลการทดสอบการตอกหยั่งแบบเบา

จากการเข้าไปทดสอบร่วมกับโครงการเจาะสารวจดิน ได้ค่าทดสอบ
DPL เพื่อนามาใช้เปรียบเทียบ ผลทดสอบ SPT ทั้งหมด 10 จุดทดสอบ ใน
ระดับความลึก 0-5 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 10

Blow count(n)
0
0

10

20

30
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จากรูป การกระจายตัวของพลังงานด้วยตุ้มตอกโดนัทเป็นรูปแบบการ
กระจายตั ว ปกติ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 36.35% และ มี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 10.90%
3.3.2 ตุ้มตอกแบบเซฟตี้
การทดสอบตุ้มตอกมาตรฐาน ด้วย ตุ้มตอกเซฟตี้ ทั้งหมด 34 ข้อมูล
เมื่อนาผลการทดสอบมาแสดงในกราฟแท่งเพื่อดูข้อมูลการกระจายตัวและ
ค่าเฉลี่ยของพลังงานประสิทธิผลได้ดังแสดงในรูปที่ 12

-1

Depth(m)

-2
-3
-4
-5

รูปที่ 12 ค่าพลังงานประสิทธิผลของตุม้ ตอกเซฟตี้
-6

DPL

รูปที่ 10 การทดสอบตอกหยั่งแบบเบา ที่ โครงการบางนา BH 2

3.3

ผลการทดสอบพลังงานตอกทดสอบมาตรฐานตามชนิดตุ้มตอก

การทดสอบวัดพลังงานตอกทดสอบมาตรฐานในงานวิจัยครั้งนี้ทาการ
ทดสอบทั้งหมด 2 หลุมตอกทดสอบ โดยในการตอกทดสอบมาตรฐาน ใช้
ตุ้ ม ตอกทั้ ง หมด 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ โดนั ท และ เซฟตี้ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ทดสอบวั ด
พลังงานที่วัดได้จ ากการทดสอบ มีดังนี้ 1.ตุ้มตอกทดสอบโดนัท ได้ค่า
ทดสอบจ านวน 34 ข้ อ มู ล และทดสอบในช่ ว ง 1-5 เมตร 2.ตุ้ ม ตอก
ทดสอบเซฟตี้ ได้ค่าทดสอบจานวน 28 ข้อมูล และทดสอบในช่วง 1-5 เมตร
โดยจะแสดงกราฟแท่งพลังงานประสิทธิผลตามชนิดตุ้มตอกดังต่อไปนี้

จากรูป การกระจายตัวของพลังงานด้วยตุ้มตอกเซฟตี้เป็นรูปแบบการ
กระจายตั ว ปกติ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 55.26% และ มี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 5.85%
3.4

ผลการทดสอบพลังงาน DPL แบ่งตามลักษณะชั้นดิน

จากผลรายงานเจาะสารวจดินมีผลทดสอบหาคุณสมบัติข องดินด้วย
วิธีการ Unified Soil Classification ผลทดสอบในช่วง 1-5 เมตร ได้ดิน 2
ชนิด ได้แก่ ดินเหนียวอ่อน มีจานวนข้อมูล 90 ข้อมูล อยู่ในช่วงความลึก 25 เมตร ดินทรายถม มีจานวนข้อมูล 22 ข้อมูล อยู่ในช่วงความลึก 1-2 เมตร
สาหรับทดสอบหาพลังงานดังแสดงในรูปที่ 13

3.3.1 ตุ้มตอกแบบโดนัท
การทดสอบตุ้มตอกมาตรฐาน ด้วย ตุ้ม ตอกโดนัท ทั้งหมด 34 ข้อมูล
เมื่อนาผลการทดสอบมาแสดงในกราฟแท่งเพื่อดูข้อมูลการกระจายตัวและ
ค่าเฉลี่ยของพลังงานประสิทธิผลได้ดังแสดงในรูปที่ 11

รูปที่ 13 ค่าพลังงานประสิทธิผลของเครือ่ งตอกหยั่งแบบเบาแบ่งตามชนิดดิน

จะพบว่า ค่าพลังงานที่ชั้นดินเหนียวอ่ อน มีค่า พลังงานอยู่ที่ 67.07%
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 7.76% ชั้นดินทรายถม มีค่าพลังงานอยู่ที่
31.96% และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 6.96%
รูปที่ 11 ค่าพลังงานประสิทธิผลของตุม้ ตอกโดนัท
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4. บทสรุป

วิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากพลังงานการทดสอบ SPT ของตุ้มตอก โดนัท และ เซฟตี้ ผลการ
ทดสอบค่าพลังงานประสิทธิผล ได้ 36.35% และ 55.26% ตามลาดับ ต้อง
ปรับแก้พลังงานไปที่ 60% จากสมการที่ 2 จะได้ค่าแฟคเตอร์สาหรับปรับแก้
พลังงาน ซึ่งมีค่าดังนี้ 0.607 สาหรับตุ้มตอกโดนัท และ 0.921 สาหรับตุ้ม
ตอกเซฟตี้ ส่วนค่าแฟคเตอร์สาหรับปรับแก้การทดสอบ DPL จะแบ่งตาม
ชนิดดินจะปรับแก้ที่ 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้เกิดการสูญ เสียพลังงาน ซึ่งมี
ค่าดังนี้ 0.670 สาหรับชั้นดินเหนียวอ่อน 0.319 สาหรับชั้นดินทรายถม เมื่อ
ปรับแก้เสร็จสิ้นจากทั้งหมด 10 ชุดข้อมูล จะได้กราฟความสัมพันธ์ดังแสดง
ในรูปที่ 14 และ 15

จากผลการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้
1. ค่าพลังงานประสิทธิผลที่วัดได้จากเครื่องตอกทดสอบมาตรฐาน
เท่ากับ 36.35% สาหรับตุ้มตอกโดนัท 55.26% สาหรับตุ้มตอก
เซฟตี้ และค่าพลังงานประสิทธิผลจากเครื่องตอกหยั่งแบบเบา
แบ่งตามชนิดชั้นดิน เท่ากับ 67.07% สาหรับดินเหนียวอ่อน
2. กราฟเปรียบเทียบค่าทดสอบเครื่องตอกหยั่งแบบเบากับเครื่อง
ตอกทดสอบมาตรฐานจากการปรับแก้พลังงาน สาหรับชั้นดิน
เหนียวอ่อน จะได้สมการดังนี้ N60 = 0.542Ndpl – 9.341 โดยมี
ค่ า ความแปรปรวน R2 = 0.5745 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ มู ล การ
กระจายออกจากเส้นแนวโน้มอยู๋ในช่วงกว้าง แต่แนวข้อมูลอยู่
รวมกลุ่ ม ในช่ ว งแนวโน้ ม คิ ด เป็ น 70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของข้ อ มู ล
ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า งานประเมินสหสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบ
ดินเหนียวอ่อน เหมาะสมสาหรับนาไปใช้ งานฐานรากระดับตื้น
พื้นที่ดินเหนียวอ่อน
3. กราฟเปรียบเทียบค่าทดสอบเครื่องตอกหยั่งแบบเบากับเครื่อง
ตอกทดสอบมาตรฐานจากการปรับแก้พลังงาน สาหรับชั้นดิน
ทรายถม จะได้สมการดังนี้ N60 = 0.4167Ndpl + 34.781 โดยมี
ค่ า ความแปรปรวน R2 = 0.3131 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ มู ล การ
กระจายออกจากเส้นแนวโน้มค่อ นข้ างมาก เนื่อ งจากข้ อมูลที่
ทดสอบมีจานวนน้อยและข้อมูลอยู่ในช่วงความลึกต่าทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในหลายๆปัจจัย สมการที่ได้จึงยังไม่เหมาะสมสาหรับ
นาไปใช้

รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอกทดสอบมาตรฐาน และการตอกหยั่งแบบ
เบา ในชั้นดินเหนียวอ่อน

กิตติกรรมประกาศ
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เบา ในชั้นดินทรายถม
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วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับผ่านฐานรากเขื่อนที่เป็นดินไม่เชื่อมแน่น
The Methods for Investigating the Backward Erosion in Cohesionless Soil Foundation
ณัฐฐา ไชโสกเชือก1, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์2 และ ชิโนรส ทองธรรมชาติ3
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: nuttha5022@gmail.com

บทคัดย่อ
เนื่อ งจากความต้อ งการใช้น้า เพิ่มขึ้ นอย่า งมากจากทั้ งการเพิ่ ม ของ
ประชากรและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่แหล่งน้้าแห่ง
ใหม่พัฒนาขึ้ นได้ล้า บาก สถานการณ์เช่นนี้คล้า ยบั ง คับ ให้ ห น่ว ยงานที่
รับผิดชอบต้องทบทวนการเพิ่มปริมาตรเก็บกักในอ่างเก็บน้้าอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การเพิ่มปริมาตรน้้ายิ่งท้าให้แรงดันน้้าเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงต่อ
การรั่วซึมโดยเฉพาะที่ฐานรากเขื่อน ในกรณีที่ฐานรากเขื่อนเป็นดินตะกอน
ทรายหรือทรายแป้งที่มี PI น้อยกว่า 7 จะอ่อนไหวต่อกลไกการพิบัติแ บบ
การกั ด เซาะย้อ นกลั บ แม้ ว่ า เขื่ อ นได้ เก็ บ น้้ า ไว้เ ป็ นเวลานานแล้ว ก็ตาม
ความปลอดภัยจากกลไกการพิบัตินี้จ้าเป็นต้องถูกตรวจสอบ ในขั้นการ
ออกแบบ การไหลซึมผ่านฐานรากเขื่อนอาจถูกประเมินไว้ได้ด้วยสมการเชิง
ประสบการณ์ หรือลาดระดับวิกฤติที่จุดออก ซึ่งต่อมาได้ เพิ่มการพิจารณา
ตัวคูณปรับแก้เพื่อหาค่าลาดระดับน้้าวิกฤตจากผลการทดสอบการไหลทาง
ขึ้น รวมทั้งการทดสอบด้วยแบบจ้าลองทางกายภาพที่พบว่าความต้านทาน
ของดินไม่มีความเชื่อ มแน่นต่อ การไหลซึมสัมพันธ์ ค่า สัมประสิทธิ์ค วาม
สม่้า เสมอของดินฐานราก บทความนี้ได้น้า วิธีก ารตรวจสอบข้ างต้นมา
ทดลองใช้กับกรณีศึกษาเขื่อนมูลบน เพราะเคยมีประวัติการรั่วซึม ผลการ
ตรวจสอบพบว่าวิธีสมการเชิงประสบการณ์ และลาดระดับวิกฤติที่จุดออก
เหมาะสมกับดินฐานรากที่มีขนาดคละกันดีและมีเสถียรภาพภายใน แต่ถ้า
ดินฐานรากเป็นดินที่ขนาดคละไม่ดี วิธี การตรวจสอบด้วยแบบจ้าลองแสดง
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม
ค้าส้าคัญ: การกัดเซาะย้อนกลับ, ดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น, ลาดระดับน้้า,
จุดทางออก, ค่าสัมประสิทธิ์ความสม่้าเสมอ

Abstract
The demand of water has been increasing rapidly caused by
the population and extension of economic activity while the
new water resource project is developed hardly. Under this
situation, it seems to force the government agency who take in
charge to review inevitably the heightening for the existing
reservoirs. The heightening of reservoir with additional water
pressure may result in the risk of leakage at dam foundation.

The dam foundation comprised with the cohesionless soil (PI <
7) is sensitive to be failed by backward erosion. Even the
reservoir has operated for a certain period though the safety of
the dam against backward erosion should be investigated. In
design stage, the underseepage might be evaluated by the
empirical equation of either or by the critical exit gradient
proposed. After that gave the adjusting factor for critical exit
gradient based on their upward flow tests. Including the physical
models showed the resistance of the soil related to the
coefficient of uniformity of the soil. These methods are applied
for a study cases of Mun Bon dam that had a history of leakage
to investigate the backward erosion within the dam foundation.
The results shows that the methods of the empirical equation
and the critical exit gradient are workable for the well graded
and internally stable soil foundation. In the other hands, the
method of the physical models conforms with the appearance
in the field.
Keywords: Backward Erosion, Cohesionless Soil, Hydraulic
Gradient, Exit Gradient, Coefficient of Uniformity

1. บทนา
เนื่อ งจากความต้อ งการใช้น้า เพิ่มขึ้ นอย่า งมากจากทั้ งการเพิ่ ม ของ
ประชากรและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่แหล่งน้้า
แห่งใหม่พัฒนาขึ้นได้ล้าบาก สถานการณ์เช่นนี้คล้ายบังคับให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องทบทวนการเพิ่มปริมาตรเก็บกักในอ่างเก็บน้้าอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การเพิ่มระดับเก็บกัก หรือ การเพิ่มปริมาตรน้้า ยิ่งท้าให้แรงดันน้้า
เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมโดยเฉพาะที่ฐานรากเขื่อน
ที่ผ่านมาอ่างเก็บน้้าในประเทศไทยที่เพิ่มศักยภาพโดยเพิ่มระดับเก็บกัก
ไปแล้วประมาณ 14 แห่ง โดยเฉพาะโครงการในภาคตะวันออก เช่น เขื่อน
คลองสียัด, เขื่อนบางพระ และเขื่อนประแสร์ ถึงแม้ว่าโครงการเหล่านี้ได้ถูก
ทดสอบเก็บน้้าแล้วก็ตาม หากดินฐานรากเป็นดินที่อ่อนไหว เมื่อถูกกระตุ้น
ด้วยความดันน้้าที่สูงขึ้น ย่อมจ้าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
รู ป แบบการพิ บั ติ จ ากการกั ด เซาะย้ อ นกลั บ (Backward Erosion, BE)

GTE23-1

1461

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

เพราะจะเกิดการพิบัติ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในประเทศไทยเขื่อ นที่เคยเกิด
ความเสีย หายและพิบั ติจ ากการกัดเซาะย้อ นกลับ ในฐานรากเขื่ อน เช่น
เขื่อนมูลบน ในเดือนตุลาคม 2533 และเขื่อนมรสวบ เดือนสิงหาคม 2562
เป็นต้น
องค์ ค วามรู้ ใ นปั จ จุ บั น เรื่ อ งพฤติ ก รรมการไหลซึ ม ของ ICOLD [1]
ได้แบ่งเส้นทางการไหลซึมเป็น 3 เส้นทาง อันได้แก่ 1) การไหลซึมผ่านตัว
เขื่ อ น (Seepage through Embankment) 2) การไหลซึ ม ผ่ า นฐานราก
เขื่อน (Seepage through Dam Foundation) 3) การไหลซึมผ่านตัวเขื่อน
สู่ ฐ า น ร า ก เ ขื่ อ น ( Seepage through Embankment into Dam
Foundation)
แต่ละเส้นทางการไหลซึมจะมีการพัฒนาดังแสดงในรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 3
ตามล้าดับ โดยการพิบัติของเขื่อนมีกลไกที่ท้าให้เกิดกระบวนการของการ
ไหลซึมจนน้าไปสู่การพิบัติได้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. Initiation ขั้นตอนที่การกัดเซาะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเส้นทางของ
การไหล และวัสดุ
2. Continuation ขั้ น ตอนการกั ด เซาะต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ผลจากการ
กรอง (Filtering)
3. Progression ขั้นตอนการกัดเซาะพัฒนา ดินที่ถูกกัดเซาะได้เชื่อมต่อ
กันเป็นโพรงและมีขนาดใหญ่ขึ้น
4. Breach Formation and Failure ขั้ นตอนการเกิดการพิบั ติ วัสดุ
สูญเสียไปจากการพัดพาน้าไปสู่การทรุดตัวของสันเขื่อนหรือการเคลื่อนตัว
จากความดันน้้าที่สูง จนท้าให้น้าล้นข้ามสันเขื่อนได้
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ทั้งนีก้ ารกัดเซาะย้อนกลับเป็นกลไกหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในฐานรากเขื่อน
มากกว่ า ในตั ว เขื่ อ น ที่ ดิ น ฐานรากมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การถู ก กัด เซาะ
ย้อนกลับ เป็นกลุ่มดินที่มีความเชื่อมแน่นน้อย (PI < 7) และชั้นดินมีการ
วางตัวต่อเนื่องจากด้านเหนือน้้าไปด้านท้ายน้้า
รู ป ที่ 2 เป็ น ตั ว อย่ า งรู ป แบบกลไกการกั ด เซาะผ่ า นฐานรากเขื่ อ น
โดยการกั ด เซาะเริ่ ม ต้ น (Initiation) เริ่ ม จากดิ น ฐานรากด้ า นท้ า ยน้้ า ที่
เรี ย กว่ า จุ ด ทางออก (Exit Point) ไม่ มี เ สถี ย รภาพ สู ญ เสี ย หน่ ว ยแรง
ประสิทธิผลและเริ่มเกิดการพัดพาเม็ดดินจากความดันน้้าในลักษณะทราย
ผุด (Boiling) แสดงตัวอย่างทรายผุดดังในรูปที่ 4 หากระบบกรองด้านท้าย
น้้ า ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เม็ ด ดิ น จะถู ก พั ด พา ออกไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuation) ซึ่งการพัดพาเม็ดเม็ดดินจะค่อยๆ กัดเซาะย้อนกลับไป
ด้านเหนือน้้า จะเห็นว่าจุด Exit Point จะเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งย้อนกลับไป
ด้านเหนือน้้าเรื่อยๆ จากนั้นชั้นดินที่ถูกกัดเซาะจะพัฒนาเชื่อมต่อกันเป็น
โพรง หรือเรียกว่าขั้น Progression จนกระทั่งโพรงขยายตัวเรื่อยๆ เมื่อการ
ขยายตัวของโพรงมากขึ้นจนน้าไปสู่การทรุดตัวของตัวเขื่อนหรือการเคลื่อน
ตัว จนท้าให้น้าล้นข้ามสันเขื่อนได้ หรือเกิด Breach and Failure

ที่มา: ICOLD (2017)
ที่มา: Fell et al. (2015)

รูปที่ 1 กระบวนการพิบัติเนื่องจากการไหลซึมผ่านตัวเขื่อน

รูปที่ 4 Sand Boil ที่เกิดขึน้ บริเวณด้านท้ายน้้าของพนังกัน้ น้้า

2. วิธีการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับ
ในส่วนนี้ได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบการไหลซึมผ่านดินฐานรากที่มี
ความอ่อนไหวต่อการถูกกัดเซาะย้อนกลับ ดังนี้
ที่มา: ICOLD (2017)

รูปที่ 2 กระบวนการพิบัติเนื่องจากการไหลซึมผ่านฐานรากเขื่อน

2.1 Creep Ratio ของ Bligh (1910)
ในปีค.ศ. 1910 Bligh พิจารณาการไหลซึมผ่านฐานรากตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น
ไปจนถึงขั้นพิบัติด้วยสมการเชิงประสบการณ์ (Empirical Equations) ด้วย
วิธี Creep Ratio ดังสมการที่ 1 [2]
𝐶𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝 =

ที่มา: ICOLD (2017)

รูปที่ 3 กระบวนการพิบัติเนื่องจากการไหลซึมผ่านตัวเขื่อนสูฐ่ านรากเขื่อน

𝐿𝐵𝑙𝑖𝑔ℎ

(1)

∆𝐻

โดยที่ 𝐶𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝 คือ Creep Ratio, 𝐿𝐵𝑙𝑖𝑔ℎ คือ ความยาววิกฤตของ
เส้ น ทางการไหลซึ ม ที่ ไ ด้ จ ากผลรวมในแนวราบและแนวดิ่ ง (Critical
GTE23-2
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Seepage Length) หน่วยเป็นเมตร, ∆𝐻 คือ ความต่างศักย์ของระดับน้า้
ด้านเหนือน้้าและด้านท้ายน้้า (Head Difference) หน่วยเป็นเมตร
Creep Ratio ที่ ป ลอดภั ย ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า Minimum Creep Ratio
ที่ก้าหนดไว้ในตารางที่ 1 ซึ่งได้จากกรณีศึกษาที่เกิดการกัดเซาะย้อนกลับใต้
ฐานรากเขื่ อ น จะเห็ น ว่ า Bligh ยั ง ไม่ มี ก รณี ศึ ก ษาที่ ฐ านรากเป็ น ดิ น
Medium Sand, Fine Gravel, Medium Gravel แ ล ะ Coarse Gravel,
including Cobbles
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เมื่อ
𝐶𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 > 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
1

1

<

𝐶𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑖𝑎𝑣𝑔 < 𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

จะได้ว่า
𝐹𝑆 =

𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

≃

𝑖𝑎𝑣𝑔

𝐶𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝
𝑀𝑖𝑛. 𝐶𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝

ตารางที่ 1 Minimum Creep Ratio
Piping Material

Minimum Creep Ratio

Very Fine Sand or Silt

18

Fine Sand

15

Coarse Sand

12

Gravel and Sand

9

2.2 วิธี Critical Gradient ของ Terzaghi & Peck (1948)
ปีค.ศ. 1948 Terzaghi & Peck วิเคราะห์การไหลซึมผ่านฐานรากตาม
หลักกลศาสตร์ พิสูจน์ได้ว่า ลาดระดับน้้าวิกฤตที่จุดทางออก (Exit Point)
ดังสมการที่ 3 เมื่อลาดระดับน้้าบริเวณจุดทางออกมีค่าสูงกว่าลาดระดับน้้า
วิกฤต แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิด Boiling ด้านท้ายน้้า [4]

ปีค.ศ. 2007 Ammerlann ได้ศึกษาวิธีของ Bligh ผ่านกรณีศึกษาของ
พนังกั้นแม่น้า Mississippi ในประเทศสหรัฐอเมริกา พนังมี ฐานรากเป็น
ทรายหยาบปนกรวด (Coarse sand and Gravel) ไปจนถึงทรายละเอียด
(Fine Sand) [3] รูปที่ 5 แสดง 𝐶𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝 (L/H) ของ Bligh กับระดับน้้า
สูงสุด (Hmax) จะเห็นว่า พนังที่พิบัติส่วนใหญ่มีค่า L/H ต่้ากว่า 18 ขณะที่
18 - 43 ยังพบ Sand Boil แต่เมื่อ L/H มากกว่า 43 จะไม่เกิด Sand Boil
นั่นแปลว่า Creep Ratio น้อยกว่า 43 ไม่ปลอดภัยต่อ การออกแบบพนัง
หรือเขื่อนที่มีฐานรากเป็นทราย

𝑖𝑐 =

𝛾𝑏

(3)

𝛾𝑤

โดยที่ 𝑖𝑐 คือ ลาดระดับน้้าวิกฤต (Critical Gradient), 𝛾𝑏 คือ หน่วย
น้้าหนักลอยตัวของดินอิ่มตัวด้วยน้้า (Buoyant Weight of the Saturated
Soil) และ 𝛾𝑤 คือ หน่วยน้้าหนักของน้้า (Unit Weight of Water)
ในคู่ มื อ Design Standard No 13 ของ USBR [5] ได้ แ นะน้ า ค่ า
อัตราส่วนความปลอดภัยที่ยอมรับได้ (Allowable Factor of Safety) ต่อ
Boiling ด้านท้ายน้้า จากสมการที่ 4 และตารางที่ 2
𝐹𝑆 =

𝑖𝑐

(4)

𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡

โดยที่ 𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡 คื อ ลาดระดั บ น้้ า ในแนวดิ่ ง (Vertical Hydraulic
Gradient) บริเวณจุดทางออก (Exit Point) ซึ่งจะได้จากการวิเคราะห์การ
ไหลซึม
ตารางที่ 2 อัตราส่วนปลอดภัยที่ยอมรับได้ต่อ Boiling

ที่มา: Ammerlann (2007)
รูปที่ 5 ต้าแหน่ง Sand Boil กรณีศึกษาของพนังกัน้ แม่น้า Mississippi

เมื่อพิจารณาพบว่า Creep Ratio เป็นส่วนกลับของค่าลาดระดับ น้้า
เฉลี่ ย (Average Hydraulic Gradient) ที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณใต้ ฐ านรากดั ง
สมการที่ 2 และส่ ว นกลั บ ของ Minimum Creep Ratio คล้ า ยกั บ ค่ า
ลาดระดับน้้าวิกฤต (Critical Hydraulic Gradient)
1
𝐶𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝
1

≃ 𝑖𝑎𝑣𝑔

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

ชนิดของเขื่อน

Allowable F.S.

เขื่อนใหม่ (New Dam)

4.0

เขื่อนเดิมที่มีการซ่อมแซม (Remedial Repair)

4.0

เขื่อนเดิมที่มีอยู่แล้ว (Existing Dam)

3.0

เขื่อนที่มีฐานรากดี มีเครื่องมือวัดเพียงพอ

2.0 ถึง 2.5

2.3 วิธีการปรับแก้ Critical Gradient

ผลการทดสอบการไหลในทางขึ้น (Upward Flow) ในห้องปฏิบัติการ
ของนักวิจัยหลายท่าน เช่น ในปีค.ศ. 2007 Perzlmaier et al ได้เสนอตัว
คูณปรับแก้จากสมการของ Terzaghi & Peck เพื่อหาค่าลาดระดับน้้าวิกฤต
(2) ดังสมการที่ 5 [6]

≃ 𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

𝑖𝑐 = (0.7 𝑡𝑜 0.8)

GTE23-3
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(5)
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โดยที่ 𝑛 คือ ความพรุน (Porosity), 𝛾𝑠 คือ หน่วยน้้าหนักของเม็ด
ดิน (Unit Weight of the Particle)
2.4 แบบจาลองกายภาพของ Schmertmann (2000)
ในปีค.ศ. 2000 Schmertmann ด้าเนินการทดสอบด้วยแบบจ้าลอง
กายภาพ (Physical Model) แล้วพบว่า ความต้านทานของดินที่ไม่มีความ
เชื่อมแน่นต่อการไหลซึม (Maximum point gradient, 𝑖𝑝𝑚𝑡 ) สัมพันธ์กับ
ค่าสัมประสิทธิ์ความสม่้าเสมอของเม็ดดิน (Uniformity Coefficient, 𝐶𝑢 )
ของดินฐานราก ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งค่า 𝑖𝑝𝑚𝑡 หาจากสมการที่ 6 [7]
𝑖𝑝𝑚𝑡 = 0.05 ∗ 0.183(𝐶𝑢 − 1)

(6)

โดยที่ 𝐶𝑢 คือ ค่า สัมประสิทธิ์ความสม่้า เสมอของเม็ ดดิน หาได้ จ าก
𝑑60 /𝑑10

กลุ่มดินที่มีค่า 𝐶𝑢 น้อยกว่า 6 เป็นกลุ่มดินที่มีเม็ดดินขนาดเดียวคละ
กัน ท้าให้การยึดเกาะระหว่างเม็ดดินน้อยและมีช่องว่างมาก เมื่อมีน้าไหล
ซึมผ่าน เม็ดดินไม่สามารถเกาะตัวกันได้ดี จึงท้าให้เม็ดดินถูกพัดพาได้ง่าย
การปรั บ แก้ 𝑖𝑝𝑚𝑡 เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ขนาดจริ ง (Prototype) โดยการ
พิจารณาพารามิเตอร์ดังในสมการที่ (7)
(𝑖𝑝𝑚𝑡 )𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 =

(𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐶𝑠 𝐶𝐾 𝐶𝑧 𝐶𝛾 𝐶𝛼 )𝑖𝑝𝑚𝑡
𝐶𝑅

(7)
ที่มา: Schmertmann (2000)

โดยที่
i𝑝𝑚𝑡 = Maximum point seepage gradient needed foe
complete in The flume test based on the soil coefficient of
uniformity
𝐶𝐷 = Correction factor for (D/L)
𝐶𝐿 = Correction factor for total pipe length L
𝐶𝑠 = Correction factor for grain size
𝐶𝑘 = Correction factor, for permeability anisotropy. This is
for the anisotropy of the soil layer subject to backward erosion,
not the embankment core as a whole
𝐶𝑧 = Correction factor for high-permeability under layer
𝐶𝛾 = Correction factor for density
𝐶𝛼 = Adjustment for pipe inclination
𝐶𝑅 = Correction factor for dam axis curvature
𝐷
= Depth of piping sand layer, in direction
perpendicular to 𝛼 (m)
𝐿
= Direct (not meandered) length between ends of a
completed pipe path, from downstream to upstream exit,
measured along the pipe path (m)

รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า 𝑖𝑝𝑚𝑡 และ 𝐶𝑢

ค่ า อั ต ราส่ ว นความปลอดภั ย (𝐹𝑝𝑥 ) ได้ จ ากการเปรี ย บเที ย บกั บ
Hydraulic Gradient (𝑖𝑓𝑥 ) ใต้ฐานรากเขื่ อ นที่จุ ดใดๆ ดังในสมการที่ 8
นอกจากนั้น Schmertmann ได้แนะน้าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยทีต่ า่้ สุด
(Minimum for Factor of Safety) ที่ยอมรับได้ ว่าขึ้นอยู่ระดับโอกาสของ
การไม่พิบัติ (Reliability) [8] ดังแสดงในตารางที่ 3 โอกาสของการไม่พิบัติ
แต่ละระดับ จะเลือกได้ตามรูปแบบเขื่อน ดังนี้ Reliability 90% ส้าหรับ
เขื่อนมีระบบระบายน้้า (Filter) ส่วน 95% หรือ 99% จะใช้ส้าหรับเขื่อน
ที่ไม่มีระบบระบายน้้า และยังพิจารณาถึงระดับผลกระทบจากการพิบัติของ
เขื่อนร่วมด้วย
𝐹𝑝𝑥 =

(𝑖𝑝𝑚𝑡 )𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

(8)

𝑖𝑓𝑥

โดยที่ (𝑖𝑝𝑚𝑡 )𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 คื อ Critical Gradient ที่ ป รั บ แก้ค่า แล้ว
และ 𝑖𝑓𝑥 คือ Hydraulic Gradient บริเวณใต้ฐานเขื่ อ นที่จุ ด 𝑥 (เลือ ก
ต้าแหน่งที่ค่า 𝑖 มากที่สุด)
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ต่้าสุดที่ยอมรับได้ ขึน้ อยู่ระดับ
โอกาสของการพิบัติไม่เกิดขึ้น
RELIABILITY =
[𝟏 − 𝒑(𝑭. 𝑺. < 𝟏)]
90%
95%
99%
2.6
3.2
4.8

Minimum for maximum single
value of 𝐹𝑝𝑥
Minimum for average value of
1.4
1.7
𝒇𝑝𝑥 over L = 𝐹𝒑
หมายเหตุ: 𝐹𝑝𝑥 เหมาะสาหรับการใช้โปรแกรม Finite Element
𝐹𝒑 เหมาะสาหรับการประมาณแบบหยาบ

2.4

จะเห็ น ว่ า วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ น การตรวจสอบ
อัตราส่วนความปลอดภัยที่อาศัยหลักสมดุลย์จ้ากัด (Limit Equilibrium)
ของแรง ซึ่งแทนขั้นตอนการเริ่มต้นของการกัดเซาะย้อนกลับ

3. กรณีศึกษา
เขื่อนมูลบน ต้าบลจระเข้หิน อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็น
เขื่อนดินถมเนื้อเดียว (Homogeneous Dam) ความสูงลึกที่สุดประมาณ
32.7 เมตร ความยาวสั น เขื่ อ น 880 เมตร ตั ว เขื่ อ นตั้ ง อยู่ บ นฐานราก
ตะกอนทรายไม่สม่้าเสมอ ประกอบด้วยชั้นดินเหนียวปนทราย (Silty Clay)
และชั้นทรายละเอียดถึงปานกลาง (Fine-Medium Sand) ที่แทรกสลับกัน
เป็นชั้นๆ ดังแสดงในรูปที่ 7 ในแบบก่อสร้างแสดงการปรับปรุงชั้นดินฐาน
รากเพื่อปิดกั้นการไหลซึม โดยการขยายฐานของเขื่อนให้กว้างออกไปด้าน
เหนือน้้า ภายในตัวเขื่อนมีชั้นกรอง Chimney Drain และ Blanket Drain
พร้อ มติดตั้ง Relief Well บริเวณด้า นท้า ยน้้า เพื่อ ช่ว ยระบายน้้า และลด
ความดันน้้า
โอบเอื้อ วราทร [9] อธิบายว่า เขื่อนมูลบนด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2532 แล้วเริ่มเก็บน้้าครั้งแรกปลายปีพ.ศ. 2532
เมื่อวันที่ 4 เดือนตุลาคม 2532 ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า ประมาณ 20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพายุโซนร้อนอีร่าและโลล่า
ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท้าให้เกิดฝนตกหนักในเขตลุ่มน้้ามูล
ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ปริมาณน้้าในอ่างฯ มีเพิ่มมากขึ้นถึง 131
ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดการรั่วซึมในจุดที่
1 (กม. 0+856) บริเวณรางระบายน้้า ด้านท้ายเขื่อนเป็นรูโพรงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.15 เมตร ลักษณะสีของน้้าที่ไหลพุ่งออกมาเป็นสี
น้้ า ต า ล ขุ่ น มี ต ะ ก อ น ท ร า ย ป ะ ป น อ อ ก ม า เ ป็ น จ้ า น ว น ม า ก
ดั ง ในรู ป ที่ 8 แสดงลั ก ษณะช่ อ งเปิ ด ด้ า นท้ า ยน้้ า ที่ มี น้ า รั่ ว ออกมาจาก
Rockfill Toe
จุดรั่วที่ 2 (กม.0+475) เกิดขึ้นบนลาดท้ายเขื่อน ขนาดของรูรั่วมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.12 เมตร พบตะกอนดินทรายไหลปนออกมากับ
น้้าเป็นจ้านวนมาก ในภายหลังได้เกิดการยุบตัวของดินถมตัวเขื่อนถล่มลง
ไปปิ ดกั้นทางรั่วซึม ท้า ให้ ป ริมาณที่ก้าลังไหลพุ่งออกมาอย่า งรุนแรง ลด
น้อ ยลง ท้า ให้ สามารถแก้ไขเร่งด่ว นและหยุ ดการรั่ว ซึมของน้้า ที่จุ ดนี้ได้
ส้าเร็จ

รูปที่ 8 ช่องเปิดด้านท้ายน้้าจุดรัว่ ที่ 1 ของเขื่อนมูลบนที่เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2533

การตรวจสอบการกั ด เซาะย้ อ นกลั บ แบ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ก่ อ น
ปรับปรุงเขื่อน และหลังปรับปรุงเขื่อนโดยการเพิ่มก้าแพงทึบน้้าในชั้นฐาน
ราก (Cutoff Wall) ในการวิเคราะห์ ได้เลือกหน้าตัด กม.0+838 เป็นตัว
แทนที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหลซึม เพราะว่าอยู่ใกล้บริเวณจุดรั่วที่ 1 และ
มี ผลการส้ารวจธรณีวิทยาฐานรากชัดเจน ระดับ น้้า ที่ใช้ในการวิเคราะห์
เท่ากับ +220.42 ม.รทก. ซึ่งเป็นระดับน้้า ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2533
ส่วนคุณสมบัติค่าความซึมน้้าของดินและหิน ได้อ้างอิงจากกรมชลประทาน
[10] และวิทยานิพนธ์ของวรวุฒิ ปิณฑะบุตร [11] โดยเลือกค่า Expected
Value มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งค่าความซึมน้้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ส้าหรับ
เขื่อนมูลบนแสดงดังในตารางที่ 4 ส้าหรับค่าความความหนาแน่นของวัสดุ
ดินฐานรากเขื่อน ไม่พบข้อมูลผลการทดสอบการบดอัดดิน ในการวิเคราะห์
จึงอ้างอิงค่า Typical Value ของความหนาแน่นของดินตะกอนเม็ดหยาบ
มาใช้ในการวิเคราะห์
ตารางที่ 4 ค่าความซึมน้้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ส้าหรับเขือ่ นมูลบน
บริเวณ

ชนิดดิน

Embankment
Soil Foundation I
Soil Foundation II
Fine Filter
Coarse Filter
Fresh Rock
Cutoff Wall

SC, CL
CL
SP
-

ค่าความซึมน้า
(ซม./วินาที)
1.00×10-8
4.80×10-7
2.70×10-4
3.82×10-3
4.80×10-1
1.00×10-4
1.00×10-7

อัตราส่วนแนวราบ
ต่อแนวดิ่ง
3
9
1
1
1
1
1

พฤติกรรมการไหลซึมจากแบบจ้าลองก่อนการปรับปรุงเขื่อน ผลการ
วิเคราะห์ เส้นความสูงน้้ารวม พบว่ามี การไหลซึมผ่านฐานรากมากกว่าตัว
เขื่อน โดยเฉพาะบริเวณชั้นฐานรากดินตะกอนทรายมีการไหลซึมมากกว่า
บริเวณอื่นเพราะมีปริมาณลูกศร (Vector) มากกว่าบริเวณอื่น ดังแสดงใน
รูปที่ 9 และรูปที่ 10 เมื่อพิจารณาลาดระดับน้้า บริเวณที่มีค่าลาดระดับ
น้้า สูง ได้แ ก่ จุ ดทางเข้ า Chimney Drain และ จุ ดทางออกด้า นท้า ยน้้า
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ซึ่ ง มี ค่ า ลาดระดั บ น้้ า ประมาณ 0.140 และ 0.133 ตามล้ า ดั บ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าลาดระดับน้้าวิกฤต มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด ทรายผุด
ด้านท้ายน้้า และหากระบบกรองด้านท้ายน้้าไม่มีประสิทธิภาพ เม็ดดินจะ
ถูกพัดพาออกไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเหตุการณ์รั่วซึมในปีพ.ศ. 2533
พบการรั่วซึมบริเวณด้านท้ายน้้า ลักษณะของน้้าที่ไหลออกมาเป็นสีน้าตาล
ขุ่น
ส้าหรับพฤติกรรมการไหลซึมจากแบบจ้าลองหลังการปรับปรุงเขื่อน
โดยเพิ่มก้าแพงทึบน้้าในชั้น ดินฐานราก พบว่าค่าลาดระดับน้้าบริเวณจุด
ทางเข้ า Chimney Drain และจุ ดทางออกด้า นท้ายน้้า ลดลงอยู่ที่ 0.029
และ 0.066 จะเห็นว่าระบบการท้างานของก้าแพงทึบน้้าจะช่วยท้าให้อัตรา
การไหลซึมและแรงดันน้้าในบริเวณด้านท้ายน้้าลดลง
ผลการตรวจสอบการกั ด เซาะย้อ นกลับ แต่ล ะวิธี ส้า หรับ กรณีก่ อ น
ปรับปรุงเขื่อนแสดงในตารางที่ 5 ซึ่งรายละเอียดการตรวจสอบจะกล่าวใน
ล้าดับดังนี้
การตรวจสอบด้วยวิธี ของ Bligh ค้านวณค่า Creep Ratio ได้เท่ากับ
14.67 ซึ่งมากกว่าค่า Minimum Creep Ratio ของดิน Coarse Sand ที่มี
ค่าเท่ากับ 12 เพราะฐานรากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินตะกอนเม็ดหยาบ ผลการ
ตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับไม่เกิดขึ้นในฐานรากเขื่อน
การตรวจสอบด้วยวิธีของ Terzaghi & Peck ค้านวณค่าลาดระดับน้้า
วิก ฤต ( 𝑖𝑐 ) ได้เท่า กับ 0.594 และค่า ลาดระดับ น้้า ในแนวดิ่งบริเวณจุด
ทางออก (𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡 ) ที่ได้จากผลการวิเคราะห์การไหลซึมในโปรแกรมดังแสดง
ในรูปที่ 9 มีค่าเท่ากับ 0.026 เมื่อน้าทั้งสองค่ามาเปรียบเทียบกัน จะได้
อัตราส่วนปลอดภัย (Factor of Safety, F.S.) เท่ากับ 23.02
ในท้ า นองเดี ย วกั น วิ ธี ข อง Perzlmaier ค้ า นวณค่ า 𝑖𝑐 ได้ เ ท่ า กั บ
0.416 เมื่อ เปรียบเทียบกับ 𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡 จะได้อัตราส่วนปลอดภัยเท่ากับ 16.1
จะเห็นว่าค่า F.S. ของวิธี Perzlmaier ต่้ากว่าวิธีของ Terzaghi & Peck แต่
ทั้ง 2 วิธีได้ค่ามากกว่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ยอมรับได้ที่เท่ากับ 3
การตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี ข อง Schmermann จ้ า เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ค ว า ม ส ม่้ า เ ส ม อ ( Uniformity Coefficient, 𝐶𝑢 )
ดังในรูปที่ 11 แสดงขนาดคละของชั้นดินฐาน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดิน CL,
CL-ML, ML, กลุ่มดิน SM และกลุ่มดิน SP เมื่อ พิจ ารณากลุ่มดินตะกอน
ทราย (SP) พบว่ามีค่า 𝐶𝑢 อยู่ระหว่าง 2.15 ถึง 2.46 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 6
ดังนั้นจึงใช้วิธีของ Schmertmann ในการตรวจสอบความปลอดภัยได้
Gravel
> 4.75 mm

Sand
0.075 - 0.002 mm
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วิธีของ Schmermann ค้านวณค่า 𝑖𝑝𝑚𝑡 ได้เท่ากับ 0.275 เมื่อน้าไป
คูณพามิเตอร์ปรับแก้ จะได้ (𝑖𝑝𝑚𝑡 )𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 เท่ากับ 0.207 ในขณะที่
ค่าลาดระดับน้้าสูงสุดบริเวณใต้ฐานเขื่อน (𝑖𝑓𝑥 ) ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ใน
โปรแกรมดังแสดงในรู ป ที่ 10 มีค่า เท่า กับ 0.133 เมื่อ น้า ทั้ง สองค่า มา
เปรียบเทียบกัน จะได้ F.S. เท่ากับ 1.5 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า F.S. ที่ยอมรับได้
(F.S. ที่ยอมรับได้เท่ากับ 2.6 โดยพิจารณาที่ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 90%
ส้าหรับเขื่อนมีระบบระบายน้้า)
ส้าหรับผลการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับ กรณีหลังปรับปรุงเขื่อน
แสดงในตารางที่ 6 ซึ่งรายละเอียดการตรวจสอบจะกล่าวในล้าดับดังนี้
การตรวจสอบด้วยวิธี ของ Bligh ค้านวณค่า Creep Ratio ได้เท่ากับ
16.23 ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรณีก่อนปรับปรุงเขื่อน เพราะความยาววิกฤตของ
เส้นทางการไหลซึม (𝐿𝐵𝑙𝑖𝑔ℎ ) ได้เพิ่มการพิจารณาความยาวของก้าแพงทึบ
น้้ า เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง และ Creep Ratio ที่ ค้ า นวณได้ มี ค่ า มากกว่ า
Minimum Creep Ratio ของดิน Coarse Sand ที่มีค่าเท่ากับ 12 ผลการ
ตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับไม่เกิดขึ้นในฐานรากเขื่อน
การตรวจสอบด้วยวิธีของ Terzaghi & Peck ค้านวณค่าลาดระดับน้้า
ในแนวดิ่งบริเวณจุดทางออก (𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡 ) ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ การไหลซึม
ในโปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 12 มีค่าเท่ากับ 0.019 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
𝑖𝑐 จะได้อัตราส่วนปลอดภัย (Factor of Safety, F.S.) เท่ากับ 31.6
ในท้านองเดียวกันวิธีของ Perzlmaier เมื่อเปรียบเทียบค่า 𝑖𝑐 และ
ค่า 𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡 จะได้อัตราส่วนปลอดภัยเท่ากับ 22.1 จะเห็นว่าค่า F.S. ของวิธี
Perzlmaier ต่้า กว่า วิธีข อง Terzaghi & Peck แต่ทั้ง 2 วิธีได้ค่า มากกว่า
อัตราส่วนความปลอดภัยที่ยอมรับได้ที่เท่ากับ 3
ส้าหรับวิธีของ Schmermann ค้านวณค่า 𝑖𝑝𝑚𝑡 เท่ากับ 0.275 เมื่อ
น้ า ไปคู ณ พามิ เ ตอร์ ป รั บ แก้ จะได้ (𝑖𝑝𝑚𝑡 )𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 เท่ า กั บ 0.207
ในขณะที่ค่าลาดระดับน้้าสูงสุด บริเวณใต้ฐานเขื่อน (𝑖𝑓𝑥 ) ที่ได้จากผลการ
วิเคราะห์ในโปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 13 มีค่าเท่ากับ 0.066 เมื่อน้าทั้งสอง
ค่ามาเปรียบเทียบกัน จะได้ F.S. เท่ากับ 3.2 ซึ่งมีค่ามากกว่า F.S. ที่ยอมรับ
ได้ จะเห็นว่าตัวก้าแพงทึบน้้าสามารถช่วยลดระยะทางการไหลซึมได้
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ที่มา: ดัดแปลงจาก วรวุฒิ ปิณฑะบุตร (2538)

รูปที่ 11 ขนาดคละของเขือ่ นมูลบน
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ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมชลประทาน (2536), วรวุฒิ ปิณฑะบุตร (2538)

รูปที่ 7 ลักษณะชัน้ ดินฐานรากเขือ่ นมูลบน กม.0+838
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รูปที่ 9 การพิจารณา 𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡 บริเวณจุดทางออกด้านท้ายน้้าของเขือ่ นมูลบน กรณีก่อนปรับปรุงเขือ่ น
XY-Gradient

XY-Gradient

0.2

𝒊𝒇𝒙 = 0.133

0.15
0.1

0 sec

0.05
0
-10 0

10 20 30 40 50 60 70 80
X (m)

240
230

Elevation

220
210
200
190
180
170
160
150
-260

-240

-220

-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Distance

รูปที่ 10 การพิจารณา 𝑖𝑓𝑥 บริเวณใต้ฐานรากเขื่อนของเขือ่ นมูลบน กรณีก่อนปรับปรุงเขื่อน
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รูปที่ 12 การพิจารณา 𝑖𝑒𝑥𝑖𝑡 บริเวณจุดทางออกด้านท้ายน้้าของเขื่อนมูลบน กรณีหลังปรับปรุงเขื่อน
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รูปที่ 13 การพิจารณา 𝑖𝑓𝑥 บริเวณใต้ฐานรากเขื่อนของเขือ่ นมูลบน กรณีหลังปรับปรุงเขือ่ น
ตารางที่ 5 สรุปผลการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับของเขือ่ นมูลบน (ก่อนการ
ปรับปรุง)
วิธีการ
ตรวจสอบ
Bligh
(1910)
Terzaghi &
Peck (1948)
Perzlmaier
(2007)
Schmermann

ระดับน้า
(ม.รทก.)

𝒊𝒄

𝒊

𝐹𝑆

𝐹𝑆
ที่ยอม
รับได้

ผลการ
ตรวจ
สอบ

+220.42

0.083

0.068

1.2

1.2



+220.42

0.594

0.026

23.0

3.0



+220.42

0.416

0.026

16.1

3.0



+220.42 0.207 0.133
1.5
2.6

(2000)
หมายเหตุ:  คือ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ,  คือ ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ

ตารางที่ 6 สรุปผลการตรวจสอบการกัดเซาะย้อนกลับของเขือ่ นมูลบน (หลังการ
ปรับปรุง)
วิธีการ
ตรวจสอบ
Bligh
(1910)
Terzaghi &
Peck (1948)
Perzlmaier
(2007)

ระดับน้า
(ม.รทก.)

𝒊𝒄

𝒊

𝐹𝑆

𝐹𝑆
ที่ยอม
รับได้

ผลการ
ตรวจ
สอบ

+220.42

0.083

0.061

1.4

1.2



+220.42

0.594

0.019

31.6

3.0



+220.42

0.416

0.019

22.1

3.0



Schmermann

+220.42 0.207 0.066
3.2
2.6

(2000)
หมายเหตุ:  คือ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ,  คือ ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
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4. สรุปและวิจารณ์
ผลการตรวจสอบด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ก่อนปรับปรุงเขื่อน
มู ล บนจะผ่ า นเกณฑ์ ก ารตรวจสอบของ Bligh, Terzaghi & Peck และ
Perzlmaier แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของ Schmermann อาจกล่าว
ได้ว่าวิธีของ Bligh, Terzaghi & Peck และ Perzlmaier ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็ นจริงที่เกิดขึ้ นกับ เขื่ อนมูลบน ในขณะที่ห ลังปรับ ปรุงเขื่ อนด้วย
ก้าแพงทึบน้้าผ่านเกณฑ์การตรวจสอบทุกวิธี
การวิเคราะห์การไหลซึมด้วยการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ SEEP/W
ที่น้าเสนอในบทความนี้ เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนการกัดเซาะภายใน
จะเริ่มต้นขึ้น (Initiation of Erosion) เท่านั้น ผลการวิเคราะห์การไหลซึม
บอกถึงเสถียรภาพก่อนเม็ดดินจะสูญเสียโครงสร้าง ซึ่งหากเม็ดดินสูญเสีย
โครงสร้างไปแล้ว การวิเคราะห์เช่นนี้จะไม่ถูกต้อง
วิ ธี ข อง Terzaghi & Peck สนใจพฤติ ก รรมบริเ วณจุ ด ทางออก (Exit
Point) ด้านท้ายน้้าของเขื่อน ซึ่งพิจารณาสมดุลของแรงที่กระท้าต่อชั้นดิน
ถ้าเม็ดดินเรียงตัวไม่ดี เมื่อแรงดันน้้ามากมากระท้า เม็ดดินจะถูกพัดพาได้
จะเห็นว่าวิธีของ Terzaghi & Peck นั้นก็ไม่ได้พิจารณาโครงสร้างของดินที่
ไม่มีเสถี ย รภาพภายใน (Internal Instability) ดังนั้นเมื่อ ตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ต่ อ การเกิ ด Boiling ด้ า นท้ า ยน้้ า จึ ง ผ่ า นเกณฑ์ ก ารตรวจสอบ
เช่นเดียวกับวิธีของ Perzlmaier เพียงเสนอตัวคูณปรับแก้สมดุลของแรงจาก
สมการของ Terzaghi & Peck
ส้ า หรั บ วิธีข อง Schmertmann ด้ า เนิ น การทดสอบด้ว ยแบบจ้ า ลอง
กายภาพที่พิจารณาตั้งแต่ Initiation ไปจนถึง Progression พบว่าดินที่ไม่มี
ความเชื่อมแน่นต่อการไหลซึมหรือดินที่ไม่มีเสถียรภาพภายใน สัมพันธ์กับค่า
สัมประสิทธิ์ความสม่้า เสมอของเม็ ด ดิ น (Uniformity Coefficient, 𝐶𝑢 )
ซึ่ง Schmertmann สนใจโครงสร้างของเม็ดดินที่ไม่มีเสถียรภาพโดยตรง จึง
เหมาะสมกับกรณีเขื่อนมูลบนที่มีฐานรากเป็นดิน ที่ไม่มีความเชื่อมแน่น เมื่อ
ตรวจสอบการกั ด เซาะย้ อ นกลั บ ใต้ ฐ านรากเขื่ อ น จึ ง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ตรวจสอบ
ข้ อ พึงระวังส้าหรับ ปั ญหาของดินที่ไม่มีเสถีย รภาพภายในคือ จะต้อง
ด้าเนินการส้ารวจและทดสอบตัวอย่างดินให้เพียงพอ
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กาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์
Compressive Strength of Marginal Lateritic Soil Improved by Waste Ash Geopolymer
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษากาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วย
เถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์ ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานได้จากบ่อลูกรัง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เถ้าขยะได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
(Waste to Energy Power Plant) จังหวัดสงขลา งานวิจัยนี้ใช้อัตราส่วน
ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานต่อเถ้าขยะเท่ากับ 100:0 90:10 80:20 และ
70:30 อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ต่อสารละลาย
โซเดีย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) เท่า กับ 20:80 10:90 และ 0:100 ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เท่ากับ 8 โมลาร์ ผล
การทดสอบแสดงให้เห็นว่ากาลังอัดแช่น้าที่อายุบ่ม 7 วัน ของดินลูกรังที่ไม่
ผ่า นมาตรฐานปรับ ปรุงด้ว ยเถ้ า ขยะ จี โ อโพลีเมอร์ มีค่า เพิ่มมากขึ้ นตาม
ปริมาณเถ้าขยะ และอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH ที่เพิ่มขึ้น กาลังอัดแช่น้า
สูงสุดที่อายุบ่ม 7 วัน ของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะ
จี โ อโพลี เ มอร์ พ บที่ ป ริ ม าณเถ้ า ขยะร้ อ ย ละ 20 และอั ต ราส่ ว น
Na2Sio3:NaOH เท่ากับ 10:90
คาสาคัญ: กาลังอัด, ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน, เถ้าขยะ, โซเดียมซิลิเกต,
โซเดียมไฮดรอกไซด์

Abstract
This research investigated compressive strength of marginal
lateritic soil improved by waste ash geopolymer. Marginal lateritic
soil was obtained from borrow pit, Chaloem Phra Kiat District,
Nakhon Ratchasima. Waste ash obtained from Waste to Energy
Power Plant, Songkhla. Marginal lateritic soil: Waste ash ratios of
100:0, 90:10, 80:20 and 70:30, Sodium silicate (Na2SiO3):Sodium
hydroxide (NaOH) ratios of 20:80, 10:90 and 0:100 and NaOH
concentration of 8 M were used in this research. It can be seen
that 7- day soaking compressive strength of marginal lateritic soil

improved by waste ash geopolymer increased as waste ash
content and Na2SiO3:NaOH ratio increased. The maximum 7-day
soaking compressive strength of marginal lateritic soil improved
by waste ash geopolymer was at waste ash content of 20% and
Na2SiO3:NaOH ratio of 10:90.
Keywords: Compressive Strength, Marginal Lateritic Soil, Waste
Ash, Sodium Silicate, Sodium Hydroxide

1. บทนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างถนน โดยทั่วไปชั้นโครงสร้างถนน
ประกอบด้วย ผิวทาง ชั้นพื้นทาง (Base) ชั้นรองพื้นทาง (Subbase) และ
ชั้นดินถม ดินลูกรัง (Lateritic soil) เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในงานชั้นรองพื้นทาง
(Subbase) ซึ่งคุณสมบั ติข องดิน ลู ก รั ง ต้อ งผ่า นมาตรฐานกรมทางหลวง
อย่างไรก็ตาม ปริมาณวัสดุตามธรรมชาติที่มีคุณภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่มีคุณภาพ และอาจจาเป็นต้องขนส่ง
วัสดุมาจากแหล่งที่ห่ า งไกลทาให้ ต้นทุน การก่อ สร้า งสูงขึ้ น ในปั จ จุ บั น มี
นักวิจัยท่าน [1-3] ได้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังด้วยกรรมวิธี
ทางเคมี เช่ น ปู น ซี เ มนต์ ปู น ขาว หรื อ สารผสมเพิ่ ม อย่ า งไรก็ ต าม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ผลิ ต ปู นซี เ ม นต์ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญห า ก า รท า ลา ย
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้น
บรรยากาศ ซึ่งทาให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้น [4,5]
ปัญหาขยะมูลฝอย (Solid Waste) ของประเทศไทยเป็นปัญหาสาคัญ
ในปี 2561 มีป ริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.93 ล้า นตัน และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง อีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย [6] จากปัญหา
ดั ง กล่ า วบางหน่ ว ยงานได้ จั ด การกั บ ขยะเหล่ า นี้ โดยการเผาเพื่ อ ผลิ ต
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กระแสไฟฟ้า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าทาให้เกิดเถ้าขยะ (Waste Ash)
ซึ่งเป็นของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนาเถ้าขยะมาปรับปรุง ดินลูกรัง
ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสาหรับวัสดุรองพื้นทาง โดยใช้อัลคาไลน์หรือสารละลายที่
เป็นด่างสูง ซึ่งได้แก่ สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) หรือโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งสามารถเกิดการแข็งตัวและทาให้
กาลังอัด และความทนทานสูงขึ้น [7-9] งานวิจัยนี้จะได้เป็นวัสดุทางเลือกใน
อนาคต และยังช่วยแก้ปัญหาการกาจัดขยะจากภาคอุตสาหกรรม
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ถ่วงจาเพาะของ WA มีค่าเท่ากับ 2.03 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าขยะ
แสดงในตารางที่ 1 ผลรวมของปริ ม าณธาตุ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3
เท่ากับร้อยละ 18.82 และ CaO มีปริมาณร้อยละ 23.88 การกระจายขนาด
คละของเถ้ า ขยะแสดงในรู ป ที่ 3 ขนาดคละเฉลี่ ย ของ WA มี ค่ า เท่า กับ
0.0171 มิลลิเมตร

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 ดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐาน (Marginal Lateritic Soil, MLS)
ดินลูก รัง ไม่ผ่า นมาตรฐานได้ จ ากบ่ อ ลูก รั ง อ าเภอเฉลิมพระเกี ย รติ
จังหวัดนครราชสีมา รูปที่ 1 แสดงลักษณะของ MLS ซึ่งตัวอย่างดินถูกร่อน
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 MLS มีส่วนประกอบของดินเม็ดหยาบร้อยละ 50.36
และดินเม็ดละเอียดร้อยละ 49.52 ซึ่งสามารถจาแนกโดยวิธี Unified Soil
Classification System (USCS) ได้เป็น ทรายปนดินเหนียว (SC, Clayey
Sand) MLS มีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.42 ค่าขีดจากัดเหลว (Liquid
limit) ค่าขีดจากัดพลาสติก (Plastic limit) และค่าดัชนีพลาสติก (Plastic
Index) ของ MLS มีค่าเท่ากับร้อยละ 32.05 15.71 และ16.33 ตามลาดับ
ค่าสึกหรอ (Abrasion) ของดินตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 65.50 หน่วยน้าหนัก
แห้งสูงสุดที่พลังงานบดอัดสูงกว่ามาตรฐานมีค่าเท่ากับ 20.96 KN/m3 และ
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC) ร้อยละ 10.15 ค่า CBR ที่ร้อยละ 95
ของหน่วยน้าหนักแห้งสูงสุดมีค่าเท่ากับ 2.15 จากผลการทดสอบคุณสมบัติ
พื้นฐานของ MLS พบว่าค่า CBR ของดินลูกรังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัสดุ
รองพื้นทางของ ทางหลวง ทล.-ท 205/2535 [10]

รูปที่ 2 ลักษณะของ WA

รูปที่ 3 การกระจายขนาดของดินลุกรังไม่ผา่ นมมาตรฐานและเถ้าขยะ

2.3 สารกระตุ้น (Liquid alkaline activator)
สารกระตุ้นเป็นส่วนผสมของโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) และโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 8 โมลาร์ การเตรียมสารละลาย
NaOH เริ่ ม จากการผสม NaOH แบบเกร็ ด 320 กรั ม กั บ น้ ากลั่ น จนได้
ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร จากนั้นผสมให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง [4-5]
งานวิจัยนี้กาหนดสัดส่วนของสารกระตุ้น Na2SiO3:NaOH ไว้ 3 อัตราส่วน
คือ 20:80 10:90 และ 0:100

รูปที่ 1 ลักษณะของ MLS

2.2 เถ้าขยะ (Waste Ash, WA)
เถ้ า ขยะได้ จ ากโรงไฟฟ้ า พลั ง งานขยะ (Waste to Energy Power
Plant) จั ง หวั ด สงขลา ลั ก ษณะของ WA แสดงในรู ป ที่ 2 ค่ า ความ

GTE24-2

1471

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าขยะ
องค์ประกอบทางเคมี
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
Cl
K 2O
TiO2
MnO2
Br2O

Rb2O
ZnO
PbO
LOI
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3. ผลการศึกษา

เถ้าขยะ (WA)

รูปที่ 5 แสดงกราฟการบดอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าขยะ
จี โ อโพลิ เ มอร์ ที่ อั ต ราส่ ว น MLS:WA เท่ า กั บ 100:0 90:10 80:20 และ
70:30 และอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 20:80 10:90 และ 0:100
ผลการทดสอบแสดงให้ เห็นว่าหน่วยน้าหนักแห้ งสูงสุด (γd max ) ของดิน
ลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าขยะ จีโอโพลิเมอร์มีค่าลดลงตามปริมาณ WA
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หน่ ว ยน้ าหนั ก แห้ ง สู ง สุด (γ d max ) ที่ ล ดลงเนื่ อ งจากค่า ความ
ถ่ ว งจ าเพาะของ WA มี ค่ า น้ อ ยกว่ า MLS หน่ ว ยน้ าหนั ก แห้ ง สู ง สุ ด ของ
ตัว อย่า งมีค่า เท่า กับ 21.5 kN/m3 ที่อั ตราส่ว น MLS:WA เท่า กับ 100:0
และอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 10:90 ในขณะที่ปริมาณสารกระตุ้น
ที่เหมาะสมมีค่าระหว่างร้อยละ 10-12

8.95
3.71
6.16
23.88
18.85
20.37
1.38
0.46
1.08
1.00
5.19
3.17
5.80

2.4 การเตรียมตัวอย่าง
ดิ น ลู ก รั ง ไม่ ผ่ า นมาตรฐาน-เถ้ า ขยะ จี โ อโพลี เ มอร์ (MLS-WA
Geopolymer) เป็นส่วนผสมของดิน ลูกรังไม่ผ่านมาตรฐาน เถ้าขยะ และ
สารกระตุ้นที่อัตราส่วน MLS:WA เท่ากับ 100:0 90:10 80:20 และ 70:30
(รูปที่ 4 (a)) อัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 20:80 10:90 และ 0:100
โดยน้าหนัก โดยการผสม MLS และ WA ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนาสาร
กระตุ้นของแต่ละอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH (20:80 10:90 และ 0:100) มา
ผสมกับตัวอย่าง MLS:WA โดยใช้เวลาในการผสม 5-10 นาที จากนั้นทาการ
บดอัดที่พลังงานสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Compaction Test)
หลังจากการบดอัดตัวอย่างแล้ว ตัวอย่างจะถูกห่อด้วยถุงพลาสติกใสเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อได้อายุบ่มที่ต้องการ นาตัวอย่างไป
ทดสอบหาค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด แกนเดี ย ว (Unconfined Compressive
Strength, UCS) ซึ่งแต่ละสัดส่ว นผสมจะเก็บ ตัวอย่า งจานวน 3 ตัว อย่าง
เพื่อใช้เป็นตัวแทนของส่วนผสมและเพื่อให้ได้ค่าความถูกต้องแม่นยา แสดง
ในรูปที่ 4 (b)

(a)

(b)

รูปที่ 4 (a) การเตรียมตัวอย่าง MLS และ WA
(b) การเก็บก้อนตัวอย่าง UCS ของ MLS-WA Geopolymer

รูปที่ 5 การบดอัดของดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าขยะ จีโอโพลิเมอร์ทอี่ ัตราส่วน
MLS:WA และอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH ต่าง ๆ

รูปที่ 6 แสดงกาลังอัดแบบแช่น้าของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้า
ขยะ จีโอโพลิเมอร์ ที่อัตราส่วน MLS:WA เท่ากับ 100:0 90:10 80:20 และ
70:30 และอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 20:80 10:90 และ 0:100
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากาลังอัดแบบแช่น้าสูงสุดของดินลูกรังที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยเถ้ า ขยะจี โ อโพลิเ มอร์มี ค่ า เท่ า กับ 2,430 kPa ที่
อัตราส่วน MLS:WA เท่ากับ 80:20 และอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ
10:90 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานงานรองพื้ น ทางดิ น ซี เ มนต์ (Soil
Cement Subbase) ของกรมทางหลวงซึ่งก าหนดค่าก าลังอั ดไม่น้อยกว่า
689 kPa [10] และมาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base) ของ
กรมทางหลวงซึ่งกาหนดค่ากาลังอัดไม่น้อยกว่า 1,724 kPa [11] พบว่าทุก
อัตราส่วนผสมของวัสดุดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะจีโอ
โพลิเมอร์ มีค่าสูงกว่ามาตรฐานงานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement
Subbase) ของกรมทางหลวง สาหรับทุกอัตราส่วนผสม ในขณะที่อัตราส่วน
MLS:WA เท่ากับ 80:20 และอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 10:90 ของ
ตั ว อย่ า งให้ ค่ า ก าลั ง อั ด สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานพื้ น ทางดิ น ซี เ มนต์ (Soil
Cement Base) เท่ากับ 1.41 เท่า
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รูปที่ 6 กาลังอัดแบบแช่น้าของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าขยะ จีโอโพลิเมอร์
ที่อัตราส่วน MLS:WA และ Na2SiO3:NaOH ต่าง ๆ

4. บทสรุป
งานวิจัยศึกษากาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้า
ขยะ จีโอโพลิเมอร์ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ หน่วยน้าหนักแห้ง
สูงสุด (γd max ) ดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าขยะ จีโอโพลิเมอร์ มีค่าลดลง
ตามอัตราส่วน WA ที่เพิ่มขึ้น หน่วยน้าหนักแห้งสูงสุด (γd max ) ที่ลดลงนี้
เนื่องมาจากค่าความถ่วงจาเพาะของ WA มีค่าน้อยกว่า MLS กาลังอัดแบบ
แช่น้าสูงสุดของ ดินลูกรังที่ไม่ผ่ านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะจีโอโพลิ
เมอร์ มีค่า เท่า กับ 2,430 kPa ที่อั ตราส่วน MLS:WA เท่า กับ 80:20 และ
อัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 10:90 สาหรับทุกอัตราส่วนผสมของวัสดุ
ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะจีโอโพลิเมอร์ มีค่าสูงกว่า
มาตรฐานงานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Subbase) ของกรมทาง
หลวง ส าหรั บ ทุ ก อั ต ราส่ ว นผสม ในขณะที่ อั ต ราส่ ว น MLS:WA เท่ า กับ
80:20 และอั ตราส่ว น Na2SiO3:NaOH เท่า กับ 10:90 ของตัว อย่า งให้ ค่า
ก าลังอั ดสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานพื้นทางดิ นซี เมนต์ (Soil Cement Base)
เท่ากับ 1.41 เท่า
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อิทธิพลของเถ้าขยะต่อกาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานผสมปูนซีเมนต์
Effect of Waste Ash on Compressive Strength of Marginal Lateritic Soil Mixed with Cement
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษากาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วย
ปูนซีเมนต์ และเถ้าขยะ ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานได้จากบ่อลูกรัง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เถ้าขยะได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
(Waste to Energy Power Plant) จั ง หวั ด สงขลา งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ป ริ ม าณ
วัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ และเถ้าขยะ) เท่ากับร้อยละ 0 1 3 และ 5 โดย
น้าหนักดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเถ้าขยะเท่ากับ
100:0 95:5 90:10 85:15 80:20 75:25 และ70:30 ปริ ม าณความชื้ น
เท่ า กั บ 0.8OWC 1.0OWC และ 1.2OWC (OWC คื อ ปริ ม าณความชื้นที่
เหมาะสม) ผลการทดสอบแสดงให้ เห็ นว่ากาลังอั ดแช่น้าที่อายุบ่ ม 7 วัน
ของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ และเถ้าขยะ มีค่า
ลดลงตามปริมาณเถ้าขยะที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนที่เหมาะสมดินลูกรังที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ และเถ้าขยะพบที่อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อ
เถ้าขยะเท่ากับ 80:20 และปริมาณความชื้นเท่ากับ 1.0OWC
คาสาคัญ: กาลังอัด, ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน, ปูนซีเมนต์, เถ้าขยะ

Abstract
This research investigated compressive strength of marginal
lateritic soil improved by cement and waste ash. Marginal
lateritic soil was obtained from borrow pit, Chaloem Phra Kiat
District, Nakhon Ratchasima. Waste ash obtained from Waste to
Energy Power Plant, Songkhla. Binder (cement:waste ash)
contents of 0, 1, 3 and 5, cement:waste ash ratios of 1 0 0 :0,
95:5, 90:10, 85:15, 80:20, 75:25 and 70:30 and water content of
0.8OWC, 1.0OWC and 1.2OWC (Optimal Water Content, OWC).
It can be seen that 7-day soaking compressive strength of
marginal lateritic soil improved by cement and waste ash
increased as waste ash content. The optimum ingredient of
marginal lateritic soil improved by cement and waste ash was

found at cement:waste ash ratios of 80:20 and water content of
1.0OWC
Keywords: Compressive Strength, Marginal Lateritic Soil,
Cement, Waste Ash

1. บทนา
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการขนส่งสินค้าทางถนนร้อยละ 87.50
การขนส่ ง ทางรถไฟร้ อ ยละ 1.40 และการขนส่ ง ทางน้ าร้ อ ยละ 11.08
ตามลาดับ [1] จากข้อมูลข้างต้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของ
ประเทศมีความสาคัญอย่างมากต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทาง
ถนนในความดูแลของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ทางพิเศษของการ
ทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระยะทาง
66,940 47,916 207.90 และ 352,157 กิโลเมตร ตามลาดับ [1] โครงสร้าง
พื้นฐานทางถนนประกอบไปด้วยผิวทาง ชั้นพื้นทาง ชั้นรองพื้นทาง และวัสดุ
ดินเดิม วัสดุรองพื้นทางที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือดินลูกรัง ในปัจจุบัน ดิน
ลูกรังที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมีจานวน
ลดน้อยลง
จากปัญหาการขาดแคลนวัสดุดังกล่าว ปัจจุบันกรมทางหลวง และกรม
ทางหลวงชนบท ได้มีการประยุกต์ใช้ปูนซีเมนต์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมด้านกาลังอัดของวัสดุที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน เช่น ดินลูกรังที่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน และหินผุ วิธีดังกล่าวเรียกว่า “Soil Cement” อย่างไรก็ตาม
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ซึ่งทาให้เกิดปัญหาโลกร้อน [2-5]
เถ้าขยะ (Waste Ash) ในปัจจุบันประชาชนชาวไทยสามารถสร้างขยะ
ได้ ม ากถึ ง เฉลี่ ย 14 ล้ า นตั น ต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาในการก าจั ด ขยะ ซึ่ ง
ความสามารถในการจากัดขยะในประเทศไทยมีไม่เพียงพอจึ งทาให้เกิด
ปริมาณมูลฝอยตกค้า งตามสถานที่ต่า ง ๆ พบเห็ นได้ทั่ว ไป เช่น น้าเสีย
มลพิษทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งปัญหาการทิ้งขว้างขยะนั้นพบเห็นเป็นจานวน
มาก ดังนั้นจึงมีบางหน่วยงานนาขยะที่ทิ้งขว้างนามาสร้างประโยชน์โดยการ
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ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste Energy Power
Plant) ซึ่งการเผาเถ้าขยะทาให้เกิดผลพลอยได้คือ เถ้าขยะ (Waste Ash)
งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ เถ้าขยะ (Waste Ash) เป็น
วัสดุประสานทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ โดยการทดสอบกาลังอัดแกนเดียว
ของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะ (Waste Ash) และ
ปูนซีเมนต์ และเปรียบเทียบกาลังอัดกับเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวง
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ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland cement, C) มีค่าความถ่วงจาเพาะ
เท่ากับ 3.15 คุณสมบัติทางเคมีแสดงในตารางที่ 1 ผลรวมของปริมาณธาตุ
SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 27.5 และ CaO มีปริมาณร้อยละ
64.69

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 ตัวอย่างวัสดุทดสอบ
ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานได้ จากบ่อ ลูกรัง อาเภอเฉลิมพระเกีย รติ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีส่วนประกอบของดินเม็ดหยาบร้อยละ 50.36 และ
ดิ น เม็ ด ละเอี ย ดร้ อ ยละ 49.52 ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 ดิ น ลู ก รั ง มี ค่ า ความ
ถ่ ว งจ าเพาะเท่ า กั บ 2.31 ค่ า ขี ด จ ากั ด ของเหลว (Liquid Limit, LL)
ขี ด จ ากั ด พลาสติ ก (Plastic Limit, PL) และดั ช นี พ ลาสติ ก (Plasticity
Index, PI) ของดิ น ลู ก รั ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 32.05 15.71 และ 16.33
ตามลาดับ ดินลูกรังสามารถจาแนกเป็นทรายปนดินเหนียว (Clayey Sand,
SC) หน่ ว ยน้ าหนัก แห้ ง สู ง สุ ด ที่ พ ลั ง งานบดอั ด สู ง กว่ า มาตรฐาน เท่ า กับ
20.96 kN/m3 และปริมาณความชื้นที่เหมาะสมร้อยละ 10.50 ดังแสดงใน
รูปที่ 2 ค่าแคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio, CBR) ที่
ร้ อ ยละ 95 ของหน่ ว ยน้ าหนั ก แห้ ง สู ง สุ ด ที่ พ ลั ง งานการบดอั ด สู ง กว่ า
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.15 ค่าสึกหรอ (Abrasion) ของดินตัวอย่างเท่ากับ
ร้อยละ 65.50 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ทล.ม. 206/2532 [6]
จะพบว่าดินลูกรังชนิดนี้ไม่ผ่านมาตรฐาน

รูปที่ 2 การบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าขยะ และปูนซีเมนต์
องค์ประกอบทางเคมี
เถ้าขยะ (WA)
ปูนซีเมนต์ (C)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
Cl
SO3
K 2O
TiO2
MnO2
Br2O

Rb2O
ZnO
PbO
MgO
LOI
รูปที่ 1 การกระจายขนาดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเถ้าขยะ

เถ้าขยะ (Waste Ash, WA) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ (Waste Energy Power Plant) จังหวัดสงขลา คุณสมบัติทาง
เคมีแสดงในตารางที่ 1 ค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.03 ผลรวมของปริมาณ
ธาตุ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 18.82 และ CaO มีปริมาณ
ร้อยละ 23.88 การกระจายขนาดคละของเถ้าขยะแสดงในรูปที่ 1

8.95
3.71
6.16
23.88
18.85
N.D.
20.37
1.38
0.46
1.08
1.00
5.19
3.17
N.D.
5.80

19.56
4.8
3.14
64.69
N.D.
2.89
0.39
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
1.37
3.16

2.2 การเตรียมตัวอย่าง และวิธีการทดสอบ
นาดินลูก รังที่ไม่ผ่า นมาตรฐาน (Marginal lateritic soil, MLS) และ
วัสดุประสาน (Binder, B) ร้อยละ 1 3 และ 5 วัสดุประสานเป็นส่วนผสม
ของปูนซีเมนต์และเถ้าขยะที่อัตราส่วน 100:0 95:5 90:10 85:15 80:20
75:25 และ 70:30 มาผสมให้เข้ากัน จากนั้น เติมน้า และผสมคลุกเคล้าให้
เข้ากัน ปริมาณน้าที่ใช้คือปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum Water
Content, OWC) ซึ่ ง ได้ จ ากการทดสอบการบดอั ด สู ง กว่ า มาตรฐาน
(Modified Compaction Test) [7] จากนั้นจะนามาเตรียมตัวอย่างขนาด
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เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเท่ า กั บ 50 มิ ล ลิ เ มตร และมี ค วามสู ง เท่ า กั บ 100
มิลลิเมตร และนามาบ่มในห้องปฏิบัติการ จนได้ระยะเวลาบ่มตัวอย่าง 7
วัน เมื่อครบอายุบ่มที่กาหนด นาตัวอย่างมาแช่น้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้ว
จึ ง น าไปทดสอบหาค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด แกนเดี ย วตามมาตรฐาน ASTM
D5102-09 [8] ซึ่งแต่ละอัตราส่วนผสมจะเตรียมตัวอย่างจานวน 3 ตัวอย่าง
เพื่อเป็นตัวแทนของส่วนผสมที่มีค่าถูกต้องแม่นยา

3. ผลการศึกษา
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ขยะพบที่ปริมาณ B ร้อยละ 5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,425 2,168 และ 794 กิโล
ปาสกาล สาหรับปริมาณความชื้นเท่ากับ 0.8OWC 1.0OWC และ 1.2OWC
ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ ทล.206/2532 [6]
ซึ่ ง ระบุ ก าลั ง อั ด ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 689 กิ โ ลปาสกาล ตามล าดั บ พบว่ า
อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมของดิ น ลู ก รั ง ที่ ไ ม่ ผ่ า นมาตรฐานปรั บ ปรุ ง ด้ ว ย
ปูนซีเมนต์และเถ้าขยะพบที่ปริมาณ B ร้อยละ 3 ปริมาณความชื้นเหมาะสม
และอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเถ้าขยะเท่ากับ 80:20 ซึ่งให้ค่ากาลังผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์

รูปที่ 3-5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดแกนเดียว และอัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ต่อเถ้าขยะของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์
และเถ้าขยะที่ปริมาณ B ร้อยละ 1 3 และ 5 และปริมาณความชื้นเท่ากับ
0.8OWC 1.0OWC และ 1.2OWC จะเห็ นได้ว่า ก าลังรับ แรงอั ดแกนเดียว
ของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะ มีค่า
ลดลงตามปริมาณเถ้าขยะที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณอัลคาไลของเถ้าขยะที่
ค่ อ นข้ า งสู ง ท าให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งด่ า งและมวลรวมในช่ อ งว่ า งของ
ตัวอย่าง และทาให้เกิดเจล ซึ่งส่งผลให้ตัวอย่างแตกร้าวได้ กาลังอัดสูงสุดที่
อายุบ่ม 7 วันของตัวอย่างดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์
และเถ้าขยะที่อัตราส่วนปูนซีเมนต์และเถ้าขยะเท่ากับ 100:0 และปริมาณ
ความชื้ น 1.0OWC มี ค่ า เท่ า กั บ 268 1,227 และ 2,168 กิ โ ลปาสกาล
สาหรับปริมาณ B ร้อยละ 1 3 และ 5
รูปที่ 4 กาลังอัดแช่น้าที่อายุบ่ม 7 วัน ของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐานปรับปรุง
ด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะที่ปริมาณความชืน้ 1.0OWC

รูปที่ 3 กาลังอัดแช่น้าที่อายุบ่ม 7 วัน ของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐานปรับปรุง
ด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะที่ปริมาณความชืน้ 0.8OWC

ปริมาณความชื้นส่ งผลต่อ ก าลั งอั ดแกนเดีย วของดิ นลูก รั งที่ ไ ม่ ผ่ า น
มาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะ จากผลการทดสอบพบว่า
กาลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์
และเถ้าขยะมีค่าเพิ่มขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณความชื้น จากนั้นกาลัง
ของตัวอย่างมีค่าลดลง สาหรับทุกอัตราส่วนผสม กาลังอัดสูงสุดที่อายุบ่ม 7
วันของตัวอย่างดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้า

รูปที่ 5 กาลังอัดแช่น้าที่อายุบ่ม 7 วัน ของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐานปรับปรุง
ด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะที่ปริมาณความชืน้ 1.2OWC
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4. บทสรุป
บทความนี้ ศึก ษาการปรับ ปรุงคุณภาพของดิ นลูก รังที่ ไม่ ผ่า นเกณฑ์
มาตรฐานด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะ โดยการทดสอบกาลังอัดแกนเดียว
(Unconfined Compressive Strength, UCS) แบบแช่น้าที่อายุบ่ม 7 วัน
ผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ก าลั ง รั บ แรงอั ด แกนเดี ย วของดิ น ลู ก รั ง ที่ ไ ม่ ผ่ า นมาตรฐาน
ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะ มีค่าลดลงตามปริมาณเถ้าขยะที่เพิ่มขึน้
เนื่ อ งจากปริม าณอั ลคาไลของเถ้ า ขยะที่ ค่ อ นข้ า งสู ง ทาให้ เ กิดปฏิกิริย า
ระหว่างด่างและมวลรวมในช่องว่างของตัวอย่าง และทาให้เกิดเจล ซึ่งส่งผล
ให้ตัวอย่างแตกร้าวได้
2) ปริมาณความชื้นส่งผลต่อ กาลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังที่ไม่
ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะ ปริมาณเถ้าขยะ และ
ปริมาณความชื้นที่มากเกินไปทาให้กาลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าขยะมีค่าลดลง
3) เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ มาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ ซึ่งระบุ
กาลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 689 กิโลปาสกาล พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของ
ดิ น ลู ก รั ง ที่ ไ ม่ ผ่ า นมาตรฐานปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยปู น ซี เ มนต์ แ ละเถ้ า ขยะพบที่
ปริมาณ B ร้อยละ 3 ปริมาณความชื้นเหมาะสม และอัตราส่วนปูนซีเมนต์
ต่อเถ้าขยะเท่ากับ 80:20 ซึ่งให้ค่ากาลังผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพื้นทางดิน
ซีเมนต์
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อิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกาลังการรับแรงแบกทาน โดยใช้ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
Influence of helical plate diameter on bearing capacity based on laboratory study
จักรพันธ์ ธงทอง1,*, สุริยะ ทองมุณ2ี และ คเชนทร์ จักร์แก้ว3
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โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
การออกแบบก าลั ง รั บ แรงแบกทานของเสาเข็ ม แผ่ น เหล็ ก เกลี ย ว
โดยทั่วไปจะใช้วิธีการคล้ายกับพฤติกรรมเสาเข็มลึก จากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการเสริมแผ่นเหล็กเกลียวทาให้กาลังรับแรงแบกทานเพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่ม ขึ้ นของขนาดแผ่น เหล็ก เกลีย ว แต่แ นวโน้ม การเพิ่มขึ้ น ไม่ ไ ด้มีอั ต รา
เพิ่มขึ้นเหมือนกับการเพิ่มของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มลึก ส่งผลให้
การประเมินหรือออกแบบกาลังรับแรงแบกทานของเสาเข็มเหล็กเกลียวไม่
สอดคล้องกับกาลังรับแรงแบกทานที่แท้จริง บทความนี้จึงทาการศึกษาถึง
อิ ทธิพ ลของขนาดแผ่นเหล็ก เกลีย วที่ ใช้เสริมกาลังต่อก าลังแบกทานของ
เสาเข็ มเหล็ก เกลีย ว ภายใต้ก ารรับ แรงอั ดในแนวแกน โดยใช้ข้ อ มูลการ
ทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร แล้ ว จึ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการออกแบบ ผล
การศึกษาพบว่าขนาดของแผ่นเหล็กเกลียวมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของกาลัง
แบกทานของเสาเข็มเหล็กเกลียว อันเกิดจากพื้นที่หน่วยแรง "stress zone"
ภายใต้แผ่นเหล็กเกลียว โดยการเพิ่มขนาดแผ่นเหล็กเกลียว ส่งผลให้กาลังรับ
แรงแบกทานที่ปลายเสาเข็มเพิ่มขึ้นในลักษณะเอกซ์โพเนนเชียล ตามการ
เพิ่มขึ้นของขนาดแผ่นเหล็กเกลียว ส่วนแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มคงที่
คาสาคัญ: เสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียว, กาลังการรับแรงแบกทาน, ฐานราก
เสาเข็ม, การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Abstract
Generally, design of the bearing capacity of helical piles is
similar to the behavior of deep pile foundations. From the
previous research, it is found that the reinforcing helix plate
causes the bearing capacity to increase as the diameter of helix
plate increases. But the tendency is not the same as the increase
in the diameter of the deep pile foundations. This article studies
the influence of helical plate diameter on bearing capacity
under axial compression based on laboratory study and then
compares with the design results. By increasing the diameter of
the helix plate, the end bearing capacity of the helical pile is

increased in an exponential manner according to the increase in
the diameter of the helix plate. The skin friction is constant.
Keywords: Helical pile, Bearing capacity, Pile foundation,
Laboratory test

1. คานา
โดยทั่วไประบบฐานรากเสาเข็มเหล็กเกลียวจะนามาใช้ในโครงสร้าง
หรืออาคารขนาดเบา แต่ด้วยคุณสมบัติที่ดีและได้เปรียบกว่าฐานรากระบบ
อื่นหลายประการ[1] ทาให้ในปัจจุบันมีการนาระบบฐานรากดังกล่าวมาใช้
ในงานที่ ต้องรับน้าหนักมากยิ่งขึ้ น ส่งผลให้ มีค วามต้องการที่จะต้องเพิ่ม
ความสามารถในการรับกาลังแบกทานให้กับเสาเข็ม ซึ่งการเพิ่มกาลังการรับ
แรงแบกทานให้กับเสาเข็มเหล็กเกลียวนั้น มีวิธีการหลายวิธีด้วยกัน เช่น
การเพิ่มจานวนเสาเข็ม การเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของ
เสาเข็ม การเสริมด้วยแผ่นเหล็กเกลียวที่มีขนาด จานวน หรือรูปแบบต่าง ๆ
เป็นต้น [2]
วิธีการเสริมกาลังแบกทานด้วยการเสริมแผ่นเหล็กเกลียวให้กับเสาเข็ม
นั้น พบว่าเป็นวิธีที่ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง ซึ่งการออกแบบกาลังรับแรงแบกทานของเสาเข็มแผ่นเหล็ก
เกลียวนั้น โดยทั่วไปใช้วิธีการคล้ายกับพฤติกรรมเสาเข็มลึก [2], [3] จาก
การศึกษาถึงพฤติกรรมของเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียวโดยทั่วไปนั้น การเสริม
แผ่นเหล็ก เกลีย วทาให้ ก าลังรับ แรงแบกทานเพิ่มขึ้ นตามการเพิ่มขึ้ นของ
ขนาดแผ่นเหล็ก เกลีย ว [2], [4], [5] แต่แ นวโน้ม การเพิ่มขึ้ นไม่ได้มีอั ต รา
เพิ่มขึ้นเหมือนกับการเพิ่มของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มลึก ส่งผลให้
การประเมินหรือออกแบบกาลังรับแรงแบกทานของเสาเข็มเหล็กเกลียวไม่
สอดคล้องกับกาลังรับแรงแบกทานที่แท้จริง
การศึกษาถึงคุณสมบัติ พฤติกรรม และอิทธิพลของแผ่นเหล็กเกลียวที่มี
ผลต่อกาลังการรับแรงแบกทาน เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ ในการประเมิน
กาลังการรับแรงของเสาเข็มเหล็กเกลียวนั้น ย่อมส่งผลให้การประเมินกาลัง
รับ แรงแบกทานมีความถู ก ต้อ งมากยิ่งขึ้ น บทความนี้จึ ง ทาการศึก ษาถึ ง
อิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็ก เกลียวที่ใช้เสริ มกาลัง ต่อกาลังแบกทานของ
เสาเข็ มเหล็ก เกลีย ว ภายใต้ก ารรับ แรงอั ดในแนวแกน โดยใช้ข้ อ มูลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ แล้วจึงเปรียบเทียบกับผลการออกแบบ
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2. ข้อมูลและวิธีการทดสอบ
การศึกษาอิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกาลังการรับแรงแบก
ทานของเสาเข็มเหล็กเกลียวนั้น ดาเนินการโดยการติดตั้งแบบจาลองเสาเข็ม
ลงในแบบจาลองดิน ก่อนการทดสอบกาลังรับแรงอัด ในห้องปฏิบัติการ โดย
มีตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงคือขนาดของแผ่นเหล็กเกลียว ส่วนในสภาวะต่างๆ
จะ คงที่ อันได้แก่ แบบจาลองเสาเข็ม แบบจาลองดิน และชุดอุปกรณ์ การ
ทดสอบต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้ทุกการทดสอบสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อม
ต่ า ง ๆ ให้ ค งที่ ม ากที่ สุ ด จึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด เตี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 วัสดุและอุปกรณ์การทดสอบ
รูปที่ 2 กราฟการกระจายของขนาดเม็ดทราย
2.1.1 แบบจาลองเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียว
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบจาลองเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียวสแตน
เลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว หนา 1.1 มม. ความยาว 40 ตารางที่ 1 รายละเอียดคุณสมบัติของแบบจาลองเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียว
Property
Value
ซม. เชื่อมปิดปลายเสาเข็ม ติดตั้งแผ่นเหล็กเกลียวเสริมกาลัง หนา 2 มม. ที่
12.7
Outer diameter, D (mm.)
ระยะ 0.5 นิ้ว จากปลายเสาเข็ม (e) ที่อัตราส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเหล็ก
1.1
Wall thickness, t (mm.)
เกลียว (D) ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางเสาเข็ม (d) เท่ากับ 1, 2, 3 และ 4 ดังแสดง
400
Length from raft base, L (mm.)
ในรูปที่ 1 โดยทาการทดสอบเป็นจานวน 4 ต้น ต่ออัตราส่วน D/d ต่างๆ
180
Young’s modulus, Ep (GPa.)
คุณสมบั ติทางวิศวกรรมเบื้ อ งต้น ของแบบจาลองเสาเข็ ม มี ค่าโมดูลัส
0.270
Poisson’s ratio, ν
ยืดหยุ่น (Young’s modulus) เท่ากับ 180 GPa. และค่าอัตราส่วนปัวซอง
50
Relative density, Dr (%)
18.3
(Poisson's ratio) เท่ากับ 0.270 ซึ่งเป็นค่าคุณสมบัติทั่วไปของสเตนเลส
Interface friction angle,  (deg.)
โดยรายละเอียดคุณสมบัติของแบบจาลองเสาเข็มแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางวิศวกรรมเบือ้ งต้นของทราย
Property
Value
2.1.2 แบบจาลองดิน
Classification
(USCS)
SP
แบบจาลองดินใช้ทรายซิลิกา คัดขนาด 0.40-0.84 มม. ผ่านตะแกรง
0.56
D50
เบอร์ 20 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 40 โดยมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเบื้องต้น ดัง
1.45
Coefficient of uniformity, Cu
แสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 2
2.1.3 ชุดอุปกรณ์ถังทดสอบ
ชุดอุ ป กรณ์ ถั งทดสอบเป็นชุดถังโครงเหล็กรูป พรรณประกอบ ขนาด
ภายใน กว้า งxยาวxสูง 50x80x53 ซม. เพื่อ ใช้ในการบรรจุ ทราย รวมทั้ง
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ การให้ แ รง (Hydraulic jack), เครื่ อ งมื อ การอ่ า นค่ า แรง
(Load cell), เครื่องมือการวัดการทรุดตัวของโมเดลเสาเข็ ม (LVDT) และ
เครื่องมือการบันทึกและแปลผลข้อมูล (Data logger) ดังแสดงในรูปที่ 3

Coefficient of curvature, Cc
Specific gravity, Gs
Maximum dry density, ρdmax (kg/m3.)
Minimum dry density, ρdmin (kg/m3.)
Maximum void ratio, emax
Minimum void ratio, emin
Relative density, Dr (%)
Internal friction angle,  (deg.)
Dry density, ρ (kg/m3.)
Void ratio, e

1.17
2.65
1,679
1,344
0.971
0.578

50
29.7
1493
0.775

60
30.2
1526
0.735

70
31.7
1562
0.696

80
32.5
1599
0.657

รูปที่ 1 แบบจาลองโมเดลเสาเข็ม
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3. สมมุติฐานและสมการในการออกแบบ
3.1 สมมุติฐานการออกแบบ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพเสาเข็มเหล็กเกลียวที่ใช้โดยทั่วไป มี 3 วิธี
คือ 1. วิธีกาลังแบกทานแบบแยกส่วน 2. วิธีกาลังแบกทานแบบทรงกระบอก
(ดังแสดงในรูปที่ 5) และ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดระหว่างการติดตั้ง
LVDT
Data Logger
(installation torque) และกาลังการรับแรง [1], [3] ในการศึกษานี้ ศึกษา
ถึงอิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกาลังการรับแรงแบกทาน โดยใช้
แบบจาลองเสาเข็มที่มีแผ่นเหล็กเกลียวจานวน 1 แผ่น ที่ขนาดต่างๆกัน และ
Hydraulic jack
ทดสอบหลังจากการติดตั้งเสาเข็มแล้วเสร็จ ในประเมินกาลังรับแรงแบกทาน
จึงใช้เพียงวิธีเดียวคือ วิธีกาลังแบกทานแบบแยกส่วน
ก าลังรับ แรงแบกทานของเสาเข็ มแผ่น เหล็ก เกลีย วมีส มมุติ ฐานและ
Load cell
พฤติก รรมระนาบการวิบั ติเช่นเดีย วกับ ฐานรากลึก โดยกลไกการถ่ า ยเท
รูปที่ 3 ชุดอุปกรณ์ถังทดสอบ
น้าหนักของเสาเข็มจากโครงสร้างสู่ดิน ในระหว่างการถ่ายน้าหนัก เสาเข็ม
แผ่นเหล็กเกลียวจะถ่ายน้าหนักจากโครงสร้างสู่ดินรอบเสาเข็ม โดยผ่านแรง
2.2 การเตรียมการทดสอบและวิธีการทดสอบ
เสียดทานระหว่างแกนเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียว(shaft) หรือที่เรียกว่าแรง
2.2.1 แบบจาลองชันนดินและการติดตันงเสาเข็มทดสอบ
เสียดทานที่ผิว (skin friction) บวกกับแรงแบกทานที่แผ่นเหล็กเกลียว (end
การจาลองชั้นดินเพื่อให้ทุกการทดสอบคงที่ มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
bearing) การถ่ายน้าหนักนี้จะส่งผลให้เกิดพื้นที่หน่วยแรง "stress zone"
a. แบ่งชั้นทรายออกเป็นชั้นๆ ชั้นล่ะ 5 ซม. จานวน 9 ชั้น โดย ภายใต้แผ่นเหล็กเกลียว ซึ่งมีการกระจายแรงดันที่ด้านล่างของแต่ละแผ่น
ขีดเส้นไว้ที่ถังทดสอบ
เหล็กเกลียวอย่างสม่าเสมอทั่วแผ่น กาลังการรับแรงแบกทานของเสาเข็ ม
b. คานวณน้าหนักชั้นทราย ใส่ชั้นทราย และทาการบดอั ดชั้น ได้มาจากผลรวมของแรงแบกทานที่แผ่นเหล็กเกลียว (end bearing) รวม
ทราย ทีละชั้น เพื่อให้ได้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ต้องการ
กับแรงเสียดทานของแกนเสาเข็ม (shaft) [1], [4]
c. ใส่ ชั้ น ทรายจนถึ ง ระดั บ ปลายเสาเข็ ม จึ ง ด าเนิ น การติดตั้ง
เสาเข็มเข้ากับแท่นยึดและ Load cell
d. ดาเนินการใส่ชั้นทราย และทาการบดอัดชั้นทรายที่เหลือจน
ครบทั้ง 9 ชั้น
2.2.2 การควบคุมความสมาเสมอของแบบจาลองชันนทราย
เพื่อให้การจาลองชั้นทรายมีความสม่าเสมอทั่วพื้นที่ และคงที่ในทุกการ
ทดสอบ จึ งดาเนินการทดสอบ Cone Penetration Test โดยแสดงผ่ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดกับความลึก [6]
ในการทดสอบจะใช้แท่งเหล็กตันขนาดเส้นผ่า นศูนย์กลาง 12.7 มม.
ความยาว 70 ซม. ปลายรูปทรงกรวย มุมเอียงทรงกรวย 60 องศา ยึดติดกับ
Load Cell เพื่อใช้ในการบันทึกและอ่านค่าแรงกด
ดาเนินการกดแท่งเหล็ก ตันลงบนผิวแบบจาลองชั้นทราย ที่ตาแหน่ง
ต่างๆ ทั่วพื้นที่ผิว ดังแสดงในรูปที่ 4 กดลงด้วยอัตราคงที่ และบันทึกค่าแรง
ต้านทานที่ความลึกทุก 5 ซม.

รูปที่ 4 ตาแหน่งการทดสอบ Cone Penetration

2.2.3 การทดสอบกาลังการรับแรงแบกทาน
การทดสอบก าลังการรับ แรงแบกทาน ดาเนินการโดยใช้ Hydraulic
jack เป็ น เครื่ อ งให้ แ รงแบกทานในแนวดิ่ ง ที่ อั ต ราการเคลื่ อ นตั ว คงที่
ประมาณ 0.2 มม./วินาที ทาการบันทึกค่าแรงและค่าการเคลื่อนตัว ที่การ
เคลื่อนตัวประมาณทุก 0.25 มิลลิเมตร
รูปที่ 5 กลไกการถ่ายน้าหนักของเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียว(a) วิธกี าลังแบกทาน
แบบแยกส่วน และ (b) วิธีกาลังแบกทานแบบทรงกระบอก [3]
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3.2 สมการในการออกแบบ
สมการสาหรับการหากาลังแบกทานสาหรับเสาเข็มเหล็กเกลียว [2]
Pu 

q

ult An

 H ( d )

(1)

n

เมื่อ

qult = กาลังรับแรงแบกทานประลัย
An = พื้นที่หน้าตัดของแผ่นเหล็กเกลียวที่ nth ต่าง ๆ
α = แรงยึดเหนี่ยวระหว่างดินและแกนเพลาเสาเข็ม
H = ความยาวแกนเพลาเสาเข็มเหนือแผ่นเหล็กเกลียวแผ่นบนสุด
d = เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาเสาเข็ม (shaft) [2]
กาลังรับแรงแบกทานประลัยของดินหาได้จากสมการกาลังรับแรงแบก
ทานประลัยของฐานรากรูปทรงกลม;
qult  1.3cNc  q ' Nq  0.3BN

(2)

c = แรงดึงดูดของดินใต้แผ่นเหล็กเกลียว soil cohesion below
helical plate)
q ' = ความเค้นประสิทธิพลที่ระดับแผ่นเหล็กเกลียว (effective
overburden stress at the bearing depth)
 = หน่วยน้าหนักของดิน (soil unit weight)
B = เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของแผ่ น เหล็ ก เกลี ย ว (width of the
bearing element)
Nc , N q , N = ตัวแปรกาลังรับแรงแบกทาน (bearing capacity
factors)
โดยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างดินและแกนเพลาเสาเข็มมีค่าเท่ากับ

เมื่อ

  2 / 3T

(3)

เมื่อ T = กาลังต้านทานแรงเฉือนของดิน (shear strength of soil)
โดยที่
T  (0.09e0.08 )( z   whw ) tan 

เมื่อ

(4)

 = แรงเสียดทานภายในระหว่า งเม็ดดิน (internal angle of

friction)
 w = หน่วยน้าหนักของน้า (unit weight of water)
hw = ความสู ง ของระดั บ น้ าที่ ค วามลึ ก z (height of water
above depth z) [2]

4. ผลการทดสอบ และการวิเคราะห์ผล
4.1 Cone Penetration Test
ผลของ Cone Penetration Test ของแบบจาลองดินแสดงในรูปที่ 6
พบว่าค่าความต้านทานแรงกดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามความลึก
โดยค่าความต้านทานแรงกดให้ค่าแตกต่างกันของค่าต่าสุดกับสูดสุดของใน
แต่ละตาแหน่ง ไม่เกิน 2.5 กก. ในทุก การทดสอบ แสดงให้ เห็ นถึ งความ
สม่าเสมอของแบบจาลองชั้นทราย และยังแสดงให้เห็นว่าความต้านทานแรง
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กดไม่ได้รับอิทธิพลจากผนังด้านข้าง หากตาแหน่งอยู่ห่างจากผนังด้านข้าง
50 มม. ทั้งนี้ในการทดสอบ Cone Penetration Test นั้น เป็นการทดสอบ
แยกต่างหาก โดยยังไม่ได้ติดตั้งแบบจาลองเสาเข็ม [6]
4.2 กาลังการรับแรงแบกทาน
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังแบกทานกับการทรุดตัว ของ
เสาเข็มเหล็กตัน (SP) และเสาเข็มเสริมแผ่นเหล็กเกลียวที่ขนาดอัตราส่วน
D/d เท่ากับ 2, 3 และ 4 พบว่า เสาเข็มเหล็กตัน กาลังรับแรงแบกทานจะ
เพิ่มขึ้น ที่การทรุดตัวช่วงต้น คือที่ประมาณ 0-2 มม. หลังจากนั้นจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จนถึงคงที่
ส่วนเสาเข็มที่เสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเกลียว การเพิ่มขึ้นของกาลังรับ
แรงแบกทานจะมีระยะการเพิ่มขึ้นที่มากกว่า คือมีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่การทรุด
ตัวในช่วงต้นจนถึงช่วงกลาง ที่การทรุดตัวประมาณ 0-10 มม. และยังพบว่า
กาลังการรับแรงแบกทานจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่เสริมด้วยแผ่น
เหล็กขนาดใหญ่ขึ้น (D/d=4)
จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวที่ยิ่งมี
ขนาดแผ่นเหล็กกว้าง ยิ่งมีผลต่อกาลังรับแรงแบกทานสูง อันเกิดจากพื้นที่
หน่ว ยแรง "stress zone" ภายใต้แ ผ่นเหล็ก เกลีย ว [2], [4] เมื่อ เทีย บกับ
เสาเข็ มเหล็ก ตัน (SP) ที่ก ารทรุดตัว มากๆ มีเพีย งแรงเสีย ดทานที่ผิว ของ
เสาเข็ ม จึ งทาให้ ก าลังไม่เพิ่มขึ้ นเหมือ นกับ เสาเข็ มที่เสริมด้ว ยแผ่นเหล็ก
เกลียว
นอกจากนั้นที่การทรุดตัวที่มากขึ้น (20 มม.) จึงทาให้เกิดแรงอัดและ
พื้นที่ของหน่วยแรงใต้แผ่นเหล็กเกลียวมากขึ้นตาม โดยค่าการเพิ่มขึ้นของ
กาลังรับแรงแบกทานนี้ มีลักษะการเพิ่มขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล ตามการ
เพิ่มของขนาดแผ่นเหล็กเกลียว ดังผลที่แสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9
4.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการกับการออกแบบ
ตารางที่ 3 แสดงค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง แบกทานจากผลการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและค่าจากการออกแบบ และรูปที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยกาลัง
แบกทานจากผลการทดสอบในห้ อ งปฏิบั ติ ก ารกับ ผลจากการออกแบบ
เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราส่ ว น D/d พบว่ า ค่ า ก าลั ง แบกทานที่ ไ ด้ จ ากการ
ออกแบบในทุ ก อั ต ราส่ ว น D/d ให้ ค่ า ก าลั ง แบกทานต่ ากว่ า ผลจากการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยมีอัตราส่วน 2.7, 3.0, 2.6 และ 2.8 เท่า ที่
อัตราส่วน D/d = 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ อันเนื่องมาจากกาลังรับ แรง
แบกทานจากห้องปฏิบัติการนั้น ได้กาหนดไว้ที่การทรุดตัวเสาเข็มเท่ากับ 20
มิลลิเมตร
ทั้งนี้หากยึดค่ากาลังรับแรงแบกทานจากการออกแบบเป็นค่ากาลังรับ
แรงแบกทานสูงสุด จะพบว่าอยู่ในช่วงที่เสาเข็มทรุดตัวประมาณ 5-8% ของ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเสาเข็ม ซึ่งสอดคล้องกับกาลังรับแรงแบกทานของ
เสาเข็มเหล็กเกลียวโดยทั่วไป [2], [5]
ในการออกแบบกาลังรับแรงแบกทานนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2
ส่วน คือ 1. กาลังรับแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม และ 2. แรงเสียดทานที่ผิว
เสาเข็ม ดังแสดงในรูปที่ 5
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จากผลการออกแบบ พบว่า กาลังรับแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็มนั้น
เป็นส่วนสาคัญต่อการกาหนดค่ากาลังรับแรงแบกทานสูงสุด โดยมีอัตราส่วน
65%, 90%, 94% และ 97% ของกาลังรับแรงแบกทานสูงสุด ที่ D/d = 1,
2, 3 และ 4 ตามลาดับ (รู ป ที่ 10และตารางที่ 3) สอดคล้อ งกับ ผลการ
ทดสอบของ [5] และยังพบว่า การเพิ่มขึ้นของกาลังรับแรงแบกทานที่ปลาย
เสาเข็ม ตามการเพิ่มของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวนั้น มีลักษณะการเพิ่มขึ้น
แบบเอกซ์โพเนนเชียล ดังนั้น ในการออกแบบเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียว จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญต่อการประเมินค่ากาลังรับแรงแบกทาน
ที่ปลายเสาเข็ม ซึ่งโดยทั่วไป ถูกกาหนดด้วยค่า Nc , Nq , N เป็นหลัก อัน
จะทาให้การประเมินกาลังรับแรงแบกทานมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยกาลังแบกทานจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัตกิ ารและค่าจาก
แบบจาลอง ค่าเฉลี่ยกาลังแบกทาน
เสาเข็ม จากห้องปฏิบัติการ (กก.)
D/d = 1
D/d = 2
D/d = 3
D/d = 4

6.32
18.9
34.42
65.75

ผลจากการออกแบบ (กก.)

Pu
2.30
6.20
13.21
23.12

H ( d )
qult An
1.49 (65%) 0.81 (35%)
5.52 (89%) 0.68 (11%)
12.53 (94.9%) 0.68 (5.1%)
22.44 (97.1%) 0.68 (2.9%)

[5]

[6]

การออกแบบ

5. บทสรุปและอภิปราย
บทความนี้ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กเกลียวต่อกาลังการรับ
แรงแบกทาน โดยใช้ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แล้วจึงเปรียบเทียบ
กับผลการออกแบบ ได้ผลสรุปดังนี้
- ขนาดของแผ่นเหล็กเกลียวมี อิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของกาลังแบก
ทานของเสาเข็ มเหล็ก เกลีย ว อั นเกิดจากพื้นที่ห น่ว ยแรง "stress zone"
ภายใต้แผ่นเหล็กเกลียว
- การเพิ่มขนาดแผ่นเหล็ก เกลียว ส่งผลให้ ก าลังรับ แรงแบกทานที่
ปลายเสาเข็มเพิ่มขึ้นในลักษณะเอกซ์โพเนนเชียล ตามการเพิ่มขึ้นของขนาด
แผ่นเหล็กเกลียว ส่วนแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มคงที่
- กาลังรับแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็มเป็น ส่วนสาคัญต่อกาลังรับแรง
แบกทานสูงสุด โดยมีอัตราส่วนมากกว่า 90% ของกาลังรับแรงสูงสุด และจะ
มี เ พิ่ ม มากขึ้ น ตามการเพิ่มขึ้ นของขนาดแผ่ น เหล็ก เกลี ย ว ดั ง นั้ น ในการ
ออกแบบเสาเข็มแผ่นเหล็กเกลียว จึงจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญต่อการ
ประเมินค่ากาลังรับแรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม ซึ่งโดยทั่วไปถูกกาหนดด้วย
ค่า Nc , Nq , N เพื่อให้การประเมินกาลังรับแรงแบกทานมีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น
ในการที่จะเข้าใจถึง พฤติกรรมการถ่ายแรงของเสาเข็มและแผ่นเหล็ก
เกลียวที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ อันจะส่งผลต่อการออกแบบที่มีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั้น การทดสอบกาลังรับแรงดึง เพื่อหาค่าแรงเสียดทานที่
ผิวเสาเข็ม การติดตั้ง strain gauge เพื่อวัดค่า stress ของเสาเข็มที่จุดต่างๆ
รวมถึ ง ผลจากโปรแกรมวิเ คราะห์ ไ ฟไนท์ อิ ลิ เ มนต์ ย่ อ มมี ค วามจ าเป็ น ที่
จะต้องทาการศึกษาต่อไป
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and design methods of screw piles: A review,” Soils
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การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ปี
Investigation of air foam mixed stabilized soil embankment after 12 years of service
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บทคัดย่อ
จากปัญหาการทรุดตัวต่างระดับบริเวณส่วนต่อระหว่างคันทางถนนกับ
โครงสร้า งสะพานทางหลวง (Transition Zone) อั นเนื่อ งมาจากการขาด
เสถียรภาพและการทรุดตัวในระยะยาวของสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่ราบลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นบริเวณที่ประกอบไปด้วยดินเหนียวอ่อนที่มี
ปริมาณน้้าในดินสูง ส่งผลกระทบต่ อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของผู้ใช้ทางหลวงเป็นอย่างมาก กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้ท้าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยโยธาธิการของ
ประเทศญี่ปุ่น (Public Work Research Institute, PWRI) ในการศึกษางาน
ก่อสร้างถนนบนดินอ่อนด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างคันทางดินมวลเบาและ
จั ดท้า แปลงทดลองคั นทางดิน มวลเบาโดยวิธีก ารผสมฟองอากาศในดิ น
(Air-foam Mixed Stabilized Soil หรือ AMS) บนทางหลวงหมายเลข 35
(พระราม 2) ช่ว ง กม. 72+712.5 ถึ ง กม. 72+845 (ขาเข้ า) ฝั่งขวาทาง
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสถาบัน PWRI ให้การสนับสนุนเครื่องผสมดิน
มวลเบาและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในการควบคุมและก้ากับดูแลงาน
ก่อสร้างร่วมกับส้านักส้านักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง บทความ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการติดตามประสิทธิผลและผลการตรวจวัด
ค่าการทรุดตัวตั้งแต่เปิดใช้งานมานานกว่า 12 ปี โดยพิจารณาจากประวัติ
การบ้ า รุงสายทาง ปริมาณการจราจร ระดับ น้้า ใต้ดิน ค่า การทรุดตัวช่วง
บริเวณคอสะพาน และผลการเจาะเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติของดิน
มวลเบา AMS จากผลการติดตามตรวจวัด ในสนามและแบบจ้ า ลองทาง
คณิตศาสตร์พบว่า คอสะพานฝั่งที่ใช้คันทางดินมวลเบามีค่าการทรุดตัวลดลง
กว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับค่าการทรุดตัวของคันทางถมปกติ นอกจากนี้ผล
การทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงว่า ตัวอย่างวัสดุ AMS ยังมีสภาพใช้งานที่
ดีแม้ในสภาวะท่วมขังของระดับน้้าใต้ดินสูง ตัวอย่างมีความแข็งแรง และ
ทนทานตามข้อก้าหนดการออกแบบ
ค้าส้าคัญ: เทคนิคการปรับปรุงดินฐานราก, คันทาง, ดินอ่อน, ดินมวลเบา
โดยวิธีการผสมฟองอากาศในดิน

Abstract
Large differential settlement between highway embankment
and bridge structure causes problem in the lower Chao Phraya
river basin because of the presence of highly compressible

soft clay layer in these areas. Furthermore, it also affects to the
comfort of road user. Therefore, the Bureau of Road Research
and Development, Department of highways ( DOH) , cooperated
with the Public Work Research Institute ( PWRI) of Japan to
implement the soft ground improvement technique using
Air Foam Mixed Stabilized Soil ( AMS) . The PWRI provided the
technical supports of this technology. A full- scale test section
was constructed on the highway No.35 (Rama II) at the kilometer
post of 72+712.5 to 72+845 RT (Inbound) in Samut Songkhram
province. The objective of this paper is to present the
effectiveness of AMS embankment after 12 years of service.
Considering factors included road inventory, traffic information,
groundwater level, surface elevation, and laboratory test of field
cored AMS samples. Results indicated that the AMS
embankment section exhibited less settlement (~50 percent)
comparing to the conventional fill embankment. In addition, the
laboratory results also suggested that the AMS samples
remained in a good condition although they were inundated due
to the high groundwater table. The long-term strength and
durability also met the design specifications.
Keywords: ground improvement technique, road embankment,
soft ground, air-foam mixed stabilized soil

1. บทนา
โครงข่ายทางหลวงที่มีการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
มั ก ประสบปั ญ หา เนื่ อ งจากตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยา
ตอนล่าง ซึ่งเป็นดินตะกอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า เป็นดินตะกอนที่มีบริเวณ
กว้ า งและลึก มาก ครอบคลุ ม พื้ น ที่บ างส่ว นของ 14 จั ง หวั ด (กรุ ง เทพฯ
พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
และชลบุรี รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 14,000 ตารางกิโลเมตร สันนิษฐาน
ว่ามีลักษณะเป็นแอ่งรูปกรวยครึ่งซีก ดังรูปที่ 1 จะพบว่าชั้นดินเหนียวอ่อน
Marine Clay อยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ Mean Sea Level (MSL) ลงมา
จนถึงระดับความลึกประมาณ 20 เมตร [1]
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รูปที่ 1 รูปตัดของชัน้ ดินตามสันดอนของแนวแม่น้าเจ้าพระยา [1]

ชั้ น ดิ น เหนี ย วอ่ อ นในพื้ น ที่ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว โดยทั่ ว ไปมี ค วามเป็ น
พลาสติกสูงมาก มีค่าหน่วยน้้าหนักของดินน้อย มีปริมาณความชื้นในดิน
และการยุบอัดตัวสูง จึงเป็นดินที่มีความแข็งแรงต่้า ถนนของกรมทางหลวง
ในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้รับผลกระทบจากปัญหาการทรุดตัว โดยเฉพาะปัญหา
การทรุดตัว ต่า งระดับ บริเวณส่ว นต่อ ระหว่า งคั นทางถนนกับ โครงสร้ า ง
สะพานทางหลวง (Transition Zone)
เมื่ อ ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ สิ บ กว่ า ปี ก่ อ น เทคนิ ค การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
เสถียรภาพและการทรุดตัวด้วยวัสดุที่มีน้าหนักเบาเพื่อทดแทนวัสดุดินถม
คันทางยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย คันทางดินมวลเบาเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดน้้าหนักรวมของคันทางที่กระท้าต่อดินฐานราก
เมื่อน้้าหนักที่กระท้าลดลง คันทางมีเสถียรภาพดีขึ้น และช่วยลดการทรุดตัว
เนื่องจากน้้าหนักของคันทางเอง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผล
การติดตามประสิทธิผลและผลการตรวจวัดค่าการทรุดตัวตั้งแต่เปิดใช้งาน
มานานกว่า 12 ปี โดยพิจ ารณาจากประวัติก ารบ้ า รุ ง สายทาง ปริมาณ
การจราจร ระดับน้้าใต้ดิน ค่าการทรุดตัวช่วงบริเวณคอสะพาน และผลการ
เจาะเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติของดินมวลเบา AMS

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าหน่วยแรงเฉือน แรงดันน้้า และ
อัตราส่วนความปลอดภัยเมื่อมีการก่อสร้างบนคันทางบนดินเหนี่ยวอ่อน [2]

3. วิธีการศึกษา
กรมทางหลวงได้ก่อสร้างแปลงทดลองคันทางดินมวลเบาบนทางหลวง
หมายเลข 35 (พระราม 2) เนื่อ งจากสายทางดังกล่า วอยู่ในระหว่า งการ
ก่อสร้างเพื่อขยายช่องจราจร และตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเหนียวอ่อน มีต้าแหน่ง
ของโครงการแสดงดัง วงกลมในรูป ที่ 3 ระหว่า ง กม. 72+712.5 ถึ ง กม.
72+845 ช่วงบริเวณคอสะพาน ฝั่งขวาทาง (ขาเข้า) จังหวัดสมุทรสงคราม

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การก่ อ สร้ า งคั น ทางบนฐานรากดิ น เหนี ย วอ่ อ นที่ อิ่ ม ตั ว ด้ ว ยน้้ า
โดยทั่วไปมัก พบว่า แรงดันน้้า ในดินจะมีค่ามากที่สุดเมื่องานก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และจะค่อ ยๆ ลดลงจนถึ งจุ ดสมดุลเมื่อ เวลาเพิ่มขึ้ น เนื่อ งจากดิน
เหนียวมีค่าความซึมน้้าต่้ามากจึงท้าให้การระบายน้้าออกจากมวลดินเป็นไป
ได้ช้า ด้วยเหตุนี้ก้าลังรับแรงเฉือนที่ใช้ในการวิเคราะห์คันทางที่ก่อสร้างบน
ดิ น เหนี ย วจึ ง เป็ น ก้า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นแบบไม่ร ะบายน้้า (Undrain Shear
Strength) เมื่อเริ่มมีการระบายน้้าออกจากมวลดิน ดินฐานรากจะเริ่มเกิด
การทรุดตัว ขณะเดียวกันค่าก้าลังรับแรงเฉือนก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าอัตราส่วนความปลอดภัย ที่มีค่าน้อยที่สุดเมื่องานก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และเพิ่มมากขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป [2] แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 3 ต้าแหน่งทีต่ ั้งของแปลงทดลองก่อสร้างคันทางดินมวลเบา

3.1 ที่ตั้งโครงกำร
แปลงทดลองตั้งอยู่บนพิกัด “13.356822, 99.934528” ลักษณะทาง
กายภาพของทางหลวงในปัจจุบันเป็น 6 ช่องจราจร และทางคู่ขนาน 2 ช่อง
จราจร สภาพแวดล้อมของแปลงทดลองช่วงบริเวณคอสะพานแสดงดังรูปที่
4 และแปลงทดลองมีค่าระดับตามแนวเส้นทางแสดงดังรูปที่ 5 โดยค่าระดับ
ที่ป รากฎเป็ นค่ า ระดับ เทีย บกับ ค่า ระดับ น้้า ทะเลปานกลาง (Mean Sea
Level)
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ตัวอย่างดินเหนียวที่ได้จากการเจาะเก็บ ที่ระดับ ความลึก ประมาณ 2
เมตรพบว่ า มี ลั ก ษณะเป็ น ดิ น เหนี ย วอ่ อ นสี เ ทา และเมื่ อ น้ า มาทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า มี ค่ า หน่ ว ยน้้ า หนั ก รวม (Total Unit
Weight) 1.56 ตั น ต่ อ ลู ก บาก ศ์ เ มตร มี ป ริ ม าณความชื้ น (Moisture
Content) ในดินร้อยละ 82.1 มีขีดจ้ากัดพลาสติก (Plastic Limit) ร้อยละ
41.4 และมีขีดจ้ากัดเหลว (Liquid Limit) ร้อยละ 96.0 มีลักษณะตัวอย่าง
ดินที่จัดเก็บดังรูปที่ 7
รูปที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของแปลงทดลองช่วงบริเวณคอสะพาน

รูปที่ 7 ตัวอย่างดินเหนียวในบริเวณแปลงทดลอง
รูปที่ 5 ค่าระดับตามแนวเส้นทาง (Profile Grade) ของแปลงทดลองช่วงบริเวณ
คอสะพาน

3.3 รูปแบบกำรก่อสร้ำงและคุณสมบัติของคันทำงดินมวลเบำ

แปลงทดลองคันทางดินมวลเบาประกอบไปด้วยชั้ นดินผสมฟองอากาศ
Air Foam Mixed Stabilized Soil (AMS) จ้านวน 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความ
จากผลการเจาะส้ารวจชั้นดิน แสดงดังรูปที่ 6 พบว่า ลักษณะชั้นดินใน หนา 0.5 เมตร รวมทั้งสิ้น 1.5 เมตร มีความกว้างของชั้นบน ชั้นกลาง และ
บริเวณแปลงทดลอง มีความสอดคล้องและเป็นไปตามลักษณะของชั้นดินใน ชั้นล่า ง เท่า กับ 20, 22 และ 24 เมตรตามล้า ดับ [3] ใช้ป ริมาณดินผสม
เขตพื้นที่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น โดยพบว่ามี ฟองอากาศในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 1,600 ลูกบาศก์เมตร แบบรูป
ชั้นดินเหนียวอ่อนอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่ 2 – 12 เมตร
ตัดของคันทางดินมวลเบาบริเวณกม. 72+737.5 และภาพจ้าลองสามมิติของ
คันทางดินมวลเบา แสดงดังรูปที่ 8 และ 9 ตามล้าดับ
3.2 ลักษณะชั้นดินในบริเวณแปลงทดลอง

รูปที่ 8 แบบรูปตัดของคันทางดินมวลเบาบริเวณกม.72+737.5

รูปที่ 9 ภาพจ้าลอง 3 มิติของคันทางดินมวลเบา

รูปที่ 6 ผลการเจาะส้ารวจชัน้ ดินในบริเวณแปลงทดลอง
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แปลงทดลองคันทางดินมวลเบา มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) หน่วยน้้าหนักของดินมวลเบาเท่ากับ 1 ตันต่อลูกบากศ์เมตร
2) ค่าก้าลังอัดในทิศทางเดียวที่อายุ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 1.5
เท่ า ของค่ า ที่ อ อกแบบหรื อ เท่ า กั บ 6 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตาราง
เซนติเมตร
3) ค่ า CBR ข อ งคั น ทา งดิ น มว ลเบา ไม่ น้ อ ยก ว่ า 10%
หรือเทียบเท่าก้าลังรับแรงอัดในทิศทางเดียว 4 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร
4) ความสามารถในการไหล (Slump) มีค่าอยู่ระหว่าง 180 ถึง
200 มิลลิเมตร
งานก่อสร้างคันทางดินมวลเบา มีล้าดับขั้นตอนการท้างานคล้ายคลึง
กับงานคอนกรีตโดยทั่วไป เริ่มต้นด้วยการผสมน้้าโคลน (Slurry Mixing)
กับซีเมนต์ ในขั้นตอนถัดมาจะถูกน้ามาผสมกับสารโฟมตั้งต้น หลังจากผสม
ให้เข้ากันแล้ว จะล้าเลียงส่วนผสมดินมวลเบาสู่บริเวณที่ต้องการด้วยลูกสูบ
ผ่านท่อล้าเลียง (Pump) การก่อสร้างคันทางดินมวลเบาในบริเวณแปลง
ทดลองแสดงดังรูปที่ 10
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3.5 ประวัติกำรบำรุงรักษำสำยทำง
ทางหลวงหมายเลข 35 มีการขยายช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจรและ
เริ่มก่อสร้างแปลงทดลองคันทางดินมวลเบาในปี พ.ศ.2551 มีงานบ้ารุงปะ
ซ่อมผิวทางในปี พ.ศ.2553 มีการก่อสร้างทางขนานในปี พ.ศ.2556 และได้
ด้าเนินการเสริมผิวทาง (Pavement Overlay) ความหนา 5 เซนติเมตร ใน
ปี พ.ศ.2560
3.6 กำรเก็บค่ำระดับของแปลงทดลอง
ส้านักวิจัยและพัฒนางานทาง ได้ท้าการติดตามและส้ารวจค่าระดับของ
แปลงทดลองคันทางดินมวลเบา รายละเอียดการส้ารวจสรุปไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดการติดตามและส้ารวจค่าการทรุดตัวของแปลงทดลอง
คันทางดินมวลเบา
ครั้ง
ที่

1

2

3

ช่วง มิถุนายน กรกฎาคม ธันวาคม
เวลา 2551
2551
2551

4
มีนาคม
2552

5

6

7

กันยายน มิถุนายน
2552
2554

มีนาคม
2562

การเก็บ ค่าระดับ ของแปลงทดลองด้า เนินการโดยใช้กล้องระดับถ่าย
ระดับจากหมุดอ้างอิงบนโครงสร้างสะพาน จากนั้นหาค่าระดับของผิวทางที่
ต้าแหน่งต่างๆ รูปที่ 12 แสดงภาพขณะด้าเนินการเก็บค่าระดับ
รูปที่ 10 การก่อสร้างคันทางดินมวลเบาในบริเวณแปลงทดลอง

3.4 ปริมำณกำรจรำจร
จากฐานข้ อ มู ล ของส้ า นั ก อ้ า นวยความปลอดภั ย พบว่ า ทางหลวง
หมายเลข 35 ตอนควบคุมที่ 0301 มีอัตราส่วนรถบรรทุกหนักใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 และมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปี
(Average Annual Daily Traffic, AADT) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2561
ดังรูปที่ 11

รูปที่ 12 การเก็บค่าระดับของแปลงทดลอง

3.7 กำรเจำะสำรวจ
การเจาะส้ า รวจเก็บ ตัว อย่า งวัสดุ AMS มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น้า ก้อ น
ตัว อย่างมาทดสอบหาคุณสมบั ติต่างๆ ภาพขณะท้าการเจาะส้ารวจและ
รายละเอี ย ดต้ า แหน่ ง หลุ ม เจาะแสดงดั ง รู ป ที่ 13 และ 14 ตามล้ า ดั บ
ขนาดก้ อ นตั ว อย่ า งที่ เ ก็ บ ส้ า รวจจ้ า นวน 19 ตั ว อย่ า ง มี ลั ก ษณะเป็ น
ทรงกระบอก ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 7.5 และ 10 เซนติ เ มตร ก้ อ น
ตัวอย่างแต่ละก้อนมีอัตราส่วนความสูงต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (H/D)
ตั้งแต่ 1.39 ถึง 2.07 เซนติเมตร

รูปที่ 11 ปริมาณการจราจรและสัดส่วนรถบรรทุกบนทางหลวงหมายเลข 35
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ดั ง รู ป ที่ 16 ทั้ ง นี้ ก ารตรวจสอบค่ า ระดั บ จะอ้ า งอิ ง จากหมุ ด ระดั บ บนคอ
สะพาน (Bridge Abutment) ซึ่งตั้งอยู่บนฐานรากที่มี เสาเข็มรองรับ มีการ
ทรุดตัวน้อยมาก จึงก้าหนดให้ค่าระดับอ้างอิงเท่ากับ 0.00 เมตร
0.50

รูปที่ 13 การเจาะเก็บตัวอย่างวัสดุ AMS

0.00

Exclude
Overlay

Elevation (m)

-0.50

Across The Bridge (RT) Inbound Direction

June, 2008
July, 2008
Dec, 2008
March, 2009
Sep, 2009
June, 2011
March, 2019

-1.00
-1.50
-2.00

Elv. 1.20

250
BoringHole

BoringHole

BoringHole

Elv. 0.85
Elv. 0.35

Non-AMS
Section

-2.50

350

AMS
Section

Bridge Section

450

550

Chainage (m)

650

712.5 750 775

850

รูปที่ 16 ค่าระดับของแปลงทดลองคันทางดินมวลเบา

AMS

Elv. -0.15

ผลการส้ า รวจค่ า ระดั บ (หั ก ความหนาของการเสริ ม ผิ ว ทาง) น้ า มา
ค้านวณปริมาณการทรุดตัวตามระยะเวลาพบว่า ปริมาณการทรุดตัวสูงสุด
3.8 กำรทดสอบตัวอย่ำง
ของแปลงทดลองคั น ทางดิ น มวลเบา วั ด ได้ ป ระมาณ 0.26 เมตร
ตัวอย่างวัสดุ AMS ที่เก็บได้จะน้าไปทดสอบในห้องปฎิบัติการเพื่อหา ที่กม. 72+775 ซึ่งห่างจากคอสะพาน (กม. 72+644) เป็นระยะ 131 เมตร
คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ค่าความชื้น (Moisture Content) ค่าก้าลังรับแรงอัด ดังรูปที่ 17
(Unconfined Compressive Strength, UCS) และค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH) ก่อนการทดสอบค่า UCS ก้อนตัวอย่างถูกน้ามาตัดแต่งโดยวิธีการใช้
เลื่อยมือ แสดงดังรูปที่ 15 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับก้อน
ตัวอย่างจากการใช้เครื่องตัด เนื่องจากการใช้เครื่องตัดต้องมีน้าเลี้ยงเพื่อลด
ความร้อน ท้าให้สภาพผิวของตัวอย่างภายหลังการตัดแต่งมีลักษณะเปื่อยยุ่ย
รูปที่ 14 ต้าแหน่งหลุมเจาะเก็บตัวอย่างวัสดุ AMS

รูปที่ 17 ปริมาณการทรุดตัวตามระยะเวลาของแปลงคันทางดินมวลเบา

ในขณะที่ปริมาณการทรุดตัวสูงสุดของคันทางถมตามมาตรฐานกรมทาง
หลวง วัดได้ประมาณ 0.50 เมตร ที่กม. 72+325 ซึ่งห่างจากคอสะพาน (กม.
72+464) เป็นระยะ139 เมตร ดังรูปที่ 18
รูปที่ 15 การเตรียมตัวอย่างเพือ่ ทดสอบก้าลังรับแรงอัดทิศทางเดียว

4. ผลการดาเนินการ
4.1 ผลกำรสำรวจค่ำระดับ
ผลการส้ารวจค่าระดับของแปลงทดลองคันทางดินมวลเบา ตรวจวัดห่าง
จากไหล่ทางด้านซ้ายประมาณ 1 เมตร เก็บข้อมูลทุกระยะเฉลี่ย 25 เมตร
โดยไม่พิจารณาความหนาจากการเสริมผิวทาง (Pavement Overlay) แสดง
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4.2.4 ระดับน้ำใต้ดิน
ภายหลังการเจาะเก็บตัวอย่างทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วท้าการวัด
ค่าระดับน้้าใต้ดิน พบระดับน้้าใต้ดินที่ความลึกจากผิวทางประมาณ 1.00
เมตร หรือเท่ากับความสูงของระดับหลังคันทางดินมวลเบา (วัดจากระดับผิว
ทางถึงระดับหลังคันทางดินมวลเบา)
4.3 ผลกำรเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์
จากผลการเปรียบเทียบกับ แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (Numerical
Model) [4] พบว่า ปริมาณการทรุดตัวของคันทางดินมวลเบาและปริมาณ
การทรุดตัวของคันทางถมตามมาตรฐานกรมทางหลวง หลังเปิดใช้งานเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ประมาณ 0.36 และ 0.92 เมตร ตามล้า ดับ หรือ มีค่า
แตกต่า งกันประมาณร้อ ยละ 60 ดังรูป ที่ 21 รายละเอี ย ดการวิเคราะห์
พฤติกรรมของคันทางและท้านายค่าการทรุดตัวสรุปในรายงานการศึกษา [4]

รูปที่ 18 ค่าการทรุดตัวสูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาบริเวณ
คันทางถมตามมาตรฐานกรมทางหลวง

4.2 ผลกำรทดสอบก้อนตัวอย่ำง
4.2.1 ควำมชื้น
จากผลการทดสอบหาค่าความชื้นของก้อนตัวอย่างวัสดุ AMS โดยการ
เข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 110°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จ้านวนทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง (รูป
ที่ 19) พบว่า มีค่าความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 32.4 ถึง 59.5 ค่าความชื้น
เฉลี่ยร้อยละ 50.1

รูปที่ 19 การทดสอบค่าความชืน้ ของก้อนตัวอย่างวัสดุ AMS

รูปที่ 21 เปรียบเทียบปริมาณการทรุดตัวจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
ระหว่างคันทางดินมวลเบากับคันทางถมตามมาตรฐานกรมทางหลวง [4]

4.2.2 กำลังรับแรงอัดในทิศทำงเดียว
จากผลการทดสอบหาค่าก้าลังรับ แรงอั ดในทิศทางเดีย ว (UCS) ของ 5. สรุป
ตั ว อย่ า งวั ส ดุ AMS จ้ า นวนทั้ ง สิ้ น 11 ตั ว อย่ า ง (รู ป ที่ 20) ก้ อ นตั ว อย่ า ง
จากการติดตามผลการก่อสร้างแปลงทดลองคันทางดินมวลเบาบนทาง
ทดสอบมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางและความสู ง เท่ า กั บ 7.5 และ 15.0
หลวงหมายเลข 35 (พระราม 2) ระหว่าง กม. 72+712.5 ถึง กม. 72+845
เซนติเมตร ตามล้าดับ โดยภายหลังจากคูณค่าปรับแก้ตาม TIS409-2525
ช่วงบริเวณคอสะพาน (ขาเข้า) จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปได้ดังนี้
แล้ ว พบว่ า มี ค่ า UCS อยู่ ร ะหว่ า ง 3.14 ถึ ง 10.11 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตาราง
- ปริมาณการทรุดตัวของคอสะพานฝั่งที่มีการก่อสร้างคันทางดินมวล
เซนติเมตร มีค่า UCS เฉลี่ย 6.98 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc)
เบาประมาณ 0.26 เมตร ในขณะที่ปริมาณการทรุดตัวของคันทางถมตาม
มาตรฐานกรมทางหลวงประมาณ 0.50 เมตร แสดงว่าคันทางดินมวลเบาเมื่อ
แทนที่คันทางถมตามมาตราฐานกรมทางหลวงสามารถลดการทรุดตัว ได้กว่า
ร้ อ ยละ 50 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณการทรุ ด ตั ว จากแบบจ้ า ลองทาง
คณิตศาสตร์ ดังนั้นคันทางมวลเบาจึงช่วยลดภาระงานและงบประมาณซ่อม
บ้ารุงช่วงบริเวณคอสะพานได้
- ผลการทดสอบคุณสมบัติของตัวอย่างวัสดุ AMS ผ่านการใช้งานนาน
รูปที่ 20 การทดสอบค่าก้าลังรับแรงอัดในทิศทางเดียวของก้อนตัวอย่างวัสดุ AMS กว่า 12 ปี แสดงให้เห็นว่า ตัวอย่างวัสดุ AMS มีสภาพใช้งานที่ดีแม้ในสภาวะ
ท่วมขังของระดับน้้าใต้ดินสูง (ระดับน้้าใต้ดินอยู่ต่้ากว่าผิวทางประมาณ 1.0
4.2.3 กำรทดสอบควำมเป็นกรด-ด่ำง
เมตร หรือ ที่ ระดับ หลัง คันทางดินมวลเบา) ตัว อย่า งมีความแข็งแรง และ
จากผลการสอบหาค่าความเป็นกรด-ด่า งของก้อ นตัวอย่างวัสดุ AMS ทนทานตามข้อก้าหนดการออกแบบ
จ้านวนทั้งสิ้น 8 ตัวอย่าง พบว่า ก้อนตัวอย่างทุกก้อนมีค่าความเป็นกรด-ด่าง
- ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะในขั้นตอนการก่อสร้างดินมวลเบา
เท่ากับ 12
ใช้เวลาทั้งสิ้น 18 วัน มีการเบี่ยงการจราจรเพื่อท้างานเป็น 2 ช่วง (ไม่นับ
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ระยะเวลาในการเตรี ย มการ) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระยะเวลาในการท้ า งาน
ค่อนข้างใกล้เคียงกับการก่อสร้างคันทางดินถมปกติ
- วิธีการด้าเนินงานผสมวัสดุ AMS จ้าเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ผสม
และหรือโรงผสม (Plant) หน้างาน ซึ่งเป็นเทคนิควิทยาการเฉพาะทาง ท้าให้
ต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่างานก่อสร้างคันทางถมปกติ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
มีวัสดุมวลเบาส้าเร็จรูปหลายประเภทที่น้ามาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างคัน
ทางมากขึ้ น ซึ่ ง ให้ ผ ลลั พ ธ์ ใ นหลายมิ ติ ต่ า งกั น อาทิ มิ ติ ด้ า นเวลา
มิติด้านวิศวกรรม มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้น
การเลือกใช้เทคนิคดังกล่าวในการแก้ปัญหาการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้ อ งจ้ า เป็ นต้อ งค้า นึงถึ งปั จ จั ยต่า งๆ อย่า งละเอี ย ดและ
ครอบคลุมทุกมิติ
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อิทธิพลของแรงกระทาด้านข้างแบบวัฏจักรต่อค่าสติฟเนสของดินโดยรอบเสาเข็มเดี่ยวจาลอง
Effects of lateral cyclic loading on the surrounding soil stiffness of a modelled single pile
พงศ์ภัค สืบถวิลกุล1,* วรัช ก้องกิจกุล2 และ พงศธร กระจ่างผล3
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บทคัดย่อ

Abstract

การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์อิทธิพลของเสาเข็มเดี่ยวจาลองที่ฝังตัว
ในทรายภายใต้แรงกระทาซ้าด้านข้างแบบวัฏจักรโดยควบคุมแอมพลิจูดจาก
ระยะกระท าซ้ าที่ ส่ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงค่า สติ ฟ เนสของดินโดยรอบ
แบบจ าลองนี้ ไ ด้ ท าการจ าลองลั ก ษณะของเสาเข็ ม รองรั บ สะพานแบบ
อิ น ทิ ก รั ล ซึ่ ง มี ก ารรั บ แรงกระท าซ้ าด้ า นข้ า งแบบวั ฏ จั ก รจากอุ ณ หภู มิ ที่
เปลี่ยนไปของตัวสะพาน จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสะพานส่งผลให้
การขยายตั ว และหดตั ว มี แ อพลิ จู ด จากระยะทางการเคลื่ อ นที่ ค งที่ ซึ่ ง
แปรเปลี่ย นตามเวลาและฤดูก าลจึ ง เป็ น ที่มาของการศึก ษานี้ โดยศึก ษา
พฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวประกอบด้วย โมเมนต์ดัด การเสียรูป แรงเฉือน
และแรงปฏิกิริยาของดินตามแนวแกนของเสาเข็ม เพื่อหาค่าสติฟเนสของดิน
ด้วยการเขียนรหัสในโปรแกรม MATLAB® ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และ
ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าสติฟเนสของดินจากจานวนรอบการให้แรง
กับเสาเข็มภายใต้แรงกระทาซ้าแบบวัฏจักร โดยการเปรียบเทียบที่ระดับ
ความลึกและค่าระยะทางสูงสุดที่กระทาต่อเสาเข็มเดี่ยวที่แตกต่างกัน จาก
การศึกษาค่าสติฟเนสของดินเริ่มต้นของดิน (Nc=1) จะเพิ่มตามระดับความ
ลึกของชั้นดินซึ่งเกิดจากผลของระดับความเครียดของดิน หลังจากนั้นจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสมบัติพลาสติกของดิน นอกจากนี้ค่าสติฟ
เนสจะคงที่อันเกิดจากสมบัติยืดหยุ่นของดิน แล้วในระดับความลึกที่ไม่มาก
ค่าสติฟเนสของดินจะเพิ่มขึ้นกับจานวนรอบ ซึ่งสาเหตุเกิดจากอิทธิพลของ
การสะสมทิศทางเดียว นั้นคือเมื่อดินทรายเกิดการเสียรูปแบบเชิงรุกไปแล้ว
การคืนกลับไปที่เดิมจาเป็นจะต้องใช้แรงดันดินด้านข้างมากขึ้น เมื่อแรงดัน
ดินด้านข้างมากขึ้นทาให้ระดับความเค้นในมวลดินมากขึ้น ดังนั้นค่าโมดูลัส
และค่าสติฟเนสของดินก็จะมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามการพัฒนาค่า
สติฟเนสของดินยังมีความสัมพันธ์กับ ระดับความลึกของดิน และค่าระยะ
สูงสุดที่กระทาต่อเสาเข็มอย่างมีนัยสาคัญ

This study focuses on the effects of lateral cyclic loading by
Displacement-controlled amplitude on the surrounding soil
stiffness of a modelled single pile in sandy soil. This model
demonstrates the behaviour of a single pile within Integral bridge
which receives the cyclic loading from the displacement
amplitude change from temperature. Because of the change of
temperature, the bridges expand and shrink themselves in term
of distance and time. Then, this study occurs. By the behaviours
of the piles is evaluated through the bending moment
distribution, lateral displacement, shear force and soil resistance
(subgrade reaction) along with the pile. For determining the soil
stiffness, the code is written in MATLAB® in term of the numerical
analysis method. The change of soil stiffness from the number of
cyclic loading is the main study in different soil levels and the
peak applied loads. According to this study, the initial soil
stiffness (Nc=1) increases on the deep of soil level because of
strain-level effect. After that, the soil stiffness rapidly increases in
term of plastic material, then, it keeps constant in term of elastic
material, On the other hands, at soil-level around soil surface,
the soil stiffness increases with the number of cyclic loading. This
effect could be called “Ratcheting Effect”, i.e. when the sandy
soil active fails, the increasing lateral pressure is needed to move
back itself. When the lateral pressure increases, the soil stress
increases, therefore, the soil modulus and stiffness also increase.
However, the soil stiffness has a significant relationship with the
soil level and the displacement amplitude.

คาสาคัญ: การให้แรงกระทาซ้าด้านข้างแบบวัฏจักร, เสาเข็ม, เสาเข็มเดี่ยว
จาลอง, ทราย, ค่าสติฟเนส

Keywords: Lateral cyclic loading test, Pile, A modelled single
pile, Sandy soil, Soil stiffness
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1. คานา

2. วิธีดาเนินการจาลอง

ในทุกวันนี้สะพานแบบอินทิกรัล (Integral bridges) ได้มีการนามาใช้
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับแบบมีข้อต่อ (Jointed bridges) ที่มีใช้
โดยทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสะพานแบบอินทิกรัลใช้งบประมาณการ
ก่อสร้างและค่าซ่อมบารุงที่ถูกกว่า มีใช้งานที่ยาวนานกว่ารวมถึงคุณภาพ
การขับเคลื่อนของพาหนะที่ไหลลื่นกว่า [1-3] เพราะสะพานแบบอินทิกรัล
ต่ า งจากสะพานแบบมี ข้ อ ต่ อ (รู ป ที่ 1(ก)) ในส่ ว นที่ ไ ร้ ข้ อ ต่ อ และแบริ่ ง
(Expansion joints and bearing) [4]
อย่างไรก็ตามสะพานแบบอินทิกรัล (รูปที่ 1(ข)) ยังมีข้อเสียอยู่ นั้นก็คือ
สะพานแบบอินทิกรัลไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูง
เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ตัวคาน (Beam) หรือตัวสะพานมี
การขยายและหดตัวลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและฤดูกาล
เปรีย บเสมือ นมีแ รงกระทาซ้าแบบวัฏจั กรไปยังเสา (Column) ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงไปยังเสาเข็ม ดังนั้นการเสียรูปจากการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิจึงส่งผลทางตรงต่อเสาเข็ม และเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
จะทาให้เกิดการขยายตัวและหดตัว ดังนั้นแรงด้านข้างที่เกิดจะถูกควบคุม
โดยระยะการขยายตัวและหดตัว จากสาเหตุข้ างต้นแสดงปัญ หาที่มีแรง
ด้านข้างกระทาซ้าต่อเสาเข็มในระยะทางที่เท่าเดิมตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
[5-6] ดังนั้นในการศึกษานี้เป็นการจาลองแรงกระทาซ้าด้านข้างที่กระทาต่อ
เสาเข็ ม โดยควบคุ ม แอมพลิ จู ด ของแรงกระท าซ้ าจากระยะกระทาซ้า
(Displacement-controlled amplitude)

2.1 วัสดุอุปกรณ์

(ก)

(ข)
รูปที่ 1 โครงสร้างสะพาน[7] (ก) สะพานแบบมีข้อต่อ
(ข) สะพานแบบอินทิกรัล

2.1.1 ทราย

รูปที่ 2 การกระจายตัวของทราย KMUTT sand เปรียบเทียบกับทราย
มาตรฐานอื่นทั่วโลก

ดินถูกจาลองโดยการใช้ทราย KMUTT sand ทรายชนิดนี้มาจากทราย
แม่น้าในจั งหวัดราชบุ รี ประเทศไทย ที่ใช้วิธีร่อ นผ่า นตะแกรงโดยผ่ า น
ตะแกรงเบอร์ 40 (0.425 มิลลิเมตร) และค้างที่ตะแกรงเบอร์ 100 (0.150
มิลลิเมตร) ดังแสดงในรูปที่ 2 และเพื่อที่นาวัสดุที่ไม่จาเป็นจาพวกฝุ่นและ
พวกสารอินทรีย์ออก ทรายจะผ่านการล้างน้าและอบที่อุณหภูมิ 110 ᵒC
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทรายชนิดนี้มีค่าความถ่วงจาเพาะ (Gs) เท่ากับ 2.64
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดดิน เฉลี่ย (D50) เท่ากับ 0.285 มิลลิเมตร ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสม่ าเสมอ (Coefficient of Uniformity, Cu) เท่ า กั บ
1.879 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความโค้ง (Coefficient of Curvature, Cc) เท่ากับ
0.946 ค่าอัตราส่วนช่องว่างสูงสุดและต่าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 1.06 และ 0.67
ตามลาดับ
2.1.2 เสาเข็มจาลอง
ท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, PVC) ได้ถูกนามาใช้ใน
การจาลองเสาเข็มย่อ ขนาดดังแสดงในรูปที่ 3 วัสดุนี้คือเรซินสังเคราะห์
(Synthetic resin) ที่ มี ส มบั ติ บ างประการคล้ า ยยางเมื่ อ มี ป ฏิ กิ ริ ย าต่ อ
สารเคมี สมบัติของที่พอลิไวนิลคลอไรด์แสดงในตารางที่ 1 ในการศึกษาครั้ง
นี้เสาเข็ มจ าลองได้ถู ก จั ดในรูป แบบเสาเข็ มเดี่ยว โดยก าหนดให้ ระยะ x
เท่ากับ 0 ที่จุดล่างสุดของเสาเข็มและเพิ่มขึ้นเรื่อย จนถึงปลายเสาเข็มที่ x
เท่ากับ 90 เซนติเมตร โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในเท่ากับ
20 และ 18.4 มิลลิเมตรตามลาดับ ความหนาของผนังเสาเข็มจาลองเท่ากับ
1.6 มิ ล ลิ เ มตร ค่ า โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ย (Moment of Inertia) เท่ า กั บ
3.94 109 m4
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Unit: cm

รูปที่ 3 เสาเข็มจาลอง

รูปที่ 5 โครงเหล็กและถังคอนกรีต

ตารางที่ 1 สมบัติของท่อพอลิไวนิลคลอไรด์
Property

Test

Value

Unit

Standard
Tensile Strength

ASTM D638

51.40

MPa

Tensile Modulus of Elasticity

ASTM D638

4.10

GPa

Specific Gravity

ASTM D792

1.40

Poisson’s Ratio

0.41

2.2 การเตรียมการทดสอบ

รูปที่ 6 เซลล์วัดแรงและเซ็นเซอร์วดั ระยะ

ถังคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร สูง 98 เซนติเมตร
ถู ก ใช้ เ ป็ น ภาชนะในการจ าลองเสาเข็ ม ที่ ใ ห้ แ รงกระท าด้ า นข้ า งใน
ห้องทดลอง โครงสร้างเหล็กใช้ในการรองรับถังคอนกรีตและรองรับแรง ใน
การทดลองนี้ชั้นทรายได้ถูกเตรียมการอย่างเป็นระเบียบและมีการควบคุม
ความหนาแน่ น ของทรายผ่ า นทางการโปรยทราย[8] โดยที่ จ ะมี ค วาม
หนาแน่นประมาณ 1.55 g/cm3 โดยมีการแรงกระทาด้านข้างจากเครื่องมือ
ให้แรงที่ถูกติดตั้งบนกรอบโครงสร้างเหล็ก เครื่องมือให้แรงสามารถให้แรง
ได้สูงสุด 20 กิโลนิวตัน ระยะทางสูงสุด 30 เซนติเมตร และความเร็วที่ 0.11 มิลลิเมตรต่อนาที ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 เซลล์วัดแรง (Load cell) ได้
ถูกใช้ในการวัดแรงกระทาด้านข้างที่กระทาต่อเสาเข็มจาลอง เซ็นเซอร์วัด
ระ ย ะ (Linear variable displacement transducer, LVDT) ได้ ถู ก ใช้
สาหรับการวัดการเสียรูปด้านข้าง ดังแสดงในรูปที่ 6

2.3 วิธีการวิเคราะห์ผล
2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและค่าสติฟเนส
จากการศึกษาที่ผ่านมา Pathak et al.[9] ได้รวบรวมการพัฒนาการ
คานวณค่า สติฟ เนสจากตัว แปรต่า ง ๆมากมาย หนึ่งในนั้นคือ วิธี Strain
Wedge method [10] โดยวิธีนี้เป็นการนาความสัมพันธ์ของโมเมนต์ ดัด
คานวณหาแรงเฉือน ความต้านทานของดิน (Soil resistance) และการเสีย
รูปในแนวด้านข้าง เพื่อไปคานวณหาค่าสติฟเนสของดิน (Soil Stiffness)
ดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8
Strain value

M  C.F.x

y

1
EI

Bending moment

  Mdz

Displacement

V

dM
dz

Shear force
P

d 2M
dz 2

Subgrade reaction

รูปที่ 7 Strain Wedge method

รูปที่ 4 เครื่องมือให้แรงกระทาด้านข้าง
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2.4 ผลกระทบจากขนาดของแบบจาลอง
จากกฏการย่ อ ขนาด (Scaling Law) ตารางที่ 2 แสดงตั ว คู ณ ขนาด
แบบจาลอง (Scaling factor) โดยคอลัมน์ “General” แสดงค่าตัวคูณขนาด
(Factor) ที่ต้องการใช้ คอลัมน์“1g (laboratory)” และ “ng (centrifuge)”
แสดงตัวขนาดเฉพาะ ซึ่งก็คือผลลัพธ์ของการออกแบบ
ตารางที่ 2 ตัวคูณขนาดแบบจาลอง (Scaling Factor) [12]
Quantity

รูปที่ 8 Deflection (y), slope (dy/dx), bending moment (M),
shearing force (V), and soil reaction (p) for elastic
conditions[11]
2.3.2 การวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
ในการศึกษานี้ใช้โปรแกรม MATLAB® ในการวิเคราะห์หาค่าสติฟเนสของดิน โดยเริ่มจากการใส่ข้อมูลโมเมนต์ดัดที่มาจากค่าสเตรนจากสเตรน
เกจ (Strain gauges) เข้าไป เนื่องจากทาการวัดค่าโมเมนต์ดัด (M) จานวน
9 ตาแหน่งตามความยาวของเสาเข็ม (รูปที่ 3) ลักษณะการผันแปรของ
โมเมนต์จึงกระจายตัว (Scattered) ดังนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์ค่า การเสีย
รูป ค่าความชัน แรงเฉือน และแรงปฏิกริ ิยาของดิน (รูปที่ 8) มีความต่อเนื่อง
ตลอดเสาเข็มจึงต้องมีการใช้คาสั่ง spline เพื่อฟิตข้อมูล โดย spline
interpolation คือหนึ่งในวิธีการประมาณค่าข้อมูลภายในช่วงที่กาหนดที่ใช้
piecewise polynomial นั้นคือพหุนามที่ประกอบด้วยฟังก์ชั่นย่อย (Subfunction) หลายชนิดประกอบกัน หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลมาคานวณหา
ค่าแรงเฉือน
และค่าแรงปฏิกิรยิ าของดิน
ด้วยวิธีการหาอนุพันธ์
(Differentiation) หนึ่งครั้งและสองครั้งตามลาดับ หลังจากนั้นเพื่อหาค่า
การเสียรูปด้วยการนาโมเมนต์ดัดมาหาค่าปฏิยานุพันธ์สองครั้ง (Double
Integration) ในส่วนของการให้แรงแบบวัฏจักร เนื่องจากมีการบันทึกค่า
จานวนมากและหลายวัฏจักร จึงต้องมีการแยกหรือเลือกทีละวัฏจักรมาผ่าน
กระบวนการ ดังนั้นจึงมีการเพิ่มคาสั่งในส่วนพิคพีค (Pick-peak) มาเลือก
จุดต่าสุดและสูงสุดจากค่าระยะทางสูงสุด รวมถึงการเลือกค่าระยะทางและ
แรงสูงสุดที่แตกต่างกัน ตามที่การทดลองกาหนด ดังแสดงในรูปที่ 9

General

1g

ng

(laboratory)

(centrifuge)

Length

nℓ

1/n

1/n

Mass density

n𝜌

1

1

Acceleration

ng

1

N

Stiffness

nG

1/nα

1

Stress

n𝜌ng nℓ

1/n

1

Force

n𝜌ng nℓ3

1/n3

1/n2

Force/unit length

n𝜌ng nℓ2

1/n2

1/n

Strain

n𝜌ng nℓ/nG

1/n1-α

1

Displacement

n𝜌ng nℓ2/nG

1/n2-α

1/n

Pore fluid viscosity

n𝜇

1 or *n1-α/2

1 or *n

Pore fluid density

n𝜌f

1

1

Permeability

n𝜌fng/ n𝜇

1 or *1/n1-α/2

n or *1

Hydraulic gradient

n𝜌/ n𝜌f

1

1

Time (diffusion)

n𝜇 nℓ2/nG

1/ n2-α or *1/ n1-α/2

1/n2 or *1/n

Time (creep)

1

1

1

Time (dynamic)

nℓ(n𝜌/nG)1/2

1/ n1-α/2

1/n

Velocity

ng nℓ(n𝜌/nG)1/2

1/ n1-α/2

1

Frequency

(n𝜌/nG)1/2/ nℓ

n1-α/2

n

Shear wave velocity

(n𝜌/nG)1/2

1/ nα/2

1

เนื่ อ งจากกฏการย่ อ ขนาดท่ อ พอลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride,
PVC) จึงได้นามาใช้เป็นเสาเข็มจาลองดังแสดงในตารางที่ 3
Remark: CDR = Cyclic Displacement Ratio

รูปที่ 9 การเขียนรหัสโปรแกรมโดยย่อ
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11(ก) แสดงค่าโมเมนต์ดัดตามแนวเสาเข็ม รูปที่ 11(ข) เป็นแรงเฉือนซึ่งใช้
ข้อมูลของโมเมนต์ดัด (รูปที่ 11(ก)) มาทาการหาอนุพันธ์หนึ่งครั้ง รูปที่ 11(
ค) แรงปฏิกิริยาในดินเกิดจากการหาอนุพันธ์ของแรงเฉือนอีกหนึ่ง ครั้ง ใน
ส่วนชองรูปที่ 11(ง) ค่าการเสียรูป เกิดจากการนาข้อมูลโมเมนต์ดัดมาทา
การหาปฏิยานุพันธ์สองครั้ง (Double integration) แล้วจึงทาการหารด้วย
ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยและค่าโมดูลัสของเสาเข็มจาลอง

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสมบัติและขนาดของเสาเข็มต้นแบบ เสาเข็มย่อ
ขนาด 1g และสาเข็มพีวีซี (PVC) ที่ใช้ในแบบจาลอง
Property

Value

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Unit

Prototype

1g

PVC

Length (L)

18

0.9

0.9

m

Diameter, outside (D)

0.4

2x10-2

2x10-2

m

Diameter, internal (d)

-

-

1.84x10-2

m

Wall thickness (t)

-

-

1.60 x10-3

m

P= 50 N

Moment of inertia (I)

1.25 x10-3

-

3.94x10-9

m4

P=100N

50

65

N/m

Stiffness (K)

1.95

x104

P=200N
P=250N

3. ผลทดลองและอภิปรายผล

Ultimate Load

3.1 การสอบเทียบเสาเข็มจาลอง
ในการเปลี่ ย นค่ า สเตรนจากสเตรนเกจที่ ติ ด ตั้ ง บนเสาเข็ ม เป็ น ค่ า
โมเมนต์ดัดเพื่อนาไปใช้ในการคานวณหาค่าอื่นที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 2.3 มี
ความจาเป็นที่จะต้องรู้ค่า แฟคเตอร์การเปรียบเทียบ (Calibrate factor)
เป็ นอั นดับ แรกโดยวิธีก ารหาค่า ได้แ สดงในรูป ที่ 10 โดยจุ ดล่า งสุด ของ
เสาเข็ มจะมีข้ อต่อแบบยึดแน่น (Fixed Joint) เพื่อ ยึดให้ เสาเข็มอยู่กับที่
และสะดวกต่อการเตรียมการทดลอง โดยกาหนดให้เสาเข็มเปรียบเสมือบ
คานยื่ น (Cantilever Beam) แล้ ว ให้ แ รงที่ ร ะยะ 90 เซนติ เ มตรจากจุ ด
ล่างสุดของเสาเข็ม เพื่อเปรียบเทียบค่าสเตรนที่ได้กับโมเมนต์ดัด

Moment (N-m)

R2 R
20.9987
= 0.9987
C.F. = 0.00105
C.F.=0.00105
N-m/2

(ก)

(ข)
P= 50 N
P=100N

8

P=200N

6

P=250N

Ultimate Load

4
2

Ultimate Load

0
-8000

-6000

-4000

-2000

2000

4000

6000

8000

-2
-4
-6
-8

Pile 1

Strain ()

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์โมเมนต์ดัดกับค่าสเตรน เพื่อหาค่าแฟกเตอร์การ
ปรับเทียบ

(ค)

3.2 การให้แรงต่อเนื่องทิศทางเดียว (Monotonic Loading)
ในกรณีนี้จ ะเป็นการให้แ รงกระทาด้านข้ างต่อเสาเข็มอย่า งต่อเนื่อง
จนกระทั่งระยะที่หัวเสาเข็มเท่ากับ 55 มิลลิเมตร จากนั้นจะคานวณค่า
โมเมนต์ดัด แรงเฉือน ค่าแรงปฏิกิริยาของดิน และค่าเสียรูปด้านข้างของดิน
จากการเรียกใช้รหัสผ่านโปรแกรม MATLAB® ดังแสดงในรูปที่ 11 รูปที่

(ง)

รูปที่ 11 แผนภาพแสดงการพัฒนา:
(ก) โมเมนต์ดัด (ข) แรงเฉือน (ค) แรงปฏิกิรยิ าในดิน และ(ง) ค่าเสียรูป
เมื่อให้แรงกระทาด้านข้างต่อเสาเข็มอย่างต่อเนือ่ งจน y0 =55mm

จากรูปที่ 11(ง) แสดงค่าเสียรูปด้านข้างที่ได้จากการคานวณโดยการ
เรียกใช้โปรแกรม MATLAB® เมื่อระยะสูงสุดที่ให้ เท่ากับ 55 มิลลิเมตร
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แรงสูงสุดที่วัดผ่านเซลล์วัดแรงเท่ากับ 323 นิวตัน ลักษณะของโมเมนต์ดัด
แรงเฉือน แรงปฏิกิริยาในดิน และค่าเสียรูปตามแนวแกนเสาเข็ม (x) เมื่อ
แรงกระทาด้านข้างต่อเสาเข็มเท่ากับ 50, 100, 200, 250 และ 323 นิวตัน
แสดงดังรูปที่ 11 เพื่อเป็นการตรวจสอบค่าระยะการเสียรูปที่ได้จากรหัสใน
โปรแกรม MATLAB® ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า ระยะการ
เคลื่ อ นที่ ณ ต าแหน่ ง ปลายเสาเข็ ม ( y at x=0.9m ) ที่ ค านวณจาก
โมเมนต์ดัดที่วัดได้จากสเตรนเกจกับเซ็นเซอร์วัดระยะ ( y 0 )

2000

Subgrade reaction, p (N/m)

1800

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบระยะการเคลื่อนที่ ( y 0 ) ที่ตาแหน่งหัวเสาเข็ม

Applied Force
(N)
( P0 )

Strain gauge
( y at x=0.9 m )

LVDT
( y0 )

50

0.2945

0.2555

100

0.8994

0.8404

200

2.1183

2.0796
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1600

x = 0.7 m
1400
1200
1000

111.59

800
600
400

0
0.0

x = 0.6 m
x = 0.7m
x = 0.8m

408.39

200

Deflection (cm)

x = 0.8 m
45.63

x = 0.6 m
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Deflection, y (cm)

(ข)
รูปที่ 12 เส้นโค้ง พี-วาย (ก) สาหรับ x=0.3, 0.4 และ 0.5 เมตร
(ข) สาหรับ x=0.6, 0.7 และ 0.8 เมตร
0.9
0.8

4.2995

4.1833

Unlimited Load

5.5914

5.5097

0.7

Length, x (m)

250

เพื่ อ การหาค่ า สติ ฟ เนสของดิ น เส้ น โค้ ง พี ว าย (p-y curves) จ าเป็ น
จะต้องถูกพล็อต โดยการนาค่าแรงปฏิกdd
ิริยาในดินและค่าการเสียรูปของดิน
มาทาการพล็อตและหาความชัน ในกรณีนี้ใช้ค่าปฏิกิริยาสูงสุดและค่าเสีย
รูปสูงสุดมาหาความชันและใช้เป็นค่าสติฟเนส โดยเส้นโค้งพีวายและค่า
สติฟเนสของดินแสดงในรูปที่ 12 และ 13 ตามลาดับ

0.1
0

290.67

200
150

x = 0.3 m
x = 0.4 m
x = 0.5 m

449.06

50

x = 0.3 m
0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Deflection, y (cm)

(ก)
2000
1800

Subgrade reaction, p (N/m)

Subgrade reaction, p (N/m)

x = 0.4 m

0.02

500

1000

1500

2000

2500

Soil stiffness, k (kN/m3)

รูปที่ 13 ค่าสติฟเนสของดินเสาเข็มเดี่ยว
370.35

0
0.00

0.4

0.2

x = 0.5 m
300

100

0.5

0.3

350

250

0.6

1600

x = 0.7 m

รูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปฏิกิริยาของดินกับค่าความเสีย
รูปด้านข้างของดิน แต่ละตาแหน่งเมื่อค่าเสียรูปเพิ่มค่าปฏิกิริยาก็เพิ่มตาม
แต่มีความชันที่น้อยลงแสดงว่าค่าปฏิกิริยาเพิ่มตามค่าเสียรูปด้วยอัตราที่
ลดลง เมื่อสังเกตจากระดับความลึกช่วงล่างของเสาเข็มคือ x=0.3 ถึง 0.5
เส้นโค้งพีวายจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่เมื่อสูงมากขึ้นยิ่งใกล้พื้นดินความ
ชันของกราฟจะต่าลงมาก จากรูปที่ 13 จะเห็นได้ว่าค่าสติฟเนสเริ่มต้นของ
ดินจะเพิ่มขึ้นตามความลึก ของดิน ซึ่งเกิด จากผลของระดับ ความเครียด
(Strain-level effect) ที่มีการกล่าวถึงในผลการทดลองแรงอัดสามทิศทาง
ที่ระดับความเครียดต่าของดิน [13] นั้นคือเมื่อความเครียดมีค่าเพิ่มขึ้ นจะ
ส่งผลให้ค่าโมดูลัสเฉือน (Shear Modulus) มีค่าลดลงดังแสดงในรูปที่ 14
และรูปที่ 15 ดังนั้นเมื่อความลึกมากขึ้น ค่าโมดูลัสเฉือนก็จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ค่าสติฟเนสเพิ่มขึ้น จะสามารถเห็นได้ว่าที่ระดับความลึกสูง (x มีค่าต่า) ค่า
การเสียรูป (รูปที่ 13(ง)) ก็จะต่าไปด้วย
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นรวมและความเครียดเฉือน

10

15

20

Displacement, d (mm)

Displacement, y0 (mm)

Shear modulus, G (MPa)

รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเคลื่อนที่และแรงที่ให้
Full-scale behaviour

เมื่อผ่านการเรียกใช้รหัสผ่านโปรแกรม MATLAB® โดยการแบ่งข้อมูล
ตามชนิดของการทดลองซึ่งแตกต่างกันในส่วนการควบคุมแรงจากระยะ
สูงสุด เริ่มจากให้โปรแกรมเลือกชนิดของค่าระยะสูงสุดที่ต้องการหา โดย
การทดลองนี้ได้แบ่งเป็น 4 ระยะสูงสุดและแต่ละระยะสูงสุดมีทั้งหมด 20
รอบแล้วจึงทาการเลือกที่ข้อมูลทีละรอบหลังจากนั้นเข้าสู่การคานวณซึ่ง
วิธีการโดยสังเขปได้มีการอธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 3.2 หลังจากนั้น นาค่าสติฟเนสของดิ น มาเปรี ย บเที ย บกั น ณ อั ต ราส่ ว นระยะสู ง สุ ด ที่ ก าหนดให้
เดียวกันในแต่ละวัฏจักรที่มีระดับความลึกแตกต่างกัน และเปรียบเทียบ ณ
อัตราส่วนระยะสูงสุดที่แตกต่างกัน แต่ความลึกเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 18
และ 19 ตามลาดับ

CD Triaxial
compression
tests using LDTs

Pressure-meter tests
(Linear interpretation of
primary loading curve)
0.0001

0.001

0.01

Shear wave velocities
(Suspension method)

0.1

10

1.0

Strain 1 (%)

รูปที่ 15 การเปรียบเทียบระหว่างค่าสติฟเนสในรูปแบบความเครียด
จากการทดสอบแรงอัดสามแกน [13]

3.3 การให้แรงกระทาซาแบบเป็นวัฏจักร (Cyclic Loading)

2000

CDR = 0.005

Soil stiffness, k (kN/m2)

การศึกษานี้เป็นการให้แรงกระทาซ้าแบบวัฏจักรโดยควบคุมแรงจาก
ระยะสูงสุด เมื่อสังเกตุการเคลื่อนไหวโดยรวมของระยะการเคลื่อนที่ต่อแรง
ที่ให้จะเห็นได้ว่ากาหนดระยะทางที่ 0.005, 0.010, 0.015 และ 0.020 ของ
อั ต ราส่ ว นระยะความยาวเสาเข็ ม (เสาเข็ ม ยาว 9 เมตร) ที่ นั้ น คื อ มี ค่ า
ระยะทางเท่ากับ 4.5, 9, 13.5 และ 18 มิลลิเมตร ตามลาดับ ดังแสดงในรูป
ที่ 16 และ 17
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รูปที่ 16 ประวัติเวลาการให้แรงโดยควบคุมจากระยะการเคลือ่ นที่

x=0.5 m
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รูปที่ 18 การพัฒนาค่าสติฟเนสกับจานวนรอบที่ความลึกต่างกัน ณ
อัตราส่วนระยะสูงสุดที่ (ก) 0.005 (ข) 0.010 (ค) 0.015 (ง) 0.020
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GTE28-8
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Soil stiffness, k (kN/m2)

จากการศึกษาพบว่าเมื่อให้แรงและถอนกลับไปเรื่อย ๆอย่างเป็นวัฎ
จักรแล้ว จะมีค่าสติฟเนสที่แตกต่างกันสองลักษณะที่เห็นได้ชัด นั้นก็คือ มี
การคงที่ของค่าสติฟ เนสที่ไม่เพิ่ม ขึ้ น กับมีการเพิ่มขึ้นของค่า สติฟเนสตา
มจานวนรอบการให้แรงกระทาซ้า ด้วยอัตราที่แตกต่างกันไป
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จากรูปที่ 20 จะเห็นได้ว่าค่าแรงปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าการเสียรูป
คงที่ไปแล้ว แสดงถึงการหยุดการพัฒนาของค่าสติฟเนสของตาแหน่ง x ที่
0.6 เมตร
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รูปที่ 20 ค่าแรงปฏิกิริยาและค่าการเสียรูปต่อจานวนรอบการให้แรงที่
ตาแหน่ง x เท่ากับ 0.6 เมตร

เมื่อเปรียบเทียบผลจากศึกษาเมื่อกาหนดที่ความลึกเท่ากัน ค่าในรอบ
แรกสุดที่จานวนครั้งเท่ากับ 1 (Nc=1) ค่าสติฟเนสจะเรียงลาดับจากน้อยไป
มากที่ อั ตราส่ ว น 0.005, 0.010, 0.015 และ 0.020 ตามล าดั บ และจะ
เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยอั ต ราส่ ว นที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เพราะว่ า ดิ น ทรายมี ส มบั ติ ทั้ ง
พลาสติก (Plastic material) และยืดหยุ่น (Elastic material) ส่งผลให้ค่า
สติฟเนสครั้งที่สองมีค่าสูงขึ้นและหลังจากนั้นจะคงตัวต่อไป เห็นได้ชัดจาก
รูป 19(ก) และ 19(ข) นั่นคือเมื่อ x เท่ากับ 0.5 และ 0.6 เมตร แต่จากรูปที่
19(ค) และ 19(ง) หรือเมื่อ x เท่ากับ 0.7 และ 0.8 ที่ความชันของกราฟ
ยังคงสูงอยู่ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาค่าสติฟเนสของตาแหน่ง x ที่ 0.7
และ 0.8 ยังมีการพัฒนาต่อ โดยสาเหตุเกิดการเพิ่มขึ้นของค่าสติฟเนสเกิด
จากอิทธิพลการของสะสมทิศทางเดียว (Ratcheting Effect) นั้นคือเมื่อดิน
เกิดการพังทลายแบบเชิงรุกไปแล้ว มีการคืนกลับไปที่เดิมจาเป็นจะต้องใช้
แรงด้า นข้ า งมากขึ้น เมื่อ แรงด้า นข้ า งเพิ่มมากขึ้ นส่งผลให้ความเค้น รวม
เพิ่มขึ้น ดังนั้นค่าสติฟเนสของดินก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น รูปที่ 20 และ 21 เป็นตัวอย่างค่าแรงปฏิกิริยาและค่าการเสียรูป
ต่อจานวนรอบการให้แรงที่ตาแหน่ง x เท่ากับ 0.6 และ 0.7 เมตรตามลาดับ
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รูปที่ 19 การพัฒนาค่าสติฟเนสต่อจานวนรอบที่ความอัตราส่วนระยะสูงสุด
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จากรูปที่ 21 จะเห็นได้ว่าค่าแรงปฏิกิริยาคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน
ขณะที่ค่าการเสียรูปลดลงเรื่อย ๆ แสดงถึงการพัฒนาของค่าสติฟเนสของ
ตาแหน่ง x ที่ 0.7 เมตร ที่ยังคงพัฒนาต่อไป

4. บทสรุป
การศึก ษานี้นาเสนอผลของการจ าลองการให้ แรงด้านข้า งในเสาเข็ม
เดี่ ย วในทรายแห้ ง โดยการทดลองแบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว น ส่ ว นแรกคื อ
การศึกษาพฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวภายใต้การให้แรงด้านข้างต่อเนื่องเพื่อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมเริ่ ม ต้ น ของค่ า สติ ฟ เนสในดิ น ส่ ว นที่ ส องคื อ การศึ ก ษา
พฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวภายใต้แรงด้านข้างกระทาซ้าแบบวัฏจักรเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมหลังจากมีการให้แรงกระทาซ้าในดิน กล่าวคือ
1. ค่าสติฟเนสเริ่มต้นของดินจะเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกของดิน นั้น
คือ เมื่อดินลึกมากขึ้น ค่าสติฟเนสเริ่มต้นของดินก็จะมากขึ้น
2. ค่าสติฟเนสของดินจะเพิ่มขึ้นจากค่าเริ่มต้นในรอบแรกเพราะสมบัติที่
เป็นพลาสติก (Plastic) หลังจากนั้นจะคงที่ตามสมบัติยืดหยุ่น (Elastic) ของ
ดิน แต่ในระดับความลึกที่น้อยค่าสติฟเนสจะพัฒนาเพิ่มขึ้นตามจานวนรอบ
อันเกิดจากอิทธิพลของการสะสมทิศทางเดียว เอกสารอ้างอิง
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ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานทางไฟฟ้ากับสมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน
Correlation between electrical resistivity and geotechnical engineering properties of soil
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพต้า นทานไฟฟ้า ใน
วัสดุดิน ได้แก่ ดินลูกรังและทรายละเอียด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสมบัติ
ทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีของดิน อาทิ ปริมาณความชื้นและความหนาแน่น
แห้งของดิน ทั้งนี้สมบัติการต้านทานไฟฟ้าอาจมีความสัมพันธ์กับสมบัติทาง
วิศวกรรมเทคนิคธรณี ของดิน การศึกษานี้ได้ ทดลองความต้านทานไฟฟ้า
โดยจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า จากแหล่ ง จ่ า ยไฟผ่ า นตั ว อย่ า งดิ น ที่ บ รรจุ ใ น
แบบจาลองกล่องดิน (Soil box) โดยใช้ตัวอย่างดินลูกรังจาก อาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย ประเทศไทย และทราย มจธ. (ทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40
และค้างบนตะแกรงเบอร์ 100) และทาการทดสอบการบดอัด เพื่อหาค่า
ความหนาแน่ น แห้ ง สู ง สุ ด (maximum dry density) และความชื้ น ที่
เหมาะสม (optimum moisture content) จากนั้ น จึ ง ก าหนดปริ ม าณ
ความชื้นและความหนาแน่นแห้ง และทาการบดอัดดินที่เตรียมไว้ที่ความชื้น
ที่กาหนดลงในกล่อ งทดลองให้ ได้ความหนาแน่นแห้ ง ตามที่กาหนด และ
ควบคุมความต่างศักย์ของการทดสอบให้อยู่ในช่วงระหว่าง 3 ถึง 30 โวลต์
การทดสอบพบว่าความชื้นและความหนาแน่นแห้งมีความสัมพันธ์กับความ
ต้านทานไฟฟ้า และได้มีการใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณในการ
สร้างสมการทานาย และมีการใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองในการช่วยวิเคราะห์
ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการท านายดั ง กล่ า วมี แ นวโน้ ม โดย ค่ า ความ
ต้า นทานมีแนวโน้มที่จ ะลดลงตามการเพิ่มขึ้ นของทั้งความชื้นและความ
หนาแน่นแห้ง
คาสาคัญ: ความต้านทานไฟฟ้า, การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ, ดิน
ลูกรัง, ทราย, สภาพต้านทานไฟฟ้า, สมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี

Abstract
The study of soil electrical resistivity in various type of soil,
which were lateritic soil and fine sand, which may be affected
from the change of soil properties for instance, water content
and dry density. Meanwhile, there may be a relationship
between the property of the resistivity and the properties of soil.
In this study, a resistance test was performed by inputting an
electric current from the power supply through a soil sample

prepared in a soil box, which samples in this study are a lateritic
soil from Thali, Loei, Thailand, and KMUTT sand (sand which
passed through the No. 40 sieve and retained on the No. 100
sieve). The compaction tests were also done to receive the
maximum dry density and the optimum moisture content then
the desired water content and the dry density of the soil sample
are controlled in the soil box, while the voltage of the
experiment was controlled in a range between 3 and 30 volts.
The experiment found that there is a relationship between the
water content, the dry density and the electrical resistivity, and
the response surface methodology was used to create and
analysed the correlation. From the experiment, the resistivity
predicted from the regression tend to be reduced proportionally
to the increased in the water content and the dry density.
Keywords: resistance, multiple variable regression, lateritic soil,
sand, electrical resistivity, geotechnical engineering properties

บทนา
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) มี โ ครงการขยายการ
ก่อ สร้า งระบบขนส่ง ซึ่ง จ าเป็ นต้อ งมีก ารขุ ดเจาะและถมดิน เพื่อ ก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าแรงสูง และดินที่สามารถใช้ในการทางานนี้ได้จะต้องสามารถซ่อม
บ ารุ ง ได้ ใ นระยาว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ในการก่ อ สร้ า งสถานี ไ ฟฟ้ า แรงสู ง
จาเป็นต้องใช้ดินที่มีความสามารถในการนาไฟฟ้าสูง เพื่อระบายกระแสไฟฟ้า
ที่อาจเกิดขี้นอันเนื่องมาจากการลัดวงจรภายในสถานีไฟฟ้า
ในทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี มีคุณสมบัติของดินหลายสิ่งที่จาเป็นในการ
ใช้งานด้านวิศวกรรม แต่ผลกระทบทางด้านสภาพต้านทานไฟฟ้าของดินนั้น
ยังไม่สามารถบ่ งชี้แ ละนาไปใช้ได้อ ย่า งแน่ชัด ซึ่งการทาแบบจ าลองทาง
กายภาพและการวิเคราะห์เชิงสถิติยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาต่อไป
จากการศึกษาของ Bai et al. [1] ได้มีการเชื่อมโยงสมบัติทางเทคนิค
ธรณีของดินกับสภาพต้านทานไฟฟ้า อาทิ ลักษณะโครงสร้างของดิน (ความ
หนาแน่นและอัตราส่วนช่องว่าง) และปริมาณน้าในดิน และยังเป็นสมบัติที่
แสดงถึงความสามารถในการไหลของกระแสไฟฟ้า และจากการศึกษาที่ผ่าน
มา [2-4] ได้แสดงว่าการแสไฟฟ้าในดินโดยปกติจะมีความสัมพันธ์ กับน้าใน
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วิธีดาเนินการทดลอง
2.1 วัสดุอุปกรณ์

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมบัตขิ องตัวอย่างดินลูกรังและทราย
Material
Lateritic Soil
Sand

2.25
2.00
1.75
1.564
1.530

1.462

4

6

8

10

12

14

16

18

Water content, w(%)

รูปที่ 1 เส้นโค้งการบดอัดดินแบบมาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐานของทราย มจธ.

2.1.2 กล่องทดสอบดิน (Soil Box)
กล่ อ งทดสอบดิ น ของบริ ษั ท M.C. Miller เป็ น กล่ อ งที่ ถู ก ใช้ ใ นการ
ทดสอบครั้งนี้ เป็น อุปกรณ์ที่ผ่านตามมาตรฐานการทดสอบแบบสี่ขั้วไฟฟ้า
ของ ASTM G57 [5] โดยกล่องถูกสร้างจากวัสดุพลาสติกใสชนิด plexiglass
โดยมีแผ่นโลหะสเตนเลสที่ยึดติดกับขั้วนอก (Outer electrodes) ทาหน้าที่
กระจายกระแสไฟฟ้า ที่หัวและท้ายภายในกล่อง และมีขั้วใน หรือ หมุดวัด
คว า มต่ า งศั ก ย์ ไ ฟ ฟ้ า (Inner electrode or potential electrodes) ที่
สามารถถอดออกได้ ดั ง รู ป ที่ 2 โดยกล่ อ งมี ป ริ ม าตร 270 มิ ล ลิ ลิ ต ร มี
พื้นที่หน้าตัด 12.8 ตารางเซนติเมตร ความยาวภายในกล่องทั้งหมด 21.0
เซนติ เ มตร และระยะห่ า งระหว่ า งขั้ ว วั ด ความต่ า งศั ก ย์ เ ท่ า กั บ 12.8
เซนติเมตร

Unit

Outer electrodes

Specific Gravity

2.75

2.66

-

D50

0.481

0.325

Millimetre

3.076

1.208

-

0.763

1.270

-

1.738

1.498

g/cm3

1.942

1.543

g/cm3

15.54

6.95

Percent

12.35

11.27

Percent

Coefficient of Uniformity,
Cu
Coefficient of Curvature,
Cc
Optimum moisture
content (Standard proctor)
Optimum moisture
content (Modified proctor)
Maximum dry density
(Standard proctor)
Maximum dry density
(Modified proctor)

KMUTT Sand

1.496

2.1.1 ตัวอย่างดินสาหรับการทดลอง
ดินลูกรังถูกเลือกเป็นตัวอย่างดินชนิดแรก โดยตัวอย่างนี้ได้ รับมาจาก
การไฟฟ้า ฝ่ า ยผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ตั ว อย่า งดิ นจากอ าเภอท่า ลี่
จั งหวัดเลย เนื่อ งจากขนาดอนุภ าคของเม็ดดินบางส่ว นมีข นาดใหญ่ แต่
ปริมาตรของกล่องมี ความจากัด ทาให้ต้องมีการควบคุม ขนาดของอนุภาค
ของดินตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ โดยตัวอย่างดินลูกรังที่ใช้ทดสอบทั้งหมดเป็นดิน
ที่ถูกร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 (2 มิลลิเมตร) และผ่านการอบที่อุณหภูมิ
110 °C
ทรายเป็นตัวอย่างที่สองของการทดลองนี้ โดยการทดสอบนี้ใช้ ทราย
มจธ. (KMUTT sand) ซึ่งเป็นทรายที่ทาการล้างด้วยน้าผ่านตะแกรงเบอร์
40 (0.425 มิลลิเมตร) และค้างบนตะแกรงเบอร์ 100 (0.150 มิลลิเมตร)
และผ่า นการอบที่อุ ณหภูมิ 110 °C ซึ่งค่า สมบั ติ ต่า ง ๆ ของดินลูก รัง และ
ทรายที่ได้จากการทดลองต่าง ๆ ได้แสดงดังตารางที่ 1 และผลการทดสอบ
การบดอัดแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่ามาตรฐานได้แสดงดังรูปที่ 1

Property

Material:
Lateritic Soil
Standard Compaction:
Modified Compaction:
Zero air-void line:

2.50

Dry density, d(g/cm3)

ช่องว่างและปริมาณความชื้นในดิน ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ อาจทาให้
สภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถถูกศึกษาและมีการนาไปใช้มากขึ้น โดยการ
ทดสอบนี้จะนาสมบัติดังกล่าวมาสร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์โดยใช้ วิธี
พื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) แบบเซ็นทรัล
คอมโพสิต (Central composite design, CCD) ในการวิเคราะห์และสร้าง
สมการทานายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ
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Inner electrodes (Potential electrode)

รูปที่ 2 องค์ประกอบของกล่องทดสอบดินของ M.C. Miller
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2.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
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ค่ากลางของการทดสอบ (การทดสอบ S1W3D3 และ S2W3D3) ทาหน้าที่
เป็นจุดกึ่งกลางของการออกแบบการทดลองและเป็นค่าที่ใช้เป็นจุดอ้างอิง
ซึ่งได้จาก การเฉลี่ยค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและความหนาแน่นแห้ง
สูงสุดจากการทดสอบการบดอัดตัวอย่างแบบมาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน
โดยสมบัติทั้งสองของตัวอย่างดินลูกรังและทรายจะถูกควบคุมตามตารางที่ 2
และตารางที่ 3 ตามลาดับ

ในการทดสอบนี้ไ ด้มีก ารใช้ก ารวิเ คราะห์ โ ดยใช้วิธีพื้น ผิว ตอบสนอง
(Response surface methodology, RSM) ในรู ป แบบการออกแบบของ
เซ็ น ทรั ล คอมโพสิ ต (Central composite design, CCD) ซึ่ ง ใช้ โ ปรแกรม
Minitab ในการวิเคราะห์สมการพหูคูณแบบถดถอยและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณความชื้น ความหนาแน่นแห้ง และสภาพต้านทานไฟฟ้าใน
รูปแบบของกราฟพื้นผิว โดยการกาหนดค่าเริ่มต้นสาหรับการทดสอบซึ่ง ตารางที่ 2 ตารางแสดงโปรแกรมการทดสอบของตัวอย่างดินลูกรัง
อ้างอิงจาก การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment, DOE) [7]
Water
Dry Density,
Resistivity
Test Coordinate
Test
content,
โดยจานวนครั้งในการทดสอบขึ้นอยู่กับค่าตัวแปรต้นของสมการ ซึ่งในการ
3
No. from DOE
Name
 d (g/cm ) w (%) (.m)
ทดสอบนี้มี 2 ตัวแปรต้น กล่าวคือ การทดลองนี้เป็นการทดลองที่สองระดับ
1
(-1.414, 0) S1D1W3
1.384
13.95
534.20
ซึ่ ง ในการท าการออกแบบการทดลองจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารอ้ า งอิ ง ค่ า จาก
2
(-1, -1)
S1D2W2
1.447
11.95
524.32
องค์ประกอบสามส่วนดังรูปที่ 3 ซึ่งคือ ส่วนแกน (Axial part) มีหน้าที่ปรับ
3
(-1, 1)
S1D2W4
1.447
15.95
450.08
ค่าตัวแปรและวัดค่าความคลาดเคลื่อนของอิทธิพลกาลังสอง (Quadratic
4
(0, -1.414) S1D3W1
1.600
11.12
526.67
effect) ส่วนแฟกทอเรียล (Factorial part) มีหน้าที่ตรวจสอบความโค้งของ
5
443.73
ข้อมูลและวัดความเกี่ยวข้องกันของสองตัวแปร และจุดกึ่งกลาง (Center
6
444.92
7
427.71
point) ทาหน้าที่ปรับค่าตัวแปรและเป็นค่ากลางของข้อมูล ซึ่งจาเป็นต้องมี
(0, 0)
S1D3W3
1.600
13.95
8
441.25
การเก็บ ค่า มากกว่า หนึ่งครั้งเพื่อ วัด ค่า ความคลาดเคลื่อ นโดยตรง (Pure
9
443.18
error) โดยสาหรับการทดลองนี้ได้เลือกจานวนการการทดสอบค่าที่ส่วนแกน
10
440.15
เป็นจานวน 6 ครั้ง [8] จึงทาให้การทดลองนี้ มีจานวนการทดสอบทั้งหมด
11
(0, 1.414) S1D3W5
1.600
16.77
415.97
เป็น 14 ครั้ง โดยหลังจากการทดสอบตามค่าอ้างอิงจากการออกแบบการ
12
(1, -1)
S1D4W2
1.753
11.95
479.85
ทดลองและจุดทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมา จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง
13
(1, 1)
S1D4W4
1.753
15.95
404.01
14
(1.414, 0) S1D5W3
1.817
13.95
396.53
สมการพหูคูณแบบถดถอย รวมถึงสามารถวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการ
2
ตัดสินใจเชิงซ้อน (Coefficient of Multiple Determination, R ) ได้
Center point
Factorial part
Axial part

(0,1.414)
(-1,1)

Test 11

Test 3
(-1.414,0)

(1,1)
Test 13

(0,0)

(1.414,0)

Test 5-10

Test 1
(-1,-1)
Test 2

ตารางที่ 3 ตารางแสดงโปรแกรมการทดสอบของตัวอย่างทราย มจธ.

Test 14
(1,-1)

(0,-1.414)

Test 12

Test 4

รูปที่ 3 การออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิตสาหรับ 2 ตัวแปรต้น

2.3 การเตรียมการทดสอบ

Test
No.

Coordinate
from DOE

Test
Name

Dry Density,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(-1.414, 0)
(-1, -1)
(-1, 1)
(0, -1.414)

S2D1W3
S2D2W2
S2D2W4
S2D3W1

1.238
1.259
1.259
1.309

Water
content,
w (%)
9.11
6.61
11.61
5.57

(0, 0)

S2D3W3

1.309

9.11

(0, 1.414)
(1, -1)
(1, 1)
(1.414, 0)

S2D3W5
S2D4W2
S2D4W4
S2D5W3

1.309
1.359
1.359
1.379

12.64
6.61
11.61
9.11

 d (g/cm3)

Resistivity
(.m)
534.03
498.02
419.94
529.73
436.25
440.15
443.12
435.16
432.12
427.56
395.26
437.00
365.42
395.50

2.3.1 การเตรียมตัวอย่างดิน
ในการทดสอบนี้ ตัวอย่างดินได้ถูกเตรียมโดยควบคุม ปริมาณความชื้น
(water content) และความหนาแน่นแห้ง (dry density) ซึ่งสมบัติทั้งสอง
จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ค่าปริมาณความชื้นและความหนาแน่น
ชนิ ด จะถู ก อ้ า งอิ ง จากค่ า ความชื้ น ที่ เ หมาะสม (optimum moisture แห้ งของตัว อย่า งทั้งสองได้จ าก การออกแบบการทดลองที่อ้า งอิงจากวิธี
content) และค่าความหาแน่นแห้งสูงสุด (maximum dry density) โดย เซ็นทรัลคอมโพสิต [6] โดยส่วนแกนของการทดสอบนี้คือการทดสอบที่1, 4,
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11 และ 14 ส่วนแฟกทอเรียลคือการทดสอบที่ 2, 3, 12 และ 13 และจุด โดยค่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อม และกระแสที่ไหลในวงจรที่วัดได้จะถูกนาไป
กึ่งกลางคือการทดสอบที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
ใส่ในสมการที่ (1)
2.3.2 การประกอบเครื่องมือทดสอบ
หลังจากการเตรียมตัวอย่างเสร็จ สมบูรณ์ กล่องทดลองจะถูกห่อด้วย
แผ่นพลาสติกบางเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงความชื้นระหว่างการทดสอบ
ซึ่งเครื่องมือทดสอบถูกต่อโดยการใช้เครื่องจ่ายไฟต่อเข้ากับขั้วฝั่งหัวและท้าย
ของกล่อง และใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) ต่อเข้ากับขั้ววัดศักย์ไฟฟ้า ซึ่ง
อยู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5 เมื่อทาการต่อวงจรจะออกมาใน
รูป แบบของการเรียงตัว ของเวนเนอร์ แบบสี่ขั้ ว (Wenner’s 4-electrode
array) [5]

R

VOut
I

(1)

เมื่อ R คือค่าความต้านทานไฟฟ้า () V คือความต่างศักย์ที่ตกคร่อม
(V) วัดได้จ ากขั้ ว ใน และ I คือ กระแสที่ไหลในวงจร (I) วัดได้จ ากขั้ วนอก
หลังจากได้ความต้านทานไฟการวัดค่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมและกระแสที่
ไหลในวงจร จาเป็นต้องมีการวัดอุณหภูมิของดินที่ทดลองและทาการปรับแก้
โดยสมการที่ (2)
 24.5  T 
R15.5  RT 

 40 

(2)

เมื่อ R15.5 คือ ความต้า นทานที่ 15.5°C () RT คือ ความต้า นทานที่
อุณหภูมิของดินทีทดสอบ () และ T คืออุณหภูมิของดินที่ทาการทดสอบ
(°C) จากนั้นจึงนาไปหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าดังสมก ารที่ (3)



   bR / 1 

b 

ba

(3)

เมื่อ  คือ สภาพต้านทานไฟฟ้า (m) b คือ ระยะระหว่างขั้วด้าน
นอกถึงขั้วด้านใน (cm) และ a คือระยะระหว่างขั้วด้านใน (cm)
3.1 ผลการทดสอบค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
รูปที่ 4 การต่อวงจรไฟฟ้า [5]

จากการทดสอบค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากค่าความต้า นทาน
ไฟฟ้าของดินทั้งสองชนิด ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าปริมาณความชื้นในดินและ
ความหนาแน่นแห้ง โดยสาหรับตัวอย่างดินลูกรังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณความชื้นในดิน ความหนาแน่นแห้ง และสภาพต้านทานไฟฟ้าแสดง
ได้เป็นสมการพหูคูณแบบถดถอยได้ดังสมการที่ (4)

Multimeter
Power supply

  2759  106.7w  1564d  3.21w2  422d2  1.3wd

Soil Box
รูปที่ 5 การประกอบเครือ่ งมือการทดสอบ

ผลการทดลองและอภิปรายผล
การทดสอบดาเนินการโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าทางขั้วหัวและท้าย
ของอุปกรณ์และวัดค่า ความต่างศักย์ที่ตกคร่อ มระหว่า งขั้วตรงกลาง โดย
ควบคุมความต่างศักย์ที่ใส่เข้าไปในวงจรโดยเริ่มใส่จาก 3 โวลต์ จนถึง 30
โวลต์ โดยเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1.5 โวลต์ ตัวอย่างเช่น การทดลอง S1W3D3 เมื่อทา
การควบคุมความต่างศักย์ที่ใส่เข้าไปที่ 30 โวลต์ จะได้กระแสที่ไหลในวงจร
ซึ่งวัดจากขั้วนอกมีค่าเท่ากับ 0.34 มิลลิแอมแปร์ และความต่างศักย์ที่ตก
คร่อมซึ่งวัดได้จากขั้วในหรือหมุดวัดความต่างศักย์มีค่าเท่ากับ 14.830 โวลต์

(4)

เมื่อ  คือสภาพต้านทานไฟฟ้า (m) w คือปริมาณน้าในดิน (%) และ
 d คือค่าความหนาแน่นแห้ง (g/cm3) โดยสมการที่ (4) สามารถแสดงใน
รู ป แบบของกราฟพื้ น ผิ ว ตอบสนองได้ ดั ง รู ป ที่ 6 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าในดินและความหนาแน่นแห้งมีผลต่อค่าสภาพ
ต้านทานไฟฟ้า โดยสภาพต้านทานไฟฟ้าจะลดลงจนถึงจุดหนึ่งก่อนที่จะเริ่ม
เพิ่มขึ้นตามค่าปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นในดิน โดยจุดวกกลับจะเกิดขึ้นเมื่อ
ปริมาณน้าในดินมีค่าเท่ากับ 15% ดังที่แสดงในพื้นที่สีแดง และค่าสัมประ
สิทธ์แสดงการตัดสินใจเชิงซ้อน (R2) ของการสร้างสมการพหุคูณนี้เท่ากับ
0.9443
เมื่อ นากราฟพื้นผิว ในรูป ที่ 6 มาสร้า งเส้นของการทานายที่ ป ริ ม าณ
ความชื้นต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดลองดังรูปที่ 7 จะเห็น
ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้าและความหนาแน่นแห้ งมี
ลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อค่าปริมาณความชื้นมากกว่า 18% จะ
ทาให้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bai et
al. [1] ที่ได้ ศึก ษาไว้ว่า ลัก ษณะของความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพต้านทาน
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ไฟฟ้าและความหนาแน่นแห้งของดินลูกรังจะเปลี่ยนไปเมื่อน้ามีปริมาณถึงจุด สภาพต้านทานไฟฟ้าเช่นเดียวกับตัวอย่างดิน ลูกรัง แต่สาหรับตัวอย่างทราย
ของความชื้นที่เหมาะสม (optimum moisture content)
ไม่มีจุดวกกลับ และค่าสัมประสิทธ์แสดงการตัดสินใจเชิงซ้อน (R2) ของการ
สร้างสมการพหุคูณนี้เท่ากับ 0.8913

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง ปริมาณน้าในดินและสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าของตัวอย่างทราย มจธ.

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง ปริมาณน้าในดินและสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าของตัวอย่างดินลูกรัง
Water Content (%):
Experimental:
Predicted line:

580

11.12

11.95

13.95

15.95

Water Content (%):
Experimental:
Predicted line:

Test 1

Resistivity,  (m)

560
Test 1

540

Test 2

Test 4

520
500
Test 12

480
460

Test 3

5.57

6.61

9.11

11.61

12.64

550

16.77

Resistivity, (.m)

600

600

Test 4
Test 2

500

450

Test 5-10

Test 12

Test 3
Test 11

400

Test 5-10

Test 14
Test 13

440

350

Test 11

420

KMUTT Sand
Test 13
Test 14

400

1.3

Lateritic Soil

380
1.3

1.4

1.4

Dry density, d(g/cm3)
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Dry density, d (g/cm3)

รูปที่ 7 เส้นการทานายและค่าจากการทดลองของความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าและค่าความหนาแน่นแห้งทีป่ ริมาณความชื้นต่าง ๆ ของ
ตัวอย่างดินลูกรัง

สาหรับการทดสอบค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของตัวอย่างทราย มจธ. เมื่อ
พิจารณาร่วมกั บค่าปริมาณความชื้นในดินและความหนาแน่นแห้ ง พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่ างปริมาณความชื้นใน ความหนาแน่นแห้ง และสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าแสดงได้เป็นสมการพหูคูณแบบถดถอยได้ดังสมการที่ (5)
  4579  42w  5135d  42w2  1619d2  13wd

(5)

เมื่อ  คือ สภาพต้า นทานไฟฟ้า (m) w คือ ปริมาณน้าในดิ น (%)
และ  d คือค่าความหนาแน่นแห้ง (g/cm3) ซึ่งสมการที่ (5) สามารถแสดงใน
รูปแบบของกราฟพื้นผิวตอบสนองได้ดังรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณน้าในดินและความหนาแน่นแห้งของตัวอย่างทรายมีผลต่อค่า

รูปที่ 9 เส้นการทานายและค่าจากการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าและค่าความหนาแน่นแห้งทีป่ ริมาณความชื้นต่าง ๆ ของ
ตัวอย่างทราย มจธ.

เมื่อ นากราฟพื้นผิว ในรูป ที่ 8 มาสร้า งเส้นของการทานายที่ป ริ ม าณ
ความชื้นต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดลอง ดังรูปที่ 9 จะ
เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้าและความหนาแน่นแห้งมี
ลัก ษณะไปในทิศทางเดีย วกัน โดยเมื่อ ปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้ นในขณะที่
ความหนาแน่นแห้งคงที่จะทาให้ค่าความต้านทานลดลง
รูปที่ 7 และรูปที่ 9 ยังแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียงตัวของผลการ
ทดสอบจะมี รู ป แบบที่ เ หมื อ นกั บ การออกแบบการทดลอง (Design of
Experiment, DOE) ของการออกแบบของเซ็นทรัลคอมโพสิตดังที่แสดงใน
รูปที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของดินทั้งสองจะเห็นได้
ว่าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากค่า
ปริมาณความชื้นในดินและความหนาแน่นแห้งจะมีลักษณะที่อ่อนไหวต่อการ
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เปลี่ยนแปลงในช่วงแรกและการเปลี่ยนแปลงมีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อปริมาณ ต้านทานไฟฟ้า ซึ่งนามาใช้ในการคานวนค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ต้องการ
ความชื้นและความหนาแน่นแห้งเพิ่มขึ้น
กาหนดได้

เอกสารอ้างอิง

Predicted resistivity, p (.m)

Lateritic soil
500

1:1 line

400

400

500

Measured resistivity,  (.m)

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบระหว่างค่าจากการทานายและค่าจากการทดสอบของ
ตัวอย่างดินลูกรัง

Predicted resistivity, p (.m)

KMUTT Sand

500

1:1 line

400

400

500

Measured resistivity,  (.m)

รูปที่ 11 การเปรียบเทียบระหว่างค่าจากการทานายและค่าจากการทดสอบของ
ตัวอย่างทราย มจธ.

จากรูปที่ 10 และรูปที่ 11 จะเห็นได้ว่าค่าจากการทดสอบและค่าจาก
การทานายมีค่าใกล้เคียงกัน โดยค่าที่เกาะกลุ่มกันมากที่สุดจะเป็นค่าจากจุด
กลาง ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบของจุดอ้างอิง (การทดสอบ S1W3D3
และ S2W3D3)

บทสรุป
จากการศึก ษาพฤติก รรมการนาไฟฟ้า ของดิน ที่ได้รับ ผลกระทบจาก
คุณสมบัติทางกายภาพของดิน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น
ในดินและความหนาแน่นแห้ง โดยในการศึกษานี้พบว่าปริมาณของสมบัติทั้ง
สองชนิดดังกล่าวแปรผกผันกับ ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของดิน ซึ่งจากการ
ทดสอบที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นแห้งที่เพิ่มขึ้นจะทาให้
ดิ น น าไฟฟ้ า ได้ ม ากขึ้ น ยั ง สามารถอ้ า งอิ ง ได้ จ ากเส้ น ทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้า [9] และการศึกษานี้ได้มีการสร้างสมการพหุคูณแบบถดถอย
ของดินทั้งสองชนิดเพื่อใช้ในการทานายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ

[1] Bai, W., Kong, L. and Guo, A. (2013). Effects of Physical
Properties on Electrical Conductivity of Compacted Lateritic
Soil. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical
Engineering, 5(5), pp.406-411.
[2] Cardoso, R. and Dias, A.S. (2017). Study of the Electrical
Resistivity of Compacted Kaolin Based on Water Potential.
Engineering Geology, 226, pp.1-11.
[3] Zhang, T., Liu, S. and Cai, G. (2018). Correlations between
Electrical Resistivity and Basic Engineering Property
Parameters for Marine Clays in Jiangsu, China. Journal of
Applied Geophysics, 159, pp.640-648.
[4] Kumar, S.C.P. and Gowda, J.P. (2017). The Correlation
between Resistivity and Soil Properties as an Alternative to
Soil Invelsigation. Indian Journal of Science and
Technology, 10(6), pp.1-5.
[5] ASTM G57-06 (2012). Standard Test Method for Field
Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner FourElectrode Method. ASTM International, West
Conshohocken, PA.
[6] Pradubsri, W., Chomtee, B. and Thongteeraparp, A. (2015).
A Study of Small Response Surface Designs for the Full
Second Order Model and a Set of Reduced Models in a
Spherical Model. Thai Science and Technology Journal,
23(3), pp.363-376.
[7] Sabseree, J. (2009). Doe Central Composite Design. for
Quality, 145, pp.72-74.
[8] Phutthananon, C., Jongpradist, P., Jongpradist, P., Dias, D.
and Baroth, J. (2020). Parametric Analysis and Optimization
of T-Shaped and Conventional Deep Cement Mixing
Column-Supported Embankments. Computers and
Geotechnics, 122.
[9] Rhoades JD, Corwin DL, Lesch SM. (1999). Geospatial
measurements of soil electrical conductivity to assess soil
salinity and diffuse salt loading from irrigation. Geophysical
Monograph, 108, pp.197–215.
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การปรับปรุงคุณภาพดินทรายโดยใช้เถ้าก้นเตาและปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมและวัสดุงานทาง
Improvement of sand with bottom ash and cement
as back fill materials and pavement
วุฒิกรณ์ โสพรรณรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*Corresponding author; E-mail address: new.wuttikorn@gmail.com

บทคัดย่อ
เถ้าก้นเตาเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาถ่านหินเพื่อใช้เป็นพลังงานใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียพื้นที่กองทิ้งและมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นถึ งการใช้ประโยชน์โดยนาเสนอการ
ปรับปรุงคุณภาพดินทรายโดยใช้เถ้าก้นเตาและปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถม
และวัสดุงานทาง การศึกษาประกอบไปด้วยการทดสอบกาลังรับแรงอั ด
แบบไม่ ถู ก จ ากั ด (UCS) การทดสอบ California Bearing Ratio (CBR)
การทดสอบค่าโมดูลัสคืนตัว (Mr) และการทดสอบแบบไม่ทาลายโดยใช้คลืน่
สั่ น สะเทื อ น Free-Free Resonance (FRR) สามารถน ามาใช้ ใ นการ
ประเมินกาลังของดินทรายปรับปรุงคุณภาพได้และสามารถใช้ในการหา
คุณสมบัติด้านโมดูลัสสั่นสะเทือนและอัตราส่วนปัวส์ซอง ผลการทดสอบ
พบว่าความเร็วคลื่น P-wave และ S-wave รวมไปถึงค่าโมดูลัสสั่นสะเทือน
มีความสอดคล้องกันกับผลการทดสอบกาลังรับแรงอัด ผลการทดสอบแสดง
ให้เห็นว่าปริมาณการแทนที่ดินทรายด้วยเถ้าก้นเตาปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
ที่ทุกสัดส่วนซีเมนต์และระยะเวลาบ่มมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากค่า
ก าลั ง รั บ แรงอั ด แบบไม่ ถู ก จ ากั ด (UCS) ค่ า California bearing ratio
(CBR) และค่าโมดูลัสคืนตัว (Mr) มีค่าสูงสุดที่สัดส่ว นนี้ ดินทรายปรับปรุง
คุณภาพด้ว ยเถ้าก้นเตาและซีเมนต์สามารถจาแนกได้เป็ นชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ทล.-ม. 204/2556 กรมทางหลวง ประเทศ
ไทย
คาสาคัญ: เถ้าก้นเตา, กาลังรับแรงอัด, โมดูลัสคืนตัว

Abstract
Bottom ash is a waste generated from coal burning to used
as power for electricity generation causing problems of waste
area disposal and pollution to the environment. This research is
for realizing the benefits by proposing to improve the quality of
sandy soils by using bottom ash and cement as a backfill
materials and pavement materials. Experiments consisted of
unconfined compressive strength (UCS), California bearing ratio
(CBR), resilient modulus (Mr), and non-destructive testing using

vibration waves free-free resonance test (FRR) can used to assess
the strength of sandy soil, improve the quality and can used to
determine the properties of seismic modulus and Poisson's ratio.
The test results show that the P-wave and S-wave velocity,
including the seismic modulus, are consistent with the
compressive strength test results. Results show that 30%
bottom ash content replacement sandy soil provided maximum
strength, resilient modulus and California bearing ratio. Sandy
soil, improved by bottom ash and cement, was classified as “Soil
cement base” according to standard, DH-S. 204/2556,
Department of highway, Thailand
Keywords: Bottom ash, Unconfined compressive strength,
Resilient modulus, Poisson' Ratio, SEM, XRD

1. คานา
เถ้าถ่านหิน เป็นของเสียที่เกิดจากการเผาถ่านหิน เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ ใช้
ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงประมาณวันละ 40,000 ตัน ซึ่งก่อให้เกิดเถ้า
ถ่านหินประมาณวันละ 10,000 ตัน ในจานวนนี้ประกอบไปด้วย เถ้าลอย
(Fly Ash) คิดเป็นร้อยละ 80 ในปัจจุบันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากถูก
ใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีเถ้าก้นเตา
(Bottom Ash) คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเถ้าชนิด
นี้มีปริมาณน้อยทาให้มีการกองทิ้งเถ้าก้นเตา ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งหากสามารถพัฒนาใช้ประโยชน์จากเถ้าก้น นอกจากจะลดผลกระทบ
ดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์อีกด้วย
ในหลายปีที่ผ่านมามีนักวิจัยหลายท่านศึกษาความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์เถ้ า ถ่ า นหิ นสาหรับ งาน (Singh และคณะ 2015; Kanirajand
แ ล ะ ค ณ ะ 2 0 0 4 ; Kumar แ ล ะ Stewart 2 0 0 3 ; Pandian 2 0 0 4 ;
Havanagi และคณะ 2011; Muhunthan และคณะ 2004; Kim และ
คณะ 2005) จากการศึกษาเหล่านี้พบว่าเถ้าถ่านหินเหมาะสาหรับการใช้
เป็นวัสดุถมกลับ (Backfill Materials) หรือวัสดุถมคันทาง (Embankment
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Materials) การจะเพิ่มกาลังรับแรงแบกทานเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุชั้นพื้นทาง
หรือรองพื้นทางต้องมีการผสมกับวัสดุอื่นหรือสารผสมเพิ่ม Cadersa และ
คณะ (2014) ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดิน ลูกรังโดยการแทนที่ด้วยเถ้า
ก้นเตาพบว่าที่ปริมาณเถ้าก้นเตาร้อยละ 30 มีค่า CBR สูงสุด แต่ในปัจจุบัน
ปริมาณดินลูกรังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ บางกรณีต้องนาดินลูกรังมา
จากแหล่งอื่นที่อยู่ห่างไกลส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ความสาคัญของดินทรายเป็นวัสดุทางเลือก จึงศึกษาดินทรายแทนที่ด้วยเถ้า
ก้นเตาปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์เป็นสารผสมเพิ่มทดสอบ
หาอัตราส่วนที่เหมาะสมสาหรับใช้งานวิศวกรรมทาง

2. วัตถุประสงค์
วัตถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการศึก ษานี้ 1) เพื่อ หาปริมาณการแทนที่ดิน
ทรายด้วยเถ้าก้นเตาและเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นวัสดุ
ทาง 2) ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีของดินทรายแทนที่ด้วย
เถ้าก้นเตา ได้แก่ Unconfined Compressive Strength Test, Resilient
Modulus Test และ Free-free resonance (FRR)

3. ตัวอย่างและวิธกี ารทดสอบ
3.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
การเตรีย มตัว อย่า งทดสอบ Unconfined Compressive Strength,
Resilient Modulus และ Free-free resonance (FRR) ในการศึกษาครั้ง
นี้ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และเถ้าก้นเตาดังแสดงในตารางที่ 1 ผสมให้เข้าเป็น
เนื้ อ เดี ย วกั นกับ ดิ นทรายที่มี ข นาดผ่า นตะแกรงเบอร์ 4 โดยใช้ ป ริมาณ
ความชื้นที่ 12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผสมเสร็จนาไปใส่แ บบหล่อ ตัวอย่าง PVC
โดยมีข นาดเส้นผ่า นศูนย์ก ลางภายใน 50 มิลลิเมตรและความสู ง 100
มิ ล ลิ เ มตร แล้ ว จึ ง น าตั ว อย่ า งมาท าการบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งด้ ว ยการห่ อ
พลาสติกเพื่อป้องกันความชื้อสูญหายและใช้ระยะเวลาบ่ม 7, 28, 60 และ
90 วัน ตามลาดับ
การเตรียมตัวอย่างทดสอบ California Bearing Ratio ตามมาตรฐาน
ASTM D1883 แบบหล่อที่ใช้ทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 7
นิ้ว ประกอบเข้ากับ Base plate และ Spacer (Ø 6 นิ้ว หนา 2 นิ้ว) โดย
ใช้ป ริมาณความชื้นและส่วนผสมเช่นเดียวกับการทดสอบ Unconfined
Compressive Strength ทาการบดอัดทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นละ 25 ครั้ง ต่อ 1
ตัวอย่างทดสอบ เมื่อทาการบดอัดเสร็จนาตัวอย่างทดสอบพร้อมแบบหล่อ
ใส่ ถุ ง พลาสติ ก ท าการบ่ ม ที่ ร ะยะเวลา 7, 28, 60 และ 90 วั น เมื่ อ ครบ
ระยะเวลาบ่มให้นา Surcharge Load ซึ่งมีน้าหนัก 10 ปอนด์วางทับบน
ตัวอย่างทดสอบก่อนนาไปแช่ น้าเป็นเวลา 96 ชั่วโมง แล้วทาการทดสอบ
California Bearing Ratio
3.2 วิธีการทดสอบ
3 . 2 . 1 ก า รทดสอ บ ก า ลั ง อั ดแ บ บ ไม่ ถู ก จ า กั ด Unconfined
Compressive Strength (ASTM D2166) ขั้นตอนการทดสอบนาตัวอย่าง
ทรายปรับปรุงคุณภาพที่ระยะเวลาบ่ม 7, 14, 28, 60 และ 90 วัน จานวน
3 ตัวอย่างต่อ 1 ส่วนผสม ทาการกดตัวอย่างโดยการเพิ่มน้าหนักในแนวดิ่ง
ควบคุมการเคลื่อนตัว (Strain Control) 2 มิลลิเมตรต่อนาที การทดสอบ
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จะดาเนินจนกว่าตัวอย่างจะเกิดการวิบัติ (Failure) บันทึกค่าแรงกดและ
อัตราการยุบตัว
3.2.2 ค่ า โมดู ลั ส คื น ตั ว ของวั ส ดุ เป็ น การทดสอบคุ ณ สมบั ติ วั ส ดุ ที่
สามารถคืนตัวได้เมื่อมีแรงมากระทาซ้า ๆ ตามมาตรฐาน ASSHTO T307
นาตัวอย่างทรายปรับปรุงคุณภาพที่ระยะเวลาบ่ม 7, 14, 28, 60 และ 90
วัน จ านวน 3 ตัว อย่า งต่อ 1 ส่ว นผสมเข้ า เครื่อ งทดสอบ ติดตั้งอุ ป กรณ์
ทดสอบแรงอั ด สามแกนและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ LVDT จ านวน 2 ต าแหน่ ง
สาหรับวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอย่างทดสอบ การให้แรงกับ
ตัวอย่างทดสอบมีลักษณะการให้แรงแบบคลื่น (Pulse) กระทาซ้าเป็นรอบ
และในแต่ละรอบตัวอย่างทดสอบจะได้รับแรงกระทาเป็นระยะเวลา 0.1
วินาที สลับกับช่วงเวลาที่ไม่ได้รับแรงเป็นเวลา 0.9 วินาที ในแต่ละตัวอย่าง
ทดสอบจะได้รับการทดสอบทั้งสิ้น 16 ลาดับการทดสอบ โดยเรียงลาดับ
จาก 0 ถึง 15 ในลาดับที่ 0 ซึ่งแบ่งเป็นการ Pre-load ตัวอย่าง โดยใช้ค่า
1000 รอบการทดสอบ แล้วจึงเริ่มการทดสอบในลาดับที่ 1 ถึง 15 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงค่า Confining Pressure, Deviator Stress และ Contact
Load ตามลาดับการทดสอบ
3.2.3 การทดสอบคลื่นสั่นสะเทือนด้วยวิธี FFR ตามมาตรฐาน ASTM
C215-02 เป็นการทดสอบแบบไม่ทาลาย โดยการหาความถี่แบบสั่นพ้อง
(Resonant frequency) ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวอย่างเพื่อนาไปหาความเร็ว
คลื่นในวัสดุ ความถี่แบบสั่นพ้องสามารถทดสอบได้ 2 ชนิดคือ Transverse
ใช้ ใ นการค านวนหา S-wave และ Longitudinal ใช้ ส าหรั บ การหา Pwave ดังสมการที่ 1 และ 2 ตามลาดับ ซึ่งรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์การ
ทดสอบจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป สาหรับ Transverse แสดงดังภาพที่
1 (a) แ ล ะ Longitudinal แ ส ด ง ดั ง ภ า พ ที่ 2 (b) แ ล ะ ก่ อ น ติ ด ตั้ ง
Accelerometer จะต้อ งทาการทาจาระบี เพื่อ ให้ เกิดการสัมผัสระหว่ า ง
ตัวส่งผ่านคลื่นกับตัวอย่า งดินซีเมนต์อย่า งแนบสนิท หลังจากนั้นทาการ
เคาะตัวอย่างจานวน 50 ครั้ง ต่อรูปแบบการทดสอบ
𝑉𝑠 = 2𝐿𝑓𝑇
𝑉𝑝 = 2𝐿𝑓𝐿

(1)
(2)

ภาพที่ 1 แสดงถึงรูปแบบการติดตัง้ อุปกรณ์ทดสอบสาหรับความถี่
สันพ้
่ อง (a) Transverse (b) Longitudinal
3.2.4 การทดสอบ California Bearing Ratio เป็นการทดสอบก าลัง
การรั บ น้ าหนั ก ของดิ น ทรายปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ เมื่ อ ระยะเวลาบ่ ม และ
ระยะเวลาแช่น้าครบตามกาหนด (จานวน 1 ตัวอย่างต่อ 1 ส่วนผสม) โดย
การกดท่ อ นเหล็ ก กลมตั น มาตรฐาน (Piston) ขนาดพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด 3
ตารางนิ้ว ด้วยอัตราคงที่ 0.05 นิ้วต่อนาที พร้อมกับอ่านค่าน้าหนักการกดที่
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การยุ บ ตั ว ที่ 0, 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 0.150, 0.200, 0.250,
0.300, 0.400 และ 0.500 นิ้ว แล้วนาไปหาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับค่า
หน่วยน้าหนักมาตรฐาน (Standard unit load) ที่ได้จากการทดสอบด้วย
Piston ขนาดเดีย วกันบนหิ นคลุก ที่บ ดอั ดแน่นที่ความลึก ของการยุบตัว
เท่ากัน
ตารางที่ 1 แสดงถึงปริมาณซีเมนต์และเถ้าก้นเตาในงานวิจัย
ปูนซีเมนต์ (%)
เถ้าก้นเตา (%)
ทราย (%)
0
100
10
90
2,4,6,8,10
20
80
30
70
40
60
50
50

4. ผลการทดสอบและการวิเคาระห์
4.1 การทดสอบกาลังรับแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด
ผลการทดสอบการรับกาลังอัดแบบไม่ถูกจากัดของดินทรายปรับ ปรุง
คุณภาพด้วยซีเมนต์และเถ้าก้นเตาแสดงดังภาพที่ 2 พบว่าค่ากาลังอัดแบบ
ไม่ถูกจากัดมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้ นตามปริมาณซีเมนต์และเถ้าก้นที่เพิ่มขึ้ น
และค่ากาลังอัดแบบไม่ถูกจากัดจะสูงสุดที่ปริมาณการแทนที่เถ้าก้นเตา 30
เปอร์เซ็นต์ (BA30) และจะลดลงตามปริ มาณเถ้ า ก้น เตาที่เพิ่ มขึ้ น ในทุ ก
ส่วนผสมซีเมนต์ การเพิ่มขึ้นของเถ้าก้นเตาเป็นการปรับปรุงคุณภาพเชิงกล
ของดินจะทาให้ดินมีขนาดคละที่ดี เพิ่มความหนาแน่นให้ดินมากขึ้น Rifa’i
และคณะ (2009)

ภาพที่ 3(a) ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดที่อายุการบ่มต่าง ๆ
เทียบกาลังรับแรงอัดที่อายุการบ่ม 28 วัน (b) สมการความสัมพันธ์การ
พัฒนากาลังต่ออายุการบ่ม

ภาพที่ 2 กาลังรับแรงอัดของดินทรายปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และ
เถ้าก้นเตา อายุการบ่ม 7 วัน

ภาพที่ 3(a) แสดงถึงการพัฒนากาลังของดินทรายปรับปรุงคุณภาพด้วย
ซีเมนต์และเถ้าก้นที่อายุการบ่ม 7 60 และ 90 วัน โดยเปรียบเทียบกับค่า
ของดินทรายปรับปรุงคุณภาพที่อายุการบ่ม 28 วัน จากการศึกษาสามารถ
หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า ที่อายุการบ่มต่าง ๆ เทียบกับค่า ที่อายุการบ่ม
28 วันได้ในรูปแบบของระบบสมการเชิงเส้นซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า ของดินทราย
ปรับปรุงคุณภาพจะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามอายุการบ่มที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สามารถแสดงถึงอัตราการพัฒนากาลังรับแรงอัดที่อายุการบ่มต่าง ๆ ได้ดัง
แสดงในภาพที่ 3(b) แม้ว่า ค่า ก าลังรับ แรงอั ดจะมี ความแตกต่า งกั น อั น
เนื่องมาจากปริมาณซีเมนต์หรือเถ้า ก้นที่ใช้ในแต่ละสัดส่วน แต่ยังสามารถ
เทีย บความสัมพันธ์ระหว่า งการพัฒนาก าลังอั ดกับ ระยะเวลาการบ่ มใน
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ลัก ษณะ มาตราส่ว นลอการิทึม (Logarithmic scale) เพื่อ ที่จ ะสามารถ
อธิ บ ายพฤติ ก รรมเป็ น แบบเส้ นตรงได้ดั ง ภาพที่ 3 (b) สามารถเสนอเป็ น
สมการที่ใช้ในการทานายค่ากาลังรับแรงอัดของดินทรายปรับปรุงคุณภาพ
สาหรับงานวิจัยนี้ ที่ระยะเวลาการบ่มใดๆเมื่อทราบค่ากาลังรับแรงอั ดที่
ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน โดยความสัมพันธ์แสดงดังสมการที่ 3
UCS(d)
=0.029+0.277ln(d) R2 =0.97
UCS(28d)

โดยที่

(3)

UCS(d) คือ กาลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาการบ่มใด ๆ (kPa)
UCS(28) คือ กาลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาบ่ม 28 วัน (kPa)
d
คือ ระยะเวลาการบ่ม (วัน)

4.2 การทดสอบโมดูลัสคืนตัว
ค่าโมดูลัสคืนตัว (Mr) ตัวของวัสดุ เป็นคุณสมบัติที่วัสดุสามารถคืนตัวได้
เมื่อมีแรงมากระทาซ้า ๆ โดยลักษณะของวัสดุเมื่อถูกแรงกระทาซ้า ๆ เช่น
แรงที่เกิดขึ้นบนชั้นโครงสร้างทางเมื่อมีการจราจรวิ่งผ่าน จะเกิดการคืนตัว
แต่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ก ล่ า วได้ ว่ า การยื ด ตั ว ของวั ส ดุ นั้ น จะมี ส่ ว นที่ ยื ด ถาวร
(Permanent deformation) ค่า โมดูลัสคืนตัว นี้สามารถพิจารณาได้จาก
อั ต ราส่ ว นระหว่ า งความเค้ น เพิ่ ม ที่ ก ระท าในแต่ ล ะรอบ ( Deviator
Stress, σD ) และความเครี ย ดที่ ส ามารถคื น กลั บ ได้ ต ามแนวแกน
(Recoverable Axial Strain, ϵr )

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังรับแรงอัดและค่าโมดูลัสคืนตัว
M(r) = 69.15UCS R2 =0.93

(4)

ผลการศึกษาค่าโมดูลัสคืนตัวของดินทรายปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์
และเถ้าก้นเตาเป็นไปตามมาตรฐาน ASSHTO T307-99 โดยทาการทดสอบ
ตัวอย่างที่อายุการบ่ม 7 28 และ 60 วัน พบว่าการพัฒนาค่าโมดูลัสคืนตัว
ตามปริมาณส่วนผสมและอายุบ่มที่เพิ่มขึ้นนั้นมีความคล้ายคลึงกับผลการ
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ทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดแบบไม่จากัด การศึกษานี้ได้ทาการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า กาลังรับแรงอัด (UCSd ) กับค่าโมดูลัสคืนตัว (Mr)
ดังแสดงในภาพที่ 4 จาการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา Tastan และคณะ

(2011); Kang และคณะ (2014) ความสัมพันธ์ระหว่าง UCSd กับ Mr
แสดงอยู่ ใ นรู ป แบบสมการเชิ ง เส้ น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
งานวิจัยนี้ แสดงดังสมการที่ 4
4.3 การทดสอบ Free Free resonance
การทดสอบ FRR คือ การวัดความถี่ ธ รรมชาติข องการสั่นอิ สระของ
ตัวอย่างทดสอบด้วยคลื่น P-wave และ S-wave จากผลการทดสอบแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นกับค่ากาลังรับแรงอั ดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกันดังแสดงในภาพที่ 5 การเพิ่มขึ้นของความเร็วและและกาลังรับ
แรงอัดมีความสอดคล้อ งกับอั ตราส่วนซีเมนต์และระยะเวลาในการบ่ มที่
เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดกับความเร็วคลื่นที่ได้จากการ
ทดสอบ FFR จะแสดงความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบสมการก าลั ง (Power
function) ดังแสดงในสมการที่ 5 และ 6
UCS = 9E-05V(s) 2.4 R2 =0.96
UCS = 1E-05V(p) 2.49 R2 =0.97

โดยที่

(5)
(6)

UCS คือ กาลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาการบ่มใด ๆ (kPa)
V(S) คือ ความเร็วคลื่นโซนิคในรูปแบบเฉือน (m/s)
V(p) คือ ความเร็วคลื่นโซนิคในรูปแบบอัด (m/s)

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วคลื่น P-wave และ S-wave
กับค่ากาลังรับแรงอัด
4.4 การทดสอบ California Bearing Ratio
ในการออกแบบงานวิศวกรรมทางนิยมใช้การทดสอบ CBR ประเมิน
ความแข็งแรงของวัสดุซึ่งจะมีความสัมพันธ์ กับค่ากาลังรับแรงอัดและกาลัง
รับ แบกทาน จากผลการศึกษากาลังรับแรงอัดในหัว ข้อ 4.1 เมื่อ ทาการ
เปรียบเทียบกับค่า CBR ดังแสดงในภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลัง
รับแรงอัดกับ CBR แสดงอยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นดังแสดงในสมการที่ 7
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CBR = 0.152UCS+29.061 R2 =0.93

(7)

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังรับแรงอัดและค่า
CBR สามารถนาความสัมพันธ์ที่ได้จ ากการวิเคราะห์มาใช้ในการทานายค่า
CBR ภายใต้สภาวะเปียกสลับแห้ง เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมในการใช้
งานดินทรายปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และเถ้าก้นที่อายุการบ่มต่าง ๆ ได้

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังรับแรงอัดและค่า CBR

5. สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ
5.1 จากผลการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัด และ CBR พบว่าคุณสมบัติต่าง ๆ
ของดินทรายปรับปรุงคุณภาพมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนซีเมนต์ที่
เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันที่ปริมาณแทนที่ดินทรายด้วยเถ้าก้นเตา 30 %
พบว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพ ปริมาณเถ้าก้น
เตาที่มากกว่า 30 % จะส่งผลให้คุณสมบัติต่าง ๆ ลดลง
5.2 จากผลการทดสอบโมดูลัสคืนตัว พบว่าค่าโมดูลัสคืนตัวของดิน ทราย
ปรับปรุงคุณภาพมีความสัมพันธ์กับค่ากาลังรับแรงอัดในรูปแบบของสมการ
เชิงเส้น
5.3 จากผลการทดสอบแบบไม่ ท าลายด้ ว ยวิ ธี Free-free resonance
พบว่าค่าความเร็วคลื่น P-wave และ S-wave ที่ได้จากการทดสอบมีการ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้ นสอดคล้อ งกันกับ ผลการทดสอบก าลังรับ แรงอั ด โดย
สามารถหาความสัมพันธ์ได้อยู่ในรูปของสมการกาลัง

[9]

[10]

[11]

[12]
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การวิเคราะห์การยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการทดสอบศักยภาพในการบวมตัวของดิน
An Analysis of Concrete Pavement Heaving based on Swell Potential Tests
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางในการคาดการณ์การยกตัวของผิวทางที่
อาจเกิ ดขึ้ น จากการบวมตัว ของชั้ นดิ น ที่ อ ยู่ ใต้ ผิว ทางนั้ น โดยได้ใช้ถ นน
คอนกรีตสายหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง ที่เกิดการแตกหักเสียหาย
อย่างหนักเป็นกรณีศึกษา กิจกรรมที่ได้ดาเนินการนั้นประกอบด้วยการเจาะ
สารวจชั้นดินและเก็บ ตัวอย่างดินด้วยกระบอกบาง การทดสอบปริมาณ
ความชื้นของตัวอย่างดินที่เก็บมา การทดสอบการบวมตัวอย่างอิสระของดิน
การทดสอบความดันจากการบวมตัวของดิน และนาผลการทดสอบที่ได้มา
ประมาณการยกตัว ของผิว ทางจากระดั บ เดิ ม จากผลการทดสอบและ
คานวณท าให้ ส ามารถสรุป ได้ ว่า ความเสี ย หายของผิว ทางคอนกรีต นั้ น
เกิดขึ้นจากการบวมตัวของชั้นดินที่อยู่ข้างใต้ และพบว่าผลการประมาณ
การยกตัวที่ได้นั้น ใกล้เคียงกับ การยกตัวของผิวถนนคอนกรีตที่วัดได้จริง
ดังนั้นจึงถือได้ว่าแนวทางที่ได้ใช้ในการวิเคราะห์นี้สามารถนาไปประมาณ
การยกตัวของผิวถนนสายอื่นๆ ที่ถูกสร้างบนชั้นดินที่มีศักยภาพในการบวม
ตัว
คาสาคัญ: ดินบวมตัว, ถนนผิวคอนกรีต, การยกตัวของดินบวมตัว

Abstract
This article presents an approach for heave prediction of a
pavement surface caused by the swelling of expansive soil
layers underneath. This research project used a road with
heavily damaged concrete pavement in Mae Moh District,
Lampang Province as a case study. Activities performed in this
research included were subsoil investigation and collecting soil
samples by thin-wall tubes, laboratory testing for moisture
content of those collected soil samples, free swell test, swell
pressure test, and estimating the heave of the pavement
surface using those testing results. The laboratory testing and
the calculation reveal that the damages of the road was
caused by the swelling of the underneath expansive soil and
the heave prediction based on the laboratory testing results
was close to the actual heave of the pavement. Therefore, the

approach employed in this analysis is capable of surface heave
estimation of other pavements.
Keywords: expansive soil, Concrete Pavement, d Heaving of
expansive soils.

1. บทนา
จากพื้นผิวถนนบริเวณหน้าสถานพยาบาลในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง (กฟผ. แม่เมาะ) เกิดความสียหายที่ผิวถนนมีลักษณะเป็ น
รอยแตก จากการสารวจบริเวณผิวถนนดังกล่าวพบว่ารอยแตกไม่ราบเรียบ
มีความสูงต่าไม่เท่ากัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะที่ สัญจร
บริเวณดังกล่าว
เมื่อนาตัวอย่างดินมาทาการทดสอบเบื้องต้นโดยการสารวจวัดค่าระดับ
ถนน เจาะสารวจดินและนาตัวอย่างดินไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่า
ชั้นดินบริเวณใต้ถนน เป็นชั้นดินที่มีคุณสมบัติในการบวมตัวสูง (Expansive
soils) ดินที่มีคุณสมบัติในการบวมตัวสูง (Expansive soils) คือ ดินเหนียว
ที่เกิดการบวมตัวเมื่อมีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น เมื่อสูญเสียปริมาณความชื้น
ดินจะเกิดการหดตัวสูง ในขณะที่ดินเกิดการบวมตัวก็เกิดแรงดันจากการ
ที่ดินขยายตัว (Swell Pressure) ดินบวมตัวเป็นดินที่ไม่แยกออกได้ด้วยตา
เปล่า จึ งจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งทาการทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติก าร จะต้อ งมีก าร
ทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวบวมตัวก่อนเนื่องจากดิน
เหนียวบวมตัวมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เด่นชัดคือมีค่าขีดจากัดความเหลว
สูง มีความเป็นพลาสติกสูง มีแร่ มอนมอริลโอไนท์เป็นองค์ประกอบหลัก มี
ค่า Activity สูง มีก ารบวมตัว เมื่อ ดินมีความชื้นสูงขึ้ น และหดตั วลงเมื่ อ
สูญเสียความชื้น
จากการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของดินในเขต อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง
พบว่ามีลักษณะเป็นชั้นดินเหนีย วและชั้นดินทรายสลับ กัน โดยในชั้นดิน
เหนี ย วเป็ น ดินเหนี ย วที่ มีค่าขี ดจ ากัดความเหลวสูง และเป็ นดิ นที่มีดัช นี
ความเหนียวสูง เมื่อทาการจาแนกประเภทของดินเหนียวพบว่า ที่ระดับผิว
ดินถึงระดับ 3 เมตรจากผิวดินเป็นดินเหนียวที่มีศักยภาพในการบวมตัวบวม
ตั ว จากการทดสอบหาแรงดั น ในการบวมตั ว เป็ น การทดสอบที่ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาและความชานาญในการทดสอบ หากสามารถพัฒนาแบบจาลอง
ในการบวมตัวหรือสร้างสมการคาดการณ์การบวมตัวจากคุณสมบัติพื้นฐาน
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ของดิ น ท าให้ ป ระหยั ด ระยะเวลาในการทดสอบและสามารถน าไป
ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาจากดินบวมตัวได้
บทความนี้จึงทาการศึกษาเกี่ยวกับการคาดการณ์ การยกตัวของผิวทาง
ที่อาจเกิดขึน จากการบวมตัวของชั้นดินที่อยู่ใต้ผิวทางนั้น โดยได้ ใช้ถนน
คอนกรีตสายหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง ที่เกิดการแตกหักเสียหาย
อย่างหนักเป็นกรณีศึกษา กิจกรรมที่ได้ดาเนินการนั้นประกอบด้วยการเจาะ
สารวจชั้นดินและเก็บ ตัวอย่างดินด้วยกระบอกบาง การทดสอบปริมาณ
ความชื้นของตัวอย่างดินที่เก็บมา การทดสอบการบวมตัวอย่างอิสระของดิน
การทดสอบความดันจากการบวมตัวของดิน และนาผลการทดสอบที่ได้มา
ประมาณการยกตัวของผิวทางจากระดับเดิม
2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ลัษณะภูมิทัศน์และข้อมูลชั้นดินบริวเวณถนน
1. ลักษณะภูมิทัศน์ของถนน
ถนนเส้นนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่หน้าสถานพยาบาลกลาง โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ แม่เมาะ) มีลักษณะเส้นโค้งเป็นรุปตัวยู( U)มีความ
ยาวประมาณ 500 เมตร จากการสารวจและรังวัดค่า ระดับ ของผิวถนน
ดังกล่าวในช้วงความยาวของถนนที่ 200 ถึง 300 เมตร พบว่าค่าระดับถนน
สูงกว่าค่าระดับเดิมเดิม 0.20 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 ลักษณะภูมิทัศน์ของ
บริเวณถนนพบว่าด้านข้างของถนนทั้งสองข้างเป็นเนินสูงและข้างถนนมี
การฝังท่อระบายน้าดังแสดงในรูปที่ 2 หากท่อระบายน้าดังกล่าวเกิดรั่วซึม
ทาให้ชั้นดินใต้ถนนได้รับปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นก็จะเกิดการบวมตัว
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งานวิจัยที่เกียวดินบวมตัว
1. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจาแนกประเภทของดินบวมตัว
U.S. Army Waterways Experiment Station (Snethen et al.,
1977) [3] ได้ ท าการจ าแนกศั ก ยภาพของดิ น บวมตั ว โดยใช้ คุ ณ สมบั ติ
เบื้ อ งต้น ของดิน เช่น ค่ า activity ของดิน ร้อ ยละของค่า ดิ น เหนี ย ว ค่ า
ขีดจากัดความเหลว ค่าดัชณความเหนียว และค่าปริมาณความชื้นในดิน ดัง
แสดงในรูปที่ 3 และ 4

รูปที3่ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินบวมตัวกับ
ศักยภาพในการบวมตัว(Das B.M. ,2016) [1]

รูปที4่ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินบวมตัวกับ
ศักยภาพในการบวมตัว(ต่อ) (Das B.M. ,2016) [1]

รูปที่ 1 แสดงภาพจากมุมสูงของถนนหน้าสถานพยาบาล กฟผ. แม่เมาะ

O’Neill and Poormoayed (1980) [2] ได้ท าการจ าแนกประเภท
ของดินบวมตัวโดยใช้คุณสมบั ติทางกายภาพคือ ค่าขี ดจากัดความเหลว,
ดัชนีการเป็นพลาสติก, อัตราส่วนของการบวมตัว จาแนกประเภทของดิน
บวมตัวได้ 3 ชนิดได้แก่ ดินที่มีการบวมตัวต่า ดินที่มีการบวมตัวปานกลาง
และดินที่มีการบวมตัวสูงดังตารางที่ 1 และจาแนกศักยภาพของดินบวมตัว
โดยใช้ค่าร้อยละของการบวมตัว และ ชนิดของแร่ดินเหนียวในการจาแนก
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที1่ การจ าแนกประเภทดิ น เหนี ย วบวมตั ว โดย O’Neill and
Poormoayed (1980) [2] (Das B.M. ,2016)[1]

รูปที่ 2 ภาพภูมิทัศน์ของถนนหน้าสถานพยาบาล กฟผ. แม่เมาะ
2. ข้อมูลชั้นดินบริเวณถนน
จากการสารวจชั้นดินบริเวณถนนพบว่า ชั้นใต้ดินบริเวณถนนเป็นชั้น
ดินเหนียวสีน้าตาลแดงอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 1.00 ถึง 3.00 เมตร ที่
ระดับความลึก 3.00 ถึง 6.00 เมตรเป็นชั้นดินเหนียวสีน้าตาลเหลืองและ
ชั้นทรายที่ระดับความลึกช่วง 6.00 ถึง 10.00 เมตร

ขีดจากัด
ความเหลว
(%)

ดัชณีความ
เหนียว (%)

ร้อยละของ
การบวมตัว
(%)

ประเภทของ
ดินบวมตัว

< 50

< 25

< 0.5

ต่า

50 - 60
> 60

25 - 35
> 35

0.5 - 1.5
> 1.5

ปานกลาง
สูง
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ตารางที2่ การจาแนกประเภทดินเหนียวบวมตัวโดยใช้ร้อยละของการบวม
ตัวโดย O’Neill and Poormoayed (1980) [2] (Das B.M. ,2016) [1]
อัตราส่วน
ประเภทของดิน
ศักยภาพใน
การบวมตัว
แร่ดินเหนียว
เหนียว
การบวมตัว
อิสระ
1.0

Kaolinite

1.5 - 2.0

Kaolinite and
montmorillonite
Montmorillonite

2.0 - 4.0

Montmorillonite

1.0 - 1.5

ไม่บวมตัว

ไม่มีศักยภาพ
ในการบวมตัว

ไม่บวมตัว - บวมตัว

ต่า

บวมตัว

ปานกลาง

บวมตัว

สูง

2. การทดสอบหาแรงดันจากการบวมตัว
ในการศึกษาขนาดของความเป็ นไปได้ในการบวมตัวสามารถทาการ
ทดสอบโดย Oedometer tests อย่างง่ายในห้องปฏิบั ติงาน โดยทั่วไปมี
การทดสอบอยู่ 2 การทดสอบคื อ การทดสอบการบวมตั ว อย่ า งอิ ส ระ
(Unrestrained swell test) และ การทดสอบแรงดั น จากการบวมตั ว
(Swelling pressure test) (Das B.M. ,2016) [1]
2.1 การทดสอบการบวมตัวอย่างอิสระ (Unrestrained swell test)
การทดสอบนี้จะนาตัวอย่างดินใส่ใน Oedometer ภายใต้น้าหนัก กดทับ
6.9 กิโลนิมตันต่อตารางเมตร จากนั้นทาการเพิ่มปริมาณน้า แล้วทาการวัด
ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลง (ความสูง) โดยอัตราส่วนของการบวมตัวอย่างอิสระ
หาได้จากสมการที่ 1

รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวกับน้าหนักกดทับ (Das B.M.
,2016)
 Constant volume test
เป็นการทดสอบที่พยายามวัดแรงดันที่ต้องใช้บีบบังคับให้ดินมีปริมาตร
เท่า เดิม อยู่ตลอดเวลา อยู่ในลัก ษณะที่ป ล่อ ยให้ น้ าซึมเข้ าไปในดินอย่า ง
จากัด การทดสอบนี้จะนาตัวอย่างดินใส่ใน Oedometer จากนั้นใส่แรงดัน
กดทับให้เท่ากับแรงดันประสิทธิผลที่ดินได้รับ ( ’0) บวกกับน้าหนักของ
สิ่งก่อสร้างที่กดทับ( ’s) จากนั้นใส่น้าในตัวอย่างดินทาให้ดินเกิดการบวม
ตัว จากนั้นเริ่มใส่แรงดันเพื่อต้านการบวมตัว จากการทดสอบสามารถหา
แรงดันที่ต้านการบวมตัวจากสมการที่ 2เมื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างค่าแรงดันที่กดทับกับอัตราส่วนปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงดังรูปที่ 6

(1)
โดยที่

= การบวมตัวอย่างอิสระ (%)
= ความสูงของตัวอย่างดินที่ เพิ่มขึ้นเมื่อดิน

อิ่มตัวด้วยน้า
= ความสูงเริ่มต้นของตัวอย่างดิน
2.2 การทดสอบแรงดัน จากการบวมตัว (Swelling Pressure Test)
การทดสอบแรงดันจากการบวมตัวสามารถหาได้จาการทดสอบ
ที่แตกต่างกัน 2 การทดสอบคือ
 Conventional consolidation test
วิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมให้ดินเกิดการบวมตัวภายใต้น้าหนักกดทับค่าหนึ่ง ซึ่ง
ตามมาตรฐานคือ 1 ปอนด์ตารางนิ้ว (6.9 kPa) จากนั้นให้แรงดันจนดินยุบ
ลงเหลือเท่าเดิม อีกนัยหนึ่งคือการปล่อยให้น้าซึมเข้าไปตามเวลาที่กาหนด
แล้ ว ค่ อ ยให้ แ รงดั น จนปริ ม าตรเหลื อ เท่ า เดิ ม เมื่ อ ท าการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันที่กดทับกับปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงดังรูปที่5
จากรูปที่ 5 แรงดันที่ทาให้ปริมาตรที่เพิ่มของดินเท่ากับศูนย์คือแรงดันใน
การบวมตัว

รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอัตราการบวมตัวและแรงดันที่กดทับขณะทาการ
ทดสอบหาแรงดันจากการบวมตัว (Das B.M. ,2016)
3. การประมาณการบวมตัว
จากการทดสอบ constant volume สามารถหาพื้นที่ผิวในการยกตัว
(O’Neill and Poormoayed, 1980) [2] จากสมการที่ 3
(3)
โดยที่
= เปอร์เซ็นการบวมตัวของชั้น i ภายใต้น้าหนัก
กดทับ ’0 + ’s ดังรูปที่ 6
Hi= ความหนาของดินชั้น i
จากการทดสอบ constant volume สามารถหาพื้นที่ผิวในการยกตัว
Nelson and Miller, 1992 [4] ในสมการที่ 4
(4)
โดยที่

= การยกตัวอิสระของดิน
Cp = ดัชนีการยกตัวของดินตามสมการที่ 5
= ความเค้นประสิทธิผลที่ระยะสุดท้าย

GTE31-3

1514

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

= แรงดันในการบวมตัวที่ได้จากการทดสอบ constant
volume test
= initial void ratio
= ความหนาของชั้นดิน

จ าแนกดินบวมตัว ตามที่ O’Neill and Poormoayed (1980)ได้ท า
การจ าแนกประเภทของดินบวมตัวโดยใช้คุณ สมบั ติทางกายภาพคือ ค่า
ขีดจากัดความเหลว, ดัชนีการเป็นพลาสติก, อัตราส่วนของการบวมตัว ดัง
ตารางที่ 1
(5)

โดยที่
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void ratio ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ดินกลาลังบวมตัว
แรงดันในการบวมตัวที่ได้จากการทดสอบ constant volume

test
Overbercen pressure

3. ระเบียบวิธีวิจัย Methodology
การวิเคราะห์การยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการทดสอบ
ศักยภาพในการบวมตัวของดิน : กรณีศึกษาถนนคอนกรีตสายหนึ่งใน
พื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง
3.1 ขอบเขตงานวิจัย
3.1.1 วัสดุดินที่ทาการทดสอบหลัก มีแ หล่งที่มาจากพื้นที่รับ ผิดชอบ
ของกองโยธาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ)
3.1.2การทดสอบหาแรงดันและปริมาตรจากการบวมตัวเป็ นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 4546-96 (Standard Test Methods for
One-Dimensional Swell or Settlement Potential of Cohesive
Soils)

3.2.3 ทดสอบความดันจากการบวมตัวของดิน และนาผลการทดสอบ
ที่ได้มาประมาณการยกตัวของผิวทางจากระดับเดิม
3.2.4 ประมาณการยกตัวของผิวทางจากระดับเดิม โดยทาการแบ่งชั้น
ดินเป็ นชั้ นๆ ที่มี ความหนาของชั้น ดินใกล้เคีย งกั บ ตัว อย่างดินที่ ทาการ
ทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติก าร โดยใช้ สมการการประมาณการบวมตั ว ของ
O’Neill and Poormoayed, 1980 [2] และ Nelson and Miller, 1992
[4]

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลกการทดสอบหาคุณสมบัติของดินบวมตัว
การทดสอบหาคุณสมบัติของตัวอย่างดินเพื่อประเมินคุณสมบัติของดิน
บวมตัว โดยจะทาการทดสอบหาปริมาณความชื้นในมวลดินการทดสอบ
เพื่ อ หาค่า ความถ่ ว งจ าเพาะของดิ น การทดสอบเพื่ อ ประเมิน ขนาดและ
ปริมาณดินในมวลดินคละการทดสอบเพื่อประเมินหาค่าพิกัดสถานะความ
คงตัว ของมวลดิน การทดสอบหาร้อยละของการบวมตั วอย่างอิสระเพื่อ
จาแนกประเภทของดินบวตัวได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3 ซึงมี
ชั้นดินที่มีศักยภาพในการบวมตัวอยู่ 3 ระดับความลึกคือ ที่ระดับความลึก
0.50 ถึง 0.90 เมตร เป็นดินที่มีศักยภาพในการบวมตัวสูง ท่ะดับ 0.90 ถึง
1.80 เมตร และที่ระดับ 2.30 ถึง 3.00 เมตร ทั้งสองระดับความลึกเป็นดิน
ที่มีศักยภาพในการบวมตัวสูงมาก จากการจาแนกประเภทของดินบวมตัว
ดังแสดงในตารางที่ 2 ได้ผลการทดสอบดังที่แสดงในตารางที่ 4
4.2 ทดสอบความดันจากการบวมตัวของดิน
จากกรทดสอบหาคุณสมบัติของดินพบว่ามีชั้นดินที่มีคุณสมบัติในการ
บวมตัวอยู่ 3 ระดับความลึก ไปทาการทดสอบหาแรงดันในการบวมตัว เพื่อ
ทดสอบหาศักยภาพในการบวมตัวดินแต่ละชั้นโดยมีผลการทดสอบดังแสดง
ในรูปที่ 7, 8, และ 9

3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.2.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ที่ทาการศึกษาเป็นถนนบริเวณหน้าสถานพยาบาลกองการแพทย์
และอนามัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ถนนมีระยะทาง ประมาณ
500 เมตร ซึ่งลักษณะของถนนแสดงในภาพถ่ายดาวเทียมดังรูปที่ 1
3.2.2 ทดสอบหาคุณสมบัติของดินบวมตัว
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบหาคุณสมบัติของดินบวมตัวของดินบริเวณถนนคอนกรีตสายหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง

GTE31-4

1515

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบหาคุณสมบัติของดินบวมตัวของดินบริเวณ
ถนนคอนกรีตสายหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง
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ได้ 0.014 เมตรแต่ ดิ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 2.30 ถึ ง 3.00 เมตรดิ น มี
ศักยภาพในการบวมตัวต่าเนื่อ งจากดินมีน้าหนัก กดทับ มากขึ้นดังนั้น
ผลรวมของการประมาณการยกระดั บ ของผิ ว ดิ น ตามสมการของ
O’Neill and Poormoayed, 1980 [2] ได้ 0.0228 เมตร ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการการประมาณการยกระดับของผิวดินตาม
สมการของ O’Neill and Poormoayed, 1980 [2]
ความลึก (m)
From

to

0.50
0.90
2.30

0.90
1.80
3.00
Sum

ΔS
เซนติเมตร
0.87
1.40
2.28

จากการประมาณการยกตั ว ของผิ ว ถนนตามสมการของของ
Nelson and Miller, 1992 [4] ผลการประมาณการบวมตัวของชั้นดิน
ใต้ถนนภายใต้น้าหนักที่ก ดทับ ชั้นดินที่ระดับ ความลึก 0.50 ถึง 0.90
เมตรได้ 5.29 เซนติ เมตร ที่ ระดั บ ความลึ ก 0.90 ถึ ง 1.80 เมตรได้
16.44 เซนติ เมตร และดิ น ที่ ระดั บ ความลึ ก 2.30 ถึ ง 3.00 เมตรได้
12.63 เซนติเมตร ผลรวมของการประมาณการยกระดับของผิวดินตาม
สมการของ Nelson and Miller, 1992 [4] ได้ 34.36 เซนติเมตร ดัง
แสดงในตารางที่ 6

รูปที่ 7 ผลกการทดสอบ Swell Potential ของดินที่ระดับความลึก
0.50 ถึง 0.90 เมตร

ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการการประมาณการยกระดับของผิวดินตาม
สมการของ Nelson and Miller, 1992 [4]
ความลึก (m)
From
to

รูปที่ 8 ผลกการทดสอบ Swell Potential ของดินที่ระดับความลึก
0.90 ถึง 1.80 เมตร

0.50
0.90
2.30

0.90
1.80
3.00
Sum

เซนติเมตร
5.29
16.44
12.63
34.36

5. สรุปผล
จากการศึกษาคุณสมบัติของดินในเขต อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง พบว่ามี
ลักษณะเป็นชั้นดินเหนียวและชั้นดินทรายสลับกัน โดยในชั้นดินเหนียว
เป็นดินเหนียวที่มีค่าขีดจากัดความเหลวสูง และเป็นดินที่มีดัชนีความ
เหนียวสูง มีชั้นดินที่มีศักยภาพในการบวมตัวอยู่ 3 ระดับความลึกคือ ที่
ระดับความลึก 0.50 ถึง 0.90 เมตร เป็นดินที่มีศักยภาพในการบวมตัว
สูง ท่ะดับ 0.90 ถึง 1.80 เมตร และที่ระดับ 2.30 ถึง 3.00 เมตร
การทดสอบความดันจากการบวมตัวของดิน และนาผลการทดสอบ
ที่ได้มาประมาณการยกตัวของผิวทางจากระดับเดิม จากผลการทดสอบ
และคานวณทาให้สามารถสรุปได้ว่า จากการประมาณการยกตัวของผิว
ถนนตามสมการของของ O’Neill and Poormoayed, 1980 [2]

รูปที่ 9 ผลกการทดสอบ Swell Potential ของดินที่ระดับความลึก
2.30-3.00 เมตร
4.3 การประมาณการยกตัวของผิวทางจากระดับเดิม
จากการประมาณการยกตั ว ของผิ ว ถนนตามสมการของของ
O’Neill and Poormoayed, 1980 [2] ผลการประมาณการบวมตั ว
ของชั้นดินใต้ถนนภายใต้น้าหนักที่กดทับชั้นดินที่ระดับความลึก 0.50
ถึง 0.90 เมตรได้ 0.0087 เมตร ที่ระดับความลึก 0.90 ถึง 1.80 เมตร
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ระดับของผิวดินที่ยกตัวตามสมการของ O’Neill and Poormoayed,
1980 [2] ได้ 0.0228 เมตร และระดับของผิวดินที่ยกตัวตามสมการของ
Nelson and Miller, 1992 [4] ได้ 0.34 เมตร ซึ่งจากค่าระดับ ของ
ผิวถนนพบว่าค่าระดับถนนสูงกว่าค่าระดับเดิมเดิม 20 cm ดังนั้นการ
ประมาณการยกตั ว ตามสมการของ Nelson and Miller, 1992 [4]
ใกล้เคียงกับการยกตัวของผิวถนนคอนกรีตที่วัดได้จริง
จากการทดสอบหาแรงดันในการบวมตัวเป็นการทดสอบที่ต้องใช้
ระยะเวลาและความช านาญในการทดสอบ หากสามารถพั ฒ นา
แบบจาลองในการบวมตัวหรือสร้างสมการคาดการณ์การบวมตัวจาก
คุณสมบัติพื้นฐานของดิน ทาให้ประหยัดระยะเวลาในการทดสอบและ
สามารถนาไปประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาจากดินบวมตัวได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกองโยธา กฟผ. แม่เมาะที่อนุเคราะห์ให้เก็บตัวอย่าดิน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลสารวจหาค่าความหนาแน่นในสนาม
Development of Information Technology for Field Density Survey System
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการทางานเกือบทุก
ภาคส่วน ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลทาให้การทางานหลาย
อย่างเปลี่ยนไป การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในงาน
สารวจและเก็บข้อมูลค่าความหนาแน่นและความชื้นในสนามด้วยวิธีการใช้
ทราย โดยได้ทาการพัฒนาระบบและ Mobile application สาหรับการ
วางแผนการสารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูลหน้าสนาม การวิเคราะห์ผลใน
ห้องปฏิบัติการ การสรุปผล และการแสดงผลลัพธ์ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะ
ทาหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลของแต่ละกระบวนการข้างต้น ทาให้สามารถจ่าย
งานผ่ า นทาง Web application ให้ กั บ ผู้ ส ารวจ ผู้ ส ารวจสามารถใช้
Mobile application บันทึกแต่ละขั้นตอนการทางานในภาคสนามและส่ง
ข้อมูล เช่น รูปภาพ ตาแหน่งสารวจ และข้อมูลผลการตรวจวัดในสนามไป
ยั ง ฐานข้ อ มู ล กลาง เมื่ อ ตั ว อย่ า งดิ น ถู ก ส่ ง ถึ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ผู้ ท ดสอบ
สามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล และรายงานผลการทดสอบ ผ่ า นทาง Web
application และผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกดูข้อ มูลในมิติต่า งๆ เช่น กราฟ
หรือแผนที่ได้
การสารวจ, ความหนาแน่นในสนาม, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, Mobile
application

Abstract
Nowadays technology has taken a big role in almost
everything. One advantage of this applied science is the ease to
access, therefore many working system changes. This study aims
to apply this technology for field density and moisture survey
by developing a system and a mobile application for survey
planning, field data collection, laboratory analysis, summary of
results and in the end, report. The developed system can
connect all mentioned processes. Therefore, works can be
tasked by web application for surveyor. Surveyor then can use
mobile application to collect each process in the field and send

back information such as pictures, site location and acquired
field information to the data center. After the delivery of soil
sampling to the laboratory, the user can ask for the data and
can report via the web application. Moreover, user can require
for other information such as graph or map as well.
Keywords: Survey, Field density, Information technology
development, Mobile application

1. คานา
การก่อสร้างถนน สนามบิน เขื่อนดิน หรือพื้นอาคารที่วางบนดิน จะต้อง
ทาการบดอัดดินให้แน่น ซึ่งการหาความหนาแน่นของดินที่บดอัดนั้นสามารถ
อ้างอิงกับมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ เช่น มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท American Association
of State Highway Transportation Officials (AASHTO) หรื อ มาตรฐาน
American Society for Testing and Materials (ASTM) เป็นต้น โดยการ
ทดลองหาค่า ความหนาแน่นของดินสามารถทาได้ห ลายวิธี โดยการหาค่า
ความหนาแน่นโดยใช้ทราย (Sand cone method) เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน
มากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหน่วยงานดังกล่าว [1-5] หลักการสารวจด้วย
วิธีนี้สามารถทาได้โดยการขุดหลุมบริเวณตาแหน่งบดอัด จากนั้นนาน้าหนัก
ดินที่ขุดออกหารด้วยปริมาตรหลุม จะได้ความหนาแน่นของดินในสนาม แต่
ในการสารวจจริงจะมีขั้นตอนการดาเนินงานทั้งในสนามและในส่วนของ
ห้องปฏิบัติการที่มีรายละเอียดและมีความจาเป็นต้องบันทึกผลค่อนข้างมาก
ที่ผ่านมาการสารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลหน้าสนามมักจะอาศัย
การบันทึกผลโดยผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงานในภาคสนาม ทาให้เกิดความ
ยุ่งยากระหว่างการปฏิบัติงาน และมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะเกิดการผิดพลาด
และสูญหายได้ โดยข้อมูลที่ได้จากการสารวจมี 2 กลุ่มคือ 1) ข้อมูลที่ต้องส่ง
ตั ว อย่ า งให้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทดสอบหาค่ า และ 2) ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถ
ตรวจวัดอ่านค่าจากสนามได้ การวางแผนในการสารวจจึงมี ความจาเป็นที่
จะต้องมีการจัดเตรียมกาหนดตาแหน่ง และอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสารวจ
ให้พร้อมเพื่อลดปัญหาในการดาเนินงาน ทั้งนี้ยังรวมถึงการส่งตัวอย่างมายัง
ห้องปฏิบัติการและรอผลการทดสอบเพื่อจัดทารายงานการสารวจของจุด
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สารวจนั้นๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลได้ถูกพัฒนาทาให้สามารถ
เชื่อ มโยงข้ อ มูลต่า งๆเข้ า ด้ว ยกัน [6-7] ผู้ใช้สามารถก าหนดงาน (Assign
task) ให้กับผู้สารวจ (Surveyor) สามารถส่งรายการสารวจให้กับเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory staff) เพื่อเตรียมชุดเก็บตัวอย่างและติด QRCode ของจุดที่จะสารวจให้กับชุดเก็บตัวอย่าง ผู้สารวจจะได้รับงานสารวจ
พร้อมรายละเอียดผ่านทาง Mobile application และเมื่อผู้สารวจถึงหน้า
งาน ผู้สารวจเชื่อมต่อ Mobile application กับเครื่องมือสารวจที่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบได้ ทาให้สามารถอ่านค่าจากเครื่องมือ สามารถบันทึกการ
สารวจอื่นๆ เช่นค่าพิกัดจุดสารวจด้วย GPS สามารถถ่ายภาพขั้นตอนการ
สารวจ สามารถแจ้งสถานะการสารวจเช่น รับงาน เริ่มสารวจ สารวจแล้ว
เสร็จ ส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ ได้ผลทดสอบ ปิดงานเป็นต้น ขั้นตอน
ทั้ ง หมดสามารถส่ ง กลั บ มายั ง Server ของระบบผ่ า นทาง Mobile
application ในส่วนของห้องปฏิบัติการก็เช่นกันสามารถที่จะอัพเดตข้อมูล
การทดสอบที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างดิน จะเห็นได้ว่าสิ่งที่กล่าวข้างต้น
สามารถเชื่อมโยงและต่อเนื่องได้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นที่จะวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบที่
สามารถช่วยทั้งในการวางแผนสารวจ การจัดเตรียมชุดอุ ปกรณ์การเก็บ
ตั ว อย่ า ง การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล หน้ า งาน การอั พ เดทผลการวิ เ คราะห์ จ าก
ห้องปฏิบัติการ และการแสดงผลลัพธ์ได้อย่างเป็นระบบ โดยในเบื้องต้นนี้ได้
พัฒนาโปรแกรมสาหรับ งานตรวจวัด ค่า ความหนาแน่นและความชื้นใน
สนามโดยใช้ทราย ซึ่งสามารถทาการระบุตาแหน่งปฏิบัติการ แจกจ่ายงาน
และจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบคลาวด์ พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์รายงานผล
การตรวจวัดได้ โดยในอนาคตสามารถต่อยอดพัฒนาให้ใช้กับการสารวจ
ด้านธรณีเทคนิคด้วยวิธีอื่นๆได้อีกหลากหลาย
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานในปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

จากขั้นตอนในการทางานพบว่าการทางานจะมีผู้เกี่ยวข้องกับการสารวจ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ ด าเนิ น การในส่ ว นสนามและในส่ ว น ส านั ก งาน/
 เพื่อ วิเคราะห์ อ อกแบบและพัฒนาระบบที่ ใช้ ในการบู ร ณาการ ห้องปฏิบัติการ ในการพัฒนาระบบจึงออกแบบให้มีการทางานทั้งสองส่วน
ข้อมูลการสารวจความหนาแน่นและความชื้นของดินในภาคสนาม ต่อเนื่องกัน โดยส่วนของสานักงาน/ห้องปฏิบัติการจะทางานผ่านทาง Web
browser และในส่ ว นของภาคสนามจะใช้ ก ารท างานผ่ า นทาง Mobile
 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูล
 เพื่อพัฒนา Mobile application สาหรับการทางานสารวจความ application เป็นหลักโดยมี Data center เป็นศูนย์กลางของการทางาน
หนาแน่นและความชื้นของดินในภาคสนาม
 เพื่อทดสอบการทางานของระบบ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาขั้นตอนการสารวจหาค่าความ
หนาแน่นและความชื้นของวัสดุบดอัด ในสนามโดยใช้ทราย ศึกษากิจกรรมที่
ต้อ งดาเนินการทั้งในภาคสนามและในห้ องปฏิบั ติการปฐพีกลศาสตร์ ซึ่ง
พบว่าขั้นตอนการดาเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับคน เครื่องมือและลาดับ
ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 1
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3.1 ผู้ใช้งานระบบ

3.2 โครงสร้างข้อมูลของระบบ

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ด้วย
Social login เช่น LINE, Facebook เพื่อ ความสะดวกในการทางาน โดย
ผู้ใช้จะต้องขอเป็นสมาชิกระบบโดยระบบยืนยันตัวตนของ LINE, Facebook
ก่อนและรอให้ผู้ดูแลระบบยืนยันตัวตนเพื่อจะเป็นสมาชิกและสามารถเข้าใช้
ระบบได้
ระบบที่ พั ฒ นาแบ่ ง ผู้ ใ ช้ เ ป็ น 4 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย 1) ผู้ ดู แ ลระบบ
(Admin) 2) ผู้ใช้งานในส่วนสานักงาน (Office user) 3) เจ้าหน้าที่ทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory user) และ 4) เจ้าหน้าที่สารวจในภาคสนาม
(Surveyor, Mobile user) โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทาหน้าที่ตรวจสอบยืนยันรายชื่อผู้สมัค รเข้าสู่
งานระบบ พร้อมกาหนดสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้ระบบ
2) ผู้ใช้งานในส่วนสานักงาน (Office user) ทาหน้าที่จ่ายงาน เพิ่มลด
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย
3) เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory user) ทาหน้าที่
เตรียมข้อมูล ปรับแก้ข้อมูลก่อนออกสนาม เตรียมชุดอุปกรณ์ ทดสอบวัสดุที่
ได้รับจากการสารวจในภาคสนาม และรายงานผลการทดสอบ
4) เจ้าหน้าที่สารวจในภาคสนาม (Surveyor, Mobile user) ทาหน้าที่
ทดสอบและรายงานผลการทดสอบจากสนาม
ดังแสดงความเกี่ยวข้องของผู้ใช้งานระบบในขั้นตอนการสารวจดังแสดง
ในรูปที่ 3

โครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยตารางหลัก 3 ตารางคือ 1) ตาราง
โครงการ (Project) ทาหน้าที่เก็บรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ใน
โครงการจะมีจุดสารวจได้หลายจุด ซึ่งการกาหนดจุดสารวจจะต้องอยู่ภายใต้
โครงการใดโครงการหนึ่งก่อนจึงจะกาหนดการสารวจได้ 2) ตารางผู้ใช้งาน
ระบบ (User) ตารางนี้เป็นตารางที่มีรายละเอียดของผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้งาน
ระบบจะต้องขอเข้าเป็นสมาชิกของระบบก่อนโดยใช้บัญชี Social account
ของตนยืนยันตัวกับ LINE หรือ Facebook และเมื่อ LINE หรือ Facebook
แจ้งยืนยันว่าผู้สมัครมีตัวตน Social account จริงในระบบของผู้ให้บริการ
ระบบที่พัฒนาจะนารายชื่อผู้ร้องขอเข้ามาเป็นสมาชิกมาลงในตารางนี้ โดยมี
สถานะ (Status) เป็ น “Request” เพื่ อ รอผู้ ดู แ ลระบบตรวจสอบและ
อนุญาตพร้อมกาหนดตาแหน่งงานต่อไป 3) ตารางงานสารวจ (Survey) ผู้ใช้
ที่มีสิทธิ์ส่วนสานักงาน (Office user) จะทาหน้าที่เพิ่มจุดสารวจ โดยเริ่มต้น
จากการเลือกโครงการที่ต้องการสารวจ และกาหนดตาแหน่งที่ต้องการให้
สารวจ และสุดท้ายเลือกผู้สารวจจากรายชื่อผู้ใช้งานระบบที่มีตาแหน่งเป็น
ผู้สารวจจากฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เพื่อกาหนดตัวผู้รับผิดชอบ ระบบถูก
ออกแบบมาให้สามารถเลือกผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 คน เพื่อความสะดวกใน
การทางานในภาคสนาม ดังแสดงความเชื่อมโยงของตารางหลักในรูปที่ 4
Project Table
Field
Project ID
Name
Detail
province

Format
String
String
String
String

ตัวอย่างข ้อมูล
123
บ.นาพรุ - บ.จ ังหูน (ทางเลีย
่ งเมือ งนครศรีธรรมราช)
ก่อ สร้างเพิม
่ ช่อ งจราจร
นครศรีธรรมราช

User Table
USER
Table
Field
UUID
Name
Lastname
Position
Status

Format
Code
String
String
String
String

ตัวอย่างข ้อมูล
U01782bffc8e43d11534dc80a693d3a53
กวินธิดา
ปิ่ นทอง
1
0

Survey Table
Field
id
Project ID
name
location
Survey type
datetime
UUID
project_id
Surver Results

Format
string
String
string
string
string
string
string
string
JSON

ตัวอย่างข ้อมูล
1
123
จุดสารวจที่ กม. 3+750
POINT(99.0232842945855 18.7292043138997)
Sand cone
18-04-20
U01782bffc8e43d11534dc80a693d3a53
123
-

ID
1
2
3
4

Position
admin
survey
lab
viewer

id status
0 request
1 approved

รูปที่ 4 ความเชื่อมโยงข้อมูลของตารางหลักของระบบ

3.3 การใช้งานระบบ

รูปที่ 3 ขั้นตอนการใช้งานระบบ

การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้ น ในเบื้ อ งต้น ได้ นาไปทดสอบการใช้ง าน
บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
และในพื้นที่สารวจที่จั งหวัดชัยนาท เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและปรับ แก้
ระบบ
โดยการใช้งานระบบจะเริ่มจากการกาหนดจุดสารวจและการมอบหมาย
งานสารวจ โดยผู้ใช้งานในส่วนสานักงานจะทาการกาหนดจุดสารวจและ
รายละเอียดการสารวจ และกาหนดตัวผู้สารวจดังแสดงในรูปที่ 5 และการ
แสดงข้อมูลแผนที่จุดสารวจในรูปที่ 6
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รูปที่ 5 การกาหนดจุดสารวจโดย Office user

รูปที่ 7 รายการสารวจที่ได้รับ รายการสารวจทีแ่ ล้วเสร็จ

เมื่อผู้สารวจได้เลือกรายการสารวจที่ได้รับเพื่อดาเนินการสารวจแล้ว
ระบบจะแสดงหน้ า รายการที่ มี ร ายละเอี ย ด ชื่ อ โครงการ ชื่ อ จุ ด ส ารวจ
รายการสารวจ และตาแหน่งการสารวจ ผู้ใช้สามารถใช้ GPS เพื่อรายงาน
ตาแหน่งสารวจจริงในสนามได้ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 6 แผนทีจ่ ุดสารวจทั้งหมดที่มกี ารจ่ายงานสารวจ

ผู้สารวจเมื่อ เปิ ด Mobile application แล้ว จะปรากฎข้ อ มูลรายการ
สารวจที่ตนได้รับ และรายการสารวจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอนในการ
สารวจเริ่มจากผู้สารวจทาการเลือกรายการที่ต้องการสารวจดังแสดงในรูปที่
7

รูปที่ 8 รายละเอียดรายการสารวจที่ได้รับ และการรายงานข้อมูลสารวจ

ผู้ใช้งานในภาคสนามจะเริ่มการเก็บและรายงานข้อมูลจากสนามโดยเริ่ม
จากการเตรียมอุปกรณ์สารวจ การเตรียมพื้นที่สารวจ การถ่ายรูปขั้นตอน
การดาเนินงานดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10

GTE32-4

1521

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการและกิจกรรม

รูปที่ 9 ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ การขุดหลุม และการเก็บตัวอย่างดิน

หัวข้อ

รายงานตัวเลข
ผลการตรวจวัด

ภาพถ่าย

สภาพพื้นที่

พิกัด GPS

สภาพพื้นที่จุดสารวจ

ชุดอุปกรณ์

น้าหนักภาชนะใส่ดินที่จะ
ขุดจากหลุม

ขั้นตอนการทางาน

ไม่มี

รายงานน้าหนักดิน + ภาชนะ

น้าหนักภาชนะใส่ดิน ที่มี
ดินทั้งหมดที่ขุดจากหลุม

รายงานน้าหนักทราย+กรวย
และขวด (Jar & Cone)

น้าหนัก
ก่อนและหลังเททราย

การเก็บตัวอย่างดิน
สาหรับทดสอบความชื้น

น้าหนักดิน + กระป๋อง

ภาพชุดอุปกรณ์ที่ใช้
สารวจ
ภาพขั้นตอน การ
ดาเนินการ ตั้งแต่เริ่ม
จนสิ้นสุด
ภาพการชั่งน้าหนักดิน
ในภาชนะบรรจุดินที่
ขุดขึ้นมา
ภาพถ่ายขณะชั่ง
น้าหนัก
ภาพถ่ายขั้นตอนการ
บรรจุดินลงภาชนะเก็บ
ตัวอย่างดิน ให้เห็น
รายละเอียดหมายเลข
ของภาชนะ

ภายหลังจากที่ตัวอย่างดินถูกส่งมาถึง ห้องปฏิบัติการ ผู้ทดสอบสามารถ
เรียกดูรายละเอียดการสารวจจากภาคสนาม พร้อมรูปภาพที่ส่งมาจากสนาม
ได้ โดยเลือกจากรายการสารวจที่แสดงในตารางรายการสาหรับเจ้าหน้าที่
ห้ อ งปฏิบั ติก าร จะแสดงเฉพาะจุ ดสารวจที่ผ่า นการสารวจด้ว ย Mobile
application เท่ า นั้ น ดั ง แสดงในรู ป ที่ 11 และรู ป ที่ 12 และภายหลั ง ผู้
ทดสอบได้ทาการทดสอบตัวอย่างดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ทดสอบสามารถ
กรอกข้อมูลการทดสอบของตัวอย่างที่เลือกได้ ระบบจะทาการคานวณและ
แสดงผลดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 10 การแทนทีท่ รายลงหลุม การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ

การเก็ บ ข้ อ มู ล ในภาคสนามแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม กิ จ กรรมและขั้ น ตอนการ
ดาเนินการดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 11 เลือกจุดสารวจที่ดาเนินการสารวจในภาคสนามแล้ว เพือ่ ดาเนินการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ
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ยังสามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลการศึกษาไปสู่การสารวจด้านธรณี
เทคนิคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจาะสารวจดิน การทดสอบกาลังรับแรงเฉือน
โดยใบพัด การทดสอบด้านธรณีฟิสิกส์ ฯลฯ อันจะส่งผลให้การจัดการข้อมูล
ส ารวจขนาดใหญ่ ข องโครงการก่ อ สร้ า งต่ า งๆในอนาคตเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 12 รายละเอียดข้อมูลจากสนามที่ได้รบั รายงานด้วย Mobile application
ภาคสนามแล้ว

ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สาหรับ การเอื้ อ เฟื้อ เครื่อ งมือ ทดสอบความ
หนาแน่นและความชื้นโดยใช้ทราย ขอบคุณบริษัท เซ็นเซอร์ซอฟท์ จากัด
(SensorSoft Co., Ltd.) ส าหรั บ ความเอื้ อ เฟื้ อ เรื่ อ งสถานที่ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สาหรับการพัฒนาระบบจ่ายงานสารวจ
ระบบจัดทารายงานผลการสารวจและ Mobile application ของงานวิจัย
และขอขอบคุณนายนรินทร์ หรรษชัยนันท์ และนายจิรายุ พงษ์รัตน์สาหรับ
ความช่วยเหลือในการปฏิบัติการทดสอบหาค่าความหนาแน่นในสนาม

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 13 การรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ

4. สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการออกแบบและพั ฒ นาระบบรวมทั้ ง จั ด ท า Mobile
application สาหรับใช้ในการบูรณาการข้อมูลการสารวจความหนาแน่น
และความชื้นของดินในภาคสนามโดยใช้ทราย เพื่อให้การทางานทั้งหมด
ตั้ ง แต่ ก ารท างานในส านั ก งาน การทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและการ
ทดสอบในสนาม เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ลดการทางาน
ซ้าซ้อน และลดการสูญหายของข้อมูล โดยโปรแกรมต้นแบบที่พัฒนาขึ้นใน
การศึกษานี้ได้รับการทดสอบใช้งานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนและในพื้นที่สารวจที่จังหวัดชัยนาท และพร้อมให้ผู้สนใจสามารถ
นาไปใช้งานได้โดยการสมัครเข้ามาเป็นผู้ใช้งานระบบเพื่อให้ผู้ดูแลระบบ
กาหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อใช้งานต่อไป ทั้งนี้ในอนาคตระบบที่พัฒนาขึ้นนี้

[1] กรมทางหลวง (2517) มาตรฐานที่ ทล.-ท. 603/2517 วิธีการทดลอง
หาค่าความแน่นของวัสดุในสนามโดยใช้ทราย
[2] กรมทางหลวงชนบท (2545) มาตรฐานที่ มทช. (ท) 501.4-2545
วิ ธี ก ารทดสอบหาค่ า ความแน่ น ของวั ส ดุ ง านทางในสนาม (Field
Density Test)
[3] กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง (2557) มาตรฐานที่ มยผ. 2204-57
มาตรฐานการทดสอบหาค่ า ความแน่ นของวัส ดุ ง านทางในสนาม
(Field Density Test)
[4] American Association of State Highway Transportation
Officials ( 2014) AASHTO-T191 Standard Method of Test for
Density of Soil In-Place by the Sand-Cone Method
[5] American Society for Testing and Materials (2015) ASTM
D1556/D1556M-15e1, Standard Test Method for Density
and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method,
ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015
[6] Bentley (2020) gINT Solution for Mobile Data Collection.
Retrieved
March
14,
2020,
from
https://www.bentley.com/en/products/productline/geotechnical-engineering-software/gint-collector
[7] Papadopoulou M.A., Ioannidis G.S. (2018) Mobilizing the
Semantic Interpreter Pythia – Teaching Engineering
Students to Integrate GIS and Soil Data During In Situ
Measurements. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) Interactive
Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL
2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol
725. Springer, Cham
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การท้านายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้้าในดินลูกรังบดอัด
Prediction of Permeability Coefficient of Compacted Lateritic Soils
สยาม อุ่นมงคลมิตร1* อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต2 และ พิทยา แจ่มสว่าง3
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.กรุงเทพ
*Corresponding author; E-mail address: siam_aunmongkonmit@hotmail.com

บทคัดย่อ
เป้าหมายของงานวิจัยชิ้นนี้ทาเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อค่าการ
ซึมผ่านของดินลูกรังบดอัดและเพื่อสร้างสมการสาหรับการใช้ทานายค่า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน ใช้ดินลูกรังจาก 3 แหล่งซึ่งได้มาจากภาคกลาง,
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ ของประเทศไทย เริ่มด้ว ยการ
ทดสอบหาขนาดคละการกระจายตัวของตัวอย่างดินทั้งก่อนและหลังได้รับ
การบดอัดด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน 5 ระดับ เพื่อหาค่าความหนาแน่นแห้ง
ณ ระดั บ พลั ง งานต่ า งๆ จากนั้ น การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารซึ ม ผ่ า นนั้ น
ดาเนินการโดยใช้วิธีความดันคงทีใ่ นโมลทดสอบแบบผนังแข็ง สุดท้ายข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์โดยวิธีการถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุเพื่อสร้างสมการ
ทานายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินลูกรังบดอัด ซึ่งพบว่าตัวแปรการ
กระจายตัวของเม็ดดิน, ปริมาณดินเม็ดละเอียด, ความหนาแน่น แห้งและ
อัตราส่วนช่องว่างของดินลูกรังบดอัดนั้นล้วนส่งผลโดยตรงต่อค่าการซึมผ่าน
ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.89  10-9 ถึง 2.16  10-5 ซม./วินาที สุดท้าย
สมการการท านายซึ่ ง สร้ า งขึ้ น จากตั ว แปรหลั ก 5 ตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ค่ า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินลูกรัง บดอัด ได้แก่ ปริมาณดินเม็ดละเอียด,
ตัวแปรด้านขนาดคละ, อัตราส่วนช่องว่าง, ระดับพลังงานบดอัดและความ
หนาแน่นแห้งส่งผลให้สมการมีความแม่นยาสูง R2≥0.99
คาสาคัญ: ดินลูกรังบดอัด, ระดับพลังงานในการบดอัด, การกระจายตัวของ
ขนาดเม็ดดิน, การทานายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน

Abstract
Objectives of this research are to study parameters
affecting permeability of compacted lateritic soils, and to create
equations for predicting their permeability coefficients. Three
sources of the laterite soils were obtained from central, northern
and northeast Thailand. Grain size distribution of the soil samples
were performed before and after compaction. Five degrees of
compaction energy were used to generate various dry densities
of the compacted samples based on five international
compaction standards. The determination of permeability

coefficient was then performed using a rigid-wall permeameter
constant head. Finally, all data were analyzed by multiple linear
regression to generate the prediction equations of permeability
coefficients of compacted laterite soils. Grain size distribution,
fine content, density and void ratio of compacted lateritic soils
directly affected the permeability coefficients, which ranged
between 7.89  10-9 and 2.16  10-5 cm/sec. The prediction
equations, which were created based on five main parameters
affecting permeability coefficients of compacted lateritic soils,
including fine content, effective size, void ratio, compaction
energy and dry density provided a high accuracy with R2≥0.99.
Keywords: Compacted lateritic soil, Degree of compaction, Grain
size distribution, Prediction of permeability coefficient

1. ค้าน้า
ดินลูก รังถื อ เป็ นหนึ่งในวั สดุธ รรมชาติที่ เกิดจากการผุพัง ของหิ น ใน
สภาพภู มิ อ ากาศที่ มี อุ ณ หภูมิ แ ละความชื้ น สู ง ซึ่ ง ประเทศไทยตั้ ง อยู่ ใ น
ภู มิ ภ าคที่ มี ส ภาพเหมาะสมต่ อ การเกิ ด ดิ น ลู ก รั ง ซึ่ ง โด ยทั่ ว ไปความ
ถ่ ว งจ าเพาะของดิ น ลู ก รั ง มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 2.65-3.46 โดยจะขึ้ น อยู่ กั บ
ปริมาณของเหล็กออกไซด์ (ปริมาณเหล็กออกไซด์จะแปรผันตรงกับค่าความ
ถ่วงจาเพาะ) และค่าความเป็นพลาสติกจะขึ้นอยู่กับปริมาณดินเหนียว ซึ่งมี
ค่ า ไม่ แ น่ น อนเพราะเกิ ด จากกระบวนการ Laterization (Laterization
หมายถึง ขบวนการทางเคมี -กายภาพของดินและหินเกิดการเปลี่ยนแปลง
จนกลายเป็ น ลู ก รั ง ) กล่ า วคื อ ถ้ า มี ก ารชะล้ า งและเกิ ด กระบวนการ
Laterization สูงจะส่งผลให้ค่าความเป็นพลาสติกลดลง สาเหตุที่ดินลูกรัง
ถูกนามาใช้ด้านการก่อสร้างอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถหาได้ง่า ย,
ราคาไม่แพงและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สูงหลังจากทาการบดอัดซึ่งเหมาะ
สาหรับนาไปใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา อาทิ เช่น ถนน, กาแพงกันดิน,
งานเขื่อนหรือใช้เป็นฐานรากเพื่อรับน้าหนักจากสิ่งก่อสร้างแต่เนื่องด้วยดิน
เป็ นวัสดุที่มีช่อ งว่า งภายในมวลดิน ที่ สามารถเชื่อ มต่อ กันจึ งส่ งผลให้ ค่ า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้าในดินถือเป็นคุณสมบัติสาคัญประการหนึ่งที่
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ต้องพิจารณา เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้าส่งผลโดยตรงต่อ
แรงดันน้าภายในมวลดิน , อั ตราการทรุดตัว ของชั้น ดินจากน้าหนั ก ของ
สิ่งก่อ สร้า งซึ่งจะก่อให้ เกิดปั ญหาในขณะก่อ สร้างหรือหลังก่อสร้า งเสร็จ
สมบูรณ์(ขณะใช้งาน) โดยการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้า
ในดินนั้นจะใช้เวลานานรวมไปถึงหากมีการบดอัดดินจะส่งผลให้ช่องว่างใน
ดินลดลงและขาดความต่อเนื่องจึงทาให้การทดสอบเป็นไปได้ยากและใช้
เวลานานมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาจึงมีการศึกษาถึงตัวแปรที่ส่งผลกระทบเพื่อใช้
ทานายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้าในดินจากคุณสมบัติทางกายภาพ
ของเม็ดดิน [13], [15], [16], [19], [24], [28] และ [30] การซึมผ่านน้าใน
มวลดินนั้นอาศัยตัวแปรหลักคือ ความพรุนหรือช่องว่างที่เชื่อมต่อกันภายใน
มวลดิ น ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม นั้ น มี ศึ ก ษาและพบว่ า การซึ ม ผ่ า นของน้ าในดิ น มี
ความสัมพันธ์กับ ขนาดเส้นผ่า นศูนย์กลางของช่อ งว่างภายในมวลดินยก
กาลังสอง [17] หลังจากนั้นมีนักวิจัยอีกมากมายศึกษาพัฒนาการทานายค่า
การซึมผ่านเพื่อต้องการให้เกิดความแม่นยาเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงสามารถ
ใช้ทานายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้าได้กับดินหลากหลายประเภท
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นสาเหตุให้งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาตัวแปร
หรือคุณสมบัติที่ส่งผลโดยตรงและสามารถนามาใช้ทานายค่าสัมประสิทธิ์
การซึมผ่านของน้าในดินลูกรังบดอัดแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งเป็นการ
วิจัยที่ศึกษาต่อยอดมาจากงานวิจัยของ S. Kamkhuntod และคณะ [26]
ซึ่งทาการศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้าใน
ดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน โดยพบว่าตัวแปรที่ส่งผลให้การทานายมี
ความแม่นยาที่สุดคือ ขนาดประสิทธิผลของเม็ดดินและอัตราส่วนช่องว่าง
จึงส่งผลให้งานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายในการศึกษาเพิ่มเติมถึงตัวแปรอื่นๆที่จะ
ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินลูกรังบดอัดเพื่อเพิ่มความแม่นยา
ในการทานายค่าการซึมผ่านของน้าในดินลูกรังบดอัดในประเทศไทย อัน
ได้แก่ ตัวแปรจากขนาดคละและปริมาณดินละเอียดของดินลูกรัง รวมไปถึง
อิทธิพลที่ได้รับจากการบดอัด ณ พลังงานที่แตกต่างกันจึงถือว่า พลังงานใน
การบดอัด เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่จะถูกนามาพิจารณา จากที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้ เ พื่ อ คาดหวั ง ว่ า งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ที่ ส ามารถน าไปใช้
เปรียบเทียบหรือศึกษาไปในอนาคต

2. วัสดุและวิธีการด้าเนินงานวิจัย
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PL (%)
D10 (mm.)
D30 (mm.)
D50 (mm.)
D60 (mm.)
Cu
Cc
Gravel (%)
Sand (%)
Fines (%)

16.0
0.0008
0.126
1.483
3.452
4157
6
33
39
28

27.2
0.0011
0.07
1.5
31
19
51

14.7
0.0005
0.29
3
4.2
8400
40
36
42
22

Classify USCS

Clayey sand
with gravel
(SC)

Gravelly fat
clay with sand
(CH)

Clayey sand
with gravel
(SC)

2.2 วิธีการดาเนินงานวิจยั
2.2.1 การทดสอบหาขนาดคละ
การหาขนาดคละของดินลูกรังจากทั้ง 3 ภูมิภาคนั้นจะทาตามมาตรฐาน
ของ ASTM D422 โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ดินลูกรังที่ผ่านตะแกรงขนาด ¾”
นิ้ว หรือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิด 19 มิลลิเมตร จากนั้นทาการหา
ขนาดคละด้วยวิธีตะแกรงร่อนและวิธีตกตะกอนแล้วค่อยนามาจาแนกด้วย
ระบบ Unified Soil Classification System (USCS) รวมไปถึงการทดสอบ
หาค่าความถ่วงจาเพาะและค่าขีดจากัด ความข้นเหลวตามมาตรฐานของ
ASTM D854, ASTM D4318 และ ASTM D427 ตามลาดับ
2.2.2 การทดสอบบดอัด
ในส่วนของการบดอัดนี้จะทาการบดอัดในระดับพลังงานที่แตกต่างกัน
5 พลังงาน (โดยจะเรียงจากพลังงานต่าไปสูง) ได้แก่ 1. การบดอัดแบบต่า
กว่ า มาตรฐาน (Reduce Standard compaction), 2. การบดอั ด แบบ
มาตรฐาน (Standard compaction), 3. การบดอั ด แบบ W.A.S (West
African Standard), 4. การบดอั ด แบบต่ ากว่ า วิ ธี ดั ด แปลง (Reduce
Modified compaction) และสุดท้าย 5. การบดอัดดัดแปลง (Modified
compaction) ดังตารางที่ 2.
ตารางที่ 2. ระดับพลังงานบดอัดในแต่ละมาตรฐาน

2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย

วิธีการ
ทดสอบ
1
2
3
4
5

ในงานวิจัยนี้ใช้ดินลูกรังจาก 3 ภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง
จากจังหวัดสระบุรี, ภาคเหนือจากจังหวัดน่านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากจังหวัดนครราชสีมา มีคุณสมบัติตามตารางที่ 1.
ตารางที่ 1. คุณสมบัติของดินตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ
คุณสมบัติ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

GS
Wn (%)
LL (%)

2.77
9
30.8

2.66
16
56.8

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2.78
15
35.7

จานวนชั้น
3
3
5
3
5

จานวนครั้ง
ต่อชั้น
34
56
22
56
56

พลังงาน
(kN-m/m3)
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89

อัตราส่วนของ
พลังงาน
0.61
1
1.78
2.72
4.54

2.2.3 การทดสอบการซึมผ่านนาในดินบดอัด
เริ่มต้นด้วยการทดสอบบดอัดดินตัวอย่าง ณ พลังงานต่างๆด้วยปริมาณ
ความชื้นเหมาะสมของแต่ละพลังงาน แล้วนาตัวอย่างไปแช่น้าเป็นเวลา 24
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ชั่ ว โมง ให้ ตั ว อย่า งมวลดิน อิ่ ม ตัว ด้ ว ยน้าเพื่ อ หลี ก เลี่ย งปั ญ หาที่เกิดจาก
ฟองอากาศภายในมวลดินที่อาจจะส่งผลให้น้าไหลผ่านไปได้ยากมากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นทาการทดสอบหาค่าการซึมผ่านน้าโดยใช้โมลบทดสอบแบบ
ผนังแข็ ง (Rigid-wall permeameter) มีข นาดเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 6 นิ้ว
ด้วยวิธีความดันคงที่ตามมาตรฐาน ASTM D5856 ซึ่งจะทาการทดสอบโดย
ค่อยๆเพิ่มแรงดันช้าๆและรอให้น้าเริ่มไหลซึมผ่านมวลดินคงที่แล้วค่อยทา
การทดสอบ ซึ่งจะทาทั้งหมด 3 ครั้งต่อแรงดันหนึ่งค่าเพื่อหาค่าเฉลี่ยและทา
การค่อยๆเพิ่มแรงดันแล้วรอให้แรงดันคงที่ เป็นจานวนทั้งหมด 5 ค่าแรงดัน
ต่อหนึ่งตัวอย่างทดสอบ ท้ายที่สุดคานวณหาค่าการซึมผ่านน้าในดินบดอัด
เฉลี่ยจากสมการที่ (1)
QL
w
k
(1)
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ตารางที่ 3. ขนาดคละของดินลูกรังหลังได้รบั การบดอัด
ตัวอย่างดิน

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

APt

โดยที่

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

Q = ปริมาณน้าจากการทดสอบ (cm.3)
L = ความยาวตัวอย่างดิน (cm.)
A = พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดิน (cm.2)
P = แรงดันที่ใช้ (kPa)
t = เวลาในการทดสอบ (second)
γw = หน่วยน้าหนักน้า (N/m3)

3. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์
3.1 ขนาดคละและการบดอัดของดินลูกรัง
ขนาดคละของดินลูก รังก่อนได้รับการบดอัด จะแสดงในภาพที่ 1 ซึ่ง
หลังจากได้รับการบดอัดแล้วนั้นจะส่งผลให้คุณสมบัติทางด้านกายภาพของ
เม็ดดินเปลี่ยนแปลงไป

พลังงาน
บดอัด
(kN-m/m3)
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89

d10
(mm.)
0.0006
0.0008
0.0005
0.0006
0.0005
0.0005
-

คุณสมบัติ
d50
(mm.)
0.4672
0.311
0.1672
0.0635
0.0317
0.0048
0.002
0.0018
0.0017
0.0016
2
1.4
0.9
0.43
0.25

Fines
(%)
41.2
42.7
47.6
49.9
51.3
59.2
71.2
71.6
73.7
76.8
23.8
26.3
27.9
29.6
33.9

ผลการทดสอบหลังการบดอัดในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าหลังจากได้รับ
พลั ง งานบดอั ด จะส่ ง ผลให้ คุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นกายภาพของเม็ ด ดิ น
เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ตัวแปรด้านขนาดคละ, ปริมาณดินเม็ดละเอียด ซึ่ง
แต่ เ ดิ ม นั้ น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาการท านายค่ า การซึ ม ผ่ า นของ [18] จะให้
ความส าคั ญ กั บ ตั ว แปร ขนาดเม็ ด -ดิ น ประสิ ท ธิ ผ ล (d10) แต่ เ นื่ อ งจาก
ตัวอย่างดินลูกรังในงานวิจัยนี้ไม่สามารถหาค่า d10 หลังจากการทดสอบ
ด้านการบดอัดได้เพราะดินลูกรังมีปริมาณดินเม็ดละเอียดที่สูงมากขึ้นตาม
พลังงานบดอัด จึงเป็นเหตุให้เลือกตัวแปร ขนาดคละเฉลี่ยกึ่งกลาง (d50)
และ ปริมาณดินเม็ดละเอียด (Fines content, F200) เข้ามาร่วมพิจารณา
เพิ่มเติม
ตารางที่ 4. คุณสมบัติของดินลูกรังหลังได้รบั การบดอัด
ตัวอย่างดิน

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

รูปที่ 1 ขนาดคละของดินลูกรังก่อนได้รับทดสอบบดอัด

GTE33-3

พลังงาน
บดอัด
(kN-m/m3)
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89

ρd
(g/cm3)
1.78
1.83
1.90
1.97
2.01
1.74
1.81
1.84
1.86
1.88
1.66
1.71
1.77
1.84
1.86

คุณสมบัติ
OMC
(%)
15
15
11
11
9
23
21
17
16
14
21
18
15
13
12

Void
ratio
0.58
0.49
0.47
0.43
0.43
0.53
0.47
0.45
0.42
0.41
0.67
0.63
0.57
0.51
0.49
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รวมไปถึ ง ค่ า ความหนาแน่ น ที่ เ พิ่ มขึ้ น แต่จ ะแปรผกผั น กั บ ค่ า อั ต ราส่ว น
ช่ อ งว่ า งจากพลั ง งานบดอั ด ที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ค่ า การซึ มผ่า น
กล่าวคือ ยิ่งอัตราส่วนช่องว่างต่าลงจะยิ่งส่งผลให้เส้นทางการไหลของน้า
ลดลงและเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น
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หลังจากนั้นนาตัวแปรที่ได้จากการทดสอบทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสร้าง
สมการที่ใช้ทานายค่าการซึมผ่าน ได้แ ก่ ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังสมการที่ (2), (3) และ (4) ตามลาดับ
k

20 C

 0.0000472  (0.0166 D10 )  (0.00000384 F200 )  (0.0000781 d )

3.2 การซึมผ่านของนาในดินบดอัด
ส่วนต่อมาคือผลการทดสอบหาค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
ของน้าในดินลูกรังบดอัดในแต่ละระดับพลังงานจะแสดงในตารางที่ 5.
ตารางที่ 5. ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินลูกรังหลังได้รับการบดอัด
ตัวอย่างดิน

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

พลังงานบดอัด
(kN-m/m3)
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89
358.85
591.05
1,053.21
1,608.54
2,680.89

คุณสมบัติ
Permeability
Void ratio
(cm/sec)
2.16  10-5
0.52
-5
1.68  10
0.47
4.68  10-6
0.45
-7
6.96  10
0.40
1.71  10-7
0.36
7.27  10-7
0.60
-8
2.31  10
0.54
1.38  10-8
0.51
-9
8.98  10
0.49
7.89  10-9
0.46
-7
2.33  10
0.70
1.92  10-7
0.63
-7
1.66  10
0.58
1.6  10-7
0.54
1.53  10-7
0.52

k

20 C



(2)



8.25107  0.000254 D50   6.84109 F200  1.52106 e



(3)
k

20 C

 2.68  10

8



 

 

 5.04107 e  6.61109 F200  3.3401011 E



(4)
โดยที่ D10 คือ ขนาดเม็ดดินประสิทธิผล, D50 คือ ขนาดคละเฉลี่ยกึ่งกลาง,
F200 คื อ ปริ ม าณดิ น เม็ ด ละเอี ย ด,  d คื อ ความหนาแน่ น แห้ ง , e คือ
อัตราส่วนช่องว่าง (void ratio), E คือ พลังงานบดอัด

รูปที่ 3. เปรียบเทียบค่าจากการทดสอบกับค่าที่ได้จากสมการของดินภาคกลาง

รูปที่ 2. อุปกรณ์โมลที่ใช้ทดสอบหาค่าการซึมผ่านน้าในดินลูกรังบดอัด

รูปที่ 4. เปรียบเทียบค่าจากการทดสอบกับค่าที่ได้จากสมการของดินภาคเหนือ

GTE33-4
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น้าหรือเป็นรูน้าขังจึงไม่สามารถอาศัยตัวแปรอัตราส่วนช่องว่างได้เพีย งตัว
แปรเดี ย วในการพิจารณา [25] ในการศึกษาวิจัยนี้ตัวแปรหลัก ล้วนแต่ที่
ได้รับอิทธิพลมาจากพลังงานบดอัดที่แตกต่างกัน ได้แก่ อัตราส่วนช่องว่าง,
ความหนาแน่นและตัวแปรตามในด้านขนาดคละของดินอันได้แก่ d10, d50
และปริมาณดินเม็ดละเอียด (Fines content, F200)
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ส ามารถน ามาใช้ วิ เ คราะห์ แ ละสร้ า งสมการ
ความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทานายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่า นของ
น้าในดินลูกรังบดอัดให้มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น
กรณีศึกษา, เปรียบเทียบและพัฒนาต่อไป

เอกสารอ้างอิง
[1]
รูปที่ 5. เปรียบเทียบค่าจากการทดสอบกับค่าที่ได้จากสมการของดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการทดสอบพบว่าค่าการซึมผ่านของตัวอย่างดินลูกรังบดอัดอยู่ในช่วง
ระหว่ า ง 7.89x10 -9 ถึ ง 2.16 x10 -5 ซม./วิ น าที และพบว่ า ผลการ
เปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดสอบจริงในห้องปฏิบัติการกับค่าที่ได้
จากสมการที่ใช้ทานายค่าการซึมผ่านของดินลูกรังบดอัดทั้ง 3 ภูมิภาคนั้น
แสดงให้เห็นว่าสมการทั้ง 3 สมการ มีความน่าเชื่อถือมากเพียงพอที่จะใช้
ท านายค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารซึ ม ผ่ า นน้ าในดิ น ลู ก รั ง บดอั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สังเกตได้จากรูปที่ 3, 4 และ 5 ค่าการซึมผ่านของตัวอย่างดิน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอยู่ในช่วงค่าทั่วไปของดินลูกรัง
บดอัด ซึ่งมีค่า 10-3-10-8 แต่ภาคเหนือนั้นมีค่าการซึมผ่านที่ต่ากว่ามาก โดย
ที่ค่าการซึมผ่านของดินลูกรังจากภาคเหนือจะมีค่าต่าสุดจะอยู่ที่ 7.89  109 เนื่องจากดินลูกรังจากภาคเหนือนั้นมี ปริมาณดินเม็ดละเอียดที่สูง กว่าดิน
จากแหล่งอื่นๆจนสามารถจาแนกได้ว่าเป็น ดินเหนียว ซึ่ง จะมีค่าการซึม
ผ่านอยู่ในช่วง 10-4-10-9 สาหรับดินเหนียวบดอัด

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

4. สรุปผล
ในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ พบว่าตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อดินทั้ง 3
ภาคคือ ปริมาณดินเม็ดละเอียด เพราะว่าการซึมผ่าน (ส่วนใหญ่) จะเกิดใน
ระดับ macro-pores (ขนาดมากกว่า 0.075 มม.) [19], [24] นอกจากนี้ตัว
แปรด้ า นขนาดอนุ ภ าคเม็ ด ดิ น นั้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แปรขนาดเม็ ด ดิ น
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สมรรถนะของเสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยภายใต้การอัดตัวคายน้้า
Performance of cement fly ash gravel column
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ได้ทาการเพิ่มความแข็งแรงในดินเหนียวอ่อนซึ่งเป็นปัญหา
หลักของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ โดยใช้เสาเข็มกรวดเถ้าลอยซีเมนต์เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพดินให้สามารถรองรับคันทางหรือโครงสร้างขนาดเล็กได้
ด้วยการใช้กรวดขนาด 4.75-19.50 มิลลิเมตร ผสมกับ เถ้าลอยและซีเมนต์
แล้วดาเนินการทดสอบโดยใช้แบบจาลองทางกายภาพในท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร และ สูง 450 มิลลิเมตร กาหนดขนาดของ
เสาเข็ ม กรวดซี เ มนต์ เ ถ้ า ลอยที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบมี ข นาดความสู ง 200
มิ ล ลิ เ มตร ขนาดเสาเข็ มมี เ ส้น ผ่า นศู นย์ก ลางเท่า กับ 50, 75 และ 100
มิลลิเมตร วางในชั้นดินเหนียวอ่อน โดยผลการทดสอบพบว่าเมื่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มเพิ่มขึ้นส่งผลให้การทรุดตัว ระบายน้ามีค่าลดลง
และใช้เวลาทรุดตัวระบายน้าน้อยลง ในด้านความเค้นของดินจะลดลงแต่
ความเค้นในเสาเข็มเพิ่มขึ้น ในส่วนการศึกษาแรงดันน้าส่วนเกินที่ระดับ
ความสูงเดียวกันพบว่าที่รัศมีใกล้เสาเข็มมีค่าต่ากว่า ที่ไกลออกไปที่เวลา
เดีย วกัน และที่ระดับ ลึก ต่างกันพบว่าจะมีค่าแรงดันน้าสูงขึ้นตามระดับ
ความลึกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความเค้นที่ผิวดินสูงกว่าทาให้แรงดันน้าด้านล่าง
สูงขึ้น จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ว่าเสาเข็มกรวดเถ้าลอยซีเมนต์ช่วย
เพิ่มความความสามารถในการรับน้าหนักของชั้นดิน และทาให้เกิดการทรุด
ตัวระบายน้าลดลงตามขนาดเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเสาเข็มมีความพรุนทา
ให้ให้ระบายน้าได้ดีส่งผลให้แรงดันน้าส่วนเกินใกล้เสาเข็มจะต่ากว่าที่ไกล
ออกไป
คาสาคัญ: การปรับปรุงคุณภาพดิน, ดินเหนียวอ่อน, เสาเข็มกรวดเถ้าลอย
ซีเมนต์, การทรุดตัวระบายน้า, แรงดันน้าส่วนเกิน

Abstract
This research was studied to increased strength in soft
clay which is the main problem of Bangkok soft clay. By using
gravel cement fly ash gravel column (CFG column) improve soil
quality to support embankment or small structures. CFG column

was made by 4.75-19.50 mm. gravel which mixed with fly ash
and cement. After that, the test was performed using a physical
model in a PVC pipe with a diameter of 300 millimeters and a
height of 450 millimeters. The size of CFG column used in the
test are 200 mm. high. and diameter sizes are 50, 75 and 100
mm. which placed the column in a soft clay layer. The test
results showed when the diameter of the column increased that
the consolidation decreased and the drainage time decreased.
In terms of soil stress was decreased when stress in column
increased after increasing loading due to improvement areas (Ar)
was increased. The result of excess pore water pressure at the
same height, it was found that the radius near the column is
lower than that the same time due to the porosity of CFG
column. At the different depths was found that the excess pore
water pressure increased as the depth increased because the
stress at the top of soil was higher than lower depth that cause
increasing excess pore water pressure. From the research can
conclude that the CFG column can increased the bearing
capacity of the soft clay and decreased consolidation by varying
of column diameter size. Also, the CFG column are porous which
allow good drainage. Resulting in excess pore water pressure
near the column is lower which is different when the radius of
soil increased.

1. บทน้า
การก่ อ สร้ า งคั น ทางบนดิ น เหนี ย วอ่ อ นมั ก พบปั ญ หาในการก่อ สร้า ง
เนื่องจากดินเหนียวอ่อนเป็นวัสดุทางธรณีที่มีกาลังเฉือนต่าและมีการยุบตัว
อัดตัวสูง ก่อให้เกิดแรงดันด้านข้างมีค่ามากกว่าปกติ ทาให้เกิดการทรุดตัว
และเคลื่อนตัวด้านข้างสูงจนนาไปสู่การวิบัติของดินเหนียว ปัญหาดังกล่าว
ส่ ง ผลกระทบท าให้ ง านก่ อ สร้ า งล่ า ช้ า และเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ส าหรั บ งาน
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ซ่ อ มแซมสู ง [1,2] ดั ง นั้ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นการ
แก้ปัญหา โดยวิธีการปรับปรุงคุณภาพที่ใช้กัน ได้ แก่ การใช้เสาเข็มกรวด
(stone column) และ เสาเข็มทรายบดอัด (sand compaction pile) แต่
ทั้งสองวิธีมีปัญหาเนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นมวลรวมมีลักษณะเม็ดซึ่งไม่มีการยึด
เกาะกันภายใน กาลังของเสาหินและเสาเข็มทรายบดอัดจะเกิดขึ้นต้องอาศัย
ความเค้นตั้งฉากที่เกิดขึ้ นเนื่องจากตัว ของคันทางหรือโครงสร้างด้านบน
ดังนั้น เสาเข็มทั้งสองชนิดนี้จะรับกาลังที่ต่าที่ปริมาณด้านปลายของลาดคัน
ทางเนื่องจากเค้นตั้งฉากต่า จึงไม่สามารถรับแรงด้านข้างได้มาก ในบางครั้ง
ลาดคันทางเกิดการวิบัติขึ้นบริเวณนี้ ดังนั้นวิธีการดังกล่าวจึงไม่เป็นที่นิยม
มากนัก สาหรับประเทศไทยการใช้เสาดินซีเมนต์ (Soil-cement column)
จึงเป็นวิธีที่ยอมรับและนิยมใช้กันมากกว่า เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้อย่าง
รวดเร็วเพราะเป็นการผสมดินเหนียวอ่อนกับซีเมนต์ในที่ และมีกาลังยึดเกาะ
ที่สูงเนื่องจากใช้ซีเมนต์เป็นวัสดุประสานจึงสามารถรับแรงเฉือนได้ดีโดยไม่
ต้องอาศัยความเค้นตั้งฉาก แต่เมื่อน้าหนักบรรทุกจากโครงสร้างด้านบนที่
มากหรือคันทางมีความสูงมาก หรือต้องการให้ต้านทานแรงด้านข้างได้มากๆ
การใช้เสาดินซีเมนต์จะไม่เหมาะสมเนื่องจากข้อจากัดในการก่อสร้าง เพราะ
การที่จะเกิดสภาพยึดแน่นขึ้นที่ด้านปลายเสาเข็มนั้นต้องการความลึกของ
ของเสาดินซีเมนต์ที่มากพอ [2,3] แต่การผสมซีเมนต์กับดินเหนียวจะทาได้ดี
ในดินเหนียวอ่อนเท่านั้น ไม่สามารถผสมกับดินเหนียวแข็งที่อยู่ลึกลงไปได้
ดังนั้น จึงไม่สามารถก่อสร้างเสาดินซีเมนต์ให้ลึกลงไปจนถึงชั้นดินเหนียวแข็ง
ได้ ซึ่งการก่อสร้างเสาดินซีเมนต์ทาได้ดีในดินเหนียวอ่อนเท่านั้นและปัญหาที่
สาคัญอีกประการหนึ่งคือความไม่สม่าเสมอและความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของ
เสาดินซีเมนต์เนื่องจากเป็นการผสมดินในสนาม[4] ต่อมาจึงได้มีการเสริม
กาลังให้แก่เสาดินซีเมนต์โดยการเสริมแกนกลางลงไปในเสาดินซีเมนต์ที่เพิ่ง
จะผสมเสร็จใหม่ด้วยเสาเข็มคอนกรีต เหล็ก หรือไม้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
และเพิ่มความสามารถในการรับแรงดัด[4,5,6] แต่การก่อสร้างมีความยุ่งยาก
และราคาแพง รวมไปถึงการก่อสร้างต้องการเครื่องจัก รเฉพาะทางและมี
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักรที่สูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้รวมข้อดีของ
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีเสาเข็มกรวด และเสาดินซีเมนต์เข้า
ด้วยกัน เสาเข็มกรวดเถ้าลอยซีเมนต์ (Cement-fly ash gravel column,
CFG column) ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถก่อสร้างได้ลึกถึงจนถึงดินเหนียวแข็ง
และวัสดุมีความเชื่อ มประสานกันภายในเนื่องจากใช้ซีเมนต์และเถ้าลอย
หลักการของเสาเข็มประเภทนี้ คือ ไม่ต้องการกาลังของวัสดุเสาเข็มมากเท่า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากใช้รับน้าหนักคันทางหรืออาคารที่ไม่สูงมากนัก
ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นคอนกรีตกาลังต่า โดยเลือกกรวดที่มีขนาดไม่
ใหญ่มากนัก มีความพรุนสูงเพื่อ ทาหน้าที่คล้า ยกับ แถบระบายน้าแนวดิ่ง
(vertical drain) ซึ่งทาให้กระบวนการทรุดตัวระบายน้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยทาการเลือกกรวดที่มีขนาดเท่าๆ กัน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาสมรรถนะของเสาเข็มกรวดเถ้าลอย
ซีเมนต์ภายใต้การอัดตัวระบายน้าในห้องปฏิบัติการ เพื่อนาเสนอสมรรถนะ
ที่เหมาะสมสาหรับงานรองรับน้าหนักบรรทุกจากคันทางหรืออาคารขนาด
เล็ก สมรรถนะที่ต้องการศึกษาได้แก่ การทรุดตัวระบายน้าที่เกิดขึ้นระหว่าง
เสาเข็ม CFG กับดินเหนียวโดยรอบ อิทธิของขนาดเสาเข็มกรวดเถ้าลอย
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ซีเมนต์ที่ส่งผลต่อแรงดันน้าในดินเหนียวบริเวรโดยรอบ และอิทธิพลของ
เสาเข็มกรวดเถ้าลอยซีเมนต์ที่ส่งผลต่อความเค้นในดิน

2. การทดสอบ
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยกรวดเป็นกรวดในการก่อสร้าง
ทั่วไปโดยกรวดมีขนาดตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ถึง 9.50 มิลลิเมตร และ 9.50
มิลลิเมตร ถึ ง 19.50 มิลลิเมตร ซึ่งมีคุณสมบั ติทางวิศวกรรม ได้แ ก่ ค่า
สัมประสิทธิ์ก ารซึมผ่า น(k) 0.92 (cm/s), ค่า การดูดซึมน้า 1.41 (%), ค่า
กาลังต้านทานการสึกกร่อน 15.4 (%), ความหนาแน่นรวม 1.50 (g/cm3),
ความถ่วงจาเพาะ(Gs) 2.61 ในส่วนดินที่ใช้ในการทดสอบ เป็นดินเหนียว
กรุงเทพที่ได้จากเขตแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิศวกรรม ได้แก่ ความชื้น
ของดินตามธรรมชาติ 80 %, ความถ่วงจาเพราะ(Gs) 2.79, ค่าพิกัดเหลว
(LL) 69 (%), ค่าพิกัดพลาสติก(PL) 33.50 (%), ความหนาแน่น (ρ) 1.509
(g/cm2), ค่า ดัชนีก ารอั ด ตัว (Cc) 0.206, ค่า ดัชนีก ารบวมตัว (Cs) 0.0417,
อัตราส่วนช่องว่าง(e) 1.08 สาหรับทรายที่ใช้เป็นทรายก่อสร้างทั่วไป ซึ่งมี
คุณสมบัติทางวิศวกรรม ได้แก่ ความถ่วงจาเพาะ(Gs) 2.66, ความหนาแน่น
แห้ ง (ρdry) 1.88 (g/cm3), ปริ ม าณความชื้ น ที่ เ หมาะสม(OMC) 13.8(%),
สัมประสิทธิ์ความสม่าเสมอ(Cu) 3.83, สัมประสิทธิ์ความโค้ง (Cc) 1.19,
การจ าแนกประเภทของดิน Unified Soil Classification SP ปู นซีเมนต์
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 สาหรับวัสดุปอซโซลานประกอบไป
ด้วยเถ้าลอย (FA) ชนิด C จากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
2.2 อัตราส่วนผสม
เสาเข็ม CFG ที่สร้างขึ้นในการทดสอบ ใช้กรวดขนาด 4.75 มิลลิเมตร
ถึ ง 9.50 มิลลิเมตร ปริมาณ 50% และกรวดขนาด 9.50 มิลลิเมตร ถึง
19.50 มิลลิเมตร ปริมาณ 50% เพื่อทาให้มีขนาดคละดีขึ้นหินขนาดใหญ่มี
หินขนาดเล็กแทรกระหว่า งช่อ งว่างกาลังรับแรงสูงขึ้น และไม่มีมวลรวม
ละเอียดส่งผลให้เสาเข็ม CFG มีความพรุนเพื่อช่วยความสามารถในการ
ระบายน้า จากนั้นเชื่อมประสานด้วยปริมาณปูนซีเมนต์ 22% ของน้าหนัก
มวลรวม ปริ ม าณเถ้ า ลอยแทนที่ ป ริ ม าณซี เ มนต์ 15 % เพื่ อ ลดการใช้
ปูนซีเมนต์ และปริมาณน้าต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.32 ซึ่งลักษณะของเสาเข็ม
CFG เป็นไปตามรูปที่ 1
2.3 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบการ
การเตรียมตัวอย่างการทดสอบเตรียมการได้โดยใช้แบบหล่อตัวอย่างที่
ทาจาก PVC ทรงกระบอกที่มี ข นาดเส้น ผ่า นศูนย์ก ลาง 300 มิลลิเมตร
ความสูง 450 มิลลิเมตร เริ่มต้นโดยการอั ดชั้นทรายให้ มีความหนา 50
มิ ล ลิ เ มตร ปู ทั บ ด้ ว ยแผ่ น ใยสั ง เคราะห์ (Geotextile) ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร บนชั้นทรายเพื่อแยกชั้นดินเหนียวอ่อนและทราย
ไม่ให้ผสมกัน จากนั้นติดตั้ง PVD เพื่อช่วยเร่งการทรุดตัว ทาการวัดปริมาณ
ความชื้นในดินที่ห้องปฏิบัติการก่อนการผสมน้า แล้วทาการเพิ่มปริมาณน้า
จนมีค่าความชื้นที่ 90 % กรอกดินลงในแบบหล่อ PVC โดยความหนาของ
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ชั้นดินเท่ากับ 300 มิลลิเมตร ปูแผ่นเส้นใยสังเคราะห์บนชั้นดินเทชั้นทราย
ที่มีความหนา 50 มิลลิเมตร และทาการเพิ่มน้าหนัก บรรทุก ขึ้ นเรื่อย ๆ
เพื่อให้เกิดการระบายน้าในดิน จนความหนาของชั้นดินลดลงเหลือ 200
มิลลิเมตร ซึ่งมีความชื้นอยู่ที่ 80% เท่ากับค่าความชื้น ณ ภาคสนามจริง
เมื่อได้ความสูงที่ต้องการแล้ว ทาการเปิดชั้นทรายออก แล้วทาการเจาะชั้น
ดินตรงกลางที่อยู่ในแบบหล่อตัวอย่าง โดยใช้กระบอกเจาะที่มีขนาดเส้น
ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 50 ,75 และ 100 มิ ล ลิ เ มตร โดยเจาะชั้น ดิ นลงไป 200
มิลลิเมตร แล้วทาการบิดกระบอกเพื่อเฉือนดินตรงกลางออก หลังจากนั้น
การกรอกเสาเข็ม CFG ลงในแบบหล่อตัวอย่างที่ทาการเจาะรอไว้แล้ว และ
ท าการหุ้ ม แบบหล่ อ ตั ว อย่า งเพื่ อ ท าการบ่ ม เป็ น ระยะเวลา 28 วั น และ
ป้องกันการสูญเสียความชื้นของชั้นดินและบ่มเสาเข็มกรวดเถ้าลอยซีเมนต์
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1 ตัวที่ตาแหน่งด้านบนของแผ่นเหล็กเพื่อวัดค่าการทรุดตัว เมื่อติดอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทดสอบเสร็จสิ้นจะเป็นดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงแบบจาลองเมื่อติดอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 1 ลักษณะของเสาเข็ม CFG
2.4 แบบจาลองทางกายภาพ
รูปที่ 2 แสดงแบบจาลองการทดสอบการทรุดตัวระบายน้าของวัสดุเชิง
ประกอบ (Physical mode) แสดงถึ ง การติ ด ตั้ ง ต าแหน่ ง เสาเข็ ม กรวด
ซีเมนต์เถ้าลอย และ PVD ภายในแบบหล่อตัวอย่าง โดยตาแหน่งการติด
เครื่อ งมือ วัดความดันน้าหรือ pore water pressure transducer (PPT)
ทั้งหมด 4 ตาแหน่ง คือที่ ระยะ 75 มิลลิเมตร และ 125 มิลลิเมตร จาก
กึ่งกลางของเสาเข็มตามแนวราบ และที่ระดับความสูง 100 มิลลิเมตร และ
175 มิลลิเมตรวัดจากหัวเสาเข็ม CFG ลงมา ติดตั้งเครื่องมือวัดความเค้นที่
เกิดขึ้นในดินเหนียวอ่อน และความเค้นที่เกิดขึ้นในเสาเข็ม CFG เรียกว่า
earth pressure cell (EPC) ซึ่งติดตั้ง 2 ตาแหน่งที่ตาแหน่งของหัวเสาเข็ม
CFG และตาแหน่งของผิวของดินเหนียวอ่อน จากนั้นติดตั้งแผ่นเหล็กบนชั้น
ทรายด้า นบนของแบบหล่อ ตัวอย่างเพื่อ กระจายความเค้น ไปยังดินและ
เสาเข็มCFG และติดตั้งทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ย วนา
แบบเชิงเส้น (Linear Variable Differential Transformer; LVDT) จานวน

2.5 ขั้นตอนการทดสอบ
เริ่มทาการทดสอบพฤติกรรมการทรุดตัว แบบระบายน้า หลังจากอายุ
บ่ม 28 วัน ตัวอย่างวัสดุเชิงประกอบ (ดินเหนียวอ่อนและเสาเข็ม CFG) จะ
ถู ก น าไปทดสอบการทรุ ด ตั ว แบบระบายน้ า โดยความเค้ น ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบ มี 4 ระดับ คือ 50, 100, 150 และ 200 กิโลปาสคาล สอดคล้อง
กับความสูงของคันทาง 2.5, 5, 7.5 และ 10 เมตร ในการวัดการทรุดตัวจะ
ใช้ LVDT จานวน 1 ตัว ซึ่งในการทดสอบจะวัดค่าการทรุดตัวไปเรื่อย ๆจน
ค่าการทรุดตัวเริ่มหยุดนิ่ง จึงหยุดการทดสอบ โดยระหว่างที่มีการวัดการ
ทรุดตัว ความดันน้าส่วนเกินในช่องว่างและความดันในดินและความเค้นใน
เสาเข็มดินซีเมนต์เถ้าลอยจะถูกวัดค่าตามเวลาขณะที่เกิดการทรุดตัว แบบ
ระบายน้าด้วยเช่นกัน

3. ผลการทดสอบ
3.1 พฤติกรรมการทรุดตัวระบายของชั้นดินประกอบ
3.1.1 การทรุดตัวระบาย
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทรุดตัวระบายน้าและเวลา ของ
ดินเหนียวอ่อนและดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเสาเข็ม CFG ทั้ง
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3 ขนาด มี ค่ า อั ต ราส่ ว นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ (Ar) เท่ า กั บ 0 (dia. = 0
มิลลิเมตร), 1/6 (dia. = 50 มิลลิเมตร), 1/4 (dia. = 75 มิลลิเมตร) และ
1/3 (dia. = 100 มิลลิเมตร) ตามลาดับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 ความเค้นในแนวดิ่งมีค่า 50 กิโลปาสคาล ที่เวลา 2880 นาที
(2 วัน) ส่งผลให้ค่าการทรุดตัวระบายน้า 4.31 มิลลิเมตร, 1.16 มิลลิเมตร,
1.10 มิลลิเมตร, 0.99 มิลลิเมตร, ช่วงที่ 2 ความเค้นในแนวดิ่งมีค่า 100
กิโลปาสคาล ที่เวลา 2880 นาที (2วัน) ส่งผลให้ค่าการทรุดตัวระบายน้า
6.42 มิลลิเมตร, 3.12 มิลลิเมตร, 2.47 มิลลิเมตร, 1.52 มิลลิเมตร, ช่วงที่ 3
ความเค้นในแนวดิ่งมีค่า 150 กิโลปาสคาล ที่เวลา 2880 นาที (2วัน) ส่งผล
ให้ ค่ า การทรุ ด ตั ว ระบายน้ า 4.20 มิ ล ลิ เ มตร, 3.56 มิ ล ลิ เ มตร, 2.10
มิลลิเมตร และช่วงที่ 4 ความเค้นในแนวดิ่งมีค่า 200 กิโลปาสคาล ที่เวลา
2880 นาที (2วัน) ส่งผลให้ค่าการทรุดตัวระบายน้า 5.26 มิลลิเมตร, 4.38
มิลลิเมตร, 2.50 มิลลิเมตร ตามลาดับ ทั้งนี้ ช่ว งแรกชั้นดินประกอบที่ มี
เสาเข็ม CFG เมื่อเริ่มรับความเค้นในแนวดิ่งนั้นค่าการทรุดตัวระบายน้าจะมี
ค่ า ใกล้ เ คื อ งกั น โดยมี อั ต ราส่ ว นผลต่ า งการทรุ ด ตั ว ระบายน้ าเท่ า กั บ
17.17%, 11.11% เมื่อเทียบขนาดของเสาเข็ม 50 และ 75 มิลลิเมตร กับ
100 มิลลิเมตร เนื่องจากดินยังคงมีช่องว่างอยู่ค่าการทรุดตัวระบายน้าจึงมี
ค่าใกล้เคียงกัน [7] แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงที่ 2, 3, 4 เห็นได้ชัดว่าชั้นดินประกอบที่
มีอัตราส่วนการปรับปรุงคุณภาพ (Ar) สูงหรือเสาเข็ม CFG ที่มีขนาดใหญ่
เกิดการทรุดตัว ระบายน้อ ยกว่า อั ตราส่วนการปรับ ปรุงคุณภาพ (Ar) ต่า
อย่างเห็นได้ชัด [8,9] โดยช่วงที่2 นั้นมีอัตราส่วนผลต่างการทรุดตัวระบาย
น้าเท่ากับ 105.26%, 62.5%, ช่วงที่3 อัตราส่วนผลต่างการทรุดตัวระบาย
น้ าเท่ า กั บ 100%, 69.52% และ ช่ ว งที่ 4 อั ต ราส่ ว นผลต่ า งการทรุดตัว
ระบายน้าเท่ากับ 111.24%, 75.9% เมื่อเทียบกับขนาดเสาเข็ม 50 และ
75 มิลลิเมตร กับ 100 มิลลิเมตร เนื่องจากตัวเสาเข็มกรวดซีเมนค์เถ้าลอย
นั้นช่วยเพิ่มค่าความเค้นที่จุดครากของชั้นดินประกอบ [9,10,11] จึงทาให้
สามารถรับค่าความเค้นในแนวดิ่งได้สูงขึ้นกว่าชั้นดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพ โดยผลต่างการทรุดระบายน้าเท่ากับ 335.18% และ 321.08%
ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 เมื่อเทียบดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ กับดิน
ที่มีอัตราส่วนการปรับปรุงคุณภาพเท่ากับ 1/3 สังเกตได้จากค่าการทรุดตัว
ระบายน้าที่แตกต่างกันของแต่ล่ะแบบจาลอง และเมื่อเสาเข็ม CFG ยิ่งมี
ขนาดใหญ่ขึ้นสามารถช่วยลดค่าการทรุดตัวระบายน้าของชั้นดินประกอบได้
มากยิ่งขึ้นดัง รูปที่ 4
3.1.2 แรงดันน้าส่วนเกิน
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันน้าส่วนเกิน สะสมในดินที่
ตาแหน่งต่าง ๆ รอบเสาเข็ม CFG กับช่วงเวลาการทรุดตัวระบายน้าของ
ตัวอย่างเสาเข็ม CFG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ที่แนวรัศมี 75
และ 125 มิลลิเมตรและที่ระดับความลึก 100 และ 175 มิลลิเมตร วัดจาก
หั ว เสาเข็ ม โดยพบว่า PPT ทั้ง 4 ตัว นั้นในช่ว งต้น (เริ่ มทาการทดสอบ)
แรงดันน้าส่วนเกินจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากค่าความเค้นในช่วงแรกนั้นจะกระจายลงดิน เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นความ
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เค้นจากในดินจะกระจายไปยังเสาเข็ม CFG [7,10,12] จึงทาให้ค่าแรงดัน
น้าส่วนเกินในดินมีค่าลดลงตามเวลาที่เกิดการทรุดตัวระบายน้า

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการทรุดตัวระบายน้าเทียบ
กับเวลาของดินเหนียวที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพและดินเหนียวที่
ได้ปรับปรุบคุณภาพด้วยเสาเข็ม CFG

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์พื้นที่ปรับปรุงคุณภาพเทียบกับเวลา
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันน้าส่วนเกินในดินตามแนว
รัศมีในช่วงเวลาที่เกิดการทรุดตัวระบายน้า ในช่วงที่ความเค้นแนวดิ่ง50
กิโลปาสคาล ของเสาเข็มขนาด 50 มิลลิเมตร ที่ระยะ 75 มิลลิเมตรและ
125 มิลลิเมตร พบว่าแรงดันน้าในดินเหนียวอ่อนที่อยู่ใกล้กับเสาเข็มนั้นจะ
ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับแรงดันน้าในดินที่ไกลออกไปจากเสาเข็มใน
ช่วงเวลาเดียวกัน [10] เนื่องจากเสาเข็มนั้นมีความพรุนสูงจึงเกิดการระบาย
น้าได้เร็วกว่าแรงดันน้าในดินที่อยู่ไกลออกไป โดยจะเป็นไปในทิศทางเดียว
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รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันน้าส่วนเกินกับเวลาที่เกิดการทรุดตัวระบายน้าในดินที่ตาแหน่งต่าง ๆรอบเสาเข็ม CFG
กันทั้งที่ตรงกลางของเสาตาแหน่งระดับความลึก 100 มิลลิเมตร (รูปที่6 a)
และด้านล่างของเสาตาแหน่งระดับความลึก 175 มิลลิเมตร (รูปที่6 b)
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันน้าส่วนเกินในดินในแนวดิ่ง
ในช่วงเวลาที่เกิดการทรุดตัวระบายน้า และในช่วงที่ความเค้นแนวดิ่ง 50
กิ โ ลปาสคาล ของเสาเข็ ม ขนาด 50 มิ ล ลิ เ มตร ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 100
มิลลิเมตรและ 175 มิลลิเมตร พบว่า แรงดันน้าส่วนเกินในส่วนที่ลึกนั้นจะมี
ค่ า สู ง กว่ า ต าแหน่ง ที่ อ ยู่สู ง กว่า ทั้ ง ในแนวรั ศ มี 75 และ 125 มิ ล ลิ เ มตร
เนื่อ งจากตาแหน่ง ความสู ง ที่ 100 มิลลิเมตร อยู่ใกล้ตาแหน่งที่ท าการ
ทดสอบทาให้ได้รับค่าความเค้นสูงกว่าตาแหน่งที่ 175 มิลลิเมตร [7,10,11]
3.1.3 ความเค้นของเสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยและดินโดยรอบ

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นในแนวดิ่งกับระยะเวลา
การเกิ ด การทรุ ด ตั ว ระบายน้ าของดิ น ที่ ไ ด้ รับ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพโดย
เสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยขนาด 50 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับดินที่ไม่ได้
รับการปรับปรุงคุณภาพ โดยความเค้นในแนวดิ่งที่ใช้มีขนาด 50, 100, 150
และ 200 กิโลปาสคาล พบว่าดินที่ได้รับการปรับคุณภาพในช่วงต้น(เริ่มการ
ทดสอบ)ในแต่ล่ะช่วงนั้นค่าความเค้นในดินมีค่าสูงในช่ว งต้นและลดลงตาม
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าความเค้นในดินมีการกระจายตัวจากดิน
ไปยังเสาเข็ม [8,10,13] โดยสังเกตได้จากความเค้นของเสาที่มีค่าเพิ่มขึ้น
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในส่วนของดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพจะ
เห็นได้ชัดว่าค่าความเค้นมีค่าสูงกว่าดินที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพที่ระยะ
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รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันน้าส่วนเกินในดินตามแนวรัศมีในช่วงเวลาที่เกิดการทรุดตัวระบายน้า

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันน้าส่วนเกินในดินในแนวดิ่งในช่วงเวลาที่เกิดการทรุดตัวระบายน้า
เวลาการทรุดตัวเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีค่าต่างกัน ประมาณ 281.21%
ในช่วงแรกที่เริ่มทาการทดสอบ และ 520.64 % ในช่วงที่ดินมีค่าการทรุด
ตัวระบายน้าสิ้นสุดที่ข่วงการทดสอบ 50 กิโลปาสคาลและเมื่อเพิ่มความ
เค้นที่เหนือเสาเข็ม CFG พบว่าเสาเข็มจะช่วยลดค่าความเค้นในดินได้มาก
ขึ้น [10,12]
รู ป ที่ 9 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราส่ ว นความเค้ น รวมศู น ย์
(stress concentration ratio ,n) ซึ่งได้จากอัตราส่วนระหว่างค่าความเค้น

ในเสาเข็มเทียบกับค่าความเค้นในดินในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าในช่วงต้น
(เริ่มทาการทดสอบ) ค่า n จะมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าความเค้นในดินนั้นมี
ค่ า ที่ สู ง กว่ า ความเค้ น ในเสาเข็ ม CFG ส่ ง ผลให้ ค่ า n มี ค่ า ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ ถึ ง ระยะเวลาหนึ่ งที่ ค่ า ความเค้ นในดิน มีค่ า ลดลงเนื่อ งจาก
เสาเข็มทาหน้าที่รับกาลังที่เพิ่มขึ้น จนสิ้นสุดการทรุดตัวระบายน้าและความ
เค้นในเสาเข็ม CFG มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทาให้ค่า n มีค่า
ลดลง [10] ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการรับกาลังของเสาเข็มที่สามารถ
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ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบ
ใน รูป ที่ 8 ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ข องการรับ ก าลั งของดิน ที่ไ ม่ไ ด้รั บ การ
ปรับปรุงคุณภาพ เทียบกับกับดินที่มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยเสาเข็ม CFG
นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป ที่ 8 และ 9 สอดคล้ อ งกั บ
ความสัมพันธ์ในรูปที่ 5 เรื่องแรงดันน้าส่วนเกินเมื่อเทียบกับเวลา นั่นคือ
ในช่วงต้น ค่าความเค้นในดินและค่าแรงดันน้าในดินที่แต่ล่ะตาแหน่งมีค่าสูง
แต่เมื่อค่าความเค้นในดินมีการกระจายแรงการกระทาไปยังเสาเข็ม CFG
ความเค้นในดินมีค่าลดลงส่งผลให้ค่าแรงดันน้าในดินในแต่ล่ะตาแหน่งมีค่า
ลดลง ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้น
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4. สรุปผลการทดสอบ
จากการศึก ษาสมรรถนะของเสาเข็ ม CFG ภายใต้ก ารอั ดตัว คายน้า
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
- เมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพดิน เหนียวอ่อนด้วยเสาเข็ม CFG พบว่าการ
ทรุ ด ตั ว ระบายน้ าของดิ น มี ค่ า ลดลงเมื่ อ เที ย บกับ ดิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
ปรับปรุงคุณภาพ และจะมีค่าต่ายิ่งขึ้นเมื่อค่าพื้นปรับปรุงคุณภาพ (Ar)
มีค่าที่สูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่ที่มีการปรับปรุงคุณภาพมาก จะทาให้ มี
ความสามารถในการรับกาลังสูงขึ้น ส่งผลให้ดินมีการทรุดตัวลดลง
- ดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเสาเข็ม CFG สามารถเพิ่มความ
เค้นที่จุดครากสูงกว่าดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ ส่งผลให้เพิ่ม
ความสามารถในการรับน้าหนักได้ยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับการก่อ สร้าง
คันทางหรือโครงสร้างขนาดเล็ก โดยความสามารถในด้านกาลังเพิ่มขึ้น
ตามพื้นปรับปรุงคุณภาพ (Ar) ที่เพิ่มขึ้น
- เสาเข็ม CFG ช่วยเร่งการทรุดตัวระบายน้า ทาให้การทรุดตัวระบายน้า
ดาเนินไปได้อย่างรวดเร็ว โดยที่แรงดันน้าใกล้เสาเข็ มมีค่าลดลงอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากความพรุนของเสาเข็มที่ส่งผลดีในการระบายได้ดี และ
ที่ ค วามลึ ก ต่ า งกั น บริ เ วณที่ ลึ ก กว่ า จะมี แ รงดั น น้ าส่ ว นเกิ น สู ง กว่ า
เนื่องจากแรงกระทาสะสมคงค้า งจากด้า นบนของดินที่รับ ความเค้น
ด้านบนสูงกว่าด้านล่าง
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การวิเคราะห์กำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินถมบ่อถูกปรับปรุงด้วยวิธี Vacuum Consolidation
Method
Estimated Strength Properties of Soft Clay Lump Backfilled in a Pond Improved by
Vacuum Consolidation Method.
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บทคัดย่อ

lump soft clay about bucket backhoe shape. The backfilled lump
soils are generally dumped quickly and hence the water can’t
leak out of pond and stuck between inter lump void. The shear
strength in the backfilled lump soils are generally low uniformly
along the depth because of newly deposition. The analysis has
been carried out in two parts to estimate the increase in strength
of backfilled soil. Firstly, the increase in strength of backfilled soil
after improving by vacuum consolidation method was estimated
by in-situ test (Cone Penetration Test), laboratory test
(Unconfined Compression Test) and theoretical analysis (Mesri
and Khan, 2011). Secondly, various factors (i.e. environmental,
surcharge load, service load, soil properties and ground water
level drawdown in Bangkok) responsible for increase in strength
of ground surface have been estimated.

ในอดี ตมี ย ื ม บ่ อน้ ำ ถู ก ทิ ้ งร้ า งซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยน้ำ ในกรุ งเทพมหานครฯ
ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันบ่อน้ำถูกถมกลับด้วยก้อนดิ นโดยไม่
มีการสูบน้ำออก ก้อนดินที่นำมาใช้สำหรับถมกลับลงในบ่อยืมดินส่วนมากจะ
มีความชื้นในดินสูง และมีค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำต่ำ ซึ่ งเรีย กว่ าดิ น
เหนียวอ่อนกรุงเทพ ดินเหนียวอ่อนที่ถูกถมกลับมีลักษณะเป็นก้อน ก้อนดิน
ถมบ่อถูกถมลงในบ่อยืมดินอย่างรวดเร็ว เป็นผลทำให้น้ำไม่สามารถระบาย
ออกได้ทันที และถูกขังอยู่ระหว่างช่องว่างของก้อนดินถมบ่อ กำลังรับแรง
เฉือนไม่ระบายน้ำของดินถมบ่อมีค่าต่ำตลอดทั้งความลึกเกิดจากการถมกลับ
ใหม่ การวิเคราะห์ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำสามารถแบ่งออกเป็น
สองส่วนได้แก่ ประการที่หนึ่งการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ
หลั ง จากปรั บ ปรุ งคุณ ภาพด้ ว ยวิ ธ ี สุ ญ ญากาศ (Vacuum Consolidation
Method) ซึ่ ง ถู ก วิ เ คราะห์ จ ากการทดสอบในสนามด้ ว ยวิ ธ ี Cone
Penetration Test การทดสอบจากห้ องปฏิ บ ั ติ ก ารด้ ว ยวิ ธ ี ก ารทดสอบ
แรงอัดแบบไม่จำกัด และทฤษฎีของ Mesri and Khan (2011) ประการที่ Keywords: Vacuum Consolidation Method, Backfilled lump soil,
สอง ปัจจัยที่มีผลต่ อการเพิ ่มขึ้ นของกำลังรับแรงเฉื อนไม่ ระบายน้ำ เช่น ground water level drawdown
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง การทำถนนเพื่อถมดินกลับ คุณสมบัติของดิน และการ 1. บทนำ
ลดลงของแรงดันน้ำในชั้นทรายเนื่องจากการสูบน้ำบาดาล
ในอดีตพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครได้ถูกขุดเป็นบ่อยืมดิ นเพื่ อนำดิน
คำสำคัญ: ปรับปรุงคุณภาพดินวิธีสุญญากาศ, ก้อนดินถม, การลดลงของ
ไปใช้ในการก่อสร้าง โดยบ่อยืมดินนั่นถูกขุดลึกลงถึงชั้นดินเหนียวแข็งก่อนถึง
แรงดันน้ำ
ชั้นทราย เมื่อเวลาผ่านไปบ่อยืมดินที่ถูกทิ้งร้างถูกเติมเต็มไปด้วยน้ำเนื่องจาก
น้ำฝน และน้ำใต้ดินไหลเข้ามาสู่บ่อ ต่อมาบ่อยืมดินที่ถูกทิ้งร้ างไว้ถู กซื้ อขาย
Abstract
และนำไปพัฒนาที่ดินต่อโดยการถมก้อนดินเหนียวอ่อนกลับลงไปในบ่อที่มี
There were many abandoned ponds previous time which
น้ำเต็มจนถึงระดับก้นบ่อโดยไม่สูญน้ำออก ความหนาของชั้นดินเหนียวอ่อน
were filled by water in Bangkok , Thailand. Nowadays, the
ที่เกิดจากการถมกลับจึงหนากว่าชั้นดินเหนียวอ่อนตามธรรมชาติ ทำให้การ
abandoned pond are dumped fully by backfilled lump soil
ทรุดตัวที่เกิดขึ้นมากกว่าดินเหนียวอ่อนที่ตกตะกอนตามธรรมชาติ และก้อน
without pumping the water out. The soil used for backfill in most
ดินเหนียวอ่อนถมบ่อที่ถูกถมใหม่ยังไม่ได้มีการทรุดตัวเนื่องจากน้ ำหนักของ
of the cases have high water content and low shear strength
ดินเอง (Self-weight consolidation) ดินที่ถมลงไปในบ่อนั้นไม่มีโครงสร้าง
which was called Bangkok soft clay. The backfilled soft clay are
ชัดเจน การที่ ก้อนดินถูกถมลงมามวลดินจะทับถมกันอย่างรวดเร็วจนไม่มี
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เวลาที ่ จ ะระบายแรงดั นน้ ำออกได้ ท ันที ซึ ่ ง จะทำให้ มวลดิ นมี แรงดันน้ ำ
ส่ ว นเกิ น (Excess Pore Pressure) นอกจากนั ้ นดิ นที ่ ถู ก ถมลงในบ่ อยังมี
โอกาสที่จะมีช่องว่างระหว่างก้อนดินแต่ละก้อน (Inter-lump void) ที่ถมลง
ไปในบ่อ ซึ่งอาจจะยุบ ตั วได้ มาก การใช้ก้อนดิ นถมบ่ อ (Backfilled Clay
Lump) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินได้ถูกศึกษาโดย Hartlen and Ingers
(1981) และ Leung et al. (2001) อี ก ทั ้ ง คุ ณ สมบั ต ิ โ ดยรวมมี ค วาม
แปรปรวนไม่แน่นอนสูงเนื่องจากดินถมนำมาจากหลากหลายแหล่งดังรูปที่ 1
ซึ่งแตกต่างจากดินที่ตกตะกอนทับถมตามธรรมชาติดังรูปที่ 2 โดยดินเหนียว
อ่ อนที ่ นำมาถมกลั บ ลงในบ่อมี ค่ ากำลั งรั บแรงเฉื อนไม่ระบายน้ ำ ต่ำมาก
(Undrained Shear Strength, Su) และไม่เพิ่มขึ้นตามความลึกเช่นเดียวกับ
ดินตกตะกอนตามธรรมชาติ และมีความชื้นในมวลดินสูง (Water Content,
Wn) จึงต้องทำการปรับปรุงดินให้สามารถมีกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ
เพิ่มขึ้น โดยเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ คือการเร่งกระบวนการอัดตัวคายน้ำ ด้วยวิธี
สุญญากาศ (Vacuum Consolidation Method, VCM)
Vacuum Consolidation Method ถู ก พั ฒ นาที ่ ป ระเทศสวี เ ดนโดย
Kjellman (1952) โดย ใ ช้ cardboard wick drains ถ ู ก ใ ช ้ ใ นกา ร เ ร่ ง
กระบวนการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อน โดยในประเทศไทยมีการใช้
Prefabricated vertical drain (PVDs) เพื ่ อปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ นอ่ อน ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ (Bergado et al., 2002) วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิ น
ด้วยวิธี VCM เป็นการสร้างแรงดันสุญญากาศในดินเพื่อก่อให้เกิ ดน้ำหนักกด
ทับจากแรงดันบรรยากาศด้านบน โดยวิธีการคือการใช้ปั๊มสุญญากาศดู ด
อากาศและน้ำออกจากชั้นดินเหนียวอ่อนผ่านทางแผ่น PVDs โดยมี Airtight
membrane ป้องกันการรั่วออกของแรงดูดสุญญากาศภายในดิน ยิ่งแรงดัน
สุญญากาศใต้ Airtight membrane ยิ่งแรงดันสุญญากาศยิ่งมาก (ติดลบ
มาก) แรงดันบรรยากาศที่กดทับลงยิ่งมากตาม กลไกการลดลงของแรงดันน้ำ
ในดินเนื่องจากวิธี VCM และการเพิ่มขึ้นของหน่วยแรงความเค้นประสิทธิผล
ในมวลดิ น (Vertical effective stress) ดั ง แสดงในรู ป ที ่ 3 โดยมี ก าร
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งการใช้ น้ ำ หนั ก บรรทุ ก ล่ ว งหน้ า แบบปกติ และวิ ธี
Vacuum preloading วิธีการ VCM ทำให้แรงดันน้ำส่วนเกินลดลงในขณะที่
ยังคงรักษาหน่วยแรงรวม (Total stress) คงที่ แทนที่จะเพิ่มขึ้น (Indraratna
et al., 2005) และสามารถเพิ่มกำลังรับน้ำหนักไม่ระบายน้ำของดินได้
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รูปที่ 2 ภาพตัดขวางแสดงความแตกต่างระหว่างดินธรรมชาติ และดินถมบ่อ
(ศาสตร์ศิลป์, 2562)

รูปที่ 3 กลไกลกระบวนการอัดตัวการคายน้ำ ด้วยการบรรทุกน้ำหนักล่วงหน้า
(a) น้ำหนักบรรทุกธรรมดา (b) วิธีใช้ Vacuum preloading
(Indraratna et al., 2005)

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดิ น
ถมบ่อที่ถูกปรับปรุงด้วยวิธี VCM ซึ่งถูกวิเคราะห์ จากการทดสอบในสนาม
ด้วย Cone Penetration Test การทดสอบจากห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการ
ทดสอบแรงอั ดแบบไม่ จ ำกั ด และทฤษฎี ข อง Mesri and Khan (2011)
ประการที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ
เช่น สิ่งแวดล้อมรอบข้าง การทำถนนเพื่อถมดินกลับ คุณสมบัติของดิน และ
การลดลงของแรงดันน้ำในชั้นทรายเนื่องจากการสูบน้ำบาดาล
รูปที่ 1 ภาพตัดขวางแสดงความแตกต่างระหว่างดินธรรมชาติ และดินถมบ่อ
(ศาสตร์ศิลป์, 2562)
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2. ข้อมูลพื้นฐาน
2.1 คุณสมบัติของดินถมบ่อก่อนปรับปรุงคุณภาพ

BH-8

จากผลการเจาะสำรวจทดสอบชั้ นดิ นถมบ่ อ และตำแหน่ งการเจาะ
สำรวจ ณ โครงการก่ อสร้ า งหมู ่ บ ้ า นจั ดสรร บุ ราสิ ริ วั ช รพล ดั ง รู ป ที ่ 4
คุณสมบัติทั่วไปของดินถมบ่อมีค่าดัง รูปที่ 5 แสดงความหนาของชั้นผิวดิน
หนา (Weathered Crust) 1.5 เมตรวางตัวบนชั้นดินเหนียวอ่อนมาก (Very
soft clay) ถึง ดินเหนียวปนทรายแป้งแข็งปานกลาง (Medium silty clay)
หนา 17 เมตร ชั้นดินด้านล่างคือดินเหนียวแข็ง (Stiff clay) ความหนา 3
เมตร โดยสามารถสรุปค่าคุณสมบัติได้ดังนี้
Weathered Crust ความลึกประมาณ 0-1.5 เมตร เป็นชั้นดินเหนีย ว
ปนซิลท์
Very Soft to Soft High Plasticity Clay (CH) มี ช ั ้ นทรายบางแทรก
ช่วงความลึกประมาณ 1.5-11 เมตร โดยมีปริมาณความชื้นตามธรรมชาติ
(Wn) 75% ,ขี ด พิ ก ั ด เหลว (LL) 80% ขี ด พิ ก ั ด พลาสติ ก (PL) 35% ,
Plasticity index (PI) 45% , ความหนาแน่นของดินอิ่มด้วย 17 kN/m3 และ
ค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำมีค่าน้อยกว่า 20 kPa ซึ่งเป็นชั้นดินที่
ถูกถมกลับลงมาใหม่ จึงทำให้มีค่าคุณสมบัติมีความแปรปรวนมาก
Soft to Medium High Plasticity Clay (CH) ช่ ว งความลึ ก ประมาณ
11-17 เมตร โดยมีปริมาณความชื้นตามธรรมชาติ (Wn) 25-80% ,ขีดพิกัด
เหลว (LL) 87% ขีดพิกัดพลาสติก (PL) 35%, Plasticity index (PI) 52% ,
ความหนาแน่นของดิน 15-18 kN/m3 และ ค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่
ระบายน้ ำ ประมาณ 5-30 kPa โดยมี ช ั ้ นทรายแน่ นปานกลาง (Medium
Dense Clayey Sand) หนาตั้งแต่ 1 – 3 เมตรแทรกกระจายตัวบางความ
ลึก
Stiff Low Plasticity Clay (CL) ช่วงความลึกประมาณ 17-21.5 เมตร
โดยมี ป ริ ม าณความชื้ นตามธรรมชาติ (Wn) 25-50% ,ขี ดพิ ก ั ดเหลว (LL)
52% ขี ด พิ ก ั ด พลาสติ ก (PL) 24%, Plasticity index (PI) 28% , ความ
หนาแน่น 20-22 kN/m3
Medium to Very Dense Silty Sand (SM) ถูกพบเป็นชั้นถัดลงมาถึง
ความลึกประมาณ 21.5 เมตรเป็นต้นไป โดยมีปริมาณความชื้นตามธรรมชาติ
(Wn) 15-20% , ความหนาแน่น 20-22 kN/m3
โดยในพื้นที่ทางโครงการ มีทางเดินรถบรรทุกถมดินเดิมในปี พ.ศ. 2557
ดังแสดงรูปที่ 4 โดยคุณสมบัติของดินบริเวณถนนมีความแตกต่างจากบริเวณ
บ่อดินเดิม ตั้งแต่บริเวณพื้นผิวถนนถึงความลึก 6 เมตร มีปริมาณความชื้น
ตามธรรมชาติต่ำกว่า และหน่วยน้ำหนักของดินและค่ากำลั งรับแรงเฉือน
แบบไม่ ระบายน้ ำ สู ง กว่ า เนื ่ องจากได้ รั บ ผลกระทบจากการบดอั ดด้ ว ย
น้ำหนักของรถบรรทุกคล้ายกับการให้น้ำหนักบรรทุกล่วงหน้า ดังแสดงในรูป
ที่ 6
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รูปที่ 4 ตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจก่อปรับปรุงคุณภาพดิน
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รูปที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินถมบ่อ บริเวณบ่อดินเดิม
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Load) ด้านบนมีความสูง 1-1.5 เมตร เพื่อเร่งอัตราการระบายน้ำ โดยความ
ยาวของ PVDs แต่ ล ะแผ่ น มี ข นาดหน้ า ตั ด (a x b) 100 มิ ล ลิ เ มตร x 5
มิลลิเมตร ขณะที่ Mandrel ที่ใช้ในการติดตั้งมีขนาดหน้าตัด (w x l) 150
มิลลิเมตร x 45 มิลลิเมตร และกำหนดรูปแบบการติดตั้งแบบจัตุรัส (Square
Pattern) ระยะห่าง 1 เมตร ขั้นตอนการก่อสร้างการปรับปรุงด้วยวิธี VCM
โดยใช้ PVDs และดินถม (Surcharge Loading) สามารถสรุปได้ดังตารางที่
1
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ตารางที่ 1 ลำดับการก่อสร้างระบบการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีสุญญากาศ
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ถม Surcharge Loading

รายละเอียด
หนาประมาณ 0.5 เมตร เพื่อใช้ในการรับแรงเพื่อ
การติดตั้ง PVDs และช่วยระบายน้ำ
ติดตัง้ PVDs ถึงระดับความลึก 6 - 20 เมตร ตาม
ความลึกของดินถมบ่อ
ติดตัง้ PVDs ในแนวนอนเพื่อช่วยระบายน้ำ และ
กระจายแรงดูดสุญญากาศ
ป้องกันการรั่วออกของแรงดูดสุญญากาศ

ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพในการปรับปรุงดิน
เปิดปั๊มเพื่อดูดน้า และอากาศออกจากดินถมบ่อ
จนกระทั้งอัตราการทรุดตัวถึงร้อยละ 90 ของ
ทั้งหมดจึงปิดระบบ
ถมดินสูง 1.0-1.5 เมตร เพื่อช่วยเร่งการอัดตัวคาย
น้ำ

รูปที่ 6 คุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินถมบ่อ บริเวณทางเดินรถบรรทุก

จากผลการเจาะสำรวจดินบริเวณดินถมบ่อจะพบค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่
ระบายน้ำมีค่าต่ำกว่าดินธรรมชาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดินถมบ่อ
โดยดินถมบ่อจะมีค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำต่ำไม่เพิ่มขึ้นตามความลึก
และเป็นชั้นหนาต่ อเนื ่ องมีค่าประมาณต่ ำกว่ า 20 kPa แต่ในส่วนของค่ า
กำลังรับแรงเฉือนบริเวณทางเดินรถบรรทุกมีค่าสูงประมาณ 20 kPa มีความ
หนา 6 เมตรจากผิวดิน เนื่องด้วยดินที่ถูกนำมาถมกลับทำเป็นถนนต้อ งมี
กำลังรับแรงเฉือนสูงเพื่อสามารถให้รถบรรทุกสามารถเดินทางได้ และยัง
ได้รับการบดอัดเพิ่ มเติม จากแรงที่รถบรรทุกมากระทำ และดินถมบ่อที่มี
กำลั ง รั บ น้ ำ หนั กต่ ำ มากจะอยู ่ บ ริ เวณ BH-8 และ BH-14 เนื ่ องจากเป็ น
บริเวณที่ดินเลนหรือดินที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมไม่ดีไหลไปรวมตั ว กั นอยู่
ทำให้พื้นที่นั่นมีค่ากำลังรับแรงเฉือนต่ำที่สุด
2.2 การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีสุญญากาศ (Vacuum
Consolidation Method)
พื้นที่ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี VCM มีพื้นที่หน้าตัดขนาด
73,432 ตารางเมตร และความหนาของชั้นดินถมมีตั้งแต่ 6 ถึง 20 เมตรจาก
ผิ ว ดิ น แบ่ ง ออกเป็ น 17 แปลงดั ง รู ป ที ่ 7 และรู ป ตั ดขวางแสดงการวาง
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมดินดังรูปที่ 8 โดยมีการใช้แรงดูดสุญญากาศ -70
kPa เพื่อให้ก่อให้เกิดน้ำหนักกดทับ 70 kPa เทียบเท่ากับดินถมสูง 3.5 เมตร
(ความหนาแน่ น ของดิ น 20 kN/m3) และใช้ ด ิ นถมน้ ำ หนั ก (Surcharge

รูปที่ 7 ตำแหน่งการแบ่งแปลงพื้นที่การปรับปรุง และเครื่องมือตรวจวัดในสนาม

GTE35-4

1541

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

รูปที่ 8 ภาพตัดขวางแสดงการวางเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมทางธรณีเทคนิค

2.3 พฤติกรรมดินถมบ่อที่ถูกปรับปรุงด้วยวิธี VCM
2.3.1 พฤติกรรมการทรุดตัว
พฤติกรรมการทรุดตัวของดินถมบ่อที่เกิดขึ้นในตอนเริ่มต้นหลัง จากเปิด
ระบบสุญญากาศจะเกิดการทรุดตัวโดยทันทีเนื่องจากช่องว่างระหว่างก้อน
ดินถูกบีบและกดทับทุกทิศทาง ทำให้ช่องว่างพังทลายลง การทรุดตัวในช่วง
ที่เปิดระบบสุญญากาศเพียงอย่างเดียว ทรุดตัวมากที่สุดประมาณ 0.4 เมตร
หลังจากถมน้ำหนักดินล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 1-1.5 เมตร การทรุดตัวเกิดขึ้นมาก
ที่สุด 0.9 เมตร ณ สิ้นสุดการเปิดระบบสุญญากาศหรือการอัดตัวคายน้ำอยู่ที่
ร้อยละ 90 ดังรูปที่ 9
90

80
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ให้แรงดันน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลัน หลังจากเปิดระบบ VCM ใหม่อีกครั้งแรงดันน้ำ
ลดลง และไปทางเดียวกัน และเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มน้ ำหนักกดทับ หลังจา
การเพิ่มน้ำหนักกดทับ แรงดันน้ำส่วนเกินเพิ่มขึ้น 10 kPa และสลายตัวเมื่อ
เวลาผ่านไป การลดลงของแรงดันน้ ำส่วนเกินเมื่อเปิดระบบ VCM เป็นไป
ในทางเดียวกัน แต่การลดลงของแรงดันน้ำ ส่วนเกินที่ตรวจวัดได้จาก BPZ-3
(ความลึก 10 เมตร) ลดลง 27 kPa ซึ่งลดลงน้อยกว่าที่ความลึกอื่น เนื่องจาก
การอุดตันที่ PVD จากตะกอนทรายแป้ง ทำให้แรงดันสุญญากาศไม่สามารถ
กระจายได้อย่างสมบูรณ์ ที่ BPZ-5 (ความลึก 18 เมตร) แรงดันน้ำลดลง 28
kPa โดยที่ความยาวของ PVD อยู่ที่ 17 เมตร และ Piezometer ถูกติดตั้ง
ในชั้น Stiff Clay มีชั้นทรายวางตัว อยู่ ด้ านล่างดัง รูปที่ 10 การลดลงของ
แรงดั นน้ ำ ในชั ้น Stiff Clay เกิ ดจากการลดลงของแรงดันน้ ำ ในชั้ นทราย
เนื ่ องจากการลดลงของระดั บ น้ ำ ใต้ ดิ น (Withdrawal of groundwater)
การลดลงของแรงดันน้ ำตลอดแนวของความยาว PVD ลดลง และเคลื่อนที่
เข้ า หาเส้ น suction line ทั ้ ง หมด หลั ง จากปิ ดระบบ VCM แรงดั นน้ า ที่
ตรวจวัดได้ไม่กลับคืนสู่สภาพแรงดันน้ำสถิต (Hydrostatic Pore Pressure)
เมื่อเวลาผ่านไป 174 วันหลังจากปิดระบบ แรงดันน้ ำ ณ ความลึก 2 เมตร
เพิ่มขึ้นเข้าใกล้เส้นแรงดั นน้ำสถิตเนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ท ำให้เกิด
การซึมของน้ำในระดับตื้น ส่วนแรงดันน้ำบริเวณใกล้ชั้นทรายมีการลดลง
อย่างต่อเนื่องหลังจากปิดระบบ VCM แล้ว อันเนื่องมาจากการลดลงของ
แรงดันน้ำในชั้นทรายที่เหนี่ยวนำให้น้ำในชั้นดินเหนียวไหลลงไปยังชั้ นทราย
ทำให้เกิดการอัดตัวคายน้ำสองทาง (Two-way drainage consolidation)
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รูปที่ 9 พฤติกรรมการทรุดตัวของดินถมบ่อทีถ่ ูกปรับปรุงด้วยวิธี VCM
(ศาสตร์ศิลป์ ,2562)

รูปที่ 10 พฤติกรรมการแรงดันของดินถมบ่อที่ถูกปรับปรุงด้วยวิธี VCM
(ศาสตร์ศิลป์ ,2562)

2.3.2 พฤติกรรมแรงดันน้ำของดินถมบ่อ

ผลการตรวจวัดแรงดั นน้ ำส่ว นเกินในแปลงที่ 3 มีการติดตั้ง PVD 17 3. การวิเคราะห์ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ
เมตร ซึ่งมีการติดตั้ง Piezometer ( ความลึก 2, 6, 10, 14 และ 18 เมตร)
3.1 กำลังแรงเฉือนไม่ระบายน้ำหลังจากการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี
เปิดระบบ VCM เป็นเวลา 229 วัน มีการเพิ่มน้ำ หนักกดทับ 2 ครั้ง ครั้งแรก
VCM
วันที่ 94 ( 1 เมตร ) และครั้งที่สองวันที่ 136 ( 0.5 เมตร ) สามารถตรวจวัด
จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการคุณสมบัติของดินถมบ่อหลังจาก
การสลายตัวของแรงดันน้ำในช่วงแรงซึ่งมีเฉพาะการเปิดระบบ VCM แรงดัน
น้ำส่วนเกินลดลง 5-15 kPa แต่ ณ วันที่ 35 เกิดอุบัติเหตุที่ปั๊ม vacuum ทำ การปรับปรุงคุณภาพดินด้วย VCM ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำทดสอบ
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ด้วยวิธีการ Unconfined compression test มีค่าเพิ่มขึ้นตลอดทั้งความ
หนาของชั้นดินเหนียวถมบ่อ (18 – 20 เมตร) ดังรูปที่ 11 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
กำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ ที่ความลึก 0-5 เมตร เพิ่มขึ้นจาก 5-10 kPa
ไปยัง 25-45 kPa โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 265 จากก่อน
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ด้ ว ย VCM โดยเพิ ่ ม เนื ่ องจากอิ ท ธิ พ ลจากแรงดั น
vacuum ร่ ว มกั บ surcharge load ที ่ ส ามารถถ่ า ยทอดแรงดั นลงดิ น ใน
ระดับตื้น การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ ำ ที่ความลึก 5-10
เมตร เพิ่มขึ้นจาก 5-10 kPa ไปยัง 25 kPa โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ
213 ได้รับอิทธิพลจากแรงดัน vacuum เพียงอย่างเดียว และที่ความลึก 1018 เมตร เพิ่มขึ้นจาก 10-35 kPa ไปยัง 23-55 kPa มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแรงดัน vacuum แต่จะลดลงตามความลึก และชั้นดิน
ถมบ่อที่มีความลึกใกล้เคียงกับชั้นทราย มีค่ากำลังรับแรงเฉื อนไม่ ระบายน้ ำ
เพิ่มขึ้นเนื่องแรงดันน้ำในชั้นทรายลดลงเนื่องจากการสูบน้ำบาดาล

รูปที่ 12 ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินถม
บ่อ (Piyavat ,2019)

3.2 วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำด้วยวิธี
Mesri and Khan (2011)
Mesri and Khan (2011) ได้เสนอวิธีการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของกำลัง
รับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำเนื่องจากการปรับปรุงด้วยวิธีสุญญากาศ ดังสมการ
ที่ 1 ของ Terzaghi et al. (1996) เกี่ยวกับกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ
ของดินเหนียวและดินทรายแป้งที่ถูกกดทับล่วงหน้า
𝑆

(1)

𝑠𝑢 = 𝜎′𝑢0 𝜎′𝑣
𝑝

รูปที่ 11 ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำดินถมบ่อก่อนและหลังปรับปรุงด้วยวิธี
VCM (Piyavat ,2019)

โดย Su คือ ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ
Su0 คือ ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำเริ่มต้น
𝜎′𝑝 .คือ หน่วยแรงที่กระทำสูงสุดในอดีต
𝜎′𝑣 .คือ หน่วยแรงประสิทธิผลแนวดิ่ง

ถ้าหากวิเคราะห์เฉพาะดินถมบ่อโดยการตัดหลุมเจาะบริเวณที่เป็ นแกน
ค่ากาลังรับแรงเฉือน (Su) จะคงที่และเท่ากับค่ากาลังรับแรงเฉือนเริ่มต้น
ถนนออก การเพิ่มขึ้นของค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำจะลดต่ำลงตาม (S ) เมื่อดินอยู่ในช่วง recompression ซึ่งจะอยู่ในช่วง σ’ ถึง σ’ เมื่อ
uo
vo
p
ความลึก การเพิ่มขึ้นที่ความลึก 0-5 เมตร จะเพิม่ ขึ้นร้อยละ 300 โดยเฉลี่ย σ’ มีค่ามากกว่า σ’ ค่ากาลังรับแรงเฉือนจะมีค่าเพิ่มขึ้น
v
p
ที่ความลึก 5-10 เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 190 และ 10-17 เมตรจะเพิ่มขึ้นร้อย
โดย σ’v = σ’vo + Δσv สำหรับการถมน้ำหนักบรรทุกปกติ
ละ 170 ดังรูปที่ 12
σ’v = σ’vo ′ + |pvm| สำหรั บ การถมน้ ำ หนั ก ด้ ว ย vacuum
preloading
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สำหรับดินเหนียวอ่อนที่มีค่า σ’p / σ’vo และ Suo/σ’p คงที่ และ Δσv
คงที่ อัตราส่วนระหว่าง Su/Suo สามารถอธิบายได้ดังนี้
𝑆𝑢
𝑆𝑢0
𝑆𝑢
𝑆𝑢0

= 𝜎′

1

= 𝜎′

1

𝑝 /𝜎′𝑣0

𝑝 /𝜎′𝑣0

1

+ 𝜎′

∆𝜎′𝑣

(2)

𝑝 /𝜎′𝑣0 𝜎′𝑣0

𝑆

+ 𝜎′𝑢0

∆𝜎′𝑣

(3)

𝑝 𝑆𝑢0

สมการที่ 2 และ 3 แสดงถึง Su/Suo มีค่าลดลงเมื ่อมี การเพิ่ มขึ ้นของ
σ’vo ตามความลึก หรื อการเพิ่ ม ขึ ้นของ Suo นั ่ นเป็ นจริงเมื่ อ Δσv และ
|pvm| คงที่การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนหรือดินทราย
แป้ง สามารถวิเคราะห์ได้ตามสมการ
𝑆

𝑆𝑢 − 𝑆𝑢0 = (∆𝜎′𝑣 − (𝜎′𝑝 − 𝜎′𝑣0 )) 𝜎′𝑢0
𝑝

หรือ
1

𝜎′

𝑆

𝑆𝑢 − 𝑆𝑢0 = (∆𝜎′𝑣 − 𝜎′ (𝜎′ 𝑝 − 1)) 𝜎′𝑢0
𝑣0

𝑣0

𝑝

(4)
(5)

จากผลการวิเคราะห์ค่ ากำลัง รับแรงเฉือนไม่ระบายน้ ำเนื ่องจากการ
ปรั บ ปรุ ง วิ ธ ี VCM โดยมี แ รงดั น สุ ญ ญากาศที ่ -70 kPa และมี ก ารเพิ่ ม
surcharge load ด้านบนของพื้นดินถมที่ปรับปรุงสูง 1 เมตร มีค่าประมาณ
20 kPa ค่าคุณสมบัติพื้นฐานของดินที่นำมาวิเคราะห์อยู่บริเวณ BH-5 หรือ
บริเวณแปลงปรับปรุงที่ 3 โดยค่าหน่วยแรงที่ก ระทำสูงสุ ดในอดี ต (𝜎′𝑝 )
สามารถคำนวณย้อนกลับจากค่าแรงดันน้ำส่วนเกินที่สลายไปดังรูปที่ 10 ไป
ยังค่าหน่วยแรงประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสลายไปของแรงดั นน้ ำใน
มวลดินดังรูปที่ 13 เปรียบเสมือนการเพิ่มขึ้นของหน่วยแรงสูงสุดที่กระทำใน
อดีต การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำในอดี ต
แสดงดังรูปที่ 14 มีค่าเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการในช่วง 6-17 เมตร แต่ในช่วง 0-6 เมตร จะมีค่าที่แตกต่า ง
ออกไปเนื ่ องจากหลุ ม เจาะสำรวจก่ อนและหลั ง ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น มี
ระยะห่ า งกั น และสภาพดินบริ เวณผิว ดินอาจมี ก ารเปลี ่ ยนแปลงไป การ
เพิ่มขึ้นในช่วง 3-6 เมตร มีค่าประมาณ 2.5 เท่า ในช่วง 6-12 เมตร มีค่า
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า และในช่วง 12-17 เมตร มีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 3
เท่า จากการวิเคราะห์คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบาย
น้ำด้วยทฤษฎีของ Mesri and Khan (2011) จากการลดลงของแรงดันน้ ำ
ส่วนเกินในมวลดินพบว่า การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ ำมีค่า
เพิ่มขึ้นตามแรงดันน้ำส่วนเกินที่ลดลง โดยเฉพาะบริเวณปลายของ PVDs ที่
อยู่ใกล้ชั้นทรายมีการเพิ่มขึ้นชัดเจน เป็นไปในทางเดียวกับผลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการ

รูปที่ 13 หน่วยแรงประสิทธิผลเนื่องจากการลดลงของแรงดันในมวลดิน (ศาสตร์
ศิลป์ ,2562)

รูปที่ 14 ผลการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำด้วย
Mesri and Khan (2011) (ศาสตร์ศิลป์ ,2562)
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3.3 วิเคราะห์กำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายจาก Cone Penetration Test
Campanella and Robertson (1988) เสนอการหาค่ า กำลั ง รั บ แรง
เฉือนไม่ระบายน้ำจากค่าความต้านทานของ cone (qr) หน่วยแรงรวมกดทับ
จากชั้นดิน (σvo) และ cone factor (NKT) ตามสมการที่ 6
𝑆𝑢 = (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0 )/𝑁𝐾𝑇

(6)

โดยการทดสอบ Cone Penetration Test ในสนามหลั ง จากการ
ปรับปรุงคุณภาพดินถมบ่อด้วยวิธี VCM มีการทดสอบ 2 ตำแหน่ง บริเวณ
ใกล้ เคี ยงกั บหลุม เจาะสำรวจหลัง จากปรั บปรุ งคุ ณภาพดิ นด้ ว ยวิ ธ ี VCM
แปลงที่ 14 และ 16 J. Sunitsakul et al. (2010) นำเสนอค่า cone factor
สำหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ มีค่าเท่ากับ 15.6 จากการวิเคราะห์ด้วยค่า
cone factor ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพดังรูปที่ 15 พบว่า ค่ากำลังรับแรง
เฉือนไม่ระบายน้ำมีค่ามากกว่า ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำที่ทดสอบได้
จาก Unconfined Compression Test
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ย้อนกลับหาค่าเฉลี่ย cone factor ของดินถมบ่อ
No.CPT
Depth
Su,uc
NKT
𝒒𝒕 − 𝝈𝒗𝟎
(kPa)
(m)
(kPa)

CPT-1
BLOCK 14

CPT-2
BLOCK 16

4.50
6.00

439.53
476.21

15.40
21.19

28.54
22.47

7.50
9.00
10.50

346.38
400.74
444.60

22.76
24.53
14.03

15.22
16.34
31.69

12.00

529.23

24.33

21.75

13.50
15.00
16.50

634.30
795.92
1263.36

38.75
37.67
122.63

16.37
21.13
10.30

4.50
6.00

423.51
375.24

27.27
27.27

15.53
13.76

9.00
10.50

385.74
400.80

12.36
12.85

31.21
31.19

12.00

454.13

23.15

19.61

13.50
15.00
16.50

441.82
448.40
464.79

23.44
27.96
103.69

18.84
16.04
4.48
19.68

Average of NKT

จากผลการวิเคราะห์ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำจากการทดสอบ
Cone Penetration Test โดยใช้ ค ่ า cone factor จากการวิ เ คราะห์
ย้อนกลับพบว่ามีค่าสอดคล้องกับค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำจากการ
ทดสอบ Unconfined Compression Test โดยมีการเพิ่มขึ้นของค่ากำลัง
รั บ แรงเฉื อ นไม่ ร ะบายน้ ำ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การทดสอบ
Unconfined Compression Test กล่าวคือมีการเพิ่มขึ้นตลอดทั้งความยาว
ของ PVDs และในช่วงปลายของ PVDs มีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของ
แรงดันน้ำในชั้นทราย แต่จะมีช่วงความลึกที่ 8-12 เมตร ค่าจากการทดสอบ
Cone Penetration Test ให้ค่าสูงกว่า อาจเกิดจากตัวอย่างที่นำมาทดสอบ
ถูกรบกวนระหว่างทำการเก็บตัวอย่าง

รูปที่ 15 ผลการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำด้วย
Cone Penetration Test ด้วย Nkt = 15.6

เพื่อหาค่า cone factor ที่เหมาะสมกับดินถมบ่อ ได้ศึกษาและวิเคราะห์
ค่ า cone factor ของดิ นถมบ่ อจากการวิ เคราะห์ ย ้ อ นกลั บ จากผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการดังสมการที่ 7 และได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2
ค่าเฉลี่ยของ cone factor สำหรับดินถมบ่อมีค่าเท่ากับ 19.68 ผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียงกับผลในห้องปฏิบัติการดังรูปที่ 16
𝑁𝐾𝑇 = (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0 )/𝑆𝑢,𝑈𝐶

(7)
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของค่ากำลังรับเฉือนไม่ระบายน้ ำ
สามารถแบ่งออกได้ เป็น ผลกระทบจากการเพิ่มน้ำหนักกดทับด้านบนด้วย
surcharge load จะสังเกตจากการเพิ ่ม ขึ ้นของกำลัง รับแรงเฉื อนบริ เวณ
ด้านบนจะมีค่ามากกว่าบริเวณช่วงกลางของ PVDs ผลกระทบต่อมาคื อการ
ลดลงของแรงดันน้ำในชั้นทรายส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำ
เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าดินบริเวณนั่นจะอยู่ส่วนปลายของ PVDs ถูกวิเคราะห์ดว้ ย
ทฤษฎีของ Mesri and Khan (2011) เนื่องจากการเพิ่มขึ้ นของหน่ว ยแรง
ประสิทธิผลจากการลดลงของแรงดันน้ำในมวลดิน

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี ้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ นจากบริ ษั ท แสนสิ ริ จำกั ด (มหาชน)
บริษัท ไทย มารุยามา อินดัสทรี จำกัด และ ศูนย์วิจัยปฐพีและฐานราก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 16 ผลการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำด้วย
Cone Penetration Test ด้วย NKT = 19.68 จากการวิเคราะห์ย้อนกลับ

4. สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิ เคราะห์ ก ำลั ง รับ แรงเฉื อนไม่ระบายน้ ำด้ ว ยวิ ธ ี การเก็บ
ตัวอย่างมาทดสอบในห้องปฏิบั ติการด้วยวิธี Unconfined Compression
Test (UC) และการทดสอบในสนามด้วย Cone Penetration Test (CPT)
ร่วมกับการวิเคราะห์จากทฤษฎีของ Mesri and Khan (2011) ที่ได้ศึกษา
การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำที่ถูกปรับปรุงด้วยวิธี Vacuum
Consolidation Method (VCM) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ค่ากำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายของดินถมบ่อก่อนปรับปรุงคุณภาพด้วย
วิธี VCM มีค่าแตกต่างจากดิ นเหนียวอ่อนกรุงเทพบริ เวณรอบข้าง คือค่า
กำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำต่ำและไม่เพิ่มขึ้นตามความลึก ซึ่งแตกต่างจาก
ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ตกตะกอนตามธรรมชาติซึ่งเพิ่มขึ้นตามความลึก ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ เมื ่ อมี น้ ำ หนั ก มากดทั บ บนพื ้ นที ่ บ่ อยื ม ดิ น มวลดิ นถมบ่ อจะไม่
สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ดี ทำให้เกิดการวิบัติแบบ shear flow แต่ใน
ส่วนของค่ากำลังรับแรงเฉือนบริเวณทางเดินรถบรรทุกมีค่าสูงประมาณ 20
kPa มีความหนา 6 เมตรจากผิวดิน เนื่องด้วยดินที่ถูกนำมาถมกลับทำเป็น
ถนนต้องมีกำลังรับแรงเฉือนสูงเพื่อสามารถให้รถบรรทุกสามารถเดินทางได้
การวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำด้วยทฤษฎี
ของ Mesri and Khan (2011) มี ค ่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ผลการทดสอบจาก
Unconfined Compression Test แ ล ะการท ดส อ บ ใ น ส น าม Cone
Penetration Test โดยใช้ค่า Cone factor เท่ากับ 19.68 โดยมีการเพิ่มขึ้น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการเพิ่มขึ้นบริเวณ 0-5 เมตร มีการ
เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ช่วง 5-10 เมตรมีการเพิ่มขึ้น 2 เท่า และในช่วง 10-17
เมตร จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
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Abstract
Undercut slope is defined as a slope, which is excavated at
its toe. An undercut slope would be failed if undercut width is
equal to or greater than its maximum undercut width.
Sometimes, the undercut slope is temporarily stable. The
undercut slope could displace slowly over a period and it finally
fails. The period of undercut slope in stable is called standup
time. In this paper, the standup time was estimated by using
numerical simulations. A series of numerical simulations using
3DEC was performed to study of standup time of undercut
slopes. The numerical models were applied the physical
properties and creep parameters of moist sand, which were
tested in laboratory. Mohr-Coulomb and Burgers model were
assigned to the numerical simulations. The slope inclination of
the numerical models was varied. The slope inclinations were
50ᵒ, 30ᵒ, 18ᵒ and 15ᵒ. The undercut slope models showed a
relationship between slope inclination, undercut width and
standup time. When the slope inclination was shallower than
the friction angle of bedding plane, its standup time and
undercut width were longer and wider than the steeper. The
slope inclination was inversely proportional to undercut width
while the undercut width was proportion to the standup time.
Keywords: standup time, Burgers creep model, undercut slope.

1. Introduction

friction angle bed. The creep deformations in the physical
models have been excluded in the previous studies.
In this paper, creep deformation of undercut slopes was
primarily studied by using a set of numerical models. 3DEC was
employed to model the physical models of the earlier studies.
3DEC is a three-dimensional distinct element program, which is a
tool for this study and able to give solution for static analysis in
geomechanics.[3]. The assigned physical properties including
creep properties for the numerical models were determined in
laboratory tests. Results of the numerical analysis were expected
that the changes of stresses and creep deformations of stable
undercut slopes would be unveiled. These numerical model
results could make a better understand the effect of slope
inclination and undercut width to the standup time of the
undercut slope.

2. Background.
2.1 Elastic and plastic deformation
Materials in the elastic region have no deformation when
their applied stress are total removed. The materials are still
intact [4]. This elastic behavior is able to present in stress-strain
curve, which is only a linear portion at low stress. When the stress
is more applied to material, the material behavior becomes to
plastic. The material deformation is irrecoverable.

Undercutting is a cause of slope failures when slopes are
undercut at the toe. When undercut, the stresses on the slope
are re-aligned from the center to the sides, called arch action.
The major principal stress in tangential direction supports the
arch and the minor principal stress in radial direction confines the
arch stack [1]. The stresses in arch action of the undercut slope
were studied by using a series of physical models [2]. The
physical models were consisted of moist sand mass on a low

GTE36-1
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The Fig 1 shows the stresses-strain relationship of a material.
The linear elastic deformation starts when the material is loaded
until point A. Beyond point A, the material deformation is the
plastic deformation before point B. Point B is the peak strength
of the material, which the failure occurs [5].
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According to linear elasticity, there are two elastic constants
that are bulk (K) and shear (G) moduli. Burgers model is Maxwell
and Kelvin bodies in series and, as a result, consists of two shear
moduli and two dashpots. The Fig 3 exhibits the creep model
of Burgers and its four-constants.

2.2 Creep deformation
The creep behavior is material deformation over time when
the material is loaded. For example, a material is loaded with a
constant applied stress. The material deformation magnitude
slowly increases for a time extent. Finally, the material is
damaged and failed. A general strain-time curve, sometimes
called creep cure, under constant of applied stress is shown in
Fig 2 . This curve has three-state of creep behavior, which are
primary, secondary and tertiary states, respectively.

Fig.3 Burger’s model [7].

The Burger’s body is subjected a constant axial stress (σ) and
𝐵
this is related the axial strain with time (𝜀(𝑡)
). The equation of
Burgers model represents from elastic and visco-elastic behavior
as shown below [7]:
𝐵
=
𝜀(𝑡)

𝜎
3𝐺

𝑀 +

𝜎𝑡
3𝜂

𝑀 +

𝜎
3𝐺

𝐾 (1 − 𝑒

𝐺𝐾 𝑡

−( 𝐾 )
𝜂

)+

2𝜎

(1)

9𝐾

Equation 1 defines four creep parameters for fitting creep
curve which are shear modulus of Maxwell body (GM), shear
modulus of Kelvin body (GK), dynamic viscosity (𝜂M) and viscoelastic coefficient of Kelvin body (𝜂K).
2.4 Numerical simulations
Fig.2 Model of the creep deformation and time [4]

The creep curve starts at nearly an instantaneous elastic
strain. The stress is applied and held constants that strain is in
transient or primary state. The strain in this state is a summation
of elastic and plastic strains. The creep rate is gradually
decreased and converges to the minimum rate in this state.
In the secondary or steady state, the curve has a constant
rate, which corresponds to a constant curve slope. The strain
rate is very low. At tertiary stage transition, the strain rate
increases rapidly, or the material is quickly deformed and finally
ruptures [6].
2.3 Linear visco-elastic model.

Mechanical behavior of materials is possibly obtained by
using numerical simulations. A series of numerical simulation was
utilized to study the creep behavior of the undercut slope. The
stresses and displacements of the numerical models can be
exhibited at any point. The models can be divided into zones
and assigned different material models and properties [8].
3DEC program is a three-dimension with district element
method and used in this study. 3DEC is based on dynamic (timedomain with the mechanical interaction between blocks). The
solution is finite difference method to motion law equation for
the block system. The motion law and the constitutive equation
are applied into system at each time step. The Fig 4 illustrates
the mechanical calculation cycle in a time step [3].

The linear visco-elastic is composed of springs and despots.
Burgers model is a popular of the linear visco-elastic models.
Four Bergers’ creep constants were practically determined in
laboratory.
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𝐾=

𝐸
3(1−2𝜐)

𝐸
and 𝐺 = 2(1+𝜐)

(2)

Table 1 Basic physical properties of moist silica sand from laboratory
tests.
Bulk density (ρ) kg/m3
Water content (w) %
UCS (kPa)
Young’s modulus, E (kPa)
Bulk elastic modulus, K (kPa)
Shear elastic modulus, G (kPa)

Fig.4 Mechanical calculation cycle [3].

3. Methodology.
The numerical simulations’ dimensions using 3DEC in this
study were based on the physical models [2]. The study was
combined with three parts, which were laboratory tests,
determination of creep parameters and numerical simulations.
3.1 Laboratory tests
3.1.1 Uniaxial Compressive Strength (UCS) tests.
Material’s elastic modulus was determined from the
unconfined compressive strength test. The test was
unconsolidated-undrained test that drainage at any stage was
disallowed [9]. The test sample was silica sand no.6 with
controlling moisture content at 10% and 1,395 kg/m3 of density.
The moist sand was remolded in cylindrical shape, 5 cm in
diameter and 10 cm height.
The average UCS strengths of moist sand samples was
2.02 kPa. The average Young’s moduli of moist sand samples
were 106.9 kPa. Later, Young’s modulus from the laboratory test
was input in the numerical simulations.

Internal friction angle ()
Apparent cohesion, Si (kPa)
Tension (kPa)

1,395
10%
2.02
106.9
89.08
41.12
38.62
2.24
1.40

3.1.3 Uniaxial compression creep tests.
Moist sand core samples, same UCS sample size, were
used in uniaxial creep tests. This test was performed for studying
creep behavior and determining strain rate as function of time.
Based on UCS of the moist sand, the short term creep test needs
an applied axial load that ranges 50% - 80% of its UCS. The long
term creep test must apply approximately 15% - 40% of UCS. In
this paper, the long term creep test has been focused.
3.2 Determination of creep parameters.

Based on the uniaxial compression creep test results, the
axial strain and time were plotted as strain-time curves. The
strain - time curves from creep tests were used to calculate four
important creep constant parameters of Burgers visco-elastic
model. These four constants were required for numerical
simulations to estimate standup time of undercut moist sand
3.1.2 Direct shear test
slope. The uniaxial compression long term creep tests had been
The sample size for direct shear test was 6 cm in diameter
conducted. The tested data points were fit in strain and time
and 2 cm in thickness. Same as UCS test, silica sand no.6 with
space as show in Fig. 5.
10% moisture content was remolded and prepared to have
sample density at 1,395 kg/m3. The direct shear test results were
used to determine cohesion and friction angle of the moist sand
samples. Cohesion and friction angle were derived from a linear
relationship between normal stress and shear stress during
shearing.
The basic engineering properties was attained from the
results of the laboratory tests. Young’s modulus from the UCS
tests was input in Equation 2 to obtain bulk (K) and shear (G)
moduli. It is noted that Poisson’s ratio (υ) was assumed as 0.3.
Table 1 summarizes all basic physical properties of moist silica
Fig. 5 Creep test data points and best fit of Burger’s creep model.
sand from laboratory tests.
GTE36-3
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The four constants of Burgers creep model from the tests
were the important input parameters for the numerical
simulations. The summary of the required input parameters is
shown in the Table 2.
3.3 Numerical modeling.
The estimation of standup time used 3DEC by simulating
creep behavior of moist sand slope when undercut. The
numerical model was constructed after Pipatpongsa’s physical
models [1]. The physical model was made of moist sand and
placed on an inclined rigid bed with side supports. The model’s
shape and dimensions are displayed in Fig. 6. It is noted that a
low interface friction angle between the moist sand and the
inclined bed was 18.5ᵒ, based on a study of silica sand no.6 by
Ouch, et al., 2015 [10].
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For time dependent analyses, the slopes had different
standup time, depended on the slope inclination, stresses in the
slope, and assigned material properties. Burgers visco-plastic and
Mohr-Coulomb models were applied to estimate standup time
for long term creep models.
After the model construction completed, a series of
numerical simulations were executed to determine the
maximum undercut width by using Mohr-Coulomb model and
estimate their standup time. Stresses and displacements of 10
observation points, as shown in Fig 8, in the model were acquired
and recorded.
Stresses at the observation points, computed by 3DEC, were
post-processed and transformed in dip vector and strike
directions of the undercut slope. The transformed stresses and
displacements were used for further investigation of the
undercut slope numerical analyses and their standup time.

Table 2 Burgers creep input parameters for 3DEC.
Parameters of Burgers creep
Density

Model
1,395
89.08
0.40
48.77
0.06
2.75

(kg/m3)

Bulk elastic modulus, K (kPa)
Shear modulus in Maxwell body, GM (MPa)
Dashpots dynamic viscosity, 𝜂M (MPa*min)
Shear modulus in Kelvin body, GK (MPa)
visco-elastic coefficient in Kelvin body, 𝜂K (MPa*min)
0.8 m.

Dip 50ᵒ

0.06 m.

0.35 m.
0.3 m.

Fig. 6 Model of slope inclination angle at 50ᵒ

The models were constructed in four different dip angles of
inclined rigid bed or slope. The inclinations of slope were 50ᵒ,
30ᵒ, 18ᵒ and 15ᵒ. The Fig 7 shows the procedure of numerical
analyses in this study.
The Mohr-Coulomb model was assigned to determine the
maximum undercut width. During undercut, the principal stresses
in the slope were realigned. The principal stresses formed an arch
action during undercutting.

GTE36-4

Fig. 7 Procedure of numerical analyses.
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4. Numerical simulation results
The numerical simulations used Mohr-Coulomb and Burgers
visco-plastic models. The Mohr-Coulomb model was assigned to
determine the maximum undercut width of each inclination
angle. Next, Mohr-Coulomb and Burgers visco-plastic models
were used to numerically estimate the stand-up time of each
moist sand slope at its various undercut width.
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model in stable. When the slope was additionally undercut, the
unbalanced force was suddenly increased then sharply dropped
and approached to zero again. The radial stresses were
decreased inversely with the undercut span width. While the
stresses were accumulated in tangential direction. At some
undercut width, the tangential stress was however dropped due
to the arch crown upward shifting.

0.30 m.

0.35 m.

0.30 m.

0.35 m.

0.20 m.

0.15 m.

0.10 m.

0.25 m.
0.25 m.

H6

0.20 m.

H5

0.15 m.

H3

a) Radial stress.

0.10 m.

H2

Undercut width (m)

non
0.05 m.

H1

Z4
Z3
Z2
Z1 H4

non

After the models were completely constructed, each model
was sequentially undercut to determine its maximum undercut
width. As stated before, there were 4 models that had different
slope inclination angles e.g. 50ᵒ, 30ᵒ, 18ᵒ and 15ᵒ. During the
analyses, stresses and displacements at the observation points
were digitally recorded. These observation points were located
as in Fig 9.
After the completion of the sequential undercut, the
maximum undercut widths of the models at slope inclination
50ᵒ, 30ᵒ, 18ᵒ and 15ᵒ were 0.35, 0.55, 0.8 and 0.8 m, respectively.
It is clearly that the maximum undercut width was affected by
the slope inclination and interface friction angle between the
moist sand and the inclined bed. The wider undercut width had
more extent when the slope inclination was shallowed. When
the inclination angle was less than the interface friction angle
between the moist sand and the inclined bed, the slope toe was
totally undercut, and the slope was still in stable.

0.05 m.

4.1 The influence of undercut width and slope inclination.

Undercut width (m)

b) Tangential stress.
Fig. 9 Radial and tangential stresses of each undercut span of 50ᵒ slope
inclination.

Fig.8 Location of 10 observation points.
To investigate the relationships between slope inclinations,
undercut width and stresses, the stresses on the observation
points along centerline of the models were post-processed. Fig.
9 presents tangential radial and tangential stresses of 50ᵒ slope
inclination model at the observation points from initial to the
maximum undercut widths.
The plots illustrate magnitude of radial and tangential
stresses at the slope centerline and the unbalanced force. The
unbalanced force converged to zero that was able to imply the

Fig. 10 shows a stereographic projection of the direction of the
principal stresses in an area near Z3 point. The plot unveiled that
the directions of the major and minor principal stresses were in
dip vector and strike of the slope, respectively. The intermediate
principal stress direction was upwardly normal to the bed.
When the slope was undercut, the major and minor
principal stresses were altered in magnitude and directions. The
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directions of the major and minor principal stresses were
switched and became the tangential and radial stresses,
respectively. At the maximum undercut span, the directions of
the major and minor principal stresses were plotted in Fig. 11.
According to the previous studies [1, 2], the major principal
stress supported the slope and its direction was changed in the
circumferential of the arch. While the minor principal stresses
confined the arch and aligned in radial direction. The arch
formation was induced by uneven displacements across the
undercut slope. Fig 12 shows the uneven displacement of the
undercut slope at inclination 50ᵒ and 0.35 m undercut width.
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(m.)

Fig. 12 Displacement magnitude of 0.35 m undercut width at 50ᵒ slope
inclination (with Mohr- Coulomb model).

4.2 Standup time estimation
The numerical simulations with Burgers creep model were
analyzed to find the standup time after undercut at the various
undercut widths. The creep curve presented the displacement
of points Z1 to Z4 on middle of slope. The standup time was
estimated from the creep curve by find the beginning of the
tertiary stage. Fig. 1 3 presents a creep curve of undercut width
0.3 m of Series 1 and its unbalanced force.

Fig. 10 Stereographic projection of principal stress directions of non-undercut
at 50ᵒ slope inclination at point Z3 (lower hemisphere)

Fig. 13 Creep curve of Series 1 - slope incline 50ᵒ at undercut width 0.3 m.

Fig. 11 Stereographic projection of principal stress directions of 0.35 m
undercut width at 50ᵒ slope inclination at point Z3 (lower hemisphere).

From Fig. 13, the model’s unbalanced force kept decreasing
and stayed at a low magnitude in the secondary stage. The
displacement became constant. At the end of the secondary
stage, both the unbalanced force and the displacement of the
model drastically increased. These unbalanced force and
displacement escalations would be a sign that the model shifted
from the secondary to tertiary stages. In this study, a point on
creep curve that the model transformed secondary to tertiary
stages had, assumedly, creep rate 10% increase. For example,
the vertical black dashed line in Fig. 13 was the secondary –
tertiary stage transformation point. The standup time was
estimated 10 min from the creep curve.
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The models at slope inclination at 18ᵒ and 15ᵒ less than
the interface’s friction angle were totally undercut and still in
stable. The undercut width and the slope inclination caused the
difference of standup time. Figs. 14 graphically summarize the
standup time of long term creep of the numerical simulations.
Table 3 tabulates the standup time of the series at a various
undercut width.
Comparing the standup time, the standup times were
obviously shorter when the undercut width was extended. At
the same undercut width, the standup times of the steeper
slopes were, obviously, less than the shallower.
It is noted that the standup time were numerically
estimated at undercut width not wider than 0.3 m for slope
inclination 50 and 0.4 m slope inclination 30 models. The
cause would probably be an infinitesimal standup when the
undercut width approached the maximum.
Stress changes in the undercut slope models were also
investigated during the creep stage transition, from secondary to
tertiary creep stage. Fig. 15 presents the radial and tangential
stresses at Zs and Hs points of an inclination 50 undercut slope
model (#1 model), as an example. The radial and tangential
stresses were nearly constant in the secondary creep stage. The
creep stage initially changed from secondary to tertiary creep
stage when the creep time was approaching 10 min, its standup
time. During the transition, the stresses started to decrease, and
the creep rate began to increase non-linearly. At the beginning
of the tertiary creep stage, the stresses returned to increase with
high creep rate. Finally, the slope model was totally failed.

Fig.14 Standup time of long term creep behavior.
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Table 3. Standup time of the models at the maximum undercut width.
Creep model
Model
Slope
Undercut
Standup
ID
inclination
width (m)
time (min)
()
Long term creep
#1
50
0.30
10
#2
30
0.40
2.8
#3
18
0.80
316
#4
15
0.80
371

Stress changes in the undercut slope models were also
investigated during the creep stage transition, from secondary to
tertiary creep stage. Fig. 15 presents the radial and tangential
stresses at Zs and Hs points of an inclination 50 undercut slope
model (#1 model), as an example. The radial and tangential
stresses were nearly constant in the secondary creep stage. The
creep stage initially changed from secondary to tertiary creep
stage when the creep time was approaching 10 min, its standup
time. During the transition, the stresses started to decrease, and
the creep rate began to increase non-linearly. At the beginning
of the tertiary creep stage, the stresses returned to increase with
high creep rate. Finally, the slope model was totally failed.

5. Conclusions.
In this paper, creep deformation of undercut slopes was
studied by using a set of numerical models. The assigned
physical properties including creep properties for the numerical
models were determined in laboratory tests. Mohr-Coulomb
and Burgers visco-plastic models revealed the changes of
stresses and deformations of undercut slopes. The models were
constructed in four different dip angles of inclined rigid bed or
slope, which were 50ᵒ, 30ᵒ, 18ᵒ and 15ᵒ.
Based on the Mohr-Coulomb model results, the change of
stresses in undercut slopes confirmed the previous studies.
When the slope was undercut, the major and minor principal
stresses were altered in magnitude and directions. The directions
of the major and minor principal stresses were switched and
became the tangential and radial stresses, respectively. The
major principal stress, in the circumferential of the arch,
supported the slope. While the minor principal stress, in radial
direction, confined the arch and aligned.
The maximum undercut width depended on the slope
inclination and interface friction angle between the moist sand
and the inclined bed. The wider undercut width had more
extent when the slope inclination was shallowed. When the

GTE36-7

1554

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

inclination angle, for example 18ᵒ and 15ᵒ, was less than the
interface friction angle (18.5ᵒ) between the moist sand and the
inclined bed, the slope toe was totally undercut, and the slope
was still in stable.
For creep analyses, all models, assigned Burgers creep
model, slowly displaced, and ultimately failed. The Fig.16 shows
displacement magnitude of creep models at maximum
undercut width. The undercut width and the slope inclination
affected the stresses in undercut slopes that greatly affected the
standup time. The standup time of an undercut slope was
shorter when the undercut width was extended. At the same
undercut width, the standup times of the steeper slopes were,
clearly, less than the shallower.

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

b) Tangential stress and displacement rate of Zs points.

c) Tangential stress and displacement rate of pillars at H1, H2 and H3 points

In the future study, the stress changes in the undercut during
tertiary creep stage transition need further investigations.
Physical models could be the first priority. The creep of
undercut slope models would give an interesting information
that would help us to have more understanding of creep
deformation of undercut slopes

d) Tangential stress and displacement rate of pillars at H4, H5 and H6 points
Fig. 15 Stresses, displacements and creep time of #1 model with undercut
width 0.30 m.

a) Radial stress and displacement rate of Zs points.

a) 0.30 m undercut width at 50ᵒ slope inclination.
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b) 0.40 m undercut width at 30ᵒ slope inclination.

c) 0.80 m undercut width at 18ᵒ slope inclination

d) 0.80 m undercut width at 15ᵒ slope inclination.
Fig.16 Displacement magnitude of Burgers creep models.
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การประเมินเสถียรภาพของฐานรากคันทางโดยวิธี Plate Bearing Test และ Dynamic Penetration Test
Evaluation of Subgrade Foundation Stability by Plate Bearing Test and Dynamic Penetration Test
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2

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอวิธีการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้าหนัก
ของฐานรากคันทาง ซึ่งมี ความสาคัญ ในการออกแบบความหนาของชั้น
โครงสร้ า งทางและเสถี ย รภาพของคั น ทางให้ มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง
การศึกษานี้เลือกโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ช่วงกลางดง-ปาง
อโศก) ระยะทาง 3.5 กิโ ลเมตร ดาเนินการก่อ สร้า งโดยศูนย์ สร้า งทาง
หล่มสัก กรมทางหลวง ซึ่งมีงานทดสอบ Plate Bearing Test (PBT) และ
Dynamic Penetration Test (DPT) ในโครงการดังกล่าว ผลการทดสอบ
แสดงให้ เห็ นว่า ค่า ความสามารถในการรับ น้าหนัก ของฐานรากคันทาง
ทดสอบโดยวิธี PBT และ DPT ผ่านเกณฑ์ข้อกาหนดของโครงการ แสดงว่า
ฐานรากคันทางของโครงการมีเสถียรภาพความมั่นคงแข็งแรง
ค าส าคั ญ : ความสามารถในการรั บ น้ าหนั ก , เสถี ย รภาพความมั่ น คง,
ฐานรากคันทาง

Abstract
This paper presents the evaluation of subgrade foundation
stability, which plays a vital role for pavement thickness design
and embankment stability. A 3.5-kilometer High-Speed Railway
Project Thai–China (Klang Dong–Pang Asok) under the
supervision of Lomsak Road Construction Center, Department of
Highways was selected because two test methods e.g. Plate
Bearing Test ( PBT) and Dynamic Penetration Test ( DPT) were
implemented in this project. Results indicated that subgrade
foundation in High-Speed Railway Project Thai–China was stable
and exhibited good bearing capacity.
Keywords: Bearing Capacity, Stability, Subgrade Foundation

1. คานา
การประเมินกาลังรับน้าหนักของฐานรากคันทางเพื่อใช้ในการออกแบบ
เสถียรภาพของคันทางและความหนาของชั้นโครงสร้างทางนั้น สามารถทา

ได้ ห ลายวิ ธี ได้ แ ก่ การทดสอบ California Bearing Ratio (CBR) การ
ทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐาน (Standard Penetration Test, SPT) การ
ทดสอบทะลุทะลวงด้ว ยหั ว กรวย (Cone Penetration Test, CPT) การ
ทดสอบกาลังต้านทานแรงเฉือนด้วยใบพัด (Field Vane Shear Test, FVT)
การทดสอบทะลุ ท ะลวงด้ ว ยอุ ป กรณ์ Kunzelstab Penetration Test
(KPT) และอุ ป กรณ์ Dynamic Penetration Test (DPT) รวมถึ ง การ
ทดสอบค่าแรงต้านทานการรับน้าหนัก (Plate Bearing Test, PBT) ทั้งนี้
การเลือกวิธีการทดสอบขึ้นอยู่กับ ข้อกาหนดการออกแบบ ดุลยพินิจของ
ผู้อ อกแบบ ข้ อ มูลที่ใช้ในการออกแบบ ค่า ใช้จ่ า ยในการทดสอบ วิธีการ
ออกแบบ สภาพพื้นที่ทดสอบ เป็นต้น
ปัจจุบันกรมทางหลวงมีการก่อสร้างคันทางเพื่อขยายช่องจราจรของ
โครงข่ายทางหลวงสายหลัก โดยข้อกาหนดในการก่อสร้างคันทางใหม่นั้นจะ
ก าหนดค่า ความแข็ งแรงของฐานรากคันทาง (Subgrade Foundation)
เช่น ค่า CBR ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่ไม่ยุ่งยากและทาได้รวดเร็ว แต่การ
กาหนดเพียงค่า CBR อาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีงานก่อสร้างคันทาง
บนพื้ น ที่ ดิ น อ่ อ นหรื อ ชั้ น ดิ น ที่ มี ปั ญ หาระหว่ า งก่ อ สร้ า ง (Unsuitable
Subgrade) ในการขยายหรือก่อสร้างคันทางใหม่นั้น ผู้ออกแบบจาเป็นต้อง
วิเคราะห์ ข้ อ มูลด้านเสถีย รภาพความมั่นคงแข็ งแรงของฐานรากคันทาง
ในขณะที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบและประเมินเสถียรภาพความ
มั่นคงแข็งแรงของฐานรากคันทางก่อนการก่อสร้างคันทางและชั้นโครงสร้าง
ทางตามข้อกาหนดการออกแบบ ตลอดจนติดตามตรวจวัดค่าระดับการทรุด
ตัวของคันทางเก่าและใหม่เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวต่างระดับ และการ
วิบัติของฐานรากคันทาง
แม้ว่า วิธีการออกแบบก่อสร้า งโครงสร้า งทางรถไฟ จะแตกต่า งจาก
วิธีการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างถนน เนื่องจากลักษณะของแรงกระทา
และการถ่ายน้าหนัก แต่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและระบบถนนมี
องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งเหมือนกัน นั่นคือ ฐานรากคันทางต้องมีความ
มั่นคงแข็งแรงเพียงพอสาหรับรองรับน้าหนักของคันทางและแรงกระทาของ
น้าหนักบรรทุก ดังนั้น เสถียรภาพความมั่นคงแข็งแรง (Bearing Capacity
และ Stability) ของฐานรากคันทาง จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากสาหรับ
การออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองระบบ
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การทดสอบค่าแรงต้านทานการรับน้าหนักโดยวิธี PBT และ DPT เป็น
วิธีการทดสอบเสถียรภาพของฐานรากคันทาง ซึ่งมีกระบวนการทดสอบไม่
ยุ่งยากมากนัก เนื่องจากใช้จานวนอุปกรณ์ทดสอบไม่มากและสามารถถอด
ประกอบขนย้ายได้ง่าย นอกจากนี้การทดสอบหาค่าแรงต้านทานการรับ
น้าหนักของฐานรากคันทางโดยวิธี PBT และ DPT ยังสามารถใช้ตรวจสอบ
เสถี ย รภาพความมั่ น คงแข็ ง แรงของฐานรากคั น ทางได้ เ ช่ น กั น ดั ง นั้ น
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ นาเสนอแนวทางการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และประเมินเสถียรภาพความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากคันทางโดยวิธี PBT
และ DPT เพื่อนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบควบคุมการ
ก่อสร้างคันทางส่วนขยายหรือการขึ้นคันทางใหม่ของโครงข่ายทางหลวง
สายหลักให้มีเสถียรภาพความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานตามกาหนด
และปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทาง
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2.1.2 DIN 18134 [2]
การทดสอบหาค่าโมดูลัสต้านทานแรงกดของฐานรากคันทาง เพื่อใช้ใน
การออกแบบถนน ด้วยแผ่นจานโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 76 เซนติเมตร
ให้น้าหนักกดเพื่อให้เกิดหน่วยแรงเท่ากับ 0.005, 0.04, 0.08, 0.14 และ
0.20 เมกะนิวตันต่อตารางเมตร ตามลาดับ ในการให้น้าหนักกดแต่ละครั้ง
อัตราการทรุดตัวต้องไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตรต่อนาที จากนั้นจึงลดน้าหนัก
กดลงเท่ากับ 0.08 และ 0 เมกะนิวตันต่อตารางเมตร ตามลาดับ และทา
การบันทึกค่าน้าหนักกดและการทรุดตัวที่ได้จากการติดตั้งมาตรวัดการทรุด
ตัว (Dial Gauge) ทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักกด เพื่อนาไปหาค่า
k จากสมการที่ 2
k=

P
P

 1.25 mm

(2)

โดย P = หน่วยแรงที่เกิดขึ้น ณ ค่าการทรุดตัวเท่ากับ 1.25 มิลลิเมตร
∆ = ค่าการทรุดตัวที่มีค่าเท่ากับ 1.25 มิลลิเมตร

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 มำตรฐำนกำรทดสอบกำลังรับนำหนักของดิน (Plate Bearing Test,
PBT)
มาตรฐานการทดสอบก าลั ง รั บ น้ าหนั ก ของดิ น (PBT) เสนอโดย
หน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

2.1.3 ASTM D1196-93 [3]
การทดสอบโดยการให้น้าหนักกดลงบนแผ่นจานโลหะ (Bearing Plate)
ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15.2 ถึง 76.2 เซนติเมตรวางซ้อนกันเป็น
ชั้น แต่ละแผ่นหนา 2.54 เซนติเมตร เพิ่มน้าหนักกดที่อัตราการทรุดตัวไม่
เกิน 0.03 มิลลิเมตรต่อนาที จนค่าการทรุดตัวเท่ากับ 25 มิลลิเมตรหรือ
จนกระทั่งถึงขีดจากัดของอุปกรณ์ทดสอบ แล้วคงน้าหนักไว้ 3 นาทีที่อัตรา
การทรุดตัวไม่เกิน 0.03 มิลลิเมตรต่อนาที จากนั้นจึงค่อยลดน้าหนักลงจน
เป็นศูนย์ ในระหว่างการทดสอบจะวัดค่าการทรุดตัวด้วยมาตรวัดการทรุดตัว
(Dial Gauge) และบันทึกค่าน้าหนักกดและค่าการทรุดตัว คานวณหาค่า k
จากสมการที่ 3

2.1.1 AASHTO T 222-81 [1]
การทดสอบโดยการให้น้าหนักกดจากชุดแม่แรงไฮดรอลิค (Hydraulic
Jack Assembly) ลงบนแผ่ น จานโลหะหนา 2.54 เซนติ เ มตร และ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 76.0, 60.9, 45.7, 30.5 เซนติเมตร วางซ้อนกันเป็นชั้น
เพื่อป้องกันแผ่นจานโลหะแอ่นตัวเนื่องจากน้าหนักกด ค่าการทรุดตัวอ่านได้
จากมาตรวัดการทรุดตัว (Dial Gauge) ซึ่งติดตั้งไว้กับคานอ้างอิง โดยในการ
P
k=
ให้น้าหนักกดแต่ละครั้ง อัตราการทรุดตัวต้องไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตรต่อนาที
(3)
max
ค้างน้าหนักไว้อย่างน้อย 3 นาที เพิ่มน้าหนักกดจนค่าการทรุดตัวของแผ่น
โดย ∆max = ค่าการทรุดตัวสูงสุด (มิลลิเมตร)
จานโลหะเท่ า กั บ 25 มิ ล ลิ เ มตรหรื อ จนกระทั่ ง ถึ ง ขี ด จ ากัด ของอุ ป กรณ์
2.1.4 China Railway [4]
ทดสอบ แล้วจึงค่อยลดน้าหนักลงจนเป็นศูนย์ โดยการลดน้าหนักจะกระทา
การทดสอบเพื่อ หาค่าสัมประสิทธิ์ ของฐานรากคันทาง (Foundation
เช่นเดียวกับการเพิ่มน้าหนักและบันทึกค่าการทรุดตัว คานวณหาค่าโมดูลัส
ต้านทานแรงกดของฐานรากคันทาง (Modulus of Subgrade Reaction, Coefficient) โดยการให้น้าหนัก กดลงบนแผ่นจานโลหะ (Bearing Plate)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร เพิ่มน้าหนัก กด
k) จากสมการที่ 1
ครั้งละ 40 กิโลปาสคาล โดยแต่ละครั้งให้วัดค่าการทรุดตัวที่เกิดขึ้น หลังจาก
d
b 
d 
1  
k = k'u  
(1) เพิ่มน้าหนักกดทิ้งไว้นาน 1 นาที ค่าการทรุดตัวที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินร้อยละ 1
 ds 1905  ds 
ของค่าการทรุดตัวเริ่มต้น ทั้งนี้ก่อนจะเพิ่มน้าหนักครั้งต่อไปต้องคงน้าหนัก
โดย k’u = โมดูลัสต้านทานแรงกดของฐานรากคันทางในสนาม
เดิมไว้ไม่น้อยกว่า 3 นาที
b = ความหนาของชั้นดินที่ทาการทดสอบ (มิลลิเมตร)
เงื่อนไขในการหยุดทดสอบมี 3 กรณี ได้แก่
d = ค่ า การทรุ ด ตั ว เนื่ อ งจากการทดสอบการอั ด ตั ว คาย
1) เมื่ อ ค่า การทรุดตัว ที่เกิดขึ้ นเกิน 1.25 มิลลิเมตรและเพิ่ม
น้าของดินที่หน่วยแรง 69.0 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร กรณี
น้าหนักไปแล้ว 5 ครั้ง
ความชื้นเท่ากับความชื้นในสนาม (มิลลิเมตร)
2) ค่าน้าหนักการทดสอบเท่ากับ 1.3 เท่าของค่ามาตรฐานที่
ds = ค่าการทรุดตัวเนื่อ งจากการทดสอบการอัดตัวคายน้าของดิน
กาหนดไว้ในการออกแบบ
ที่ห น่ว ยแรง 69.0 กิโ ลนิว ตันต่อตารางเมตร กรณีดินอิ่มน้า
3) เมื่อเพิ่มน้าหนักบรรทุกจนดินเกิดการวิบัติ
(มิลลิเมตร)
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โดยผลจากการทดสอบจะนาไปแปลผลเป็นค่า k30 ซึ่งเป็นค่าโมดู ลัส
ต้า นทานแรงกดของฐานรากคันทาง ทดสอบโดยใช้ แ ผ่นจานโลหะขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ดังสมการที่ 4
P
P
k30 = 
 1.25 mm

(4)

การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารทดสอบตามมาตรฐานต่ า งๆ สรุ ป ไว้ ใ น
ตารางที่ 1 โดยการศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน
China Railway [4]
ตารางที่ 1 สรุปวิธีการทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ
มาตรฐานการ ขนาดของแผ่น
ทดสอบ เพลทเหล็ก (มม.)
AASHTO T
222-81
[1]

760

DIN 18134
[2]

760

ASTM
D1196-93
[3]

760

China
Railway
[4]

300

เงื่อนไขการเพิ่ม
น้าหนักบรรทุก
อัตราการทรุดตัว
ต้องไม่เกิน 0.02
มิลลิเมตรต่อนาที
เป็นเวลา 3 นาที
อัตราการทรุดตัว
ต้องไม่เกิน 0.02
มิลลิเมตรต่อนาที
อัตราการทรุดตัว
ต้องไม่เกิน 0.03
มิลลิเมตรต่อนาที

เงื่อนไขการหยุดทดสอบ
จนค่าการทรุดตัวเท่ากับ 25
มิลลิเมตรหรือจนกระทั่งถึง
ขีดจากัดของอุปกรณ์ทดสอบ
ค่าน้าหนักบรรทุกมีค่า 0.2
เมกะนิวตันต่อตารางเมตร

จนค่าการทรุดตัวเท่ากับ 25
มิลลิเมตรหรือจนกระทั่งถึง
ขีดจากัดของอุปกรณ์ทดสอบ
1. เมื่อค่าการทรุดตัวที่เกิดขึ้น
เกิน 1.25 มิลลิเมตรและเพิ่ม
ค่าการทรุดตัวทิ้งไว้
น้าหนักไปแล้ว 5 ครั้ง
1 นาที ไม่เกินร้อย
2. ค่าน้าหนักทดสอบเท่ากับ
ละ 1 ของค่าการ
1.3 เท่าของค่ามาตรฐานที่
ทรุดตัวเริ่มต้น และ
กาหนดไว้ในการออกแบบ
ค้างไว้ 3 นาที
3. เมื่อเพิ่มน้าหนักบรรทุกจน
ดินเกิดการวิบัติ

2.2 กำรทดสอบกำลังรับนำหนักของดิน (Plate Bearing Test) ตำม
China Railway [4]
2.2.1 อุปกรณ์กำรทดสอบ
อุปกรณ์การทดสอบ PBT แสดงดังรูปที่ 1 โดยอุปกรณ์ประกอบด้วย
1) อุปกรณ์ให้น้าหนัก (Loading Devices)
2) ชุดแม่แรงไฮโดรลิก (Hydraulic Jack Assembly)
3) แผ่ น จานโลหะ ใช้ ก ระจายแรงในแนวดิ่ ง ลงสู่ ดิ น เดิ ม
(Bearing Plate)
4) มาตรวัดการทรุดตัว (Dial Gauge)
5) คานอ้างอิงการทรุดตัว (Deflection Beam)
6) ฐานรองรับคานรับมาตรวัดการทรุดตัว

GTE37-3

รูปที่ 1 อุปกรณ์การทดสอบ PBT

2.2.2 วิธีกำรทดสอบ
1) เตรีย มพื้นที่ที่จ ะทาการทดสอบให้ เรีย บและได้ระดั บ ใช้
ทรายหรือปูนขาวปูบางๆ เพื่อปรับระดับ
2) วางแผ่นจานโลหะ (Bearing Plate) ลงบริเวณศูนย์กลาง
ของพื้นที่ที่ต้องการทดสอบและปรับระดับให้ได้ระนาบ
3) ติดตั้งมาตรวัดการทรุดตัว (Dial Gauge) ไว้บ นแผ่นจาน
โลหะ (Bearing Plate) แผ่น ล่า งสุดเพื่อวัดค่า การทรุดตัว
ในกรณีใช้มาตรวัด 2 ตัว ให้ติดตั้งไว้ฝั่งตรงข้ามกัน และห่าง
จากขอบแผ่น 2.54 เซนติเมตร ในกรณีใช้มาตรวัด 3 ตัว ให้
ติดตั้งทามุมระหว่างกัน 120 องศา มาตรวัดดังกล่าวจะถูก
ติดตั้งกับคานอ้างอิงการทรุดตัว (Deflection Beam) ที่มี
ฐานรองรับ อยู่ห่า งจากขอบของแผ่นจานโลหะอย่างน้อย
ที่สุดข้างละ 2.4 เมตร ให้เฉลี่ยค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดการ
ทรุดตัวทุกตัว เป็นค่าการทรุดตัวเฉลี่ยของการอ่านค่าแต่ละ
ครั้ง
4) ถอยรถบรรทุกให้กึ่งกลางเพลาอยู่บนกึ่งกลางของแผ่นจาน
โ ล ห ะ ( Bearing Plate) ติ ด ตั้ ง ชุ ด แ ม่ แ ร งไฮดรอ ลิ ก
(Hydraulic Jack Assembly) บนแผ่นจานโลหะ (Bearing
Plate)
5) เมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งเรียบร้อย เริ่มต้นให้น้าหนักกด
โดยการเพิ่มน้าหนัก และลดลงอย่างรวดเร็ว น้าหนักกดที่ให้
ต้องเพียงพอให้เกิดการทรุดตัวไม่น้อยกว่า 0.25 มิลลิเมตร
และไม่เกิน 0.50 มิลลิเมตร เมื่อ เข็ มของมาตรวัดหยุดนิ่ง
ภายหลังลดน้าหนัก ให้เพิ่มน้าหนักกดลงบนแผ่นจานโลหะ
(Bearing Plate) อีกครั้งประมาณครึ่งหนึ่งของน้าหนักที่ทา
ให้เกิดการทรุดตัวระหว่าง 0.25 – 0.50 มิลลิเมตรดังกล่าว
(Seating Load) เมื่อเข็มหยุดนิ่งจึงตั้งค่ามาตรวัดทุกตัวเป็น
ค่าเริ่มต้น
6) ทดสอบที่แรงกระทาเท่ากับ 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.12,
0.16, 0.20, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.40 เมกะนิวตันต่อ
ตารางเมตร ตามลาดับ
7) บันทึกค่าการทรุดตัว ที่อ่านได้จากมาตรวัดการทรุดตัวทั้ง 2
ตัว ในทุกๆ แรงที่กระทา ตามลาดับ
8) ค านวณหาแรงกระท าที่ ค่ า การทรุ ด ตั ว เท่ า กั บ 1.25
มิลลิเมตร และค่า k30 ตามลาดับ
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รูปที่ 2 การทดสอบ PBT

2.2.3 กำรคำนวณ
การคานวณหาค่า k30 ดังนี้
1) นาค่า การทรุดตัว เฉลี่ย และค่า หน่ว ยแรง มาสร้า งกราฟ
ความสัมพันธ์ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการทรุดตัวและค่าหน่วยแรง

2) ค านวณหาค่ า k30 จากกราฟข้ า งต้ น โดยแทนค่ า ลงใน
สมการที่ 5 ดังนี้
k30 = 

s

โดย 

s

(5)

= ค่าหน่วยแรงที่ค่าการทรุดตัวเท่ากับ 1.25 มิลลิเมตร (เมกะ
นิวตันต่อตารางเมตร)

รูปที่ 4 เครื่องมือทดสอบ DPT

2.3.2 วิธีกำรทดสอบ
1) ตั้งอุปกรณ์ทดสอบในแนวดิ่ง โดยจับอุปกรณ์บริเวณด้ามจับ
2) ยกตุ้มให้หัวกรวยกดลงบนผิวดิน โดยให้ระยะที่กว้างที่สุด
ของหัวกรวยจมอยู่ในดิน จึงเริ่มอ่านค่า
3) ยกตุ้มน้าหนัก แล้ว ปล่อ ยที่ระยะความสูง 50 เซนติเมตร
สาหรับประเภท Light DPL ส่วนประเภท Heavy DPL ยก
ตุ้มปล่อยที่ระยะความสูง 76 เซนติเมตร
4) หยุด การปล่อ ยตุ้มน้าหนัก เมื่อ ระยะจมลงดินเท่า กับ 30
เซนติเมตร หรือจานวนครั้งที่ปล่อยตุ้มเท่ากับ 90 ครั้ง แต่
ระยะจมดินน้อยกว่า 30 เซนติเมตร สาหรับประเภท Light
DPL และประเภท Heavy DPL หยุดการปล่อยตุ้มน้าหนัก
เมื่อระยะจมดินเท่ากับ 10 เซนติเมตร หรือจานวนครั้งที่
ปล่ อ ยตุ้ ม เท่ า กั บ 6 ครั้ ง แต่ ร ะยะจมดิ น น้ อ ยกว่ า 10
เซนติเมตร
5) จดบันทึกระยะจมดิน และจานวนครั้งที่ปล่อยตุ้มน้าหนัก
(N)

= ค่าการทรุดตัวที่ 1.25 มิลลิเมตร

2.3 กำรทดสอบ Dynamic Penetration Test (DPT)
DPT [5] เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบเพื่อประมาณค่า CBR ในสนามแบบ
ไม่ทาลาย (Nondestructive Test) โดยค่า CBR ที่ ทดสอบได้จ ะช่ว ยให้
วิศวกรและนายช่างควบคุมงานประเมินความแข็งแรงของฐานรากคันทาง
เดิมได้ทันที และยังช่วยประเมินรูปแบบของโครงสร้างชั้นทาง นอกจากนี้
DPT ยังใช้ตรวจสอบจุดอ่อนตัว (Soft Spot) ตามแนวก่อสร้าง
2.3.1 อุปกรณ์กำรทดสอบ
อุปกรณ์การทดสอบ DPT แสดงดังรูปที่ 4 โดยอุปกรณ์ประกอบด้วย
1) ตุ้มน้าหนัก 10 กิโลกรัม
2) แท่งตอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร
3) หัวกรวย มีองศาของกรวย 60 องศา
4) ข้อต่อ
5) ด้ามจับ

รูปที่ 5 การทดสอบ DPT

GTE37-4
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2.3.3 กำรคำนวณ
k = ค่ า โมดู ลั ส การต้ า นแรงของดิ น คั น ทา ง (Modulus of
การคานวณหาค่าความสามารถในการรับ น้าหนักของฐานรากคันทาง
Subgrade Reaction) (pci)
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
1) กรณีระยะจมดินเท่ากับ 30 ซม.
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการศึกษา คณะผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอน
(6)
Bearing Capacity (kPa) =  N  8  20
การวิจัย ดังต่อไปนี้
2) กรณีระยะจมดินน้อยกว่า 30 ซม.
(7)
Bearing Capacity (kPa) >  90  8  20
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
2.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำโมดูลัสต้ำนทำนแรงกดของฐำนรำกคันทำงกับ
คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็ว
ตัวแปรอื่นๆ
สู ง Bangkok – Nakhon Ratchasima High Speed Railway Section I:
การจาแนกประเภทของดินโดยทั่วไปนิยมใช้สองระบบคือ การจาแนก
ประเภทของดินตามระบบ AASHTO (American Association of State
Highway and Transportation Officials) และการจาแนกดินตามระบบ
USCS (Unified Soil Classification System) ค่าโมดูลัสต้านทานแรงกด
ของฐานรากคันทางประมาณได้จากกราฟความสัมพันธ์ดังรูปที่ 6 [6]

DK150+500 - DK154+000 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ดาเนินการก่อสร้าง
โดยศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ตาแหน่งที่ตั้งของโครงการฯ แสดง
ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ตาแหน่งที่ตงั้ ของโครงการรถไฟความเร็วสูง

3.2 กำรสำรวจข้อมูล
การสารวจข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลในสนาม ภายหลังการขุดปรับ
ระดับถึงชั้นฐานราก ประกอบด้วยการทดสอบ PBT และ DPT ตามมาตรฐาน
วิธีการทดสอบในข้อ 2.2 และ 2.3 ตามลาดับ โดยความถี่ในการทดสอบ
PBT ประมาณ 4 จุดทดสอบต่อระยะทาง 100 เมตร ในขณะที่ความถี่ในการ
ทดสอบ DPT ประมาณ 6 จุดทดสอบต่อระยะทาง 100 เมตร ตาแหน่งการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 8 เนื่องจากจุดทดสอบเป็นตัวแทนของพื้นที่ จึงทดสอบ
ตามแนวทแยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลัสต้านทานแรงกดกับประเภทของวัสดุฐาน
รากคันทาง [6]

อย่า งไรก็ตาม นอกจากการทดสอบ Plate Bearing Test และกราฟ
ความสัมพันธ์ในรูปที่ 6 ยังประมาณค่า k ได้จากค่า MR [7] ดังสมการที่ 8
M
k=

R

19.4

โดย MR = ค่าโมดูลัสการคืนตัว (Resilient Modulus) (psi)

รูปที่ 8 ตาแหน่งการทดสอบ

(8)

โดยข้อกาหนดงานคันทางรถไฟความเร็วสูง ฐานรากคันทางต้องมีค่า
สัมประสิทธิ์ (Design Foundation Coefficient) ดังตารางที่ 2
GTE37-5
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ ของฐานรากคันทางตามข้อกาหนดงานคันทางรถไฟ
ความเร็วสูง
Compacting Standard

Sandy Soil and Fine
Gravel Soil

Bearing Capacity (kPa)
Coefficient of Subgrade
Reaction, k30 (MPa/m)

≥110

Crushed Stone and
Coarse Gravel Soil
≥180
≥130

4. ผลการศึกษา
จากข้ อ มูลผลการทดสอบภายหลังการขุ ดปรับ ระดับ ถึ งชั้น ฐานราก
พบว่ า ฐานรากคั น ทางของโครงการมี เ สถี ย รภาพความมั่ น คงแข็ ง แรง
เพี ย งพอส าหรั บ การก่ อ สร้ า งชั้ น ถั ด ไปตามข้ อ ก าหนดงานคั นทางรถไฟ
ความเร็วสูง ผลการทดสอบสรุปไว้ในตารางที่ 3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า k30 จาก
วิธีการทดสอบ PBT และค่า Bearing Capacity จากวิธีการทดสอบ DPT
ผ่า นข้ อ ก าหนดงานคันทางรถไฟความเร็ว สูง กล่า วคือ ค่า เฉลี่ย ของ k30
เท่ า กั บ 275.2 MPa/m (>110 MPa/m ตามข้ อ ก าหนด) และค่ า เฉลี่ย
Bearing Capacity เท่ากับ 471.1 kPa (>180 kPa ตามข้อกาหนด)
ตารางที่ 3 ข้อมูลผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของฐานรากคันทางจากโครงการ
ผลการทดสอบ

PBT

DPT

ค่าต่าสุด

152 MPa/m

180 kPa

ค่าสูงสุด

> 320 MPa/m

700 kPa

ค่าเฉลี่ย

275.2 MPa/m

471.1 kPa

53.6 MPa/m

212.6 kPa

144

70

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
จานวนข้อมูล

นอกจากนี้ข้อมูลผลการทดสอบที่รวบรวมได้ยัง นาไปหาความสัมพันธ์
ระหว่า งค่าสัมประสิทธิ์ของฐานรากคันทางที่ได้จากวิธีก ารทดสอบ PBT
และ DPT ดังรูปที่ 9 เนื่องจากการทดสอบในสนามของทั้งสองวิธีไม่ได้เป็น
การจับคู่ทดสอบ ณ ตาแหน่งจุดทดสอบเดียวกัน จึงไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่า งค่า k30 จากวิธีก ารทดสอบ PBT กับ ค่า Bearing Capacity จาก
วิธีการทดสอบ DPT แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยคาดว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ฐานรากคันทางทั้งสองน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไปในทิศทางเดียวกัน หาก
จับคู่ทดสอบ ณ ตาแหน่งจุดทดสอบเดียวกัน

รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า k30 จากวิธีการทดสอบ PBT กับค่า
Bearing Capacity จากวิธกี ารทดสอบ DPT
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5. บทสรุป
วิ ธี ก ารทดสอบค่ า k30 จากวิ ธี ก ารทดสอบ PBT กั บ ค่ า Bearing
Capacity จากวิธีการทดสอบ DPT ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและ
อาจนามาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินเสถียรภาพ
ของฐานรากคันทาง (Subgrade Foundation) ของกรมทางหลวง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างคันทาง
ส่ว นขยายหรือ การขึ้ น คันทางใหม่ ข องโครงข่ า ยทางหลวงสายหลั ก ให้ มี
เสถียรภาพความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานตามกาหนด และปลอดภัย
ต่อประชาชนผู้ใช้ทาง ดังตัวอย่างกรณีศึกษาการประเมินเสถียรภาพของ
ฐานรากคันทางในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-จีน
เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงที่ 1 (ช่วงกลางดง-ปางอโศก) ระยะทาง
3.5 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีการทดสอบเพื่อประเมินเสถียรภาพ
ของฐานรากคั น ทางขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ ก าหนดการออกแบบ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้อ อกแบบ ข้ อ มูลที่ใช้ในการออกแบบ ค่า ใช้จ่ า ยในการทดสอบ วิธีการ
ออกแบบ สภาพพื้นที่ทดสอบ เป็นต้น
บทความนี้นาเสนอเป็นเพียงแนวทางเลือกและความเป็นไปได้ในการ
พิจารณานาวิธีการทดสอบ PBT และ DPT มาใช้ในงานวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และประเมินเสถียรภาพของฐานรากคันทางของโครงสร้างถนนเท่านั้น ใน
การนาวิธีการทดสอบดังกล่าวไปประยุก ต์ใช้จ ริงในอนาคต คณะผู้วิจัย มี
ความเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง และกรมทาง
หลวงชนบท ศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล การทดสอบจากโครงการก่ อ สร้ า งของ
หน่วยงานเพิ่มเติม ตลอดจนข้อกาหนดและเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นตอนและมาตรฐานการทดสอบ พร้อมเปรียบเทียบกับวิธีการทดสอบ
อื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานรากคันทางที่ผ่านการทดสอบมีเสถียรภาพความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมต่อไป
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ความแม่นยาของกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการคานวณ
Accuracy of pile capacity from static analysis
ทินกร ทานา1 และ สยาม ยิ้มศิร2*ิ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความแม่นยาและความแปรปรวนของการออกแบบ
กาลังของเสาเข็มจากการคานวณด้วยวิธี Meyerhof (1976) ด้วยการเทียบ
สอบกั บ ก าลั ง ของเสาเข็ ม จากการทดสอบด้ ว ยวิ ธี ส ถิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ธี
พลศาสตร์สาหรับเสาเข็มที่มีปลายฝังในชั้นทราย โดยส่วนของแรงเสียด
ทานที่ผิวเสาเข็มจะเทียบสอบกับผลการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์ และส่วน
ของแรงต้า นที่ป ลายเสาเข็ ม จะเทีย บสอบกับผลการทดสอบด้ว ยวิธี สถิต
ศาสตร์และพลศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ากาลังของเสาเข็มจากการทดสอบ
ด้วยวิธีพลศาสตร์มีค่าเป็น 63% และ 68% ของกาลังของเสาเข็มจากการ
ทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์สาหรับเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกตามลาดับ
แรงต้านที่ปลายเสาเข็มจากการคานวณมีค่า 21% และ 52% ของแรงต้าน
ที่ปลายเสาเข็มจริงสาหรับเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกตามลาดับ และแรง
เสียดทานที่ผิวเสาเข็มจากการคานวณมีค่า 42% และ 54% ของแรงเสียด
ทานที่ผิวเสาเข็มจริงสาหรับเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกตามลาดับ ส่วน
กาลังของเสาเข็มจากการคานวณมีค่า 34% และ 59% ของกาลังจากการ
ทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์สาหรับเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกตามลาดับ
ความแปรปรวนของผลการคานวณแรงต้านที่ปลายเสาเข็มจะมากกว่าของ
แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็ม โดยแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม ให้ค่า COV เท่ากับ
0.88 และ 0.74 สาหรับเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกตามลาดับ และแรง
เสียดทานที่ผิวเสาเข็มให้ค่า COV เท่ากับ 0.46 และ 0.32 สาหรับเสาเข็ม
เจาะและเสาเข็มตอกตามลาดับ ดังนั้นจึงเสนอค่าสัดส่วนปลอดภัยเท่ากับ
5, 1.5, และ 2.5 สาหรับแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม, แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็ม
, และกาลังประลัยของเสาเข็ม ตามลาดับ
คาสาคัญ: กาลังรับน้าหนักของเสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็ม, ด้วยวิธีสถิต
ศาสตร์, ความแม่นยา, ความแปรปรวน, สัดส่วนปลอดภัย

Abstract
This research evaluates accuracy and precision of pile
capacity calculation by Meyerhof (1976) method by calibrating
the predictions with results of static and dynamic pile load tests
for piles with their tips embedded in sand. The skin friction

predictions are calibrated with results of dynamic pile load tests.
The end bearing predictions are calibrated with results of static
and dynamic pile load tests. The study finds that pile
capacities from dynamic pile load tests are 63% and 68% of
those from static pile load tests for bored and driven piles,
respectively. The calculated end bearings are 21% and 52%
of actual end bearings for bored and driven piles, respectively.
The calculated skin frictions are 42% and 54% of actual skin
frictions for bored and driven piles, respectively. The
calculated ultimate pile capacities are 34% and 59% of pile
capacities from static pile load tests. It is also found that the
calculated skin frictions are more precise than the calculated
end bearings. The end bearings have COV of 0.88 and 0.74 for
bored and driven piles, respectively. The skin frictions have
COV of 0.46 and 0.32 for bored and driven piles, respectively.
Finally, the proposed factors of safety are 5, 1.5, and 2.5 for end
bearing, skin friction, and ultimate capacities, respectively.
Keywords: pile capacity, pile load test, accuracy, precision,
factor of safety

1. คานา
การประมาณกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม สามารถหาได้ 3 วิธี
คือ (i) การคานวณทางสถิตศาสตร์ (Static analysis) เป็นวิธีประมาณกาลัง
รับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิเคราะห์หลักการของทฤษฎีกลศาสตร์
ของดินโดยอาศัยคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดิน, (ii) การประมาณกาลัง
รั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก ของเสาเข็ ม ด้ ว ยวิ ธี พ ลศาสตร์ (Dynamic pile load
test) อาศัย หลัก การของทฤษฎีค ลื่นหน่ว ยแรงโดยใช้แ รงกระแทกที่ หั ว
เสาเข็มตามแนวแกนแล้วนาผลการตอบสนองไปวิเคราะห์ , และ (iii) การ
ประมาณกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธีสถิตศาสตร์ (Static
pile load test) เป็ นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือ ที่สุด โดยให้น้าหนักบรรทุกใน
สนามและหาความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักบรรทุกกับการทรุดตัว
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การศึกษาความแม่นยาของการออกแบบกาลังรับน้าหนักบรรทุก ของ
เสาเข็มจากการคานวณ (Static Analysis) เทียบกับกาลังรับน้าหนักบรรทุก
ของเสาเข็ มจากการทดสอบด้วยวิธีสถิ ตศาสตร์ (Static pile load test)
วรรณวรางค์ และ สยาม (2561) ได้หาความแม่นยาของการประมาณกาลัง
ประลัยเสาเข็มจากการคานวณด้วยวิธี Meyerhof (1976) โดยพบว่าให้ค่า
65% และ 77% ของก าลั ง ประลั ย ของเสาเข็ ม จากการทดสอบโดยวิธี
สถิตยศาสตร์ที่วิเคราะห์ด้วยวิธี Mazurkiewicz สาหรับเสาเข็มเจาะและ
ตอกตามลาดับ
การศึกษาความแม่นยาของกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ
ทดสอบด้ ว ยวิ ธี พ ลศาสตร์ (Dynamic pile load test) เที ย บกั บ วิ ธี สถิ ต
ศาสตร์ (Static pile load test) ได้ มี ผู้ ท าการศึ ก ษาโดย พี ช ยา (2539)
พบว่ามีค่า 96% และ 119% ของกาลังรับน้าหนักบรรทุกจากการทดสอบ
ด้ ว ยวิ ธี ส ถิ ต ศาสตร์ (Static pile load test) ส าหรั บ เสาเข็ ม ตอกใน
กรุงเทพฯและระยองตามลาดับ
เนื่ อ งจากก าลั ง ของเสาเข็ ม จากการทดสอบด้ ว ยวิ ธี ส ถิ ต ศาสตร์ ไ ม่
สามารถแยกแรงต้านที่ปลายเสาเข็มและแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มออกจาก
กันได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาความแม่นยาและความแปรปรวนสาหรับ
การออกแบบกาลังของเสาเข็มจากการคานวณด้วยวิธี Meyerhof (1976)
ด้วยการเทียบสอบกับกาลังของเสาเข็มจากการทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์
และวิธีพลศาสตร์สาหรับเสาเข็มที่มีปลายฝังในชั้นทราย โดยส่วนของแรง
เสี ย ดทานที่ ผิ ว เสาเข็ ม (Qs) จะเที ย บสอบกั บ ผลการทดสอบด้ ว ยวิ ธี
พลศาสตร์ และส่วนของแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม (Qb) จะเทียบสอบกับผล
การทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์และพลศาสตร์
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รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการศึกษาความแม่นยาและแปรปรวนของกาลังเสาเข็ม

2. วิธีการศึกษา
รูปที่ 1 แสดงแผนผังวิธีดาเนินการศึกษาความแม่นยาของกาลังเสาเข็ม
จากการคานวณเทียบสอบกับกาลังรับน้าหนักบรรทุกจริงของเสาเข็ม
(1) กาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์
(Qu,F) ใช้วิธี Chin-Davisson (Paikowsky & Tolosko, 1999) โดยการ
ประมาณความสัมพันธ์แบบ Chin แกน Y = /Q แกน X =  (การ
ทรุ ด ตั ว ที่ หั ว เสาเข็ ม ) ตามรู ป ที่ 2 โดยใช้ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค่ า R²
มากกว่า 0.8 ประมาณกาลังและการทรุดตัวโดยสมการที่ (1)

 =  /(C1Q+C2)

(1)

โดยที่ C1 คือ ความชันของความสัมพันธ์ /Q กับ , C2 คือ จุดตัดแกน Y
(2) เปรียบเทียบกาลังรับน้าหนักบรรทุก จากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์
(Qu,DL) กับวิธีสถิตศาสตร์ (Qu,F)
(3) ปรับ แก้ก าลังของเสาเข็ มจากการทดสอบด้ว ยวิธีพ ลศาสตร์ โดยให้
สมมุติฐานว่ากาลังจากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์มีค่าเท่ากับกาลัง
จากการทดสอบสถิตศาสตร์ โดย

รูปที่ 2 การวิเคราะห์กาลังของเสาเข็มโดยวิธี Chin-Davisson

- ค่ากาลังรับน้าหนักบรรทุกประลัยจากการทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์
(Qu,F) เป็นกาลังรับน้าหนักบรรทุกจริงของเสาเข็ม
- ค่ า แรงเสี ย ดทานที่ ผิ ว เสาเข็ ม จากการทดสอบด้ ว ยวิธีพ ลศาสตร์
(Qs,DL) ให้สมมุติฐานเป็นค่าแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มจริง (Qs,cor)
- ค่ า แรงต้ า นที่ ป ลายเสาเข็ ม จริ ง (Qb,cor) เท่ า กั บ แรงต้ า นที่ ป ลาย
เสาเข็มจากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์ (Qb,DL) รวมกับผลต่างของ
ก าลังรับ น้าหนัก บรรทุก จากการทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์กับวิธี
พลศาสตร์ (Qu,F - Qu,DL)
(4) การคานวณกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยใช้ข้อมูลการสารวจ
ชั้นดิน โดยปรับ แก้ค่า SPT-N (N'=CNN) ตามความลึก สาหรับ ทราย
โดย Seed et al. (1975) ตามสมการ (2) แล้ ว ท าการวิ เ คราะห์
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน โดย Bowles (1997) สาหรับกาลังรับ
แรงเฉื อ นแบบไม่ระบายน้า (Su) สมการที่ (3) และ Peck, Hanson
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and Thornburn (1974) สาหรับมุมเสียดทานในทราย (Ø’) สมการที่
(4)
CN = 1 – 1.25log(′𝑜 /𝑝𝑎 )
Su = ½  12  N'70
Ø’ = 27.1 + 0.3N60 + 0.00054N260

(2)
(3)
(4)

(5) กาลังของเสาเข็มจากการคานวณ (Static analysis)
a) กาลังประลัยของเสาเข็มตามสมการที่ (5)
Qu,SA = Qb,SA + Qs,SA

(5)

โดยที่ Qu,SA คือ กาลังประลัยของเสาเข็มจากการคานวณ, Qb,SA คือ แรงต้าน
ที่ปลายเสาเข็มจากการคานวณ, Qs,SA คือ แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มจากการ
คานวณ
b) แรงต้านที่ปลายเสาเข็มสาหรับทราย วิธี Meyerhof (1976)
Qb,SA = qb  Ab
qb =

′𝑜 𝑁𝑞∗

 0.5𝑁𝑞∗𝑝𝑎 tan ∅′

(6)
(7)
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(7) วิเคราะห์ค่าทางสถิติเบื้องต้นของกาลังของเสาเข็มจากการคานวณกับ
กาลังจริงของเสาเข็ม

3. ข้อมูลเสาเข็ม
ข้ อ มูลเสาเข็ มที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ข้ อ มูลเสาเข็ มที่มีการทดสอบ
กาลังรับน้าหนั กบรรทุกด้วยวิธีสถิตศาสตร์ , ข้อมูลการสารวจชั้นดิน , และ
ข้อมูลการทดสอบกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ โดย
แสดงขนาดและความยาวของเสาเข็ม ตารางที่ 1 เสาเข็มเจาะปลายชั้นทราย
ดินกรุงเทพฯ 6 ต้น ตารางที่ 2 เสาเข็มตอกปลายชั้นทรายดินระยอง 6 ต้น
ตารางที่ 1 ข้อมูลเสาเข็มเจาะปลายชั้นทราย
No.
1
2
3
4
5
6

No.
7
8
9
10
11
12

(8)

โดยที่ qs คือ หน่วยแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็ม , As คือ พื้นที่ผิวรับแรงเสียด
ทานของเสาเข็ม
- แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มสาหรับทราย
qs =

𝑎
̅′𝑜 𝐾 tan 𝛿

(9)

โดยที่ ̅′𝑜 คื อ ความเค้ น ประสิ ท ธิ์ ป ระสิ ท ธิ์ ผ ลของดิ น บริ เ วณรอบ
เสาเข็ม, 𝐾 คือ สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้าง (𝐾 = 1 − sin ∅′), 𝛿 มีค่า
เท่ากับ ¾∅′ สาหรับเสาเข็มคอนกรีต, 𝑎 มีค่าเท่ากับ 1 สาหรับเสาเข็มเจาะ
และ 2 สาหรับเสาเข็มตอก
- แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มสาหรับดินเหนียว
qs = Su

(10)

จังหวัด
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ

Dimension (m.)
Ø 0.80
Ø 0.50
Ø 1.20
Ø 1.20
Ø 1.00
Ø 1.00

ความยาว (m.)
48
20
60
47
46
49

ตารางที่ 2 ข้อมูลเสาเข็มตอกปลายชั้นทราย

โดยที่ qb คือ หน่วยแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม , ′𝑜 คือ ความเค้นประสิทธิ์
ประสิ ท ธิ์ ผ ลของดิ น ที่ ป ลายเสาเข็ ม , 𝑁𝑞∗ คื อ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องวิ ธี
Meyerhof (1976), 𝑝𝑎 คื อ ความดั น บรรยากาศ (100 kPa), Ab คื อ
พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็ม
c) การวิเคราะห์แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็ม
Qs,SA = qs  As

Case No.
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Case No.
D1
D2
D3
D4
D5
D6

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

Dimension (m.)
□ 0.40 x 0.40
□ 0.45 x 0.45
□ 0.40 x 0.40
□ 0.40 x 0.40
□ 0.35 x 0.35
□ 0.45 x 0.45

ความยาว (m.)
20
30
20
20
21
21

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์กาลังของเสาเข็มจากการทดสอบด้วย
วิธีสถิตศาสตร์ (Qu,F), วิธีพลศาสตร์ (Dynamic pile load test), การคานวณ
(Static Analysis), และผลการวิเคราะห์กาลังจริงของเสาเข็ม

4. กาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการทดสอบด้วยวิธี
พลศาสตร์เทียบกับวิธีสถิตศาสตร์
รูปที่ 3 แสดงกาลังรับน้าหนักบรรทุกจากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์
ที่ให้กาลังต่ากว่าวิธีสถิตศาสตร์ โดยกาลังของเสาเข็มจากวิธีพลศาสตร์ให้ค่า
63% และ 68% ของวิธีสถิตศาสตร์ เนื่องมาจากพลังงานจากการทดสอบ
ด้ว ยวิธีพ ลศาสตร์ไม่เพีย งพอสาหรับ การพัฒนาแรงต้า นที่ป ลายเสาเข็ ม
ออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ ทาให้แรงต้านที่ปลายเสาเข็มจากการทดสอบ
ด้วยวิธีพลศาสตร์เกิดขึ้นบางส่วนเท่านั้น

โดยที่ Su คือ กาลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้า,  คือ Adhesion
factor โดย Ng, K. C. (1982) สาหรับเสาเข็มเจาะในดินเหนียวกรุงเทพฯ
และ Dennis and Olson (1983) สาหรับเสาเข็มตอกในดินเหนียวระยอง
(6) เปรี ย บเที ย บก าลั ง ของเสาเข็ ม จากการค านวณเที ย บกั บ ก าลั ง จริ ง
เสาเข็ม โดยเทียบแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็ม
และกาลังประลัยของเสาเข็ม
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์กาลังของเสาเข็ม
No.

Case No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B1
B2
B3
B4
B5
B6
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Qu,F
(tons)
2217
155
2836
3028
2108
1478
315
608
462
232
279
237

Dynamic pile load test (tons)
Qb,DL
Qs,DL
Qu,DL
126
716
841
37
114
151
228
1522
1750
361
1544
1905
273
1322
1595
259
1138
1397
72
183
255
73
249
322
92
216
308
77
173
250
61
175
236
88
129
217

Static Analysis (tons)
Qb,SA
Qs,SA
Qu,SA
83
345
387
50
73
98
145
1115
1187
463
479
710
454
365
592
254
278
405
129
121
251
34
172
205
137
91
227
137
107
244
183
45
229
296
61
357

กาลังจริงของเสาเข็ม (tons)
Qb,cor
Qs,cor
Qu,F
1501
716
2217
41
114
155
1314
1522
2836
1484
1544
3028
786
1322
2108
340
1138
1478
132
183
315
359
249
608
246
216
462
59
173
232
104
175
279
108
129
237

5.2 การวิเคราะห์ความแม่นยาของแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็ม
ในการวิเคราะห์นี้จะสมมุติให้แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มจริงเท่ากับแรง
เสียดทานที่ผิวเสาเข็มจากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์ รูปที่ 5 แสดงแรง
เสียดทานที่ผิวเสาเข็มจากการคานวณที่ให้ค่ากาลังต่ากว่าแรงเสียดทานทีผ่ วิ
เสาเข็ ม จริง (จากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์) โดยแรงเสีย ดทานที่ผิว
เสาเข็ มจากการคานวณให้ ค่า 42% และ 54% ของแรงเสีย ดทานที่ผิ ว
เสาเข็มจริงสาหรับเสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของกาลังรับน้าหนักบรรทุกจากการทดสอบด้วยวิธี
พลศาสตร์กับวิธีสถิตศาสตร์

Bore Pile in Sand

300

y = 0.42x
R² = 0.47

1,200
800

Qs,SA (tons)

Qs,SA (tons)

5. การวิเคราะห์กาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการ
คานวณเทียบสอบกับกาลังรับน้าหนักบรรทุกจริงของ
เสาเข็ม

Driven Pile in Sand

1,600

400
0
400

800

1,200 1,600

Qs,cor (tons)

ในการวิเคราะห์นี้จะสมมุติให้แรงต้านที่ปลายเสาเข็มจริงเท่ากับผลการ
ทดสอบก าลังของเสาเข็ มด้ว ยวิธีสถิ ต ศาสตร์ ลบด้ว ยแรงเสีย ดทานที่ ผิ ว
เสาเข็มจากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์ รูปที่ 4 แสดงแรงต้านที่ปลาย
เสาเข็มจากการคานวณที่ให้ต่ากว่ากว่าแรงต้านที่ปลายเสาเข็มจริง โดยแรง
ต้านที่ปลายเสาเข็มจากการคานวณให้ค่า 21% และ 52% ของแรงต้านที่
ปลายเสาเข็มจริงสาหรับเสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ

100
0

0

5.1 การวิเคราะห์ความแม่นยาของแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม

y = 0.54x
R² = 0.48

200

0

100

200

300

Qs,cor (tons)

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของแรงเสียดทานที่ผวิ เสาเข็มจากการคานวณกับแรงเสียด
ทานที่ผิวเสาเข็มจริง

5.3 การวิเคราะห์ความแม่นยาของกาลังประลัยของเสาเข็ม
รูปที่ 6 แสดงกาลังประลัยของเสาเข็มจากการคานวณที่ให้ค่า กาลังต่า
กว่ากาลังประลัยของเสาเข็มจากการทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์ โดยกาลัง
ประลัยของเสาเข็มจากการคานวณให้ค่า 34% และ 59% ของกาลังประลัย
จากการทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์สาหรับเสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ
เมื่อเทียบผลกับ วรรณวรางค์ และ สยาม (2561) ค่ากาลังประลัยจาก
การคานวณเสาเข็มเจาะให้ค่า 65% และเสาเข็มตอกให้ค่า 77% ของกาลัง
ประลัยจากการทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์ ซึ่งในบทความให้กาลังประลัย
จากการคานวณน้อยกว่า

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของแรงต้านที่ปลายเสาเข็มจากการคานวณกับแรงต้านที่
ปลายเสาเข็มจริง
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Bore Pile in Snad

800
y = 0.34x
R² = 0.74

3,000
2,000

Qu,SA (tons)

Qu,SA (tons)

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของเสาเข็มตอกปลายชัน้ ทราย

Driven Pile in Snad

4,000

1,000

y = 0.59x
R² = -5.44

600
400
200

0

0
0

1,000 2,000 3,000 4,000
Qu,F (tons)

0

200

400 600
Qu,F (tons)

800

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของกาลังประลัยของเสาเข็มเสาเข็มจากการคานวณกับจาก
การทดสอบด้วยวิธีสถิตศาสตร์

การวิเคราะห์สัดส่วนปลอดภัยใช้สมมุติฐานทางสถิติโ ดย สมมุติการ
กระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) สัดส่วนระหว่างค่าที่คานวณ
ได้ ต่ อ ค่ า จริ ง โดยให้ ค่ า ของชุ ด ข้ อ มู ล ที่ 99.73% ซึ่ ง มี ข อบเขตเท่ า กับ
ค่าเฉลี่ย (Mean)  3S.D. เป็นขอบเขตสาหรับสัดส่วนปลอดภัย
ตารางที่ 4 แสดงค่าทางสถิติ ของสัดส่วนของกาลังของเสาเข็มจากการ
คานวณเทียบต่อกาลังจริงของเสาเข็ม สาหรับเสาเข็มเจาะปลายชั้นทราย
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.50, 0.45, และ 0.57 สาหรับแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม, แรง
เสียดทานที่ผิวเสาเข็ม, และกาลังประลัยของเสาเข็ม ตามลาดับ โดยที่มีค่า
COV เท่า กับ 0.88, 0.46, และ 0.28 ตามลาดับ ค่า สัดส่ว นปลอดภัย
(F.S.) ได้จาก ค่าเฉลี่ย (Mean) + 3S.D. คือ 1.83, 1.06, และ 1.06 จึง
แนะนา 2, 1.5, และ 1.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของเสาเข็มเจาะปลายชั้นทราย

1
2
3
4
5
6

Project
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Mean
S.D.
COV.
Mean +3S.D.
F.S.

Qb,SA/Qb,cor
0.06
1.22
0.11
0.31
0.58
0.75
0.50
0.44
0.88
1.83
2

Bore pile in sand
QsSA/Qs,cor
0.48
0.64
0.73
0.31
0.28
0.24
0.45
0.20
0.46
1.06
1.5

No.

Project

7
8
9
10
11
123

D1
D2
D3
D4
D5
D6

Mean
S.D.
COV.
Mean+3S.D.
F.S.

6. สัดส่วนปลอดภัย

No.
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Qb,SA/Qb,cor
0.98
0.09
0.56
2.33
1.77
2.75
1.41
1.04
0.74
4.53
5

Driven pile in sand
QsSA/Qs,cor
0.66
0.69
0.42
0.62
0.26
0.47
0.52
0.17
0.32
1.02
1.5

Qu,SA/Qu,F
0.80
0.34
0.49
1.05
0.82
1.51
0.83
0.42
0.50
2.08
2.5

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความแปรปรวนของแรงต้านที่ปลาย
เสาเข็มจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มทั้งจากเสาเข็มตอกและ
เจาะ เมื่อพิจารณาความแปรปรวนของกาลังประลัยเสาเข็ม ที่ได้จากการ
คานวณพบว่ากาลังประลัยของเสาเข็มเจาะแปรปรวนน้อยกว่าเสาเข็มตอก
สัดส่วนปลอดภัยที่ใช้ทั่วไปสาหรับแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม , แรงเสียด
ทานที่ ผิ ว เสาเข็ ม , และก าลั ง ประลั ย ของเสาเข็ ม คื อ 3, 1.5, และ 2.5
ตามลาดับ (Bowles, 1996) สาหรับผลการศึกษานี้แนะนาให้ใช้สัดส่วน
ปลอดภัย ที่ 5, 1.5, และ 2.5 ซึ่งให้ค่าสัดส่วนปลอดภัยสาหรั บแรงต้านที่
ปลายเสาเข็มที่มากกว่า

7. บทสรุป

Qu,SA/Qu,F
0.51
0.81
0.72
0.49
0.51
0.38
0.57
0.16
0.28
1.06
1.5

ตารางที่ 5 แสดงค่าทางสถิติ ของสัดส่วนของกาลังของเสาเข็มจากการ
คานวณกับกาลังจริงของเสาเข็มสาหรับเสาเข็มตอกปลายชั้นทราย โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 1.41, 0.52, และ 0.83 สาหรับแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม, แรงเสียด
ทานที่ผิวเสาเข็ม, และกาลังประลัยของเสาเข็ม ตามลาดับ โดยมีค่า COV
เท่ากับ 0.74, 0.32, และ 0.50 ตามลาดับ ค่าสัดส่วนปลอดภัย (F.S.) ได้
จาก ค่าเฉลี่ย (Mean) + 3S.D. คือ 4.53, 1.02, และ 2.08 จึงแนะนา 5,
1.5, และ 2.5 ตามลาดับ

1) กาลังรับน้าหนักบรรทุกจากการทดสอบด้วยวิธีพลศาสตร์ให้ ค่า น้อ ย
กว่ากาลังรับน้าหนักบรรทุกจากวิธีสถิตศาสตร์ โดยให้ค่าที่ 63% และ
68% สาหรับเสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ เนื่องจากการถ่ายแรงที่
เกิดขึ้นในการทดสอบแบบพลศาสตร์ไม่สามารถทาให้แรงต้านที่ปลาย
เสาเข็มเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
2) แรงต้านที่ปลายเสาเข็มที่คานวณด้วยวิธี Meyerhof (1976) ให้ค่าน้อย
กว่า แรงต้า นที่ป ลายเสาเข็ มจริง โดยให้ ค่า 0.21 และ 0.52 เท่า
สาหรับเสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ
3) แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มจากการคานวณให้ค่าน้อยกว่าแรงเสียดทาน
ที่เกิดขึ้นจริง โดยให้ค่า 0.42 และ 0.54 เท่าสาหรับเสาเข็มเจาะและ
ตอกตามลาดับ
4) ก าลังประลัย ของเสาเข็ ม ที่คานวณด้ว ยวิธี Meyerhof (1976) ให้ ค่า
น้อยกว่ากาลังรับน้าหนักบรรทุกจริงของเสาเข็ม โดยให้ค่า 0.34 และ
0.59 เท่าสาหรับเสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ
5) ความแปรปรวนของผลการคานวณแรงต้านที่ปลายเสาเข็มจะมากกว่า
แรงเสีย ดทานที่ ผิว เสาเข็ ม โดยแรงต้า นที่ป ลายเสาเข็ มมี ค่า COV
เท่ากับ 0.88 และ 0.74 สาหรับเสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ และ
แรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มมี ค่า COV เท่ากับ 0.46 และ 0.32 สาหรับ
เสาเข็มเจาะและตอกตามลาดับ
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6) ในการประมาณกาลังของเสาเข็มด้วยวิธี Meyerhof (1976) แนะนาค่า
F.S. เท่า กับ 5, 1.5, และ 2.5 สาหรับ แรงต้า นที่ป ลายเสาเข็ ม , แรง
เสียดทานที่ผิวเสาเข็ม, และกาลังประลัยของเสาเข็มตามลาดับ
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การศึกษาการรับแรงแบกทานของดินโดยวิธีการกระจายน้้าหนักผ่านแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม
The Research of Bearing Capacity of Soil by Distributing Load on Square Steel Plate.
อัตพล บุบพิ 1* ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร์1 จงศิลป์ สุขมุ จริยพงศ์1,
ณัฐพงษ์ เกษสัญชัย2,
วัชร พิศวิมล3 เพชรานี อุ่นทะยา3 และ กัญญารักษ์ มีอ่อน3
อาจารย์สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2 ผู้อ้านวยการหมวดบ้ารุงทางหลวงชนบทเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 นักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
*Corresponding author; E-mail address: attaphol009tum@gmail.com

1

บทคัดย่อ

construction workshop in area. The tested reference to CMT
105-2545 Standard.
This test used 030x0.30 meters square steel plate and 0.025
meters in thickness and tested at depth -1.00 meter from original
soil surface amount 3 holes of test. The tested use design load
10 ton/square meter to used safety factor was 3 and more
classification of soil by Unified Soil Classification System for
design data in shallow foundations.
The results showed the load bearing capacity of soil in 3
holes of test to found the average settlement values of square
plate was 3.633 millimeter and can carrying safe load capacity
47.52 ton/ square meter. Can applied for design shallow
foundations in area on SP-SC soil was a poorly graded sand and
clayed sand by soil classification

งานวิจั ย นี้เป็ นการศึก ษาค่า ก้า ลังรับ น้้า หนักบรรทุก ของดินผ่า นแผ่น
เหล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบฐานรากตื้นในการ
สร้างอาคารฝึกปฏิบัติงาน โดยท้าการทดสอบหาก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของ
ดิ น ด้ ว ยวิ ธีก ารทดสอบ Plate Bearing Test. ตามมาตรฐาน มทช. 1052545
การทดสอบครั้งนี้ใช้แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30x0.30 เมตร แผ่น
เหล็ก มีความหนา 0.025 เมตร และทดสอบที่ระดับความลึก -1.00 เมตร
จากผิวดินเดิม จ้านวน 3 หลุมทดสอบ โดยใช้น้าหนักในการออกแบบที่ 10
ตัน/ตารางเมตร มีอัตราความปลอดภัยเท่ากับ 3 และมีการจ้าแนกประเภท
ดินด้วยระบบ Unified soil Classification เพื่อใช้เป็นข้อมูลการออกแบบ
ฐานรากตื้น
ผลจากการศึกษาพบว่าค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของดินทั้ง 3 หลุมการ
ทดสอบพบว่ า มี ค่ า รุ ด ตั ว เฉลี่ ย ของแผ่ น เหล็ ก สี่ เ หลี่ ย มเท่ า กั บ 3.633
มิลลิเมตร และมีค่าความสามารถรับน้้าหนักโดยปลอดภัยเท่ากับ 47.52 ตัน/ Keywords: Capacity of Soil., Plate Bearing Teat., Unifiled Soil
ตารางเมตร เมื่อเทียบกับน้้าหนักที่ออกแบบสามารถน้าไปออกแบบฐานราก Cassification.
ตื้นได้อย่างปลอดภัย และจ้าแนกประเภทดินเป็นดิน SP-SC คือ ดินทราย
1. ค้าน้า
คละตัวไม่ดีและมีดินเหนียวปนทราย
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงท้าให้มีความ
ต้องการด้านการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ค้าส้าคัญ:ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของดิน,เพลตแบริ่งเทส,จ้าแนกดิน
เช่น บ้ า นพัก อาศัย พอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน และถนนเพิ่มขึ้ นตาม
Abstract
ปริมาณประชากรและก่อ นที่จ ะมีก ารก่ อ สร้า งจะต้อ งผ่า นกระบวนการ
This research was to studied values of bearing capacity of ออกแบบในส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบที่อยู่ใต้ดินไปจนถึงชั้นที่อยู่เหนือ
soil test by steel plate loading in Khok Si educational area of ดิน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฐานราก ออกแบบคาน ออกแบบเสา เป็นต้น
Rajamangala University of Technology Isan Khonkaen Campus. ด้านการออกแบบส่วนงานวิศวกรรมโยธาส่วนที่วิศวกรผู้ออกแบบจะต้องให้
To keep in database for designing shallow foundations for ความส้า คัญ เป็ นพิเ ศษ คือ การออกแบบงานฐานราก ซึ่งเป็ นส่ว นที่ รั บ
น้้าหนักของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและถ่ายน้้าหนักทั้งหมดลงสู่ชั้น
ดิน
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พื้นที่การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น เป็ นอี ก สถานที่ห นึ่งที่มีก ารสร้า งสิ่ง ปลูก สร้า งต่า ง ๆ เช่น
อาคารเรียน อาคารฝึกปฏิบัติงาน พื้นที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นนี้ ชั้นดิน
เป็นลักษณะดินแข็ง ถ้ามีการก่อสร้างอาคารที่ไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่แล้ว
วิศวกร ก็จะออกแบบเป็นฐานรากตื้นในการออกแบบฐานรากตื้นนั้นวิศวกร
ผู้ออกแบบต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของโครงสร้างและความประหยัดใน
การออกแบบโครงสร้ า งดั ง กล่ า ว ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ วิ ศ วกรผู้ อ อกแบบ
จ้าเป็นต้องทราบก่อนการออกแบบโครงสร้างฐานรากตื้น คือ ค่าก้าลังรับ
น้้า หนัก บรรทุก ของดินและประเภทของดิน บริ เวณที่จ ะท้า การก่อ สร้ า ง
อาคาร ซึ่งวิธีการทดสอบที่จะช่วย ให้ทราบถึงค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุก
ของดิน คือ วิธีการทดสอบค่าก้าลังรับแรงแบกทานของดิน (Plate Bearing
Test)
ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความจ้าเป็นในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลก้าลังรับ
น้้าหนักบรรทุกของดิน ด้วยวิธีการทดสอบค่าก้าลังรับแรงแบกทานของดิน
เพื่ อ น้ า ข้ อ มูล ค่ า ก้ า ลั ง รั บ น้้ า หนัก บรรทุ ก ของดิ นมาวิ เ คราะห์ แ ละใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการออกแบบระบบฐานรากตื้นต่อไป จึงก้าหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ 1.เพื่อหาความสามารถในการรับน้้าหนักบรรทุกของดิน
ตามมาตรฐาน และ 2.เพื่อจ้าแนกประเภทของดินจากหลุมทดสอบ

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 การทดสอบค่าก้าลังรับน้าหนักบรรทุกของดิน (Plate Bearing
Test)
บุ ญเทพ นาเนกรังสรรค์ (2539) [9] เป็ นการทดสอบโดยอาศัยแผ่น
เหล็กทรงกลมหนา 1 นิ้ว และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 12-30 นิ้ว ซึ่ง
ขนาดเพิ่มช่วงละ 6 นิ้ว แต่บางครั้งอาจใช้แผ่นเหล็กสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
12x12 นิ้ว หากใช้ขนาดใหญ่แล้วจ้าเป็นที่จะต้องน้าแผ่นที่มีขนาดเล็กกว่า
มาทับเป็นชั้น ๆไว้เพื่อลดการโก่งงอของแผ่นเหล็ก ในขณะที่เหล็กมีน้าหนัก
สูงมากดทับ การติดตั้งเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ของการทดสอบ ได้แสดงไว้
ในรูปที่ 2.1 ควรทดสอบที่ระดับความลึกเดียวกันกับที่จะวางฐานรากและ
ท้าการสูบน้้าออกจากก้นหลุมหากทดสอบในความลึกต่้ากว่าระดับน้้าใต้ดิน

รูปที่ 1 การติดตั้งเครือ่ งมือทดสอบ (บุญเทพ นาเนกรังสรรค์, 2539)
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2.1.2 ก า ร จ้ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ดิ น ด้ ว ย ร ะ บ บ Unified Soil
Classification
มานะ อภิพัฒนะมนตรี (2545) [10] กล่าวถึงการจ้าแนกประเภทของ
ดิน นิยมใช้กันมากกับงานวิศวกรรมประเภทดินถม และงานฐานรากของ
อาคารทั่วไป การจ้าแนกประเภทของดินโดยพิจารณาการกระจายขนาดคละ
ของเม็ดดินและพลาสติกซิตี้ของมวลดินเป็นเกณฑ์ ใช้อักษรภาษาอังกฤษ 2
ตัวแทนชนิดของดิน อาทิเช่น SM หมายถึงดินตะกอนปนทราย SC หมายถึง
ดินเหนียวปนทราย เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นต้องทราบความหมายของ
อั ก ษรภาษาอั ง กฤษแต่ ล ะตั ว ให้ ไ ด้ ซึ่ ง อั ก ษรภาษาอั ง กฤษแต่ ล ะตั ว มี
ความหมาย ดังนี้
อักษร G หมายถึง กรวด (Gravel)
อักษร S หมายถึง ทราย (Sand)
อักษร M หมายถึง ดินตะกอน (Silt)
อักษร C หมายถึง ดินเหนียว (Clay)
อักษร 0 หมายถึง ดินสารอินทรีย์ (Organic)
อักษร Pt หมายถึง ดินเลนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของวัชพืช (Peat)
อักษร W หมายถึง ขนาดเม็ดดินคละดี (Well Graded)
อักษร P หมายถึง ขนาดเม็ดดินคละไม่ดี (Poorly Graded)
อักษร H หมายถึง ค่าขีดเหลวของดินสูง (L.L. > 50%)
อักษร L หมายถึง ค่าขีดเหลวของดินต่้า (L.L. < 50%)
อักษร NP หมายถึง พลาสติกซิตี้ของมวลดินไม่มี (Non Plastic)
2.1.3 ดินมวลหยาบ
มานะ อภิพัฒนะมนตรี (2545) [4] ดินมวลหยาบประกอบด้วย ดิน 2
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กรวด (G) และทราย (S) โดยพิจารณาเม็ดดินส่วนที่ลอด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 น้อยกว่า 50% จัดเป็นพวกกรวด แต่ถ้าเม็ดดินส่วนที่
ลอดผ่า นตะแกรงเบอร์ 40 มากกว่า 50% และค้า งบนตะแกรงเบอร์ 200
มากกว่า 50% จัดเป็นพวกทราย (S) ดินกลุ่มกรวด (G) และทราย (S) แต่ละ
กลุ่มยังแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กรวดคละกันดี (GW) กรวดคละไม่ดี
(GP) ดินตะกอนปนกรวด (GM) ดินเหนียวปนกรวด (GC) และทรายคละกัน
ดี (SW) ทรายคละไม่ดี (SP) ดินตะกอนปนทราย (SM) ดินเหนียวปนทราย
(SC)
2.1.4 ดินมวลละเอียด
ดินมวลละเอียดประกอบด้วย 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ดินตะกอน (M) ดิน
เหนียว (C) ดินสารอินทรีย์ (0) และดินเลนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของวัชพืช
(Pt) ดิ น มวลละเอี ย ด 3 กลุ่ ม แรกซึ่ ง ได้ แ ก่ ดิ น ตะกอน ดิ น เหนี ย ว ดิ น
สารอินทรีย์ แต่ละกลุ่มยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ ดินตะกอน ที่มีค่า
ขี ดเหลวสูง (MH) ดินตะกอนที่มีค่า ขี ดเหลวต่้า (ML) ดินเหนีย วที่มีค่าขีด
เหลวสูง (CH) ดินเหนีย วที่มีค่า ขี ดเหลวต่้า (CL) ดินสารอิ นทรีย์ที่มีค่าขีด
เหลวสูง (OH) ดินสารอินทรีย์ที่มีค่าขีดเหลวต่้า (OL) การจ้าแนกชนิดของดิน
มวลละเอี ย ดสามารถวิ เ คราะห์ ได้ จ ากแผนภู มิ พ ลาสติ ก ซิ ตี้ (Plasticity
Chart) ดินที่อยู่เหนือ A-Line จะเป็นดินเหนียว ส่วนดินที่อยู่ใต้ A-Line จะ
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เป็ น ดิ น ตะกอนต่้ า (OL) การจ้ า แนกชนิ ด ของดิ น มวลละเอี ย ดสามารถ 2.2 วิจัยที่เกีย่ วข้อง
วิเคราะห์ ได้จากแผนภูมิพลาสติกซิตี้ (Plasticity Chart) ดินที่อยู่เหนือ Aสถาพร ด่ อ นแก้ ว และเชิ ด ชนิ น ทร์ หมดมลทิ น (2556) [13] ได้
Line จะเป็นดินเหนียว ส่วนดินที่อยู่ใต้ A-Line จะเป็นดินตะกอน [4]
ท้าการศึกษาคุณสมบัติของดินผสมโฟมอากาศปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อ
น้าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุถมทางด้านก้าลังรับแรงแบกทานโดยสร้างคันดิน
2.1.5 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้าหนักของพืนดิน มวลเบา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.5 เมตร และทดสอบก้าลัง
ผนวก ก (มทช.105-2545)
รับแรงแบกทานของดินในสนามด้วยวิธี Plate Bearing Test ตามมาตรฐาน
มาตรฐาน มทช.105-2545 ผนวก ก [15] เป็นการทดสอบความสามารถ ASTM D 1194 ในการทดสอบใช้น้าหนักต้านทานแบบคงที่ 3.5 ตัน และน้า
ในการรั บ น้้ า หนั ก บรรทุ ก ของพื้ น ดิ น (Bearing Capacity of Soil) ที่ ใ ช้ ผลที่ได้จากการทดสอบในภาคสนาม น้ามามาหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เฉพาะงานฐานรากของโครงสร้าง โดยใช้แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30 ทรุดตัวกับแรงแบกทานของดิน บริเวณคันดินทดลอง
หรือ 45 เซนติเมตร หรือ 60 เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลิเมตร
Aarash Hosseini (2014) [1] ได้ท้าวิจัยในการหาค่าความสามารถใน
หรือแผ่นเหล็กวงกลมที่มีความหนาและเนื้อที่เท่ากัน
การรั บ น้้ า หนั ก ของฐานรากรู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย ม ผลการทดสอบพบว่ า
ความสามารถในการรับน้้าหนักของฐานรากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิด
ของดิน ความลึกของหลุมการทดสอบ และแรงที่ใช้ ในการทดสอบเป็นต้น
การศึกษาความเครียดของดินจะขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงที่ใช้ในการทดสอบ
ซึ่งมีความส้าคัญในการระบุพฤติกรรมของดิน ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นการศึกษาผลกระทบของแรงดันในการยึดเกาะของดินที่มีผลต่อการเกาะ
กันของมุมและแรงเสียดทานในดิน จากนั้นจึงท้าการประเมินผลการทดสอบ
รูปที่ 2 แผ่นเหล็กทดสอบรูปสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน มทช.105-2545
ต่อความสามารถในการรับน้้าหนักบรรทุกของดิน ด้วยวิธี Meyerhof และ
Terzaghi ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ Plaxis
2.1.6 พฤติกรรมที่เกิดขึนกับฐานราก
D. A. M. Araújo , C. M. L. Costa and Y. D. J. Costa (2017) [3] ได้
ท้าการศึกษาผลของขนาดของฐานรากตื้นในทราย ในการทดสอบจะใช้แผ่น
เหล็กสามแผ่น ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30, 0.5 และ 0.80 เมตร ผล
จากการทดสอบพบว่า กราฟความเครียดที่ได้รับจากการทดสอบไม่ได้แสดง
รูปแบบความล้มเหลวที่ชัดเจน ดังนั้นจึงใช้เกณฑ์ความล้มเหลวทั่วไปเพื่อ
ก้าหนดความสามารถของ
Nakul Dev (2007) [4] ได้ท้าการวิจัยหาค่าก้าลังรับแรงแบกทานของ
รูปที่ 4 เปรียบเทียบการทดสอบกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นกับฐานราก
ดินโดยใช้วิธีการทดสอบการรับน้้าหนักบรรทุกของดิน (plate load test)
จากรูปที่ 4 เป็นการทดสอบที่หาค่าการทรุดตัวของดิน ในระดับความ
เพื่ อ น้ า ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการการทดสอบน้ า มาใช้ ใ นการออกแบบอาคาร
ลึกไม่มากไปกว่า 2 เท่าของขนาดแผ่นเหล็กทดสอบ (ความลึกถึงจุดที่ให้การ
ชลประทานใช้ในการระบายน้้าของโตรงการบ้านสาก้าร์ ผลจากการทดสอบ
กระจายน้าเท่ากับ 10% ของน้าหนักที่มากระทา) ซึ่งการทรุดตัวของฐานราก
2
ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากจะแตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ พบว่าการรับก้าลังรับแรงแบกทานของดินอยู่ในช่วง 2.40 kg/cm - 3.64
kg/cm2
ความหนาของชั้นดินที่อยู่ลึกลงไป

3. วิธีการด้าเนินงานวิจัย

2.1.7 ลักษณะการวิบัติของฐานรากตืน
3.1 การทดสอบในสนาม
Vesic (1973) ได้ศึกษาลักษณะการวิบัติของฐานรากตื้น พบว่าการวิบัติ
การทดสอบในสนาม เป็นการทดสอบการหาค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุก
ของฐานรากตื้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นสัมพัทธ์ ฐานรากตื้นที่ตั้งอยู่บนชั้น ของดินโดยการใช้วิธี Plate bearing test ตามมาตรฐาน มทช.105-2545
หินและทรายแน่นจะมีลักษณะการวิบัติแบบทั่วไป (General Shear)

รูปที่ 5 ลักษณะการวิบัตแิ บบทั่วไป (General Shear)
รูปที่ 6 การทดสอบ Plate Bearing Test ในสนาม
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3.2 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

คื น ตั ว ของดิ น ที่ น้ า หนั ก บรรทุ ก เป็ น 0 มี ค่ า เท่ า กั บ 5.290 มิ ล ลิ ม ตร ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ D. A. M. Araújo , C. M. L. Costa and Y. D. J.
Costa (2017) ได้ท้าการศึกษาผลของขนาดของฐานรากตื้นในทราย ในการ
ทดสอบจะใช้แผ่นเหล็กสามแผ่น ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30, 0.5 และ
0.80 เมตร

3.2.1 การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชันดิน
ตารางที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน

วิธีการทดสอบ
Sieve Analysis of Soil
Atterberg’s Limint of Soil
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มาตรฐานการทดสอบ
ASTM D 2487
ASTM D 4318

4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการทดสอบในสนาม

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหารทรุดตัวของดินกับน้้าหนักบรรทุก
ของดินของหลุมที่ 3 และค่าการคืนตัวของดิน

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหารทรุดตัวของดินกับน้้าหนักบรรทุก
ของดินของหลุมที่ 1 และค่าการคืนตัวของดิน

จากกราฟที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่า งค่า การทรุดตัว ของดินกับ
น้้าหนักบรรทุกของดิน โดยน้้าหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่ 30 ตัน/ตารางเมตร
ผลการทรุดตัวสูงสุดของแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม คือ 1.857 มิลลิเมตร มีค่าการ
คื น ตั ว ของดิ น ที่ น้ า หนั ก บรรทุ ก เป็ น 0 มี ค่ า เท่ า กั บ 1.273 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Aarash Hosseini (2014) ได้ท้าวิจัยในการหาค่า
ความสามารถในการรับน้้าหนักของฐานรากรูปทรงสี่เหลี่ยม

จากกราฟที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่า งค่า การทรุดตัว ของดินกับ
น้้าหนักบรรทุกของดิน โดยน้้าหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่ 30 ตัน/ตารางเมตร
ผลการทรุดตัวสูงสุดของแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม คือ 2.580 มิลลิเมตร มีค่าการ
คื น ตั ว ของดิ น ที่ น้ า หนั ก บรรทุ ก เป็ น 0 มี ค่ า เท่ า กั บ 1.767 มิ ลิ เ มตร ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakul Dev (2007) ได้ท้าการวิจัยหาค่าก้าลังรับ
แรงแบกทานของดินโดยใช้วิธีก ารทดสอบการรับ น้้า หนัก บรรทุก ของดิน
(plate load test) เพื่ อ น้ า ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการการทดสอบน้ า มาใช้ ใ นการ
ออกแบบอาคารชลประทานใช้ในการระบายน้้าของโตรงการบ้านสาก้าร์

รูปที่ 10 รวมกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหารทรุดตัวของดินกับน้้าหนัก
บรรทุกของดินและค่าการคืนตัวของดิน
รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหารทรุดตัวของดินกับน้้าหนักบรรทุก
ของดินของหลุมที่ 2 และค่าการคืนตัวของดิน

จากกราฟที่ 10 เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างค่าการทรุดตัวของดินและ
น้้าหนักบรรทุก ซึ่งน้้านักบรรทุกสูงสุดของหลุมทดสอบ มีค่าเท่ากับ 30 ตัน/
ตารางเมตร แล้ว ค่าการทรุดตัวของดินสูงสุดของแผ่นเหล็กสี่เหลี่ย มเฉลี่ย
จากกราฟที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่า งค่า การทรุดตัว ของดินกับ เท่ า กั บ 3.56 มิ ล ลิ เ มตรตามล้ า ดั บ และมี ค่ า การคื น ตัว ของดิ น ที่น้า หนัก
น้้าหนักบรรทุกของดิน โดยน้้าหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่ 30 ตัน/ตารางเมตร บรรทุกเป็น เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.780 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ซึ่งผลที่ได้มีความ
ผลการทรุดตัวสูงสุดของแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม คือ 6.253 มิลลิเมตร มีค่าการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร ด่อนแก้ว และเชิดชนินทร์ หมดมลทิน
GTE39-4

1573

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

(2556) ได้ ท้ า การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ผสมโฟมอากาศปรั บ ปรุ ง ด้ว ย
ปูนซีเมนต์ เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุถมทางด้านก้าลังรับแรงแบกทาน
โดยสร้างคันดินมวลเบา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.5 เมตร และ
ทดสอบก้าลังรับแรงแบกทานของดินในสนามด้วยวิธี Plate Bearing Test
ตามมาตรฐาน ASTM D 1194 ในการทดสอบใช้น้าหนักต้านทานแบบคงที่
3.5 ตั น และน้ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบในภาคสนาม น้ า มามาหา
ความสัมพันธ์ระหว่า งการทรุดตัว กับแรงแบกทานของดิน บริเวณคันดิน
ทดลอง
4.2 ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ประเภทของดิน

Sieve No 4
Sieve No 200
Liquid Limit (A)
Atterberg's
Plastic Limit
Limits
(B)
Coefficient of Uniformity
Coefficient of Curvature
Plasticity index (A-B)
A-Line (0.73 X (A-20)
Percent Finer

95.37%
8.03%
22.4
19.14
3.95
1.25
3.26
1.752
ทรายคละไม่ดีและดินเหนียวปน
ทราย
(SP-SC)

ประเภทของดิน

ตากตารางที่ 2 เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดของเม็ ด ดิ น ที่ ร่ อ นผ่ า นตะแกรง
มาตรฐาน พบว่าดินที่ลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เท่ากับ 95.37% และดินที่
ลอดผ่ า นตะแกรงเบอร์ 200 เท่ า กั บ 8.03% และค่ า ขี ด จั ด Atterberg’s
Limits คือ Liguid Limit คือ 22.4 และ Plastic Limit คือ 19.14 และมีค่า
Coefficient of Uniformity เ ท่ า กั บ 3.95 แ ล ะ ค่ า Coefficient of
Curvature เท่ากับ 1.25 และค่า Plasticity index คือ-3.26 ซึ่งมีค่ามากกว่า
เส้น A-Line คือ 1.752 จึงจัดประเภทของดิน คือ SP-SC เป็นดินทรายคละ
ตัวไม่ดีและเป็นดินเหนียวปนทราย
ตารางที่ 3 สรุปผลการจ้าแนกดินของหลุมที่ 2
Sieve No 4
Sieve No 200
Liquid Limit (A)
Atterberg's
Plastic Limit
Limits
(B)
Coefficient of Uniformity
Coefficient of Curvature
Plasticity index (A-B)
A-Line (0.73 X (A-20)
Percent Finer

ประเภทของดิน

จากตารางที่ 3 เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดของเม็ ด ดิ น ที่ ร่ อ นผ่ า นตะแกรง
มาตรฐาน พบว่าดินที่ลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เท่ากับ 95.36% และดินที่
ลอดผ่า นตะแกรงเบอร์ 200 เท่า กับ 11.83% และค่า ขี ดจั ด Atterberg’s
Limits คือ Liguid Limit คือ 22.7 และ Plastic Limit คือ 18.35 และมีค่า
Coefficient of Uniformity เ ท่ า กั บ 3.85 แ ล ะ ค่ า Coefficient of
Curvature เท่ากับ 1.38 และค่า Plasticity index คือ 4.35 ซึ่งมีค่ามากกว่า
เส้น A-Line คือ 1.971 จึงจัดประเภทของดิน คือ SP-SC เป็นดินทรายคละ
ตัวไม่ดีและเป็นดินเหนียวปนทราย
ตารางที่ 4 สรุปผลการจ้าแนกดินของหลุมที่ 3

ตารางที่ 2 สรุปผลการจ้าแนกดินของหลุมที่ 1
Sieve No 4
Percent Finer
Sieve No 200
Liquid Limit (A)
Atterberg's
Plastic Limit
Limits
(B)
Coefficient of Uniformity
Coefficient of Curvature
Plasticity index (A-B)
A-Line (0.73 X (A-20)
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95.36%
11.83%
22.7
18.35
3.85
1.38
4.35
1.971
ทรายคละไม่ดีและดินเหนียวปน
ทราย
(SP-SC)

96.66%
9.25%
21.6
17.43
3.92
1.32
4.17
1.168
ทรายคละไม่ดีและดินเหนียวปน
ทราย
(SP-SC)

จากตารางที่ 4 เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดของเม็ ด ดิ น ที่ ร่ อ นผ่ า นตะแกรง
มาตรฐาน พบว่าดินที่ลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เท่ากับ 96.66% และดินที่
ลอดผ่ า นตะแกรงเบอร์ 200 เท่ า กั บ 9.25% และค่ า ขี ด จั ด Atterberg’s
Limits คือ Liguid Limit คือ 21.6 และ Plastic Limit คือ 17.45 และมีค่า
Coefficient of Uniformity เ ท่ า กั บ 3.92 แ ล ะ ค่ า Coefficient of
Curvature เท่ากับ 1.32 และค่า Plasticity index คือ 4.17 ซึ่งมีค่ามากกว่า
เส้น A-Line คือ 1.168 จึงจัดประเภทของดิน คือ SP-SC เป็นดินทรายคละ
ตัวไม่ดีและเป็นดินเหนียวปนทราย
เมื่อพิจารณาขนาดของเม็ดดินที่ร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานทั้ง 3 หลุม
การทดสอบ พบว่าดินส่วนที่ลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 มีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของส่วนที่เป็นเม็ดหยาบ คือ 95.37%, 95.36% และ96.66% ตามล้าดับ จึง
จัดว่าเป็นทราย (S) และเมื่อพิจารณาทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 พบว่า
อยู่ ร ะหว่ า ง 5% - 12% ทั้ ง 3 หลุ ม แล้ ว ผลการทดสอบที่ ไ ด้ คื อ 8.03%,
11.83% และ9.25% ตามล้ า ดั บ ดิ น ทั้ ง หมด 3 หลุ ม การทดสอบจึ ง จั ด
ประเภทของดินที่มีสัญลักษณ์คู่ และมีค่า Coefficient of Uniformity น้อย
กว่า 6 และค่า Coefficient of Curvature อยู่ระหว่าง 1-3 ทั้ง 3 หลุมการ
ทดสอบ และได้มีการทดสอบหาค่า Plasticity index ผลที่ได้คืออยู่เหนือ
เส้น A-Line ทั้งหมด จึงท้าให้ได้ผลการจ้าแนกดินด้วยระบบ Unified Soil
Classification จัดอยู่ในกลุ่ม SP-SC เป็นดินทรายคละไม่ดีและดินเหนีย ว
ปนทราย
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5. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของดินผ่านแผ่นเหล็ก (Plate
[2]
Bearing Test) ณ พื้นที่การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
[3]
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบฐานรากตื้น
ที่ระดับความลึก -1.00 เมตร จากผิวดินเดิม โดยมีน้า หนักออกแบบที่ 10
ตัน/ตร.ม. อัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 3 และน้้าหนักบรรทุกสูงสุดของ
ดิน 30 ตัน/ตร.ม. และใช้แผ่นเหล็ก สี่เหลี่ยมมีขนาด 0.30x0.30 เมตร ที่มี
[4]
ความหนาเท่ากันที่ 1 นิ้ว (0.025 เมตร) จ้านวน 3 หลุมทดสอบ มีผลการ
ทดสอบ ดังนี้
1.การทดสอบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของดินผ่านแผ่นเหล็ก สี่เ หลี่ย ม
ตามมาตรฐาน มทช. 105-2545 ที่ใช้น้าหนักบรรทุกสูงสุด 30 ตัน/ตาราง
เมตร ในการทดสอบ พบว่า การทรุดตัวของหลุมทดสอบ คือ 1.857,6.253,
[5]
2.580 มม. ตามล้าดับ และมีค่าเฉลี่ยการทรุดตัวอยู่ที่ 3.563 มม.
2.การจ้าแนกประเภทดินด้วยระบบ Unified soil Classification ตาม
มาตรฐาน ASTM D 2487 พบว่า เป็นดินเม็ดหยาบ จ้ า พวก SP-SC คือ ดิน
[6]
ทรายคละตัวไม่ดีและเป็นดินเหนียวปนทราย
[7]
พื้นที่ท้าการทดสอบ ณ พื้นที่การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ท้าการทดสอบที่ระดับความลึก -1.00
เมตร โดยใช้น้าหนักออกแบบที่ 10 ตัน/ตารางเมตร และมีน้าหนักบรรทุก
[8]
สูงสุดของดิน 30.0 ตัน/ตารางเมตร และมีค่าการทรุดตัวเฉลี่ยของแผ่นเหล็ก
สี่เหลี่ยม เท่ากับ 3.560 มิลลิเมตร และอยู่ในมาตรฐาน ASTM D 1194-94
และมีค่าความต้านทานประลัยของดินเท่ากับ 142.86 ตัน/ตารางเมตร และ
ค่าก้าลังรับแรงแบกทานที่ยอมให้โดยปลอดภัยของดินเท่ากับ 47.62 ตัน/
ตารางเมตร ดังนั้นน้้า หนัก บรรทุก ของดินที่อ อกแบบไว้สามารถน้า ไปใช้
ประกอบการออกแบบฐานรากตื้นได้อย่างปลอดภัย
[9]

กิตติกรรมประกาศ

[10]

ผู้ เ ขี ย นต้ อ งขอขอบคุ ณ สาขาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมโยธา คณะครุ
ศาสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิทยาเขต [11]
ขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและนักศึกษาผู้จัดท้าวิจัย สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นที่ให้ความช่วยเหลือในการท้าวิจัยฉบับนี้ และ [12]
ขอขอบคุ ณ ส้ า นั ก งานทางหลวงชนบท จั ง หวั ด ขอนแก่ น ที่ อ นุ เ คราะห์
[13]
เครื่องจักร
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บทคัดย่อ

1. บทน้า

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม
ตอกจากการค้ า นวณด้ ว ยวิ ธี ส ถิ ต ศาสตร์ แ ละจากผลการทดสอบแบบ
พลศาสตร์ของเสาเข็มจ้านวน 13 ต้น จากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หัว
หิน - ประจวบคีรีขันธ์ โดยค่าก้าลังรับแรงเฉือนที่ใช้ในการท้านายก้าลังรับ
น้้า หนัก บรรทุก ของเสาเข็ ม ได้จ ากสมการแปลค่า SPT-N สี่สมการได้ แ ก่
Terzaghi (1967) NAVFAC (1986) Stroud (1974) แ ล ะ Pitupakorn
(1982) ผลการศึกษาพบว่า สมการแปลผลค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรง
เฉือนของดินของ NAVFAC (1986) มีความถูกต้องมากและแม่นย้ามากที่สุด
ในการท้ า นายค่ า ก้ า ลัง รั บ น้้ า หนั ก บรรทุ ก ของเสาเข็ ม ตอกส้า หรับ ชั้นดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีความเอนเอีย งเฉลี่ย เท่า กับ 1.05 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.19

เสาเข็ม (Pile) ท้าหน้าที่ในการถ่ายแรงจากโครงสร้างลงสู่ชั้นดิน ก้าลัง
รับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับน้้าหนักของ
ดินรอบเสาเข็ม (Skin friction) และความสามารถในการรับน้้าหนักของดินที่
ปลายเสาเข็ ม (End bearing) การประเมิ น ก้ า ลั ง รั บ น้้ า หนั ก บรรทุ ก ของ
เสาเข็มนั้นสามารถพิจารณาได้จาก (i) วิธีสถิตศาสตร์ (Static Method) โดย
ประเมินก้าลังรับน้้าหนักของเสาเข็มจากข้อมูลการเจาะส้ารวจดินในสนาม
(Soil Investigation) (ii) วิ ธี พ ล ศ า ส ต ร์ (Dynamic Method) เ ป็ น ก า ร
ประมาณก้า ลังรับ น้้าหนักของเสาเข็มในขณะที่ท้าการตอกเสาเข็ มโดยใช้
ข้อมูลจากการตอกเสาเข็มได้แก่ น้้าหนักของตุ้ม ความสูงที่ยก และระยะที่
เสาเข็ มจมลงเมื่อ ตอก วัสดุรองหั ว เสาเข็ ม และ (iii) การทดสอบก้า ลังรับ
น้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มในสนาม ประกอบไปด้วยการทดสอบก้าลังรับ
น้้า หนั ก บรรทุ ก ของเสาเข็ ม แบบสถิ ตย์ (Static pile load test) และการ
ทดสอบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบพลศาสตร์ (Dynamic pile
load test)
โดยทั่วไปขั้นตอนในการออกแบบและประเมินก้าลังรับน้้าหนักบรรทุก
ของเสาเข็มนั้น ผู้ออกแบบจะท้าการพิจารณาข้อมูลชั้นดินเพื่อประเมินก้าลัง
รับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม จากนั้นจะท้าการระบุขนาดและความยาวของ
เสาเข็มที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ ในกรณีของเสาเข็มตอก
(Driven pile) หลังจากทราบขนาดและความยาวของเสาเข็มแล้ว ระหว่างที่
ท้าการตอกเสาเข็มจะมีการประเมินก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วย
วิธีพลศาสตร์ จากการใช้สมการตอกเสาเข็ม (Pile driving formulae) เพื่อ
เป็นการควบคุมคุณภาพว่าเสาเข็มที่ได้ออกแบบไว้นั้นสามารถรับน้้า หนัก
บรรทุกได้อย่างปลอดภัย ในกรณีของเสาเข็มเจาะ (Bored pile) ขั้นตอนนี้
ไม่สามารถกระท้าได้เนื่องจากความแตกต่างของขั้นตอนการก่อสร้างระหว่าง
เข็ ม ตอกและเข็ ม เจาะ ภายหลั ง การติ ด ตั้ ง เสาเข็ ม ส้ า หรั บ โครงการที่ มี
งบประมาณเพียงพอ จะมีการทดสอบเสาเข็มในสนามเพื่อเป็นการยืนยัน
ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกอีกครั้ง จะเห็นได้ว่าในกรณีของเสาเข็มตอก ก้าลังรับ

ค้าส้าคัญ: น้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็มแบบพลศาสตร์

Abstract
This study compares the pile capacity predicted from static
method and dynamic load test of 13 driven piles from Hua Hin
to Prachuabkirikhan track doubling construction project.
Undrained shear strength obtained from four SPT-N interpretation
equations including Terzaghi (1967), NAVFAC (1986), Stroud
(1974), and Pitupakorn (1982) are use in the pile capacity
estimation and later compare with dynamic pile load test results.
The study found that equation proposed by NAVFAC (1986)
is the most accurate and precise with average bias of 1.05 and
the coefficient of variation of 0.19
Keywords: Pile capacity, Dynamic Pile Load Test
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น้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มตันเดียวกันนั้นมีความก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกสาม
f1 คื อค่ าคงที่ ซึ่งขึ ้นอยู่กับ ค่ าสภาพความเป็ นของแข็ง (Plasticity index.
ค่า กล่าวคือ พิจารณาจากวิธีสถิตศาสตร์ พิจารณาจากสมการตอกเสาเข็ม PI) โดยที่
f1 = 4.2 สาหรั บค่ า PI > 30
และพิจารณาจากการทดสอบเสาเข็มในสนาม ส่วนกรณีของเสาเข็มเจาะจะมี
f1 = 4 - 5 สาหรั บค่ า 20<PI<30
ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกสองค่าคือ จากวิธีสถิตศาสตร์และจากการทดสอบ
f1 = 6 -7 สาหรั บค่ า PI < 20
เสาเข็มในสนาม
NAVFAC [4] ได้เสนอสมการอย่า งง่ายในการท้านายค่าก้า ลังรับ แรง
งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม
ตอกของโครงการก่ อ สร้า งรถไฟทางคู่ ช่ว งหั ว หิ น – ประจวบคีรีขั นธ์ ซึ่ง เฉือนจากค่า SPT-N ดังแสดงในสมการที่ (3)
2
(t/m2)
(3)
ประเมินก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกด้วยวิธีสถิตศาสตร์และจากผลการทดสอบ
Su  N
3
เสาเข็มในสนามแบบพลศาสตร์
ส้ า หรั บ ดิ นเหนี ย วกรุง เทพ Pitupakorn (1983) [5] ได้ เ สนอสมการ
ท้านายค่าก้าลังรับแรงเฉือนของดินโดยจ้าแนกดินออกเป็นสองประเทศคือ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Low Plasticity Clay, CL และ high Plasticity Clay, CH แสดงดังสมการ
2.1 การเจาะสารวจและทดสอบดินในสนาม
ที่ (4) และ (5) ตามล้าดับ
ในประเทศไทยการเจาะส้ารวจชั้นดินในสนามส่วนมากเป็นการเจาะดิน
2
(4)
Su  0.520 N (t/m ) ส้าหรับ CL
แบบเจาะล้าง (Wash Boring) โดยใช้เครื่องเจาะแบบสามขา (Tripod) หรือ
2
(5)
Su  0.685N (t/m ) ส้าหรับ CH
เครื่องเจาะแบบโรตารี่ (Rotary drilling) ระหว่างการเจาะส้ารวจจะมีการ
สิรัญญา และปวริส [6] ได้ท้าการศึกษาการทบทวนวิธีการออกแบบ
ทดสอบดิ น ในสนาม Standard Penetration Test (SPT)[1] ทุ ก ๆ 1.5
ฐานรากเสาเข็ ม ปั จ จุ บั น ในพื้นที่ก รุงเทพมหานคร พบว่า สมการในการ
เมตร จนสิ้นสุดการเจาะส้ารวจ การทดสอบด้วยวิธีนี้ได้พัฒนาขึ้นมาราวปี
ท้านายค่าก้าลังรับแรงเฉือนจากค่า SPT-N ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยคือ
ค.ศ. 1927 ซึ่งในปัจจุบันเป็นวิธีทดสอบที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเป็นการ
สมการของ NACFAC (1986 )[4] รองลงมาคือสมการของ Stroud (1974)
ทดสอบที่ประหยัดที่สุดที่จะได้ข้อมูลชั้นดินมาใช้ในการออกแบบฐานราก
[3] และสมการของ Pitupakorn (1983) [5] ตามล้าดับ
ขั้ นตอนการทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) มีขั้ นตอน
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้สมการทั้งสามในการแปลผลว่า SPT-N เป็นค่า
คือ ตอกกระบอกแบบผ่าซีกแบบมาตรฐาน (Split Spoon Sampler) ให้
ก้าลังรับแรงเฉือนเพื่อใช้ในการค้านวณก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม
ปลายของกระบอกวางอยู่พอดีกับระดับก้นหลุมเจาะ จากนั้นท้าการตอกจะ
จากนั้ น จะท้ า การเปรี ย บเที ย บค่ า ก้า ลั ง รั บ น้้ า หนัก บรรทุ ก ที่ ไ ด้ จ ากการ
ใช้ตุ้มตอกที่มีน้าหนัก 140 ปอนด์ (63.5 กิโลกรัม) ในการตอกแต่ละครั้งจะ
ค้านวณและผลจากการทดสอบก้าลังรับน้าหนักบรรทุกแบบพลศาสตร์เพื่อ
ยกตุ้ ม สู ง 30 นิ้ ว (762 มิ ล ลิ เ มตร) ตกอย่ า งอิ ส ระ โดยตอกจะตอกให้
เปรียบเทียบหาสมการการแปลงค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรงเฉือนของ
กระบอกจมลงในดินเป็นระยะ 18 นิ้ว โดยแบ่งระยะของการตอกเป็น 3
ดินที่เหมาะสมกับชั้นดินในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ช่วง ช่วงละ 6 นิ้ว ค่า SPT-N จะเป็นจ้านวนครั้งของการตอก 12 นิ้วสุดท้าย
2.3 การคานวณกาลังรับนาหนักบรรทุกของเสาเข็มเดี่ยว
หน่วยของค่า SPT-N จะเป็น ครั้งต่อฟุต (blows/ft) ที่ไม่รวมเอาจ้านวน
ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกประลัย (Ultimate pile capacity) ของเสาเข็ม
ครั้งของการตอก 6 นิ้วแรกเนื่องจากดินส่วนนี้จะถูกรบกวนอย่างมากจาก
ที่ความลึก ใดๆ คือ ผลรวมระหว่า งแรงเสีย ดทานประลัย (Ultimate skin
กระบวนการเจาะดิน ในกรณี ที่ ต อกทดสอบแล้ว ตอกไม่ ลงจะหยุดการ
friction) และแรงแบกทานประลัย (Ultimate end bearing ) ดังแสดงใน
ทดสอบเมื่อ (i) ตอกเกินกว่า 50 ครั้งแล้วกระบอกจมลงเพียง 6 นิ้ว (ii) ตอก
สมการที่ (6)
เกินกว่า 100 ครั้งเพื่อให้กระบอกจมลง 12 นิ้ว (iii) ตอกต่อเนื่องกัน 10
(6)
Q Q Q
ครั้งแล้วกระบอกไม่จมลงเลย ในกรณีที่ไม่สามารถตอกทดสอบจนถึงระยะ
ult
f
b
โดยที่
ตามมาตรฐาน 12 นิ้ว จะบันทึกผลการทดสอบเป็นจ้านวนครั้งของการตอก
Qult คือ กาลังรั บนา้ หนักบรรทุกประลัยของเสาเข็ม
ต่อระยะที่จมลงโป ตัวอย่างเช่น 85/4 นิ้ว หมายถึงตอกทดสอบ 85 ครั้ง
Q f คือ แรงเสี ยดทานประลัย (ตัน)
แล้วกระบอกจมลง 4 นิ้ว เป็นต้น
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงเฉือนและ SPT-N
Qb คือ แรงแบกทานประลัย (ตัน)
แรงเสียดทานประลัย (Ultimate skin friction) สามารถค้านวณได้จาก
Terzaghi [2] ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างก้าลังรับแรงเฉือนของดิน
สมการที่ (7)
เหนียวและค่า SPT-N ดังสมการที่ (1)
(7)
(1)
Q f   ( f s .L.P)
Cu  6.25 N (kPa)
โดยที่
Stroud [3] น้า เสนอสมการความสัมพันธ์ระหว่างก้าลังรับ แรงเฉือน
ของดินเหนียวและค่า SPT-N ส้าหรับดินเหนียวในสหราชอาณาจักร แสดง
Q f คือ แรงเสี ยดทานประลัย (ตัน)
ดังสมการที่ (2)
f s คือ หน่วยแรงเสี ยดทานประลัย (ตันต่อตารางเมตร)
L คือ ความลึกของชั้นดินที่พิจารณา (เมตร)
(2)
Cu  f1 N60 (kPa)
P คือ เส้นรอบรู ปของเสาเข็ม (เมตร)
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หน่วยแรงเสียดทานประลัย (Unit skin friction) ของเสาเข็มตอกในชั้น ตารางที่ 1 ค่าของมุมเสียดทานระหว่างเสาเข็มกับดิน  ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ
พื้นผิว (Kulhawy, 1990)[9]
ดินเหนียวสามารถค้านวณได้จากสมการที่ (8)
Pile/soil interface condition
f
(8)
f s   Su
ผิวเรียบ -ผิวเหล็กเรียบกับทราย

0.5f ’ – 0.7f ’

ผิวขรุขระ –ผิวเหล็กลอนลูกฟูกกับทราย

0.7f ’ – 0.9f ’

 คือ แฟคเตอร์ ยึดเกาะ (Adhesion factor)

ผิวเสาเข็ม คสล. สาเร็จรูปกับทราย

0.8f ’ – 1.0f ’

Su คือ กาลังรั บแรงเฉื อนแบบไม่ ระบายนา้

ผิวเสาเข็มเจาะและหล่อคอนกรีตในที่กบั ทราย

โดยที่

f s คือ หน่ วยแรงเสี ยดทานที่ผิว (Unit skin friction)

ค่าแฟคเตอร์ยึดเกาะได้จากกราฟความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ระหว่าง
Adhesion factor และ Undrained Shear Strengthส้า หรับ เสาเข็ ม ตอก
แสดงดังรูปที่ 1

ผิวเสาเข็มไม้กบั ทราย

1.0f ’
0.8f ’ – 0.9f ’

หน่วยแรงต้านประลัยที่ปลายเสาเข็มตอกส้าหรับชั้นดินเหนียวค้านวณ
ได้จากสมการที่ (11) โดยค่า หาได้จากกราฟแสดงในรูปที่ 2
(11)
qb  Nc Su
โดยที่

qb คือ หน่ วยแรงต้านประลัยที่ปลายเสาเข็ม
N c คือ ตัวแปรกาลังรั บแรงแบกทาน
Su คือ กาลังรั บแรงเฉื อนแบบไม่ ระบายนา้

เมื่อเสาเข็มมีความลึกมากกว่า 3 เท่าของหน้ากว้างเสาเข็ม ค่า ตัวแปร
ก้าลังรับแรงแบกทานจะไม่เพิ่มขึ้นตามความลึกอีก ซึ่งในทางปฏิบัติเท่ากับ 9
ดังนั้นในกรณีของหน่วยแรงต้านที่ปลายเสาเข็มประลัยส้าหรับชั้นดินเหนียว
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Adhesion factor และ
คือ
Undrained Shear Strength (Holmberg, 1970) [7]
(12)
หน่วยแรงเสียดทานผิว (Unit skin friction) ของเสาเข็มตอกในชั้นดิน qb  9Su
ส้าหรับกรณีปลายเสาเข็มตอกที่วางอยู่บนชั้นดินทราย หน่วยแรงต้าน
ทรายค้านวณได้จากสมการที่ (9)
'
(9) ปลายเข็มประลัยค้านวณได้จากสมการของ Terzaghi (1943)[10]
f s   v K s tan 
(13)
โดยที่
qb  N q . v'
f s คือ หน่ วยแรงเสี ยดทานผิว (Unit skin friction)

โดยที่

 คื อ ความเค้ นกดทั บ ประสิ ทธิ ผ ลเนื่ อ งจากน้ า หนั ก ของมวลดิ น
( Effective overburden pressure) โดยพิ จ ารณาที่ จุ ด
กึ่งกลางชั้น
K s คือ ค่ าสั มประสิ ทธิ์ แรงดันดินด้ านข้ าง

qb คือ หน่ วยแรงต้านประลัยที่ปลายเสาเข็ม

'
v

Nq

 v' คื อ ความเค้ น กดทั บ ประสิ ทธิ ผลเนื่ อ งจากน้ า หนั ก ของมวลดิ น
(Effective overburden pressure) โดยพิ จารณาที่ ปลาย
เสาเข็ม

 คือ มุมเสี ยดทานระหว่ างเสาเข็มกับดิน

ค่ า Nq นั้ น หาได้ จ ากความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งค่ า SPT-N กั บ Angle of
shearing resistance แ ล ะ Bearing capacity factor กั บ Angle of
shearing resistance เสนอโดย Peck และคณะ (1974) โดยอ้างอิงค่า Nq
มาจากสมการของ Terzaghi แสดงดังรูปที่ 3

ตารางที่ 1 ค่าของสัมประสิทธิแ์ รงดันดินด้านข้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธกี ารก่อสร้าง
(Tomlinson, 1995)[8]
วิธีการก่อสร้าง

K s / K0

เสาเข็มตอก ดินถูกแทนที่มาก

1.00 - 2.00

เสาเข็มตอก ดินถูกแทนที่น้อย

0.75 – 1.75

เสาเข็มเจาะและหล่อคอนกรีตในที่

0.70 – 1.00

คือ ค่ า Bearing capacity factor

แรงแบกทานประลัยสามารถค้านวณจากสมการที่ (10)
Qb  qb . Ab
โดย
Qb คือ แรงแบกทานประลัย (ตัน)
qb คือ หน่วยแรงต้านประลัยที่ปลายเสาเข็ม
Ab คือ พืนที่หน้าตัดของเสาเข็ม (ตารางเมตร)

(10)

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Bearing capacity factor กับ friction angle
(Meyerhof, 1974)[11]
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ความเป็นของแข็ ง (Plastic Limit) ของดินเหนียว จากนั้นในช่วง 5 – 10
เมตร จะมีกะเปาะชั้นทรายแน่นมากแทรกอยูใ่ นชั้นดินเหนียว และในช่วง 10
–15 เมตร จะเป็นชั้นทราย แผ่กว้างอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง คุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินแสดงดั งตารางที่ 3 ค่า SPT-N ของหลุมเจาะจ้านวน 13
หลุมเจาะแสดงดังรูปที่ 5
ตารางที่ 3 คุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของดิน
Depth (m)
0 - 5.0

Soil description
Medium to stiff CLAY (CL)

Natural
water content
(%)

Unit Weight
(T/m3)

PI
(%)

SPT-N
(Blows/Ft)

12.53 - 46.20

1.87 - 2.17

8.84 - 16.93

2 - 45

5.0 - 10.0 Hard CLAY (CL)

8.87 - 32.65

1.90 - 2.29

9.00 - 16.82

24 - 50/6"

10.0 - 15.0 Very dense SAND (SC)

8.19 - 27.96

1.92 - 2.21

8.20 - 14.84

24 - 50/6"

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า SPT-N กับ Angle of shearing resistanceและ
Bearing capacity factor (Peck, Hanson and Thornburn, 1974)[12]

2.4 การทดสอบกาลังรับนาหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบพลศาสตร์
การทดสอบก้ า ลั ง รั บ น้้ า หนั ก บรรทุ ก ของเสาเข็ ม แบบพลศาสตร์
(Dynamic Pile Load Test) เป็นการทดสอบหาก้าลังรับน้้าหนักของเสาเข็ม
โดยใช้ ตุ้มน้้า หนัก ปล่อยกระแทกที่หัวเสาเข็ม เมื่อ หั ว เสาเข็มถู กตอกด้วย
อุปกรณ์ตอกทดสอบจะเกิดคลื่นหน่วยแรงขึ้นภายในเสาเข็ม คลื่นหน่วยแรง
นี้จะเดินทางจากหัวเสาเข็มไปสู่ปลายเสาเข็มและเกิดการสะท้อนจากปลาย
เสาเข็มกลับสู่หัวเสาเข็มนอกจากการสะท้อนที่ปลายเสาเข็มแล้วในระหว่างที่
คลื่นหน่วยแรงเดินทางไปตามความยาวของเสาเข็มอาจเกิดการสะท้อนกลับ
ได้ด้วย สัญญาณคลื่นสะท้อนที่วัดได้เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกันระหว่างคลื่น
สะท้อ นที่ได้จ ากเสาเข็ มที่มีแ รงต้า นทานจากชั้นดินต่้า กับ เสาเข็ มที่มีแ รง
ต้านทานจากชั้นดินสูงจะพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยคลื่นที่เดินทางผ่านชั้น
ดินที่มีแรงต้านทานสูงมีแนวโน้มที่จะสูญเสียพลังงานมากกว่า ดังนั้นความ
แรงของคลื่นสะท้อนที่วัดได้จึงเป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงแรงต้านทานของชั้นดินหรือ
ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มได้
วิธีทฤษฎีคลื่นหน่ว ยแรงใช้ค่า ความเครีย ดและความเร็ว ของอนุภาค
เสาเข็ มที่วัด ได้จ ากเหตุก ารณ์ตอกเป็ นข้ อ มูลหลัก เพื่อ ประเมินพฤติกรรม
สภาพ หรือ ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยพิจารณาความแรงของ
สัญญาณและเวลาที่คลื่นหน่วยแรงสะท้อนกลับจากต้าแหน่งต่างๆ ตามความ
ยาวเสาเข็มเปรียบเทียบกับผลการค้านวณโดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
[13]

รูปที่ 4 การทดสอบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบพลศาสตร์

3. ขั้นตอนการศึกษา
3.1 ลักษณะชันดิน
ลักษณะชั้นดินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์
ช่ว ง กม.233+387 ถึ ง กม.270.629 ในพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด
และ อ.กุ ย บุ รี โดยในช่ ว ง 5 เมตรแรกเป็ น ชั้ น ดิ น เหนี ย วแข็ ง มาก (Low
plasticity Clay, CL) มีส่วนประกอบของน้้าในมวลดินใกล้เคียงกับค่าสภาพ
GTE40-4
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3.2 เสาเข็มที่ทาการทดสอบ
โครงการก่อ สร้า งรถไฟทางคู่ช่ว งหั ว หิ น – ประจวบคีรีขั นธ์ วิศวกร
โครงสร้า งได้อ อกแบบ ขนาดและก้า ลังรับ น้้า หนักบรรทุกปลอดภัยของ
เสาเข็ มไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4 การศึก ษาครั้งนี้น้า ข้ อ มูลการทดสอบ
เสาเข็มตอกขนาด 52.5x52.5 ซม. ที่ออกแบบไว้พื่อรองรับสะพานคอนกรีต
จ้านวน 13 ต้น โดยเสาเข็มทุกต้นอยู่ในชั้นดินเหนียว
ตารางที่ 4 เสาเข็ ม ของโครงการก่ อ สร้ า งรถไฟทางคู่ ช่ ว งหั ว หิ น –
ประจวบคีรีขันธ์
ขนาดเสาเข็ม
(ซม.)
35x35
40x40
52.5x52.5

BH-12
BH-25
BH-28
BH-35
BH-36
BH-40
BH-41
BH-42
BH-45
BH-46
BH-48
BH-51
BH-57

BH
BH-12
BH-25
BH-28
BH-35
BH-36
BH-40
BH-41
BH-42
BH-45
BH-46
BH-48
BH-51
BH-57

น้าหนักบรรทุก ความยาวเสาเข็ม
ปลอดภัย (ตัน)
(เมตร)
สะพานเหล็กหรือถนนยกระดับ
50
8 -15
ทางลาดของสะพานหรือถนนยกระดับ
60
7 – 17
สะพานคอนกรีต
100
8 - 19

ตารางที่ 5 แรงเสียดทานผิวประลัยของเสาเข็มตอก
BH

ตารางที่ 6 แรงต้านทานปลายเข็มประลัยของเสาเข็มตอก

การใช้งานของเสาเข็มตอกคอนกรีต

3.3 กาลังรับนาหนักบรรทุกของเสาเข็ม
จากข้ อ มู ล การเจาะส้ า รวจชั้ น ดิ น ในบริ เ วณที่ ท้ า การติ ด ตั้ ง เสาเข็ ม
จ้ า นวน 13 หลุ ม พบว่ า ไม่ ไ ด้ ท้ า การเก็ บ ตั ว อย่ า งแบบไม่ ร บกวน
(Undisturbed) เนื่องจากดินในบริเวณดังกล่าวเป็นดินเหนียวแข็ง ค่าก้าลัง
รับรับแรงเฉือนของดินเหนียวจึงต้องอาศัยการแปลผลจากความสัมพันธ์
ระหว่างค่า SPT-N และก้าลังรับแรงเฉือนของดิน ด้วยสมการของ Terzaghi
(1967) NAVFAC (1986) Stroud (1974) และ Pitupakorn (1983) จากนัน้
น้าค่าก้าลังรับแรงเฉือนมาวิเคราะห์หาค่าก้าลังรั บน้้าหนักบรรทุกประลัย
ของเสาเข็ม ส่วนผลการทดสอบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มภาย
หลังจากการติดตั้งเสาเข็ม (Restrike) ประมาณ 30 วัน พบว่าค่าก้าลังรับ
น้้ า หนั ก บรรทุ ก ปลอดภัย ของเสาเข็ ม ทุ ก ต้ น ผ่ า นเกณฑ์ ต ามที่วิ ศ วกรได้
ออกแบบไว้ ค่าแรงเสียดทานผิวประลัย ค่าแรงต้านทานปลายเข็มประลัย
และก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็ม โดยใช้ค่าก้าลังรับแรงเฉือน
ของดิ น ที่ ไ ด้ จ ากสมการของ Terzaghi (1967) NAVFAC (1986) Stroud
(1974) และ Pitupakorn (1983) มาใช้ในการค้านวณหาค่า แรงเสียดทาน
ผิวประลัยของเสาเข็มตอกตามสมการที่ 8 และค่าก้าลังแรงต้านทานปลาย
เข็มประลัยของเสาเข็มตอกตามสมการที่ 12 ผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังตารางที่ 5
ถึงตารางที่ 7
Pile Tip
(m)
10
12
12
8
8
8
10
9
11
12
14
12
11

Terzaghi
110.0
137.0
145.0
87.0
102.0
86.0
169.0
93.0
160.0
143.0
133.0
143.0
125.0

NAVFAL
212.0
252.0
290.0
158.0
197.0
161.0
332.0
156.0
318.0
287.0
239.0
261.0
236.0

Skin friction (t)
Stroud Putipakorn
122.0
170.0
147.0
199.0
172.0
232.0
94.0
127.0
111.0
154.0
93.0
128.0
187.0
261.0
101.0
131.0
176.0
249.0
158.0
225.0
142.0
189.0
155.0
210.0
139.0
190.0

DLT
102.5
161.3
154.1
63.4
101.7
92.6
92.9
71.7
176.6
108.7
183.4
116.9
121.4
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Pile Tip
(m)
10
12
12
8
8
8
10
9
11
12
14
12
11

Terzaghi
54.0
35.0
36.0
42.0
52.0
41.0
70.0
48.0
79.0
55.0
47.0
40.0
55.0

NAVFAL
113.0
74.0
78.0
88.0
109.0
86.0
147.0
100.0
165.0
115.0
99.0
84.0
116.0

End Bearing (t)
Stroud Putipakorn
61.0
88.0
40.0
58.0
55.0
67.0
47.0
68.0
59.0
85.0
46.0
67.0
79.0
115.0
53.0
78.0
89.0
129.0
61.0
89.0
53.0
77.0
45.0
65.0
62.0
90.0

DLT
233.5
156.7
117.0
195.6
236.3
209.6
220.1
196.3
218.6
231.5
246.9
203.1
285.4

ตารางที่ 7 ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็มตอก
BH
BH-12
BH-25
BH-28
BH-35
BH-36
BH-40
BH-41
BH-42
BH-45
BH-46
BH-48
BH-51
BH-57

Pile Tip
(m)
10
12
12
8
8
8
10
9
11
12
14
12
11

Terzaghi
164.0
172.0
181.0
129.0
154.0
127.0
239.0
141.0
239.0
198.0
180.0
183.0
180.0

Ultimate Pile Capacity (t)
NAVFAL
Stroud Putipakorn
325.0
183.0
258.0
326.0
187.0
257.0
368.0
227.0
299.0
246.0
141.0
195.0
306.0
170.0
239.0
247.0
139.0
195.0
479.0
266.0
376.0
256.0
154.0
209.0
483.0
265.0
378.0
402.0
219.0
314.0
338.0
195.0
266.0
345.0
200.0
275.0
352.0
201.0
280.0

DLT
336.0
318.0
271.1
259.0
338.0
302.2
313.0
268.0
395.2
340.2
430.3
320.0
406.8

3.4 การเปรียบเทียบกาลังรับนาหนักบรรทุกของเสาเข็ม
ตัวแปรทางสถิติที่ใช้ในการระบุความถูกต้อง (Accuracy) และแม่นย้า
(Precision) .ในการเปรียบเทียบค่าก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มโดย
วิธีสถิตศาสตร์และจากผลการทดสอบแบบพลศาสตร์ ได้แก่ ค่าความเอน
เอียง (Bias) ซึ่งหาค่าได้จากสมการที่ (14)
Q
(14)
 p


Qm
 i

(15)

N

โดยที่

 คือ ความเอนเอี ยง
Qm คือ กาลังรั บนา้ หนักบรรทุกจากการทดสอบแบบพลศาสตร์
Qp คือ กาลังรั บนา้ หนักบรรทุกจากวิธีสถิตศาสตร์

จากนั้นท้าการวิเคราะห์หาค่า เฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่า
ความเอนเอี ย ง และหาค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Sample Standard
Deviation) ของความเอนเอียงจากสมการที่ (16) เพื่อน้ามาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation, COV) จากสมการที่
(17)

GTE40-5
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 (   )

2

(16)

i

N 1

(17)


COV 


โดยที่
COV คือ สั มประสิ ทธิ์ ความแปรผัน

 คือ ค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ตของความเอนเอียง
 คือ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเอนเอี ยง

ในการระบุความถูกต้องของการท้านายจะพิจารณาจากค่า ความเอน
เอียง (Bias) ซึ่งการท้านายจะถูกต้องเมื่อมีค่าเข้าใกล้ 1 และความแม่นย้าใน
การท้านายจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (COV) โดยหากค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรผันมีค่าน้อยๆ แสดงถึงการท้านายนั้นมีความแม่นย้า
สูง
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ต้านทานปลายเข็มประลัยต่้ากว่าการทดสอบในสนาม โดยหากใช้สมการ
ของ NAVFAC (1986) ในการแปลผลค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรงเฉือน
ของดินในการท้านายค่าก้าลังรับแรงต้านทานปลายเสาเข็มจะให้ค่าก้าลัง
ต้านทานปลายเสาเข็มเพียงครึ่งหนึ่งของผลการทดสอบแบบพลศาสตร์ใน
สนาม ผลการเปรีย บเที ย บของก้า ลังต้า นทานปลายเสาเข็ มจากวิธีสถิ ต
ศาสตร์และการทดสอบในสนามโดยวิธีพลศาสตร์ แสดงดังตารางที่ 9 แสดง
ดังรูปที่ 7
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบแรงต้านทานปลายเข็มประลัย
SPT-N Interpretation
Terzaghi
NAVFAC
Stroud
Pitupakorn

Average Bias
0.24
0.51
0.28
0.40

Standard Deviation
0.05
0.12
0.08
0.10

COV
0.23
0.23
0.29
0.25

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการเปรียบเทียบแรงเสียดทานผิวประลัยของเสาเข็ม
จากการแปลผลค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรงเฉือนของดินโดยสมการ
ที่แตกต่างกัน 4 สมการ พบว่าทั้ง 4 สมการให้ค่าการท้านายก้าลังรับแรง
เสียดทานประลัยสูงกว่าค่าที่ได้จากการทดสอบเสาเข็มในสนาม โดยสมการ
ของ Terzaghi (1967) ให้ค่าก้าลังรับแรงเสียดทานประลัยที่ใกล้เคีย งกับ
การทดสอบในสนามมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบแสดงดัง ตารางที่ 8 และ
รูปที่ 6
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบแรงเสียดทานผิวประลัยของเสาเข็ม
SPT-N Interpretation
Terzaghi
NAVFAC
Stroud
Pitupakorn

Average Bias
1.11
2.10
1.22
1.68

Standard Deviation
0.29
0.57
0.32
0.45

COV
0.26
0.27
0.26
0.27

รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบแรงต้านทานปลายเข็มประลัย

4.3 ผลการเปรียบเทียบกาลังรับนาหนักบรรทุกของเสาเข็ม
ในภาพรวมของก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็ม สมการแปล
ผลค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรงเฉือนของ NAVFAC (1986) มีความถูก
ต้ อ ง (Accuracy) ในการท้ า นายค่ า ก้ า ลั ง รั บ น้้ า หนั ก บรรทุ ก ประลั ย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบในสนามมากที่สุด ส่วนสมการแปลผลค่า SPTN เป็นก้าลังรับแรงเฉือนของดินของ Terzaghi (1967) สามารถท้านายค่า
ก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม ได้เพียงครึ่งหนึ่งของค่าที่ได้จากการ
ทดสอบแบบพลศาสตร์ในสนาม ผลการเปรียบเทียบแสดงดัง ตารางที่ 10
และรูปที่ 8
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบก้าลังรับน้า้ หนักบรรทุกของเสาเข็ม

รูปที่ 6 ผลการเปรียบเทียบแรงเสียดทานผิวประลัยของเสาเข็ม

4.2 ผลการเปรียบเทียบแรงต้านทานปลายเข็มประลัย
ก้าลังรับแรงต้านทานปลายเข็มประลัยที่ได้จากการท้านายจากวิธีสถิต
ศาสตร์ โดยสมการแปลผลค่ า SPT-N ทั้ ง สี่ ส มการให้ ค่ า ก้ า ลั ง รั บ แรง

SPT-N Interpretation
Terzaghi
NAVFAC
Stroud
Pitupakorn

GTE40-6

Average Bias
0.54
1.05
0.60
0.83

Standard Deviation
0.10
0.22
0.13
0.17

COV
0.19
0.21
0.21
0.21

1582

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

[3]

[4]
[5]

[6]

รูปที่ 8 ผลการเปรียบเทียบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม

5. บทสรุป
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็มจาก
การค้านวณด้วยวิธีสถิตศาสตร์และจากผลการทดสอบแบบพลศาสตร์ส้าหรับ [7]
ชั้นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. สมการแปลผลค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรงเฉือนของดินของ
Terzaghi (1967) มี ค วามถู ก ต้ อ งและแม่ นย้า มากที่ สุ ดในการท้า นายค่า
ก้าลังรับแรงเสียดทานของเสาเข็มตอกส้าหรับชั้นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีความเอนเอียงเฉลี่ย เท่ากับ 1.11 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
เท่ากับ 0.26
2. สมการแปลผลค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรงเฉือนของดินของ
NAVFAC (1986) มีความถูกต้องมากและแม่นย้ามากที่สุดในการท้านายค่า
ก้ า ลั ง รั บ แ รงต้ า นทา นปลาย เสาเข็ ม ตอก ส้ า หรั บ ชั้ น ดิ น จั ง หวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยมี ค วามเอนเอี ย งเฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.51 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.23
3. สมการแปลผลค่า SPT-N เป็นค่าก้าลังรับแรงเฉือนของดินของ
NAVFAC (1986) มีความถูกต้องมากและแม่นย้ามากที่สุดในการท้านายค่า
ก้ า ลั ง รั บ น้้ า หนั ก บรรทุ ก ขอ ง เสา เข็ ม ตอกส้ า หรั บ ชั้ น ดิ น จั งห วั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยมี ค วามเอนเอี ย งเฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.05 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 0.19

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]
[13]
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษากาลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพปรับปรุง
ด้วยเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ที่แปรผันตัวแปรต่าง ๆ เพื่อหาความเป็นไปได้
ในการใช้ปรับปรุงดินเหนียวอ่อนทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ เถ้าชานอ้อยเป็น
วัสดุเหลือทิ้งที่ได้มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถูกนามาใช้เป็น
วัสดุตั้งต้นของจีโอโพลิเมอร์ สารอัลคาไลน์ที่ใช้ได้มาจากโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) และโซเดี ย มซิ ลิ เ กต (Na2SiO3) งานวิ จั ย นี้ ท าการศึ ก ษา
อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมของสารอั ล คาไลน์ และความเข้ ม ข้ น ของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช้ปริมาณความชื้นของดินที่พิกัดเหลวของดิน และใช้
ปริมาณเถ้าชานอ้อยที่ร้อยละ 30 ที่อายุบ่มต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าค่า
กาลังอัดแกนเดียวที่อายุบ่ม 28 วัน มีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ต่อโซเดียมซิลิเกตที่ 60:40 ปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ที่ 7.5 โมลาร์ ปริมาณเถ้า ชานอ้ อยที่ ร้อยละ 30 ของน้าหนัก ดินแห้ง
และปริมาณความชื้นของดินที่ขีดจากัดเหลว
คาสาคัญ: ดินเหนียวอ่อน, เถ้าชานอ้อย, กาลังอัดแกนเดียว, จีโอโพลิเมอร์

Abstract
This research presents the unconfined compressive strength
of the bagasse ash geopolymer admixed in soft clay Bangkok.
The study on varies according to variables to find the possibility
of using geopolymer improvement soft soil instead of using
cement. Bagasse ash (BA), an industrial by-product, was used as
a precursor of geopolymer. A mixture of sodium hydroxide
(NaOH) and sodium silicate (Na2SiO3) was used as a liquid
alkaline activator. This research was studied the suitable ratio
between alkaline activator and sodium hydroxide concentration.
The soil moisture content at the liquid limit and bagasse ash
content at 30% per weight of dry soil were used in this research.
The study found the highest 28 days unconfined compressive
strength at the ratio of sodium hydroxide to sodium silicate at

60:40, the sodium hydroxide concentration at 7.5 molars,
bagasse ash content at 30% and Liquid Limit (LL) of soil.
Keywords: Soft clay, Bagasse ash, Unconfined compressive
strength, Geopolymer.

1. บทนา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภค เช่น โครงสร้าง
คันดิน โครงสร้างฐานราก และโครงสร้างถนนบนชั้นดินเหนียวอ่อนในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมักประสบกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมเนื่องจาก
ดินเหนียวอ่อนมีปริมาณความชื้นในมวลดินสูง (ประมาณร้อยละ 60-140)
และมีค่า อั ตราส่ว นช่อ งว่า งสูง (Void ratio ประมาณ 2.0) [1],[2] ทาให้
ความสามารถในการรับกาลังต่า และมีการทรุดตัวสูง จึงได้มีการปรับปรุง
ดินเหนียวอ่อนเพื่อทาให้มีการรับกาลังได้ดีขึ้น โดยทั่วไปนิยมใช้วิธีการผสม
ซีเมนต์ในอั ตราส่วนที่ เหมาะสมเพื่อใช้ปูนซีเมนต์เป็ นวัสดุเชื่อมประสาน
เทคนิคการปรับปรุงดินแบบนี้ช่วยเพิ่มความต้านทานการอัดตัวและการรับ
กาลังอัด [3],[4],[5],[6] แต่เทคนิคการใช้ปูนซีเมนต์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ขบวนกา รผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ จ ะปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทาให้เกิดสภาวะเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยายกาศ [7]
จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้จีโอโพลีเมอร์ประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนากาลังของดินเหนียวอ่อน วัสดุจีโอโพลีเมอร์สามารถผลิตได้จาก
วัสดุที่มีองค์ประกอบของ SiO2 และ Al2O3 และกระตุ้นด้วยสารละลายที่มี
ความเป็นด่าง (Liquid alkaline) เช่น โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3), โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH) และ โปแตสเซีย มไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึ่งจะทาให้ มี
โครงสร้างจับตัวกันเป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตเป็นโครงสร้างกึ่งผลึกมี
ความแข็งแรงเมื่อแข็งตัวสามารถรับกาลังได้เช่นเดียวกับซีเมนต์ [8]
อีกทั้งงานวิจัยนี้จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าชานอ้อยซึ่ งเป็ น
วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานไฟฟ้ามาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นของจีโอโพลีเมอร์ ในการ
ปรั บ ปรุ ง ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของดิ น เหนี ย วอ่ อ นกรุ ง เทพ เพื่ อ รองรั บ งาน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาตัวแปรควบคุม (ตารางที่1) ได้แก่ ปริมาณ
เถ้ า ชานอ้ อ ย ปริมาณความชื้น ปริมาณสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์
อัตราส่วนโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ อายุบ่ม และการจาลอง
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อุณหภูมิในสภาวะอากาศฤดูร้อนที่ 38±2 องศาเซียลเซียส เพื่อเปรียบเทียบ ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมและจานวนตัวอย่าง
กับผลทดสอบดินผสมซีเมนต์เพียงอย่างเดียวตามมาตรฐานกรมทางหลวง
(กาลังอัดที่สภาวะไม่ระบายน้า (Su) 500 กิโลปาสกาล) [9]
ตัวแปร
จานวน

2. วัสดุและการเตรียมตัวอย่างการทดสอบ

อัตราส่วนเถ้าชานอ้อย

หมายเหตุ
30% (ต่อน้าหนักดินแห้ง)

1

2.1 วัสดุและสารละลาย
2.1.1 ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (Bangkok clay)
ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพได้มาจากโครงการก่อสร้างโดยเก็บที่ความลึก
ประมาณ 3-10 เมตร มีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.68 ขีดจากัดความ
เหลว (LL) เท่ากับร้อยละ 63.93 ขีดจากัดพลาสติก (PL) เท่ากับร้อยละ
25.49 ดัชนีพลาสติก (PI) เท่ากับร้อยละ 34.88 เมื่อนามาจาแนกตามระบบ
Unified Soil Classification จัดอยู่ในกลุ่มดินเหนียวที่มีพลาสติกสูง (CH)
2.1.2 ปูนซีเมนต์
ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ธ รรมดาประเภทที่ 1 ตามมาตร ฐาน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มอก. 15-2547 และมาตรฐาน ASTM C-150 มีค่า
ถ่ ว งจ าเพาะเท่ า กั บ 3.15 และมี ค วามละเอี ย ดเท่ า กั บ 2,900 ตาราง
เซนติเมตรต่อกรัม ปูนซีเมนต์ประกอบด้วยวัสดุเชื่อมประสานหลัก ร้อยละ
90 ถึง 95 จานวน 4 ชนิด ได้แก่ C3S, C2S, C3A และ C4AF [10]
2.1.3 เถ้าชานอ้อย
เถ้าชานอ้อยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงงานผลิตไฟฟ้าที่อาเภอครบุรี
จังหวันนครราชสีมา โดยการเผากากอ้อยที่อุณหภูมิประมาณ 600 ถึง 800
องศาเซลเซียสเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อนนามาใช้ในการทดสอบได้ทาการ
บดโดยเครื่องบด (Los Angeles Machine) เป็นเวลา 30 นาที เถ้าชานอ้อย
ที่ได้มีความละเอียดอยู่ในช่วงระหว่าง 2,800 ถึง 3,000 ตารางเชนติเมตร
ต่อกรัม อนุภาคของเถ้าชานอ้อยที่ผ่านการบดจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมุ มไม่
สม่าเสมอ [11]
2.1.4 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
NaOH เป็ นสารเคมีข องแข็ ง รูป เม็ด (bead) หรือ แผ่นเกล็ด (flake)
มีมวลโมเลกุล 40 กรัม/โมล ใช้กระบวนการอิเล็กโตไลซิสของเกลือในการ
ผลิต เมื่อ นามาละลายน้ามีฤ ทธิ์เป็ นด่างแก่ คือ สามารถแตกตัวให้อิออน
โซเดียม (Na+) และอิออนไฮดรอกไซด์ (OH-) ได้หมด โซเดียมไฮดรอกไซด์
มีความ ถ่วงจาเพาะประมาณ 2.12 ที่อุณหภูมิ 20 oC และมีจุดหลอมเหลว
318 oC [12]
2.1.5 สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3)
โซเดีย มซิลิเกตเป็ นสารประกอบของโซเดีย มออกไซด์ (Na2O) และ
ซิ ลิ ก อนไดออกไซด์ ห รื อ ซิ ลิ ก า (SiO2) มี ส ถานะเป็ น ได้ ทั้ ง ของแข็ ง และ
ของเหลว ในการใช้งานหากเป็นของแข็งต้องละลายน้าก่อนใช้ โดยทั่วไปมัก
จาหน่ายอยู่ในรูปของสารละลายโซเดียมซิลิเกต [12]

ปริมาณความชื้นของดิน
เหนียวอ่อน

1

1.0LL (LL คือขีดจากัด
เหลว)

4

70:30, 60:40, 50:50,
40:60

ปริมาณสารละลาย/เถ้า
ชานอ้อย
ความเข้มข้นขอโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH)
อัตราส่วนปูนซีเมนต์

1

(L/BA = 1)

6

อายุบ่ม

3

2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15
โมลาร์
3%, 6%, 9%, 12%,
15%, 20%, 30%
7, 14, 28 วัน

อุณหภูมิการบ่ม

2

อุณหภูมิห้อง และ 38±2

จานวนตัวอย่างต่อ
1ส่วนผสม

3

อัตราส่วนของโซเดียมซิลิ
เกต/โซเดียมไฮดรอกไซด์
(Na2SiO3/NaOH)

7

องศาเซียลเซียส
ตัวอย่าง

2.2 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ
2.2.1 การเตรียมตัวอย่าง
ตัวอย่างดินเหนียวจะถูกนามาหาปริมาณความชื้น เตรียมไว้เพื่อนามา
ปรับความชื้นด้วยการผสมเข้ากับน้าตามปริมาณความชื้นที่กาหนดไว้ผสม
ดินเหนียวกับน้าให้เข้ากันทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนามาผสมกับ
เถ้าชานอ้อยและสารละลาย ที่อัตราส่วนที่กาหนด โดยทาการผสมในหม้อ
ผสมจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีโดยใช้ระยะเวลาผสม 3 ถึง 5 นาที จากนั้น
เทตัวอย่างลงในท่อพีวีซีที่มีขนาด 38 มม. และสูง 76 มม. บ่มตัวอย่างไว้ใน
แบบหล่อประมาณ 24 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นสม่าเสมอและแข็งตัว จากนั้น
แกะตัวอย่างออกจากแบบแล้วนาไปหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อป้องกันการ
สูญเสียความชื้น [13] และในการศึกษางานวิจัยนี้มีการจาลองสภาพอากาศ
ในประเทศไทยในฤดู ร้ อ นโดยใช้ อุ ณหภูมิ เ ฉลี่ย ที่ ป ระมาน 38±2 oC ใน
งานวิจัยนี้จึงได้นาตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 38±2 oC ตลอดจนอายุการบ่ม
ครบตามกาหนดหลังการนั้นจึงแกะพลาสติกใสออก วัดขนาดและชั่งน้าหนัก
ตัวอย่าง นาไปทดสอบกาลังอัดแกนเดียวแบบไม่ถูกจากัด (Unconfined
compressive strength) [14]
2.2.2 การทดสอบกาลังอัดแกนเดียวแบบไม่ถกู จากัด
เมื่ อ ตั ว อย่า งที่เ ตรี ย มไว้มี อ ายุบ่ ม ครบตามที่ ก าหนด จึ ง น าตั ว อย่า ง
จานวน 3 ตัวอย่างมาทดสอบ แล้วนาค่าเฉลี่ยมาเป็นผลการทดสอบการ
ทดสอบแรงอัดแกนเดียวแบบไม่ถูกจากัดเป็นไปตามมาตรฐาน
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ทล.ท.105/2525 หรือ ASTM D, 2166-06 [9] ในการทดสอบกาลังอัดแกน
เดียวกาหนดอัตราการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเท่ากับ 1 มิลลิเมตรต่อนาทีจนกว่า
ตัวอย่างจะวิบัติโดยค่ากาลังที่ต้องการมี ค่า Undrained Shear Strength
ที่หาจาก Unconfined Compression Test ต้องไม่น้อยกว่า 500 กิโลปาส
กาล ที่ 28 วัน [9]
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อิทธิพลของสารละลาย Na2SiO3/NaOH ต่อกาลังอัด แสดงให้เห็นว่า
อัตราส่วน Na2SiO3/NaOH เท่ากับ 70:30 ที่ให้กาลังอัดสูงในช่วง 7-14 วัน
แต่อัตราส่วน Na2SiO3/NaOH เท่ากับ 60:40 มีกาลังอัดสูงที่สุดที่อายุบ่ม
28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3
800
7.5 molars NaOH, 30%BA,1.0LL

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผลทดสอบ
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o
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รูปที่ 2 อิทธิพลของอัตราส่วนสารละลาย Na2SiO3/NaOH ต่อค่ากาลังอัดที่
NaOH 7.5 โมลาร์, ปริมาณความชือ้ 1.0LL อายุบ่ม 7 วัน ของตัวอย่างดิน
ที่บ่มแบบอบกับไม่อบ

100

50
2.5

5.0

7.5

10.0
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NaOH (Molars)

7.5 molars NaOH, 30%BA,1.0LL

รูปที่ 1 อิทธิพลของความเข้มข้นของ NaOH ต่อกาลังอัดของดินเหนียวอ่อน
ผสมเถ้าชานอ้อยจีโอโพลีเมอร์ ที่มีปริมาณความชื้น 1.0LL ที่อายุบ่ม 7 วัน

จากรูปที่ 2 กราฟแสดงตัวอย่างดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงด้วยเถ้าชาน
อ้อยจีโอโพลิเมอร์ ที่มีความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เท่ากับ
7.5 โมลาร์ ที่อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (Na2 SiO3 /NaOH) เท่ า กั บ 70:30, 60:40, และ 50:50 ของ
ตัวอย่างที่ไม่ได้นาไปอบมีค่ากาลังรับแรงอัด ใกล้เคียงกันโดยพบค่าสูงสุดที่
อัตราส่วน(Na2SiO3/NaOH=70:30) เท่ากับ 212 กิโลปาสคาล
สาหรับตัวอย่างที่ถูกนาไปอบด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบว่ากาลัง
อัดมีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (Na2SiO3/NaOH) เท่ากับ 70:30 มีกาลังรับแรงอัดเท่ากับ 694
กิโลปาสคาล และพบว่าตัวอย่างที่ได้ถูกนาไปอบยังมีกาลังมากกว่าตัวอย่าง
ที่ไม่ได้ถูกนาไปอบทุกอัตราผสมสารละสาร Na2SiO3/NaOH ในระยะเวลา
การบ่มที่อายุ 7 วัน

(38oC)
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รูปที่ 3 อิทธิพลของสารละสาร Na2SiO3/NaOH ต่อกาลังอัดของดินเหนียวอ่อน
ผสมเถ้าชานอ้อย จีโอโพลีเมอร์ ที่อบด้วยอุณภูมิ 38 oC
10000

7.5 molars NaOH, 30%BA,1.0LL (38oC)

UCS (kPa)

จากรู ป ที่ 1 กราฟแสดงอิ ท ธิ พ ลของอั ต ราส่ ว นปริ ม าณสารละลาย
Na2SiO3/NaOH ต่อ กาลังอัดของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าชานอ้อย จีโอโพลี
เมอร์ ที่ปริมาณความชื้นของดินเหนียวอ่อนเท่ากับ 1.0LL อัตราส่วนผสม
เถ้าชานอ้อยร้อย 30 ต่อน้าหนักดินแห้ง อัตราส่วน Na2SiO3/NaOH เท่ากับ
70:30, 60:40, 50:50, และ 40:60 ที่แปรผันตามความเข้มข้นของ NaOH
จะพบว่า เมื่อ เพิ่มความเข้ มข้ นของสารละลาย NaOH จะทาให้ ก าลังอั ด
เพิ่ ม ขึ้ น จนมี ค่ า สู ง สุ ด ที่ 7.5 โมลาร์ เป็ น จุ ด เหมาะสมที่ อั ต ราส่ ว น
Na2SiO3/NaOH เท่ากับ 70:30, 60:40, และ 50:50 หลังจากนั้นค่ากาลัง
อัดมีค่าลดลงเมื่อมีความเข้มข้นของ NaOH มากกว่า 7.5 โมลาร์

8000

8000

Na2SiO3/NaOH
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2000
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14 days
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Curing time (days)

รูปที่ 4 การพัฒนากาลังของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าชานอ้อย จีโอโพลีเมอร์
ปริมาณความชื้น 1.0LL ที่อบด้วยอุณภูมิ 38 oC
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จากรูปที่ 4 กาลังอัดมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงอายุบ่ม 7 ถึง 14 วัน กาลัง
อัดมีความใกล้เคียงกันทุกอัตราส่วนผสมของสารละลาย Na2SiO3/NaOH
เมื่อ อายุบ่ ม 28 วัน จะเห็ นได้ชัดว่า อั ตราส่ว น Na2SiO3/NaOH เท่า กับ
60:40 ให้ ก าลั ง อั ด สู ง สุ ด เท่ า กั บ 8,647 กิ โ ลปาสคาล และ 7,185 กิ โ ล
ปาสคาล ที่ อั ต ราส่ ว นอั ต ราส่ ว น Na2SiO3/NaOH เท่ า กั บ 70:30 ของ
ตัวอย่างดินดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าชานอ้อย จีโอโพลีเมอร์ ปริมาณความชื้น
1.0LL ที่อบด้วยอุณภูมิ 38 oC
1800
1600
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อัตราส่วนสารละลายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อม อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะช่วยแร่งการทาปฏิกิริยาโพลิเมอร์เซชั่น
ของจีโอโพลิเมอร์ได้ดีขึ้น
3) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บก าลั ง อั ด ที่ 28 วั น กั บ ดิ น ซี เ มนต์ พ บว่ า ดิ น
เหนียวผสมเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ มีค่ากาลังอัดที่สูงกว่าดินเดีย วผสม
ซีเมนต์ โดยมีส่วนผสมที่ให้ค่ากาลังอัดที่ผ่านมาตรฐานกรมทางหลวงตั้งแต่
อายุบ่ม 14 วัน มีค่าความเข้มข้นของ NaOH ที่เหมาะสมอยู่ที่ 7.5 molars
อั ตราส่ว นสารอั ลคาร์ไลน์ (Na2SiO3/NaOH) ที่เหมาะสมอยู่ที่ 60:40 ได้
กาลังอัด 2,500 kPa

กิตติกรรมประกาศ
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และขอขอบคุ ณ หน่ ว ยวิ จั ย
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางราง สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

เอกสารอ้างอิง

30

Cement content (%)

รูปที่ 5 กราฟการพัฒนากาลังตามปริมาณของปูนซีเมนต์

จากรูป ที่ 5 แสดงก าลังอั ดของดินเหนีย วอ่ อ นผสมกับ ปู นซีเมนต์ ที่
ปริมาณความชื้นของดินเหนียวอ่อนเท่ากับ 1.0 LL ที่อายุบ่ม 7 14 และ 28
วั น โดยใช้ ป ริ ม าณปู น ซี เ มนต์ ร้ อ ยละ 3, 6, 9, 12, 15, 20, และ 30 ต่ อ
น้าหนักดินแห้ง ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากาลังอัดมีแนวโน้มสูงขึ้น ตาม
ปริมาณของปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น ทุกช่วงอายุบ่ม เนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันเพิ่มขึ้นทาให้มีกาลังอัดเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ
ทาการเปรียบเทียบกับกาลังอัดของดินเหนียวผสมเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์
ในรูปที่ 4 พบว่าที่อายุบ่ม 28 วัน ดินเหนียวผสมเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์
มีค่ากาลังอัดที่สูงกว่า

4. สรุปผลการทดสอบ
บทความนี้ศึกษากาลังอัดของดินเหนียวผสมเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์
เพื่อทดแทนการใช้ซีเมนต์ในงานเสาเข็มดินซีเมนต์ตามมาตรฐานกรมทาง
หลวงที่ต้องการกาลังอัดแกนเดียวที่ 28 วัน เท่ากับ 1,000 kPa (500 kPa
undrain shear strength) โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้
1) ความเข้ ม ข้ น ของ NaOH ที่ สู ง ขึ้ น สามารถชะล้ า งซิ ลิ ก้ า และ
อลูมินาจากเถ้าชานอ้อยเพื่อมาทาปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไลเซชั่น ได้มากขึ้นแต่
จะเพิ่มขึ้นจนถึงแค่จุดเหมาะสมค่าหนึ่ง เนื่องจากปริมาณซิลิก้า อลูมินา
และ Na2SiO3 ในระบบมีปริมาณที่จากัดเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ NaOH
มากเกิ น ไปท าให้ มี Na+ และ OH- อิ ส ระมากเกิ น ไปจนขั ด ขวางการทา
ปฏิกิริยา
2) อัตราส่วนผสมของสารละลาย Na2SiO3/NaOH ที่เหมาะสมจะ
ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาค่ า ก าลั ง อั ด โดยค่ า เหมาะสม ได้ แ ก่ ค่ า 60:40 ค่ า
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contents of 0, 20, 30, and 40% of a dry mass and the cement
contents of 0, 4, 6, and 8% of a dry soil mass were targeted. For
the sample preparation, lateritic soil-cement test samples were
fabricated based on the modified proctor compaction test results
(at optimum moisture contents and 100% maximum dry unit
weight) and curing periods of 7, 14, and 28 days. The UCS tests
were carried out following the Department of Highway (DOH)
standard. The results revealed that at the fine content of 20%,
the trend of UCS against fine contents separates into two
characteristics. Firstly, the UCS of 4% cement content samples
increases when the fine content increased up to 20% and
gradually decreases beyond that. Secondly, the UCS of 6% and
8% cement content samples dramatically decrease with an
increase in the fine contents from 0 to 20% and then, a gradually
decreases. Furthermore, UCS will increase significantly relating to
the cement content and curing period especially at 0% fine
content.

บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณดิ น เม็ ด
ละเอียดและปริมาณซีเมนต์ต่อกาลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์
ดินลูกรังที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานชั้นรองพื้นทางของกรมทางหลวงจาก
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกนามาเป็นวัสดุตัวอย่างในการศึกษา
โดยนามาปรับให้มีปริมาณเม็ดละเอียดเท่า กับร้อยละ 0, 20, 30 และ 40
ของน้าหนักดินแห้งรวม จากนั้นทาการปรับปรุงเสถียรภาพดินแต่ละตัวอย่าง
โดยการผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 4, 6 และ 8
ของน้าหนักดินแห้งรวม เตรียมตัวอย่างโดยการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานที่
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและบ่มที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน ตามลาดับ
จากนั้ น ท าการทดสอบหาก าลั ง อั ด แกนเดี ย วของตั ว อย่ า งทั้ ง หมดตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง ผลการศึกษาพบว่า ที่ปริมาณเม็ดละเอียด 20%
เป็นจุดแบ่งของคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่ากาลังอัดแกนเดียว เทียบกับ
ร้อ ยละปริมาณเม็ดละเอี ยด โดยค่า กาลังอั ดแกนเดียวของตัวอย่างที่ผสม
ซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 4 มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณเม็ดละเอียดเพิ่มขึ้น จาก
ร้อยละ 0 ถึง 20 จากนั้นค่ากาลังลดลงและแสดงค่าแนวโน้มที่ค่อนข้างจะ
คงที่ ส่วนตัวอย่างที่ผสมซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 6 และ ร้อยละ 8 พบว่าค่า
กาลังอัดแกนเดียวลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อปริมาณเม็ดละเอียดเพิ่มขึ้นจาก Keywords: Lateritic Soil, Fine-Grain Soil, Portland Cement, Soil
ร้อยละ 0 ถึง 20 จากนั้นค่ากาลังลดลงและแสดงค่าแนวโน้มที่ค่อนข้างจะ Stabilization, Compressive Strength
คงที่ เมื่อปริมาณดินเม็ดละเอียดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ปริมาณซีเมนต์ และ 1. บทนา
อายุบ่มที่เพิ่มขึ้นมีผลทาให้ค่ากาลังอัดแกนเดียวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะตัวอย่าง
ดินลูกรังเป็นวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่นามาใช้ทาการก่อสร้างชั้น
ที่มีสัดส่วนดินเม็ดละเอียด ร้อยละ 0
รองพื้ น ทางของโครงสร้ า งทาง โดยต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมตาม
คาสาคัญ: ดินลูกรัง, ดินเม็ดละเอียด, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, การปรับปรุง
มาตรฐานที่กรมทางหลวงกาหนด การก่ อสร้างในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่ง
คุณสมบัติของดิน, กาลังอัดแกนเดียว
ลูก รังที่ได้มาตรฐานนั้นจะเกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุ และระยะเวลา
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้มูลค่าการก่อสร้างทางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิด
Abstract
แนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการออกแบบและปรับปรุงชั้นโครงสร้างทาง รวมไปถึง
This study aimed to investigate the effects of fine contents
ทาการปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังใกล้พื้นที่ก่อสร้างที่มีคุณสมบัติทาง
and cement contents on the unconfined compressive strength
วิศวกรรมต่ากว่ามาตรฐาน ให้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมใกล้เคียงกับดินลูกรัง
(UCS) of the lateritic soil-cement mixtures. The sub-standard
มาตรฐานซึ่ ง จะช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยจากการขนส่ ง วั ส ดุ จ ากแหล่ ง อื่ น ช่ ว ย
lateritic soil used in the study was collected from a local borrow
แก้ปัญหาในการขาดแคลนวัสดุ และเป็นการใช้แหล่งวัสดุธรรมชาติให้เกิด
pit site, Doi Saket, Chiangmai, Thailand. A series of the fine
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ประโยชน์สูงสุด แนวคิดการปรับปรุงวัสดุชั้นรองพื้นทางที่ต่ากว่ามาตรฐาน
สามารถทาได้โดยการผสมสารผสมเพิ่มเติม (Stabilizing Agent) ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงดินด้วยวิธีการทางเคมี โดยส่วนมากแล้วสารที่ผสมเข้าไปในดินเพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินนั้นจะใช้ซีเมนต์เป็นสารผสมเพิ่มหรือที่เรียกว่าการ
ปรับปรุงเสถียรภาพด้วยซีเมนต์ (Cement Stabilization) และเรียกดินที่ถูก
ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์ว่า ดินซีเมนต์ (Soil-Cement) [1],[2]
การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์ของกรมทางหลวง ทั้งในชั้นพื้นทาง
และชั้นรองพื้นทางนั้นต้องทาการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของดินที่จะ
นามาใช้ ทาดินซี เมนต์ โดยการพิ จ ารณาจากปริ มาณสัด ส่ว นของดิน เม็ ด
ละเอียดเป็นอันดับแรก โดยการทดลองหาร้อยละที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด
0.075 มิลลิเมตร (เบอร์200) ซึ่งกาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 สาหรับวัสดุชั้น
รองพื้ น ทางและการทดสอบหาค่ า ขี ด จ ากั ด เหลว (Liquid Limit) และ
ขี ดจ ากัดพลาสติก (Plastic Index) ก่อ นที่จ ะนาดินไปทดลองหาปริ ม าณ
ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมโดยวิธีทดลองหาส่วนผสม (Trial Mixed) เพื่อให้ได้
กาลังรับแรงอัดตามมาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงคือ
ต้องที่ค่าไม่น้อยกว่า 6.9 ksc. ที่อายุการบ่ม 7 วัน [4] ซึ่งที่ผ่านมีการศึกษา
เกี่ยว ปริมาณดินเม็ดละเอียด และการแนะนาปริมาณซีเมนต์ สาหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความเหมาะสมกับประเภทดิน
Davidson et al. [5] ได้ ทาการทดลองโดยใช้ทรายผสมดินเหนียวใน
อัตราส่วนทรายต่อดินเหนียว 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100
พบว่าปริมาณดินเหนียวที่เกินกว่าร้อยละ 25 เมื่อผสมกับดินจาพวกที่ไม่มี
ความเชื่อมแน่น (Cohesionless Soil) จะทาให้กาลังของดินซีเมนต์ล ดลง
อย่างเด่นชัด และที่ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 8 ปริมาณสัดส่วนของทรายต่อ
ดินเหนียว75:25 ให้กาลังอัดสูงสุด
Robbins และ Mueller [6] แนะนาว่าดินที่ปริมาณผ่านตะแกรงเบอร์
200 ระหว่างร้อยละ 5 – 35 เหมาะสมสาหรับนามาใช้ทาดินซีเมนต์
Portland Cement Association [7] ได้แ นะนาช่ว งปริมาณซีเมนต์ที่
ต้องการใช้สาหรับดินประเภทต่างๆ จาแนกประเภทกลุ่มดินตามวิธีการของ
AASHTO ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการใช้จะอยู่ในช่วง 3-16% ของน้าหนักดิน
แห้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของดินและคุณสมบัติของดินที่ต้องการ โดยทั่วไป
ปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับปริมาณดินเหนียวที่เพิ่มขึ้นในดิน
จากการศึกษาที่ผ่านจะเห็นได้ว่าปริมาณดินเม็ดละเอียด และ ปริมาณ
ซีเมนต์นั้นมีผลต่อค่ากาลังรับแรงอั ดของดินซีเมนต์ ดังนั้นบทความนี้จึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียดและปริมาณ
ซีเมนต์ต่อกาลังอัดแกนเดียว ที่เกิดขึ้นในดินลูกรังที่ถูกปรับปรุงเสถียรภาพ
ด้วยซีเมนต์สาหรับนามาใช้เป็นวัสดุโครงสร้างชั้นรองพื้นทาง

2. การเตรียมวัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ
2.1 ดินลูกรัง
ดินตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้จะใช้ดินลูกรังที่ต่ากว่ามาตรฐานชั้นรอง
พื้นทางของกรมทางหลวง จากแหล่งดินธรรมชาติอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ นามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (ขนาดช่องเปิด 0.075 มม.)
แบบล้าง เพื่อแยกสัดส่วนระหว่างดินเม็ดละเอียดกับดินเม็ดหยาบเพื่อนามา
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ปรับให้ได้สัดส่วนของดินเม็ดละเอียดในปริมาณร้อยละ 0, 20, 30 และ 40
ของน้าหนักดินแห้ง ดังตารางที่ 1 โดยดินเม็ดหยาบที่ค้างบนตะแกรงเบอร์
200 นั้ น จะถู ก น าไปอบให้ แ ห้ ง ด้ ว ยตู้ อ บ จากนั้ น จะน าไปบรรจุ ไ ว้ ใ น
ถุงพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้น ส่วนดินเม็ดละเอียดที่ล้า งผ่า นตะแกรง
เบอร์ 200 จะถูกปล่อยให้ตกตะกอน ก่อนนาไปอบแห้ง เมื่ออบแห้งเสร็จ
ดินเม็ดละเอี ยดจะมีลักษณะยึด เกาะเป็นแผ่น ก่อ นนาไปเตรียมตัวอย่าง
สาหรับการทดสอบจะต้องทาการบดดินเม็ดละเอียดให้คืนสภาพเป็นผงแห้ง
โดยใช้เครื่องบดแร่ Batch Rod Mill ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การบดดินเม็ดละเอียดอบแห้งด้วยเครื่อง Batch Rod Mill

2.2 ซีเมนต์
ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตราช้าง ทาการร่อนผ่านตะแกรง
เบอร์ 40 (ขนาดช่องเปิด 0.425 มม.) ก่อนนามาทาการผสมดินตัวอย่าง
ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคือร้อยละ 0, 4, 8 และ 12 ของน้าหนัก
ดินแห้งในแต่ละตัวอย่าง
ตารางที่ 1 คุณสมบัติดินตัวอย่าง
คุณสมบัติของดิน

ดินตัวอย่าง
S1

S2

S3

S4

ปริมาณที่ผ่านตะแกรง
เบอร์ 200, %

0

20

30

40

Specific Gravity

2.74

2.70

2.71

2.73

Liquid limit , %

NP

24.43

26.23

32.30

Plastic limit , %

NP

23.67

16.83

15.26

Plastic Index , %

NP

0.76

9.40

17.04

SP
A-3

SM
A-2-4

SC
A-2-4

SC
A-6

7.8

8.3

10.6

11.7

1,908

2,120

2,031

2,032

การจาแนกประเภทดิน
USCS
AASHTO
Optimum Moisture
Content , %
Maximum Dry
Density , kg/m3
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2.3 คุณสมบัติทางกายภาพดินตัวอย่าง
คุณสมบัติทางด้านกายภาพของดินมีผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรม ซึ่ง
จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างดินเม็ดหยาบและ
ดิ น เม็ ด ละเอี ย ด การทดสอบประกอบด้ ว ย การทดสอบหาค่ า ความ
ถ่วงจาเพาะ, การทดสอบหาขนาดเม็ดดินโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง, การ
ทดสอบขนาดเม็ ด ดิ น โดยใช้ Hydrometer, การทดสอบหาค่ า Liquid
Limit (LL) และ การทดสอบหาค่า Plastic Limit (PL) เพื่อหาการกระจาย
ตั ว ขนาดเม็ ด ดิ น และ จ าแนกประเภทดิ น ตามระบบของ USCS และ
AASHTO ผลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพแสดงตามตารางที่ 1
อิ ทธิพ ลของปริมาณดินเม็ดละเอียดมีผลต่อค่า Plastic Index (PI) โดยที่
ปริมาณสัดส่วนดินเม็ดละเอียดร้อยละ 20% มีค่า PI ต่าที่สุด และเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อสัดส่วนดินเม็ดละเอียดเพิ่มมากขึ้น การจาแนกประเภทดิน ที่ปริมาณ
ดิ น เม็ ด ละเอี ย ดร้ อ ย ละ 0 , 20, 30 และ 40 ตาม Unified Soil
Classification สามารถจาแนกได้เป็น SP , SM , SC และ SC ตามลาดับ
และจาแนกประเภทดินตาม AASHTO ได้เป็น A-2 , A-2-4 , A-2-4 และ
A6 ตามลาดับ โดยมีลักษณะการกระจายตัวขนาดคละของเม็ดดินแสดงดัง
รูปที่ 2
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รูปที่ 3 กราฟการบดอัดดินตัวอย่าง
ตารางที่ 2 อัตราการผสมตัวอย่างสาหรับการทดสอบกาลังรับแรงอัด
ร้อยละ
ร้อยละปริมาณ
ปริมาณดิน
ซีเมนต์
เม็ดละเอียด

รูปที่ 2 ขนาดคละของขนาดเม็ดดินตัวอย่าง

2.4 คุณสมบัติการบดอัดดินตัวอย่าง
การทดสอบหาค่าการบดอัดของดินแต่ละตัวอย่างที่ไม่ผสมซีเมนต์ เพื่อ
ห า ค่ า Maximum Dry Density (MDD) แ ล ะ Optimum Moisture
Content (OMC) โดยทาการบดอัด แบบสูงกว่ามาตรฐาน ตามมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง (2530) การทดลองที่ ทล.-ท. 108/2517 แบบที่ใช้มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 101.6 มม. (4 นิ้ว) สูง 116.8 มม. (4.584 นิ้ว) บด
อัดจานวน 5 ชั้น ใช้จานวนการบดอัด 25 ครั้งต่อชั้น ผลของการทดสอบ
การบดอัดของดินสามารถเขียนกราฟการบดอัด ดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า
ปริ ม าณดิ น เม็ ด ละเอี ย ดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลท าให้ ค่ า OMC เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และ
ตัวอย่างดินที่มีปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 20 ให้ค่าความหนาแน่นแห้ง
สูงที่สุดที่ปริมาณน้า OMC

สัญลักษณ์ตัวอย่างตามระยะเวลาอายุบ่ม
(จานวนตัวอย่าง)
7 วัน

14 วัน

28 วัน

0

0

S1C0D7 (3)

20

0

S2C0D7 (3)

30

0

S3C0D7 (3)

40

0

S4C0D7 (3)

0

4

S1C4D7 (3)

S1C4D14 (3)

S1C4D28 (3)

20

4

S2C4D7 (3)

S2C4D14 (3)

S2C4D28 (3)

30

4

S3C4D7 (3)

S3C4D14 (3)

S3C4D28 (3)

40

4

S4C4D7 (3)

S4C4D14 (3)

S4C4D28 (3)

0

6

S1C6D7 (3)

S1C6D14 (3)

S1C6D28 (3)

20

6

S2C6D7 (3)

S2C6D14 (3)

S2C6D28 (3)

30

6

S3C6D7 (3)

S3C6D14 (3)

S3C6D28 (3)

40

6

S4C6D7 (3)

S4C6D14 (3)

S4C6D28 (3)

0

8

S1C8D7 (3)

S1C8D14 (3)

S1C8D28 (3)

20

8

S2C8D7 (3)

S2C8D14 (3)

S2C8D28 (3)

30

8

S3C8D7 (3)

S3C8D14 (3)

S3C8D28 (3)

40

8

S4C8D7 (3)

S4C8D14 (3)

S4C8D28 (3)

3. การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบกาลังรับแรงอัด
3.1 การเตรียมตัวอย่างสาหรับการทดสอบกาลังรับแรงอัด
ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดินบดอัดนี้จะแบ่งตัวอย่างดินออกเป็น 2
ส่วนคือ ดินที่ไม่ผสมซีเมนต์ และดินที่ผสมซีเมนต์ ซึ่งมีรายละเอียดอัตรา
การผสมแสดงดั ง ตารางที่ 2 ท าการผสมตั ว อย่ า งโดยใช้ ป ริ ม าณน้ า
Optimum Moisture Content (OMC) ที่ได้จากการทดสอบในข้อ 2.4 ทา
การบดอั ดในแบบหล่อ ขนาดเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 101.6 มม. (4 นิ้ว ) สูง
116.8 มม. (4.584 นิ้ว ) ใช้ค้อ นหนัก 10 ปอนด์ ระยะยก 1.5 ฟุต แบ่ ง
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จานวนชั้นเป็น 5 ชั้น กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ตัวอย่างที่นาออกจากแบบหล่อ
จะถูกห่อเก็บไว้ในถุงพลาสติก และนาไปบ่มในระยะเวลา 7, 14 และ 28
วัน
3.2 การทดสอบกาลังรับแรงอัด
การทดสอบกาลังการรับแรงอัดแกนเดียว ทาตามมาตรฐานของกรม
ทางหลวงการทดลองที่ ทล.-ท. 105/2515 โดยการนาตัวอย่างที่บ่มครบ
อายุ ท ดสอบมา ท าการชั่ ง น้ าหนั ก วั ด ความสู ง และขนาดเส้ น เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางของแท่งตัวอย่าง จากนั้นจึงนาตัวอย่างเข้าเครื่องกดโดยกดด้ วย
อัตราเร็ว 1 เปอร์เซ็นต์ของความสูง/นาที ในระหว่างการทดสอบให้บันทึก
ขนาดของน้ าหนั ก กดและความสู ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลง โดยมี Proving Ring
สาหรับใช้วัดแรงกระทาและมาตรวัดระยะการเคลื่อนตัว (Dial Gauges)
ขนาดอ่านละเอียด 0.01 มม. สาหรับวัดการยุบตัวของตัวอย่างดิน นาค่าที่
ได้จ ากการทดสอบมาเขี ย นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกดกับ
ความเครีย ดในแนวดิ่งเพื่อ หาค่า Unconfined Compressive Strength
(UCS)

4. ผลการทดสอบ วิเคราะห์ วิจารณ์
4.1 อิทธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียด และปริมาณซีเมนต์ ต่อกาลังอัด
แกนเดียว
ผลการทดสอบการรับแรงอัดแบบแกนเดียวได้แสดงให้เห็นในตารางที่
4 เมื่อนาผลการทดสอบ มาทากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเม็ด
ดินละเอียดและค่ากาลังแรงอัดแบบแกนเดียว ที่ปริมาณซีเมนต์ ร้อยละ 0,
4, 6 และ 8 แสดงดังรูปที่ 4, 5 และ 6
ตารางที่ 4 ค่ากาลังอัดแกนเดียว
ดินตัวอย่าง

ค่ากาลังอัดแกนเดียว (ksc.)
D7

D14

D28

S1C0

0

-

-

S2C0

5

-

-

S3C0

4

-

-

S4C0

4

-

-

S1C4

23

25
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S2C4

32

33

52

S3C4

25

25

32

S4C4

24

24

34

S1C6

53

67

74

S2C6

42

48

68

S3C6

37

38

51

S4C6

35

36

53

S1C8

96

113

128

S2C8

53

56

83

S3C8

45

45

59

S4C8

46

45
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4.1.1 อิทธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียด
ตัวอย่างที่ไม่ผสมซีเมนต์ พบว่า ที่ปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 0 ไม่
สามารถทาการทดสอบกาลังรับแรงอัดได้เนื่องจากดินตัวอย่างไม่สามารถก่อ
ตัว ได้ ที่ป ริมาณดินเม็ด ละเอี ย ดร้อ ยละ 20, 30, และ 40 มีค่า ก าลัง รั บ
แรงอัดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าต่ากว่า 6.9 ksc. ที่ปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อย
ละ 20 ให้ ค่า ก าลังอั ดสูงสุด สอดคล้อ งกับ ผลค่าความหนาแน่นจากการ
ทดสอบการบดอัด
ส าหรั บ ดิ น ตั ว อย่ า งที่ ผ สมซี เ มนต์ นั้ น อิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณดิ น เม็ ด
ละเอี ย ดที่ มี ผ ลต่ อ ก าลั ง รั บ แรงอั ด จะขึ้ น อยู่ กับ ปริ ม าณซี เ มนต์ ด้ ว ยซึ่งมี
ลักษณะแนวโน้มที่เหมือนกัน ทุกอายุการบ่ม จากรูปที่ 4, 5 และ 6 จะเห็น
ได้ว่า ที่ปริมาณซีเมนต์ร้อยละ 4 ปริมาณดินเม็ดละเอียดที่เพิ่มขึ้นส่งผลทา
ให้ค่ากาลังรับแรงอัดเพิ่มสูงขึ้น จนถึงที่ปริมาณสัดส่วนดินเม็ดละเอียดร้อย
ละ 20 จะมีค่ากาลังอัดสูงสุด จากนั้นจะค่ากาลังอัดจะลดลง
ตั ว อย่ า งที่ ผ สมซี เ มนต์ ป ริ ม าณร้ อ ยละ 6 และ 8 นั้ น พบว่ า เมื่ อ
ปริมาณดินเม็ดละเอียดเพิ่มขึ้น จะทาให้กาลังรับแรงอัดลดลงอย่างเห็นได้
ชัด จนถึงปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 30
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า ในช่วงปริมาณดินเม็ดละเอีย ดร้อยละ
0 – 20 ปริมาณดินเม็ดละเอียดที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่ากาลัง
อัด ที่ปริมาณซีเมนต์ร้อยละ 4 แต่ค่ากาลังอัดจะลดลงเมื่อมีปริมาณซีเมนต์
สูงขึ้น
เมื่อพิจารณาจากปริมาณดินเม็ดละเอียดที่มากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐานวัสดุ ดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง [2] และ เป็น
ช่วงปริมาณที่สามารถนาไปปรับปรุงด้วยซีเมนต์ตามมาตรฐานของกรมทาง
หลวง พบว่าค่ากาลังรับแรงอัดมีแนวโน้มการเปลี่ยนที่เหมือนกันทุกปริมาณ
ซีเมนต์ และ ทุก อายุบ่ม โดยมีค่า ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณดินเม็ด
ละเอี ย ดมากกว่า ร้อยละ 20 จนถึ ง ร้อ ยละ 30 จากนั้นค่า กาลังจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในช่วงปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 30 – 40

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณดินเม็ดละเอียดต่อค่ากาลังอัดแกนเดียวของ
ตัวอย่าง ทีอ่ ายุบ่ม 7 วัน
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณดินเม็ดละเอียดต่อค่ากาลังอัดแกนเดียวของ
ตัวอย่าง ทีอ่ ายุบ่ม 14 วัน

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการบ่มและค่ากาลังอัดแกนเดียวของตัวอย่างที่
ผสมปริมาณซีเมนต์ ร้อยละ 4

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณดินเม็ดละเอียดต่อค่ากาลังอัดแกนเดียวของ
ตัวอย่าง ทีอ่ ายุบ่ม 28 วัน

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการบ่มและค่ากาลังอัดแกนเดียวของตัวอย่างที่
ผสมปริมาณซีเมนต์ ร้อยละ 6

4.1.2 อิทธิพลของปริมาณซีเมนต์
ตัวอย่างที่ผสมปริมาณซีเมนต์ตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไปนั้นมีคุณสมบัติผ่าน
มาตรฐานดินซีเมนต์สาหรับวัสดุชั้นรองพื้นฐานของกรมทางหลวง
ปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้กาลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นที่สัดส่วน
ดินเม็ดละเอียดเท่ากัน โดยเฉพาะตัวอย่างที่มีปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ
0 จะมีการเพิ่มของค่ากาลังที่สูงเมื่อเปรียบกับค่ากาลังก่อนทาการปรับปรุง
ด้วยซีเมนต์
4.2 การพัฒนากาลังรับแรงอัด
จากรูปที่ 7 , 8 และ 9 จะเห็นได้ว่าเมื่ออายุบ่มเพิ่มขึ้น จะทาให้กาลัง
รับแรงอัดเพิ่มขึ้น
ดินตัวอย่างปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 0 เมื่อผสมปริมาณซีเมนต์
ร้อ ยละ 4 จะมีก ารพัฒนาก าลังเล็ก น้อ ยแบบต่อ เนื่อ ง แต่เมื่อ มีป ริมาณ
ซีเมนต์สูงขึ้นที่ร้อยละ 6 และ 8 นั้น การพัฒนากาลังจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 7-14 วัน

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการบ่มและค่ากาลังอัดแกนเดียวของตัวอย่างที่
ผสมปริมาณซีเมนต์ ร้อยละ 8
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ดินตัวอย่างปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 20 มีแนวโน้มการพัฒนา
กาลังในลักษณะเหมือนกันที่ปริมาณซีเมนต์ต่าง ๆ คือในช่วงอายุบ่ม 7 –
14 วัน การพัฒนากาลังรับแรงอัดจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และหลังจากอายุบม่
14 วัน การพัฒนากาลังรับแรงอัดจะเพิ่มสูงขึ้น
ดินตัว อย่างปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 30 และ ร้อ ยละ 40 มี
แนวโน้มการพัฒนากาลังในลักษณะเหมือนกันคือในช่วงอายุบ่ม 7 – 14 วัน
กาลังจะคงที่ และหลังจากอายุบ่ม 14 วัน กาลังรับแรงอัดจะเริ่มการพัฒนา
เพิ่มสูงขึ้น

5. สรุปผลการศึกษา
จากการทดสอบกาลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังที่มีสัดส่วนของดินเม็ด
ละเอียดในปริมาณร้อยละ 0, 20, 30 และ 40 ของน้าหนักดินแห้ง ผสมกับ
ซีเมนต์ปริมาณร้อยละ 0, 4, 8 และ 12 ของน้าหนักดินแห้งในแต่ละตัวอย่าง
ที่อายุบ่ม 7, 14 และ 28 วัน ผลการศึกษามีดังนี้
 ปริมาณดินเม็ดละเอียดในช่วงร้อยละ 0 - 20 เมื่อปริมาณดินเม็ด
ละเอียดเพิ่มขึ้น ทาให้กาลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นที่ปริมาณซีเมนต์ร้อย
ละ 4 แต่กาลังอัดจะลดลงสาหรับตัวอย่างที่ผสมปริมาณซีเมนต์
ร้อยละ 6 และ 8
 ปริมาณดินเม็ดละเอียดในช่วงร้อยละ 20 - 40 เมื่อปริมาณดิน
เม็ดละเอียดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทาให้กาลังรับแรงอัด
ลงลดทุกปริมาณซีเมนต์ที่ผสม
 ที่ปริมาณซีเมนต์ร้อยละ 4 ทาให้ดินที่มีปริมาณดินเม็ดละเอี ย ด
ร้อยละ 0 – 40 มีค่ากาลังรับแรงอัดที่ผ่านมาตรฐานรองพื้นทางดิน
ซีเมนต์ของกรมทางหลวง โดยปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทา
ให้มีค่ากาลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น
 เมื่ออายุบ่มเพิ่มขึ้น ทาให้ทุกสัดส่วนดินเม็ดละเอียดมีค่ากาลังรับ
แรงอัดที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 20-40 มีการ
หน่วงการพัฒนากาลังในช่วง 7-14 วัน
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นอกจากการทดสอบค่ากาลังอัดแล้ว ควรมีการทดลองหาค่า CBR เป็น
ข้ อ มูลเพิ่มเติม เพื่อ เป็ นแนวทางการเลือ กใช้ป ริมาณดินเม็ดละเอี ย ดต่อ
ปริมาณซีเมนต์สาหรับ ดินซีเมนต์ ชั้นรองพื้นทางได้อ ย่า งเหมาะสม และ
การศึกษาการวิเคราะห์เชิงลึก ของดินตัวอย่าง เช่นตรวจสอบองค์ประกอบ
ของแร่ธาตุด้วยวิธี X-Ray fluorescence (XRF), การตรวจโครงผลึกด้วยวิธี
X-Ray Diffraction (XRD) และ การตรวจการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
จุ ล ภาค ด้ ว ยวิ ธี ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning
Electron Microscope – SEM) เพื่อเป็นองค์ความรู้เชิงลึก ทาให้ทราบถึง
ประเภทและปริ ม าณของสารประกอบที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว อย่ า ง รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ซึ่งส่งผลต่อการพั ฒนากาลังอัดของดินซีเมนต์
ตามช่วงอายุการบ่มต่างๆ
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการจำลองสถานการณ์การก่อสร้ างเสาเข็ ม เจาะ
ระบบเปียก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
และวิเคราะห์หาค่าอัตราผลผลิต โดยใช้โครงการก่อสร้างโครงการอาคาร
ศู นย์ บ ริ ห ารการทางพิ เศษแห่ งประเทศ จั ง หวั ดกรุ ง เทพมหานคร เป็ น
กรณี ศ ึ กษา โดยเริ่ ม จากการศึ กษาขั ้นตอนการก่ อสร้า ง ซึ ่ ง สามารถแบ่ง
กิจกรรมออกได้เป็น 5 กิจกรรม หลังจากนั้นทำการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การทำงานของแต่ละกิจกรรม จากนั้นมาจำลองสถานการณ์ด้วยวิธี ABC
(Activity-Based Construction) โดยใช้ข้อมูลเวลาที่เก็บมาเป็นระยะเวลา
ของกิจกรรมพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
เพื่อหาค่าอัตราผลผลิตโดยคำนึงถึงทั้งด้านต้นทุนและเวลา จากการจำลอง
สถานการณ์ก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกพบว่าการจัดสรรทรัพยากรที่
ส่งผลให้ได้ระยะเวลาและต้นทุนที่เหมาะสมของการก่อสร้าง คือใช้ Drilling
Rig 4 เครื่อง Service Crawler crane 3 เครื่อง คนงาน 1 ทีม ซึ่งใช้เวลา
ในการทำงาน 74.83 วัน โดยมีต้นทุนทั้งหมด 13,544,230 บาท

Abstract
This paper presents a simulation process of a wet bored pile
to find a set of resource allocation that result for optimum
duration and cost by using the construction project of The
Expressway Administration Center Building Project in Bangkok.
The working process can be divided into five activities after that
activity duration will be collected. The process was then
modeled using ABC (Activity-Based Construction) method with
the collected activity duration data. Process durations with
regard to both duration and cost were analyzed by changing a
set of resources needed in the process. From the present, a
simulation process of a wet bored pile, the appropriate resource

allocation that results for optimum duration and cost is a set of
four drilling rigs, three service crawler cranes and one crew takes
74.83 days with a cost of 13,544,230 baths.

1. บทนำ
การก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบเปียกเป็นงานอีกประเภทหนึ่ง ที่ต้องมี
การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน รวมไปถึงการเลือกใช้
เทคนิ ค และวิ ธ ี ก ารก่ อสร้ า งที ่ ก ่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ส ู ง สุ ดในการทำงาน
เนื ่ อ งจากลั ก ษณะของงานก่ อ สร้ า งเสาเข็ ม เจาะระบบเปี ย กที ่ มี
ลักษณะเฉพาะจึง ไม่สามารถเลือกใช้วิธีการทำงานโดยการลองผิดลองถูก
ดังนั้นในการบริหารการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกจึงจำเป็นต้ องมีการ
วางแผนการทำงานและกำหนดวิ ธี การก่ อสร้ างก่ อนที ่จ ะเริ ่ม ดำเนิ นการ
เทคนิคการทำการจำลองสถานการณ์ได้พัฒนาขึ้นและเริ่มนำมาใช้ในการ
วางแผนงานก่ อ สร้ า งนั ้ น วิ ธ ี ก ารคื อ ทำการจำลองสถานการณ์ บ น
คอมพิ ว เตอร์ โดยผู ้ ว ิ เคราะห์ สามารถปรั บเปลี ่ ยนเงื ่ อนไขการจั ดสรร
ทรัพยากรและการวางแผนงานก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดทั้งในด้านเวลาและ
ต้นทุน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลจากกิจกรรมย่อยในภาคสนาม และการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการที่น่าเชื่ อถือ เพื่อทำให้เกิดผลการจำลองสถานการณ์
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง งานวิจัยนี้ผู้ศึกษาได้เลือกเทคนิคการจำลอง
ส ถ านการณ ์ ก ่ อ ส ร้ า ง ท ี ่ ใ ช ้ ก ิ จ กรรมเป ็ น ห ล ั ก ( Activity–Based
Construction) หรือ ABC มาใช้เป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์การ
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก โดยใช้โครงการก่อสร้างโครงการอาคาร
ศูนย์บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็น
กรณีศึกษาเพื่อหาจำนวนเครื่องจักร และคนงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง
ต้นทุน เวลา และการจัดสรรทรัพยากร

2. เทคนิคการจำลองสถานการณ์ด้วย ABC
ABC[5] ถูกพัฒนาขึ้นโดย Jonathan J. Shi เป็นเทคนิคการวางแผน
งานด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากเทคนิคการจำลอง
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สถานการณ์กระบวนการก่อสร้างวิธีอื่นๆ โดยใช้กิจกรรมเป็นพื้นฐานในการ
สร้างแบบจำลอง หากพิจารณาแบบจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วย ABC
แล้ ว จะพบว่ า เป็ นการสร้ า งผัง โครงข่ า ยงานของกิ จ กรรมต่ า งๆ ที ่ ม ี ก าร
เชื่อมต่อกันด้วยลูกศร โดยรวมแล้วเมื่อกระบวนการก่อสร้างถูกจำลองเสร็จ
แล้วจะมีลักษณะเหมือนกับผังโครงข่ายของกิจกรรมบนปม (Activity-onNode) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจำลองจะมีแค่กิจกรรมอย่างเดียวเท่านั้นใน
การจำลองกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งต่างจากการจำลองกระบวนการก่อสร้าง
ด้วยวิธีอื่นที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ มากมาย จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นพอที่จะ
กล่าวได้ว่า ถ้าใครสามารถเขียนผังโครงข่ายงานในการวางแผนงานได้ ก็
สามารถสร้างแบบจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วย ABC ได้อย่างไม่ยาก
ส่ ว นประกอบสำคั ญ ของเทคนิ ค การจำลองสถานการณ์ แ ละจำลอง
กระบวนการก่อสร้างด้วย ABC มีรายละเอียดดังนี้
1. การกำหนดกิจกรรมในแบบจำลอง กิจกรรมจะถูกกำหนดขึ้ น
ตามลั กษณะทางกายภาพของกระบวนการพร้ อมทั ้ ง เขี ย นผั ง โครงข่าย
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทั้งหมด และทรัพ ยากรที่ต้องการใช้ในกิจกรรม
นั้นจะถูกกำหนดตามมาเสมอ เหมือนกันกับวิธีวางแผนด้วยผังโครงข่ายงาน
ถ้าหากต้องการวางแผนการใช้ทรัพยากร
2. การจัดการทรัพยากรในแบบจำลอง
2.1 การจำลองทรั พ ยากรในกิ จ กรรม ต้ องกำหนดทรั พ ยากรที่
ต้ อ งการใช้ ใ นกิ จ กรรม โดยทรั พ ยากรใน ABC จะถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ น
คุณสมบัติส่วนหนึ่งของของกิจกรรม ในแบบจำลองกิจกรรมจะถูกแทนด้วย
สี่เหลี่ยม ตัวอย่างเช่น กิจกรรมยกไม้แบบ (Lift Formwork) พร้อมด้ว ย
ทรัพยากรที่ต้องใช้คือ Crane Crew และ Formwork ดังแสดงในรูปที่ 1

Lift Formwork
Crew/Crane/Formwork

รูปที่ 1 การจำลองกิจกรรม Lift Formwork ใน ABC
2.2 การกำหนดค่าเริ่มต้นของทรัพยากรในกิจกรรม ในกระบวนการ
ก่อสร้างโดยทั่วไปทรัพยากรใดๆจะถูกใช้ในหลายๆกิจกรรมซ้ำๆกัน ดังนั้น
ในการจำลองสถานการณ์จะต้องมีการกำหนดว่าทรัพยากรจะถูกกำหนดให้
เริ่มต้นที่กิจกรรมใดเสมอ
2.3 การจำลองการส่งต่อทรัพยากร เมื่อกิจกรรมใดๆในกระบวนการ
ได้ เริ ่ ม และกระทำจนเสร็ จ แล้ ว จะต้ องมีก ารส่ งต่อทรัพ ยากร ซึ ่ ง มี อยู่ 3
ทางเลือก กล่าวคือ ส่งต่อให้กิจกรรมถั ดไป เก็บไว้ที่กิจกรรมโดยไม่ต้องส่ง
ต่ อ และสุ ด ท้ า ยส่ ง กลั บ ไปที ่ ท รั พ ยากรส่ ว นกลาง (Resource Pool)
ทรั พ ยากรที ่ ถู กส่ งไปที ่ ส ่ว นกลางส่ ว นมากจะเป็ นทรั พยากรที่ ต้ องใช้ใน
หลายๆกิจกรรมเช่น เครน หรือ คนงาน เป็นต้น จากส่วนกลางทรัพยากรจะ
ถู กส่ ง ไปให้กิจ กรรมที ่ ได้ม ี การลงทะเบีย นการใช้ท รัพ ยากรไว้เมื่ อมีการ
เรียกใช้ แต่อย่างไรก็ตามในบางกระบวนการอาจจะมีการใช้เงื่อนไขช่วยใน
การตัดสินใจในการส่งต่อทรัพยากร ทั้งนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของกระบวนการในขณะที ่ โปรแกรมกำลั ง ทำงานอยู ่ ตั ว อย่ า งเช่ น ใน
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กระบวนการขนส่งคอนกรีตไปที่สถานที่ก่อสร้างที่มาจากหลายๆโรงงาน ใน
ที่นี้กำหนดให้มีแค่ 2 โรงงานคือ โรงงาน A และโรงงาน B ถ้าหลังจากรถ
ขนส่งคอนกรีตส่งคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการตัดสินใจว่า จะกลับไป
รับคอนกรีตที่โรงงานไหน การตัดสินใจก็จะอยู่บนพื้นฐานที่ว่า จำนวนรถที่
อยู ่ ใ นเส้ นทางของโรงงานใดน้ อยกว่ า รถคอนกรี ตก็ ค วรจะกลั บ ไปรั บ
คอนกรีตที่โรงงานนั้น
3. หน่วยกระบวนการ (Processing Entity, PE) หน่วยกระบวนการ
จะเป็ นตั ว ช่ว ยในการกำหนดการเริ่ มทำงานของกิ จกรรม โดยเฉพาะใน
กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากร หรือเป็นการใช้แทนทรัพยากรที่ต้องใช้ตลอด
กระบวนการเช่น คอนกรีต ดินขุด ดินถม เป็นต้น เทคนิคการใช้ PE เพื่อให้
กิจกรรมเริ่มงานอาจจะมีสองแบบคือ แบบรวมจำนวน PE และแบบแยก
จำนวน PE ตัวอย่างเช่น รถตักดินต้องตักดินใส่รถบรรทุก 4 ครั้งจึงจะเต็ม
รถ แล้วจึงเคลื่อนออกไปได้ ตัวอย่างเช่น กิจกรรม Load Truck ดังแสดงใน
รูปที่ 2 ต้องส่ง PE เป็นจำนวน 4 หน่วยจึงจะเสร็จงาน และในขณะเดียวกัน
กิจกรรม Hauling จะต้องได้รับ PE จากกิจกรรม Load Truck เป็นจำนวน
4 หน่วยก่อนจึงจะสามารถเริ่มงานได้
Load Truck

Hauling

Releasing PE = 4

Incoming PE = 4

รูปที่ 2 การส่งหน่วยงานระหว่างกิจกรรมใน ABC
4. แบบจำลองความสัมพันธ์ ใน ABC จะแบ่งเป็นความสัม พันธ์
ก่อนหน้า (Proceeding) กิจกรรม ซึ่งจะมี 2 แบบคือ AND กับ OR และ
ความสัมพันธ์ตามหลัง (Succeeding) กิจกรรม ซึ่งจะมี 2 แบบเช่นกัน คือ
AND กับ PROBABILITY ที่ใช้ในการกำหนดโอกาสที่จะเกิดขึ้นของกิ จกรรม
ต่อไป
5. ลักษณะการทำงานของกิจกรรม ในส่วนนี้จะเป็นเทคนิคที่ช่วยใน
การกำหนดลั ก ษณะการทำงานของกิจ กรรม ซึ ่ ง จะมี อยู ่ 3 ลั ก ษณะคือ
ความสำคั ญ ก่ อ นของกิ จ กรรม(Activity Priority) การทำงานพร้ อ มกั น
(Concurrent Operation) ภายในกิจกรรม และจำนวนครั้งที่มากที่สุดใน
การทำงานของกิจกรรมใดๆ (Maximum Operation of Activity)
ในกระบวนการจำลองสถานการณ์การที่กิจกรรมใดๆในแบบจำลอง
จะสามารถเริ ่ ม ทำงานได้ จ ะต้ องมี เงื ่ อ นไขดั ง นี ้ คื อผ่ า นความสั ม พั น ธ์
ตามลำดับงานในแบบจำลอง และต้องได้รับทรัพยากรที่ต้องการในกิจกรรม
นั้นๆ ณ ที่เวลาใดๆกิจกรรมอาจจะอยู่ในสภาวะทำงาน(Active) หรือว่าง
(Idle) ทั ้ ง นี ้ ส ภาวะของทรั พ ยากรจะเหมื อนกั นกั บ สภาวะของกิ จ กรรม
เพราะทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน ABC

3. กระบวนการศึกษา
กระบวนการศึ ก ษาคื อ การก่ อสร้ า งเสาเข็ ม เจาะระบบเปี ยกในการ
ก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ทำงาน
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ประมาณ 10,400 ตารางเมตร ใช้เสาเข็มเจาะระบบเปียกทั้งหมด 4 ขนาด
มีจำนวนเสาเข็มรวมทั้งหมด 469 ต้น รายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริมาณและขนาดของเสาเข็ม
ลำดับ

ขนาดของเสาเข็ม

จำนวน (ต้น)

1

Ø 0.80 m. x 56 m. (Safe Load 400 ตัน)

83

2

Ø 1.00 m. x 56 m. (Safe Load 625 ตัน)

127

3

Ø 1.20 m. x 56 m. (Safe Load 785 ตัน)

22

4

Ø 1.50 m. x 64 m. (Safe Load 1,025 ตัน)

237

โดยที่เสาเข็มแต่ละขนาดจะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน กล่าวคือมี 5 กิจกรรม
ดังนั้น สามารถเขียนเป็นแบบจำลองกระบวนการการดำเนิน การก่อสร้าง
ของเสาเข็ ม ทุ ก ขนาดด้ ว ย ABC ได้ ด ั ง แสดงในภาพที ่ 3 ซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะ
เหมือนกับโครงข่ายในสายงานวิกฤต แต่มีการระบุทรัพยากรที่ต้องการใน
การทำงานของแต่ละกิจกรรมไว้ด้วย

ทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานประกอบไปด้วย Drilling Rig พร้อมคนขับ
Service Crawler crane พร้อมคนขับ ชุดคนงาน (40 คน) โดยขั้นตอนใน
การก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กิจกรรมย่อยดังนี้ เริ่มจากติดตั้ ง
ปลอกเหล็ก เจาะเสาเข็ม ลงเหล็กเสริม เทคอนกรีต และถอดปลอกเหล็ก
จึงแล้วเสร็จ ในการวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลระยะเวลาการทำงานของแต่ละ
กิจกรรมในภาคสนามทั้งหมด 60 รอบการทำงาน จากนั้นทำการตรวจสอบ
ช่วงแห่งความเชื่อมั่น (Confidence Interval) ที่ร้อยละ 95 พบว่าจำนวน
ข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามมีจำนวนมากกว่าจำนวนข้อมูลที่ต้องการ โดยผล
ที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 2 และเลือกใช้การแจกแจงแบบสามเหลี่ยมเพื่อ
จำลองระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ตารางที่ 2 การแจกแจงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ชนิดการแจกแจงระยะเวลา
พร้อมค่าตัวแปร (นาที)

1.ติดตั้งปลอกเสาเข็มขนาด Ø 0.80m.

Triangular (30,39.63,48)

2.เจาะเสาเข็มขนาด Ø 0.80m.

Triangular (166,233.55,320)

3.ลงเหล็กเสริมเสาเข็มขนาด Ø 0.80m.

Triangular (33,51.43,75)

4.เทคอนกรีตเสาเข็มขนาด Ø 0.80m.

Triangular (40,66.28,105)

5.ถอดเหล็กปลอกเสาเข็มขนาด Ø 0.80m.

Triangular (8,10.80,15)

6.ติดตั้งปลอกเสาเข็มขนาด Ø 1.00m.

Triangular (32,38.40,48)

7.เจาะเสาเข็มขนาด Ø 1.00m.

Triangular (180,252.55,355)

8.ลงเหล็กเสริมเสาเข็มขนาด Ø 1.00m.

Triangular (51,64.43,95)

9.เทคอนกรีตเสาเข็มขนาด Ø 1.00m.

Triangular (60,82.50,127)

10.ถอดเหล็กปลอกเสาเข็มขนาด Ø 1.00m. Triangular (8,11.03,14)
11.ติดตั้งปลอกเสาเข็มขนาด Ø 1.20m.

Triangular (35,39.82,50)

12.เจาะเสาเข็มขนาด Ø 1.20m.

Triangular (236,275.68,338)

13.ลงเหล็กเสริมเสาเข็มขนาด Ø 1.20m.

Triangular (63,78.91,90)

14.เทคอนกรีตเสาเข็มขนาด Ø 1.20m.

Triangular (61,76.91,86)
15.ถอดเหล็กปลอกเสาเข็มขนาด Ø 1.20m. Triangular (8,9.50,12)
16.ติดตั้งปลอกเสาเข็มขนาด Ø 1.50m.

Triangular (37,48.73,60)

17.เจาะเสาเข็มขนาด Ø 1.50m.

Triangular (225,325.63,450)

18.ลงเหล็กเสริมเสาเข็มขนาด Ø 1.50m.

Triangular (60,81.77,120)

19.เทคอนกรีตเสาเข็มขนาด Ø 1.50m.

Triangular (93,150.97,247)
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Resource Pool : Crew/Crane/Rig
รูปที่ 3 แบบจำลองกระบวนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก

4. ผลจากการจำลองสถานการณ์
เพื่อต้องการหาผลที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ของเวลา ต้นทุน และอัตรา
ผลผลิ ตจากการจำลองสถานการณ์ นั ้ นได้ นำสภาพหน้ า งานมาพิ จ ารณา
กล่าวคือจากข้อจำกัดของพื้นที่ก่อสร้างนั้น จำนวน Drilling Rig ที่สามารถ
นำมาใช้งานได้มากที่สุดคือ 4 เครื่อง แบ่งเป็น 2 เครื่อง สำหรับเสาเข็มขนาด
1.50 ม. และ 2 เครื่อง สำหรับเสาเข็มที่เหลือ โดยในการศึกษาจึงกำหนด
เป็นทรัพยากรที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนจำนวน ส่วน Service Crawler crane
ในงานจริงมีการใช้งาน 2 เครื่อง ในการจำลองจะมีการปรับเพิ่มจำนวนเป็น
3 และ 4 เครื่อง ตามลำดับ โดยรวมสามารถแยกการจำลองสถานการณ์ได้
เป็ น 3 กรณี อย่ า งไรก็ ต ามในการจำลองสถานการณ์ น ั ้ น ลั ก ษณะการ
ดำเนินงานนั้นเป็นไปในลักษณะที่ทำงานต่อเนื่องกันจนแล้วเสร็จ แต่ ในการ
ทำงานจริงนั้น การทำงานเป็นไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องมีการหยุดพักด้วย
สาเหตุต่างๆ เช่นฝนตก เครื่องจักรเสีย หรือพักรอด้วยเหตุอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้
สะท้อนความเป็นจริง ผู้วิจัยจึง ได้บวกเพิ่มระยะเวลาในการทำงานอีก 30
เปอร์เซ็นต์ [3] และในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการทำงาน 1 วัน เท่ากับ 12
ชั่วโมง รวมการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานจริงหน้างาน
เนื่องจากเป็นกระบวนการทำงานที่มีความต่อเนื่องในการก่อสร้าง ส่วนข้อมูล
ต้นทุน และการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดได้จากการสอบถามผู้ควบคุมงานโดย
มีรายละเอียดดังนี้
ค่าเช่า Service Crawler crane(รวมค่าแรงคนขับ) 18,000.00 บาท/วัน
ค่าเช่า Drilling Rig(รวมค่าแรงคนขับ)
20,000.00 บาท/วัน
ค่าแรงคนงาน 1 ทีม (40 คน รวมค่าล่วงเวลา)
32,000.00 บาท/วัน

20.ถอดเหล็กปลอกเสาเข็มขนาด Ø 1.50m. Triangular (9,13.40,19)
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ค่าดำเนินการในการก่อสร้าง
วัน

15,000.00 บาท/

จากการประมวลผลการจำลองสถานการณ์ 40 รอบการทำงานนั้นใช้
กิจกรรมสุดท้ายและจำนวนเสาเข็มของเสาเข็มแต่ละขนาดเป็นตัวควบคุม
การหยุดของการจำลองสถานการณ์ โดยผลการจำลองแยกตามกรณีดังแสดง
ในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ผลการจำลองสถานการณ์
Service Crane

Drilling Rig
Drilling Rig
ระยะเวลา
(Ø0.80-1.20m)
(Ø1.50 m)
เฉลี่ยจากการ
อัตรา
อัตรา
อัตราการ
จำลอง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
การ
การ
ทำงาน
40 รอบ
เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
ทำงาน
ทำงาน
(%)
(วัน)
(เครื่อง)
(เครื่อง)
(เครือ่ ง)
(%)
(%)
2
99.77
2
50.46
2
108.65
66.61

กร
ณี
ที่
1
2

3

96.14

2

70.67

2

95.26

74.83

3

4

74.01

2

74.72

2

98.96

72.11

ระยะเวลา
(วัน)

1

5. บทสรุป
จากกรณีศึกษาการจำลองสถานการณ์เสาเข็มเจาะระบบเปียกนั้น พบว่า
การจำลองสถานการณ์สามารถนำมาใช้ในการวางแผนงานจัดรูปแบบการ
จัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการทั้งในระยะเวลา ต้นทุน
และอัตราผลผลิต ซึ่งผลที่ได้จากการประมวลผลนั้นสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจว่าจะจัด สรรทรัพยากรอย่างไร ทั้งนี้ในการทำงานจริงนั้นผู้
วางแผนจะต้ องเลื อกว่ า ในการตั ดสิ นใจนั ้ น จะให้ ค วามสำคั ญ เรื ่ อ งใด
ระยะเวลา หรือ ต้นทุน อย่างไรก็ตามการวางแผนการจำลองสถานการณ์ นั้น
จะต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูลระยะเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาหา
การแจกแจงที่เหมาะสม โดยการเก็บข้อมูลจะต้องเก็บจากสถานที่จริง หรือ
ถ้าหากไม่มีก็ต้องใช้ข้อมูลในอดีตของลักษณะกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ อีกส่วนหนึ่งจะต้องคำนึงถึงคือ หากทำการ
วางแผนกระบวนการใด ๆ ด้วยการจำลองสถานการณ์ที่จะต้องใช้ระยะเวลา
ในการดำเนินงานหลายวันแล้ว จะต้องคำนวณถึงผลของความไม่ต่อเนื่องจน
แล้วเสร็จกระบวนการ ดังนั้นก่อนที่จะนำผลไปใช้จะต้องมีการปรับแก้ตาม
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากที่สุด

6. กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 4 ระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง
กรณีที่
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ต้นทุนทัง้ หมด
รวมค่าดำเนินการ(บาท)

108.65

ต้นทุนเสาเข็มเจาะต่อวัน
(บาท/วัน)
163,000.00

2

74.83

181,000.00

13,544,230.00

3

72.11

231,000.00

16,657,410.00

17,709,950.00

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด ที่กรุณาเอื้อเฟื้อ
ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

7. เอกสารอ้างอิง

จากตารางที่ 3 กรณีที่ 1 ซึ่งใช้รูปแบการจัดสรรทรัพยากรตามหน้างาน
จริงผลการจำลองใช้เวลา 108.65 วัน การก่อสร้างจริงใช้เวลา 122 วัน ซึ่ง
ความแตกต่างนั้นมีผลมาจากการทำงานความต่อเนื่องในการจำลอง และ
การทำงานจริ ง ที ่ ม ี ก ารหยุ ด พั ก จากเหตุ ต ่ า งๆที ่ ก ล่ า วมาก่ อ นหน้ า นี้
นอกจากนี ้ ใ นตารางที่ 3 พบว่ า ระยะเวลาการทำงานนั้ นจะเพิ ่ มขึ้ นตาม
จำนวนทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น โดยมี Service Crawler crane เป็นทรัพยากร
หลักของกระบวนการที่ มีผลต่ ออั ตราผลผลิ ต ในกรณีที่ 2 ซึ่งมี Service
Crawler crane 3 เครื่อง Drilling Rig (Ø0.8-1.2m) 2 เครื่อง Drilling Rig
(Ø1.5m) 2 เครื่อง คนงาน 1 ทีม มีอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบ
กั บ กรณี ท ี ่ 1 ส่ ว นในกรณี ท ี ่ 3 ซึ ่ ง มี Service Crawler crane 4 เครื ่ อง
Drilling Rig (Ø0.8-1.2m) 2 เครื่อง Drilling Rig (Ø1.5m) 2 เครื่อง คนงาน
1 ทีม มีอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกรณีที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากมี
Service Crawler crane 4 เครื่อง ไม่ต้องมีการรอคอยเครื่องจักรเหมือน
กรณีที่ 2 ในตารางที่ 4 จะพบว่า ต้นทุนทั้งหมดที่รวมค่าดำเนินการแล้ว
กรณีที่ 2 จะมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ดังนั้นหากผู้วางแผนงานให้ความสำคัญทั้งใน
ต้นทุนและระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้นกรณีที่ 2 จึงน่าจะ
เป็นทางเลือกที่เหมาะสม

[1] ธรรมศั ก ดิ ์ รุ จ ิ ระยรรยง, 2548. การทำเลี ยนแบบด้ ว ย ABC :
การทำเลี ย นแบบในการเจาะดิ น ในแนวนอน (ABC Simulation
system : A Simulation of A Horizontal earth-boring
operation). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.
[2] วินัย อวยพรประเสริฐ และ สถาบันวิจัยวัสดุวิศวกรรม, 2543. การ
ทดสอบภาวะเข้ารูปสนิทสำหรับการแจกแจงต่อเนื่องที่ใช้กันอย่า ง
สามั ญ ในงานด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา (Goodness -–of – fit Test for
continuous distribution commonly used in civil Engineering.
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.
[3] วัชระ สุวรรณห้อย, 2550. การจัดสรรทรัพยากรของงานตอกเสาเข็ม
ด้ ว ยการทำเลี ยนแบบ (Resource allocation of A piling driving
operation using simulation). วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.
[4] Halpin and Riggs, 1992. Planning and Analysis of
Construction Operations. New York: Wiley & Sons Inc.
[5] Shi. J, 1999 Activity – Based Construction (ABC) Modelling
and Simulation Method ASCE Journal of Construction
Division and Management, 125(5). 354-360.
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การวิเคราะห์อัตราการทรุดตัวของชั้นดินของกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูล InSAR
Subsidence Rate Analyzing of Bangkok Soil Profile with InSAR Data
ชยณัฐ คีรีนารถ*, อังคณา พุ่มพวง, อนิรุทธ์ ลดาวดี, สรวิศ สุภเวชย์ และ อนุเผ่า อบแพทย์
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*Corresponding author; E-mail address: Chayanut_k@hotmail.com

บทคัดย่อ

by the Royal Thai Survey Department (RTSD). The RTSD conducts
surveying by using benchmarks in which the depressions or soil
compression compartments at various depths located in the
vicinity of the reference benchmarks. The data from these
surveying techniques can serve as a substitute for calculating the
amount of vertical movement to show the total subsidence of
Bangkok and its vicinity area. However, the density of the
observation points related to the coverage area was not dense
enough to be used to indicate subsidence as an area consistent
with the characteristics of the soil layer underground. This
research presents a guideline for applying data from Time-Series
InSAR technology. With the advantage of the technique, it can
detect the rate of subsidence with the density of the observation
points sufficient to display spatial relationships. We also propose
a calculation method to estimate the subsidence rate of each
soil layer at a deeper level by classifying the subsidence rate
from the Time-Series InSAR data and dividing the data according
to the type of depth of the foundation of the building. In Bangkok
and its vicinity areas, we divide the depth of the foundation into
three groups, which are the depths of 20, 40, and 80 meters. In
this research, we study at the depth range of 20 meters to 40
meters. Finally, the final result of a vertical movement from our
analysis with Time-Series InSAR data is 0.350 millimeters per year.

การสารวจรังวัดระดับการทรุดตัวของแผ่นดินบริเวณกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2521 กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้
ทาการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับดิน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการยุบตัว
การอั ด ตั ว และติ ด ตามการรั ง วั ด หาระดั บ ความสู ง จากหมุ ด หลั ก ฐานใน
ระยะเวลาต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดยกรมแผนที่ทหาร ในการสารวจระดับชั้นที่
1 โดยใช้วิธีการเดินระดับเครือข่ายหมุดหลักฐานในแต่ละปี ซึ่งสถานีวัดการ
ยุบตัวหรือการอัดตัวของชั้นดินในระดับความลึกต่าง ๆ จะตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงหมุดหลักฐาน โดยข้อมูลจากการสารวจเหล่านี้สามารถนามาใช้เป็น
ตัวแทนในการคานวณปริมาณการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง เพื่อแสดงค่าการทรุด
ตัวโดยรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ แต่ความหนาแน่นของ
ต าแหน่ ง หมุ ด หลั ก ฐานเมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ยังมีความหนาแน่นไม่มากพอที่จะนามาใช้แสดงถึงการทรุดตัวเป็น
พื้นที่ที่สอดคล้องกับลักษณะของชั้นดินที่อยู่ใต้ดิน งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทาง
ในการประยุก ต์ใช้ข้ อ มูลจากเทคโนโลยี อ นุก รมเวลาจากอิ นซาร์ (TimeSeries InSAR) ซึ่งสามารถตรวจวัดอัตราการทรุดตัว ของแผ่นดินที่มีความ
หนาแน่นของจุดสารวจเพียงพอต่อการแสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ได้และยัง
ได้เสนอวิธีการคานวณเพื่อประมาณอัตราการทรุดตัวของแต่ละชั้นดินใน
ระดับที่ลึกลงไป โดยวิธีการจาแนกอัตราการเคลื่อนตัวของชั้นดินจากการ
สกัดข้อมูล Time-Series InSAR แล้วแบ่งข้อมูลตามชนิดของความลึกฐาน
รากของอาคาร ซึ่งในพื้นที่ก รุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นแบ่ งระดับ
ความลึกของฐานรากออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ความลึก 20 40 และ 80 เมตร
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาที่ช่วงระดับความลึก 20 เมตร ถึง 40 เมตร ได้ผลอัตรา
การเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง จากการศึกษาด้วยข้อมูลจากเทคนิค Time-Series Keywords: Land Subsidence, Bangkok, Time-Series InSAR
InSAR เป็น 0.350 มิลลิเมตรต่อปี
คาสาคัญ : การทรุดตัวของแผ่นดิน, กรุงเทพมหานคร, เทคนิคอนุกรมเวลา
อินซาร์

1. บทนา

การทรุดตัวของแผ่นดิน ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็น
ปัญหาที่เกิดมาต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษจากข้อ มูลการติดตามการ
ทรุ ด ตั ว ของแผ่ น ดิ นของกรมแผนที่ท หาร กรมทรั พ ยากรน้ าบาดาลและ
Abstract
สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย (Asian Institute of Technology, AIT) ที่
The monitoring of land subsidence in Bangkok and its vicinity
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 การสารวจและติด ตามการทรุดตัว ของ
area has been conducted since 1978. The activities include the
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น จะทาการสารวจโดยเทคนิคการสารวจ
follow-up of the class one leveling survey technique as operated

GTE44-1

1599

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รังวัด ระดับ เป็ นหลัก กรมแผนที่ทหารเป็ นหน่ว ยงานที่รับ ผิดชอบในการ สัญญาณอันเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งปัญหานี้จะทาให้ค่าเฟสที่ตรวจวัด
สารวจรังวัดระดับทุก ๆ ปี โดยมีหมุดระดับที่ยึดโยงเป็นโครงข่ายครอบคลุม ได้ผิดเพี้ยนไป[2]
พื้นที่ก รุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 2,000 กว่า หมุด ซึ่งในการ
สารวจแต่ละครั้งนั้นจะมีค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของอัตรากาลังคนและเวลาที่ใช้
ในการดาเนินงานค่อ นข้ า งมาก งานวิจั ย นี้จึ งเลือ กที่จ ะใช้ป ระโยชน์จ าก
เทคโนโลยี Time-Series InSAR ซึ่งในปั จ จุ บั นได้มีก ารประยุก ต์ใช้ในการ
ติดตามการทรุดตัว ของแผ่นดินกันอย่า งแพร่ห ลาย เนื่อ งจากการสารวจ
ข้ อ มูลครอบคลุมพื้นที่ก ว้า ง รวมไปถึ งพื้นที่ที่เข้ า ถึ งได้ย าก มี ป ริมาณจุ ด
ตรวจสอบมากและหนาแน่นพอที่จะแก้ปัญหาจานวนจุดตรวจสอบน้อย มี
ความละเอี ยดในการตรวจวัดได้ถึ งระดับมิลลิเมตร และมีข้ อ มูลภาพถ่าย
ดาวเทียมที่สามารถนามาประมวลผลให้ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องใช้
ซอฟท์แวร์และฮารดแวร์ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสูง ในการวิเคราะห์แ ละ
ประมวลผล
รูปที่ 1 ลักษณะเรขาคณิตของ InSAR โดยเป็นการถ่ายภาพ SAR ณ เวลาที่ต่างกัน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.2 Global Navigation Satellite System (GNSS)

เพื่อศึกษาอัตราการทรุดตัวในแต่ละชั้นดินของกรุงเทพมหานครโดยใช้
Global Navigation Satellite System (GNSS) หรื อ ระบบน าทาง
ข้อมูลจากเทคนิค Time-Series InSAR
ด้ ว ยดาวเที ย ม คื อ ระบบดาวเที ย มที่ ใ ช้ ใ นการระบุ ต าแหน่ ง เชิ ง พื้ น ที่ ที่
ครอบคลุมทั่ว โลก โดยใช้เครื่อ งรับ สัญ ญาณอิ เล็ กทรอนิก ส์ขนาดเล็กเพื่อ
ตรวจสอบต าแหน่ ง (ละติ จู ด ลองจิ จู ด และความสู ง ) โดยใช้ ข้ อ มู ล จาก
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สั ญ ญาณที่ ถู ก ส่ ง มาจากดาวเที ย มมาถึ ง เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ หลั ง จากนั้ น
3.1 Interferometic Synthetic Aperture Radar (InSAR)
อุปกรณ์ประมวลผลจะทาการคานวณเวลาและตาแหน่งได้อย่างแม่นยาซึ่ง
ภาพ Synthetic Aperture Radar (SAR) คื อ ภาพที่ บั น ทึ ก ด้ ว ยระบบ สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสาหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ [3]
เรดาร์ซึ่งในแต่ละจุดภาพนั้นจะบันทึกค่าแอมพลิจูดและเฟส โดยค่าทั้งสอง
3.2.1 GNSS Continuously Operating Reference Station
นั้นมาจากผลรวมแบบเวคเตอร์ของการสะท้อนกลับ (Backscattering) ที่
Network (GNSS CORS Network)
เ กิ ด จ า ก วั ต ถุ ( Scatterers) ต่ า ง ๆ ที่ ค ลื่ น ไ ป มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย
เป็ น การประยุก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี GNSS โดยการสร้ า งโครงข่ า ยสถานี
Time-Series InSAR เป็นเทคนิคที่มีหลักการวิเคราะห์ผลต่างเฟสของภาพ อ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับ และเวลามาตรฐานประเทศไทย แบบรับสัญญาณ
SAR ตั้งแต่สองภาพขึ้นไป (Phase Differential) ซึ่งภาพทั้งสองจะถูกบันทึก ดาวเทียมต่อเนื่องถาวร ซึ่งสถานีอ้างอิงแบบรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่อง
ในตาแหน่งต่า งกันเล็กน้อยและมี การบันทึก ภาพ SAR อย่า งต่อ เนื่องเป็น ถาวรนี้ จะส่งสัญญาณค่าปรับแก้ในรูปแบบโครงข่าย ทาให้ได้ค่าประมวลผล
เวลานานพอสมควร ดังเช่นตัวอย่างใน [2] ที่ใช้ภาพดาวเทียม ERS2 ทั้งหมด เชิงตาแหน่งที่มีความถูกต้องแม่นยาสูงในเวลารวดเร็ว [5]
16 ภาพ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปีผลต่างเฟสนี้สามารถศึกษาถึงรูปแบบการ
GNSS CORS Network ในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 2 ที่ติดตั้งและ
เปลี่ย นแปลง (Deformation Pattern) ในลัก ษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้ นบนโลก ให้บริการแล้ว คือ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และโครงการความ
เทคนิค Time-Series InSAR เป็นเครื่องมือในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ ร่วมมือ ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันมาตรวิทยา
ให้ระดับความถูกต้องถึงในระดับมิลลิเมตร และสามารถวิเคราะห์พื้นที่ที่ยาก แห่ งชาติ และ สถาบั นสารสนเทศทรัพ ยากรน้าและการเกษตร (องค์การ
ต่อ การเข้ า ถึ ง เช่น พื้นที่ที่มีความลาดชัน เป็ นต้น ทาให้ ได้ข้ อ มูลในการ มหาชน) และกาลังดาเนินการติดตั้งเพิ่มเติมโดยกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น [5]
วิเคราะห์ที่ต่อเนื่องและทั่วถึงพื้นที่ศึกษา [1]
เทคนิค Time-Series InSAR ยังมีข้อจากัดอยู่บ้าง เช่นเมื่อเวลาผ่านไป
วัตถุในจุดภาพนั้นเปลี่ยนไปมากหรืออาจจะหายไปหรือเปลี่ยนเป็นวัตถุอย่าง
อื่นเข้ามาแทนที่ ซึ่งอาจทาให้ค่าเวกเตอร์ผลรวมของค่ าแอมพลิจูดและเฟส
เปลี่ยนไปมากจนทาให้ไม่สามารถนามาประมวลผลได้ ซึ่งข้อจากัดนี้เรียกว่า
ก า ร ไ ม่ มี ส ห สั ม พั น ธ์ ( decorrelation) กั น ข อ ง ข้ อ มู ล ซึ่ ง ใ น ภ า พ
interferogram พื้นที่ส่ว นใหญ่ ในภาพจะไม่มีค่า สหสัมพันธ์ซึ่งจะทาให้ไม่
สามารถตรวจวัดค่าได้ และอีกหนึ่งข้อจากัดที่สาคัญคือการคลาดเคลื่อนของ
รูปที่ 2 สถานี GNSS CORS NETWORK ในประเทศไทย (ที่มา: กรมแผนที่ทหาร)
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3.2.2 การรังวัดและการประมวลผลแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง
การรังวัดสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS ให้ได้ความละเอียดถูกต้องสูง
ต้อ งใช้วิธีก ารรังวัดสัญ ญาณคลื่นพาห์ (carrier phase) หลายความถี่เป็น
เวลานาน ใช้ข้ อ มูลประกอบคุณภาพสูงและการคานวณที่ ซับ ซ้อ น จึ งจะ
สามารถคานวณเป็นค่าพิกัดที่มีความถูกต้องทางตาแหน่งในระดับเซนติเมตร
ได้ [6]
วิธีก ารประมวลผลแบบจุ ดเดี่ยวรายละเอี ยดสูง มีเทคนิคการปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนในการรังวัด ที่มีการใช้ค่าแก้สัญญาณนาฬิกาดาวเทียม
และความคลาดเคลื่อนของวงโคจรดาวเทีย มจากโครงข่ายสถานีอ้างอิงทั่ว
โลก International GNSS Service (IGS) Stations [6]
3.2.3 RINEX (Receiver Independent Exchange Format)
ข้ อ มู ล จากการรั ง วั ด สั ญ ญาณดาวเที ย ม GNSS ส าหรั บ ใช้ ใ นการ
ประมวลผลแบบ post-process ซึ่งมีรูปแบบเป็นไฟล์ข้อความที่มีโครงสร้าง
สาหรับเป็นมาตรฐานกลาง (ไม่ขึ้นกับผู้ผลิตอุปกรณ์รังวัดสัญญาณ) ซึ่งจะมี
การพัฒนาก าหนดเป็ นเวอร์ชั่นตามการพัฒนาของระบบ/อุ ปกรณ์บันทึก
และระบบดาวเทียมที่พัฒนาขึ้นใหม่ [6]
3.2.4 Australia’s Online GPS Processing System (AUPOS)
เป็ น ระบบประมวลผลข้ อ มู ล GPS ออนไลน์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบไม่ มี
ค่าใช้จ่าย โดย Geoscience Australia
การประมวลผลออนไลน์เพียงส่งไฟล์ RINEX จากการรังวัดที่ต้องเป็น
การรังวัดแบบสองความถี่ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง[6] พร้อมกับระบุ
e-mail ที่ต้องการให้ระบบส่งผลการประมวลผลกลับมาให้ ผลค่าพิกัดที่ได้
จะเป็ น ค่ า พิ กัดใน 2 พื้ น หลั ก ฐาน คื อ Geocentric Datum of Australia
1994 (GDA1994) และพื้ น หลั ก ฐาน ITRF (International Terrestrial
Reference Frame) [7]

รูปที่ 3 แสดงความลึกของโครงสร้างใต้ดนิ ในบริเวณกรุงเทพมหานคร (ทีม่ า: กรม
ทรัพยากรน้าบาดาล)

4. วิธีดาเนินการศึกษา
4.1 การเคลื่อนตัวจากข้อมูลเทคนิค Time-Series InSAR
การวิจัยนี้ได้เลือกที่จะศึกษาการเคลื่อนตัวของชั้นดินด้วยข้อมูลเทคนิค
Time-Series InSAR ในพื้น ที่อุตสาหกรรมลาดกระบัง เนื่อ งจากเป็น เขต
อุตสาหกรรมที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่มีอาคารรวมอยู่มาก ซึ่ง
จะมี ผ ลของน้าหนัก ที่ก ดทั บ ชั้น ดิ นลงไปและรวมไปถึ ง ปริ ม าณการใช้น้า
บาดาลที่ อ าจจะส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้ าในชั้ น ดิ น และ
โครงสร้างชั้นดินในปริมาณที่มากกว่าบริเวณอื่น ๆ
ขั้นตอนการวิเคราะห์นั้น จะเริ่มจากการสร้างโพลิกอน (polygon) พื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังโดยพิจารณาจากข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยมีพื้นที่ 4.231 ตาราง
กิโลเมตร (รูปที่ 4)

3.3 ลักษณะชั้นดินชั้นหินของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
องค์ประกอบของเนื้อดินในระดับความลึกต่าง ๆ ของชั้นดินในบริเวณ
กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยชั้นดินเหนียวอ่อน (Soft
Clay) จากระดั บ พื้นดินจนถึ งความลึก ประมาณ 15 เมตร ต่อ มาเป็ น ดิ น
เหนียวแข็ง (Stiff Clay) จนถึงระดับความลึกประมาณ 20 เมตร ตามด้วยชั้น
ดินทรายชั้นแรก (First Sand Layer) ซึ่งพบได้ถึงระดับความลึกประมาณ
30 เมตร ถั ด ลงมาพบดิ น เหนี ย วแข็ ง มาก(Hard Clay) จนถึ ง ความลึ ก
ประมาณ 45 เมตร ก็จะพบชั้นทรายชั้นที่สอง (Second Sand Layer) ลึก
ลงไปจนถึงระดับประมาณ 60 เมตร ต่อจากนั้นไปจะเป็นชั้นดินเหนียวสลับ
กับ ชั้นดินทรายและกรวด (Gravel) ลงไปจนกระทั่งถึ งความลึก ประมาณ
1,000 เมตร จึงจะถึงชั้นหินดาน (Bed Rock) โดยมีความลึกของโครงสร้าง
ใต้ดินและชั้นน้าบาดาล[4] ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 4 สร้าง polygon พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

หลั ง จากนั้ น จะท าการตรวจสอบข้ อ มู ล จากการประมวลผลเทคนิค
Time-Series InSAR (ps_mean_v_IW1path62frame545) ของชุดภาพ
ดาวเทียม Sentinel-1 ระหว่างวันที่ 30/10/2561 ถึง 15/06/2562 จานวน
จุดทั้งหมด 3,901,339 จุด จากนั้นก็จะทาการศึกษาสภาพพื้นที่และอาคาร
ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ที่มจี ุดสังเกต (observation point) อยู่
ในพื้นที่มาก และมีความหนาแน่นสูง ดังรูปที่ 5
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y  a0  a1 x

(1)

โดย y หมายถึ ง ค่ า ระดั บ หรื อ ค่ า พิ กั ด , a0 และ a1 หมายถึ ง ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องสมการ linear ที่ จ ะได้ จ ากการ least square และ x
หมายถึง ช่วงเวลาของข้อมูล y นั้นๆ
เมื่อได้ a0 และ a1 แล้วสามารถแทนค่า x กลับไปยังสมการเพื่อหาค่า y
ในช่วงเวลาที่ต้องการ เป็นค่าการทานายระดับหรือพิกัด จะทานายค่าในช่วง
วันแรกและวันสิ้นปี โดยแทน x ด้วย 1 และ 365 แล้วนาค่า y ที่ได้ทั้งสอง
ค่ามาหาผลต่าง ก็จะเป็นค่าการเคลื่อนตัวรายปีในหน่วยมิลลิเมตร
หรือเขียนในรูปแบบสมการดังสมการที่ (2)
รูปที่ 5 จุดสังเกต (observation point) จากการประมวลผลด้วยเทคนิค TimeSeries InSAR ของภาพดาวเทียม Sentinel-1 ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง

ht  h365  h1

(2)

เมื่อ ht หมายถึง ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับหรือพิกัดที่เปลี่ยนแปลงไป
ในหนึ่งปี, h365 หมายถึง ค่าระดับหรือพิกัดในวันที่ 365 ของปี และ h1
หมายถึง ค่าระดับหรือพิกัดในวันที่ 1 ของปี
ในงานวิจัยนี้จะศึกษาอาคารที่ มีลักษณะของฐานรากเพียงสองแบบ คือ
อาคารที่มีขนาดฐานรากลึกลงไป 20 เมตร และ อาคารที่มีฐานรากลึกลงไป
40 เมตร เพื่ อ ที่ จ ะน ามาหาค่ า การเคลื่ อ นตั ว ในทางดิ่ ง ของจุ ด สั ง เกต 5. ผลการศึกษา
(observation point) ที่ ต กลงบนอาคารแต่ ล ะประเภทแล้ ว น่ า จะมี 5.1 การทรุดตัวจากข้อมูล InSAR
ความสัมพันธ์กับการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่รองรับฐานรากอยู่
ข้อมูลจุดสังเกต (observation point) จากการแยกออกตามขนาดของ
การแยกจุดสังเกต (observation point) ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ฐานรากจะนาไปวิเคราะห์หาการเคลื่อนตัวของชั้นดินตามขนาดความลึกของ
ลาดกระบัง โดยการครอบพื้นที่อาคารที่มีฐานราก 20 เมตร และพื้นที่อาคาร ฐานราก ดังสมการที่ (3) ซึ่งเป็นสมการที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการทรุดตัว
ที่มีฐานราก 40 เมตร จะได้จานวนจุด 230 จุด และ 8,479 จุด ตามลาดับ
บนผิวดินและรวมไปถึงการทรุดตัวหรือการคืนตัวของแผ่นดินอันเนื่องมาจาก
สาเหตุอื่น ๆ เช่น แผ่นเปลือกโลก เป็นต้นดังแสดงในรูปที่ 6
4.2 การเคลื่อนตัวจากวิธีการทาง GNSS
ในการวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาสถานี SBKK ซึ่งเป็นสถานีแบบ GNSS CORS
Network ที่อ ยู่บ นอาคารกองคลังแผนที่ส่วนที่ 2 ของกรมแผนที่ทหาร มี
ขั้นตอนดังนี้
4.2.1 ข้อมูล
สาหรับข้อมูลตาแหน่งสถานี SBKK นั้น ได้นาข้อมูลจากเว็บไซต์กรมแผน
ที่ทหารที่เป็นข้อมูล RINEX มาสัปดาห์ละหนึ่งค่าเป็นระยะเวลา 23 สัปดาห์
(ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 6 มีนาคม พ.ศ.2563)
4.2.2 การประมวลผล
การประมวลผลนี้ใช้บ ริการประมวลผลออนไลน์ของ AUPOS โดยส่ง
ไฟล์ RINEX จากการรังวัดของสถานีทั้ง 23 สัปดาห์ไปประมวลผลออนไลน์
แล้วเก็บรวบรวมผลที่ได้จากการการประมวลผลไว้

Sunda Plate
S20 m.
S40 m.

4.2.3 การวิเคราะห์
นาข้อมูลทั้ง 23 สัปดาห์มาเรียบเรียง ใช้ชุดคาสั่ง (Python) ช่วยในการ
พล็อต (plot) และคานวณหาการเคลื่อนตัวของหมุดสถานี โดยทาให้มีหน่วย
ของการเปลี่ยนแปลงเป็น มิลลิเมตรต่อปี เหมือนกับหน่วยที่ได้จากเทคนิค รูปที่ 6 ภาพรวมของการทรุดตัวหรือการคืนตัวของแผ่นดินตามสมการที่ 3
Time-Series InSAR
ซึ่งค่าเหล่านี้เป็นค่าที่มีอยู่ จริงและหากต้องการทราบ ก็จะต้องศึกษา
การคานวณให้มีหน่วยของการเปลี่ยนแปลงเป็น มิลลิเมตรต่อปีใช้วิธี
Least Square ทาให้เป็น linear (Polynomial degree 1) ดังสมการที่ (1) โครงข่ า ย GNSS ที่ครอบคลุมพื้นที่ในบริ เวณกว้ า งและติด ตามเป็ น ระยะ
เวลานาน ซึ่งในปัจจุบันนั้นข้อมูลเหล่านี้ โดยเฉพาะภาคพื้นเอเชียตะวันออก

Ɛ

GTE44-4

1602

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

เฉียงใต้ ก็ได้มีการติดตาม (monitor) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟ์
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสมการที่สร้างขึ้นมาจะสามารถทาให้มองปัญหา
การทรุดตัวของแผ่นดินได้อย่างครบถ้วนที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอดีต
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑆20 − 𝑆40 ) + 𝜀

(3)

โดยที่ 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 หมายถึง ค่าเฉลี่ยรวมทั้งการทรุดตัวหรือคืนตัวทั้งหมด
ส่วน 𝑆20 − 𝑆40 หมายถึง ผลต่างค่าเฉลี่ยการทรุดตัวหรือคืนตัวที่ความ
ลึก 20 เมตรกับ 40 เมตร และ ε หมายถึง ค่าการทรุดตัวหรือค่าคืนตัว
อื่ น ๆ ที่ยังไม่ทราบค่า โดยในรูป ที่ 7 จะแสดงจุ ด Point-total ,Point-20
และ Point-40 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

รูปที่ 8 ค่าเฉลี่ยการทรุดตัว (subsidence) พื้นทีอ่ าคารที่มฐี านราก 20 เมตร

รูปที่ 7 แสดงจุด Point-total ,Point-20 และ Point-40 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง

จากการคานวณเฉลี่ยของแต่ point โดยได้ค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡(𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) มีค่าเฉลี่ย subsidence เท่ากับ -1.273565 mm/year
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡(𝑆20 ) มีค่าเฉลี่ย subsidence เท่ากับ -1.429939 mm/year
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡(𝑆40 ) มีค่าเฉลี่ย subsidence เท่ากับ 0.193487 mm/year
𝑆20 − 𝑆40 = 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡(𝑆20 ) – 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡(𝑆40 )
= -1.429939 - 0.193487
= -1.623426 mm/year

รูปที่ 9 ค่าเฉลี่ยการทรุดตัว (subsidence) พื้นที่อาคารที่มีฐานราก 40

เมตร
5.2 การเคลื่อนตัวจากวิธีการทาง GNSS
5.2.1 การเคลื่อนตัวในทางดิ่ง
การเคลื่อนตัวในทางดิ่งของหมุดสถานี SBKK ในระยะเวลา 23 สัปดาห์
เมื่อคานวณตามสมการที่ (3) จะได้เป็น 13.308 มิลลิเมตรต่อปี (รูปที่ 10)

สมการ 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑆20 − 𝑆40 ) + 𝜀
จะได้
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= -1.273565 mm/year
𝑆20 − 𝑆40 = -1.623426 mm/year
ε
= (-1.273565) – (-1.623426)
= 0.349861 mm/year
ดั ง นั้ น สามารถสรุ ป ค่ า เฉลี่ ย การทรุ ดตั ว ของแต่ ล ะความลึ ก ฐานราก ได้
ดังต่อไปนี้
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 มีค่าเฉลี่ยการทรุดตัวเท่ากับ -1.274 มิลลิเมตรต่อปี
𝑆20 มีค่าเฉลี่ยการทรุดตัวเท่ากับ -1.430 มิลลิเมตรต่อปี (รูปที่ 8)
𝑆40 มีค่าเฉลี่ยการยกตัว (uplift) เท่ากับ 0.193 มิลลิเมตรต่อปี (รูปที่ 9)
จากการคานวณในสมการที่ (3) ได้ค่าทรุดตัวหรือค่าคืนตัวอื่น ๆ (ε) ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็น 0.350 มิลลิเมตรต่อปี
GTE44-5
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5.2.2 การเคลื่อนตัวในทางราบ
ในช่วงเวลาที่นาข้อมูลมาศึกษานั้น บริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างและตอก
การเคลื่อนตัวในทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของหมุดสถานี SBKK ใน เสาเข็มซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนตัวที่รังวัดได้
ระยะเวลา 23 สัปดาห์ เมื่อคานวณตามสมการที่ (3) จะได้เป็น 0.022 และ 6.3 ข้อเสนอแนะ
0.012 มิลลิเมตรต่อปี ตามลาดับ (รูปที่ 11 และ 12)
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อเนื่องในระยะยาวจะทาให้การติดตามและ
วิเคราะห์ ห าการเคลื่อ นตัว เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้ น โดยใช้ การ
จัดเก็บข้อมูลต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและเก็บไว้เป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การนามาประมวลผลวิเคราะห์และใช้งานในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ European Space Agency (ESA) สาหรับข้อมูลจาก
ดาวเทีย ม Sentinel-1 ที่ให้ บ ริก ารแบบไม่คิดมูลค่า และงานวิจั ย นี้มีการ
ปรับปรุงและดัดแก้ข้อมูล Copernicus Sentinel นอกจากนี้ขอขอบคุณกรม
แผนที่ทหารสาหรับข้อมูล GNSS และข้อมูลชั้นนาบาดาลจากกรมทรัพยากร
น้าบาดาล
รูปที่ 11 ค่าพิกัดหมุด SBKK ในแนวตะวันออก-ตะวันตกและเส้นสมการ linear

รูปที่ 12 ค่าพิกัดหมุด SBKK ในแนวเหนือ-ใต้และเส้นสมการ linear

6. บทสรุป
6.1 สรุปผลการวิจยั
การศึกษาจาแนกอัตราการทรุดตัวของชั้นดินของกรุงเทพมหานครด้วย
ข้อมูลจากเทคนิค Time-Series InSAR จากฐานรากของอาคารที่มีความลึก
20 เมตร ถึง 40 เมตร ได้อัตราการเคลื่อ นตัว ในแนวดิ่งของชั้นดิน ในช่ว ง
ความลึก 20 เมตรถึง 40 เมตรของพื้นที่ศึกษาอยู่ที่ 0.350 มิลลิเมตรต่อปี
หรือช่วงชั้นทรายชั้นแรกถึงชั้นดินเหนียวแข็งมากมีการคืนตัวขึ้นมา 0.350
มิลลิเมตรต่อปี
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
การที่มีการเคลื่อนตัวของหมุด SBKK ณ อาคารกองคลังแผนที่ส่วนที่ 2
ของกรมแผนที่ทหารจากการรังวัดด้วยเทคนิคทาง GNSS ที่มีความถูกต้องสูง
โดยมีก ารเคลื่อ นตัว ในทางดิ่ง ,ทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้ มีค่า การ
เคลื่อนตัว 13.308, 0.022 และ 0.012 มิลลิเมตรต่อปี ตามลาดับ โดยพบว่า
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การศึกษาการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับในดินอ่อน
ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย
Investigation Load Transfer on Piled Embankments
over Soft Soil by Digital Image Correlation
ชัยสิทธิ์ เพ็งจันทร์1 นิพันธ์ อินสุข2 อภิวิชญ์ ทองรักษา3 กรกฎ นุสิทธ์4 และสุริยาวุธ ประอ้าย5
1,2,5

3

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
4
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

บทคัดย่อ
ความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาให้
วิศวกรจาเป็นต้องออกแบบโครงสร้างบนชั้นดินอ่อน แรงกระทาภายนอกที่
พื้นผิวดินจะทาให้เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันอย่างมาก การทรุดตัวเหล่านี้
จะเป็นจะต้องถูกจากัดเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงของโครงสร้าง
ในบรรดาวิธีการต่าง ๆ ของวิธีการปรับปรุงดิน วิธีการปรับปรุงดินโดยใช้
เสาเข็ มซึ่ง เป็ นทางเลือ กที่น่า สนใจสาหรับเทคนิคแบบดั้งเดิมมากขึ้นถูก
นามาใช้อย่างกว้างขวาง บทความนี้นาเสนอการศึกษากลไกการถ่ายแรงที่
เกิดขึ้นในชั้นดินถมที่วางอยู่บนชั้นดินอ่อนที่เสริมกาลังด้วยเสาเข็มภายใต้
หน่ ว ยแรงคงที่ แ ละแบบวั ฏ จั ก ร โดยใช้ แ บบจ าลองแบบสามมิ ติ ใ น
ห้องปฏิบัติการ แบบจาลองที่ใช้ศึกษาจะประกอบไปด้วยเสาเข็ม ขนาดเส้น
ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 4 ซม. จ านวน 20 ต้ น ฝั ง ในชั้ น ดิ น อ่ อ นเสมื อ น การ
ประยุกต์ใช้วิธีการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของภาพถ่าย (Digital Image
Correlation, DIC) จะถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์กลไกในการถ่ายแรง จาก
การทดสอบพบว่าการทรุดตัวสะสมและการเพิ่มขึ้นของแรงที่ถูกถ่ายไปยัง
หั ว เสาเข็ ม ในระหว่ า งการให้ แ รงแบบวั ฏ จั ก รสามารถตรวจวั ด ได้ การ
วิเคราะห์ภาพถ่ายช่วยให้สามารถเข้าใจถึงการเคลื่อนที่ในชั้นถ่ายแรง

and the durability of the concerned structures. Among various
methods of soil improvement, the technique of employing the
vertical rigid piles is widely implemented. It is an interesting
alternative to more traditional techniques. This research focuses
on the mechanistic behaviors of granular top soil supported by
piles embedded in soft soil layer under the monotonic and cyclic
loadings. An original three-dimensional laboratory model was
developed. The model contains 2 0 rigid piles, and the
compressible soil is explicitly simulated by a soft material. A
Digital Image Correlation (DIC) technique was used to analyze the
force and displacement taking place in the load transfer platform.
It was found that the settlement accumulation and an increase
in the load transmitted to the piles were observed during the
loading cycles. The image analysis provides the access to the
displacement field within the granular platform.
Keywords: Physical modeling, Load Transfer Platform, Digital
Image Correlation, Cyclic Loading

คาสาคัญ: แบบจาลองทางกายภาพ, การถ่ายแรงของดินคันทาง,
ความสัมพันธ์ของภาพถ่าย, แรงวัฏจักร

คานา

Abstract
The rapid growth in infrastructure development has forced
the engineers to design their structures on compressible soils.
The structural load applied to the surface of a compressible
ground introduces large total and differential settlement. These
settlements have to be limited in order to maintain the stability

การใช้เสาเข็มช่วยเสริมกาลังของดินอ่อนนั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในการปรับปรุงดินในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็ว
และประหยั ด งบประมาณ ([2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10]) เมื่ อ เที ย บกั บ
วิธีการปรับปรุงดินอ่อนด้วยวิธีการอื่น ๆ รูปแบบของการเสริมกาลังของดิน
อ่อนด้วยเสาเข็มนั้น เป็นการใช้เสาเข็มเข้าไปช่วยรับแรงที่จะมากระทาต่อ
ดินอ่อนโดยตรง โดยแรงที่ถูกถ่ายลงสู่เสาเข็มจะบอกถึงประสิทธิภาพของ
การเสริมก าลัง วิธีก ารนี้จ ะทาให้ ดินอ่ อ นนั้น รับ แรงที่มากระทาน้ อ ยลง
เนื่องจากกลุ่มของเสาเข็มและดินถมจะทาให้เกิดปรากฏการที่เรียกว่ากลไก
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การถ่ายแรงแบบเส้นโค้ง (Arcing Effect) ซึ่งเป็นรูปแบบกลไกการถ่ายโอน
แรงของดินคันทาง (Load Transfer Platform) สู่เสาเข็มในลักษณะของ
เส้นโค้ง โดยลักษณะของเส้นโค้งที่เกิดขึ้ นนั้นจะเกิดแบบเต็มรูปแบบ (Full
Arching) หรือเกิดแค่บางส่วน (Partial arching) ก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของ
เสาเข็ ม ขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม และความสูงของดินคันทาง ลัก ษณะ
กลไกการถ่ายแรงแบบเส้นโค้งแบบเต็มรูปแบบนั้นจะให้ประสิทธิภาพของ
การเสริมกาลังที่ดีกว่ากลไกการถ่ายแรงแบบเส้นโค้งแบบไม่เต็มรูปแบบ
โดยเทคนิคการปรับปรุงดินด้วยเสาเข็ มนั้นสามารถนาไปใช้ได้กับ สิ่ง
ปลูกสร้างทุกรูปแบบ ทั้งยังปรับใช้ได้เป็นอย่างดีกับโครงสร้างที่มีแ รงมา
กระทาอย่างสม่าเสมอ เช่น ถนน ทางรถไฟ โรงงานอุสาหกรรม และอาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้พื้นฐานของการเสริมกาลังของดินอ่อนด้วยเสาเข็มนั้น
มีความคล้ายคลึงกับการสร้างฐานราก ซึ่งดินอ่อนบางส่วนนั้นยังจะได้รับ
แรงอยู่ การศึกษาการเสริมกาลังของดินอ่อนด้วยเสาเข็มได้รับความนิยม
จ า ก นั ก วิ จั ย อ ย่ า งม า ก ม า ย ทั้ ง ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า รแ บ บ ย่ อ ส่ ว น
([1],[4],[5],[7],[9],[10]) ในภาคสนาม และการใช้แ บบจ าลองเชิงตัว เลข
([5]) อย่า งไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมามุ่งที่จะอธิบายพฤติกรรมของการ
เสริ ม ก าลั ง ของดิ น อ่ อ นด้ ว ยเสาเข็ ม เพื่ อ รองรั บ น้ าหนั ก แบบคงที่
(Monotonic loading) ในขณะที่การรองรับน้าหนักแบบวัฏจักรที่มีจานวน
วงรอบมาก ๆ (A large number of cyclic loadings) การศึ ก ษาด้ ว ย
วิธีการนี้ยังมีการเผยแพร่ไม่มาก ([3],[11])
การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยใช้สามารถศึกษา
ลักษณะของการเกิดกลไกการถ่ายแรงแบบเส้นโค้งได้ในมิติของการวัดการ
กระจัดและอัตราการเพิ่มของหน่วยแรง โดยการถ่ายภาพหลายๆ ภาพแล้ว
นามาวิเคราะห์ในลักษณะของการไล่ระดับสีตามขอบเขตการเปลี่ยนแปลง
ของตัวอย่างทดสอบเมื่อเทียบกับภาพเริ่มต้น จะทาให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
การเกิดเส้นโค้งหน่ว ยแรงที่จ ะเกิดขึ้ นได้ ดังนั้นวิธีก ารที่ถู กเรียกว่า การ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของภาพถ่าย (Digital Image Correlation, DIC:
[2],[12]) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพของตัวอย่างชิ้นเดียวกัน หลาย ๆ ภาพในแต่
ละช่วงเวลาเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากนั้นใช้โปรแกรม
NCorr ที่ เ ป็ น โปรแกรมเสริ ม ของ MATLAB ในการวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ย
เหล่านั้นออกมาในรูปแบบของการไล่ระดับความเข้มข้นของหน่วยแรงหรือ
การกระจัด
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษารูปแบบของการถ่ายแรงของดิน
คันทางสู่เสาเข็มรองรับที่ถูกฝังอยู่ในชั้นของดินอ่อนภายใต้หน่วยแรงแบบ
คงที่ (Monotonic loading) และแบบวัฏจักร (Cyclic loading) โดยวิธีการ
ถ่ายภาพและประมวลผลเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายรูปแบบของการถ่ายแรงที่
เกิดขึ้น ในแบบจาลองย่อส่วนในห้องปฏิบัติการ
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(รู ป ที่ 1) ภายในติ ด ตั้ ง แท่ ง เหล็ ก กลมที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 40
มิลลิเมตร และสูง 600 มิลลิเมตร เพื่อ ใช้จ าลองเป็ นเสาเข็ ม ระยะห่ าง
ระหว่างกึ่งกลางเสาเข็มเป็น 200 มิลลิเมตร พร้อมทั้งติดตั้งโหลดเซ็นเซอร์
และ ทรานสดิวเซอร์เซ็นเซอร์เพื่อวัดน้าหนักที่ ถูกถ่ายลงสู่เสาเข็ม และวัด
ระยะการทรุดตัวที่เกิดขึ้นระหว่างเสาเข็ม โดยภายในแบบจาลองระหว่าง
การทดสอบนั้นจะประกอบไปด้วยชั้นของดินอ่อนเสมือนที่มีความสูงเท่ากับ
400 มิลลิเมตร ที่ล้อมรอบเสาเข็ม ข้างบนของชั้นดินเหนียวอ่อนเสมือนนั้น
จะเป็นชั้นของคันทางจาลองที่มีความสูง 300 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นชั้นของการ
ส่งถ่ายแรง (LTP) และบนชั้นของดินคันทางจาลองนั้นจะเป็นเบาะลมที่มี
ขนาดกว้าง และ ยาว 1 เมตร สูง 10 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ให้แรงที่จะมากระทาต่อคันทางจาลอง โดยในส่วนของการให้แรงกระทานั้น
จะเป็นการอัดแรงดัน (Surface pressure, Pm) เข้าไปในเบาะลมในระหว่าง
การทาการทดสอบ (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 แบบจาลอง 3 มิติ

รูปที่ 2 ส่วนประกอบภายในแบบจาลอง

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
แบบจาลองทางกายภาพ
การทดลองในงานวิจัยนี้ทาการทดสอบโดยใช้แบบจาลอง 3มิติ โมเดล
สเกล 1 g ลักษณะของแบบจาลองประกอบด้วยแผ่นเหล็กหนาที่ถูกทาให้
เป็นกล่องลูกบาศก์ขนาด กว้าง 1 เมตร x ความยาว 1 เมตร x สูง 1 เมตร

วัสดุ
ในการทดลองนั้นจะใช้ดินเหนียวอ่อนเสมือน (รูปที่ 3) ที่ได้จากการ
ผสมกันระหว่าทรายและเม็ดโฟมโดยมีน้าเป็นตัวประสานแทนการใช้ดิน

GTE45-2

1607

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

เหนี ย วอ่ อ นจริ ง โดยมี ก ารใช้ อั ต ราส่ ว นระหว่ า ง ทราย : น้ า : โฟม
คือ 40 : 4 : 1 โดยทรายที่ใช้เป็นส่วนผสมนั้นเป็นทรายละเอียดที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงเบอร์ #30 ค้า งเบอร์ #50 ซึ่งการใช้ดินเหนียวอ่อ นเสมือนนี้จะ
สนใจเฉพาะในส่ ว นของการยุ บ ตั ว ให้ เ สมื อ นดิ น เหนี ย วอ่ อ นจริ ง
([4],[5],[9],[10]) และจากการทดสอบการอัดตัวคายน้าของดินเหนียวอ่อน
เสมื อ นได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารยุ บ ตั ว ( Compression Index ) เท่ า กั บ
0.5159 ที่ความหนาแน่นของดินเสมือนเท่ากับ 0.55 t/m3 (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 ดินเหนียวอ่อนเสมือน
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LED สปอตไลท์สีขาวเข้ามาช่วยเพื่อให้แสงแก่ตัวอย่างสม่าเสมอกันตลอด
ทั้งการทดลอง

ขั้นตอนการทดสอบ
ในตารางที่ 1 แสดงการทดสอบเบื้ องต้นในการให้หน่วยแรงที่ต่างกัน
และโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล โดยขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างใน
การทดสอบมีดังนี้
 ทาการเตรียมตัวอย่างดินเสมือนในแบบจาลอง
 สร้างชั้นคันทางจาลอง
 วางเบาะลมไว้บนคันทางจาลอง
 ปิดฝาแบบจาลองและล็อคให้สนิท
 ติดตั้งฉากกั้นแสงและติดตั้งไฟให้แสงสว่าง
 ตั้งกล้อง
 หลังจากทาการปิดฝาแบบจาลองจะปล่อยให้ตัวอย่างเกิด
การยุ บ ตั ว ด้ ว ยน้ าหนั ก ของคั น ทางจ าลองเป็ น เวลา 12
ชั่วโมง
 ให้แรงดันพื้นผิว (Surface pressure, Pm) พร้อมถ่ายภาพ
 วิเคราะห์ภาพถ่าย
ในการทดสอบแบบหน่ว ยแรงคงที่ นั้ นจะทาการให้ แ รงดั น แก่
ตัว อย่างเป็น 3 ระดับ คือ Pm = 5, 15 และ 25 kPa โดยทุกระดับการให้
แรงดันพื้นผิวนั้นจะทาการปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และในส่วนของ
การทดสอบแบบวัฏ จั ก รจะมีการให้ แรงดันแก่ตัวอย่างแบบการทดสอบ
หน่วยแรงคงที่ก่อนหลังจากนั้นจะทาการให้แรงแบบวัฏจักร ซึ่งจะทาการให้
วงรอบแก่การทาวัฏจักรเป็น 5-15 kPa พร้อมทั้งถ่ายภาพของตัวอย่างทุก
ระดับการให้แรงและจานวนวงรอบวัฏจักรตามที่กาหนด

การแปลความหมายวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย ด้วย
โปรแกรม NCorr

รูปที่ 4 กราฟการทดสอบการอัดตัวคายน้าของตัวอย่างดินอ่อนเสมือน

ในส่วนของวัสดุคัดเลือกคันทางจาลองนั้นจะใช้ทรายที่ ผ่านตะแกรง
เบอร์ #8 ค้างเบอร์ #30 ที่ความหนาแน่น 1.7 t/m3 มุมเสียทานภายใน
เท่า กับ 43 ๐ และหิ นใช้ที่ผ่า นตะแกรงเบอร์ #4 ค้า งเบอร์ #16 ที่ความ
หนาแน่น 1.56 t/m3 มุมเสียทานภายในเท่ากับ 37๐ ในการจาลองเป็นดิน
คันทางถมกลบหน้าดินอ่อนเสมือน

เครื่องมือในการบันทึกภาพ
การถ่ายภาพตัวอย่างการทดสอบนั้นจะใช้กล้อ ง Sony a7 เลนส์ซูม
กาลังขยายที่ x70 เท่า ในการเก็บภาพตัวอย่าง ซึ่งจะมีฉากกั้นแสงเพื่อช่วย
ในการลดแสงจากภายนอกที่จะเข้ามารบกวนการถ่ายภาพ และยังใช้ไฟ

NCorr เป็นโปรแกรมเสริมของ MATLAB ในรูปแบบของการใช้
งานได้ฟรี ที่สามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย 2 มิติ ที่มีอยู่หลาย ๆ ภาพเรียงต่อ
กัน ให้ออกมาในรูปแบบของระดับสีได้ โดยระดับสีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการ
ประมวลผลของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพิก เซลของภาพแรกแล้วนาไป
เปรียบเทียบกับภาพต่อ ๆ ไป และผลการวิเคราะห์ของโปรแกรมที่ออกมา
นั้นจะถูกประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบของความเครียดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละตัวอย่างการทดสอบที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ (รูปที่ 5) โดย
การใช้งานโปรแกรม NCorr นั้นจาเป็นจะต้องมีโปรแกรม MATLAB และ
โปรแกรมที่สามารถอ่านค่าภาษา C++ ได้ ในที่นี้จะใช้โปรแกรม Microsoft
Visual Studio ในการใช้งานร่วมกับ MATLAB
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ตารางที่ 1 การทดสอบ
ขื่อการทดลอง
M_s
Cyc_s_5-15
M_g
Cyc_g_5-15

ชนิดคันทาง รูปแบบการทดสอบ จานวนวงรอบ
จาลอง
(Pm)
คงที่ (5,15,25)
ทราย
วัฏจักร (5-15)
500
คงที่ (5,15,25)
หิน
วัฏจักร (5-15)
500
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เคลื่อ นที่ในแนวดิ่ง ( displacement – Y ) แต่ห ลังจากให้ แ รง 5 ถึ ง 15
kPa ไปแล้วนั้น พบว่าพฤติกรรมการถ่ายแรงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
วั ส ดุ และในวั ส ดุ ช นิ ด เดี ย วกั นการถ่ า ยแรงที่ เ กิด ขึ้ นยั ง คงคล้า ยกันอยู่
หลังจากให้แรงกระทาถึง 15 kPa ผ่านแล้วนั้น รูปแบบการถ่ายแรงที่เกิดขึน้
ในแต่ละการทดสอบนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (รูปที่ 6, 7, 8, 9)

โปรแกรม
วิเคราะห์
NCorr
NCorr
NCorr
NCorr

รูปที่ 6 ผลการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับ
ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย การทดสอบ M_s

รูปที่ 5 แผนฝังการทางานของ NCorr

ผลการทดสอบ
การทดสอบในครั้ ง นี้ เ ป็ น ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการถ่ า ยแรงของคั น ทาง
จาลอง ที่ใช้วัสดุคัดเลือกที่แตกต่างกัน ภายใต้แรงกระทาแบบคงที่ และ
แรงกระทาแบบวัฏจักร จากการสังเกตพบว่า พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของ
วัสดุคัดเลือกทั้ง 2 ชนิดนั้น ในช่ว งแรกที่มี การให้แรง 0 ถึ ง 5 kPa นั้นมี
ความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ทั้งการให้แรงแบบคงที่และแบบวัฏจักร
ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ ( displacement -X ) หรือ การ

โดยการถ่ายแรงที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนั้น อาจเป็นผลมาจากรูปแบบของ
แรงกระทาที่แตกต่างกันรวมถึงชนิดของวัสดุคัดเลือกที่แตกต่างกัน โดยจาก
การทดสอบนั้นพบว่า การเคลื่อนที่สูงสุดในแนวระนาบ และ แนวดิ่ง ในการ
ทดสอบการให้แบบคงที่ของทั้งทราย (M_s) และ หิน (M_g) นั้นพบว่าการ
เคลื่อนที่ในแนวระนาบ จะมีค่าไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ทั้งทางซ้ายและทางขวา
( ค่าบวก เคลื่อนที่ไปทางซ้าย, ค่าลบ เคลื่อนที่ไปทางขวา) ส่วนการเคลื่อนที่
ในแนวดิ่งนั้นเมื่อทดสอบเสร็จสิ้นแล้วจะมีค่าไม่สูงไปกว่า 10 มิ ลลิเมตร ใน
ทิศทางลง (ค่าบวก เคลื่อนที่ลง, ค่าลบ เคลื่อนที่ขึ้น) (รูปที่ 5, 6)
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รูปที่ 7 ผลการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับ
ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย การทดสอบ M_g
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รูปที่ 8 ผลการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับ
ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย การทดสอบ Cyc_s_5-15

การทดสอบแบบวัฏจักรนั้นพบว่า การเคลื่อนที่ในแนวระนาบของวัสดุ
ทั้ง 2 ชนิดนั้นจะมีค่าเกินว่า 2 มิ ลลิเมตร ทั้งทางซ้ายและทางขวา เมื่อมี
วงรอบของแรงกระทามากระทามากขึ้น และการเคลื่อนที่ในแนวระนาบจะ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั้นจะแต่ต่างกัน โดยผล
การทดสอบของทราย (Cyc_s_5-15) นั้นพบว่า เมื่อ มีว งรอบของแรงมา
กระทามากขึ้นจนถึงสิ้นสุดการทดสอบ การเคลื่อ นที่ในแนวดิ่งนั้นจะอยู่
ในช่วง 10 ถึง 15 มิลลิเมตรเท่านั้น (รูปที่ 8) หากแต่การทดสอบของหิน
(Cyc_g_5-15) นั้น เมื่อมีวงรอบของแรงมากระทามากขึ้นจนถึงสิ้นสุดการ
ทดสอบ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั้นจะมีค่ามากกว่า 15 มิลลิเมตร ในทิศทาง
ลง (รูปที่ 9) และในการทดสอบแบบวัฏจักรนั้นยังสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อทาการ
ทดสอบตัวอย่างครบ 500 วงรอบไปแล้ว จากนั้นให้แรงแก่ตัวอย่างเพิ่มขึ้น
จาก 15 kPa ไป 25 kPa และทิ้งไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า การเคลื่อนที่
ที่เกิดขึ้นของตัวอย่างนั้นไม่ได้มีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมากนัก
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จากการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรม NCorr ทาให้เห็นถึง
ลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่และถ่ายแรงของวัสดุที่นามาทาเป็นคันทาง
จาลอง โดยจากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนที่ในแนวระนาบนั้น
เกิดการเคลื่อนที่ไปทั้งทางซ้ายและทางขวาทุกการทดลอง แต่การเคลื่อนที่
ในแนวดิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะทิศทางลงเท่านั้น เป็นผลมาจากการให้แรงดัน
พื้ น ผิ ว แก่ ตั ว อย่ า งทดสอบที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งการ
ทดสอบการให้แรงแบบคงที่ของทรายกับหิน และการทดสอบการให้แรง
แบบวัฏจักรของทรายกับหิน จะเห็นได้คันทางจาลองที่เป็นทรายนั้นจะมี
การเคลื่อนที่ในทิศทางลงในแนวดดิ่งน้อยกว่าคันทางจาลองที่เป็นหิน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุ กต์ใช้วิธีการของงานวิจัยต่างประเทศที่
เคยมีก ารทดลองมาแล้วมาปรับ ใช้ให้ มีรูป แบบตามที่ต้อ งการ โดยจะใช้
ทรายผสมกับโฟมเพื่อจาลองเป็นดินเหนียวอ่อน และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้แรงแก่ตัวอย่างทดสอบเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมาก
ที่สุด ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยภาพถ่ายนั้น เป็นวิธีการที่
เริ่มจะเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายต่อการสังเกตุผลและ
เปรียบเทียบของการทดสอบ และยังเป็นวิธีที่มีความแม่นยาค่อนข้างสูง
และการศึกษาครั้งนี้ได้นาค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจากภาพถ่ายมา
เปรียบเทียบกับผลของค่า LVDT ในการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พบว่ามีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก หากแต่ไม่ได้นาผลของ LVDT
มานาเสนอในรายงานนี้ด้วย
ในอนาคตควรมีการเปรียบเทียบผลของภาพถ่าย ภายใต้การทดสอบ
เดียวกันทั้ง 4 ด้านของแบบจาลองทางกายภาพว่ารูปแบบการถ่ายโอนแรง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กัน หรื อ ไม่ และควรมี ก ารปรั บ เปลี่ย นค่า
สัมประสิทธิ์การยุบตัวของดินเหนียวอ่อนเสมือนให้มีความใกล้เคียงกับดิน
เหนียวอ่อนจริงตามที่ต้องการทดสอบ เพื่อให้ผลของการทดสอบนั้นมีความ
แม่นยามากยิ่งขึ้น
รูปที่ 9 ผลการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับ
ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย การทดสอบ Cyc_g_5-15

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับในดินอ่อน ด้วยวิธี
ความสัมพันธ์ทางภาพถ่า ยในครั้งนี้ใช้แบบจาลองทางกายภาพแบบย่อส่วน
ในการทดสอบ และใช้โปรแกรมเสริมของ MATLAB ที่ชื่อว่า NCorr ในการ
วิเคราะห์ผลของภาพถ่าย
การใช้ความสัมพันธ์ทางภาพถ่ายมาช่วยศึกษาพฤติกรรมของตัวอย่าง
ในการทดสอบนั้น ทาให้เราสามารถเห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการถ่าย
โอนแรงในแต่ละระดับการให้แรงได้อย่างชัดเจน โดยสังเกตุได้จากแถบสีที่
เกิดขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยพะเยา
สัญญาหมายเลข RD61091 และทางผู้วิจัยยังขอขอบคุณ โครงการ Junior
Fellowship Program 2019 โดย Campus France Thailand อีกทั้ง 3SR
Laboratory, Grenoble ส าหรั บ การช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นเทคนิ ค และ
คาแนะนาในการทดสอบ

จากการทดสอบในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ารูปแบบการให้แรง แบบวัฏจักรนั้น
จะส่งผลให้ตัวอย่างทดสอบได้รับแรงที่มากระทามากกว่าการให้แรงแบบ
คงที่อย่างเห็นได้ชัดเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ ทั้งนี้วัสดุที่ต่างชนิดกันยังส่งผลให้
การถ่ายแรงที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปอีกด้วย
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การปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินด้วยเสาเข็ม
กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Stabilization of earth slopes with micro piles : A case study on highway
No. 1009 Chomthong - Doi Inthanon
Chomthong District, Chiang Mai
ปรัชญา แสนแปง1,* พงษ์พินันท์ บูรณะกิติ2 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ 3 และ สุรยิ าวุธ ประอ้าย4
1
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บทคัดย่อ

Abstract

ทางหลวงในพื้นที่ภูเขาสูงโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย
มักจะเจอปัญหาของการพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาดถนนเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นการศึกษาเสถียรภาพของลาดดิน รวมถึงการออกแบบโครงสร้าง
และการบารุงรักษาเชิงลาดของทางหลวงในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีความสาคัญ
เป็นอย่างมาก ความละเอียดของลักษณะภูมิประเทศมีความสาคัญเมื่อทา
การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ช่ว ยทาให้เราสามารถมีข้อ มูลด้านภูมิประเทศที่ มีความแม่นย าสูงรวมถึง
ข้ อ มูลความชันโดยละเอี ยดสาหรับ การวิเคราะห์เสถี ย รภาพของลาดดิน
งานวิจัยนี้นาเสนอรูปแบบการปรับปรุงเสถียรภาพของเชิงลาดด้วยเสาเข็ม
ขนาดเล็กของทางหลวง หมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์
ระหว่าง กม.19+585.00 – 19+750.00 โดยการนาเสนอวิธีการที่รวมระบบ
นาทางด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) และวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ แบบ 3 มิติ ทาการศึกษารูปแบบการกระจายแรงในดินและการ
เคลื่อนตัวของดิน ผลของการสร้างแบบจาลองแสดงให้เห็นว่าความละเอียด
ของการเลือกตัวอย่างพื้นผิวมีผลกระทบต่อความแม่นยาในการคาดการณ์
พื้นที่ของการพิบัติของลาดดินที่อาจเกิดขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นจากการเสริมกาลังด้วยเสาเข็ม และค่าการเคลื่อนตัวของลาดดินของ
การวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียงกับรายงานการตรวจวัดในสนาม

Many highways in mountainous areas, particularly the
Northern region of Thailand, inevitably confront the problems of
excessive movement and slope failure. Therefore, slope stability
analysis including highway design, construction and maintenance
area are very important. Detailed surface topography is
important when analyzing the stability of slopes. Recent
advances in new technologies have allowed us to obtain highprecision proﬁles of slope information for three-dimensional (3D)
slope stability analysis. This research presents a slope reinforced
by micro piles of highway No. 1009 Chom Thong - Doi Inthanon,
between km 19 + 585.00 - 19 + 750.00, Chiang Mai Province. A
comprehensive approach that integrates Global Positioning
System (GPS) and 3D ﬁnite element method for slope stability
analysis. The soil behavior and soil movement were investigated.
The modelling results show that the surface sampling resolution
can affect the prediction accuracy of the potential failure zones.
The reinforced slope showed an increase in safety factor. The
numerical modeling was capable to reproduce satisfactorily the
horizontal displacements of slope reinforced by micro piles.

คาสาคัญ: วิเคราะห์เสถียรภาพลาดดิน, วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การเคลื่อนตัว
ของดิน, เสาเข็มขนาดเล็ก

Keywords: Slope Stability Analysis, Finite element method, Soil
movement, Micro piles
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1. บทนา
การก่อสร้างทางหลวงในพื้นที่ภูเขาสูง โดยเฉพาะทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยมีการชะล้างพังทะลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาดถนนเป็นอย่าง
มาก ส่งผลกระทบต่อความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง บางครั้งทาให้
เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น รวมถึ ง การเสี ย ชี วิ ต ของประชาชนซึ่ ง ไม่
สามารถประเมิ น เป็ น มู ล ค่ า ได้ ย่ อ มส่ ง ผลก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
เศรษฐกิจ การขนส่งและการเดินทางของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ด้วย สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น
สภาพของชั้นดินที่รองรับลาดดิน การกัดเซาะตามธรรมชาติ การซึมผ่านชั้น
ดินของน้าฝนซึ่งทาให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง การเกิดแผ่นดินไหว
หรือการพังทลายเนื่องจากน้าหนักของดินถมเอง ปัญหาสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ปัญหาป่าไม้ถูกทาลายทาให้เกิดน้าไหลหลากอย่าง
รุ น แรงเมื่ อ ฝนตกหนั ก ดั ง นั้ น การศึ ก ษาเสถี ย รภาพของลาดดิ น , การ
บ ารุงรัก ษาเชิงลาดของทางหลวงในพื้น ที่ดั งกล่า ว รวมถึ งการออกแบบ
โครงสร้างเพื่อป้องกันการพังทลายของเชิงลาด จึงมีความสาคัญเป็นอย่าง
มาก
ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนควบคุม 0100 ตอนจอมทอง – ดอยอิน
ทนนท์ ลักษณะของเส้นทางเป็นถนนสองช่องจราจร ลัดเลาะไปตามริมเขา
ค่ อ นข้ า งคดเคี้ ย ว เป็ น เส้ น ทางสั ญ จรท่ อ งเที่ ย ว ในแต่ ล ะปี จ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเส้นทางนี้เป็นจานวนมาก อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่
ใช้สัญจรขนถ่ า ยผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดทั้งปี
ในช่ ว งฤดู ฝ นการเคลื่ อ นตั ว ของเชิ ง ลาดบริ เ วณ กม.19+585.00 –
19+750.00 มีมากเกินไปทาให้เกิดรอยแตกร้าวที่สามารถสังเกตเห็นด้วย
สายตาและน้าผิวดินที่ไหลไปตามผิวทาให้เกิดความเสียหายบริเวณเชิงลาดที่
มีความชันมาก รูปที่ 1 เหตุการณ์ดังกล่าว สานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่จึง
ได้ทาการปรับปรุงเชิงลาดบริเวณดังกล่าวโดยการเสริมกาลังแบบใช้เสาเข็ม
ขนาดเล็กและเพื่อเป็นการบารุงรักษาแบบเชิงป้องกัน

รูปที่ 1 แสดงการพิบัติของลาดดิน (a)การสัญจรบริเวณดังกล่าว,(b)รอย
แตกของถนน, (c)การพิบัติของลาดดิน, (d)การกัดเซาะของน้า

การวิเคราะห์เสถียรภาพของความชันได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ พื้ น ที่ ล าดชั น ที่ มั่ น คงและปลอดภั ย ที่ สุ ด ความเสถี ย รภาพจะ
พิจารณาจากความสมดุลของแรงเฉือนและความต้านทานแรงเฉือน ลาดชัน
นั้นจะมีเสถียรภาพหากความต้านทานการเคลื่อนไหวนั้นมีค่ามากกว่าแรง
ขับเคลื่อนที่ได้ ความล้มเหลวของลาดชันอาจนาไปสู่การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบเสถียรภาพของทาง
ลาด ด้วยการพัฒนาวิธีการที่ทันสมัยในการทดสอบดินและการวิเคราะห์
เสถียรภาพทาให้การออกแบบทางลาดที่ปลอดภัยและประหยัด วิศวกรธรณี
เทคนิคควรมีความรู้อย่างละเอียดของวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบความ
มั่นคงของทางลาดและข้อจากัดของพวกเขา ในการวิบัติของความลาดชัน
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการกระทาของกาลังแรงโน้มถ่วงและกาลังของความ
ลาดชันภายในดิน นอกจากนั้นยังอาจเกิดการวิบัติได้จากการขุดหรือการกัด
เซาะด้านใต้มวลดินเนื่องจากการสลายตัวของโครงสร้างของดินอย่างค่อย
เป็นค่อยไป การสไลด์อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ ทั้งในแบบค่อยเป็นค่อยไป
หรือทันทีทันใดและมีหรือไม่มีแรงกระทาที่ชัดเจน ([1],[2])
วิ ธี วิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพมี ห ลากหลายวิ ธี ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ธี มี ข้ อ จ ากั ด ที่
แตกต่างกันไป โดยวิธี (Limit Equilibrium Method : LEM) มีสมมติฐาน
ว่าวัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน (Rigid Material) ซึ่งในความเป็นจริงวัสดุไม่ได้เป็น
นั้น แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสาหรับการหาค่า (Factor of Safety : F.S.) จึงเป็น
ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่วนวิธี (Finite Element Method : FEM) เป็น
วิธีใหม่ที่นามาใช้ในงานวิศวกรรมปฐพี นอกจากจะสามารถทราบค่า F.S. ยัง
สามารถแสดงค่ า อื่ น ได้ อี ก หลายอย่ า ง เช่ น ค่ า Shear Strain และ
Displacement เป็นต้น แต่วิธีนี้จาเป็นต้องเข้าใจแบบจาลองและมีค่า ตัว
แปรที่ถูกต้องใน
การวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นในการวิเคราะห์ความชัน
ความมั่นคง การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Finite Element)ที่ครอบคลุมมาก
ขึ้ น ([3],[4],[5]) อย่ า งไรก็ ต ามวิธีก ารดั้ง เดิ ม (Limit Equilibrium) ยั ง คง
สามารถสร้างความแม่นยาได้ และผลลัพธ์ที่น่าเชื่อ ถือทั้งสองมีข้อได้เปรียบ
ข้อเสียเปรียบ การเลือกวิธีที่จะใช้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาบางส่วนที่อธิบายไว้
ด้านล่าง วิธีการที่ผู้ใช้เลือกควรเป็นไปตามความซับ ซ้อนหรือที่ต้อ งมีก าร
วิเคราะห์การไหลซึมการรวมตัวและพฤติกรรมทางกลอื่น ๆ (แรงดันน้าของรู
พรุนที่กกเกิดจากการตอบสนองของดินเชิงกลที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจใช้ใน
การวิเคราะห์ FE ได้ดีขึ้น) ([6])
วารุ ณี แ ละสุ ท ธิ ศั ก ดิ์ ,2553 ศึ ก ษาความเหมาะสมของการวิเ คราะห์
เสถียรภาพของลาดงานขุดโดยเปรียบเทียบวิธีสมดุลจากัด, ไฟไนต์อิลิเมนต์
และสมดุลจากัดร่วมกับการพิจารณาหน่วยแรงในมวลดิน ผลการวิเคราะห์
เสถียรภาพของลาดงานขุดในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ โดยเปรียบเทียบ
ผลที่ได้จากทั้ง 3 วิธีได้แก่ LEM, FEM, SBM ศึกษา2 กรณีได้แก่1) การศึกษา
ความอ่อนไหวของตัวแปร ได้แก่ ความลึกความกว้างและความลาดชัน 2)
การศึกษาความปลอดภัยเนื่องจากรูปแบบการรับแรงเฉือนของชั้นดินเหนียว
อ่อนกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่าดินที่มีค่า ความเชื่อมแน่นระหว่างเม็ดดิน
Cohesion ≥ 2.5 t/m2

GTE46-2

1614

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

การขุดที่ความลึก 3.0 เมตร มีความปลอดภัยสาหรับดินที่มีค่า C ‹ 2.5 t/m2
พบว่ า ค่ า F.S.ขึ้ น อยุ่ กั บ ความลึ ก และความลาดชั น ของการขุ ด โดยตรง
นอกจากนี้พบว่าความกว้างปากบ่ อขุ ดไม่มีผลต่อ เสถี ยรภาพของลาดดิน
และการมีชั้น Weathered Crust ช่วยให้ชั้นดินที่มีพฤติกรรมการเพิ่ม ขึ้ น
ของกาลังรับแรงเฉือนตามความลึก นอกจากนี้กรณีวิธีการวิเคราะห์พบว่า
SBM_FE อาจทาให้เข้าใจผิดถึงจุดวิบัติ (Yield Point) ที่แท้จริง ซึ่งจากวิธี
FEM ตาแหน่งการเกิด Yield Point มีระยะไกลกว่าวิธี SBM_FE เป็นเหตุผล
ว่าเมื่อวิเคราะห์โดยวิธี FEM จะสามารถขุดได้ลึกกว่าวิธีอื่น([7])
Wang et al, 2017 ได้ ท าการศึ ก ษาโดยการใช้ 3D laser
scanning ส ารวจพื้ น ที่ landslide ของเมื อ ง Hongxi จุ ด ข้ อ มู ล (Point
Cloud) ที่ ไ ด้ จ าก 3D laser scanning น ามาสร้ า งแบบจ าลองที่ มี ข นาด
ความละเอี ย ดพื้นผิว แตกต่า งกั นที่ 1.5, 2, 3, 4 และ 5 เมตร วิเคราะห์
อัตราส่วนความปลอดภัยโดยใช้โปรแกรม Plaxis พบว่า อัตราส่วนความ
ปลอดภัยอยู่ระหว่าง 1.722 – 1.808 แสดงการเคลื่อนตัว โดยที่ขนาดความ
ละเอียดพื้นผิว 1.5 เมตร ให้ค่าน้อยสุด ขนาดความละเอียดพื้นผิว 5 เมตร
ให้ค่าสูงสุดแบบจาลองขนาดความละเอียดพื้นผิว 1.5 เมตร ถูกนามาใช้ใน
การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดชันภายใต้สถานการณ์ฝนตก 6 วัน
ปริมาณน้าฝนรวมที่ใหญ่ที่สุดในช่วง 6 วัน ค่า FS ของความชันที่ตรวจสอบ
จะลดลงเมื่อฝนยังคงดาเนินต่อจากค่าเริ่มต้น 1.722 ถึง 1.425 ในวันที่ 6
([1])
Sun et al, 2014 ได้ ศึ ก ษาแบบจ าลองสามมิ ติ วิ เ คราะห์
เสถี ย รภาพของความชั น ที่ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น เสริ ม ด้ ว ย Micro piles ซึ่ ง
พฤติกรรมของดินถูกอธิบายโดยใช้เกณฑ์ Mohr – Coulomb วิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม PLAC 3D ค่าความปลอดภัยของความลาดเอียงที่ไม่เสริมกาลัง
มีค่า เท่า กับ 1.16 ซึ่งก็คือ ใกล้กับ ผลลัพ ธ์ข อง Cai และ Uqai ด้า นความ
ปลอดภั ย 1.14 และ 1.13 วิ ธี Finite Element และวิ ธี Bishop’s
Simplified Method ตามลาดับ Micro pile ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15
เมตร ถูกติดตั้งที่ตาแหน่งกึ่งกลางลาดเอียง Lx/L = 0.75 ระยะเรียง S =
3D ค่าความปลอดภัยของความลาดเอียงเท่ากับ 1.45 และวิเคราะห์ติดตั้ง
Micro pile ตาแหน่ง Lx/L = 0.1, 0.3, 0.7 และ 0.9 ได้ค่าความปลอดภัย
ของความลาดเอียงตามลาดับ [2]
งานวิจั ย นี้นาเสนอรูป แบบการปรับ ปรุงเสถี ย รภาพของเชิงลาดด้วย
เสาเข็มขนาดเล็กของทางหลวง หมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – ดอยอิน
ทนนท์ ระหว่าง กม.19+585.00 – 19+750.00 โดยการนาเสนอวิธีการที่
รวมระบบนาทางด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) และ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Plaxis 3D ทาการศึกษา
รูปแบบการกระจายแรงในดิน ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัจากการเสริม
ก าลั ง ด้ ว ยเสาเข็ ม และค่ า การเคลื่ อ นตั ว ของลาดดิ น ของการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบกับรายงานการตรวจวัดในสนาม
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2. วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์ที่จะทาการศึกษาการพฤติกรรมของลาดดิน
รวมถึงการวิเคราะห์เสถียรภาพและการเคลื่อนตัวของลาดดินในรูปแบบ
พื้นผิวสามมิติทั้งนี้เพื่อความเข้าใจในขั้นตอนและขอบเขตของงานวิจยั จึงทา
การแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานของงานวิจัยดังนี้
2.1 การสารวจพื้นที่
การสารวจพืน้ ทีเ่ ป็นส่วนที่สาคัญในการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน ใน
งานวิจัยทาการสารวจพื้นทีท่ างหลวง หมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – ดอยอิน
ทนนท์ ระหว่าง กม.19+585.00 – 19+750.00 ดังรูปที่ 2 เพือ่ ให้ได้ทราบถึงค่า
พิกัดตาแหน่งโดยระบบนาทางด้วยดาวเทียม (Global Positioning
System : GPS) ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทจี่ ะนาไปวิเคราะห์

รูปที่ 2 แสดงการสารวจพื้นที่ (a)เก็บข้อมูล, (b)วัดระยะพืน้ ที,่
(c)การหาค่าพิกัดตาแหน่ง, (d)พื้นที่สารวจ

หลั ง จากการสารวจพื้นที่ เ ก็บ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ล าดดิ น ท าการนาค่า พิกัด
(Survey point) ที่ ไ ด้ น าสร้ า งเส้ น ชั้ น ความสู ง (Contouring) ในโปรแกรม
Autodesk AutoCAD Civil 3D โดยใช้ความละเอียดของชั้นความสูง ความ
ละเอียดทุก 1 เมตร แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงเส้นชั้นความสูง(Contouring) ความละเอียดทุก 1 เมตร
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2.2 การทดสอบคุณสมบัติดินทางวิศวกรรม
ในการทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test) จะต้องทดลองบด
อัดตัวอย่างดินด้วยวิธีการตามมาตรฐาน เช่น ASTM D698, ASTM D1557
เป็นต้น ที่ปริมาณความชื้นต่าง ๆ กันประมาณ 4-5 ค่า คานวณความชื้นและ
ความหนาแน่นแห้งของดินในการบดอัดตัวอย่างดินแต่ละครั้ง แล้วพล็อต
เส้นโค้งเรียบผ่านจุดที่ได้จากการทดลอง เพื่อหาความหนาแน่นแห้งสูงสุด
(Maximum dry density) และความชื้ น ที่ เ หมาะสม (Optimum water
content) เพื่อ ใช้ในการเตรีย มตัว ในการทดสอบ Triaxial Test และการ
ทดสอบ Permeability Test จะทาการทดสอบทั้งวิธี Standard และวิธี
Modified
การทดสอบ Triaxial Test ผู้ทดลองได้ทาการเตรียมตัวอย่างจากโมลที่
สร้ า งขึ้ น มาขนาดของเส้ นผ่ า ศู น ย์ก ลาง 5 เซนติ เ มตร ความสู ง ของโมล
ตัวอย่าง 10 เซนติเมตร ทาการบดอัดให้ได้ตัวอย่างในการทดสอบ แล้วจึงทา
การทดสอบในรูปแบบ Unconsolidated Undrained Test (UU - Test)
ตามมาตรฐาน ASTM D 2850 เพื่อหาค่าอิลาสติกโมดูลัส E
การทดสอบ Permeability Test เป็นการหาค่าความสามารถการซึม
ผ่านของน้าในดินชนิดต่าง ๆสามารถดาเนินการได้เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
ตามลักษณะการกระจายขนาดของเม็ดดินหากเป็นดินเม็ดหยาบการทดสอบ
จะกระทาได้รวดเร็ว เพราะดินมีช่องโพรงต่อเนื่องขนาดใหญ่ทาให้น้า
สามารถซึมผ่านได้ง่าย แต่หากดินเป็นดินเม็ดละเอียดเช่น ตะกอนทราย
หรือดินเหนียว หรือดินที่มีมวลละเอียดปะปนอยู่มาก การทดสอบเพื่อหาค่า
k กระทาได้ยาก ใช้เวลานาน และหากมีการบดอัดดินทาให้ชอ่ งว่างในดิน
ลดลงและขาดความต่อเนื่อง การทดสอบจะกระทาได้ยากยิ่งขึ้นและใช้
เวลานาน
ในการทดสอบการซึมผ่านในงานวิจัยนี้ได้ทาการบดอัดตัวอย่างดินให้ได้
ค่าความหนาแน่นที่ต้องการในโมลแบบมาตรฐาน เมื่อได้ความหนาแน่นที่
ต้องการแล้วจะทาการหาค่าการซึมผ่านทดลอง โดยปรับความดันให้ได้ความ
ดันที่ต้องการโดยใช้ปั๊มเป็นตัวควบคุมความดัน หลังจากนั้นเปิดวาล์วน้าให้
ไหลผ่านโมลตัวอย่าง รอจนกระทั่งอัตราการไหลคงที่แล้วเริ่มวัดอัตราการ
ไหลพร้อมจับเวลา โดยที่ความดันเดียวกันจะทาการทดลอง 3 ครั้งและหา
ค่าเฉลี่ย ตามมาตรฐาน ASTM D 2484 – 68

รูปที่ 4 พื้นผิวของลาดดินในโปรแกรม Plaxis 3D

'

รูปที่ 5 พื้นผิวของลาดดินที่จะวิเคราะห์และทาการแบ่งชัน้ ดิน
ในแบบจาลอง plaxis3D

เมื่อได้โมเดลพื้นผิวทาการให้แรงกระทาตามสภาวะจริงที่มีแรงกระทา
จากน้าหนักของยานพาหนะที่แล่นผ่านถนนโดยน้าหนักที่ใช้อยูท่ ี่ 23 KN/m2
ซึ่งค่าใกล้เคียงกับ [10] Highways (live load) และได้ตดิ ตั้งเสาเข็ม (micro
pile) ขนาดเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 0.101 m. ความยาวของเสาเข็ม 10 m.
ระยะห่างของเสาเข็มอยู่ที่ 0.5 m. ดังรูปที่ 6

2.3 สร้างแบบจาลองพื้นผิวสามมิติ (3D Surface)
เพื่อให้ได้ลักษณะภูมิประเทศที่ถูกต้อง การสร้างแบบจาลองพื้นผิวสาม
มิ ติ (3D Surface) จะเริ่ ม จากการน าเส้ น ชั้ น ความสู ง (Contouring) ใน
โปรแกรมAutodesk AutoCAD Civil 3D เข้าสู่โปรแกรม Plaxis 3D ดังรูป
4 และทาเพิ่มความลึกลงไปเพื่อสร้างโมเดลพื้นผิวของลาดดินที่จะวิเคราะห์
และทาการแบ่งชั้นดินดังรูป 5 ตามด้วยการป้อนค่าพารามิเตอร์ตามข้อมูล
การทดสอบ
รูปที่ 6 พื้นผิวของลาดดินที่มนี ้าหนักกระทาอยู่ที่ 23 KN/m2
และเสริมกาลังด้วยเสาเข็มในแบบจาลอง plaxis3D
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2.4 การวิเคราะห์การเคลื่อนตัวทางด้านข้างของเชิงลาดดินที่เสริม
เสถียรภาพด้วยเสาเข็มขนาดเล็ก
ในการวิจัยนี้จะทาการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของลาดดินในโปรแกรม
Plaxis 3D เปรียบเทียบผลการวัดการเคลื่อนตัวภาคสนามด้วยเครื่องมือวัด
ทางธรณีเทคนิค Inclinometer และคาดการณ์การเคลื่อนตัวของลาดดินที่
1ปี และ3ปี
2.5 วิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดดินที่เสริมเสถียรภาพด้วยเสาเข็มขนาด
เล็ก
วิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดหาอัตราส่วนความปลอดภัย F.S ด้วย
โปรแกรม Plaxis 3D แบ่งเป็น กรณีก่อนการเสริมกาลังด้วยเสาเข็มขนาด
เล็ก และหลังการเสริมกาลังด้วยเสาเข็มขนาดเล็ก ทั้งสองกรณีจะทฤษฎี
วิเคราะห์ Mohr-Coulomb Model และทฤษฎีวิเคราะห์ Hardening Soil
Model
2.6 การตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวด้วยเครื่องมือทางธรณีเทคนิค
(lnclinometer)
การตรวจวั ด พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นตั ว ของลาดดิ น ของทางหลวง
หมายเลข 1009 ตอนควบคุม 0100 ตอน จอมทอง - อินทนนท์ ระหว่าง
กม. 19+585 – กม. 19+750 การด าเนิ น การตรวจวั ด ต้ อ งการทราบ
พฤติกรรมของพื้นดินบริเวณดังกล่าว จุดที่มีการวางหลุมสารวจเฝ้าระวังมี
เสถี ย รภาพหรือการเคลื่อนตัวไปในทิ ศทางใด ด้ว ยเครื่อ งมือ วัดทางธรณี
เทคนิค (Inclinometer) ดังเสดงดังรูปที่ 7 โดยจะวัดในทิศทางตามแนวเชิง
ลาดและทิศทางตั้งฉากกับเชิงลาดดังรูปที่ 8 งานวิจัยนี้จึงนาข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบผลการเคลื่อนตัวที่วิเคราะห์ได้จากโปรแกรม Plaxis 3D เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินสถานะภาพของพื้นที่เฝ้าระวัง

รูปที่ 8 การวัดการเคลื่อนในภาคสนาม

3. ผลการศึกษา
3.1 ค่าคุณสมบัติของดินของดินทางวิศวกรรม ในการวิเคราะห์งานวิจัย
นี้ จะแบ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ด้ ว ย Hardening soil Model และ MohrCoulomb Model ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Mohr-Coulomb
Property
General
Model
Type

unsat
sat

Clayey SAND

Silty SAND

Unit

Mohr-Coulomb
Drained
15.8

Mohr-Coulomb
Drained
15.8

KN/m3

19.1

19.1

KN/m3

10000

20000

KN/m2

0.3

0.3

KN/m2

1

1

KN/m2

32

34

o

0

0

o

Parameters

E'
'
cref '




ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Hardening soil
Property
General
Model
Type

Silty SAND

Unit

Hardening soil
Drained
15.8

Hardening soil
Drained
15.8

KN/m3

19.1

19.1

KN/m3

E50ref

2000

3000

KN/m2

ref
Eoed

2000

3000

KN/m2

Eurref

10000

12000

KN/m2

m
cref '

1

1

-

1

1

KN/m2




32

34

o

0

0

o

unsat
sat
รูปที่ 7 การวัดการเคลื่อนตัว (Inclinometer)

Clayey SAND

Parameters
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ref
โดยที่ค่าพารามิเตอร์ E ' , E50ref , Eoed
และ Eurref เป็นค่าที่หาได้
จ า ก เส้ น คว า มชั น ข อ งก รา ฟ stress แ ละ strain ในก า รทด ส อ บ
Unconsolidated Undrained Test (UU - Test) ซึ่ ง มี ค วามคาดเคลื่ อ น
ค่อนข้างมากผู้วิจัยจึงกาหนดใช้ค่าดังตาราง 1และ2 ส่ วนค่าพารามิเตอร์
cref ' และ  ได้มาจากการความสัมพันธ์ของ Mohr-Coulomb
3.2. สร้างแบบจาลองพื้นผิวสามมิติ (3D Surface) โดยการใช้ค่าพิกัด
ส ารวจของระบบน าทางด้ ว ยดาวเที ย ม (Global Positioning System :
GPS) สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพดังรูปที่ 9 วิเคราะห์ด้วยทฤษฎี MohrCoulomb Model แ ละ Hardening Soil Model ได้ อั ตรา ส่ ว นคว า ม
ปลอดภัยดังตารางที่ 3

รูปที่ 10 ตัวอย่างผลการเคลือ่ นตัวของเสาเข็มจากโปรแกรม plaxis3D หลัง
การเสริมเสาเข็ม

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างผลการวิเคราะห์เสถียรภาพแบบสามมิติ ในกรณีก่อน
การเสริมเสาเข็ม

ตารางที่ 3 ค่าการวิเคราะห์เสถียรภาพที่เสริมด้วยเสาเข็มขนาดเล็ก
ค่าการวิเคราะห์

ก่อนการเสริม
เสาเข็ม
MC.

HS.

หลังการเสริม
เสาเข็ม
MC.

HS.

FS.

1.112
1.046
1.684
1.523
โ ด ย ที่ MC.. = Mohr-Coulomb Model, HS. = Hardening Soil
Model
3.3 การเคลื่อนตัวที่ของลาดดิน จากการวิเคราะห์ เมื่อเทียบกับ ค่าที่วัด
ได้จากสนามที่ระยะเวลา 180 วัน การเคลื่อนที่วัดได้ที่ความลึกจาพผิวดิน
-0.5 m. ให้ค่าการเคลื่อน 0.001105 m.และค่าการเคลื่อนตัวลดลงตาม
ความลึ ก เมื่ อ เที ย บการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม Plaxis3Dด้ ว ยทฤษฎี
Mohr-Coulomb ให้การเคลื่อนตัวระยะเวลา 180 วันที่ 0.001247 m.ดัง
รูปที่ 10 จากการวิเคราะห์ให้สามารถคาดคะเนค่าการเคลื่อนตัวที่ 365และ
1095 วัน โดยให้การเคลื่อนที่สูงสุดที่ 0.002417 m. และ 0.003664 m.
ตามลาดับดังรูปที่ 11
การวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นตั ว ด้ ว ยทฤษฎี Hardening Soil ให้ ค่ า การ
เคลื่อนตัวระยะเวลา180วัน ที่ 0.001543 m. คาดคะเนการเคลื่อ นตัว ที่
ระยะเวลา 365 และ 1095 วั น โดยการเคลื่ อ นที่ 0.003758 m.และ
0.005440 m.ตามลาดับ ดังรูปที่ 12
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รูปที่ 11 กราฟแสดงการเคลื่อนตัวที่ของลาดดินจากการวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรม Plaxis3D ด้วยทฤษฎี Mohr-Coulomb
เมื่อเทียบกับค่าทีว่ ัดได้ จากสนาม

รูปที่ 12 กราฟแสดงการเคลื่อนตัวที่ของเสาเข็มจากการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม Plaxis3D ด้วยทฤษฎี Hardening Soil
เมื่อเทียบกับค่าที่วัดได้จากสนาม
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4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินด้วยเสาเข็ม
กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การสารวจด้วยพิกัดของระบบนาทางด้วยดาวเทียม (Global
Positioning System : GPS) นาเข้าโปรแกรม Autodesk AutoCAD Civil
3D เพื่อสร้างพื้นผิวของลาดดิน ทาให้เราได้พื้นที่แท้จริงของลาดดินที่จะทา
การวิเคราะห์เสถียรภาพและการเคลื่อนตัว
2. ผลการศึกษาเสถียรภาพของลาดดินดังกล่าวก่อนการเสริมกาลัง
ด้วยเสาเข็มด้วยทฤษฎี Mohr-Coulombและทฤษฎี Hardening Soil ให้
ค่า อั ตราส่วนความปลอดภัย 1.112 และ 1.046 ตามลาดับ และหลังการ
เสริมกาลังให้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัย 1.684 และ 1.523
3. จากการเปรี ย บเที ย บการเคลื่ อ นตั ว ของการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
โปรแกรม Plaxis3D กับการวัดการเคลื่อนตัวภาคสนามจากข้อมูลที่ได้ 180
วัน หลังการเสริมกาลังมีค่าใกล้เคียงทั้งทฤษฎี Mohr-Coulombและทฤษฎี
Hardening Soil
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คุณลักษณะการหดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย
Shrinkage characteristic of soft Bangkok clay stabilized by cement and fly ash
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอพฤติ ก รรมการหดตัว โดยการใช้ เ ทคนิค
ภาพถ่ายของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยปูนซีเมนต์และ
เถ้ า ลอย วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาประกอบไปด้ ว ยดิน เหนี ย วอ่ อ นกรุงเทพ
ปู นซีเมนต์ป อร์ต แลนด์ ประเภทที่ 1 และเถ้ า ลอยจากโรงไฟฟ้า แม่เมาะ
สัดส่วนการผสมของดินผสมปูนซีเมนต์จะกาหนดไว้ที่ อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์
ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อน้าในดิน (C/Wc) เท่ากับ 0.3 และ 0.4 และการแทนที่
ด้วยเถ้าลอยปริมาณ 0 15 30 45 และ 60 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์การหด
ตัวจะใช้วิธีภาพถ่ายแบบ 2 มิติรวมกับการใช้โปรแกรม PCAS และ ImageJ
ซึ่งสามารถคานวณค่าจานวนรอยแตก ความยาวรอยแตกเฉลี่ย ความกว้าง
รอยเฉลี่ย พื้นที่รอยแตก และค่าความเข้มรอยแตก สุดท้ายของงานวิจัยนี้
จะสรุ ป อั ต ราส่ ว นผสมที่ เ หมาะสมส าหรั บ ดิ น เหนี ย วอ่ อ นกรุ ง เทพผสม
ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยสาหรับนาไปใช้การปรับปรุงคุณภาพดิน
คาสาคัญ: ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ, ปูนซีเมนต์, เถ้าลอย, เทคโนโลยีภาพถ่าย

Abstract
This article is to present the shrinkage characteristic of
soft Bangkok clay stabilize with cement and fly ash by using
image processing technique. The law materials consist of soft
Bangkok clay, Portland cement type 1 , and fly ash from Mae
Moh Power Plant. The mix ratio of soft clay blended with
cement is shown in term of the cement/clay-water ratio which
are 0.3 and 0.4. From each mix ratio, fly ash is replaced in the
amount of 0, 15, 30, 45, and 60%. For shrinkage analysis, the
image processing method of 2 D is used together with the PCAS
and ImageJ software. The programs can analyze the number of
cracks segment, crack length, crack width, and crack area as well
as crack intensity factor. Finally, this study will suggest the
optimum mix ratio of soft Bangkok clay admixed with cement
and fly ash for applying soil improvement practices.

Keywords: soft Bangkok clay, cement, fly ash, image processing
technology

1. คานา
ปั จ จุ บั น การก่ อ สร้ า งอาคารและสิ่ ง ปลุ ก สร้ า งต่ า งๆ ภายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปั ญ หาในการรับ น้าหนัก ของดิน
เนื่อ งจากชั้นดินเป็ นดินเหนีย วอ่ อ น (soft clay) ดินเหนีย วดังกล่า วมีชื่อ
เรียกว่า ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (soft Bangkok clay) เป็นดินที่ถูกพัดพาสู่
ทะเลและน้ าทะเลก็ ห นุ น กลั บ เข้ า มาตกตะกอนเป็ น ชั้ น ๆ มี ค วามลึ ก
โดยประมาณ 15-25 เมตร [1] ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมีปริมาณความชื้นใน
มวลดินสูง จึงส่งผลให้กาลังต้านทานแรงเฉือน (shear strength) และการ
รั บ น้ าหนั ก ของดิ น ต่ า ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ท าง
วิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนก่อนนาใช้ในงานก่อสร้างฐานราก
การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนในปัจจุบันนิยมใช้ วิธีการผสมลึก
(deep mixing methods) โดยวิธีนี้ใช้สารเคมี คือ ปูนซีเมนต์ (cement)
ผสมเข้ากับดินเหนียว วิธีการผสมลึกสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทา
เสาเข็มดินซีเมนต์ (soil cement column) โดยการทาเสาเข็มดินซีเมนต์
จะใช้ น้ าปู น (cement slurry) เข้ า ไปผสมกั บ ดิ น แล้ ว หล่ อ เป็ น เสาเข็ ม
สาหรับใช้ในการรองรับน้าหนักของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ณ บริเวณที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างบนชั้นดินเหนียวอ่อน เช่น การ
ก่อสร้างคอสะพาน และการก่อสร้า งถนนบริเวณดินเหนียวอ่อน เป็นต้น
โดยทั่วไปเสาเข็มดินซีเมนต์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-60 เซนติเมตร
และความลึกประมาณ 2-15 เมตร [2] การก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์มีการ
ใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณมาก จึงทาให้เปลืองค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง จาก
การศึกษางานวิจัยของ ชยานนท์ และคณะ (2557) [1] ได้ทาการศึกษาการ
พัฒนากาลังของเสาเข็มดินซีเมนต์และเสาเข็มดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยในชั้น
ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยเถ้าลอย (fly ash) ที่ใช้เกิดจากกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกนามาผสมและแทนที่ปริมาณปูนซีเมนต์ ในงานทา
การก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์จริงในสนาม จากนั้นเจาะเก็บตัวอย่างดินแล้ว
น ามาทดสอบก าลั ง รั บ แรงอั ดตามอายุก ารบ่ มตั ว ในห้ อ งปฏิบั ติก าร ผล
การศึกษานี้สรุปว่าเถ้าลอยสามารถเพิ่มกาลังรับแรงอัดได้เทียบเท่ากับกาลัง
รับแรงอัดของเสาเข็มดินซีเมนต์ทั่วไป โดยใช้อัตราส่วนผสมของเถ้าลอยที่
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เหมาะสม และเถ้าลอยสามารถลดค่าใช้จ่ายปูนซีเมนต์ในงานก่อสร้างได้อยู่
ที่ 12.75 เปอร์เซ็นต์
ต่ อ มาปั ญ หาส าคั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ การเกิ ด การหดตั ว
(shrinkage) เพราะดินเหนียวอ่อนกรุงเทพเป็ น ดินประเภทดินเหนีย วที่มี
ความเป็นพลาสติกสูง (CH) ซึ่งมีปริมาณน้าในมวลดินสูงสามารถการหดตัว
ได้ ง่า ย เมื่อ นามาผสมกับ ปู นซีเมนต์ทาให้ น้าในมวลดินจะค่อ ยๆ ระเหย
ออกไปตามการเปลี่ย นแปลงของอุ ณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์
(relative humidity) ส่งผลให้ เกิดรอยแตก (crack) ซึ่งน้าในมวลดินและ
รอยแตกดังกล่าว อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี
ในภายหลั ง ได้ จากการศึ ก ษาของ Chompoorat and Likitlersuang
(2016) [3] ได้ศึกษาพฤติกรรมการหดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสม
ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย โดยงานวิจัยนี้ทาการศึกษาพฤติกรรมการหดตัวของ
ดิ น เหนี ย วผสมปู น ซี เ มนต์ แ ละเถ้ า ลอยโดยการใช้ วิ ธี ภ าพถ่ า ย (image
processing method) แบบ 2 มิติ ในห้องปฏิบัติการ และการศึกษาพบว่า
การผสมเถ้าลอยแทนที่ปริมาณปูนซีเมนต์สามารถลดการหดตัวในมวลดินได้
โดยปริมาณเถ้าลอยที่เหมาะสมเท่ากับ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อมา Tang et al.
(2008) [4] ได้ศึกษาพฤติกรรมการหดตัวของดินเหนียว ภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงเปียกสลับแห้งโดยใช้วิธีภาพถ่ายแบบ 2 มิติ การวิเคราะห์การ
หดตัวและรอยแตกที่เกิดขึ้นในมวลดินใช้โปรแกรม particles and cracks
analysis system (PCAS) ที่สามารถวิเคราะห์รอยแตกจากการหดตัวของ
ตัวอย่างดินอย่างละเอียด ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวแสดงผลลัพธ์ของค่าจานวน
รอยแตก ความยาว ความกว้าง พื้นที่ และค่า ความเข้มรอยแตก (crack
intensity factor, CIF) ในหน่ว ย พิก เซล ต่อ มา El-Halim et al. (2017)
[5] ได้ศึกษาพฤติกรรมการหดตัวของดินเหนียวผสมชานอ้อย ซึ่งเขาได้ทา
การทดสอบการหดตัวโดยวิธีภาพถ่ายเช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Tang et
al. แต่การวิเคราะห์การหดตัวและรอยแตกที่เกิดขึ้นใช้โปรแกรม ImageJ
และผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ที่ได้คือค่าของจานวนรอยแตก ความยาว ความ
กว้ า ง พื้ น ที่ และค่ า ความเข้ ม รอยแตกในหน่ ว ย พิ ก เซล และในหน่ว ย
เซนติเมตร
เมื่อการใส่ปูนซีเมนต์ในดินเหนียวมีผลทาให้เกิดการหดตัว และรอย
แตก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาพฤติกรรมการหดตัวของดินเหนียวกรุงเทพ
ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย โดยการทดสอบการหดตัวจะใช้เทคโนโลยีการ
ถ่ า ยภาพ (image processing) แบบ 2 มิติ มาวิเคราะห์ ก ารหดตัว อย่าง
ละเอียด

2. กลไกการลดการหดตัวของดินผสมปูนซีเมนต์
Lee et al. (2006) [6] ได้อธิบายเกี่ยวกับกลไกการทางานของตัวนาที่
ลดการหดตัว (shrinkage-reducing agent) ซึ่งเป็นตัวออกฤทธิ์แบบพื้นผิว
ไม่มีประจุ (nonionic surface) สามารถลดแรงตึงผิวของน้าในโพรงแคพิล
ลารี (capillary pores) ซึ่งโพรงแคพิลลารีเกิดขึ้นระหว่างชั้นของซีเมนต์เจล
(cement gel) กับน้าส่วนเกิน เมื่อตัวนาดังกล่าวถูกเพิ่มลงในซีเมนต์เจล
ทาให้เกิดการดูดอนุภาคความชื้นตามพื้นผิวของอนุภาคน้าเจล (gel water)
และสร้างแรง FAS เพื่อดึงดูดอนุภาคพื้นผิวของน้าไปยังตัวนาที่ลดการหดตัว
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แรง FAA ที่เป็นแรงดึงน้าออกจากโพรงแคพิลลารีจะลดลง ส่งผลโดยรวมทา
ให้แรงตึงผิวลดลงเมื่อการระเหยของน้าส่วนเกิน สิ้นสุดจึงทาให้การหดตัว
ลดลง ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยในงานวิจัยนี้ตัวนาที่ลดการหดตัวคือ เถ้าลอย
(ก)

(ข)

รูปที่ 1 กลไกของตัวนาที่ลดการหดตัว (ก) แบบไม่มีตัวนาที่ลดการหดตัว (ข)
แบบที่มีตัวนาที่ลดการหดตัว (Lee et al., 2006) [6]

3. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ
3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
วั ส ดุ ที่ น ามาใช้ ใ นการทดสอบประกอบไปด้ ว ย ดิ น เหนี ย วอ่ อ น
ปูนซีเมนต์ และเถ้าลอย โดยตัวอย่างดินเหนียวที่นามาใช้ในงานวิจัยคือ ดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพ ระดับความลึกประมาณ 3-14 เมตรบริเวณถนนสาย
กาญจนาภิเษก-พุทธมณฑล สาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง สาหรับปูนซีเมนต์ที่
นามาใช้ในงานวิจัยคือ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และเถ้าลอยที่ใช้
ในงานวิจัยคือ เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง คุณสมบัติ
พื้นฐานของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ ดังแสดงในตารางที่ 1 และขนาดคละ
ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ ดังแสดงในรูปที่ 2
ตารางที่ 1 คุณสมบัติพนื้ ฐานของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
คุณสมบัติของดิน
ความถ่วงจาเพาะ (specific gravity)
ขีดจากัดเหลว (liquid limit)
ขีดจากัดพลาสติก (plastic limit)
ขีดจากัดแห้ง (shrinkage limit)
ดัชนีพลาสติก (plastic index)
ดัชนีเหลว (liquid limit)
ปริมาณความชื้นของดินในธรรมชาติ
(natural water content)
หน่วยน้าหนักรวม (total unit weight)
เปอร์เซ็นต์การร่อนตะแกร่งผ่านเบอร์ 200
การจาแนกประเภทดิน (soil classification,
USCS)

GTE47-2

ค่า
2.64
77.80 %
35.78 %
16 %
42.02 %
0.63
62.24 %
10.36 kN/m3
56.98 %
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ทาการปรับโหมดการถ่ายภาพเป็นโหมด M ค่ารูรับแสงที่ F20 ค่าชดเชย
แสง ISO100 ความเร็วชัตเตอร์อยู่ประมาณ 1/13 ตั้งระบบวัดแสงให้เฉลี่ย
ทั้งภาพ เพื่อทาให้ภาพคมชัดที่สุด
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รูปที่ 2 กราฟการกระจายขนาดอนุภาคของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ

สี่เหลี่ยม
ก

3.2 วิธีการทดสอบ
3.2.1 เครื่องมือถ่ายภาพตัวอย่างดิน (soil studio)
ผู้วิจั ย มีแ นวคิด ที่ต้อ งการทาการถ่ า ยภาพตัว อย่า งดิ นในแบบฝารู ป
วงกลมจากด้านบนของตัวอย่าง โดยที่ตัวอย่างดินต้องอยู่ในตาแหน่งเดิม
ของการถ่ า ยภาพเสมอ จึ งเริ่มจากนาแผ่นไม้อัดทาเป็ นโครงโดยมีขนาด
ความสูง 20 เซนติเมตร กว้า ง 40 เซนติเมตร ทาการเจาะรูเป็นวงกลม
สาหรับติดตั้งกล้องที่ไม้อัดแผ่นบน จากนั้นทาการติดตั้งกล้อง DSLR ต่อมา
ทาการติดตั้งหลอดไฟ LED กับแผ่นไม้อัดด้านบน ดังรูปที่ 3 จากนั้นได้การ
ทาฐานวางตัวอย่างดินที่มีขอบเป็นมุมสี่เหลี่ยมเพื่อวางแผ่นอะคริลิค โดยได้
ท าแผ่ น แผ่ น อะคริ ลิ ค รู ป สี่ เ หลี่ ย ม ขนาด 10 x 10 เซนติ เ มตร ซึ่ ง แผ่ น
อะคริลิคดังกล่าวเจาะรูตรงกลางขนาดเท่าแบบฝาวงกลมเพื่อให้สามารถวาง
ตัวอย่างฝาวงกลมได้ ดังรูปที่ 4 (ก) ภายในเครื่องมือภาพถ่ายตัวอย่างดินจะ
มี ก ารเปิ ดไฟระหว่า งการถ่ า ยภาพตั ว อย่า งโดยแสงไฟจะตกกระทบกับ
ตัว อย่า งดินทามุม 90 องศา และมีก ารนากระดาษฟรอยด์ติดไว้ 3 ด้าน
เพื่อให้การสะท้อนแสงไปตกที่ตัวอย่างดินและสามารถช่วยลบเงาได้ ระยะ
โฟกัสระหว่างกล้องด้านบนกับตัวอย่างดิน 22 เซนติเมตร ดังรูปที่ 4 (ข)
ภายนอกเครื่องมือภาพถ่ายตัวอย่างดิน ได้มีการทาโครงท่อ PVC ที่มีขนาด
ใหญ่กว่า เครื่องมือภาพถ่ายตัวอย่างดิน แล้วใช้ผ้าสีดาคลุม โครงท่อ PVC
เพื่อควบคุมแสงไม่ให้แสงภายนอกเข้าสู่ ภายใน ส่วนการตั้งค่ากล้อง DSLR

กล้องถ่ายภาพ

40 cm
ชุดไฟ LED

20 cm

ฐาน

ชุดไฟ LED
ฟรอยด์

ข
รูปที่ 4 ภายในเครื่องมือภาพถ่ายตัวอย่างดิน

3.2.2 การทดสอบการหดตัวด้วยวิธภี าพถ่าย
(shrinkage test by image processing)
สาหรับการทดสอบการหดตัวโดยวิธีภาพถ่ายงานในวิจัยนี้จะใช้
แบบฝาวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร หนา 0.8 เซนติเมตร
โดยในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจะนาดินเหนียวอ่อนมาอบให้แห้งแล้วบด
เป็นผงนามาผสมกับน้า ปูนซีเมนต์ และเถ้าลอย ตามส่วนผสมที่ได้ออกแบบ
ไว้ดังตารางที่ 2 แล้วทาการหล่อตัวอย่างในแบบฝาวงกลม นาตัวอย่างไป
ถ่ายรูปเริ่มต้นใน soil studio หลังจากนั้นนาไปห่อด้วยพลาสติกแล้วนาไป
บ่มตามอายุที่ต้องการนาไปทดสอบ แล้วนาไปถ่ายรูปหลังจากการบ่มตัว
แล้วนาตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 105±5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
นาตัวอย่างไปถ่ายรูปสุดท้ายหลังจากการอบ สาหรับ อัตราส่วนผสมในการ
ทดสอบการหดตัวโดยวิธีภาพถ่ายของดินเหนียวอ่อนผสมปูนซีเมนต์และเถ้า
ลอย
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมในการทดสอบการหดตัวโดยวิธีภาพถ่าย
LI (Wc,%)

สวิตช์ไฟ
รูปที่ 3 เครื่องมือภาพถ่ายตัวอย่างดิน

22 cm

เปอร์เซนต์เถ้าลอยแทนที่
อายุการบ่มตัว
เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์
1.3, 1.6
0.3, 0.4
0, 15, 30, 45, 60
7, 28, 60
*LI คือ ดัชนีเหลว (liquidity index), C/Wc คือ เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ต่อเปอร์ เซ็ นต์
น้าในมวลดิน, FA คือ เปอร์เซ็นต์เถ้าลอย (fly ash)

GTE47-3

C/Wc
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3.2.3 การประมวลผลภาพถ่าย (image processing)
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ผันตามเปอร์เซ็นต์เถ้าลอยที่แทนที่ปูนซีเมนต์ 0 15 30 45 และ 60 จากผล
การทดสอบในส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.3 และ C/Wc เท่ากับ 0.3 ดังแสดง
ในรูปที่ 6 (ก) พบว่าค่า CDF สูงซึ่งค่ามากที่สุดอยู่ที่ 9 เปอร์เซ็นต์ และค่า
น้อยที่สุดอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 7 วันจากนั้นค่า CDF จะ
ลดลงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่ามากที่สุดอยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์ และค่าน้อย
ที่ สุ ด อยู่ ที่ 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยที่ ส่ ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเถ้ า ลอย (FA) 30
เปอร์เซ็นต์มีค่าการหดตัวตัวต่าสุด ที่อายุการบ่มตัวที่ 28 วัน จนอายุการบ่ม
ตัวครบ 60 วันค่า CDF ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอยู่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ซึ่ง
ค่ามากที่สุดอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ และค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
อาจเป็นเพราะการทาปฏิกิริยาปอตโซลานิกของเถ้าลอย โดยที่ส่วนผสมที่มี
ปริมาณเถ้าลอย (FA) 60 เปอร์เซ็นต์มีค่าการหดตัวตัวต่าสุด

หลังจากการถ่ายภาพตัวอย่างดิน ดังรูปที่ 5 (ก) แล้วนาภาพถ่าย
มาเข้าในโปรแกรม Photoshop CS6 เพื่อทาการตัดรูปเฉพาะส่วนที่เป็นผิว
ดิน ดังรูปที่ 5 (ข) หลังจากนั้นนาภาพที่ตัดเสร็จแล้ว ไปเข้าโปรแกรม PCAS
และโปรแกรม ImageJ เพื่อวิเคราะห์รอยแตกและการหดตัวของตัวอย่างดิน
โดยนาภาพที่ตัดเสร็จไปแปลงภาพเป็นภาพไบนารี (Binary) ดังรูปที่ 5 (ค)
เพื่ อ หาพื้ น ที่ ก ารหดตั ว (Ask) และพื้ น ที่ ร อยแตก (Ac) ของตั ว อย่ า งดิ น
หลังจากนั้นนาภาพไบนารีไปแปลงเป็นภาพเส้นโครงรอยแตก ดังรูปที่ 5 (ง)
เพื่อหาความยาวรอยแตก (Lc) และความกว้างรอยแตกเฉลี่ย (Wc,av) ของ
ตั ว อย่ า งดิ น พารามิ เ ตอร์ ดั ง กล่ า วสามารถน าไปค านวณค่ า ปั จ จั ย ความ
หนาแน่นรอยแตก (crack density factor, CDF) และ ปัจจัยความเข้มรอย
แตก (crack intensity factor, CIF) ดังสมการที่ 1 และ 2 ตามลาดับ โดย
ในส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.3 และ C/Wc เท่ากับ 0.4 ดังแสดง
อ้างอิงจากงานวิจัยของ K. Mukherjee and A. K. Mishra (2019) [7] ส่วน ในรูป ที่ 6 (ข) พบว่า มีแ นวโน้มการหดตัว ที่ลดลงเหมือ นกับ ส่ว นผสม LI
ความกว้ า งรอยแตกเฉลี่ ย (Wc) ค านวณจากสมการที่ 3 โดยอ้ า งอิ งจาก เท่า กับ 1.3 และ C/W เท่า กับ 0.3 ซึ่งมี ค่า CDF ต่ากว่า ส่ว นผสมที่มี LI
c
งานวิจัยของ El-Halim et al. (2017) [5]
เท่ากับ 1.3 และ C/Wc เท่ากับ 0.3 ประมาณ 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการ
บ่มตัว 7 และ 28 วัน จนอายุการบ่มตัวครบ 60 วันค่า CDF ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดอยู่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งค่ามากที่สุดอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ และค่า
น้อยที่สุดอยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่า CDF พอๆ กับส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ
1.3 และ C/Wc เท่ากับ 0.3 รวมถึงส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) 60 มี
การหดตัวตัวต่าสุด ดังนั้นการเพิ่มปริมาณเถ้าลอยสามารถช่วยลดการหดตัว
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
ได้
รูปที่ 5 ขั้นตอนการประมวลผลภาพ (ก) ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล, (ข) ภาพ
ในส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.6 และ C/Wc เท่ากับ 0.3 ดังแสดง
ตัดเฉพาะผิวดิน, (ค) ภาพไบนารี, (ง) ภาพเส้นโครงรอยแตก
ในรูปที่ 6 (ค) พบว่าค่า CDF สูงซึ่งค่ามากที่สุดอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และค่า
น้อยที่สุดอยู่ที่ 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ากว่าส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.3 ที่อายุ
(1)
Ask + Ac
CDF =
×100%
การบ่มตัวที่ 7 วันจากนั้นค่า CDF จะลดลงอยู่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ซึ่งค่า
Ai
มากที่สุดอยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์ และค่า น้อ ยที่สุดอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยที่
(2)
Ac
ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) 15 เปอร์เซ็นต์มีค่าการหดตัวตัวต่าสุด ที่
CIF =
× 100%
Ar
อายุการบ่มตัวที่ 28 วัน จนอายุการบ่มตัวครบ 60 วันค่า CDF ลดลงอย่าง
โดยที่ Ai คือ พื้นที่ผิวตัวอย่างดินเริ่มต้น (พิกเซล), Ar คือ พื้นที่ผิวตัวอย่างดิน เห็นได้ชัดอยู่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่ามากที่สุดอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ และ
ที่ลดลง (พิกเซล), Ac คือ พื้นที่รอยแตกของตัวอย่างดิน (พิกเซล), Ask คือ ค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นเพราะการทาปฏิกิริยาปอตโซลา
พื้นที่การหดตัวของตัวอย่างดิน (พิกเซล)
นิกของเถ้าลอย โดยที่ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) 60 เปอร์เซ็นต์มีค่า
(3)
Ac
การหดตัว ตัว ต่ าสุ ด ซึ่ ง มี ก ารหดตั ว ที่สู ง กว่า ส่ ว นผสมที่มี LI เท่ า กั บ 1.3
Wc,av =
Lc
ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์
โดยที่ Wc,av คือ ความกว้างรอยแตกเฉลี่ย (เซนติเมตร), Ac คือ พื้นที่รอย
สุดท้ายในส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.6 และ C/Wc เท่ากับ 0.4
แตก (ตารางเซนติเมตร), Lc คือ ความยาวรอยแตก (เซนติเมตร)
ดังแสดงในรูปที่ 6 (ง) พบว่าค่า CDF สูงซึ่งค่ามากที่สุดอยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์
และค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ากว่าส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.6
4. ผลงานวิจัย
และ C/Wc เท่ากับ 0.3 ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 7 วัน
จากนั้นค่า CDF จะลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์โดยที่ส่วนผสมที่มี
4.1 ผลการทดสอบการหดตัวโดยวิธภี าพถ่าย
ปริมาณเถ้าลอย (FA) 15 เปอร์เซ็นต์มีค่าการหดตัวตัวต่าสุด ที่ อายุการบ่ม
4.1.1 ปัจจัยความหนาแน่นรอยแตก
ตัวที่ 28 วัน จนอายุการบ่มตัวครบ 60 วันค่า CDF ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอยู่
(crack density factor, CDF)
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง CDF หรือเปอร์เซ็นต์การหด ประมาณ 2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยที่ ส่ ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเถ้ า ลอย (FA) 60
ตัวกับอายุการบ่มตัว (curing) ที่อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเปอร์เซ็นต์น้าใน เปอร์เซ็นต์มีค่าการหดตัวตัวต่าสุด ซึ่งมีการหดตัวที่สูงกว่าส่วนผสมที่มี LI
มวลดิน (C/Wc) ระหว่าง 0.3 กับ 0.4 ดัชนีเหลว (LI) 1.3 กับ 1.6 และแปร เท่ากับ 1.6 และ C/Wc เท่ากับ 0.3 ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์
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โดยสรุปแล้ว การเพิ่มปริมาณเถ้าลอยสามารถช่วยลดการหด
ตัวได้ในอายุการบ่มตัวที่เพิ่มขึ้นได้ ดังกลไลการลดการหดตัวในหัวข้อที่ 2
ซึ่งส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอยเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าการหดตัวที่ต่า
ที่สุด เป็นเพราะการจัดเรีย งตัวใหม่ของอนุภาคดินที่เกิดจากการแทนที่
ปู นซีเมนต์โดยเถ้าลอย อนุภ าคขนาดเล็ก ของเถ้าลอยช่วยลดขนาดของ
ช่องว่างในมวลดินทาให้ลดอัตราการหดตัวตามขนาดของช่องว่างที่ลดลงไป
ด้วย (Chompoorat and Likitlersuang, 2016) [3] ต่อมา C/Wc เท่ากับ
0.3 จะมีการหดตัวน้อยกว่า 0.4 อยู่เล็กน้อย เพราะปริมาณซีเมนต์ที่มาก
ขึ้นทาให้เกิดการหดตัวมากขึ้น ซึ่งการผสมปูนซีเมนต์ในดินเนื้อละเอียดเป็น
อั ต ราการเกิ ด ของรอยแตกหดตั ว อย่ า งไรก็ ต าม Chompoorat and
Likitlersuang (2016) [3] ได้อธิบายว่าการเพิ่มปริมาณปูนซีเมนต์เป็นอีก
สาเหตุที่ทาให้ลดการหดตัวลด เพราะการเพิ่มปูนซีเมนต์จะทาให้ตัวอย่างมี
ความแข็งแรงสูงขึ้นส่งผลให้ความเค้นแรงดึงภายในช่องว่างสูงจึงทาให้การ
หดตัวลดลง และที่ LI เท่ากับ 1.3 มีการหดตัวน้อยกว่า 1.6 อยู่เล็กน้อย
ซึ่งผลการทดสอบตรงกับ งานวิจั ย ของ Singh et al. (2017) [8] ที่ว่า ค่า
CDF ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของความชื้นในดินเริ่มต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า ดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ จะมีการหดตัว
ที่สูงมาก โดยที่อายุการบ่มตัว 7 วันที่ค่า CDF ประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์
สาหรับ LI เท่ากับ 1.3 และค่า CDF ประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ สาหรับ LI
เท่ากับ 1.6 จากนั้นค่า CDF ลดลงประมาณ 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการ
บ่มตัว 28 วัน จนอายุการบ่มตัวที่ 60 วันค่า CDF เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนแทบ
จะคงที่ ป ระมาณ 1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง ค่ า CDF ประมาณ 36 เปอร์ เ ซ็ น ต์
สาหรับ LI เท่ากับ 1.3 และค่า CDF ประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ สาหรับ LI
เท่ากับ 1.6 ซึ่งเมื่อเทียบกับดินที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพมีการหดตัวที่
ต่ามาก ซึ่งมีการหดตัวต่างกันอยู่ ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ สาหรับผลการ
ทดสอบการหดตัวโดยวิธีภาพถ่ายสาหรับดัชนีเหลว (LI) เท่ากับ 1.3 จะ
แสดงในตารางที่ 3 และสาหรับ ดัชนีเหลว (LI) เท่า กับ 1.6 จะแสดงใน
ตารางที่ 4
4.1.2 ปัจจัยความเข้มรอยแตก (crack intensity factor, CIF)

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง CDF กับอายุการบ่มตัว (curing)
(ก) LI1.3C/Wc0.3 (ข) LI1.3C/Wc0.4 (ค) LI1.6C/Wc0.3 (ง) LI1.6C/Wc0.4

สาหรับผลการทดสอบการหดตัวโดยวิธีภาพถ่ายสาหรับดัชนี
เหลว (LI) เท่ากับ 1.3 จะแสดงในตารางที่ 3 และสาหรับดัชนีเหลว (LI)
เท่ากับ 1.6 จะแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งค่าความเข้มรอยแตก (CIF) จะมีค่า
เฉพาะตั ว อย่ า งดิ น ที่ มี ร อยแตกเท่ า นั้ น ซึ่ ง มี อั ต ราส่ ว นปู น ซี เ มนต์ ต่ อ
เปอร์เซ็นต์น้าในมวลดิน (C/Wc) ระหว่าง 0.3 กับ 0.4 ดัชนีเหลว (LI) 1.3
กับ 1.6 และแปรผันตามเปอร์เซ็นต์เถ้าลอยที่แทนที่ปูนซีเมนต์ 0 15 30
45 และ 60 จากผลการทดสอบในส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.3 และ C/Wc
เท่ากับ 0.3 พบว่าไม่มีค่า CIF หรือไม่มีรอยแตก ที่ อายุการบ่มตัวที่ 7 วัน
จากนั้นมีเกิดรอยแตกเพียงแค่ 1 ส่วนผสมคือส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย
(FA) 30 เปอร์เซ็นต์มีค่า CIF อยู่ประมาณ 0.06 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นส่วนผสม
ที่มีค่าการหดตัวตัวต่าสุด ที่อายุการบ่มตัวที่ 28 วัน จนอายุการบ่มตัวครบ
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการหดตัวสาหรับดัชนีเหลวเท่ากับ 1.6

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการหดตัวสาหรับดัชนีเหลวเท่ากับ 1.3
Mix

Curing (day)
7

LI1.3

LI1.3C/W0.3FA0

LI1.3C/W0.3FA15

LI1.3C/W0.3FA30

LI1.3C/W0.3FA45

LI1.3C/W0.3FA60

LI1.3C/W0.4FA0

LI1.3C/W0.4FA15

LI1.3C/W0.4FA30

LI1.3C/W0.4FA45

LI1.3C/W0.4FA60

CDF (%)

CIF (%)
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Wc (cm)

Mix

Curing (day)
7

37.770 ± 1.016 10.336 ± 0.000 0.074 ± 0.000

LI1.6

28

35.785 ± 0.073 21.313 ± 0.199 0.151 ± 0.008

60

36.901 ± 0.774 14.162 ± 0.000 0.117 ± 0.000

34.096 ± 1.504 17.058 ± 0.559 0.135 ± 0.002

28

33.714 ± 0.730 16.947 ± 1.763 0.121 ± 0.024

60

36.456 ± 0.660 13.962 ± 0.564 0.137 ± 0.021

CDF (%)

CIF (%)

Wc (cm)

7

4.404 ± 0.604

-

-

28

6.012 ± 0.698

-

-

2.620 ± 0.223 0.207 ± 0.171 0.008 ± 0.005

60

4.766 ± 0.294 0.046 ± 0.031 0.006 ± 0.004

7

6.641 ± 0.090

-

-

7

5.064 ± 0.347 0.012 ± 0.012 0.002 ± 0.002

28

5.298 ± 1.046

-

-

28

5.736 ± 0.115

-

-

60

2.853 ± 1.396 0.032 ± 0.032 0.002 ± 0.002

60

3.450 ± 0.087

-

-

7

7.037 ± 0.492

7

5.724 ± 0.792

-

-

28

4.767 ± 0.207 0.060 ± 0.039 0.005 ± 0.003

28

6.241 ± 0.517 0.040 ± 0.040 0.002 ± 0.002

60

3.159 ± 0.424

-

-

60

3.130 ± 0.153

7

7.588 ± 0.114

-

-

7

9.225 ± 0.439 0.008 ± 0.008 0.003 ± 0.003

28

5.898 ± 0.285

-

-

28

8.261 ± 0.125

60

2.466 ± 0.459 0.061 ± 0.040 0.011 ± 0.004

60

4.572 ± 0.481 0.097 ± 0.046 0.007 ± 0.002

7

8.706 ± 0.303

7

7.134 ± 0.111

-

-

28

6.124 ± 0.301

-

-

60

2.790 ± 0.098 0.002 ± 0.002 0.001 ± 0.001

7

6.556 ± 0.275

-

-

28

6.703 ± 0.494

-

-

60

-

-

LI1.6C/W0.3FA0

LI1.6C/W0.3FA15

-

LI1.6C/W0.3FA30

LI1.6C/W0.3FA45

-

LI1.6C/W0.3FA60

28

5.019 ± 0.404

-

-

60

0.876 ± 0.319

-

-

7

5.783 ± 0.250 0.002 ± 0.001 0.004 ± 0.002

28

5.387 ± 0.356

-

-

60

2.871 ± 0.734

-

-

7

5.760 ± 0.297

-

-

28

5.543 ± 0.111

-

-

60

3.341 ± 0.218

-

-

LI1.6C/W0.4FA0

LI1.6C/W0.4FA15

-

-

7

7.354 ± 0.581

-

-

28

7.340 ± 0.369

-

-

60

3.966 ± 0.125

-

-

7

6.065 ± 0.618

-

-

28

5.595 ± 0.162

-

-

60

4.832 ± 0.474

-

-

7

6.759 ± 0.181 0.011 ± 0.010 0.004 ± 0.002

28

5.970 ± 0.336 0.001 ± 0.000 0.004 ± 0.000

2.509 ± 0.931 0.012 ± 0.009 0.002 ± 0.001

60

3.564 ± 0.144

5.965 ± 0.219

-

-

7

5.912 ± 0.093 0.002 ± 0.002 0.002 ± 0.002

28

5.506 ± 0.547

-

-

28

6.559 ± 0.393

60

3.227 ± 0.178 0.001 ± 0.001 0.001 ± 0.001

60

3.422 ± 0.191 0.008 ± 0.008 0.001 ± 0.001

7

6.777 ± 0.612

7

7.551 ± 0.108

28

5.306 ± 0.403 0.074 ± 0.039 0.004 ± 0.002

28

6.232 ± 0.096 0.087 ± 0.043 0.005 ± 0.002

60

3.467 ± 0.161 0.067 ± 0.042 0.005 ± 0.001

7

5.807 ± 0.514

-

-

28

4.209 ± 0.542

-

-

60
7

60

-

LI1.6C/W0.4FA30

LI1.6C/W0.4FA45

-

LI1.6C/W0.4FA60

2.403 ± 0.610 0.054 ± 0.035 0.003 ± 0.002

-

-

*หมายเหตุ ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± 1ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
ซึ่งได้มาจากตัวแปรอิสระซ้า 3 ค่า

*หมายเหตุ ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± 1ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
ซึ่งได้มาจากตัวแปรอิสระซ้า 3 ค่า

60 วันมีรอยแตกเพิ่มขึ้นมาเป็น 3 ส่วนผสมคือส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย
(FA) 0 15 และ 45 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยที่ ส่ ว นผสมที่ มี ร อยแตกน้ อ ยสุ ด คือ
ส่ ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเถ้ า ลอย (FA) 15 มี ค่ า CIF อยู่ ป ระมาณ 0.03
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นเพราะการทาปฏิกิริยาปอตโซลานิกของเถ้าลอย
ในส่ว นผสมที่มี LI เท่า กับ 1.3 และ C/Wc เท่า กับ 0.4 พบว่า
เกิดรอยแตกเพียงแค่ 1 ส่วนผสมคือ ส่วนผสมที่ไม่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) มี
ค่า CIF อยู่ประมาณ 0.002 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 7 วันจากนั้นเกิด
รอยแตกเพีย งแค่ 1 ส่ว นผสมคือ ส่ว นผสมที่มีป ริมาณเถ้ า ลอย (FA) 60
เปอร์เซ็นต์ มีค่า CIF อยู่ประมาณ 0.07 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 28

วัน จนอายุการบ่มตัวครบ 60 วันมีรอยแตกเพิ่มขึ้นมาเป็น 3 ส่วนผสมคือ
ส่ ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเถ้ า ลอย (FA) 30 45 และ 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยที่
ส่วนผสมที่มีรอยแตกน้อยสุด คือ ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) 45 มี
ค่า CIF อยู่ป ระมาณ 0.001 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่ว นผสมที่มีป ริมาณเถ้ า ลอย
(FA) 60 เปอร์เซ็นต์เท่ากันมีรอยแตกลดลงประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
รอยแตกที่ต่ากว่าส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.3 และ C/Wc เท่ากับ 0.3
ในส่ว นผสมที่มี LI เท่า กับ 1.6 และ C/Wc เท่า กับ 0.3 พบว่า
เกิดรอยแตกเพียง 2 ส่ว นผสมคือ ส่ว นผสมที่มีป ริมาณเถ้ าลอย (FA) 15
เปอร์เซ็นต์ มีค่า CIF อยู่ประมาณ 0.01 เปอร์เซ็นต์และ 45 เปอร์เซ็นต์ มีคา่
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CIF อยู่ประมาณ 0.007 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 7 วันจากนั้นเกิดรอย
แตกเพี ย งแค่ 1 ส่ ว นผสมคื อ ส่ ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเถ้ า ลอย (FA) 30
เปอร์เซ็นต์ มีค่า CIF อยู่ประมาณ 0.04 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 28
วัน จนอายุการบ่มตัวครบ 60 วันมีรอยแตกเพิ่มขึ้นมาเป็น 3 ส่วนผสมคือ
ส่ ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเถ้ า ลอย (FA) 0 45 และ 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยที่
ส่วนผสมที่มีรอยแตกน้อยสุด คือ ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) 60 มี
ค่า CIF อยู่ประมาณ 0.002 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นเพราะการทาปฏิกิริยา
ปอตโซลานิกของเถ้าลอย
สุดท้ายในส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.6 และ C/Wc เท่ากับ 0.4
พบว่าเกิดรอยแตก 2 ส่วนผสมคือ ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) 30
เปอร์เซ็นต์ มีค่า CIF อยู่ประมาณ 0.01 เปอร์เซ็นต์และ 45 เปอร์เซ็นต์ มีคา่
CIF อยู่ประมาณ 0.002 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 7 วันจากนั้นเกิดรอย
แตก 2 ส่วนผสมคือ ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย (FA) 30 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
CIF อยู่ ป ระมาณ 0.001 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละ 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ค่ า CIF อยู่
ประมาณ 0.08 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการบ่มตัวที่ 28 วัน จนอายุการบ่มตัวครบ
60 วั น มี ร อยแตก 2 ส่ ว นผสมคื อ ส่ ว นผสมที่ มี ป ริ ม าณเถ้ า ลอย (FA) 45
เปอร์เซ็นต์ มีค่า CIF อยู่ประมาณ 0.008 เปอร์เซ็นต์และ 60 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่า CIF อยู่ประมาณ 0.06 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย
(FA) 60 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน รอยแตกลดลงประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
รอยแตกที่ต่ากว่าส่วนผสมที่มี LI เท่ากับ 1.6 และ C/Wc เท่ากับ 0.3
โดยสรุปแล้ว การเกิดรอยแตกในส่วนผสมจานวนน้อยมากและ
ส่วนใหญ่แทบจะไม่มีรอยแตกเลย ที่อายุการบ่มตัวที่ 7 และ 28 วัน จนอายุ
การบ่มตัวครบ 60 วันพบว่าการเกิดรอยแตกในแต่ละส่วนผสมเพิ่มขึ้นแต่ใน
ส่วนผสมเดียวกันจะช่วยลดรอยแตกลงในอายุการบ่มตัวที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้
ส่วนผสมที่มี C/Wc เท่ากับ 0.4 มีค่า CIF น้อยกว่า 0.3 และ LI เท่ากับ 1.3
จะมีค่า CIF น้อยกว่า 1.6 ที่อายุการบ่มตัว 60 วัน โดยค่า CIF ที่เพิ่มขึ้นเป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของความชื้นในดิน ซึ่งผลการทดสอบตรงกับ Singh et
al. (2017) [8] ที่ว่าความเข้มรอยแตกจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณความชื้นใน
มวลดินเริ่มต้น และจากผลการทดสอบการเพิ่มปริมาณเถ้าลอยอาจทาให้
เกิดรอยแตกมากขึ้ น ในแต่ละส่ว นผสมเมื่อ อายุก ารบ่ มตัว มากขึ้ น แต่ใน
ส่วนผสมที่มีปริมาณเถ้าลอย 15 เปอร์เซ็นต์จะไม่พบรอยแตก หรือเกิดรอย
แตกน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับส่วนผสมที่ใส่ปริมาณเถ้าลอยมากขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่า ดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ จะเกิดรอยแตก
จานวนมาก โดยที่อายุการบ่มตัว 7 วันที่ค่า CIF ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์
สาหรับ LI เท่ากับ 1.3 จากนั้นค่า CIF ลดลงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุ
การบ่ มตัว 28 วัน จนอายุก ารบ่ มตัว ที่ 60 วัน ค่า CIF ลดลงประมาณ 4
เปอร์เซ็นต์ สาหรับ LI เท่ากับ 1.6 ที่อายุการบ่มตัว 7 วันมีค่า CIF ประมาณ
10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นค่า CIF จะเพิ่มขึ้นประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุ
การบ่ มตัว 28 วัน จนอายุก ารบ่ มตัว ที่ 60 วันค่า CIF ลดลงประมาณ 7
เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นเพราะมีความชื้นในมวลดินสูงทาให้ รอยแตกเพิ่มขึ้ น
โดยรวมของรอยแตกเมื่อเทียบกับดินที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพพบว่าช่วย
ลดการเกิดรอยแตกลงประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์
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4.1.3 ความกว้างรอยแตกเฉลี่ย
(average crack width, Wc,av)
สาหรับ ผลการทดสอบการหดตัวโดยวิธีภาพถ่ายสาหรับดัชนี
เหลว (LI) เท่า กับ 1.3 จะแสดงในตารางที่ 3 และสาหรับ ดัชนีเหลว (LI)
เท่า กับ 1.6 จะแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งค่า ความความกว้า งรอยแตกเฉลี่ย
(Wc,av) จะมีค่าเฉพาะตัวอย่างดินที่มีรอยแตกเท่านั้น ซึ่งเหมือนกับค่าปัจจัย
ความเข้ ม รอยแตก ซึ่ ง มี อั ต ราส่ ว นปู น ซี เ มนต์ ต่ อ เปอร์ เ ซ็ น ต์ น้ า (C/Wc)
ระหว่าง 0.3 กับ 0.4 ดัชนีเหลว (LI) 1.3 กับ 1.6 และแปรผันตามเปอร์เซ็นต์
เถ้าลอยที่แทนที่ปูนซีเมนต์ 0 15 30 45 และ 60 จากผลการทดสอบพบว่า
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับค่า CIF กล่าวคือ เมื่อมีค่า CIF เพิ่มขึ้น
จะทาให้มีค่า Wc,av เพิ่มขึ้นเช่นกัน สอดคล้องการงานวิจัยของ Tang et.
al. 2012 [9] ที่ว่าค่า CIF และ Wc,av มีทิศทางเดียวกัน ซึ่งการเพิ่มปริมาณ
เถ้าลอยอาจทาให้เกิดความกว้างรอยแตกในแต่ละส่วนผสมมากขึ้นเมื่ออายุ
การบ่มตัวมากขึ้น แต่ในส่วนผสมเดียวกันยังช่วยลดความกว้างรอยแตกด้วย
เมื่ออายุการบ่มตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ส่วนผสมที่มี C/Wc เท่ากับ 0.4 มีค่า
Wc,av น้อยกว่า 0.3 และ LI เท่ากับ 1.3 จะมีค่า Wc,av น้อยกว่า 1.6 ที่อายุ
การบ่ ม ตั ว 60 วั น โดยค่ า Wc,av ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ความชื้นในดิน ซึ่งผลการทดสอบตรงกับ Singh et al. (2017) [8] ที่ว่า
ความกว้างรอยแตกจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณความชื้นในมวลดินเริ่มต้น โดย
ส่ว นผสมที่มีป ริมาณเถ้ าลอย 15 เปอร์เซ็นต์ จ ะไม่พ บรอยแตก หรือ เกิด
ความกว้างรอยแตกน้อยที่สุด เมื่ อเทียบกับส่วนผสมที่ใส่ปริมาณเถ้าลอย
มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ จะเกิดรอยแตก
จ านวนมาก โดยที่ อ ายุ ก ารบ่ ม ตั ว 7 วั น ที่ ค่ า Wc,av ประมาณ 0.13
เซนติเมตร สาหรับ LI เท่ากับ 1.3 และค่า Wc,av ประมาณ 0.074 เซนติเมตร
สาหรับ LI เท่ากับ 1.6 จากนั้นค่า Wc,av ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จนอายุ
การบ่ มตัว ที่ 60 วัน ค่า Wc,av ลดลงเล็ก น้อ ยจนแทบจะคงที่ ซึ่ง ค่า Wc,av
ประมาณ 0.137 เซนติเมตร สาหรับ LI เท่ากับ 1.3 และค่า Wc,av ประมาณ
0.117 เซนติเมตร สาหรับ LI เท่ากับ 1.6 ซึ่งเมื่อเทียบกับ ดินที่ได้รับ การ
ปรับปรุงคุณภาพพบว่าช่วยลดความกว้างรอยแตกประมาณ 0.1 เซนติเมตร
นอกจากนี้ LI เท่ากับ 1.6 มีค่า Wc,av น้อยกว่า LI เท่ากับ 1.3
4.2 ลักษณะรอยแตกของตัวอย่างดิน
ลักษณะรอยแตกของดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพกับดินที่ไม่ได้
ปรับปรุงคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 7 พบว่าลักษณะรอยแตกของตัวอย่างมี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยตัวอย่างดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพจะมี
รอยแตกเป็นจานวนมาก ก้อนรอยแตกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทาให้มี
ความยาวรอยแตก และความกว้างรอยแตกมาก โดยลักษณะรอยแตกจะมี
ลักษณะเป็นรูป “T” และ “Y” ซึ่งลักษณะรอยแตกรูปร่างตัว “T” มักจะมี
จุดตัดที่เกิดขึ้นถูกครอบด้วยรูปร่าง “Y” ดังรูปที่ 7 (ก) และเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ดิ น ที่ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพพบว่า มีร อยแตกน้ อ ยกว่ า ดิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุง
คุณภาพ โดยลักษณะรอยแตกจะเป็นรอยแตกตามยาวมีความกว้างของรอย
แตกเล็กน้อย ดังรูปที่ 7 (ข) ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับ
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งานวิจั ย ของ Tang et al. (2012) [9] ที่ลัก ษณะรอยแตกการหดตัวแบบ
แห้งของดินเหนียวจะมีลักษณะเป็นรูปตัว “T” “Y” และ “+”

(ก)

(ข)

รูปที่ 7 ลักษณะรอยแตก (ก) ดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ (ข) ดินที่
ปรับปรุงคุณภาพ

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 8 การพัฒนารอยแตกของดินที่ปรับปรุงคุณภาพ (ก) ที่อายุการบ่มตัว 7
วัน (ข) ที่อายุการบ่มตัว 28 วัน (ค) ที่อายุการบ่มตัว 60 วัน

การพัฒนารอยแตกของดินที่ปรับปรุงคุณภาพที่อายุการบ่มตัวที่เพิ่มขึ้น
ดังแสดงในรูปที่ 8 พบว่าเมื่อที่อายุการบ่มตัว 7 วันไม่พบรอยแตกหรือเกิด
รอยแตกน้อยมาก ดังรูปที่ 8 (ก) จากนั้นได้เกิดรอยแตกเป็นเส้นตามยาว ซึ่ง
รอยแตกมีความยาวมากเกือบจะแบ่งพื้นที่ผิว ตัวอย่างดินออกเป็ นส่ว นๆ
และความกว้างรอยแตกหนาเล็กน้อยที่อายุการบ่มตัว 28 วัน ดังรูปที่ 8 (ข)
จนอายุการบ่มตัวครบ 60 วันเกิดรอยแตกที่มีความยาวลดลงอย่างเห็นได้
ชัดและมีความยาวน้อ ยกว่ารอยแตกที่อายุการบ่มตัว 28 วัน และความ
กว้างรอยแตกลดลงจนบางมาก อาจเป็นเพราะปฏิกิริยาปอตโซลานนิกของ
เถ้าลอย ดังรูปที่ 8 (ค) โดยที่อายุการบ่มตัว 7 วันไม่เกิดรอยแตกหรือมีรอย
แตกเล็กน้อยนั้นคล้ายกับผลงานวิจัยของ Rafizul and Datta (2018) [10]
เนื่อ งจากการผสมปู นซีเมนต์ ทาให้ รอยแตกลดลง หรือ เกิดรอยแตกขึ้ น
เล็กน้อย ในช่วงการทาปฏิกิริยาไฮเดรชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์

ลอยที่เหมาะสม และเมื่อค่า CIF เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณน้าในมวลดินเริ่มต้น
มาก นอกจากนี้ดินที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพพบว่าช่วยลดการเกิดรอย
แตกประมาณ 14 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ เที ย บกั บ ดิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ
3. ความกว้างรอยแตกเฉลี่ย (Wc,av) พบว่ามีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
คล้ายกับค่าความเข้มรอยแตก เมื่อค่า CIF มากขึ้นทาให้ค่า Wc,av มากขึ้น
ด้วย ในดินเหนียวอ่อนผสมปูนซีเมนต์เมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าลอยทาให้ความ
กว้ า งรอยแตกลดลง นอกจากนี้ ใ นส่ ว นผสมที่ เ พิ่ ม ปริ ม าณเถ้ า ลอย 15
เปอร์เซ็นต์สามารถลดความกว้างรอยแตกได้ต่าที่สุด ที่อายุการบ่มตัวที่ 28
และ 60 วัน จึงเป็นปริมาณเถ้าลอยที่เหมาะสม และเมื่อค่า Wc,av เพิ่มขึ้น
เมื่อมีปริมาณน้าในมวลดินเริ่มต้นมาก นอกจากนี้ดินที่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพพบว่า ช่ว ยลดความกว้า งรอยแตกประมาณ 0.1 เซนติเมตรเมื่อ
เทียบกับดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ
4. ดินที่ปรับปรุงคุณภาพส่วนใหญ่จะไม่พบรอยแตกหรือมีรอยแตก
น้อยกว่าดินที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ โดยลักษณะของรอยแตกดินที่ไม่ได้
ปรับปรุงคุณภาพมีลักษณะรอยแตกรูปร่างตัว “T” มักจะมีจุดตัดที่เกิดขึ้น
ถูกครอบด้วยรูปร่าง “Y”
5. การพัฒนารอยแตกของดินที่ปรับปรุงคุณภาพส่วนใหญ่จะเกิดรอย
แตกเป็นเส้นตามยาว ซึ่งมีความยาวมาก และมีความกว้างรอยแตกที่หนา
ในอายุการบ่มตัวที่ 28 วัน จนเมื่ออายุการบ่มตัวที่ 60 วัน ความยาวรอย
แตกและความกว้างรอยแตกจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนสันบสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ทุน
พัฒนาบัณฑิตศึกษาปี 2563

เอกสารอ้างอิง
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5. บทสรุป
1. ความหนาแน่นรอยแตก (CDF) พบว่าดินเหนียวอ่อนผสมปูนซีเมนต์
เมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าลอยทาให้การหดตัวลดลง และเมื่อค่า CDF เพิ่มขึ้นเมื่อ
มี ป ริ ม าณน้ าในมวลดิ น เริ่ ม ต้ น มาก นอกจากนี้ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพพบว่าช่วยลดการหดตัวให้ต่ามากประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบ
กับดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ
2. ความเข้มรอยแตก (CIF) พบว่าดินเหนียวอ่อนผสมปูนซีเมนต์เมื่อ
เพิ่มปริมาณเถ้าลอยทาให้รอยแตกลดลง และทาให้แต่ละส่วนผสมเกิดรอย
แตกมากขึ้น แต่ส่วนผสมที่เพิ่มปริมาณเถ้าลอย 15 เปอร์เซ็นต์สามารถลด
รอยแตกได้ต่าที่สุด ที่อายุการบ่มตัวที่ 28 และ 60 วัน จึงเป็นปริมาณเถ้า
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แบบจาลองความสัมพันธ์สาหรับพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ
Constitutive for granular soil-structure interface behavior
เอกรินทร์ สุดใจ1* สุริยาวุธ ประอ้าย2 นิพันธ์ อินสุข3 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์4 และ ธีระวัชร เกี๋ยงคา5
1,2,3,4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 5โยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทราย
กับ โครงสร้า งโดยใช้เครื่องมือ Direct shear test ทรายที่ใช้ทดสอบเป็น
ทรายแม่น้าในสภาพแห้ง ซึ่งมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ max = 17.90
kN/m3 และความหนาแน่ นต่้ า สุด เท่ า กั บ min = 15.50 kN/m3 ในการ
ทดสอบจะใช้ทรายที่มีความหนาแน่นเริ่มต้น 2 ความหนาแน่น (Dr = 35%
และ Dr = 85%) โดยใช้หน่วยแรงกระท้าขนาด  n  100 , 200 , 300
kPa ภ า ย ใต้ ส ภ า ว ะ Constant Normal Load (CNL) แ ละ Constant
Normal Stiffness (CNS) จากการศึก ษาพบว่า การทดสอบก้า ลังรับ แรง
เฉือนโดยตรงแบบ CNL หน่วยแรงตั้งฉาก  n  มีผลต่อก้าลังรับแรงเฉือน
() และการเคลื่อนที่เชิงปริมาตร (การยุบตัวหรือขยายตัว [u]) ขึ้นอยู่กับ
สภาพเริ่มต้นของตัวอย่า ง ในขณะที่ก ารทดสอบภายใต้สภาวะ CNS ค่า
หน่วยแรงตั้งฉากจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงเฉือนมากระท้า ทรายหลวมเมื่อมี
การยุบตัวจะท้าให้หน่วยแรงตั้งฉากลดลง ในขณะที่ทรายแน่นการขยายตัว
จะท้า ให้ ห น่ว ยแรงตั้งฉากเพิ่มขึ้ น จะเห็ นได้ว่า ค่า Stiffness  k  ท้า ให้
หน่วยแรงตั้งฉากเปลี่ยนไป ในการท้าแบบจ้าลองเชิงตัวเลข ตัวแปรต่าง ๆ
ที่อธิบายพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างสามารถหาได้
จากการทดสอบแรงเฉือนโดยตรงไม่ว่าจะอยูใ่ นสภาวะใด ๆ แบบจ้าลองที่ได้
สามารถอธิบายพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างได้เป็นที่
น่าพอใจ
ค้าส้าคัญ: “พฤติกรรมผิวสัมผัส”, “แบบจ้าลองพฤติกรรมผิวสัมผัส” ,
“การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง”

Abstract
This study was carried out to investigate the behavior of
granular soil structure interface under Constant Normal Load
(CNL) and Constant Normal Stiffness (CNS) conditions by using
Casagrande direct shear apparatus. Dry sand (  max = 17.90 kN/m3
and  max = 15.50 kN/m3) was used in this study. Two distinct
initial densities (Dr = 35% and Dr = 85%) with three values of
initial normal stress (  n = 100, 200, 300 kPa) were investigated.
It was found that the initial normal stress, initial density and
loading conditions (CNL and CNS) mainly influenced the
interface behavior. Under CNS condition, the dilation or

contraction provided the variation of normal stress depending
on the initial density. A small variation of normal stress could be
observed. A constitutive modeling of granular soil-structure
interface for which the changes in stress state took place
depending on the initial boundary condition was proposed.
Relevant variables were discussed. The simulations showed a
fairly good agreement with the results obtained from interface
direct shear tests.
Keywords: “Interface behavior”, “Model of Interface
behavior” , “Direct shear test”

1. คานา
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ รงเสี ย ดทานที่ ผิ ว สั ม ผั ส ระหว่ า งเม็ ด ดิ น กั บ วั ส ดุ
โครงสร้างเป็นค่าที่จ้าเป็นค่าหนึ่งต่อผลการวิเคราะห์ก้าลังรับน้้าหนักและ
เสถียรภาพของโครงสร้างใต้ดิน ยกตัวอย่างเช่น เสาเข็ม ก้าแพงกันดิน เป็น
ต้น ซึ่งค่าแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินกับวัสดุโครงสร้างนั้นแสดง
ความต้านทานแรงเฉือน   จากความสัมพันธ์
   tan 

(1)

โดยที่  แสดงถึ งหน่วยแรงตั้งฉากที่มากกระท้ากับผิวสัมผัส และ
tan  แสดงถึงมุมเสียดทานระหว่างทรายและวั สดุโครงสร้าง การศึกษา
พฤติก รรมของผิว สัมผัสระหว่างดินทรายและวัสดุโครงสร้ า งได้รับความ
สนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง (Airrey et al., 1992; Fakharian and Evgin,
1997) อีกทั้งการคาดการณ์ผลลัพธ์ของการทดสอบได้มีการพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน แบบจ้าลองเชิงตัวเลขต่างๆได้ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถ
อธิบายพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินและโครงสร้าง ซึ่งที่ผ่านมานั้น
สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการยุบตัว การขยายตัวที่ระยะเฉือนต่า งๆได้
เป็นอย่างที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามแบบจ้าลองพวกนี้ก็มีทั้งข้อดีละข้อเสีย
แตกต่างกันออกไป
แบบจ้าลองความสัมพันธ์เชิงตัวเลขเพื่ออธิบายพฤติกรรมของผิวสัมผัส
ระหว่างดินและวัสดุโครงสร้างได้ถูกน้าเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง
Desai et al [1985] และ Desai and Nagaraj [1988] ได้น้า เสนอทฤษฎี
ของความต่อ เนื่อง (Continuum) แต่ปั ญ หาที่มัก เจอนั่นคือ การที่จ้าเป็น
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จะต้องระบุความหนาที่แน่นอนของผิวสัมผัส ซึ่งความหนาของผิวสัมผัสจะมี
ค่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับชั้นดินบริเวณรอบๆโครงสร้าง
ที่ผ่า นมาการศึก ษาพฤติก รรมของผิว สัมผัสส่วนใหญ่ จะใช้เครื่องมือ
ทดสอบแรงเฉือนโดยควบคุมหน่วยแรงตั้งฉากให้คงที่ตลอดช่วงเวลาที่มีแรง
เฉือนมากระท้า (Constant normal load, CNL) ซึ่งเหมาะสมกับการศึกษา
ก้าแพงกันดิน การเสริมก้าลังของที่ลาด เป็นต้น และเมื่อผิวสัมผัสมีแรงมา
กระท้า แบบวัฏ จักร ผิว สัมผัสจะแสดงถึงการเพิ่มขึ้ นของความหนาแน่น
เนื่ อ งจากจ้ า นวนรอบของแรงวั ฏ จั ก รที่ ม ากระท้ า ซึ่ ง จะท้ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยแรงเฉือน (Fakharian and Evgin, 1997)
คุณลักษณะทางปริมาตรของผิวสัมผัสจะก้าหนดความต้านทานแรง
เฉือนระหว่างดินและโครงสร้าง ซึ่งรูปแบบของผิวสัมผัสภายใต้สภาวะ CNS
(Constant normal stiffness) สามารถอธิ บ ายได้ ดั ง รู ป ที่ 1 โดยการ
ก้าหนดความแข็งแกร่งคงที่ (Stiffness, k ) ส้าหรับเสาเข็มที่มีรัศมี R ฝังดิน
ทีมีค่า shear modulus, G โดย e คือความหนาของผิวสัมผัสระหว่าง
ดินและโครงสร้างที่เกิดขึ้นเมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระท้า  e  R  ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของค่าความแข็งแกร่งจาก Boulon & Foray [1986] สามารถ
แสดงได้ดังนี้
k

 2G

u
R

(2)

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างแรงเฉือนทีผ่ ิวของเสาเข็มและการทดสอบแรง
เฉือนโดยตรงภายใต้สภาวะ CNS (Boulon and Foray , 1986)

Boulon [1989] ได้น้า เสนอทฤษฎีความต่อ เนื่อ ง (Continuum) ใน
รูปแบบสองมิติส้าหรับอธิบายพฤติกรรมของผิวสัมผัสโดยไม่ได้พิจารณา
ความหนาของผิ ว สั ม ผั ส (Zero thickness) หลั ง จากนั้ น Boulon and
Nova [1990] ได้ศึกษาเปรียบความเหมือนพฤติกรรมของการทดสอบทราย
แบบแนวแรงสามแกน (Triaxail test) และการทดสอบแรงเฉือนแบบตรง
ของผิ ว สั ม ผั ส ระหว่า งดิ น และโครงสร้ า ง (Interface direct shear test)
(รู ป ที่ 2) อี ก ทั้ ง ได้ อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมของผิ ว สั ม ผั ส โดยแบบจ้ า ลอง
Elastoplastic และ Rate type (Incremental) ซึ่งแต่ละทฤษฎีต่างมีข้อดี
ข้อเสียต่างกันไป
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รูปที่ 2 ความคล้ายคลึงของพฤติกรรมที่สังเกตได้จากการทดสอบแรงเฉือนแบบ
สามแกนและผิวสัมผัสแบบตรง (Boulon and Nova , 1990)

โดยการวิเคราะห์แบบ Rate-type สามารถอธิบายพฤติกรรมของทราย
ระหว่างผิวสัมผัสกับวัสดุโครงสร้าง ที่ระยะการให้แรงเฉือนที่มีค่ามากได้ดี
แต่ในขณะที่การวิเคราะห์แบบ Elastoplastic สามารถวิเคราะห์ได้เหมือน
เช่นเดียวกับวิธีแบบ Rate type แต่จะอธิบายพฤติกรรมของผิวสัมผัสได้ดี
ในช่วงระยะการเฉือนที่ไม่มาก
Boulon [1989] ได้ น้ า เสนอได้ น้ า เสนอหลั ก การพื้ น ฐานในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของแรงเฉือนที่ผิวสัมผัสของทรายและโครงสร้าง โดยใช้
ความสั ม พั น ธ์ แ บบไม่ เ ชิ ง เส้ น ระหว่ า งอั ต ราส่ ว นเพิ่ ม ของแรงที่ ก ระท้ า
(Incremental loading) โดยรู ป ที่ 3 ได้ แ สดงตั ว แปรหลั ก ที่ ใ ช้ อ ธิ บ าย
พฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินและโครงสร้าง ภายใต้สภาวะ CNL เมื่อ
พิจ ารณาแล้ว จะแบ่ งได้เป็ น 2 ช่ว ง คือ ช่ว งระยะการเฉื อ นเริ่มต้นจนถึ ง
ค่ า สู ง สุ ด (  w   wCNL  ) และช่ ว งระยะการเฉื อ นหลั ง จากค่ า สู งสุด
(  w   wCNL  ) โดยที่  wCNL  คื อ ระยะการเคลื่ อ นที่ ใ นแนวแรง
เฉื อ นที่ห น่ว ยแรงเฉื อ นสภาวะวิกฤติ ,  /  n  (Critical condition)
ในขณะที่  w p และ u  p คือระยะการเคลื่อนที่ในแนวแรงเฉือนและใน
แนวตั้งฉากที่อัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุดตามล้าดับ
ภายใต้สภาวะ CV หรือ CNS เมื่อพิจารณาแล้วจะแบ่งได้เป็น 2 ช่วง
เช่ น กั น คื อ  w   wCV  และช่ ว ง  w   wCV  โดยที่  wCV 
คือ ระยะการเคลื่อ นที่ในแนวแรงเฉื อ นที่ห น่ว ยแรงเฉื อ นสภาวะวิก ฤติ ,

 /  n0 
นอกเหนือจากค่าต่างๆที่เป็นตัวแปรที่อยู่ในช่วงก่อนและหลังหน่วยแรง
เฉือนสภาวะวิกฤติแล้ว มุมที่เกิดขึ้นของก่อนและหลังหน่วยแรงเฉือนสภาวะ
วิกฤติ ก็เป็นตัวแปรที่ส้าคัญต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิวสัมผัสของทราย
แ ละ โ ครงสร้ า งแ บ บ Rat-type เป็ นอ ย่ า งมา ก ย ก ตั ว อ ย่ า งเช่ น
 /  n CNL0 คื อ มุ ม ที่ เ กิ ด ขึ้นของอัต ราส่ว นหน่ ว ยแรงก่อนที่จะถึงจุด
อั ต ราส่ ว นหน่ ว ยแรงสู ง สุ ด และ  /  n CNL  คื อ มุ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
อั ตราส่ว นหน่ว ยแรงหลังจากจุดอั ตราส่วนหน่วยแรงสูงสุด เป็ นต้น โดย
จะต้องหามุมทั้งหมด ทั้งในสภาวะ CNL และ CNS
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รูปที่ 3 ตัวแปรทีเ่ กี่ยวข้องกับการทดสอบแรงเฉือนแบบตรงของผิวสัมผัสระหว่าง
ดินและโครงสร้าง ; (a),(b) ภายใต้สภาวะ CNL ; (c),(d) ภายใต้สภาวะ CNS และ
CV , Boulon and Nova [1990]

งานวิจัยนี้จะศึกษาพฤติกรรมของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสของดินทราย
กับวัสดุโครงสร้าง โดยการพัฒนาเครื่องมือ Direct Shear เพื่อท้าการศึกษา
แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของโครงสร้างกับเม็ดดิน พร้อมทั้งน้าเสนอ
แบบจ้ า ลองความสั ม พั น ธ์ โ ดยวิ ธี Rate type เพื่ อ ที่ จ ะสามารถอธิ บ าย
พฤติกรรมต่าง ๆของผิวสัมผัสระหว่างดินและโครงสร้างได้ทุกสภาวะ

2. เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ เป็ นเครื่อ งมือที่พัฒนาขึ้นมาทั้งหมด
เพื่อให้สอดคล้องกับการทดสอบ เครื่องมือที่พัฒนาเพื่อทดสอบหาแรงเฉือน
โดยตรงนั้ น คื อ Direct shear test ซึ่ ง ได้ ดั ด แปลงเครื่ อ งมือ ทดสอบแรง
เฉือนโดยตรง (Direct shear device) (รูปที่ 4) โดยการดัดแปลง Shear
box ด้านล่างเป็นแผ่นโลหะที่แสดงถึงโครงสร้าง สามารถทดสอบทั้งสภาวะ
CNL และ CNS โดยการให้แรงผ่านแม่แรงและอ่านค่าแรงจาก Load cell
การบั น ทึ ก ระยะการเคลื่ อ นที่ ส ามารถบั น ทึ ก ได้ โ ดยใช้ อุ ป กรณ์ ช นิ ด
เปลี่ย นแปลงความเหนี่ย วน้า เชิ ง เส้ น (Linear Variable Displacement
Transducer, LVDT) และใช้ ม อเตอร์ ในการออกแรงเฉื อ นและมีก ารวัด
ระยะแรงเฉือนด้วย LVDT ในการให้แรงเฉือนจะใช้ความเร็วของมอเตอร์
0.5 mm/min และการบันทึกข้อมูลจะบันทึกทุก ๆ 3 วินาที
ทรายที่น้ามาใช้ในการทดสอบมาจากแม่น้ากกในสภาพทรายแห้ง ที่
ผ่านตะแกรงเบอร์ 16” ค้าง 100” (รูปที่ 3b) ทรายที่ใช้ในการทดสอบมี
ความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ  max = 17.90 kN/m3 และความหนาแน่น
ต่้าสุดเท่ากับ  min = 15.50 kN/m3 จะใช้ทรายหลวมที่ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ Dr = 35% และทรายแน่นที่ Dr = 85% แผ่นเหล็กโครงสร้าง (Steel
plate) จะมีลักษณะเป็นผิวเรียบและมีขนาดความกว้าง 8.8 ซม. ความสูง
2.27 ซม. เปรียบเสมือนเป็นผิวสัมผัสของเสาเข็ม ในการเตรียมตัวอย่างจะ
ท้าการฉาบผิวด้านล่างของ Shear box ด้วย Silicone grease เพื่อลดการ
สัมผัสระหว่าง Shear box และแผ่นโครงสร้าง อีกทั้งยังช่วยไม่ให้เม็ดทราย
ลุดลอดออกจาก Shear box ในขณะทีท่ ้าการให้แรงเฉือน

รูปที่ 4 (a) เครื่องมือทดสอบแรงเฉือนโดยตรงที่ถกู พัฒนาขึน้ (b) Grain size
distribution ของทรายแม่น้ากก

3. ผลการทดลอง
การศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินทรายและโครงสร้าง จะ
ท้าการทดสอบก้าลังรับแรงเฉือนโดยทดสอบภายใต้สภาวะความเค้นตั้งฉาก
คงที่ (CNL) และภายใต้สภาวะความแข็งแกร่งคงที่ (CNS) โดยใช้เครื่องมือ
ทดสอบ Direct shear ตารางที่ 1แสดงรายละเอี ย ดการทดสอบของ
ผิวสัมผัสแบบให้แรงเฉือนคงที่ (Monotonic test)
ตารางที่ 1 รายละเอียดการทดสอบ

GTE48-3

Test
CNL

CNS

Dr (%)

 n (kPa)

35%
85%
35%
85%
35%
85%

100 , 200 , 300
100 , 200 , 300
100 , 200 , 300
100 , 200 , 300
100 , 200 , 300
100 , 200 , 300

k (kPa/mm)
0
0
200
200
625
625
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ส้าหรับตัวแปรที่ส้าคัญส้าหรับการศึกษาครั้งนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่
5 โดย  n หน่วยแรงในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส ,  คือหน่วยแรงเฉือน,
u  คื อ ระยะการเคลื่ อนที่ ใ นแนวตั้ง ฉาก(การยุบตั ว u  < 0 หรื อ การ
ขยายตัว u  > 0)
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รูปที่ 5 ตัวแปรจากผลการทดลอง

3.1 แบบจาลองเชิงตัวเลขแบบ Rate type
การวิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์แสดงพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่าง
ดินทรายกับวัสดุโครงสร้างด้วยวิธี Rate-type นั้นจะแบ่งเป็น 2 ช่วงก็คือ
ช่วงก่อนอัตราส่วนหน่วยแรงสูงสุด  peak  และหลังจากค่าอัตราส่ว น
หน่วยแรงสูงสุด crit  (รูปที่ 3) โดยขั้นตอนแรกคือ หาค่าสูงสุดของแต่
ละตัวแปรเช่น  w p , u  p ,  p ,  n p และหาค่าวิกฤติ Critical ของแต่
ละตัว แปรเช่น  w , u  ,   ,  n  หาความลาดชัน ช่ว งก่อน Peak
และความลาดชันช่วง Critical เมื่อได้ค่าแล้วน้ามาพล็อตกับค่า Stiffness
 k  จะได้ค่าความสัมพันธ์เชิงตัวเลขโดยจะเป็นฟังก์ชัน Polynomial เมื่อ
ได้ค่าความสัมพันธ์เชิงตัวเลขมาจะแยกเป็น แต่ละตัวแปรตามสมการ แล้ว
น้ามาพล็อตกับ Normal stress  n  ก็จะได้ความสัมพันธ์เชิงตัวเลขที่
น้ามาเป็นพารามิเตอร์ในการสร้างแบบจ้าลอง โดยจะน้าพารามิเตอร์ที่ได้ไป
ใช้กับสมการซึ่งมีอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนค่าสูงสุดและช่วงหลังค่าสูงสุด
สมการสุดท้ายช่วงก่อนค่าสูงสุด  w   w peak
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จากรูป 6a จะเห็นได้ว่าค่า Stress ratio หลังการวิบัติ  /  n  จะ
ลดลงเมื่อค่า Stiffness  k  เพิ่มขึ้น ตามล้าดับและค่า Stress ratio ของ
หน่อ ยแรงตั้งฉากที่น้อ ยจะมีค่า มากกว่า เนื่อ งจากมีค่า Normal stress
 n  ท้าให้หน่วยแรงที่มากมีค่าน้อยลง เมื่อได้ค่า Stress ratio ก็ต้องมี
ค่าระยะก่อนการวิบัติ ของ Stress ratio  /  n w (รูปที่ 6b) จะเห็น
ได้ว่า ค่า ระยะก่อ นการวิบั ติของหน่ว ยแรงที่หน่อ ยก็จะมีค่าน้อ ยและจะ
สูงขึ้นเมื่อใช้หน่วยแรงตั้งฉากมากขึ้น
จากรูป 6c จะเห็นได้ว่าระยะหลังการวิบัติของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
 wu จะมากขึ้นเมื่อค่า Stiffness  k  เพิ่มขึ้นตามล้าดับและค่าระยะ
หลังการวิบัติของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของหน่วยแรงตั้งฉากที่น้อยจะมี
ระยะที่น้อยและจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีหน่วยแรงตั้งฉากมากขึ้น จากรูป 6d
แสดงการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก (ยุบตัวหรือขยายตัว) ของทรายแน่นช่วง
หลังจากการวิบัติ u  จะเห็นได้ว่าการขยายตัวจะขยายตัวได้น้อยลงเมื่อ
ค่ า Stiffness  k  เพิ่ ม ขึ้ น และหน่ ว ยแรงตั้ง ฉากที่ น้อ ยจะขยายตัว ได้
มากกว่าหน่วยแรงตั้งฉากที่มาก
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รูปที่ 6 ค่าทีจ่ ุด Peak และค่าทีจ่ ุด Critical ของพารามิเตอร์ที่ส้าคัญของทรายแน่น (Dr = 85%) ทีม่ ีค่า k แตกต่างกัน

รูปที่ 7 ความลาดชันเริ่มต้นและความลาดชันหลังค่าสูงสุดของทรายแน่น (Dr = 85%) ที่มีค่า k แตกต่างกัน

นอกจากค่า Peak และค่า Critical ของแต่ละพฤติกรรมแล้ว ค่า ความ
ลาดชันช่วง Peak และความลาดชันช่วง Critical ก็ต้องน้ามาพล็อตกับค่า
Stiffness  k  โดยรูปที่ 7a แสดงความสัมพันธ์ของค่า ความลาดชันช่วง
Peak ของ Stress ratio กับค่า Stiffness  k  จะเห็นได้ว่าความชันของ
ค่า Stress ratio จะเพิ่มขึ้ นเรื่อ ยๆตามค่า Stiffness  k  ที่เพิ่มขึ้ น โดย
ตัวอย่างที่ใช้หน่วยแรงตั้งฉากที่น้อยจะมีค่าความชันของ Stress ratio ที่
มากและจะน้อยเมื่อใช้หน่วยแรงตั้งฉากที่น้อย รูปที่ 7b แสดงความสัมพันธ์
ของค่าความลาดชันช่วง Critical ของ Stress ratio กับค่า Stiffness  k 

จะเห็นได้ว่าความชันของค่า Stress ratio จะลดลงเรื่อยๆตามค่า Stiffness
 k  ที่เพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างที่ใช้หน่วยแรงตั้งฉากที่น้อยจะมีค่าความชันของ
Stress ratio ที่ ม ากและจะน้ อ ยเมื่ อ ใช้ห น่ ว ยแรงตั้ ง ฉากที่ มาก รู ป ที่ 7c
แสดงความสัมพันธ์ข องค่า ความลาดชัน ช่วง Peak ของ Normal stress
 n  กั บ ค่ า Stiffness  k  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ค ว า ม ชั น ข อ ง ค่ า
Normal stress  n  จะลดลงเรื่ อ ยๆตามค่ า Stiffness  k  ที่ เ พิ่มขึ้ น
โดยตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ห น่ ว ยแรงตั้ ง ฉากที่ น้ อ ยจะมี ค่ า ความชั น ของ Normal
stress  n  ที่มากและจะน้อยเมื่อใช้หน่วยแรงตั้งฉากที่มาก

GTE48-5

1633

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รู ป ที่ 8 กราฟความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง Shear stress   กั บ Horizontal displacement  w และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Normal displacement u  กั บ
Horizontal Displacement  w และความสัมพันธ์ระหว่าง Shear Stress   กับ Normal Stress  n  ของทรายแน่น (a,b,c) และทรายหลวม (d,f,g)

3.2 ผลการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนภายใต้สภาวะหน่วยแรงคงที่ (CNL)
การทดสอบก้าลังรับแรงเฉือนแบบ CNL ได้ก้าหนดให้ความเค้นตั้งฉาก
มี ค่ า คงที่ โดยให้ น้ า หนั ก ที่ ก ระท้ า คื อ 100, 200, 300 kPa ที่ มี ค วาม
หนาแน่นสัมพัทธ์ที่ (Dr=85%) และ (Dr =35%) ผลการทดสอบพบว่าค่า
Normal stress  n  มี ผ ล ต่ อ Shear stress   แ ล ะ Normal
displacement u  โดยจะเพิ่มขึ้นเมื่อค่า  n เพิ่มขึ้น
จากการทดลองความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง shear stress   กั บ
Horizontal displacement  w (รู ป ที่ 8) ของทรายแน่ น และทราย
หลวม พบว่ า Shear stress   จะมี ค่ า มากขึ้ น ตาม Normal stress
 n  ที่มาก โดยเมื่อท้า การเฉือน ค่า Shear stress   จะเพิ่มขึ้น
ตามระยะ Horizontal displacement  w จน Shear stress  
สูงสุด แล้ว Shear stress   จะมีค่าคงที่ตลอดระยะการเฉือน
จากการทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง Normal displacement u 
กับ Horizontal displacement  w (รูปที่ 8) ของทรายแน่นและทราย
หลวม พบว่า ในกรณีของทรายแน่น (รูปที่ 8b) การเฉือนในช่วงแรกทราย
จะมีการยุบตัวเล็กน้อยหลังจากนั้นทรายจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามระยะ
การเฉื อ น  w ในกรณีข องทรายหลวม (รูป ที่ 8e) ในขณะเฉื อ น หาก
หน่วยแรงตั้งฉาก  n  มีค่ามาก การยุบตัว u  ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
และการยุบตัวก็มากขึ้นเรื่อย ๆตามระยะการเฉือน  w
จากรู ป 8 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Shear stress   กั บ
Normal stress  n  กรณีการเฉือนภายใต้สภาวะหน่วยแรงคงที่แม้ค่า
Shear stress   จะมากขึ้น ค่า Normal stress  n  ก็จะมีค่าคงที่
ตลอด
3.3 ผลการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนภายใต้สภาวะความแข็งแกร่งคงที่
(CNS)
การทดสอบก้าลังรับแรงเฉือนแบบ CNS ได้ก้าหนดให้ความเค้นตั้งฉาก
มี ค่ า คงที่ โดยให้ น้ า หนั ก ที่ ก ระท้ า คื อ 100, 200, 300 kPa ที่ มี ค วาม
หนาแน่นสัมพัทธ์ที่ (Dr=85%) และ (Dr =35%) ผลการทดสอบพบว่าค่า

Normal stress  n  มี ผ ลต่ อ Shear stress   และ Horizontal
displacement  w โดยในการทดสอบค่า  n จะมีค่าไม่คงที่
จากการทดลองความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง shear stress   กั บ
Horizontal displacement  w (รู ป ที่ 9) ของทรายแน่ น และทราย
หลวม พบว่าเมื่อแรงกระท้ามีค่ามาก shear stress   จะมีค่าสูง โดย
Normal stress  n  จะมีค่าไม่คงที่ ซึ่งส่งผลให้ shear stress   มี
ค่าไม่คงที่ตามตลอดระยะ Horizontal displacement  w
จากการทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง Normal displacement u 
กับ Horizontal displacement  w ของทรายแน่นและทรายหลวม ใน
กรณีข องทรายแน่น (รูป ที่ 9b) พบว่า เมื่อ ใส่ค่า Normal stress  n 
ทรายจะยุบตัวเล็กน้อย เมื่อท้าการเฉือนทรายจะมีการขยายตัวส่งผลให้ค่า
Normal displacement u  เพิ่มขึ้นตลอดระยะการเฉือน  w ในกรณี
ของทรายหลวม (รูปที่ 9e) พบว่าเมื่อใส่ค่า Normal stress  n  มาก
การยุบตัว Normal displacement u  ก็จะมีค่ามาก เมื่อท้าการเฉือน
Normal displacement u  จะลดลลงเรื่อ ย ๆตามระยะ Horizontal
displacement  w ที่เพิ่ม
จากการทดลองความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Normal stress  n  กับ
Horizontal displacement  w ของทรายแน่นและทรายหลวม ในกรณี
ของทรายแน่น (รูปที่ 9c) ทรายจะมีการยุบตัวในช่วงแรกและขยายตัวใน
ภายหลั ง ท้ า ให้ ห น่ ว ยแรงตั้ ง ฉาก Normal stress  n  จะลดลงใน
ช่วงแรกหลังจากนั้นจะเพิ่มมากขึ้นตามแรงเฉือน Shear stress   ตาม
ระยะ Horizontal displacement  w ที่เพิ่มขึ้น ในกรณีของทรายหลวม
(รูปที่ 9f) เมื่อมีแรงเฉือน Shear stress   มากระท้า ท้าให้หน่วยแรงตั้ง
ฉาก Normal stress  n  ลดลง ตามระยะ Horizontal displacement
 w ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากทรายมีการยุบตัวเกิดขึ้น
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รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Shear stress   กับ Horizontal displacement  w และความสัมพันธ์ระหว่าง Normal displacement u  กับ
Horizontal Displacement  w และความสัมพันธ์ระหว่าง Normal Stress  n  กับ Horizontal Displacement  w ของทรายแน่น (a,b,c) และทรายหลวม
(d,f,g)

ลดลง เนื่องจากค่า Shear stress   ลดลง เป็นผลมาจากการที่ทรายมี
การยุบตัว

4. บทสรุป
ผลลั พ ธ์ ข องแบบจ้ า ลองพฤติ ก รรมของทรายระหว่ า งผิ ว สั ม ผั ส กั บ
โครงสร้างผิวเรียบเป็นไปได้ดี คือเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามการศึกษาใน
การวิเคราะห์วิธีแบบ Rate-type ซึ่งแบบจ้าลองจะมีค่าที่แตกต่างจากค่าที่
ได้จากเครื่อง Direct shear test ไม่มากนักสามารถยอมรับได้ ในการศึกษา
แบบจ้าลองพฤติกรรมของทรายระหว่างผิวสัมผัสกับโครงสร้างผิ วเรียบนั้น
เป็ นการเริ่มต้นที่จ ะศึกษาท้าให้ค่า พารามิเตอร์ต่างๆคลาดเคลื่อนไป ซึ่ง
จะต้องมีการปรับแก้ค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับค่าที่น้ามาวิเคราะห์ถึงจะได้
แบบจ้าลองที่สมบูรณ์และมีความแม่นย้า

กิตติกรรมประกาศ

รูป ที่ 10 กราฟ ความสั มพันธ์ระหว่ าง Shear stress   กั บ Normal stress

 n  ของทรายแน่น (a) และทรายหลวม (b)
จากการทดลองความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Shear stress   กั บ
Normal stress  n  ของทรายแน่นและทรายหลวม ในกรณีของทราย
แน่น (รูปที่ 10a) พบว่า เมื่อท้าการเฉือนค่า Normal stress  n  จะ
ลดลง ท้าให้ Shear stress   มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างการเฉือน
ทรายแน่ น จะมี ก ารพองตั ว ท้ า ให้ มุ ม เสี ด ทานมี ค่ า มากซึ่ ง เกิ ด จากมุ ม
Dilatancy เส้ น แนวโน้ ม ที่ ไ ด้ นี้ จ ะเกิ ด จากการน้ า ค่ า สู ง สุ ด (Peak) แล้ ว
ค่าคงที่ (Critical) ของแต่ละหน่วยแรงมาพล็อต ในกรณีของทรายหลวม
(รูปที่ 10b) พบว่า ในระหว่างการเฉือน Normal stress  n  จะมีค่า

ขอขอบคุณส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองพะเยาและสาขาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยพะเยา ส้าหรับเครื่องมือทดสอบและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการวิจัยในครั้งนี้
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การใช้กันชนคาพิวลารีส้าหรับควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของน้้าใต้ดินเค็มในดิน
Use of capillary barrier for controlling upward movement of saline groundwater in soils
วิโรจน์ ล้อมวงษ์1,* และ สมใจ ยุบลชิต2
1,2

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
*Corresponding author; E-mail address: wirojlom12@gmail.com

บทคัดย่อ
กระบวนการคาพิวลารีเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดปัญหาดินเค็ม แรง
คาพิวลารีในชั้นดินไม่อิ่มตัวด้วยน้าทาให้น้าใต้ดินเค็มเคลื่อนที่ในแนวดิ่งสู่ผิว
ดิน และเมื่อมีกระบวนการคายระเหยมากระตุ้นจึงทาให้เกิดการสะสมของ
ความเค็มและคราบเกลือบริเวณผิวดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ปัญหาดินเค็มคลอบคลุมพื้นที่กว่า 11.5 ล้านไร่หรือร้อยละ 18
ของพื้นที่ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวลดลง นอกจากนี้
พื้นที่อีกกว่า 3 แสนไร่ถูกทิ้งร้างไม่สามารถทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ
ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ ที่ได้ผลกระทบจากปัญหาดิน
เค็ม งานวิจัยนี้จึงศึกษาการป้องกันการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินเค็มด้วยการใช้
กันชนคาพิวลารีในห้องปฏิบัติการผ่านแบบจาลองการ 1 มิติ โดยจาลองชัน้
ดินในห้องปฏิบัติการด้วยการบดอัดดินตัวอย่างลงในหลอดอะครีลิคใสขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 การทดสอบ ได้แก่
1) การทดสอบแบบที่ไม่มีกันชนแทรกในชั้นดิน และ 2) ใช้กรวดขนาด 2.38
มม. - 4.75 มม. หนา 5 cm เป็นกันชน ระดับน้าใต้ดินเค็มในระหว่างการ
ทดสอบถู ก ควบคุมไว้คงที่ที่ระดับ 70 ซม. จากผิว ดิน ความเข้ มข้ นของ
สารละลายเกลือโซเดียมคลอไลด์ 2 กรัมต่อลิตร และติดตั้งเครื่อ งมือ วัด
ความชื้ น ไว้ 5 ต าแหน่ ง ของหลอดตั ว อย่ า ง จากผลการทดสอบพบว่ า
ความชื้นจากน้าใต้ดินเค็มภายใต้กระบวนการคาพิวลารีสามารถเคลื่อนที่ขึ้น
ถึงผิวดินสาหรับการทดสอบที่ไม่มีกันชน แต่ความชื้นดังกล่าวไม่สามารถ
เคลื่อนที่ถึงผิวดินได้ในการทดสอบที่มีกันชน เนื่องจากโพรงของวัสดุที่ใช้ทา
กันชนมีขนาดใหญ่กว่าดินตัวอย่าง แรงคาพิวลารีในชั้นกันชนจึงมีค่า ต่าไม่
สามารถดึงความชื้นขึ้นทะลุผ่านชั้นดังกล่าวได้
คาสาคัญ: ดินเค็ม, คาพิวลารี, แท่งดิน, กันชนคาพิวลารี

Abstract
A capillary process is widely known as one of a key process
inducing soil salinization. The capillary force in unsaturated soils
results in upward movement of saline groundwater to the soil
surface, and hence the salt concentration and salt crust can be
gathered on the soil surface due to evapotranspiration process.
In northeastern part of Thailand, salt-affected soils cover almost

1.78 million ha or 18% of agriculture area resulting in sharp
decrease in soil productivity, vegetation cover and biodiversity.
Moreover, almost 53,160 ha has led to be wasteland due to very
high concentration of salt in the soils. In this study, Capillary
barrier (CB) was used to prevent upward movement of saline
groundwater in the soils subjected to the capillary process. Soil
samples were compacted into 1-D physical model using acrylic
tube with 15 cm in diameter. Two tests including 1) the soil
column without CB layer, and 2) 5 cm CB-gravel layer 2.38 mm4.75 mm diameters inserted in the soil column were performed.
The saline groundwater table with NaCl concentration of 2 g/L
was kept constant at 57.5 cm from soil surface. Five 5TE
moisture sensors were used to demonstrate water content, salt
concentration and temperature during the tests. The results
showed that the movement of saline groundwater subjected to
the capillary process can reach soil surface for the sample
without CB layer, but cannot reach the surface for the soil
column with the CB layer due to low capillary force in the CB
layer.
Keywords: Soil-affected Soils, Capillary Barrier, Saline
Groundwater

1. บทน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม พื้นที่ดินเค็ม
ประมาณ 17.8 ล้านไร่ หรือหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งภาค และพื้นที่มีศักยภาพ
ในการแพร่ก ระจายของความเค็ม อี ก 19.4 ล้า นไร่ [1] เนื่อ งจากสภาพ
ธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ มีเกลือ หิ น (หมวดหิ นมหาสารคาม)
กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนกลางของที่ราบสูงโคราช อยู่ในระดับความ
ลึกตั้งแต่ 50 เมตร ไปจนถึง 1,000 เมตร เกลือหินนี้เป็นสาเหตุทาให้น้าใต้
ดินในระดับลึกมีความเค็มสูง ความเค็มถูกพาขึ้นมาในระดับตื้นจากการซึม
ขึ้นมาของน้าใต้ดินเค็ม ซึ่งเกิดจาการละลายของเกลือที่อยู่ในเกลือหิน น้าฝน
ที่ซึมลงในพื้นที่รับน้า (recharge area) สามารถซึมลงลึกถึงชั้นเกลือหิน และ
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ละลายเอาเกลือไปด้วย เมื่อน้าใต้ดินเค็มไหลซึมขึ้นมาใกล้ผิวดิน พื้นที่เกิด
การไหลของน้า (discharge area) ซึ่งส่วนใหญ่ระดับน้าใต้ดินอยู่ในระดับตื้น
(5-10 ม.) น้าใต้ดินที่เป็นน้าเค็มซึ่งอยู่ในชั้นดินไม่อิ่มตัวด้วยน้า และมีระดับ
น้าใต้ดินระดับตื้นจะถูกแรงคาพิวลารี (capillary force) ในชั้นดินที่ไม่อิ่มตัว
ด้วยน้าเหนือชั้นอิ่มตัวด้วยน้า ดูดความชื้น และความเค็มขึ้นมาสะสมไว้ใน
ช่องว่างและบางแห่งน้าในดินที่เค็มจะถูกพาขึ้นมาสู่ผิวดินโดยการคายระเหย
และทิ้งคราบเกลือไว้บนผิวดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน มีผู้เสนอทฤษฎีการ
เกิดขึ้นของดินเค็มไว้หลายทฤษฎี [2-5] เสนอว่า ความเค็มเกิดจากชั้นเกลือ
หิน (หมวดหินมหาสารคาม) ที่ลึกลงไปอย่างน้อย 60 เมตร เกลือหินนี้เป็น
สาเหตุทาให้น้าใต้ดินในระดับลึกเค็มจัด [6] และชั้นหินเกลือของหมวดหิน
มหาสารคามถูกดันตัวขึ้นมาเป็นโดมเกลือ หรือแท่งเกลือ ตามแนวเปราะบาง
ของเปลือกโลก หรือรอยแตก โดยเฉพาะแนว ในทิศทาง เหนือ -ใต้ และแนว
ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉีย งใต้ บริเวณดังกล่าวพบว่ามีเกลือ อยู่ที่
ระดับลึกประมาณ 70-80 เมตร และได้รับอิทธิพลของน้าบาดาลนาพาความ
เค็มขึ้นสู่ผิวดิน อิทธิผลของน้าใต้ดินเค็มที่ระดับความลึกตื้นนั้น ได้รับการ
ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชลประทานของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เขตพื้นที่แห้งแล้ง และกึ่งแห้งแล้ง
จากการศึกษาของ [7] พบว่าคุณสมบัติทางกายภาพ และการไหลผ่าน
ของน้าเค็มในดินนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของเกลือที่อยู่ภายในมวลดิน สถานะ
ของเกลือที่อยู่ภายในมวลดินยังส่งผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากเกลือที่ละลายจะเข้าแทรกอยู่ในช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างอนุภาค
ของดิน และจะมีการแตกตัวเพื่อแลกประจุบวก (cation) ซึ่งจะทาให้ดินเกิด
การกระจายตัวและเกิดการไฮเดรชันขึ้น ทาให้การก่อสร้างบนชั้นดินเค็มหรือ
มีการขุดดินในพื้นที่ดินเค็มไปใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธา จาเป็นต้องทาการ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินให้ดีขึ้น วิธีการปรับปรุงดินวิธีหนึ่งที่
เหมาะสมคือการผสมกับปูนซีเมนต์ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย และกาลังอัดยัง
เพิ่มขึ้นในระยะสั้นอีกทั้งปูนซีเมนต์ยังเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศ
ไทย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ปูนซีเมนต์ผสมในดินที่มีสารซัลเฟตหรือคลอไรด์
ผสมอยู่จะทาให้เกิดการก่อตัวของผลึกบางชนิด เรียกว่า“Highly Hydration
Sole” ในช่องว่างระหว่างมวลดินของส่วนผสมระหว่างดินและซีเมนต์ ซึ่งจะ
ทาลายโครงสร้างของส่วนผสมลงได้ ทาให้มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพดิน
ปัญหาอีกอย่างคือสารแคลเซียมในปูนซีเมนต์ จะทาปฏิกิริยากับสารซัลเฟตที่
มีอยู่ในดินและสารอลูมิน่าทั้งในดินและสารผสมเพิ่ม ก่อให้เกิดผลึกที่เรียกว่า
Ettringite ผลึกนี้จะส่งผลให้ดินมีการขยายตัวสูงมากขึ้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮ
เดรชัน [8]
ดังนั้นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจปัจจัยกระบวนการ หรือตัวแปรที่
ควบคุมการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินโดยแรงคาพิวลารีซึ่งเป็นต้นเหตุของการ
แพร่ก ระจายดินเค็ม จากงานศึก ษาของ [9] และ [13]ที่ได้ศึก ษาการตั ด
กระบวนการคาพิวลารีโดยการควบคุมความชื้นบนผิวดิน จึงเป็นประเด็นที่
สนใจศึกษากระบวนการตัดกระบวนการคาพิวลารีโดยวิธีอื่ น เพื่อนาไปสู่
แนวทางป้องกันการแพร่ก ระจายของดินเค็ม โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาการ
เคลื่อนที่ของน้าในดินภายใต้กระบวนการคาพิวลารีในห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ศึกษาการตัดกระบวนการคาพิวลารีโดยการแทรกวัสดุ เพื่อเป็นกันชนในชั้น
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ดินเพื่อลดการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินเค็มโดยวัสดุกันชนคือ แผ่นใยสังเคราะห์
และกรวด

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวัดค่าความเค็ม
โดยทั่วไปการวัดค่าความเค็มของดินจะวัดทางอ้อมด้วยการวัดค่าการ
นาไฟฟ้า (electrical conductivity) เรียกย่อ ๆ ว่า EC เป็นค่าการนาไฟฟ้า
ข อ ง น้ า ที่ ส กั ด จ า ก ดิ น อิ่ ม ตั ว ด้ ว ย น้ า ( electrical conductivity at
saturation extract, Ec) การวัดค่าความเค็มของดินสามารถใช้เครื่องวัด
การนาไฟฟ้าของดิน (electrical conductivity meter) เนื่องจากการนา
ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของเกลือในน้า การวัดค่าการนาไฟฟ้า
จึงทาให้ประมาณค่าเกลือละลายในน้าที่สกัดออกมาจากดินได้ ซึ่งจะใช้เป็น
ดัชนีของความเค็มดังตารางที่ 1 อย่างไรก็ดีค่าการนาไฟฟ้า ไม่ได้บอกให้
ทราบถึงชนิดของเกลือในสารละลาย บอกเพียงว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง
ของเกลือในสารละลายเท่านั้น โดยคิดเทียบที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาหัววัดความเค็มในดินเพื่อความสะดวกในการ
วัดค่าความเค็มของดินในสนาม โดยสามารถวัดค่า EC ในดินจากสนามได้
โดยตรง
ตารางที่ 1 ดินระดับความเค็มของและอิทธิพลต่อพืช [10]
ECe
(dS/m)
<2
2-4

ปริมาณเกลือ
(%)
<0.1
0.1-0.2

4-8

0.2-0.4

8-16
>16

0.4-0.8
>0.8

ระดับ
ความเค็ม
ไม่เค็ม
เค็มเล็กน้อย
เค็มปาน
กลาง
เค็มมาก
เค็มจัด

อิทธิพลต่อพืช
ไม่กระทบกระเทือนต่อพืช
พืชที่ไวต่อความเค็มการเจริญเติบโต
ลดลงบ้าง
จากัดการเจริญเติบโตของพืชหลาย
ชนิด
พืชทนเค็มเท่านั้นที่เจริญเติบโตได้
พืชทนเค็มบางชนิดเท่านั้นที่
เจริญเติบโตได้

2.2 กระบวนการคาพิวลารีในดิน (Capillary water in soil)
กระบวนการคาพิวลารี [11] ในดินเกิดขึ้นเหนือระดับ น้าใต้ดิน เป็น
ปรากฎการณ์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ดังรูปที่ 2 โดยจะอธิบายในรูปของโค้ง
การกระจายตั ว ของความชื้ น ซึ่ ง ถู ก เรี ย กว่ า Capillary Moisture
Distribution Curve : CMDC สังเกตได้ว่า เหนือ ระดับ น้าใต้ดินจะมีช่ว ง
อิทธิพลของแรงคาพิวลารีทาให้เกิดความชื้นเคลื่อนที่ขึ้น และยังแบ่งเป็น
ส่ว นอิ่ มตัว ด้วยน้า (saturated zone) และ ส่ว นเปลี่ย นผ่าน (transition
zone)
แรงดึงดูดน้าในดิน (total suction,  ) คือ แรงดูดยึดที่ดินมีกับน้าที่
อยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน ซึ่งจะมีค่ามากขึ้นเมื่อความชื้นในดินลดลง
และเมื่อช่องว่างระหว่างอนุภาคดินมีขนาดเล็กลง น้าในช่องว่างดินที่อยู่เหนือ
ระดับน้าใต้ดิน จะอยู่ใต้สภาวะแรงดึงดูดที่เรียกว่า แรงดึงดูดเมทริกหรือแรง
คาพิ ว ลารี (matric or capillary suction, (ua  uw ) ) และแรงดึ ง ดู ด
ออสโมทิก (osmotic suction,  ) คือ ความสามารถในการดูดน้าเข้าหา
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ตัวเองของดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของสารละลายเกลือของน้าในดินด้ว ย ดินเหนียวร้อยละ 0 แสดงดังรูปที่ 2 และเมื่อนาไปจาแนกตาม Triangular
โดยดินที่มีสารละลายเกลือปนอยู่ในน้ามากความสามารถในการดูดน้าหา texture soil classification chart ตามระบบ USDA พบว่ า ดิ น ตั ว อย่า ง
ตัวเองด้วยได้มากด้วย [12] ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังสมการที่ 1 โดยที่ คือ ua สามารถจาแนกได้เป็น Silt loam
แรงดันอากาศในช่องว่างดิน และคือ uw แรงดันน้าในดิน
(1)
  (ua  uw )  
โดยสามารถหาแรงดึงดูดเมทริกหรือแรงคาพิวลารีได้ด้วยหม้อแรงดัน
(Pressure plate) ตามมาตรฐาน ASTM D6836-02 ทดสอบหาค่าแรงคาพิว
ลารี เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและแรงคาพิวลารี (Soil Water
retention Characteristic Curve : SWCC)

3. วิธดี ้าเนินการทดลอง
การเคลื่อ นที่ข องน้าใต้ดินในแนวดิ่ง ภายใต้ปั จ จัยทางชนิดดิน และ
ระดับความเค็มของน้าใต้ดิน ซึ่งได้ทาการศึกษาโดยการพัฒนาแบบจาลอง
การเคลื่อนที่ในห้องปฏิบัติการจากการศึกษาของ [9] และ [13] การจาลอง
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้กระบวนการคาพิวลารีของน้าใต้ดินเค็ม ใน
ห้องปฏิบัติการ แสดงดังรูปที่ 3 ได้ถูกออกแบบโดยการจาลองตัวอย่างดิน
อยู่ในกระบอกใสสูง 1 เมตร มีการควบคุมระดับน้าใต้ดิน ด้วยถังควบคุมน้า
ติดต่อหัววัดความชื้นและความเค็มที่แห่งดิน และข้อมูลจะถูกบันทึก ไว้ใน
data logger หัววัด ( sensor ) รุ่น 5TE เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดความชื่น
ค ว า ม เ ค็ ม แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง ดิ น ด้ ว ย วิ ธี Frequency Domain
Reflectometry (FDR) ซึ่งอาศัยหลักการความต่างศักย์ไฟฟ้า
Soil surface

CM
D
Trans. C
zone
Capillary fringe

Saturated zone

GWL
Water content

รูปที่ 1 โค้งการกระจายตัวความชื้นเหนือระดับน้าใต้ดิน และ CMDC [11]

3.1 การเตรียมตัวอย่างดินและตัวอย่างน้า
ตัวอย่างดินที่ใช้มี 2 ชนิดเป็นดินสังเคราะห์จาก ดินทราย (sand) และ
ตั ว อย่ า งดิ น ที่ เ ก็ บ มาจากบ้ า นโคกพรม ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย
จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยเมื่ อ ผสมแล้ ว ได้ น าไปทดสอบหาค่ า ความ
ถ่วงจาเพาะในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ASTM D 854 ซึ่งได้ค่าความ
ถ่ ว งจ าเพาะเท่า กับ 2.67 และนาไปทดสอบหาขนาดของเม็ ดดินโดยใช้
เครื่องวิเคราะห์อนุภาคระบบเลเซอร์ ได้ลักษณะการคละขนาดของตัวอย่าง
ดิน โดยดินที่มีสัดส่วนของทรายร้อยละ 45.5 ดินตะกอนร้อยละ 54.5 และ

รูปที่ 2 กราฟ particle size distribution ของดิน Silt loam

3.3 การจ้าลองการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินในห้องปฏิบัติการ
การเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงรูปที่ 3 มีขั้นตอน
การปฏิบัติการดังนี้
(1) บดอั ด ดิ น และจ าลองชั้ น CB ลงในหลอดอะคลิ ลิ ค ใส (Soil
column) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 130 เซนติเมตร ให้
ดินมีความสูง 122.5 เซนติเมตร
(2) ทาการติดตั้งหัววัด (sensor) ที่ระดับ P1 ที่ 2.5 เซนติเมตร P2 ที่
22.5 เซนติเมตร P3 ที่ 32.5 เซนติเมตร P4 ที่ 44.5 เซนติเมตร และ P5 ที่
62.5 เซนติเมตร วัดจากผิวดิน
(3) ติดตั้งถังจ่ายน้าเข้าไปในดินด้านใต้ของท่อทรงกระบอก กาหนดให้
ระดับน้าใต้ดินคงที่ที่57.5 เซนติเมตร จากผิวดิน โดยการทดลองตัวอย่าง
เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของน้าในแนวดิ่ง โดยมีการ กาหนดความเค็ม
ของน้าที่ 2 กรัม/ลิตร และมี CB เป็นกรวด ความหนา 5 เซนติเมตร ติดตั้ง
ที่ 35 ซม วัดจากผิวดิน เพื่อต้องการทราบว่า การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ
น้าเค็ม ผ่าน CB type ได้มากน้อยหรือไม่
(4) นาน้าตัวอย่างที่ผสมเกลือด้วยความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้าหนัก
มาเติมใส่ถังน้าแล้วปล่อยน้าเข้าไปในหลอดทดลองจนถึงระดับน้าใต้ดินที่
กาหนด 57.5 เซนติเมตร จากผิวดิน
(5) ปล่อยน้าใต้ดินเข้าสู่แท่งดินโดย Marriot tube แล้วข้อมูลความชื้น
ความเค็ม และอุณหภูมิของดินทุก ๆ 1 นาที ข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกไว้ใน
เครื่อ งบั นทึก ข้อมูล (data logger) การจ าลองการเคลื่อ นที่ของน้าใต้ดิน
กรณีต่าง ๆ 4 กรณี ดังนีต้ ารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อกาหนดตัวอย่างการทดลอง
ชนิดแท่งดิน
ระดับน้าใต้ดิน
ชนิดของกันชน
แท่งดิน I (NO-CB)
57.5
ไม่มี
แท่งดิน II (CB II)
57.5
Gravel + Geotextile
หมายเหตุ Gravel คือกรวดที่มีขนาด 2.38 – 4.75 มิลลิเมตร
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รูปที่ 3 การจาลองการเคลื่อนที่ในแนวดิง่ ของน้าใต้ดิน ในห้องปฏิบัติการ

4. ผลการทดลอง

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความชื้นที่ระดับต่างๆ ในแท่งดิน I (NO-CB)

รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความเค็มที่ระดับต่างๆ ในแท่งดิน I (NO-CB)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นตามความลึกที่เวลาต่าง ๆ ในแท่ง I (NO-CB)
จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนที่สูงขึ้น และค่าความชื้นมีค่ามากขึ้น จะ
เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลังการทดสอบตั้งแต่ 12 ชั่วโมง
และเคลื่อ นที่ไปเรื่อ ย ๆ ค่า ความชื้นยังคงเพิ่มขึ้ นอย่า งต่อเนื่อ งจึ งหาค่า
ความชื้นสูงสุดไม่ได้ รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามความลึกที่เวลา
ต่าง ๆ ในแท่ง I (NO-CB) ซึ่งเห็นได้ว่าค่าความเค็มที่วัดได้มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความชื้นเมื่อความชื้นสูงขึ้นค่าความเค็มที่วัดได้จะสูงตามไปด้วย
แต่ ค่ า ความเค็ ม ค่ อ นข้ า งที่ จ ะค่ อ ยๆเพิ่ ม ขึ้ น คงที่ ก ว่ า ความชื้ น จึ ง ท าให้
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความเค็มช้ากว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น
รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความชื้นตามความลึกที่เวลาต่าง ๆ ในแท่งดิน
II (CB II) เห็ น ได้ ว่ า การเคลื่ อ นที่ ข องความชื้ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก -32.5
เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งอยู่ตาแหน่งใต้กันชน CB II จะมีการเปลี่ยนแปลง
ของค่ า ความชื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด หลั ง จากทดสอบ 12 ชั่ ว โมง
ความชื้นจะเริ่มมีค่าคงที่เวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ที่ความลึก -2.5 และ -22.5
เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งอยู่ตาแหน่งเหนือกันชน CB II ความชื้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทดสอบ จากรูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงความ
เค็มตามความลึกที่เวลาต่าง ๆ ในแท่ง CB II ซึ่งเห็นได้ว่าความเค็มที่วัดได้มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความชื้น เมื่อความชื้นสูงขึ้นค่าความเค็มที่วัดได้จะ
สูงตามไปด้วย จึงทาให้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 คล้ายคลึงกัน
กล่าวคือภายใต้กระบวนการคาพิวลารีจะนาพาความเค็มขึ้นไปสูงสุดบริ เวณ
ใต้กันชนคาพิวลารี จากการทดสอบประสิทธิภาพของกันชน CB II สามารถ
ตัดกระบวนการคาพิวลารีได้
การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของความชื้นและความเค็มในแท่งดิน
ตัวอย่าง เมื่อทาการเปรียบเทียบความสูงของความชื้นสูงสุดกับความสูงของ
GTE49-4
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ความเค็มสูงสุดในแท่งตัวอย่างต่าง ๆ พบว่าในแท่งดิน1 (NO-CB) มีความ
สูงของความชื้นและความเค็มที่ยังสามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่งต่อไปได้ แต่
สิ้นสุดเมื่อขึ้นมาถึงผิวดิน และตัวอย่างที่มีการใส่กันชนคาพิวลารีมีความสูง
ของความชื้ น และความเค็ ม สิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เ วณใต้ กั น กั น คาพิ ว ลารี

.รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความชื้นที่ระดับต่างๆ ในแท่งดิน II
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สม่าเสมอ เพื่อให้เกิดช่องว่า งในชั้นกันชนคาพิว ลารี ขนาดใหญ่ทาให้ แ รง
คาพิวลารีมีค่าต่า จึงไม่สามารถดึงความชื้นจากน้าใต้ดินเค็มผ่านชั้นดังกล่าว
ไปได้ จากผลการศึกษานี้สามารถนาชั้นกันชนคาพิวลารี ไปประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาดินเค็มได้ โดยการขุดเปิดหน้าดินไปที่ระดับความลึกที่ต้องการและ
สร้างชั้นกันชนคาพิวลารี ที่มีความหนา 5 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้
มีอาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดใหญ่มาก เนื่องจากในการสร้างชั้นกันชน
คาพิว ลารี อาจใช้ต้นทุนที่ค่อ นข้ างสูง ดังนั้นการใช้แ นวทางนี้อาจเหมาะ
สาหรับพื้นที่จากัด เช่น ในพื้นที่รกร้างจากดินเค็มจัดที่ต้องการพื้นฟู และ
โรงเรือนเพาะปลูกที่มีพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นต้น
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาผ่านการจาลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
สามารถควบคุม ปั จ จั ย รอบข้ า งได้ อ ย่า งเหมาะสม อย่ า งไรก็ต าม ควรมี
การศึกษาต่อไปถึงปัจจัยตามธรรมชาติที่การเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินเค็มให้
ครอบคลุมในทุกประเด็นมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล อุณหภูมิ
และอิทธิพลของการคายระเหย เป็นต้น นอกจากนี้ ความหนาของชั้นกันชน
คาพิวลารี ทีใช้ในการศึกษานี้มีเพียงขนาดเดียว ดังนั้น จึงควรศึกษาอิทธิพล
ของความหนาของชั้นกันชนคาพิว ลารี ต่อการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดิน เค็ม
เพื่อให้ได้ความหนาที่เหมาะสมและใช้ต้นทุนต่าที่สุดเมื่อนาไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในพื้นที่จริง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ส าหรั บ การ
สนั บ สนุ น สถานที่ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารณ์ และอุ ป กรณ์ ใ นการทดลอง และ
ขอขอบคุณกรมทางหลวง ที่สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงความเค็มที่ระดับต่างๆ ในแท่งดิน II

5. สรุปผลการทลอง
การศึกษาการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินเค็มในแนวดิ่งภายใต้กระบวนการ
คาพิ ว ลารี แ ท่ ง ตั ว อย่ า งดิ น ที่ ไ ม่ มี แ ละมี ชั้ น กั น ชนคาพิ ว ลารี (Capillary
Barrier, CB) โดยชั้นกันชนคาพิวลารี แท่งดิน II คือชั้นกันชนคาพิวลารีกรวด
ขนาด 2.38- 4.75 มิ ล ลิ เ มตร ที่ ถู ก ประกบด้ ว ยวั ส ดุ ใ ยสั ง เคราะห์
(Geotextile) ทั้งด้านบน และล่างของชั้นกรวด ความหนารวม 5 เซนติเมตร
ผลการจาลอง พบว่า ในแท่งดินที่ไม่มีชั้นกันชนคาพิวลารี แรงคาพิวลารี
สามารถดึ ง ความชื้ น และความเค็ ม จากน้ าใต้ ดิ น เค็ ม ขึ้ น จนถึ ง ผิ ว ดิ น ได้
ในขณะที่ความชื้น และความเค็มดังกล่าวไม่สามารถเคลื่อนขึ้นสู่ผิวดินได้ใน
กรณีที่มีก ารจ าลองชั้นกันชนคาพิว ลารี แ ทรกเข้ า ไปในแท่งตัว อย่า ง จาก
ผลทดสอบในห้องปฏิบัติจึงสรุปได้ว่าวัสดุคัดเลือกที่ นามาใช้จาลองชั้นกันชน
คาพิวลารี สามารถตัดกระบวนคาพิวลารีในชั้นดินได้ อย่างไรก็ตามวัสดุที่
เลือกต้องเป็นวัสดุที่มีขนาดเม็ดใหญ่กว่าเม็ดดินในชั้นดินและการคละขนาดที่
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[3] Sinanuwong, S., and Takaya, Y. (1 9 9 4 b). Distribution of
saline soils in Korat basin of Thailand, Southeast Asian
studies, 12, 365-382.
[4] JICA. (1991). The master plan study on the integrated rural
development of salted-affected land in Northeast Thailand.
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อิทธิพลของการลดระดับน้้าต่อเสถียรภาพความลาดของเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน
Influence of water level reduction on stability of zoned earth dam
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บทคัดย่อ
เขื่อนดินแบบแบ่งส่วนเป็นเขื่อนประเภทหนึ่งที่ก่อสร้างมากในประเทศ
ไทย เนื่ อ งจากสามารถใช้ เขื่ อ นได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยมี ก ารติ ด ตั้ ง
เครื่องมือเพื่อตรวจวัดพฤติกรรมของเขื่อนในระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็
ตามการจ้ าลองสถานการณ์ ข องระดับ น้้า ในเขื่ อ นซึ่งเป็ นปั จจั ย ส้าคัญ ต่อ
เสถีย รภาพของเขื่ อ นเป็ นสิ่งจ้า เป็ น ดังนั้นในงานวิจั ย นี้จึงต้อ งการศึกษา
สภาวะการลดระดับน้้าในเขื่อน โดยก้าหนดอัตราการลดลงของระดับน้้าที่
0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 ม./วัน และก้าหนดการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น้้า ในเขื่ อ นเที ย บกั บ ระดับ กัก เก็บ ปกติ ข องเขื่ อ นที่ 1/2, 1/4, 1/8 และ
1/16 เท่า ของความต่า งของระดับ กัก เก็บ ปกติ กับ ระดับ น้้าต่้าสุด โดยใช้
ข้อมูลกรณีศึกษา 2 กรณี ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และอ่าง
เก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าการลดลงของระดับน้้า
ในเขื่อนส่งผลต่อเสถียรภาพความลาดชันของเขื่อน โดยค่าอัตราส่วนความ
ปลอดภัยของเขื่อนมีค่าลดลงอย่างมากเมื่อการลดลงของระดับน้้าเพิ่มขึ้น
ในขณะที่อัตราการลดลงของระดับมีผลต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัยไม่
มากนัก โดยการลดลงของระดับน้้าไม่ควรเกิน 1/4 เท่าของความต่างของ
ระดับกักเก็บปกติกับระดับน้้าต่้าสุด
ค้าส้าคัญ: เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ,์ อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก,
อัตราการลดลงของระดับน้้าในเขื่อน, ค่าอัตราส่วนความปลอดภัย

Abstract
The zoned earth dam is the most type of dam that
constructed in Thailand since it can be used as its purposes.
With the installation of instruments, the behavior of dam can
be measured for long term use. However, the simulation of
water level reduction in the dam, which is an important factor
for the stability of dam, is necessary. Therefore, the aim of this
research is to study the rate of water level reduction at 0.25,
0.5, 0.75 and 1.00 m./day and the change of water level at 1/2,
1/4, 1/8 and 1/16 compared with difference of normal water
level and minimum water level of dam. There are 2 cases

study, Pasak Chonlasit Dam and Muak Lek Reservoir. From the
results, it is found that the change of water level has much
effect to the stability of dam. The factor of safety decreased
with the increasing of reduction of water level. But for the rate
of water level reduction has little effect to the factor of safety.
The reduction of water level should not over than 1/4 time of
the difference of normal water level and minimum water level
of dam.
Keywords: zoned earth dam, Pasak Chonlasit Dam, Muak Lek
Reservoir, rate of water level reduction, factor of safety

1. บทน้า
เขื่อนดิน (Earth fill Dam) เป็นเขื่อนประเภทหนึ่งที่ได้ความนิยมในการ
ก่อสร้างในปัจจุบันเนื่องจากเป็นเขื่อนที่สามารถน้าวัสดุ ในท้องที่มาใช้เป็ น
วัสดุหลักในการก่อสร้าง ท้าให้ ควบคุมปริมาณการใช้ ต้นทุนการก่อ สร้า ง
(Cost Unit) และความสะดวกในการก่อสร้าง ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาในการ
ก่ อ สร้ า งที่ น้ อ ยกว่ า เขื่ อ นประเภทอื่ น ๆ โดยทั่ ว ไปเขื่ อ นดิ น (Earth fill
Dam) ของประเทศไทยมักออกแบบและก่อ สร้างโดยกรมชลประทาน ซี่ง
เขื่อนดินนั้นยังถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน
โดยเขื่อนดินที่ทางกรมชลประทานออกแบบและบ้ารุงรักษา มีอยู่ด้วยกัน 2
ขนาดหลัก ๆ ได้แก่ เขื่อนขนาดกลาง (อ่างเก็บน้้า) และ เขื่อนขนาดใหญ่
โดยประเภทของเขื่อนทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมานั้น ถูกแบ่งตามปริมาตรความ
จุ (Storage) ความสู ง ของเขื่ อ น (Dam High) และพื้ น ที่ รั บ น้้ า (Water
shade Area) และยังมีลักษณะในการออกแบบและใช้วัสดุในการก่อสร้างที่
คล้า ยคลึ งกั น โดยส่ ว นใหญ่ เป็ น เขื่ อ นดิ นประเภทแบ่ งโซน (Zone Type
Earth fill Dam) เนื่องจากสามารถออกแบบโดยใช้วัสดุที่ดีส้าหรับแต่ละ
ส่ว นได้ อ ย่า งเต็ม ที่ ในส่ว นของแกนเขื่ อ น (Core zone) ใช้ดิ น เหนี ย วที่ มี
ความทึบน้้าเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้้า ในขณะที่ส่วนเปลือก (Shell) ใช้
วัสดุที่ เป็ นกรวดหรือหิ นที่มีความแข็งแรงเพื่อ ท้าให้ เกิดความมั่นคงแก่ตัว
เขื่อน เช่น เขื่อนกระเสียว เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนล้าตะคอง เขื่อนล้า
ปาว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนประแสร์
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ส้าหรับค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของเขื่อนดินมีก้าหนดไว้ในหลาย
สภาวะ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยง อัตราการเกิดสภาวะนั้น ๆ ( วรากร ไม้เรียง,
2542) โดยสภาวะการลดลงของระดับน้้าเก็บ กักในตัวเขื่อนอย่างรวดเร็ว ก็
เป็นสภาวะหนึ่งที่ท้าให้อัตราส่วนความปลอดภัยของเขื่อนลดลงและเป็ น
สาเหตุของการพิบัติของเขื่อนดินได้ เช่น ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เกิดปริมาณน้้าไหลเข้ าอ่างมากกว่าปริมาณที่ออกแบบไว้ ท้าให้ ระดับ น้้า
สูงขึ้นจนเกือบล้นสันเขื่อนท้าให้ต้องเร่งระบายน้้าออก จนพื้นที่ด้านท้ายน้้า
นั้นท่วมและน้้านั้นไหลข้ ามผ่านชั้นแกนดินเหนียว แต่เขื่อนนั้นไม่เกิดการ
พิบัติหรือเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ.2533 ที่เขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา
ได้เกิดพายุพายุดีเปรสชั่นสองลูก ในเดือนตุลาคม 2533 ท้าให้ปริมาณน้้า
เพิ่มขึ้น สูงกว่า 10.00 เมตร และพบรอยรั่วซึม 2 จุดบริเวณด้านเหนือน้้า
และท้ายน้้า จนท้าให้เขื่อนต้องเร่งระบายน้้าออก เพื่อลดปริมาณน้้าลงอย่าง
เร่งด่วน ส่งผลท้าให้เขื่อนเกิดการพิบัติ อีกทั้งตลอดจนสภาพเขื่อนที่ตั้งอยู่
บริเวณพื้นที่ที่ส่วนฐานรากนั้นเป็นดินทราย และยังพบปัญหาดินกระจายตัว
บริเวณดังกล่าวอีก จึงเกิดปัญหาการรั่วซึม ส่งผลให้น้าลอดใต้ฐานเขื่อนจน
เกิดการพิบัติร่วมดังกล่าว (Dam Safety Project : Project preparation,
1996) ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาถึงสภาวะการลดลงของระดับน้้าอย่าง
รวดเร็วอยู่บ้าง (Fattah, et al., 2015, Abbas, et al., 2017 และ Htwe
and Naing, 2017) แต่ ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ต้ อ งการศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษา
ส้าหรับเขื่อนในประเทศไทยโดยศึกษาผลกระทบของระดับการลดลงของ
ระดับน้้ากักเก็บ และอัตราการลดลงของระดับน้้าในเขื่อนต่อค่าอัตราส่วน
ความปลอดภัยของเขื่อน โดยใช้กรณีศึกษา คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และอ่าง
เก็บน้้ามวกเหล็ก เพื่อ ใช้เป็ นข้อมูลในการบริห ารจัดการเขื่ อนในประเทศ
ไทยต่อไป
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รูปที่ 1 การวิเคราะห์หน่วยแรงในชิ้นส่วนด้วยวิธี
Bishop’s simplified Method of Slice (Braja M. Das, 2002)

โดยที่เมื่อผลรวมของแรง P และ W ที่เกิดขึ้นของทุกชิ้นส่วนนั้นจะไม่
เท่ า กั บ ศู น ย์ ดั ง นั้ น เราจึ ง ก้ า หนดให้ Pn  Pn  1  P และ
Tn  Tn  1  T

ตามรูปที่ 1

ส้าหรับแรงเฉือนต้านที่เกิดขึ้นนั้น มีค่าตามสมการดังนี้
(1)

Tr  Nr (tan d )  cd Ln

และ
tan  cLn
Tr  Nr (
)
)
FS
FS

(2)

ผลรวมของแรงตามแนวดิ่ง มีค่า

2. วิธีการศึกษา
ในงานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชัน ของเขื่อน
บนพื้ นฐานของการวิเคราะห์ ด้ว ยวิธีสมดุลขี ดจ้า กัด (Limit Equilibrium
Method) โดยใช้ โ ปรแกรม GeoStudio ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีสมดุลขีดจ้ากัด
ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการค้านวณ จ้านวน 2 วิธี มาใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
2.1 การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสมดุลขีดจากัด (Limit Equilibrium Method)
2.1.1 วิธีการ Bishop’s simplified Method
วิธีการนี้มีหลักการวิเคราะห์โดยสมมุติ พื้นที่ใต้ผิวโค้ง เป็นพื้นที่ที่เกิด
การพังทลายของดินโดยพื้นที่อยู่เหนือเส้นโค้งจะถูกแบ่งออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ
ตามแนวดิ่ง โดยพิจารณาในความยาวหนึ่งหน่วย และในแต่ชิ้นส่วนย่อย ๆ
นั้นจะมีแรงกระท้าดังรูปที่ 1

N tan  cd Ln
Wn  T  Nr cos  n ( r
)
)sin  n
FS
FS

(3)

โดยเมื่อสภาวะสมดุลของมวล ABC เมื่อหาโมเมนต์รอบจุด O จะได้ว่า
n p
nE
 wn r sin  n   Tr r
n 1
n 1

(4)

และเมื่อ



1
1
Tr 
(c  tan )Ln 
C Ln  Nr tan 
FS
FS



(5)

เมื่อแทนสมการ (3) และ (4) ลงในสมการ (5) พร้อมทั้งจัดรูปสมการใหม่จะ
ได้สมการใหม่ ว่า
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n p
1
)
 (cbn  Wn tan   T tan )(
m
n 1
a ( n)
FS 
n p
 wn sin  n
n 1

(6)

tan  sin  n
FS

(7)

และสมมุติให้ E  0 จะได้สมการใหม่
n p
1
)
 (cbn  Wn tan )(
m
n 1
a ( n)
FS 
n p
 wn sin  n
n 1

โดยสมการของแรงลัพท์ระหว่าง Slice จะได้ว่า
 S

1 

FS

S

2 
QF 
 S3 
cos(   ) 1 

 FS 

และเมื่อก้าหนดให้

M a(n)  cos  n 
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(9)

 W ((1  k ) cos   k sin  ) 
v
h


S1  Ca  t tan  '  u  u cos(   )



 Q cos(a   )  T sin(  i) 

(10)

 W ((1  kv ) sin   kh cos  ) 
S2  u sin(   )  

  sin(   )  T cos(  i) 

(11)

(8)
S3  tan  ' tan(   )

2.1.2 วิธีการ Spencer Method
ส้าหรับวิธีการ Spencer Method นั้นจะก้าหนดให้แรงกระท้าทั้งทาง
ด้า นข้ า งของมวลดิ น ที่ ข นานกั น ดังนั้ น แรงทางด้ า นข้ า งนั้ น ทุ ก แรงมี มุ ม
กระท้าเป็นมุมเดียวกันหมด โดยวิธียังก้าหนดให้แรงกระท้าด้านล่างกระท้า
ที่กึ่งกลาง Slice ด้วยสมมุติฐานของวิธีนี้ท้าให้ค้านวนได้ง่ายขึ้นและไม่ส่งผล
ต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัย ตามรูปที่ 2 โดยวิธีการนี้สามารหาค้าตอบ
จากแนวการเคลื่ อ นพั ง ได้ ทั้ ง 2 รู ป แบบ คื อ ทั้ ง Circular Slip และ
Noncircular slip Surface โดยใช้วิธีการ Trail & Error จนกว่าที่ FS. ที่ได้
จากการค้านวนด้วยสมดุลแรง และ สมดุลโมเมนต์ จะมีค่าเท่ากัน โดยเริ่ม
จากการก้าหนดค่ามุม  ก่อน

(12)

เมื่อ
c '(dx)
Ca  Cohesion force 
cos 

(13)

และสมการสมดุลโมเมนต์
n
 Qf cos(   )  0
i 1

(14)

สมการสมดุลแรงระหว่าง Slice เมื่อแรงระหว่าง Slice ขนานกัน คือ
n
 QF   0
i 1

(15)

ซึ่ ง ค่ า FS. ที่ ไ ด้ จ าก วิ ธี นี้ จ ะมี ค่ า ที่ แม่ น ย้ า ก ว่ า วิ ธี Bishop’s
simplified Method of Slice กล่าวมา เนื่อ งจากมีก ารค้า นวนทั้งสมดุล
แรงในแนวราบและสมดุลโมเมนต์ นอกจากนี้ก็ยังมีแรงระหว่างชิ้น Slice ก็
น้ามาใช้ค้านวน แต่เนื่องจากวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มีการค้านวนที่ค่ อนข้าง
ซับซ้อนทั้งสมการ และ Trail & Error เพื่อทายค่า ดังนั้นการค้านวนด้วยมือ
จึงแทบเป็นไปไม่ได้ จึงมีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการค้านวนแทน
2.2 กรณีศึกษา
รูปที่ 2 การวิเคราะห์หน่วยแรงในชิ้นส่วนด้วยวิธี Spencer Method
(Carpenter, J.R., 1985)

2.2.1 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ต้าบลหนองบัว อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี โดยเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน ซึ่งมีความสูงของเขื่อน 35.00 เมตร
และมีระดับ เก็บกัก ปกติที่ 28.50 เมตร มีป ริมาตรความจุ ที่ระดับ เก็บ กัก
ปกติ 960.00 ล้าน ลบ.ม. หน้าตัดของเขื่อนดินที่ใช้ในการศึกษาแสดงในรูป
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ที่ 3 ค่าคุณ สมบั ติข องดินในแต่ละส่วนจากข้ อมูลในรายงานการก่อ สร้า ง
เขื่อน แสดงได้ดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดค่าคุณสมบัตขิ องดินแต่ละโซนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ที่

1 Random Zone 1
2 Random Zone 2
3
Core Zone
4
Filter Zone

ค่าคุณสมบัติของดิน


C
 sat
2) (kN/m3)
3)
(kN/m
(kN/m

11.97 34.25 16.98
18.50
10.19 69.23 16.98
18.00
5.36 84.33 14.80
16.00
10.96 24.51 16.98
18.00
Ø

2.3 การจาลองการไหลในสภาวะการลดระดับนาอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากข้อมูลแรงดันน้้าจากการตรวจวัดในสนามด้วย Piezometer
ในสภาวะการลดระดับน้้าอย่างรวดเร็วไม่มี จึงจ้าเป็นต้องมี การจ้าลองการ
ไหลของน้้ า ในสภาวะการลดระดั บ น้้ า อย่ า งรวดเร็ ว ด้ วยโปรแกรม

GeoStudio และเพื่อเป็นการตรวจสอบแบบจ้าลองจึงได้มีการ
จ้าลองการไหลของน้้าในสภาวะกักเก็บปกติเพื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลแรงดันน้้าจากการตรวจวัดในสนาม ซึ่งพบว่าต้องมีการปรับ

รูปที่ 3 แบบจ้าลองเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ดว้ ยโปรแกรม GeoStudio

ชั้นดิน
(Zone Type)
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K
m/sec
1.10 x 10-8
1.76 x 10-7
3.24 x 10-8
1.58 x 10-6

2.2.2 อ่างเก็บนามวกเหล็ก
เป็ นเขื่ อ นขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ต้าบลค้าพราน อ้ า เภอวังม่ว ง จังหวัด
สระบุรี โดยเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน มีความสูงของเขื่อนที่ 46.0 เมตร
และมีระดับเก็บกัก ปกติ ที่ 41.50 เมตร มีปริมาตรความจุ ที่ระดับเก็บกัก
ปกติ 61.00 ล้าน ลบ.ม. หน้าตัดของเขื่อนดินที่ใช้ในการศึกษาแสดงในรูปที่
4 ค่าคุณสมบัติของดินจากข้อมูลในรายงานการก่อสร้างเขื่อน แสดงได้ดัง
ตารางที่ 2

ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ก ารไหลซึ มผ่ า นของน้้ า ของชั้ น Random zone และชั้ น
Filter zone ให้มีค่ามากขึ้น โดยส้าหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์
การไหลซึมผ่านของน้้าที่ปรับแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งเส้นทางการไหลของน้้า
จากการจ้าลองด้วยโปรแกรม GeoStudio เปรียบเทียบกับข้อมูลแรงดัน
น้้าจากการตรวจวัดในสนาม แสดงในรูปที่ 5
ตารางที่ 3 การปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของน้้าในดิน (K)
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ค่าคุณสมบัติของดิน
ที่

ชั้นดิน (Zone Type)

1
2

Random Zone 1
Filter Zone

Kเดิม
m/sec
1.10 x 10-8
1.58 x 10-6

Kปรับแก้
m/sec
1.10 x 10-7
1.58 x 10-4

รูปที่ 5 เส้นทางการไหลของน้้าในเขื่อน (flowline) ในสภาวะปกติ
ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ภายหลังปรับแก้ค่า K

ส้า หรั บ กรณี อ่ า งเก็ บ น้้ า มวกเหล็ ก ก็ เช่ น เดี ย วกั น จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ก าร
ปรับ แก้ค่า สัมประสิทธิ์ การไหลซึมผ่านของน้้าในชั้น Filter และชั้น Soil
and Rock โดยค่ าสัม ประสิทธิ์ก ารไหลซึมผ่ านของน้้ าที่ ป รับ แก้แ สดงใน
ตารางที่ 4 และเส้ น ทางการไหลของน้้ า จากการจ้ า ลองด้ ว ยโปรแกรม
GeoStudio เปรีย บเที ย บกับ ข้ อ มูลแรงดัน น้้าจากการตรวจวัดในสนาม
แสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4 แบบจ้าลองอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กด้วยโปรแกรม GeoStudio
ตารางที่ 2 รายละเอียดค่าคุณสมบัตขิ องดินแต่ละโซนอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก
ที่

ชั้นดิน
(Zone Type)

Ø

1
2
3
4

Random Zone
Core Zone
Filter Zone
Soil & Rock

31.30
22.34
18.75
30.45



ค่าคุณสมบัติของดิน

C
 sat
2
3
(kN/m ) (kN/m ) (kN/m3)
27.45 17.27
18.00
21.57 15.74
16.00
26.48 16.31
18.00
54.91 16.99
17.50

K
m/sec
1.07 x 10-8
2.68 x 10-9
1.86 x 10-7
6.59 x 10-8

ตารางที่ 4 การปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของน้้าในดิน (K) อ่างเก็บน้้า
มวกเหล็ก
ที่

ชั้นดิน (Zone Type)

3
4

Filter Zone
Soil & Rock

GTE50-4

ค่าคุณสมบัติของดิน
Kเดิม
Kปรับแก้
m/sec
m/sec
1.86 x 10-7
3.24 x 10-4
6.59 x 10-8
6.59 x 10-5
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ตารางที่ 6 ขอ บเขตการวิ เ คราะห์ โ ดยจ้ า ลอ งการลดร ะดั บ น้้ า ลงขอ ง
อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก

ที่

รูปที่ 6 เส้นทางการไหลของน้้าในเขื่อน (flowline) ในสภาวะปกติ
ของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก ภายหลังปรับแก้คา่ K

เมื่ อ ท้ า การปรั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารไหลซึ ม ผ่ า นของน้้ า ของทั้ ง สอง
กรณี ศึก ษาเรีย บร้อ ยแล้ ว จึ งจ้ า ลองสภาวะการลดลงของระดับ น้้ า อย่ า ง
รวดเร็ว โดยมีขอบเขตการวิเคราะห์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แสดงในตารางที่
5 และขอบเขตการวิเคราะห์ของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ขอ บเขตการวิ เ คราะห์ โ ดยจ้ า ลอ งการลดระดั บ น้้ า ลงขอ ง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ที่

1

2

อัตราการ
ลดลงของ
ระดับน้้า

ระดับเก็บ
กักปกติ

ระดับเก็บ
กักต่้าสุด

ระดับน้้าที่
ลดลง

ลดลง
เหลือ

วันที่ใช้
วิเคราะห์

ม./วัน

ม.

ม.

เท่า

ม.

วัน

15.50

1/2
1/4
1/8
1/16
1/2
1/4
1/8
1/16
1/2
1/4
1/8
1/16
1/2
1/4
1/8
1/16

22.00
18.75
17.13
16.31
22.00
18.75
17.13
16.31
22.00
18.75
17.13
16.31
22.00
18.75
17.13
16.31

26.00
39.00
45.50
13.00
19.50
22.75
24.38
13.00
8.67
13.00
15.17
16.25
6.50
9.75
11.38
12.19

0.25

0.50
28.50

3

0.75

4

1.00

อัตราการ
ลดลงของ
ระดับน้้า

ระดับ
เก็บกัก
ปกติ

ระดับ
เก็บกัก
ต่้าสุด

ระดับน้้าที่
ลดลง

ลดลงมา
เหลือ

จ้านวน
วันที่ใช้
วิเคราะห์

ม./วัน

ม.

ม.

41.50

14.00

เท่า
1/2
1/4
1/8
1/16
1/2
1/4
1/8
1/16
1/2
1/4
1/8
1/16
1/2
1/4
1/8
1/16

ม.
27.75
20.88
17.44
15.72
27.75
20.88
17.44
15.72
27.75
20.88
17.44
15.72
27.75
20.88
17.44
15.72

วัน
55.00
82.50
96.25
103.13
27.50
41.25
48.13
51.56
18.33
27.50
32.08
34.38
13.75
20.63
24.06
25.78

1

0.25

2

0.50

3

0.75

4

1.00

รูปที่ 7 และ 8 แสดงการไหลของน้้าในเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ในสภาวะ
ระดับน้้าลดลงเหลือ 1/2 และ 1/16 เท่าของความต่างระดับน้้ากักเก็บปกติ
กับระดับน้้าเก็บกักต่้าสุด (Hmax) ตามล้าดับ

รูปที่ 7 การไหลของน้้าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมือ่ ระดับน้้าลดลงเหลือ 1/2 เท่า
ของความต่างระดับน้้าเก็บกักปกติกับระดับน้้าเก็บกักต่้าสุด

รูปที่ 8 การไหลของน้้าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมือ่ ระดับน้้าลดลงเหลือ 1/16 เท่า
ของความต่างระดับน้้าเก็บกักปกติกับระดับน้้าเก็บกักต่้าสุด
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รูปที่ 9 และ 10 แสดงการไหลของน้้าในอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กในสภาวะ
ระดับน้้าลดลงเหลือ 1/2 และ 1/16 เท่าของความต่างระดับน้้ากักเก็บปกติ
กับระดับน้้าเก็บกักต่้าสุด (Hmax) ตามล้าดับ

รูปที่ 11 การเคลื่อนพังด้านเหนือน้้าของเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ทรี่ ะดับกักเก็บปกติ

รูปที่ 9 การไหลของในอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กเมื่อระดับน้้าลดลงเหลือ 1/2 เท่า ของ
ความต่างระดับน้้าเก็บกักปกติกับระดับน้้าเก็บกักต่้าสุด

รูปที่ 12 การเคลื่อนพังด้านเหนือน้้าของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กทีร่ ะดับกักเก็บปกติ

3.2 ผลของการลดระดับนาต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัย
รูปที่ 10 การไหลของในอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กเมือ่ ระดับน้้าลดลงเหลือ 1/16 เท่า
ของความต่างระดับน้้าเก็บกักปกติกับระดับน้้าเก็บกักต่้าสุด

3. ผลการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชันของเขื่อนที่ระดับเก็บกักปกติทัง
2 โครงการ
ส้าหรับผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของทั้ง 2 โครงการที่สภาวะเก็บกัก
ปกติ พบว่ากรณีเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ
2.991 และอ่ า งเก็ บ น้้ า มวกเหล็ ก มี ค่ า อั ต ราส่ ว นความปลอดภั ย เท่ า กั บ
2.712 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าอัตราส่วนความปลอดภัย ที่ยอมรับได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 7 โดยมี ว งของการเคลื่ อ นพั ง ดั ง แสดงในรู ป ที่ 11 และ 12
ตามล้าดับ
ตารางที่ 7 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ยอมรับได้ในกรณีต่างๆ
ที่

สภาพเขื่อน

อัตราส่วนความปลอดภัย
ต่้าที่สุดที่ยอมรับได้

เสถียรภาพลาดที่น้ามา
วิเคราะห์

สภาวะ
ปกติ

แผ่นดิน
ไหว

1 หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.30

1.10

ด้านเหนือน้้าและท้ายน้้า

2 ที่ระดับน้้าสูงสุด
3 ที่ระดับเก็บกักปกติ
4 ที่ระดับน้้าลดลงอย่าง
รวดเร็ว
5 ที่ระดับน้้าปานกลาง

1.50
1.50
1.30

1.10
1.20
1.10

ด้านเหนือน้้าและท้ายน้้า
ด้านเหนือน้้าและท้ายน้้า
ด้านเหนือน้้า

1.50

1.20

ด้านเหนือน้้าและท้ายน้้า

ที่มา : สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ (ดัดแปลงจาก : วรากร ไม้เรียง (2542))

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าในเขื่อนโดยลดระดับในเขื่อนลงให้
เหลือ 1/2, 1/4, 1/8 และ 1/16 เท่าของความต่างของระดับกักเก็บปกติ
และระดับน้้าต่้าสุด พบว่าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าลดลงตามการ
ลดลงของระดั บ น้้ า ทั้ ง สองโครงการ รู ป ที่ 13 และรู ป ที่ 14 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้้า
(Ratio of ∆H/∆Hmax) ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยวิธีการของ Bishop และ
Spencer จะเห็นได้ว่าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยจากทั้งสองวิธีไม่แตกต่าง
กันมากนัก โดยค่าอัตราส่ว นความปลอดภัยจากวิธีการของ Spencer มีค่า
มากกว่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ได้จากวิธีการ Bishop เล็กน้อย โดยมีวง
ของการเคลื่อนพังจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการของ Spencer กรณีระดับ
น้้า ลดลงเหลือ 1/2 และ 1/16 เท่าความต่างของระดับ กักเก็บ ปกติ แ ละ
ระดับน้้าต่้าสุด แสดงในรูปที่ 15 และ 16 ตามล้าดับ จากค่าอัตราส่วนความ
ปลอดภัยพบว่ากรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การลดลงของระดับน้้าไม่ควร
น้อยกว่า 1/4 เท่า ของความต่างของระดับกักเก็บปกติและระดับน้้าต่้าสุด
จึงจะมีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยสูงกว่า 1.30 ที่ยอมรับได้

รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยกับการลดลงของระดับน้้า
ในเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ด้วยวิธี Bishop
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รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยกับการลดลงของระดับน้้า
ในอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กด้วยวิธี Bishop

รูปที่ 15 แนวการเคลื่อนพังของการวิเคราะห์ด้วยวิธี Spencer จากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้้าเหลือ 1/2 เท่าความต่างของระดับกักเก็บปกติและระดับ
น้้าต่้าสุดของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยกับการลดลงของระดับน้้า
ในอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กด้วยวิธี Spencer

รูปที่ 16 แนวการเคลื่อนพังของการวิเคราะห์ด้วยวิธี Spencer จากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้้าเหลือ 1/16 เท่าความต่างของระดับกักเก็บปกติและ
ระดับน้้าต่้าสุดของเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์

กรณีอ่างเก็บ น้้ามวกเหล็กก็พบว่าอัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าลดลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าเทียบกับความต่างของระดับน้้ากักเก็บ
ปกติและระดับน้้าต่้าสุด ดังแสดงในรูปที่ 17 และ 18 โดยค่าอัตราส่วนความ
ปลอดภัยวิเคราะห์ได้จากวิธี การของ Bishop และ Spencer ตามล้าดับ ซึ่ง
ในกรณีของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กพบว่าระดับ ในเขื่อนไม่ควรลดลงเกินกว่า
1/4 เท่า ของความต่า งของระดับ น้้า กัก เก็บ ปกติแ ละระดับ น้้าต่้า สุด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับ อั ตราการลดลงของระดับ น้้าด้วย วงของการเคลื่อ นพังจากการ
วิเคราะห์ ด้ ว ยวิ ธีก ารของ Spencer กรณี ระดั บ น้้ า ลดลงเหลื อ 1/2 และ
1/16 เท่าความต่างของระดับกักเก็บปกติและระดับน้้าต่้าสุด แสดงในรูปที่
19 และ 20 ตามล้าดับ

รูปที่ 19 แนวการเคลื่อนพังของการวิเคราะห์ด้วยวิธี Bishop จากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้้าเหลือ 1/2 เท่าความต่างของระดับกักเก็บปกติและระดับ
น้้าต่้าสุดของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก

รูปที่ 20 แนวการเคลื่อนพังของการวิเคราะห์ด้วยวิธี Bishop จากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้้าเหลือ 1/16 เท่าความต่างของระดับกักเก็บปกติและ
ระดับน้้าต่้าสุดของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก
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3.3 ผลของอัตราการลดลงของระดับนาต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัย
ส้ า หรั บ อั ต ราการลดลงของระดั บ น้้ า นั้ น ก็ ส่ ง ผลต่ อ อั ต ราส่ ว นความ
ปลอดภัยไม่มากนัก โดยค่าอัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อ
อั ต ราการลดลงเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง สองเขื่ อ น ดั ง แสดงในรู ป ที่ 21 - 24 โดยค่ า
อัตราส่วนความปลอดภัยได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการของ Bishop และ
Spencer ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กตามล้าดับ โดย
กรณีของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กพบว่า หากต้องการลดระดับน้้าลงเหลือ 1/4
เท่าของความต่างของระดับกักเก็บปกติและระดับน้้าต่้าสุด อัตราการลดลง
ของระดับน้้าไม่ควรเกิน 0.75 เมตรต่อวัน

รูปที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยกับ
อัตราการลดลงของระดับน้้าของอ่างเก็บน้้ามวกเหล็กด้วยวิธี Spencer

4. บทสรุป

รูปที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความปลอดภัยกับ
อัตราการลดลงของระดับน้้าของเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ดว้ ยวิธี Bishop

1. การลดลงของระดับน้้าในเขื่อนนั้นส่งผลต่อเสถียรภาพความลาดชัน
ของเขื่ อ นโดยเฉพาะด้า นเหนื อ น้้ า เนื่ อ งจากระดั บ น้้ า ที่ ลดลงนั้ น ท้ า ให้
แรงดันน้้าในเขื่ อนด้านเหนือน้้านั้นลดลง ท้าให้ เกิดการเคลื่อนตัวของดิน
บริเวณดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของเขื่อน
2. จากผลการวิเคราะห์ ทั้ ง 2 โครงการ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้้าในเขื่อน โดยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าที่มากกว่า 1/4 เท่า
เมื่อเทียบกับ ความต่างของระดับกักเก็บปกติ และระดับน้้าต่้าสุด นั้นให้ผล
การวิเคราะห์ที่ให้ ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ได้ ในช่วงระหว่าง 1.30 ถึง
1.00 ซึ่งค่าที่ได้ดังกล่าวนั้นต่้ากว่ากว่าเกนฑ์ความปลอดภัยที่แนะน้า
3. ผลการวิเคราะห์ ทั้ ง 2 โครงการ ในส่ว นของอั ตราการลดลงของ
ระดับน้้ามีผลต่อค่าอัตราส่วนความปลอดภัยไม่มากนัก อย่างไรก็ตามหาก
การลดลงของระดับน้้ามาก อัตราการลดลงของระดับน้้าจะมีส่วนช่วยให้
อัตราส่วนความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งไม่ควรเกิน 0.75 เมตร
ต่อวัน
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ
Falling Weight Deflectometer กับ Light Weight Deflectometer
Correlation between deflections from the Falling Weight Deflectometer
and those from the Light Weight Deflectometer
ธีรภัทร์ ศิริรตั นฉัตร1,* ดนัยณัฐ ถาวร2 สุรนนท์ เยื้อยงค์3 อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย4์ และ อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิชุ5
1

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สานักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
2,3
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิ าร สานักแผนงาน กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
4
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
5 ผู้อานวยการ สานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: teerapat.geotechnical@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่น
ตัว ที่ได้จ ากการทดสอบด้ว ยเครื่อ งมือ Falling Weight Deflectometer
(FWD) กับค่าการแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ Light Weight
Deflectometer (LWD) ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ทาการทดสอบ
หาค่าการแอ่นตัวบนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตของโครงสร้างถนนลาดยาง
ประเภทต่างๆ ในตาแหน่งจุดทดสอบใกล้เคียงกัน จากแปลงทดสอบจานวน
ทั้งสิ้น 20 แปลง บนทางหลวง 12 สายทางทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานี
ชั่งน้าหนักรถบรรทุก แปลงทดสอบมีความยาวประมาณ 250 เมตร ทาการ
ทดสอบทุกระยะ 25 เมตร จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การแอ่นตัวที่วัดได้จากเครื่องมือ FWD และเครื่องมือ LWD มีแนวโน้มเป็น
เส้นตรง ค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบด้วยเครื่องมือ FWD (มีค่าระหว่าง
35 ถึง 732 ไมครอน และมีค่าเฉลี่ย 231 ไมครอน) สูงกว่าค่าการแอ่นตัว
จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ LWD (มีค่าระหว่าง 2 ถึง 104 ไมครอน และ
มีค่าเฉลี่ย 24 ไมครอน) ประมาณ 10 เท่า ในขณะที่ค่าการแอ่นตัวที่ได้จาก
การคานวณโดย Elastic Solution ต่างกันประมาณ 6 เท่า ความแตกต่าง
เกิดจากหน่วยแรงกระทาของเครื่องมือทั้งสองชนิดต่างกัน
คาสาคัญ: ค่าการแอ่นตัว, เครื่องมือ Falling Weight Deflectometer,
เครื่องมือ Light Weight Deflectometer

Abstract
The objective of this paper is to investigate the correlation
between deflections from the Falling Weight Deflectometer
(FWD) and those from the Light Weight Deflectometer (LWD)
performed on the asphalt surface of different flexible pavements.
In this study, twenty test sections were selected along twelve
major highways. Each 250-m long section was located near the

weight control station. The deflection measurements were taken
at every 25 m along the test section. The results showed that the
correlation between deflections from the FWD and those from
the LWD exhibited a linear. In addition, the FWD deflections
(ranging from 35 to 732 microns with an average of 231 microns)
were approximately 10 times the LWD deflections (ranging from
2 to 104 microns with an average of 24 microns), while those
calculated by the elastic solution were approximately 6 times.
Such difference was caused by the difference in their applied
stresses.
Keywords: Deflection, Falling Weight Deflectometer,
Light Weight Deflectometer

1. คานา
การประเมินสมรรถนะทางหลวงเพื่อจัดทาแผนซ่อมบารุงและบูรณะ
ปรับปรุงโครงสร้างถนน ข้อมูลสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างถนนถือ
เป็นหนึ่งในตัวแปรสาคัญของสมรรถนะทางหลวง ซึ่งประกอบด้วย ค่าการ
แอ่นตัว ค่ากาลังรับน้าหนัก ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น เป็นต้น เครื่องมือ Falling
Weight Deflectometer หรือ FWD เป็นเครื่องมือทดสอบหาค่าการแอ่น
ตัวของโครงสร้างถนน โดยหลายหน่วยงานและองค์กรด้านงานทางทั่วโลก
ค่าการแอ่นตัวที่ตรวจวัดได้จะนาไปคานวณย้อนกลับ (Back-calculation)
เพื่อวิเคราะห์ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic Modulus) ของชั้นโครงสร้างทาง
สาหรับประเมินความแข็งแรงและความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุก
ของโครงสร้างถนน หน่วยงานหลักด้านการคมนาคมทางถนน ในประเทศ
ไทย ได้แก่ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้นาเครื่องมือ FWD
มาใช้ในการตรวจสอบและประเมินสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างถนน
เช่นกัน
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ปัจจุบัน นอกจากเครื่องมือ FWD แล้ว กรมทางหลวงยังได้ทดลองนา
เครื่องมือ Light Weight Deflectometer หรือ LWD มาใช้ตรวจวัดค่าการ
แอ่นตัวและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของโครงสร้างถนน ในปีพ.ศ 2560 สานักวิจัย
และพัฒนางานทาง ได้ดาเนินการสารวจ ประเมิน และติดตามสภาพความ
แข็งแรงของโครงสร้างถนนบนทางหลวงสายหลัก จานวนทั้งสิ้น 12 สาย
ทางทั่วประเทศ โดยคัดเลือกพื้นที่ทดสอบ รวมจานวนทั้งสิ้น 20 แปลง เพื่อ
ทาการตรวจวัดค่าความแอ่นตัวของโครงสร้า งถนน ด้วยเครื่องมือ FWD
ผลิตโดยบริษัท Dynatest รุ่น 8000 และเครื่องมือ LWD ผลิตโดยบริษัท
Sweco รุ่น PRIMA 100 ภายใต้สภาวะแวดล้อม อาทิ รูปแบบโครงสร้างชั้น
ทาง ปริ ม าณจราจร สภาพแวดล้ อ ม อุ ณ หภู มิ เป็ น ต้ น และจุ ดทดสอบ
เดียวกัน พร้อมทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของค่าการแอ่นตัวที่ได้จาก
เครื่องมือทั้งสองชนิด
เนื่องจากเครื่องมือ LWD มีจุดเด่นในแง่ของความสะดวกสบายในการ
ขนย้ายทดสอบ น้าหนักเบา การใช้งานไม่ยุ่งยาก และทราบผลทดสอบทันที
ดังนั้นจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับหน่วยงานด้านการคมนาคมทาง
ถนน แต่อ ย่างไรก็ตาม เครื่อ งมือ LWD เป็ น อุ ป กรณ์ทดสอบใหม่สาหรับ
ประเทศไทย และยังไม่มีผลงานศึกษาวิจัยในประเทศ ดังนั้น บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัว (Deflection)
ที่ได้จ ากการทดสอบด้วยเครื่องมือ FWD กับ ค่า การแอ่นตัวที่ได้จากการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือ LWD โดยความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษานี้ จะเป็น
แนวทางการใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าการแอ่นตัวของโครงสร้างถนนให้กับ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
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มิ ล ลิ วิ น าที จากผลการศึ ก ษาในประเทศเดนมาร์ ก พบว่ า ความเค้ น
ความเครียด และลักษณะการแอ่นตัวที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบด้วย
FWD มีลักษณะใกล้เคียงกับสภาวะแรงกระทาเนื่องจากยานพาหนะแล่น
ผ่าน [1]
เครื่ อ งมื อ FWD ประกอบด้ ว ย (1) อุ ป กรณ์ วั ด ค่ า การแอ่ น ตั ว
(Geophone) จานวน 9 ตัว ติดตั้งบนคานที่สามารถยกขึ้นลงได้ มีความยาว
ประมาณ 3,000 มิ ล ลิ เ มตร โดยค่ า การแอ่ น ตั ว สู ง สุ ด ที่ ส ามารถวั ด ได้
ประมาณ 2 มิลลิเมตร อุปกรณ์วัดค่าการแอ่นตัวสามารถติดตั้งไว้กับคาน
ดังกล่าว ณ ตาแหน่งต่างๆ ซึ่งมีช่วงการใช้งานประมาณ 2,250 มิลลิเมตร
แ ล ะ (2) อุ ป ก ร ณ์ Load Transducer ช นิ ด Strain Gauge Type ใ ช้
ตรวจวัดขนาดน้าหนักที่กระทาบนแผ่นจานโลหะข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
แล้ว เสร็จ จะถู ก เก็บ บั นทึก ไว้ ในระบบคอมพิว เตอร์ เพื่อ นาไปใช้ใ นการ
วิเคราะห์และประมวลผลต่อไป [2]

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 เครื่องมือ Falling Weight Deflectometer

รูปที่ 1 เครื่องมือ Falling Weight Deflectometer (FWD)

เครื่องมือ Falling Weight Deflectometer (FWD) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างถนน ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่
ยอมรับในวงการวิศวกรรมงานทางระดับสากลว่ามีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทาลาย (Nondestructive Testing)
กรมทางหลวงได้นาเครื่องมือ FWD มาใช้ประเมินสภาพความแข็งแรงของ
โครงสร้างถนนและวิเคราะห์ความหนาของการเสริมผิวทาง (Overlay) เพื่อ
ก าหนดวิธีการบู รณะ ปรับ ปรุง และซ่อ มบารุงทางหลวงที่เหมาะสมเป็น
ระยะเวลากว่า 20 ปี
ปัจจุบัน สานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง มีเครื่องมือ FWD
รุ่น 8000 จ านวน 1 ชุด ผลิตโดยบริษั ท DYNATEST ประเทศเดนมาร์ ก
แสดงดังรูปที่ 1 ส่วนของรถพ่วงเป็นส่วนที่ให้แรงกระทาบนถนน โดยอาศัย
การตกกระแทกของตุ้มน้าหนัก ซึ่งแรงที่เกิดขึ้นจากการตกกระแทกจะถ่าย
ลงสู่แผ่นจานโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ผ่านลูกยางชนิด
พิ เ ศษเพื่ อ ให้ น้ าหนั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใต้ แ ผ่ น จานโลหะมี ก ารแผ่ ก ระจายอย่า ง
สม่าเสมอ แผ่นถ่ายน้าหนักดังกล่าวสามารถใช้ได้กับพื้นที่ ลาดเอียงได้ถึง 6
องศา น้าหนักกระทาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสูงของการยก
ตุ้มน้าหนักแล้วปล่อยตกลงมา มีช่วงขนาดน้าหนักตั้งแต่ 7 กิโลนิวตัน ถึง
120 กิโ ลนิว ตัน มีช่ว งระยะเวลาของน้าหนักกระทาประมาณ 25 ถึ ง 30

2.2 เครื่องมือ Light Weight Deflectometer
เครื่องมือ Light Weight Deflectometer (LWD) แสดงดังรูปที่ 2 เป็น
อุ ป กรณ์ทดสอบเพื่อ หาค่ า การแอ่ นตัว ของชั้นทางแบบพกพาได้ โดยใช้
ผู้ทดสอบเพียงคนเดียว ประกอบด้วยตุ้มน้าหนักตั้งแต่ 5 กิโลกรัม ถึง 15
กิ โ ลกรั ม แกนน าร่ อ ง (Guide Rod) ความยาวประมาณ 90 เซนติ เ มตร
อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด แร ง (Load Cell) อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด การแอ่ น ตั ว
(Geophone หรื อ Accelerometer) แผ่ น จานโลหะ (Load Plate) ที่ มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ถึง 300 มิลลิเมตร และชุด
รับ ส่งสัญ ญาณข้ อ มูลแบบไร้สาย (Bluetooth) อุ ป กรณ์เก็บ บันทึกข้อมูล
แบบพกพานาติดตัวได้ (Personal Digital Assistant, PDA) สาหรับรับส่ง
ข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Data Collection) ซึ่งขอบเขตอิทธิพล (Zone
of Influence) หรือความลึกประสิทธิผล (Effective Depth) ของเครื่องมือ
LWD เฉลี่ยในช่วง 1-2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นจานโลหะ ใน
กรณี ท ดสอบบนชั้ น วั ส ดุ ช นิ ด เดี ย วกั น (Homogenous Layer) ทั้ ง นี้
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการทดสอบ เงื่ อ นไขการทดสอบ มาตรฐานและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องสรุปไว้ในรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการศึก ษาใช้
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เครื่องมือ Light Weight Deflectometer (LWD) ในการควบคุมคุณภาพ
วัสดุสร้างทาง สานักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง [3]
ปัจจุบัน สานักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวงมีเครื่องมือ LWD
จานวน 2 ชุด ผลิตโดยบริษัท Sweco รุ่น PRIMA 100 ข้อดีของเครื่องมือ
LWD คือ มีน้าหนักเบา ทดสอบได้รวดเร็ว ทราบผลได้ทันที ไม่ทาลายชั้น
วัสดุ และเพิ่มจานวนจุดทดสอบ ช่วยให้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
วัสดุสร้างทางครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรได้
มากกว่าการทดสอบ FWD
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ชั้นโครงสร้า งทางและอั ตราส่ว นของปั ว ซองส์ จ ากเครื่อ งมือ ทั้งสองชนิด
เท่ากัน
d0, FWD 

 0, FWD a, FWD d0, LWD
 0, LWD a, LWD

(2)

เมื่อแทนค่าตัวแปรต่างๆ ลงในสมการที่ (2) ได้แก่ หน่วยแรงกระทา
(0 ) สาหรับ FWD และ LWD มีค่าเท่ากับ 754 กิโลปาสคาล และ 181
กิโ ลปาสคาล ตามลาดับ รัศมีข องแผ่นจานโลหะ ( a) สาหรับ FWD และ
LWD มีค่าเท่ากับ 150 มิลลิเมตร และ 100 มิลลิเมตร ตามลาดับ จะได้ว่า
ค่าการแอ่นตัวจากเครื่อ งมือ FWD มากกว่าค่าการแอ่นตัวจากเครื่อ งมือ
LWD ประมาณ 6.25 เท่า
d0, FWD  6.25d0, LWD

(3)

3. วิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้ คณะผู้ศึกษาได้ คัดเลือกพื้นที่ศึกษา จานวนทั้งสิ้น 20
แปลงทดสอบบนทางหลวงสายหลัก 12 สายทางทั่ว ประเทศ สรุป ไว้ใน
ตารางที่ 1 และรูปที่ 3 โดยแบ่งแปลงทดสอบทั้งหมดออกเป็น 4 ประเภท
ตามรูปแบบและชนิดของวัสดุชั้นโครงสร้างทาง รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 เครื่องมือ Light Weight Deflectometer (LWD)

2.3 การคานวณค่าโมดูลัสของชั้นโครงสร้างทางโดย Elastic Solution
ค่ า โมดู ลั ส ของชั้ น โครงสร้ า งทางสามารถค านวณได้ โ ดย Elastic
Solution (ES) มีสมมุติฐานว่า ค่าการแอ่นตัว (Deflection, d) ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นโครงสร้างทาง ตรวจวัดได้จากการทดสอบ FWD และ LWD แปรผกผัน
กับค่าโมดูลัสของชั้นโครงสร้างทาง (Pavement Modulus, Ep) ดังสมการ
ที่ (1)
EP, ES 

2(1  v 2 ) 0 a
d0

(1)

เมื่อ EP,ES คือ โมดูลัสของชั้นโครงสร้างทางคานวณโดย Elastic Solution
v คือ อัตราส่วนของปัวซองส์ (Poisson’s Ratio) 0 คือ หน่วยแรงกระทา
a คือ รัศมีของแผ่นจานโลหะ และ d0 คือค่าการแอ่นตัว ณ ตาแหน่งแรง
กระทาหรือที่ระยะ Offset เท่ากับ 0 มิลลิเมตร
จากสมการที่ (1) สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัว จาก
เครื่องมือ LWD และ FWD ได้ดังสมการที่ (2) เมื่อกาหนดให้ค่าโมดูลัสของ
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ตารางที่ 1 รายละเอียดแปลงทดสอบซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีชั่งน้าหนักรถบรรทุก

ใต้

อีสาน

เหนือตอนล่าง

ตะวันออก

กลาง

ภาค

ทล.

ตอน

ทิศ ทาง

กม. - กม.

สถานีชงั่ น้าหนัก

32

400

ขาเข้า

119+800 - 120+050

สรรพยา

4

302

ขาเข้า

88+570 - 88+745

โพธาราม

35

301

ขาเข้า

54+000 - 54+250

สมุทรสาคร

3

104

ขาเข้า

54+250 - 54+500

ชลบุรี

331

103

ขาเข้า

47+050 - 47+300

ศรีราชา

36

201

ขาออก

28+575 - 28+825

ระยอง

33

701

ขาเข้า

267+000 - 267+250

วัฒนานคร

1

801

ขาเข้า

308+300 - 308+550

พยุห ะคีรี

1

804

ขาเข้า

379+950 - 380+200

บรรพติพิสัย

117

100

ขาเข้า

24+750 - 25+000

เก้าเลี้ยว

1

902

ขาเข้า

440+750 - 441+000

กาแพงเพชร

2

102

ขาเข้า

17+750 - 18+000

แก่งคอย

2

202

ขาเข้า

94+950 - 95+200

สี่ควิ้

2

402

ขาออก

268+100 - 268+350

พล

2

301

ขาออก

168+750 – 169+000

โนนสูง

รูปที่ 5 รูปตัดโครงสร้างชั้นทาง แปลงทดสอบประเภทที่ 2

3.3 แปลงทดสอบประเภทที่ 3
แปลงทดสอบประเภทที่ 3 มีโ ครงสร้า งชั้นทางประกอบด้วยผิวทาง
แอสฟั ล ต์ ค อนกรี ต AC 60-70 ปู ทั บ พื้ น ทางคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (Joint
Reinforced Concrete Pavement, JRCP) (รู ป ที่ 6) โดยแปลงทดสอบ
ประเภทที่ 3 ตั้งอยู่ใกล้สถานีชั่งน้าหนักแก่งคอย สถานีชั่งน้าหนักสีคิ้ว และ
สถานีชั่งน้าหนักโนนสูง

24

302

ขาเข้า

98+750 - 99+000

หนองกี่

323

100

ขาเข้า

4+900 - 5+150

บ้านโป่ง

4

502

ขาออก

170+750 - 171+000

ท่ายาง

4

603

ขาเข้า

304+750 - 305+000

ประจวบคีรขี ันธ์

4

703

ขาออก

473+500 - 473+750

ท่าแซะ

รูปที่ 6 รูปตัดโครงสร้างชั้นทาง แปลงทดสอบประเภทที่ 3

3.4 แปลงทดสอบประเภทที่ 4

3.1 แปลงทดสอบประเภทที่ 1
แปลงทดสอบประเภทที่ 1 มีโ ครงสร้า งชั้นทางประกอบด้วยผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต AC 60-70 พื้นทางหิ นคลุก และรองพื้นทางดินลูกรัง
(รู ป ที่ 4) โดยแปลงทดสอบประเภทที่ 1 ตั้ ง อยู่ ใ กล้ ส ถานี ชั่ ง น้ าหนั ก
สรรพยา สถานีชั่งน้าหนักโพธาราม สถานีชั่งน้าหนักชลบุรี สถานีชั่งน้าหนัก
ศรี ร าชา สถานี ชั่ ง น้ าหนั ก ระยอง สถานี ชั่ ง น้ าหนัก วั ฒนานคร สถานี ชั่ง
น้าหนักพล สถานีชั่งน้าหนักบ้านโป่ง สถานีชั่งน้าหนักท่ายาง และสถานีชั่ง
น้าหนักประจวบคีรีขันธ์

แปลงทดสอบประเภทที่ 4 มีโ ครงสร้า งชั้นทางประกอบด้วยผิวทาง
แ อ สฟั ล ต์ ค อ นก รี ต AC 60-70 แ ละ พื้ น ทา ง Pavement Recycling
(รู ป ที่ 7) โดยแปลงทดสอบประเภทที่ 4 ตั้ ง อยู่ ใ กล้ ส ถานี ชั่ ง น้ าหนั ก
สมุทรสาคร และสถานีชั่งน้าหนักกาแพงเพชร

รูปที่ 7 รูปตัดโครงสร้างชั้นทาง แปลงทดสอบประเภทที่ 4

รูปที่ 4 รูปตัดโครงสร้างชั้นทาง แปลงทดสอบประเภทที่ 1

3.2 แปลงทดสอบประเภทที่ 2
แปลงทดสอบประเภทที่ 2 มีโ ครงสร้า งชั้นทางประกอบด้วยผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต AC 60-70 พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ กาลังรับแรงอัดที่
7 วัน ไม่น้อยกว่า 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และรองพื้นทางดิน
ลูกรัง (รูปที่ 5) โดยแปลงทดสอบประเภทที่ 2 ตั้งอยู่ใกล้สถานีชั่งน้าหนัก
พยุหะคีรี สถานีชั่งน้าหนักบรรพตพิสัย สถานีชั่งน้าหนักเก้าเลี้ยว และสถานี
ชั่งน้าหนักหนองกี่

ในการทดสอบหาค่าการแอ่นตัวของโครงสร้า งถนน คณะผู้ศึกษาได้
ดาเนินการทดสอบด้วยเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer (FWD)
และ Light Weight Deflectometer (LWD) ในบริเวณใกล้สถานีชั่งน้าหนัก
รถบรรทุกดังที่กล่าวไปแล้ว จานวน 20 แปลงทดสอบ โดยการตรวจวัดค่า
การแอ่นตัวจะดาเนินการทดสอบทุกๆ ระยะ 25 เมตร เป็นระยะทางทั้งสิ้น
250 เมตรต่อ แปลงทดสอบ ในช่อ งจราจรซ้า ยสุดซึ่งเป็ นช่อ งจราจรของ
รถบรรทุกหนัก (รูปที่ 8) ขั้นตอนการทดสอบเริ่มจากการอ่านค่าอุณหภูมิ
ของผิวทางตรวจวัดที่ระดับความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นทาการ
ทดสอบปล่อยตุ้มน้าหนักของเครื่องมือ FWD เพื่อตรวจวัดค่าการแอ่นตัวที่
เกิดขึ้น เมื่อรถลากเครื่องมือ FWD ไปยังตาแหน่งถัดไป จึงทาการตรวจวัด
ค่าการแอ่นตัวจากเครื่องมือ LWD โดยการปล่อยตุ้มน้าหนักจานวน 6 ครั้ง
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และใช้ค่าเฉลี่ยที่ทดสอบได้ 3 ครั้งสุดท้ายเป็นค่าการแอ่นตัวของโครงสร้าง
ถนน ณ ตาแหน่งทดสอบใดๆ

รูปที่ 10 ค่าการแอ่นตัวของแปลงทดสอบสถานีเก้าเลี้ยว
กม.24+750 - กม.25+000

รูปที่ 8 รูปแบบการตรวจวัดค่าการแอ่นตัวของแปลงทดสอบ

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
รูปที่ 9 – 12 เป็นกราฟแสดงค่าการแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบด้วย
เครื่ อ งมื อ FWD และ LWD บนแปลงทดสอบสถานี ชั่ ง น้ าหนั ก บ้ า นโป่ ง
สถานี ชั่ ง น้ าหนั ก เก้ า เลี้ ย ว สถานี ชั่ ง น้ าหนั ก สี คิ้ ว และสถานี ชั่ ง น้ าหนั ก
กาแพงเพชร ซึ่งเป็นตัวแทนผลการตรวจวัดค่าการแอ่นตัวของแปลงทดสอบ
ประเภทที่1 – 4 ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ว่าแนวโน้มค่าการแอ่นตัวที่วัดได้
จากเครื่ อ งมือ FWD และ LWD มีแ นวโน้มไปทิศทางเดียวกัน แต่มี ค่า ไม่
เท่ากัน เนื่องจากขนาดหน่วยแรงกระทาของเครื่องมือทดสอบทั้งสองชนิด
ต่างกัน

รูปที่ 11 ค่าการแอ่นตัวของแปลงทดสอบสถานีสีคิ้ว กม.94+950 - กม.95+200

รูปที่ 12 ค่าการแอ่นตัวของแปลงทดสอบสถานีกาแพงเพชร
กม.440+750 – กม.441+000
รูปที่ 9 ค่าการแอ่นตัวของแปลงทดสอบสถานีบ้านโป่ง กม.4+900 - กม.5+150

เมื่อ นาค่า การแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ FWD และ
LWD ของแปลงทดสอบทั้ง 4 ประเภท มาวิเคราะห์ห าความสัมพันธ์กัน
พบว่า แนวโน้มความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear) มีการกระจาย
ตัวของข้อมูลน้อย (ค่า R2 ประมาณ 0.6-0.7) ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้สาหรับ
งานทดสอบภาคสนาม โดยรูปที่ 13 – 17 เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าการแอ่นตัว (Deflection) ที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ FWD กับ
ค่าการแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ LWD บนแปลงทดสอบ
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ประเภทที่ 1 แปลงทดสอบประเภทที่ 2 แปลงทดสอบประเภทที่ 3 และ
แปลงทดสอบประเภทที่ 4 ตามลาดับ และเมื่อนาค่าการแอ่นตัวที่ได้จาก
แปลงทดสอบจ านวนทั้งสิ้น 20 แปลง มาวิ เคราะห์ ห าความสัมพันธ์กั น
พบว่า ค่า R2 ประมาณ 0.74 (รูปที่ 18)

รูปที่ 16 กราฟความสัมพันธ์ของค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบ
ด้วยเครื่องมือ FWD และ LWD บนแปลงทดสอบประเภทที่ 4

รูปที่ 13 กราฟความสัมพันธ์ของค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบ
ด้วยเครื่องมือ FWD และ LWD บนแปลงทดสอบประเภทที่ 1

รูปที่ 17 กราฟความสัมพันธ์ของค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบ
ด้วยเครื่องมือ FWD และ LWD ของแปลงทดสอบทั้ง 4 ประเภท

รูปที่ 14 กราฟความสัมพันธ์ของค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบ
ด้วยเครื่องมือ FWD และ LWD บนแปลงทดสอบประเภทที่ 2

รูปที่ 15 กราฟความสัมพันธ์ของค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบ
ด้วยเครื่องมือ FWD และ LWD บนแปลงทดสอบประเภทที่ 3

จากผลการทดสอบค่าการแอ่นตัวจากเครื่องมือทั้งสองชนิด บนแปลง
ทดสอบทั้ง 4 ประเภท (รูปที่ 17) เมื่อนามาหาความสัมพันธ์กัน ดังรูปที่ 18
พบว่าเครื่องมือ FWD ให้ผลการตรวจวัดค่าการแอ่นตัว ประมาณ 9.58 เท่า
ของเครื่ อ งมื อ LWD (d0,FWD / d0,LWD ~ 10) ในขณะที่ ผ ลการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบด้วยเครื่องมือทั้งสอง
ชนิด คานวณโดย Elastic Solution พบว่า ค่า การแอ่ นตัว จากเครื่อ งมือ
FWD มากกว่าค่าการแอ่นตัวจากเครื่องมือ LWD ประมาณ 6.25 เท่า ซึ่งต่า
กว่าค่าการแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบจริงประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ ในการคานวณความสัมพันธ์ ของค่าการแอ่นตัวระหว่างเครื่องมือ
FWD และ LWD โดย Elastic Solution ตามสมการที่ (2) คณะผู้ศึกษาได้
ใช้หน่วยแรงกระทา (0) เป็นค่าเฉลี่ยของเครื่องมือ แต่ละชนิด ซึ่งหน่วย
แรงกระทาจากเครื่องมือ FWD และ LWD มีค่าเท่ากับ 754 kPa และ 181
kPa ตามลาดับ ซึ่งวิเคราะห์ทางสถิติได้จากข้อมูลผลการทดสอบ สรุปไว้ใน
ตารางที่ 2 อนึ่ ง ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องค่ า การแอ่ น ตั ว ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือทั้งสองชนิด ดังรูปที่ 17 คณะผู้ศึกษาได้ใช้หน่วยแรง
กระทาที่นามาคานวณค่าการแอ่นตัวเป็นหน่วยแรงกระทาที่เกิดขึ้นจริง ณ
จุดทดสอบ
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[2] ดนัยณัฐ ถาวร, ธีรภัทร์ ศิริรัตฉัตร, สุรนนท์ เยี้อยงค์, และอัคคพัฒน์
สว่า งสุรีย์ (2561). การศึก ษาแนวทางประเมินสมรรถนะทางหลวง
ด้วยเครื่องมือ FWD และ LWD. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติครั้งที่ 23, จังหวัดนครนายก, 18-20 กรกฎาคม 2561.
[3] กรมทางหลวง (2560). รายงานฉบั บ สุ ด ท้ า ย โครงการศึ ก ษาใช้
เครื่ อ งมื อ Light Weight Deflectometer (LWD) ในการควบคุ ม
คุณภาพวัสดุสร้างทาง. สานักวิเคราะห์และตรวจสอบ, กรมทางหลวง.

รูปที่ 18 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของค่าการแอ่นตัวจากการทดสอบด้วย
เครื่องมือ FWD และ LWD ระหว่างผลการทดสอบจริงกับผลการคานวณโดย
Elastic Solution
ตารางที่ 2 หน่วยแรงกระทาจากเครื่องมือ FWD และ LWD (หน่วย: kPa)
Min.

Avg.

Max.

n

SD

FWD

595

754

763

1676.00

17.06

LWD

125

181

201

1545.00

4.44

(หมายเหตุ: Min = ค่าต่าสุด, Avg = ค่าเฉลีย่ , Max = ค่าสูงสุด, n = จานวน
ข้อมูล, SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

5. บทสรุป
ค่าการแอ่นตัวของโครงสร้างถนนจากการทดสอบ FWD และ LWD มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear) และมีการกระจายตัวของ
ข้อมูลน้อย ค่า R2 ประมาณ 0.74 โดยค่าการแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบ
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ FWD มากกว่ า ค่ า การแอ่ น ตั ว ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบด้ ว ย
เครื่องมือ LWD จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัวที่ได้จาก
การทดสอบเครื่องมือทั้งสองชนิดพบว่า ค่าการแอ่นตัวที่ได้จากการทดสอบ
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ FWD มากกว่ า ค่ า การแอ่ น ตั ว ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบด้ ว ย
เครื่องมือ LWD ประมาณ 9.6 เท่า ในขณะที่ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าการ
แอ่นตัวที่ได้จากการคานวณโดย Elastic Solution แสดงให้เห็นว่า ค่าการ
แอ่ นตัว จากเครื่อ งมือ FWD มากกว่า ค่า การแอ่นตัว จากเครื่อ งมือ LWD
ประมาณ 6.3 เท่า เนื่อ งจากหน่วยแรงกระทาของเครื่องมือทั้งสองชนิด
ต่างกัน
คณะผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลการศึ ก ษานี้ จ ะเป็ น แนวทางให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ FWD และ LWD ในการตรวจวัดค่าการแอ่นตัว
ของโครงสร้างถนนของโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศต่อไป

เอกสารอ้างอิง
[1] อั ค คพั ฒ น์ สว่ า งสุ รี ย์ และธนกฤต เผื อ กทอง (2555). การศึก ษา
ประเมินความแข็งแรงและอายุการใช้งานของถนนลาดยางภายหลัง
ก่อสร้าง. วิศวกรรมสารเกษมบัฌฑิต, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2, หน้า 1-17.
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การบูรณะชั้นพื้นทางเดิม โดยการหมุนเวียนชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่
บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย
Rehabilitation of Existing base course by Pavement Recycling Process
For Wangthong – Khek Noi section of Highways No. 12
ชัจจักร์ ศรีประเสริฐ1,* ชวเลข วณิชเวทิน2 และ พิพัฒน์ สอนวงษ์3
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: Chadjajaks1980@hotmail.com

บทคัดย่อ
จุดประสงค์ข องงานวิจ ัย นี้ เพื่อ ต้อ งการหาปริมาณปูนซีเมนต์ และ
อัตราส่วนผสมระหว่างดินซีเมนต์กับหินคลุกที่เหมาะสมของชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์เดิมที่เกิดความเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง เข็กน้อย และทำการบูรณะปรับปรุงชั้นพื้นทาง โดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชนั้
ทางเดิมมาใช้งานใหม่ แบบปรับปรุงคุณภาพในที่ ซึ่งได้ทำการออกแบบ
อัตราส่วนผสมเพื่อให้ได้ ค่ากำลังอัดแกนเดียว ตามมาตรฐานของกรมทาง
หลวง ในอัตราส่วนผสมของ (ดินซีเมนต์ : หินคลุก) จำนวน 4 รูปแบบ คือ
100 : 0, 75 : 25, 50 : 50 และ 25 : 75 และเติมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท 1 ในระหว่า งปริมาณ 3 – 7% รวม 144 ตัว อย่า ง ทำการบ่ม
ตัวอย่างที่ระยะเวลา 1, 3, 5, 7, 14 และ 28 วัน ซึ่งผลของงานวิจัยพบว่า
อัตราส่วนที่มีความเหมาะสม คือ ใช้อัตราส่วนผสม (ดินซีเมนต์ : หินคลุก)
ที่ 50 : 50 ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ประมาณ 4% ที่ระยะเวลาการบ่ม 5 วัน
ซึ่งค่า กำลังอัดแกนเดีย วที่ ไ ด้ มีค่า มากกว่า 24.50 กิโ ลกรัม ต่อ ตาราง
เซ็นติเมตร (ksc)
คำสำคัญ: ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์, ค่ากำลังอัดแกนเดียว, การหมุนเวียนวัสดุ
ชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ แบบปรับปรุงคุณภาพในที่

Abstract
The objective of this research is to study the appropriate
quantity of cement and mixing ratio of soil cement and crushed
rock to rehabilitate the damage soil cement base on Wangthong
– Khek Noi section of Highways No.12 by cold in – place recycling
process. To obtain the require unconfined compressive strength
(UCS) in accordance with the standard of The Department of
Highways, for 4 mixing forms (soil cement : crushed rock) of 100
: 0, 75 : 25, 50 : 50 and 25 : 75 together with 3 – 7% of Portland
Cement Type 1 were used to mix 144 samples. The sample were
cured for 1, 3, 5, 7, 14 and 28 days and tested. The 50 : 50

proportion of soil cement : crushed rock and 4% of Portland
Cement Type 1 at 5 days curing time yielded unconfined
compressive strength of more than 24.50 Kilogram Per Square
Centimeter (ksc) .
Keywords: soil cement base, unconfined compressive strength,
cold in - place recycling process

1. คำนำ
กรมทางหลวงมีสายทางในความรับผิดชอบกว่า 71,349 กิโลเมตร ซึ่ง
ถนนส่ ว นใหญ่ มั ก ถู ก ออกแบบเป็ น ผิ ว ทางแบบยื ด หยุ ่ น (Flexible
Pavement) ดังนั้นชั้นพื้นทาง (Base Course) จึงนิยมใช้เป็นพื้นทางหิน
คลุก (Crushed Rock Base), หินคลุกผสมซีเมนต์ (Cement Modified
Crushed Rock Base) หรือดินซีเมนต์ (Soil Cement Base) โดยในแต่
ละปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการซ่อมแซมถนนนั้นไม่เพียงพอ
กับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ได้ทั้งหมด การบูรณะซ่อมแซม และ
บำรุงรักษา จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ถนนมีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งวิธี
การบูรณะซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนนของกรมทางหลวงนั้น จะมีทั้งงาน
บำรุงปกติ, งานบำรุงตามกำหนดเวลา และงานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทาง
หลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็ก น้อ ย ช่ว ง กม.250+755 - กม.
280+855 ระยะทางประมาณ 30 กิ โ ลเมตร ตั ้ ง อยู ่ ที ่ อ. วั ง ทอง จ.
พิษณุโลก ถูกออกแบบชั้นพื้นทางเป็นดินซีเมนต์ (soil cement base) ซึ่ง
ในปัจจุบันได้มีการขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร มี
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยกว่า 20,000 คันต่อวัน จึงทำให้ถนนเกิดความ
เสียหายอย่างรวดเร็วลามจนถึงชั้นพื้นทาง โดยในการบูรณะซ่อมแซมถนน
สายนี้ จะเลือ กใช้วิธีการหมุนเวี ยนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ แบบ
ปรับปรุงคุณภาพในที่ (cold in-place recycling process) [6] วิธีการนี้
ทำโดยใช้เครื่องจักรกัดผิวทางที่เกิดความเสียหายออกก่อน แล้วจึงกัดผสม
วัสดุชั้นพื้นทางเดิมกับวัสดุผสมเพิ่มเข้าด้วยกัน (โดยไม่นำผิวทางเดิมมาใช้)
แล้วทำการปรับปรุงคุณภาพและกำลังอัดด้วยการผสมปูนซีเ มนต์ แล้วบด
อัดวัสดุผสมเพิ่มที่เติมเข้าไปเป็นชั้นพื้นทางใหม่ ในพื้นที่ก่อสร้างได้ทันที
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วิธีนี้จึงช่วยประหยัดเวลา และค่า ดำเนินการในการซ่อมบำรุง อีกทั้ง ยัง
สามารถควบคุมในเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุคัดเลือกที่นำมาผสมเพิ่มได้
จึงช่วยลดปัญหาของขยะหรือของเสียจากกระบวนการก่อสร้างหรือขนส่ง
วัสดุ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุ ใช้เวลาการก่อสร้างสั้น ลด
ต้นทุนค่าก่อสร้าง ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างมี
พื้นที่จำกัด และถนนที่ก่อสร้างสามารถเปิดใช้งานได้เร็วขึ้น
ในการบู ร ณะซ่ อ มแซมชั ้ น พื ้ น ทางเดิ ม จะทำการออกแบบอั ต รา
ส่วนผสมของดินซีเมนต์กับหินคลุก และเติมปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มกำลังอัดใน
ปริมาณและอัตราส่วนที่เหมาะสม บดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน และทำ
การทดสอบเพื่อ หาค่า กำลังอัดแกนเดีย ว unconfined compressive
strength (UCS) ทล.ท.105/2515 [2] ในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น งานวิจัย
นี้จึงต้องการศึกษาปริมาณของปูนซีเมนต์ และอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ค่ากำลังอั ดที่ต้องการ ไม่น้อยกว่า 24.50 Kilogram Per Square
Centimeter (ksc) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงเพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ที่จะทำ
การออกแบบ
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หิ น คลุ ก (Crushed Rock) จาก จ.พิ ษ ณุ โ ลก หรื อ พื ้ น ที่ จ ั ง หวั ด
ใกล้เคียง [8] ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของค่าการสึกหรอ ไม่เกินร้อยละ 40
เมื่อทดลองตามวิธีหาค่าความสึกหรอ โดยเครื่อง Los Angeles Abrasion
นำไปร่อนผ่านตะแกรง ¾ นิ้ว และจะต้องมีค่า California Bearing ratio
(C.B.R.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง [1] ดัง
แสดงในรูปที่ 2
ปูนซีเมนต์ (Portland Cement) เป็นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท
1 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 ดังแสดงในรูปที่ 3

2. วัตถุประสงค์
รูปที่ 1 ดินซีเมนต์เดิมที่เสียหาย

เพื่อศึกษาถึงปริมาณปูนซีเมนต์ และอัตราส่วนผสมระหว่างดินซีเมนต์
กับหินคลุก รวมถึงระยะเวลาการบ่มที่เหมาะสม ที่จะทำให้ชั้นพื้นทางเดิม
ซึ่งเกิดความเสียหาย สามารถกลับมาใช้งานและรับน้ำหนักได้อีก โดยทำ
การออกแบบอัตราส่วน (ดินซีเมนต์ : หินคลุก) และเติมปูนซีเมนต์ เพื่อให้
ได้ค่าแรงอัดแกนเดียวตามมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล.ม.201/2544,
ทล.ม.203/2556 [4,5] และเป็นการนำเอาวัสดุชั้นพื้นทางเดิมที่ได้ออกแบบ
อัตราส่วนผสม มาใช้ในการบูรณะซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกิดความประหยัด
คุ้มค่า และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิม
มาใช้ ง านใหม่ แบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพในที ่ (cold in-place recycling
process) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ที่ ทล.ม.213/2543 [6]

รูปที่ 2 หินคลุก

3. วิธีการศึกษา
3.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
3.1.1 วัสดุชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base)
ตัวอย่างของดินซีเมนต์ (Soil Cement ) ที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ เป็น
วัสดุซึ่งเกิดความเสียหายที่ไม่สามารถรับน้ำหนักและใช้งานได้ ที่เก็บจาก
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย จ.พิษณุโลก ซึ่งจะต้องมี
คุณสมบัติของค่าการสึกหรอ ไม่เกินร้อยละ 60 เมื่อทดลองตามวิธีหาค่า
ความสึกหรอ โดยเครื่อง Los Angeles Abrasion นำไปร่อนผ่านตะแกรง
¾ นิ้ว ตามข้อกำหนของกรมทางหลวง [1] และจะต้องมีค่า UCS ไม่ต่ำกว่า
17.50 ksc [7] ดังแสดงในรูปที่ 1
3.1.2 วัสดุผสมเพิ่มเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพ (Stabilizing Agents)
เลือกใช้วัสดุมวลรวมที่จะนำมาผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัสดุ
ชั้นพื้นทาง ตามข้อกำหนดกรมทางหลวง 2 ชนิด ดังนี้

รูปที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

3.2 กำลังอัดของดินซีเมนต์
การทดสอบความแข็งแรงของดินซีเมนต์โดยใช้ทฤษฎีแรงอัดแกนเดียว
unconfined compressive strength นั้น เป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย
(Destructive Test) โดยใช้วิธีแบบควบคุมความเครียด (Strain Control)
ในการหาค่าความต้านทานแรงเฉือนของดิน ทล.-ท.105/2515 [2]
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4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.2 การทดสอบอัตราส่วนผสมของวัสดุที่นำมาใช้ทำการออกแบบ

จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.) วิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดความ
เสียหายในภาคสนาม และ 2.) การทดสอบอัตราส่วนผสมของวัสดุที่ เกิด
ความเสียหายในภาคสนาม ที่นำมาทำการออกแบบ โดยใช้ค่ากำลังอัดแกน
เดียว (UCS) เป็นตัวกำหนด เพื่อนำเอาอัตราส่วนผสมที่มีความเหมาะสม
ไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมชั้นพื้นทางที่เกิดความเสียหาย บนทางหลวง
หมายเลข 12 และในพื้นที่ใกล้เคีย งต่อ ไป ซึ่งการดำเนินการวิจัยแต่ ละ
ขั้นตอน มีดังนี้

หลังจากได้ทำการเก็บตัวอย่างของวัสดุเพื่อนำไปใช้ทดสอบ ในเบื้องต้น
จะนำเอาตัวอย่างวัสดุไปตากให้แห้งก่อน วัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการให้วัสดุ
ดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งก่อน เนื่องจากเป็นการจำลองสถานะ
ของวัส ดุสำหรับ ใช้ใ นการทำงานจริ ง โดยขั้นตอนการทดสอบ จะแบ่ ง
ออกเป็น

4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์ลักษณะของสภาพความเสียหายในภาคสนาม
ดำเนินการโดยใช้รถตรวจการณ์ว ิ่งเพื่อตรวจสอบ และสำรวจด้วย
สายตาก่อนเบื้องต้น ซึ่งจากการสำรวจและใช้วิธีการประเมินด้วยสายตา
(Visual Inspection) นั้น สามารถจำแนกลักษณะของสภาพความเสียหาย
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ 3 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 4 - 6

4.2.1 การทดสอบหาค่าปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
ตัวอย่างของวัสดุมวลรวมทั้งหมดที่นำมาใช้ งานวิจัยจะนำไปร่อนผ่าน
ตะแกรง เบอร์ ¾ นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยในการเตรียมตัวอย่างการ
ทดสอบ 1 ตัวอย่าง จะกำหนดให้มีน้ำหนักรวมทั้งหมด 4,000 กรัม และ
แบ่งอัตราส่วนผสมที่ออกแบบ ออกเป็น 4 รูปแบบ นำไปทดสอบหาค่า การ
บดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Test) ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวงที่ ทล.-ท.107-2517 [3] ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะนำไปหา “ค่า
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม” (Optimum Moisture Content, OMC.)
ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 4 ความเสียหายของผิวทางแบบรอยแตกหนังจระเข้
รูปที่ 7 การเตรียมตัวอย่างของวัสดุ

รูปที่ 5 ความเสียหายของผิวทางแบบรอยปูดนูน
รูปที่ 8 การทดสอบการบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน

รูปที่ 6 ความเสียหายของผิวทางแบบร่องล้อ

หลั ง จากทดสอบการบดอั ด ดิ น ตั ว อย่ า งแบบสู ง กว่ า มาตรฐาน
(Modified Proctor Test) จึงนำเอาค่าที่ได้จากกราฟแสดงค่าความสัมพันธ์
ระหว่ า งปริ ม าณความชื ้ น ที ่ เ หมาะสม Optimum Moisture Content
(OMC.) และค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด Maximum Dry Density (MDD.)
ของแต่ละอัตราส่วนทั้ง 4 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 9 - 12 มาอธิบายสรุป
ดังแสดงในตารางที่ 1
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2.2

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า OMC. และ MDD. จากกการบดอัดดิน

MAX DRY DENSITY = 1.95 GM/ML.
95% COMPACTION = 1.85 GM/ML.
O.M.C. = 9.10%

2.1

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

อัตราส่วน
ที่

ร้อยละของส่วนผสมระหว่าง
ดินซีเมนต์: หินคลุก

ค่า
OMC. (%)

ค่า MDD.
(g./cc.)

1.7

1

100 : 0

9.10

1.95

1.6

2

75 : 25

8.40

2.06

3

50 : 50

6.80

2.13

4

25 : 75

6.50

2.20

DRY DENSITY GMM./ML.

2.0
1.9
1.8

1.5
3

4

5

6

9.1

7

8 CONTENT
9 10% 11
WATER

12

13

14

15

รูปที่ 9 การบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐานของอัตราส่วนที่ 1
2.2

4.2.2 ตัวอย่างสำหรับการวิจัย

2.1
DRY DENSITY GMM./ML.

2.0
1.9
MAX DRY DENSITY = 2.06 GM/ML.
95% COMPACTION = 1.96 GM/ML.
O.M.C. = 8.40%

1.8
1.7
1.6
1.5
3

4

5

6

7

8

8.4

9

10

11

WATER CONTENT %

12

13

14

15

รูปที่ 10 การบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐานของอัตราส่วนที่ 2
2.2
2.1

ผู้เขียนจะแบ่งตัวอย่างสำหรับ นำมาใช้งานวิจัย ออกเป็น 2 ช่วง คือ
ตัวอย่างช่วงที่ 1 ใช้เพื่อออกแบบหาร้อยละของปริ มาณปูนซีเมนต์ทั้ง 4
รูปแบบที่จะทำให้ตัวอย่างมีค่า UCS เท่ากับ 24.50 ksc โดยจะนำตัวอย่าง
ทั้งหมดไปบ่มที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน ซึ่งค่าของปริมาณปูนซีเมนต์ที่ได้ถือ
เป็นค่าตั้งต้น ที่จะนำไปเติมลงในตัวอย่างทั้ง 4 รูปแบบ
ตัวอย่างช่วงที่ 2 ใช้เพื่อ ทดสอบหาค่า UCS หลังจากที่ได้ค่าร้อยละของ
ปริมาณปูนซีเมนต์ที่จะนำไปเติมลงในตัวอย่างทั้ง 4 รูปแบบ ซึ่งได้ค่าเท่ากับ
(5.50, 4.80, 3.50 และ 3.30 ตามลำดับ) แล้วนำไปบ่มที่ระยะเวลาการบ่ม
ที่ 1, 3, 5, 7, 14 และ 28 วัน
ยกตัวอย่างค่าความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของปริมาณปูนซีเมนต์ของ
อัตราส่วนที่ 1 ที่ได้จากกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 13

2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
3

4

5

6.8

6

7

8

9

10

WATER CONTENT %

11

12

13

14

15

รูปที่ 11 การบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐานของอัตราส่วนที่ 3

40
30.1
28.175

30

MAX DRY DENSITY = 2.20 GM/ML.
95% COMPACTION = 2.09 GM/ML.
O.M.C. = 6.50%

2.3

22.6

33.6

26.1 28.175

18.7
20
Unconfined Compressive Strength at 24.5 ksc.

10

2

2.4

DRY DENSITY GMM./ML.

UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH (ksc)

DRY DENSITY GMM./ML.

50
MAX DRY DENSITY = 2.13 GM/ML.
95% COMPACTION = 2.02 GM/ML.
O.M.C. = 6.80%

3

4

5.5

5
6
( % ) CEMENT.

7

8

9

รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ของร้อยละของปริมาณปูนซีเมนต์กับค่า UCS

2.2
2.1

4.3 การทดสอบค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS)

2.0

หลังจากที่ได้ทราบค่าของปริมาณปูนซีเมนต์ที่จะใช้เติมลงไปในแต่ละ
อัตราส่วนทั้ง 4 รูปแบบ จำนวน 72 ตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 14 จากนั้น
จะนำตัวอย่างทั้งหมดไปบ่มที่ระยะเวลา 1, 3, 5, 7, 14 และ 28 วันก่อน
นำไปทดสอบหาค่า UCS ดังแสดงในรูปที่ 15 เพื่อให้ได้ค่า UCS ตามที่
ต้องการเท่ากับ24.50 ksc ที่ระยะการบ่ม 7 วัน ตามมาตรฐานกรมทาง
หลวง ดังแสดงในตารางที่ 2

1.9
1.8
1.7
1

2

3

4

5

6

6.5

7

WATER CONTENT %

8

9

10

11

รูปที่ 12 การบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐานของอัตราส่วนที่ 4

12
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ค่าไม่น้อยกว่า 24.50 ksc ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาถึงความเป็นไปได้
ที่จะทำให้ตัวอย่างของอัตราส่วนทั้ง 4 รูปแบบ นั้น มี ความสามารถในการ
รับแรงที่ใช้ระยะที่ลดลง แต่ได้ค่า UCS เท่ากับ 24.50 ksc ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง จึงได้ทำการทดสอบทุกขั้นตอนเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดย
ได้กำหนดให้ตัวอย่างของอัตราส่วนทั้ง 4 รูปแบบ มีค่า UCS เท่ากับ 24.50
ksc ที่ระยะเวลาการบ่มตัวอย่างที่ 5 วัน ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ตัวอย่า งของ
อัตราส่วนทั้ง 4 รูปแบบ มีค่า UCS เท่ากับ 24.50 ksc ได้รวดเร็วชื้น คือ
การกำหนดให้ค่าร้อยละของปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้เติม ลงไปในตัวอย่างนั้น
มีค่าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลจากการทดสอบที่ได้ทั้ง 2 กรณี แสดงเป็นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว (UCS) กับระยะเวลาการ
บ่ม ของอัตราส่วนทั้ง 4 รูป แบบ โดยใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ ที่ทำให้ได้ค่า
Strength เท่ากับ 24.50 ksc ที่ 7 และ 5 วัน ดังแสดงในรูปที่ 16 – 17
UNCONFINE COMPRESSIVE STRENGTH (KSC)

รูปที่ 14 ตัวอย่างสำหรับการทดสอบหาค่ากำลังอัดแกนเดียว

รูปที่ 15 การทดสอบแรงอัดแกนเดียว
ตารางที่ 2 จำนวนตัวอย่างที่เตรียมสำหรับการวิจัย
อัตราส่วน ปริมาณของส่วนผสม
(%)
จำนวนตัวอย่าง:เวลาการบ่ม
ที่ ระหว่างดินซีเมนต์:หินคลุก ปูนซีเมนต์
(วัน)
(กรัม)
1 3 5 7 14 28

30.000
25.000
20.000
100:0

15.000

75:25

10.000

50:50

5.000
0.000

25:75
1

3

5

7

14

28

100:0

9.800

12.495

20.090

24.745

24.990

25.740

75:25

11.270

13.230

20.825

24.980

25.725

26.965

50:50

12.245

14.705

20.835

25.230

26.215

27.930

25:75

13.965

17.155

21.565

25.725

26.950

28.175

CURING TIME (DAYS)

4,000 : 0

5.50

3

3

3

3

3

3

(2)
75 : 25

3,000 : 1,000

4.80

3

3

3

3

3

3

(3)
50 : 50

2,000 : 2,000

(4)
25 : 75

1,000 : 3,000

3.50

3.30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า UCS. กับระยะเวลาการบ่มของอัตราส่วน
ทั้ง 4 รูปแบบ ที่ทำให้ได้ค่า Strength เท่ากับ 24.50 ksc ที่ 7 วัน
UNCONFINE COMPRESSIVE STRENGTH (KSC)

(1)
100 : 0

3

3

5. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
5.1 ผลการทดสอบค่ากำลังอัดแกนเดียว Unconfined Compressive
Strength (UCS)
จากการทดสอบค่ า กำลั ง อั ด แกนเดี ย ว (UCS) เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ค ่ า ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน เท่ากับ 24.50 ksc โดย
ผลของการทดสอบพบว่า ค่า UCS ของอัตราส่วนทั้ง 4 รูปแบบ ที่ได้นั้น มี
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รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า UCS. กับระยะเวลาการบ่มของอัตราส่วน
ทั้ง 4 รูปแบบ ที่ทำให้ได้ค่า Strength เท่ากับ 24.50 ksc ที่ 5 วัน
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และนำผลจากการทดสอบที่ได้ทั้ง 2 กรณี แสดงในตารางที่ 3 และ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 ค่า UCS ของตัวอย่างที่ตอ้ งการ ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน
อัตราส่วนที่

1

2

3

4

ดินซีเมนต์ (%)

100

75

50

25

หินคลุก (%)

0

25

50

75

ปริมาณปูนซีเมนต์ (%)

5.50

4.80

3.50

3.30

UCS. (ksc) @ 1 Day

9.800

11.270

12.245

13.965

UCS. (ksc) @ 3 Day

12.495

13.230

14.705

17.155

UCS. (ksc) @ 5 Day

20.090

20.825

20.835

21.565

UCS. (ksc) @ 7 Day

24.745

24.980

25.230

25.725

UCS. (ksc) @ 14 Day

24.990

25.725

26.215

26.950

UCS. (ksc) @ 28 Day

25.740

26.965

27.930

28.175
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ความเสียหายหนักจนถึงชั้นพื้นทาง สามารถจะสรุปผลของการทดลองได้
ดังนี้
ค่ากำลังอัดแกนเดียวของแท่งตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบแท่งตัวอย่าง
จำนวน 144 ตัวอย่าง พบว่า รูปแบบที่ 3 ที่อัตราส่วนระหว่าง ดินซีเมนต์ :
หินคลุก ร้อ ยละ 50 : 50 และเติมปู นซีเ มนต์ ป อร์ ตแลนด์ ประเภท 1
ประมาณ 4% ของน้ำหนักดิน ใช้ระยะเวลาการบ่มที่ 5 วัน มีค่ากำลังอัด
แกนเดี ย วที ่เ หมาะสม ซึ ่ ง ค่ า กำลั ง อั ด แกนเดี ย วที ่ไ ด้ มี ค ่ า ไม่ น ้อ ยกว่า
มาตรฐานของกรมทางหลวง (24.50 ksc) สามารถรับกำลังอัดและนำไปใช้
ในงานก่อสร้างได้จริง นอกจากจะได้อัตราส่วนผสมของวัสดุที่มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานแล้วนั้น ยังจะช่วยลดจำนวนการใช้หินคลุก ซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีอ ยู่อ ย่า งจำกัด และยังช่ว ยลดปัญหาสิ่งแวดล้อ ม ลดค่า ใช้จ ่า ยและ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการนำเอาวัสดุชั้นทางเดิมกลับมาใช้
งานใหม่ อีกทั้ง ยังสามารถนำไปใช้กับถนนในสายทางอื่นที่มีชั้นพื้นทางเป็น
ดินซีเมนต์ เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณะซ่อมแซมต่อไปได้

7. ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 4 ค่า UCS ของตัวอย่างที่ตอ้ งการ ที่ระยะเวลาการบ่ม 5 วัน
อัตราส่วนที่

1

2

3

4

ดินซีเมนต์ (%)

100

75

50

25

หินคลุก (%)

0

25

50

75

ปริมาณปูนซีเมนต์ (%)

5.90

5.10

4.00

3.70

UCS. (ksc) @ 1 Day

9.850

11.280

12.255

13.970

UCS. (ksc) @ 3 Day

12.600

13.240

14.710

17.165

UCS. (ksc) @ 5 Day

24.750

24.970

25.245

25.730

UCS. (ksc) @ 7 Day

24.995

25.735

26.220

26.960

UCS. (ksc) @ 14 Day

25.735

26.960

27.930

28.190

UCS. (ksc) @ 28 Day

26.505

27.350

28.255

28.605

ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นพื้นทางที่เกิดความเสียหายนั้น ใน
ขั้นตอนการบดอัดวัสดุผสมเพิ่ม และเติมปูนซีเมนต์เข้าไปแทนที่ เป็นชั้นพื้น
ทางใหม่ ตามรูปแบบที่เหมาะสมตามการทดลอง นอกจากการเลือกใช้วัสดุ
ที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกประการแล้ว ก็ควรจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น
ที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติในการรับแรงของวัสดุที่ผสมลงไปแทนที่ นั่นก็คือ
การควบคุมการก่อสร้าง และขั้นตอนในการก่อสร้างที่มีความถูกต้องตรง
ตามแบบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

กิตติกรรมประกาศ

ลาการบ่มที่ 7 วัน

จากตารางที่ 3 และ 4 เมื่อได้ทำการเปรียบเทียบค่า UCS ของตัวอย่าง
ที่ต้องการเพื่อให้ได้ค่ากำลังอัด เท่ากับ 24.50 ksc ที่ระยะเวลาการบ่มที่ 7
และ 5 วัน ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนของหินคลุกและปริมาณ
ของปูนซีเมนต์ที่เติมลงไป จะมีผลต่อค่ากำลังการรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ยังใช้ระยะเวลาในการบ่มที่เร็วขึ้นด้วย [9]

6. สรุปผลการศึกษา
จากการทดสอบการนำเอาวัสดุชั้นพื้นทางดินซีเมนต์เดิมมาทำการ
ปรับ ปรุงคุ ณภาพ โดยผสมเข้า กันกับ หิ น คลุก และเติ มปูน ซี เ มนต์ เพื่ อ
ต้องการให้มีค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) ที่เพิ่มสูงขึ้น ตามอัตราส่วนต่าง ๆ
และใช้ระยะเวลาการบ่มแท่งตัวอย่างตามที่กำหนด ดังที่ได้ทำการออกแบบ
จำนวน 4 รูปแบบ และพิจารณาคัดเลือกเอาตัวอย่างที่มีความเหมาะสม
เพื่อนำไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมถนน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
วังทอง - เข็กน้อย ช่วงกม.250+755 - กม.280+855 ใน จ.พิษณุโลก ที่เกิด

ผู้เขียนขอขอบคุณ กรมทางหลวงที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
สำหรับบทความนี้ และขอขอบคุณสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ที่
อนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อสถานที่ทดสอบฯ คุณสิริพงศ์ บุญจันทร์ วิศวกรโยธา
ชำนาญการ ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สำหรับนำมาใช้ในงานวิจัยนี้
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การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคอสะพานแบบกำแพงกันดินเสริมแรง
: กรณีศึกษา สะพานวังเย็น อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
A behaviour study of geosynthetic reinforced soil wall type bridge abutment: a case study
of Wangyen bridge, Dan Makham Tia District, Kanchanaburi province
ประกิต ไชยศรี1,* อภินิติ โชติสงั กาศ2 สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว3 บวรพงศ์ สุขเจริญ4 พิสิฐ ศรีวรานันท์5 และ อิชย์ ศิริประเสริฐ6
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รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
4
นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
5 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
6 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมทางหลวงชนบท
2

บทคัดย่อ
ปัจจุบันคอสะพานหลายแห่งเกิดการวิบัติมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจาก
กระแสน้ำที่มีความเร็วสูงและการกัดเซาะรุนแรง ความชื้นในโครงสร้างที่สูง
เนื่องจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำใต้ดิน ประกอบกับโครงสร้างเดิมของคอสะพาน
เกิดการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา การซ่อมแซมคอสะพานที่เสียหายต้องมี
การสำรวจและออกแบบโครงสร้ า งเพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาได้ ต รงจุ ด โดยใช้
งบประมาณที ่ ค ุ ้ ม ค่ า การเก็ บ ข้ อ มูล สำรวจทางด้ า นกายภาพ ทางด้ า น
วิศวกรรมปฐพี และการศึกษาพฤติกรรมของน้ำใต้ดินและความชื้นในบริเวณ
คอสะพานเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาครั้งนี้ได้สำรวจเก็บข้อมูลก่อนการก่อสร้าง
โดยพิ จ ารณาออกแบบโครงสร้ า งระบบกำแพงกั น ดิ น เสริ ม แรงโดยใช้
กรณีศึกษา สะพานวังเย็น อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันน้ำในวัสดุมวลรวมและความชื้นภายในกำแพง
กันดินเสริมแรง รวมถึงการตรวจวัดการเอีย งตัว ที่ด้า นหน้า กำแพง ซึ่ง
สามารถแสดงผลได้ทันทีทันใดโดยระบบโทรมาตร ซึ่งผลจากการศึก ษาวิจัย
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงความชื้น และค่าการเอียงตัวอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
คำสำคั ญ : โครงสร้ า งคอสะพาน, กำแพงกั น ดิ น เสริ ม แรงด้ ว ยวัสดุ
สังเคราะห์, การตรวจวัดสภาพโครงสร้าง

Abstract
Failure of bridge abutment becomes increasingly frequent
nowadays. The major cause is related to the torrential river flow
with high erosive force, the high moisture content and seepage
force in the earth structure, as well as the deterioration of the
old abutment. In order to retrofit these abutments, proper
investigation and design are needed to pinpoint the cause of
problem for worthwhile use of budget. The geographical,
geotechnical survey of the site and the information moisture and

pore-water pressure are of great importance. This study involved
site investigation, analysis and design of a geosynthetic reinforced
soil wall type bridge abutment with of Wangyen bridge, Dan
Makham Tia District, Kanchanaburi province. Instrumentations
were also installed at the wall including pore-water pressure, soil
moisture as well as tilting of the wall face using KU in- placed
inclinometer. The monitoring results can be obtained real- time
through a telemetering system. According to the results, the
change in moisture and inclination of wall face were within the
safe limit.
Keywords: Bridge abutment, Mechanically Stabilized Earth
Wall, Monitoring

1. คำนำ
การพังทลายของถนนบริเวณคอสะพานเกิดปัญหามากขึ้นในปัจจุบนั โดย
การพิบัติที่เกิดขึ้นมีปัจจัยหลัก คือ ปริมาณน้ำฝนสะสม เนื่องจากฝนตกหนัก
ยาวนานและการมีสิ่งกีดขวางปิดทางน้ำ ส่งผลให้น้ำมีการเอ่อล้นตลิ่งและเกิด
การไหลแบบปั่นป่วน จึงเกิดการกัดเซาะบริเวณใต้คอสะพานหลายแห่ง จาก
งานวิจัยด้านการตรวจวัดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำในลาดดิน
ธรรมชาติ และกำแพงเสริมแรง [1-5] พบว่า น้ำฝนและลักษณะการระบาย
น้ำในลาด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรงดันน้ำในลาดดินและโครงสร้างกำแพง
กันดินเพิ่มขึ้น จากค่าลบในฤดูแล้งสู่ค่าบวกในฤดูฝนจนนำไปสู่การเคลื่อนตัว
ของลาดและโครงสร้าง รวมถึง การพิบัติ วิศวกรผู้ออกแบบต้องพิจารณา
ระบบระบายน้ำภายในของลาดและโครงสร้า งกำแพงกันดินให้เหมาะสม
การเลือกใช้วัสดุถม (Back Fill)และวัสดุเสริมกำลังดินในการแก้ปัญหา จาก
รายงานของ Durukan & Tezcan [6] พบว่าส่วนประกอบที่ใช้งบประมาณ
มากที่สุดของระบบเสริมกำลังดินคือ วัสดุที่ใช้ในการเสริมกำลังซึ่งจะเท่ากับ
40% ของต้นทุนการก่อสร้างซึ่งจริงๆแล้วนั้นคุณสมบัติของดินที่ใช้ถม (Back
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Fill) และวัสดุสังเคราะห์ที่ช่วยในการระบายน้ำได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วย
ลดต้นทุนงบประมาณการก่อสร้างได้เช่นกัน
ในบทความนี ้ ไ ด้ น ำเสนอกรณี ศ ึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง เสถี ย รภาพของ
โครงสร้า งคอสะพานโดยการออกแบบเป็นระบบกำแพงกันดินเสริมแรง
พร้อมศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างหลังการก่อสร้าง โดยการติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดความชื้น และการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลัง
ข้อมูลที่นำเสนอนี้วิศวกรโยธาอาจสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
และ แก้ไขคอสะพานทรุดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

2. การสำรวจและออกแบบ
งานศึกษาวิจัยนี้ เป็นงานเก็บข้อมูลพื้นที่เสียหายของคอสะพานที่เกิดขึ้น
จริ ง โดยการทดสอบในสนาม การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ต ิ ข องดิ น และติ ด ตั้ ง
เครื่อ งมือ วิเคราะห์เก็บข้อมูลด้านกายภาพ และพฤติกรรมของน้ำใต้ดิน
การเคลื อ นตั ว ของโครงสร้ า งหลั ง การก่อ สร้ า ง เพื ่ อ นำมาเปรีย บเทีย บ
ประสิทธิภาพของการออกแบบแก้ไขคอสะพานทรุดตัว
2.1 สำรวจเก็บข้อมูลทางวิศวกรรม
2.1.1 สำรวจเก็บระดับบริเวณพื้นที่ศึกษาสามารถเขียนเส้นชั้นความสูง
รูปที่ 2 ผลเจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณสะพานวังเย็น ข้ามแม่น้ำแควน้อย
รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบท ความยาว 150.00 ม.กว้าง 10.00 ม. ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพ
Model
Unit weight Cohesion
บริเวณความเสียหายเกิดขึ้นบริเวณคอสะพานฝั่งขวา มีความยาวประมาณ
(kN/m3)
(kPa)
10 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1
Fill material (#57 stone)
Medium dense silty sand
Loose clayey sand
Medium dense silty sand (2)
Very dense sand
Gabion
Gravel

17
18
18
18
19
17
17

0
0
0
0
0
0
0

Friction
angle
(degree)
40
32
27
33
35
32
32

2.2 การออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลอง
2.2.1 ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่อ งจากพื้นที่โ ครงการสะพานวังเย็น อ.ด่า นมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี เกิดการกัดเซาะของมวลน้ำมหาศาลของแม่น้ำ แควน้อยซึ่ง
รูปที่ 1 แบบแปลนแสดงพืน้ ทีโ่ ครงการ
เพิ่มขึ้นทุก ๆปีจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คอสะพานเกิดการ
ทรุดตัวขึ้นหลายแห่ง และพื้นที่บริเวณตลิ่งดังกล่าวที่สภาพเป็นดินทรายเกิด
ผลการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณโครงการเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของดิน
การกัดเซาะและพังทลาย
และงานฐานรากทางวิศวกรรม แสดงดังรูปที่ 2 โดยชั้นดินเดิมเป็นชั้นทราย
2.2.2 แนวทางการพิจารณาแก้ไข
ขนาดเม็ดสม่ำเสมอและทรายปนทรายแป้งความแน่นปานกลาง (medium
จากการสำรวจทำการเก็บค่าระดับพื้ นที่โครงการ ข้อมูลดิน พบว่าใน
dense SP, SM) ตั้งแตผิวดินถึงความลึก 13 เมตร และ พบชั้นทรายหลวม
ปนดินเหนียว (SC) ถึงความลึกประมาณ 14.5 เมตร จากนั้นจึงพบชั้นทราย การออกแบบโครงสร้างอาคาร จะต้องเลือกใช้โครงสร้างที่สามารถป้องกัน
แน่นปานกลาง ถึงแน่นมาก จนถึงความลึก 18 เมตร จนถึงชั้นหินผุ จากผล การกัดเซาะและมีเสถียรภาพ และสามารถทนการทรุดตัวได้ดี ดังนั้นจึงเลือก
พิจารณาการออกแบบเป็นโครงสร้างกำแพงกันดิน เสริมแรง การออกแบบ
การเจาะสำรวจผู้ออกแบบจึงกำหนดค่าพารามิเตอร์ดังแสดงในตารางที่ 1
โครงสร้างกำแพงกันดินต้องมีขนาดที่เหมาะสม สามารถก่อสร้างได้ง่ายโดย
ไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานของเครื่อ งจักร ในส่วนของกำแพงกันดินจึ ง
INF02-2
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พิจารณาใช้แผ่นตาข่ายเสริมแรง (Geogrid) เสริมกำลังดินเป็นชั้นๆ ให้มี
ความยาวของ Geogrid พอเพียงที่สามารถรับแรงด้านข้างได้ เปรียบเสมือน
โครงสร้าง Gravity Wall และปิดทับหน้าด้วยวัสดุที่สามารถก่อสร้างได้ง่าย
และรวดเร็ว จึงพิจารณาเลือกใช้บล็อกคอนกรีตในการการป้องกันการกัด
เซาะด้านหน้าองค์อาคาร วัสดุที่ใช้ถมที่เหมาะสมควรระบายน้ำได้ด้วยเพื่อ
ลดแรงดันน้ำใต้ดิน จึงเลือกใช้วัสดุหิน หินเกล็ด มีขนาดเฉลี่ย 3/8 นิ้ว เป็น
วัสดุถมและใช้วัสดุกรอง (Filter Material) ที่ห่อหุ้มด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
รูปที่ 4 รูปแบบการวิเคราะห์เสถียรภาพกำแพงกันดินเสริมแรง
(Geotextile) และมีท่อระบายน้ำที่เจาะเป็นรูพรุนเพี่อระบายน้ำให้ออกจาก
2.2.4 ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ
มวลดินเร็วที่สุด
จากผลการวิเคราะห์พบว่าเสถียรภาพโดยรวมของระบบเมื่อทำการขุด
นอกจากนั ้ น กำแพงกั น ดิ น เสริ ม กำลั ง (Mechanically Stabilized
Earth Wall) จัดเป็นระบบโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่ น และทนต่อการทรุด เปิด มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 1.256 ซึ่งมากกว่าค่าความปลอดภัยขั้นต่ำ
ตัวได้ดี โดยผู้ออกแบบได้วิเคราะห์เสถียรภาพทั้งภายในและภายนอก ตามข้อกำหนด FS = 1.25 (WSDOT, 2006) ดังแสดงในรูปที่ 5
(Internal & External Stabilities) โดยวิเคราะห์เสถียรภาพภายนอกหรือ
โดยรวม (Global Stability) ด้วยวิธี Limit Equilibrium Method, LEM ซึ่ง
สามารถคำนวณหาหน้า ตัดของการ Slide ที่มีอั ตราส่ว นความปลอดภัย
(Safety Factor) ต่ำสุดได้ ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพภายในจะทำการ
คำนวณด้วยมาตรฐาน FHWA NHI 00043 ประกอบด้วยการวิเคราะห์กำลัง
ของตาข่ายสังเคราะห์เสริมกำลังดิน (Geogrid) ว่าสามารถรับแรงดึงที่เกิดขึ้น
และไม่เกิดการขาด (Tensile rupture) หรือรูดออกจากกันได้ (Pull out)
รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพการขุดเปิดหน้าตัดเพือ่ ทำการก่อสร้าง
รวมทั้งเสถียรภาพพื้นฐานของกำแพงกันดินอันได้แก่ Overturning, Sliding
และ Bearing Stabilities
จากผลการวิเคราะห์พบว่าเสถียรภาพโดยรวมของโครงสร้างที่สภาวะ
ระดับน้ำลดลงต่ำสุด (Drawdown) มีบริเวณที่เกิดวงวิบัติแบบโดยรวมที่น้อย
2.2.3 การออกแบบวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ออกแบบจะคำนึงถึงความปลอดภัยในขั้นตอนการขุด ที่สุด (Global stability) ค่าความปลอดภัยเท่ากับ 1.415 ซึ่งมากกว่าค่าขั้น
เปิดหน้าดินเป็นสำคัญ โดยจะต้องมีเสถียรภาพที่เพียงพอสำหรับการทำการ ต่ำตามมาตรฐาน FS = 1.3 ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยมีค่าความปลอดภัยดัง
ขุดเปิดเพื่อก่อสร้าง และมีค่าความปลอดภัย (Safety Factor) ที่เพียงพอ ตารางที่ 2 อนึ่ง ลัก ษณะของเส้น contour ของค่า FS ในรูป ที่ 6 รวม
ตำแหน่งของ Local stability ที่จุดอื่นๆด้วย เช่นที่ผิวดิน แต่เนื่องจากเป็น
ตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ FS = 1.25 (WSDOT, 2006) แสดงดังรูปที่ 3
โดยในโครงการนี ้ จ ะทำการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งกำแพงกั น ดิ น แบบ ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำแพงจึงไม่นำค่า FS ในส่วนเหล่านั้นมาพิจารณา
Modular Block Wall ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะ MSE Wall เพื่อใช้สำหรับค้ำ
ยันดิน โดยจะมีความสูงของกำแพงที่ 5.00 เมตร และมีระยะล้วงฝังลึกของ
Global stability
ตาข่ายสังเคราะห์เสริมกาลัง (Geogrid) ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร และมีกำลัง
รับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 21.2 kN/m ในทุกๆระยะห่าง 0.30 และ 0.45 เมตร
ตลอดความสูงกำแพง ด้านล่างของกำแพงจะก่อสร้างในรูปแบบเกเบี้ยนและ
มีฐานหินทิ้งในการรับน้ำหนักของฐานรากเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณ
Toe แสดงรูปแบบดังรูปที่ 4
รูปที่ 6 ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้างกำแพงกันดิน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยของโครงสร้างแต่ละกรณี
Analysis case
Open cut
Global stability
Overturn (External stability)
Sliding (External stability)
Bearing pressure (External stability)

รูปที่ 3 รูปแบบการวิเคราะห์เสถียรภาพการขุดเปิดหน้าดิน
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F.S. (Model)
1.256
1.415
5.340
1.650
8.860

F.S. (Standard)
1.25
1.30
2.00
1.50
2.50
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3. การตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้าง

4m
0.5 m

ถึงแม้ว่าค่าความปลอดภัยจากการวิเคราะห์ เสถียรภาพของกำแพงมีค่า
สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่ในระหว่างการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแรงดันน้ำ ความชื้นในดิน ซึ่งอาจส่งผลต่อ การใช้งานและความ
แข็งแรงของโครงสร้าง ในโครงการนี้จึงมีการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้าง
ในระยะยาวโดยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
3.1 การติดตั้งอุปกรณ์ในสนาม
การติดตั้งอุปกรณ์วัดความชื้นและวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน
เสริมแรงที่ก ่อ สร้า งเพื่อ ซ่อ มแซมการพังทลายของลาดดินบริเวณตอม่อ
สะพานวั ง เย็ น โดยทำการติ ด ตั ้ ง อุ ป กรณ์ ว ั ด ความชื ้ น (Time Domain
Reflectometry ,TDR) ทั้งหมด 6 จุด โดยบรรจุเซนเซอร์ลงในถุงทรายที่ทำ
จากแผ่นใยสังเคราะห์ geotextile เพื่อ ป้องกันความเสียหายขณะบดอัด
นอกจากนี้ geotextile ยังสามารถระบายช่วยในการระบายน้ำทำให้น้ำ ไม่
สะสมภายในถุง โดยติดตั้งภายในชั้นวัสดุถมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นละ 2 จุด
และติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำ (Pressure sensor) ภายในกำแพง 1 จุด
และติดตั้งบริเวณแม่น้ำอีก 1 จุดเพื่อวัดระดับน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 7

KU-Inplace
inclinometer

5

6

3

4

1

2

7

8

TDRsensor
Pressure sensor

รูปที่ 9 ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดในสนาม

ผลจากการตรวจวัดความชื้นภายในกำแพงกันดินเสริมแรงบริเวณตอม่อ
สะพานวังเย็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ได้ผลสรุปดังรูปที่ 10
แสดงให้เห็นปริมาณน้ำ ในมวลดินโดยปริ มาตร (Volumetric moisture
content) มีค่าคงที่ในช่วงที่ไม่มีฝนตกและหลังจากที่ฝนตกปริมาณน้ำใน
มวลดินมีค่าเพิ่มขึ้น จากข้อมูลข้างต้นพบว่าหลังจากที่ฝนตกปริมาณจะสะสม
บริเวณด้านหน้าของกำแพงกันดินซึ่งเป็ นบริเวณสำหรับการระบายน้ำ และ
เห็นได้ว่าหลังจากฝนตกปริมาณน้ำในมวลดินมีค่าลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็น
ว่าหลังจากฝนตกยังคงมีปริมาณน้ำคงเหลือในกำแพงกันดินอยู่บ้าง

TDR
Sand

รูปที่ 7 อุปกรณ์วัดความชื้นที่บรรจุในถุงทราย

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน KU-In
place inclinometer ซึ่งพัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 8 จุด โดยติดเข้ากับท่อ PVC ซึ่ง
ยึดเข้ากับบล็อกคอนกรีตด้านหน้ากำแพงเป็นแนวในการติดตั้งตลอดระนาบ
ความสูงของกำแพง ดังแสดงในรูปที่ 8

KU-In place inclinometer

รูปที่ 10 กราฟแสดงปริมาณน้ำในมวลดินโดยปริมาตรและปริมาณน้ำฝนสะสม
ในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563

จากการเก็บข้อมูลลักษณะการกระจายตัวของความชื้นภายในกำแพง
โดยอุปกรณ์ TDR พบว่าก่อนฝนตกปริมาณความชื้นภายในกำแพงกันดินมี
ค่าค่อนข้างต่ำ โดยจุดที่มีความชื้นสะสมสูงสุดคือตำแหน่งที่ 4 มีปริมาณน้ำ
โดยปริมาตรเท่ากับ 2.1% ดังแสดงในรูปที่ 11a) หลังจากฝนตกในวันที่ 15
มีนาคม 2563 พบว่าปริมาณน้ำโดยปริมาตรเพิ่มสูงขึ้น และสะสมบริเวณ
ด้านหน้าของกำแพงซึ่งเป็นบริเวณสำหรั บการระบายน้ำ ดังแสดงในรูปที่
11b) อนึ่ง ลักษณะการกระจายความชื้นในรูปแบบเส้น Contour นี้เป็นการ
ประมาณจากค่าที่ตรวจวัดทั้งหมด 6 จุดดังแสดงในรูปที่ 11 เส้น Contour
ที่ได้อาจมีความแตกต่างจากความเป็นจริง ในอนาคตควรมีการตรวจวัดเพิ่ม
โดยวิธี Resistivity เพื่อยืนยันผลการตรวจวัดนี้ต่อไป

รูปที่ 8 อุปกรณ์วัดการเคลือ่ นตัวของกำแพง KU-In place inclinometer
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a)

Initial condition

b) After rainfall
รูปที่ 11 ลักษณะการกระจายความชืน้ ของวัสดุถมภายในโครงสร้างกำแพง
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ซึ่งห่อ หุ้มอุปกรณ์ TDR ในการแปลงจากค่า ความชื้นเป็นแรงดูด ในการ
ทดสอบนี้ใช้วิธีการวัดแบบจุด (Point Wise Measurement) โดยใช้ KUTensiometer ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการในการวัดแรงดูด ขั้นตอนการเตรียม
ตัวอย่างโดยใช้ Mold ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5 มิลลิเมตร และ
สูง 22 มิลลิเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติดินในสนามจริงใช้การบดอัด
ตัวอย่างแบบ Static compaction โดยควบคุมน้ำหนักที่ 95% เมื่อบดอัด
แล้วจึงใช้ฐานอลูมิเนียมปิดด้านล่างแล้วใช้ฝาท่อ PVC เจาะรูสำหรับการ
ติดตั้ง KU-Tensiometer ด้านบน และปิดช่องว่างโดยรอบโดยใช้เ ทปเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียความชื้น
ขั้นตอนการทดสอบแต่ละจุดจะทำการเปลี่ยนแปลงความชื้นโดยการ
เพิ่มหรือลดความชื้น โดยจะเพิ่มจนใกล้ถึงจุดที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำ (Wetting
path) และจะทำการลดความชื้น (Drying path) ในแต่ละจุดของการเพิ่ม
หรือลดความชื้นจะต้องมีการบ่มให้ความชื้นกระจายตัวทั่วทั้งตัวอย่างก่อนจึง
จะทำการวัดแรงดูดได้ จากนั้นสอดเซ็นเซอร์เข้าไปที่ช่องที่เจาะรูแล้วจึงใช้ดิน
น้ำมันยึดไม่ให้ขยับและป้องกันการสูญเสียความชื้นขณะทดสอบ
การสร้างแบบจำลอง (Curve fitting) ข้อมูลของเส้นอัตลักษณ์ของดิน
ในการทดลองนี้ใช้สมการของ Van Genuchten (1980) ดังแสดงในสมการ
ที่ 1
 = r +

 s − r
m

   
ผลการตรวจวัดระยะเวลา 2 เดือ นหลังจากการก่อ สร้า งและติ ด ตั้ ง
1+   
อุปกรณ์ตรวจวัด KU-In place inclinometer เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การ
  a  
(1)
เคลื ่ อ นตั ว ด้ า นข้ า งของกำแพงในแต่ล ะช่ว งของกำแพง พบว่ า หลังจาก
โดย 𝜃 คือ ความชื้นเชิงปริมาตร (Volumetric water content)
ก่อสร้างเสร็จ เป็นเวลาหนึ่งเดือนกำแพงมีการเคลื่อนตัว ด้านข้างเล็กน้อย
ประมาณ 2 มิลลิเมตร หลังจากเกิดฝนตกกำแพงมีการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นเป็น
คือ ความชื้นเชิงปริมาตรที่จุดอิ่มตัวด้วยน้ำ
3 มิลลิเมตร และหลังจากก่อสร้างเสร็จเป็นเวลา 2 เดือนพบว่ากำแพงกันดิน
𝜃
คือ ความชื้นเชิงปริมาตรที่จุด residual
เสริมแรงมีการเคลื่อนตัวประมาณ 5 มิลลิเมตรดังแสดงในรูปที่ 12 ซึ่งสรุปได้
𝜓 คือ แรงดันน้ำ ด้า นลบหรือ แรงดูด (suction) โดยที่ a, n
ว่าโครงสร้างกำแพงกันดินเสริมแรงในระยะเวลาดังกล่าวมีความมั่นคงและ
และ m เป็นตัวแปรสำหรับ curve fitting จากการเทียบกราฟได้ค่าตัวแปร
เป็นโครงสร้างที่สมดุล เพื่อพิจารณาจากเกณฑ์ในงานวิจัยโดย [5]
ปรับค่า p, m และ n ดังแสดงในรูปที่ 13
n

รูปที่ 12 การเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน
รูปที่ 13 เส้นอัตลักษณ์ของทราย
2.3.2 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันน้ำที่ติดตั้งไม่สามารถวัดค่าแรงดันน้ำ
จากผลการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการเพื่อทำนายเส้นอัตลักษณ์ของ
ติดลบได้โดยตรงในวัสดุถมซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ ในการศึกษานี้จึงใช้ เส้นอัต ดินสามารถนำไปใช้ในการคำนวณแรงดันน้ำ ด้า นลบของวัสดุถ มภายใน
ลักษณ์ของดิน (Soil-Water Characteristic Curve, SWCC) ของวัสดุทราย กำแพงกันดินเสริมแรงได้
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ผลจากการวิเคราะห์พบว่า แรงดันน้ำด้านลบมีค่าสูงบริเวณผิวด้า นบน
วิศวกรรมปฐพี เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
ของวัสดุถม แรงดันน้ำด้านลบบริเวณกึ่งกลางความสูงของกำแพง มีค่าแรง
แห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ. ชลบุรี
ดันน้ำด้านลบต่ำที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 13a) หลังจากฝนตกพบว่าแรงดันน้ำ [2] อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, จิรโรจน์ ศุกลรัตน์, อภินิติ โชติสังกาศ และ เอก
ด้านลบตอบสนองต่อปริมาณน้ำฝน ในบริเวณที่มีความชื้นสะสมสูงทำให้มี
นรินทร์ จินะวงศ์ (2555) การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาการชะ
แรงดูด (suction) ต่ำดังแสดงในรูปที่ 13b)
ล้างพังทลายของลาดคันทาง กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) – ดอยอิ น ทนนท์
kPa
บริเวณ กม. 42 วารสารทางหลวง ปีที่ 49 ฉบับ ที่ 3 พฤษภาคมมิถุนายน 2555 หน้า 20-27
[3] Rahardjo, H. , Satyanaga, A. , Hoon, K. , Sham, W. L. , Aaron,
Ong, C. L. , Huat, B. B. K. , Fasihnikoutalab, M. H. , Asadi, A. ,
Rahardjo, P.P., Jotisankasa, A., Thu, T.M. & Viet, T.T. (2015)
“Slope Safety Preparedness in Southeast Asia for Effects of
Climate Change” In Joint Technical Committee JTC-1, JTCkPa
a) Initial condition
1 TR3 Forum ‘ Slope Safety Preparedness for Effects of
Climate Change’ 17 and 18 November 2015 Naples, Italy
[4] ประกิต ไชยศรี, อภินิติ โชติสังกาศ และพิสิฐ ศรีวรานันท์ (2562)
ผลกระทบจากสภาวะน้ำใต้ดินต่องานออกแบบปรับปรุงเสถียรภาพ
ของลาดคันทาง ถนนบริเวณเชิงเขาด้วยวัสดุเสริมแรง : กรณีศึกษา
ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 10-12
กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี หน้า 2684 -2691
b) After rainfall
https://www.ncce24.org/qr/qrcode.php
รูปที่ 14 ลักษณะการกระจายแรงดูด (Suction) ภายกำแพงกันดิน
[5] Tarawneh, Bashar & AL-Bodour, Wassel & Masada, Teruhisa.
( 2 0 1 8 ) . Inspection and Risk Assessment of Mechanically
4. บทสรุป
Stabilized Earth Walls Supporting Bridge Abutments.
บทความนี้นำเสนอกรณีศึกษาการสำรวจและออกแบบแก้ไขคอสะพาน
Journal of Performance of Constructed Facilities. 3 2 .
ทรุดตัว สะพานวังเย็น จ.กาญจนบุรี โดยใช้โครงสร้างกำแพงกันดินเสริมแรง
10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001132.
โดยวัสดุถมเป็นหินเกล็ด มีขนาดเฉลี่ย 3/8 นิ้ว เป็นวัสดุถม ที่มีระบบระบาย
[6] Durukan, Z., Tezcan, S.S. (1992) Cost analysis of reinforced
น้ำภายในพบว่า เสถียรภาพของโครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถ
soil walls. Geotextiles and Geomembranes, Volume 11,
ทนการกัดเซาะได้ดี และได้ดำเนินการติดตั้งอุป กรณ์ตรวจวัดเพื่อศึกษา
Issue 1, 1992
พฤติ ก รรมในระยะยาวของกำแพงกั น ดิ น โดยอุ ป กรณ์ KU-inplaced
[7] Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil
Inclinometer และ TDR พบว่า การเคลื่อนตัวไม่เกิน 5 มม. ในช่วง 2 เดือน
Slopes Design and Construction Guidelines by J.A. DiMaggio,
แรกภายหลังการก่อ สร้า ง และความชื้นในกำแพงค่อ นข้า งมี ค่า คงที ่ ใ น
FHWA-NHI-00-043, March 2001.
ช่วงแรก ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการติดตามผลการตรวจวัดในช่วงฤดูฝนต่อไปใน
[8] Geotechnical Design Manual M 46-03.01, Washington State
ระยะยาว
Department of Transportation (WSDOT), January 2010.
[9]
van Genuchten, M. Th. (1980) A closed-form equation for
กิตติกรรมประกาศ
predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils.
ขอบคุณ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและผู้ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
Soil. Sci. Soc. Am. J. 44:892-898
ครั้งนี้และ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ครอบครัว ที่คอยเป็นกำลังใจและเป็นที่รัก
ยิ่ง

เอกสารอ้างอิง
[1] อภินิติ โชติสังกาศ, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล และ นิพนธ์ ธีระชัยกุล
พานิช (2558) เทคโนโลยีสำรวจการไหลซึมน้ำใต้ดินด้วยเสียงในงาน
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพานคอนกรีตอัดแรง เมื่อรับน้ำหนักของรถบรรทุกไทยตาม
ข้อกำหนดใหม่ของกรมทางหลวง และรถบรรทุกตามมาตรฐานของสมาคมทางและการขนส่งสหรัฐอเมริกา
(AASHTO-HL93)
Comparison of stresses analyses on the prestressed concrete bridge subjected to Thai trucks
according to the Department of Highway’s Regulation and the AASHTO standard truck
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอความแตกต่างของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพาน
คอนกรีตอัดแรง เมื่อรับน้ำหนักของรถบรรทุกไทยที่ประกาศใช้ใหม่ตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง และรถบรรทุก ตามมาตรฐานของสมาคมทาง
หลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา เนื่อ งจากปัจจุบ ันประเทศไทยมีการ
กำหนดให้ใช้น้ำหนักบรรทุกที่ หลากหลายตามประกาศใหม่ของกรมทาง
หลวงสำหรับการออกแบบสะพาน ส่วนการออกแบบสะพานแบบดั้งเดิมจะ
อ้างอิงจากมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกากัน
อย่างแพร่หลาย โดยนำเอาน้ำหนักรถบรรทุกและค่าตัวคูณกำลัง รวมทั้ง
วิธีการออกแบบมาใช้งาน ทั้งนี้การศึกษาจะใช้วิธ ีการจำลองโครงสร้า ง
สะพานคอนกรีตอัดแรงแบบต่อเนื่องสามช่วงสะพาน ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิ เ มนต์ ร ั บ น้ ำ หนั ก รถบรรทุ ก ไทยตามประกาศของกรมทางหลวงที่
ประกาศใช้ใหม่และน้ำหนักรถบรรทุก ตามมาตรฐานของสมาคมทางหลวง
และการขนส่งสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้น้ำหนักกระทำบนสะพานที่มี
ความยาวช่วงเท่ากับ 35 เมตร จำนวน 3 ช่วง ความยาวสะพานรวมทั้งหมด
เท่ากับ 105 เมตร พร้อมเปรียบเทียบพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นใน
สะพานคอนกรีตอัดแรงกับค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ เพื่อศึกษาความเหมาะสม
ของการกำหนดน้ ำ หนั ก รถบรรทุ ก และการนำมาปรั บ ใช้ ส ำหรั บ การ
ออกแบบสะพานในประเทศไทย
คำสำคัญ: โครงสร้างสะพาน, คอนกรีตอัดแรง, น้ำหนักรถบรรทุกมาตรฐาน
กรมทางหลวง, น้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่ง
สหรัฐอเมริกา

Abstract
This paper presents a comparison of stresses on the
prestressed concrete bridge subjected to truck loads according
to new regulations announced by the department of highway

and the AASHTO standard truck. In these regulations, various
types of truck loads were allowed to use in bridge design while
the AASHTO standard truck loads were widely used for the
existing bridges. The three-span of prestressed concrete bridges
were simulated and analyzed by the finite element method.
These models were subjected to the loads according to new
regulations announced by the department of highway and
AASHTO standard truck. The bridge models have spans of 35
meters and the total length is 105 meters. The analyses were
carried out to determine the stresses induced in the crosssection of a prestressed concrete bridge and then compared to
the allowable stresses. The conclusions were made for each
type of truck loads which can affect the serviceability of the
bridge.
Keywords: Structural bridge, Prestressed concrete, Truck load
according to the Department of Highway, AASHTO standard
truck loads

1. บทนำ
ในอดีตทีผ่านมากรมทางหลวงได้มีป ระกาศ เรื่อง การกำหนดพิกัด
น้ำหนักของรถบรรทุก สิบล้อ ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2519 จนถึงปี พ.ศ. 2548
นั้น ต่อ มารถบรรทุก ในประเทศไทยได้มีก ารพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจึงได้มี
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และ
ผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 1 ถึง 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง
2558 [1-8] เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย
จากการสั ญ จรบนทางหลวงพิ เ ศษ ทางหลวงแผ่ น ดิ น และทางหลวง
สัมปทาน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับรถกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ และกำหนดพิกัด
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น้ำหนักของรถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ แต่เนื่องจากสะพานเดิมในประเทศไทย
ที่ได้มีการก่อสร้างเสร็จก่อนมีประกาศดังกล่าวยังคงรับน้ำหนักบรรทุก ตาม
การออกแบบตามมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่ ง
สหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกใช้งานแบบเดิม และต่อมา
ได้มีการกำหนดวิธีการออกแบบและน้ำหนักบรรทุกใหม่ เรียกว่า วิธีตัวคูณ
เพิ ่ ม และความต้ า นทานน้ ำ หนั ก HL-93 [9] ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย น้ ำ หนั ก
ยุ ท โธปกรณ์ (Tandem Load) น้ ำ หนั ก รถบรรทุ ก (Truck Load) และ
น้ำหนักช่องจราจร (Lane Load) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาความ
แตกต่างของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพานคอนกรีตอัดแรง เมื่อรับน้ำหนัก
รถบรรทุกแต่ละประเภทตามประกาศต่าง ๆ ใหม่ของกรมทางหลวงและ
น้ำ หนัก บรรทุก ตามมาตรฐานการกำหนดวิธ ีก ารออกแบบและน้ำ หนัก
บรรทุกใหม่ของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา และนำผลที่
ได้ จ ากการวิ จ ั ย มาวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของการกำหนดน้ ำ หนั ก
รถบรรทุก และปรับใช้สำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทย โดย
พิจารณาจากสภาวะการใช้งานของโครงสร้างเดิมเป็นหลัก

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นภายในสะพาน
คอนกรีตอัดแรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการรับน้ำหนักบรรทุกตามประกาศ
ต่าง ๆ ของกรมทางหลวงและน้ำหนัก บรรทุก HL-93 ตามมาตรฐานของ
สมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกาเทียบกับค่าหน่วยแรงที่ยอมให้
ของคอนกรีต ลวดอัดแรง และเหล็กเสริม โดยการจำลองโครงสร้างสะพาน
คอนกรีตอัดแรงแบบต่อเนื่องสามช่วงสะพาน ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ พร้อมทั้งเสนอความเหมาะสมของการกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกไทย
เพื่อนำมาปรับใช้สำหรับการออกแบบสะพาน

3. ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึก ษางานวิจ ัย และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้อ งกับการ
ออกแบบสะพาน และการรับน้ำหนักบรรทุกไทยและน้ำหนักบรรทุกตาม
มาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งการใช้
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการจำลองโครงสร้างสะพาน มีรายละเอียด
ดังนี้
Tabsh, S. W. and Tabatabai, M. (2544) [10] งานวิ จ ั ย ศึ ก ษา
น้ำหนักของรถบรรทุกที่ไม่มีประกาศใช้งานตามกฎหมายและมี ขนาดเกิน
กว่า ที่ก ำหนด ซึ่งไม่สามารถคำนวณด้ว ยวิธ ีตัว คู ณความต้า นทานและ
น้ ำ หนั ก บรรทุ ก ตามมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่ ง
สหรัฐอเมริกา สำหรับสะพาน 126 แห่ง เพื่อพัฒนาค่าตัวแปรการกระจาย
น้ำหนักบนสะพานอย่างง่าย จากผลการวิเคราะห์เมื่อเพิ่มความกว้างของล้อ
รถบรรทุกทำให้ค่าตัวแปรการกระจายน้ำหนักมีค่าลดลง และส่งผลต่อแรง
เฉือนมากกว่าโมเมนต์ดัด โดยเฉพาะคานรองรับสะพานที่มีระยะห่างมาก
ส่วนคานรองรับสะพานที่มีระยะห่างน้อยจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากล้อ
รถบรรทุกจะกระทำต่อพื้นที่รับแรงของคานรองรับเดียวเสมอ
กรรณิการ์ ริมดุสิต และ สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ (2548) [11] งานวิจัย
ศึกษาการออกแบบสะพานในประเทศไทย ที่มีการนำน้ำหนักรถบรรทุกตาม
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มาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ แต่
เนื่องด้วยรถบรรทุกที่มีการใช้งานของประเทศไทยหรือรถสิบล้อ มีลักษณะ
รูปร่าง น้ำหนักบรรทุกรวม และน้ำหนักลงเพลาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่
นำมาปรับใช้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของสะพานนั้น ๆ ทั้งนี้ใน
การศึกษามุ่งเน้นเพื่อคำนวณหาและเปรียบเทียบค่าโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน
สูงสุดสมบูรณ์ โดยไม่รวมแรงกระแทกและค่าการกระจายน้ำหนักของล้อ
สำหรับสะพานช่วงเดียวที่มีความยาวช่วงเท่ากับ 10 ถึง 38 เมตร รับน้ำหนัก
บรรทุกสิบล้อและรถบรรทุก ตามมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการ
ขนส่งสหรัฐอเมริกา จากผลการศึกษาพบว่า รถบรรทุกสิบล้อ น้ำหนักบรรทุก
รวมไม่เกิน 26, 28 และ 35 ตัน เกิดค่าโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนสมบู รณ์
มากกว่าน้ำหนักบรรทุกประเภท HS20-44 ตามมาตรฐานของสมาคมทาง
หลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกาในทุกความยาวช่วงสะพาน และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนสูงสุดสมบูรณ์มีค่า มากกว่าเท่ากับ
20.80 และ 20.01 สำหรับความยาวช่วงสะพานเท่ากับ 10 ถึง 20 เมตร
สุนิติ สุภาพ และ ภานุวัฒน์ จ้อยกลัด (2554) [12] งานวิจัยศึกษา
พฤติกรรมของคานสะพานช่วงเดี่ยวธรรมดาที่มีความยาวช่วงสะพานเท่ากับ
5 ถึง 60 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกไทยเทียบกับน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐาน
ของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาสัดส่วนของ
แรงเฉือนและสัดส่วนโมเมนต์ดัดสูงสุดที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า แต่
ละช่วงความยาวสะพานเกิดจากรถบรรทุกต่างชนิดกันและไม่ได้เกิดจาก
รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมมากที่สุด จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจะได้
สัดส่ว นแรงเฉือนและสัดส่วนโมเมนต์ดัดมีค่าแปรผันตามความยาวช่วง
สะพานเท่ากับ 1.12 ถึง 1.89 และ 1.26 ถึง 1.67 ตามลำดับ ทั้งนี้สัดส่วนที่
ได้สามารถนำไปปรับ เพิ่มค่า กำลังออกแบบของน้ำ หนัก บรรทุก จรตาม
มาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า เพื ่ อ ให้
สอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกไทย
สุนิติ สุภาพ และ ภานุวัฒน์ จ้อยกลัด (2554) [13] งานวิจัยศึกษา
การออกแบบสะพานสำหรับวิศวกรออกแบบในประเทศไทย โดยการปรับ
น้ำ หนัก บรรทุกตามประกาศต่า ง ๆ ของกรมทางหลวงให้สอดคล้องกับ
น้ ำ หนั ก บรรทุ ก ตามมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่ ง
สหรัฐอเมริก า ซึ่งค่า ดังกล่า วมีความแตกต่า งกัน ทั้งนี้จ ึงทำการศึก ษา
พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานระบบคานต่อเนื่องสามช่วงที่มี
ความยาวช่วงสะพานไม่เท่ากัน ซี่งมีความยาวช่วงสะพานเท่ ากับ 90 ถึง
180 เมตร เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแรงเฉือนและสัดส่วนโมเมนต์ดัดสูงสุด
จากผลการศึกษาพบว่า แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดสูงสุดในแต่ละรูปแบบ
สะพาน ส่วนใหญ่เกิดจากรถบรรทุกแบบกึ่งพ่วงน้ำหนักบรรทุกรวม 45 ตัน
และจากการวิเคราะห์โครงสร้างยังพบอีกว่า แต่ละความยาวช่ว งสะพานมี
ค่าอยู่ระหว่าง 1.312 ถึง 1.954 เท่าของน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานของ
สมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา และมีค่ามากกว่าสัดส่วนที่ได้
จากการศึกษาสะพานช่วงเดี่ ยวธรรมดาถึงร้อยละ 27.76 ทั้งนี้สัดส่วนที่ได้
สามารถนำไปปรับเพิ่มค่ากำลังออกแบบของน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐาน
ของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
น้ำหนักบรรทุกไทย
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สุนิติ สุภาพ และ ภานุวัฒน์ จ้อยกลัด (2555) [14] งานวิจัยศึกษา
สะพานระบบคานต่อเนื่องสามช่วง ซึ่งมีความยาวช่วงสะพานเท่ากับ 90 ถึง
180 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกที่มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสะพานเป็น
วิธีตัวคูณเพิ่มและความต้านทานน้ำหนัก ซึ่งมีการกำหนดน้ำหนักบรรทุก
HL-93 ที่แตกต่างไปจากน้ำหนักบรรทุกเดิมของไทย HS20-44 และน้ำหนัก
รถบรรทุกตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวง ผลการศึกษาพบว่า แรง
เฉือนและโมเมนต์ดัดสูงสุดในแต่ละรูปแบบสะพานที่พิจารณาจากน้ำหนัก
บรรทุกไทยส่วนใหญ่เกิดจากรถบรรทุกแบบกึ่งพ่วงที่มีน้ำหนักบรรทุกรวม
45 ตัน และจากผลการวิเคราะห์โครงสร้า งจะได้สัดส่ว นแรงเฉือนและ
สัดส่วนโมเมนต์ดัดสำหรับแต่ละความยาวช่วงสะพานเมื่อเทียบกับน้ำหนัก
บรรทุก HL-93 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.974 ถึง 1.413 และมีค่ามากกว่าสัดส่วน
ที่ได้จากการศึกษาสะพานช่วงเดี่ยวธรรมดาร้อยละ 23.25 สัดส่วนที่ได้จาก
การศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวคูณปรับค่ากำลังที่ต้องการของสะพาน
รับ น้ำ หนัก บรรทุก จร HL-93 เพื่อ ให้ผลตอบสนองสู ง สุ ดสอดคล้อ งกั บ
น้ำหนักบรรทุกไทยตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวง
ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ (2559) [15] งานวิจัยศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์
โครงสร้างและออกแบบสะพานแบบต่อเนื่องสามช่วงที่มีการก่อสร้างด้วยวิธี
โครงสร้างยื่นสมดุล รับน้ำหนักบรรทุกและการใช้งานตามการก่อสร้างจริง
โดยจะเปลี่ย นน้ำหนัก บรรทุกตามขั้นตอนต่า ง ๆ ของการก่อ สร้าง จาก
สภาพน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนนำมาซึ่งการพิจารณาผล
ของการสูญเสียแรงดึงของลวดอัดแรงที่เกิดขึ้นทันทีทันใดหลังการถ่ายแรง
และการสูญเสียแรงดึงที่เกิดขึ้นตามเวลาระหว่างการก่อสร้างจนถึงขั้นตอน
การใช้งาน โดยการก่อสร้างดังกล่าวจะเปลี่ยนสภาพจากช่วงคานยื่นช่วง
เดีย วเป็นคานช่วงต่อ เนื่อ งเมื่อ มีการก่อ สร้างเสร็จ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อ ศึกษา
โมเมนต์ดัด แรงเฉือน แรงบิด และหน่วยแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ขั้นตอน
ในการก่อสร้างเทียบกับค่าขีดจำกัดกำลังต้านทานของโครงสร้าง ผลการ
วิเคราะห์โครงสร้างในแต่ละขั้นตอนก่อสร้าง หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีต
อัดแรง และลวดอัดแรงมีค่าน้อยกว่าค่าปลอดภัยในการออกแบบ และเมื่อ
พิจารณาน้ำหนักบรรทุกจรกระทำร่วม ค่าหน่วยแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีค่า
แปรผันตามน้ำหนักบรรทุกจร

4. วิธีดำเนินงานวิจัย
4.1 การจำลองโครงสร้างสะพาน ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
งานวิจัยนี้เป็นการจำลองโครงสร้างสะพานด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ของสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบต่อเนื่อง ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างและการวิเคราะห์แบบจำลองด้วยโปรแกรม Midas Civil 2019
สะพานคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดรูปกล่องแบบต่อเนื่องมีความยาวช่วง
เท่ากับ 35 เมตร จำนวน 3 ช่วง ความยาวสะพานรวมทั้งหมดเท่ากับ 105
เมตร ขนาดหน้าตัดกว้าง 8.50 เมตร ลึก 2.40 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร
ดังแสดงในรูปที่ 1 และกำหนดให้มีจุดรองรับดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ในการจำลองหน้าตัดคอนกรีตอัดแรงนั้น ประกอบด้วยหน้าตัดทั้งหมด
4 รูปแบบ กล่าวคือ หน้าตัดมาตรฐาน (Standard Segmental) หน้าตัด
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บริเวณหัวเสา (Pier Segmental) และหน้าตัดบริเวณปรับแนวลวดอัดแรง
(Deviator Segmental) จำนวน 2 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 2 ตามลำดับ

รูปที่ 1 แปลนและรูปด้านสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบต่อเนือ่ งสามช่วง

รูปที่ 2 ขนาดหน้าตัดสะพานคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดมาตรฐาน หน้าตัดบริเวณหัว
เสา และหน้าตัดบริเวณปรับแนวลวดอัดแรง มีหน่วยเป็นเมตร
ตารางที่ 1 ประเภทของแต่ละจุดรองรับ
จุดรองรับที่ 1
แบบเคลื่อนที่ได้
(Roller
Support)

จุดรองรับที่ 2
แบบยึดหมุน
(Pinned
Support)

จุดรองรับที่ 3
แบบยึดหมุน
(Pinned
Support)

จุดรองรับที่ 4
แบบเคลื่อนที่ได้
(Roller
Support)

คอนกรีตที่ใช้ในงานสะพานคอนกรีตอัดแรงจะต้องมีกำลังอัดประลัย
เท่ากับ 500 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ลวดอัดแรงใช้ในงานสะพานคอนกรีตอัดแรงคือ ลวดเกลียวอัดแรงชนิด
ลวด 7 เส้น และมีก ารคลายแรงดึงต่ำ (low relaxation) เกรด 270 (มี
กำลังดึงประลัย อย่า งน้อ ย 270,000 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว หรือ 18,980
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เนื้อที่หน้าตัดขนาด 15.2 มิลลิเมตร
เหล็กเสริมไม่อัดแรงที่ใช้ในงานสะพานคอนกรีตอัดแรงคือ เหล็กข้อ
อ้อ ย (deformed bar) มี ความต้า นทานแรงดึงที่จุดครากเท่ากับ 4,000
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (SD40)
4.2 การจัดวางน้ำหนักบรรทุก
การจัดวางน้ำ หนัก บรรทุก ตามประกาศต่า ง ๆ ของกรมทางหลวง
กำหนดให้รถบรรทุกเพียงคันเดียวและรถบรรทุกหลายคันเคลื่อนที ่เป็ น
ขบวนในแต่ละช่องจราจร โดยมีระยะห่างระหว่างเพลาหลังของรถคันหน้า
ถึงเพลาหน้าของรถคันหลังที่ตามมาเท่ากับ 9.14 เมตร เต็มช่วงสะพานและ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
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การจั ด วางน้ ำ หนั ก บรรทุ ก ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) มี
รายละเอียดดังนี้ [16]
(1) การหาค่ า โมเมนต์ บ วกสู ง สู ด (Maximum positive moment)
ประกอบด้วยน้ำหนักรถบรรทุก (Truck Load) หรือน้ำหนักยุทโธปกรณ์
(Tandem Load) จำนวนหนึ่งคันต่อหนึ่งช่องจราจรกระทำร่วมกับน้ำหนัก
ช่องจราจร (Lane Load) ดังแสดงในรูปที่ 3
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(4) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 41 ตัน) พ.ศ. 2548
(5) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50 ตัน) พ.ศ. 2548
(6) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน) พ.ศ. 2548
(7) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน) พ.ศ. 2548
(8) รถพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) พ.ศ. 2548
(9) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 49 ตัน) พ.ศ. 2552
(10) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) พ.ศ. 2552
(11) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 45 ตัน) พ.ศ. 2552
(12) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน) พ.ศ. 2552
(13) รถพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน) พ.ศ. 2552
(14) รถพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน) พ.ศ. 2552
(15) รถพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน) พ.ศ. 2552
(16) น้ำหนักยุทโธปกรณ์ (Tandem Load) น้ำหนักรวมไม่เกิน 22.42
ตั น หรื อ 220 กิ โ ลนิ ว ตั น กระทำร่ ว มกั บ น้ ำ หนัก ช่ อ งจราจร
(Lane Load) AASHTO HL-93 ขนาด 0.95 ตัน ต่อ เมตร หรือ
9.30 กิโลนิวตันต่อเมตร
(17) น้ำหนักรถบรรทุก (Truck Load) น้ำหนักรวมไม่เกิน 33.13 ตัน
หรือ 325 กิโลนิวตัน กระทำร่วมกับน้ำหนักช่องจราจร (Lane
Load) AASHTO HL-93 ขนาด 0.95 ตันต่อเมตร หรือ 9.30 กิโล
นิวตันต่อเมตร

รูปที่ 3 เส้นอิทธิพลที่ทำให้เกิดค่าโมเมนต์บวกสูงสุด

(2) การหาค่ า โมเมนต์ ล บสู ง สุ ด (Maximum negative moment)
ประกอบด้วยน้ำหนักรถบรรทุก (Truck Load) จำนวนสองคันต่อหนึ่งช่อง
จราจรกระทำร่วมกับน้ำหนักช่องจราจร (Lane Load) โดยใช้ 90% ของ
โมเมนต์ลบในการออกแบบสะพานดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 เส้นอิทธิพลที่ทำให้เกิดค่าโมเมนต์ลบสูงสุด

(3) การหาค่าแรงเฉือนสูงสุด (Maximum shear force) ประกอบด้วย
น้ำหนักรถบรรทุก (Truck Load) จำนวนหนึ่งคันต่อหนึ่งช่องจราจรกระทำ
ร่วมกับน้ำหนักช่องจราจร (Lane Load) กรณีนี้ไม่ต้องพิจารณาน้ำหนักล้อ
หน้า เนื่องจากจะทำให้แรงเฉือนลดน้อยลงดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 เส้นอิทธิพลที่ทำให้เกิดค่าแรงเฉือนสูงสุด

4.3 รูปแบบและน้ำหนักรถบรรทุก
ในการศึกษาจะเลือกใช้เพียงบางรูปแบบของรถบรรทุกตามประกาศ
ของกรมทางหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2558 ตามที่ได้มีการ
ปรับปรุงเรื่อยมาดังแสดงในรูปที่ 6 ที่น้ำหนักบรรทุกมีผลต่อหน่วยแรงที่เกิด
ขึ้นกับสะพานสูงสุดและน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานของสมาคมทางหลวง
และการขนส่งสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีตัวคูณเพิ่มและความต้านทานน้ำหนัก
HL-93 จำนวนทั้งสิ้น 17 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย

รูปที่ 6 รูปแบบรถบรรทุกตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวง

เนื่องจากตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวงไม่ได้กำหนดระยะห่าง
ระหว่างเพลาของรถบรรทุกหรือตัวรถลากจูง ในการศึกษาจึงได้อ้างอิง
ข้อ มูลจากผู้ว ิจ ัย ที่ ไ ด้ม ีก ารรวบรวมข้อ มู ลระยะห่า งระหว่า งเพลาของ
รถบรรทุกแต่ละรูปแบบที่มีใช้และผลิตในประเทศไทยดังแสดงในรูปที่ 7
สำหรับ ขนาดน้ำ หนัก บรรทุก ต่อ เพลาและระยะห่า งระหว่า งเพลาที ่ ใ ช้
วิเคราะห์ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ
ในการวิเคราะห์โครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ (Moving
Load) จะอาศัยหลักการของเส้นอิทธิพล (Influence Line) โดยการจำลอง
โครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ทั้งนี้การวิเคราะห์โครงสร้างจะไม่
พิ จ ารณาผลของแรงกระแทก (Dynamic Impact Effect) กระทำต่ อ
โครงสร้างสะพาน

(1) รถบรรทุก (น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) พ.ศ. 2548
(2) รถบรรทุก (น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 ตัน) พ.ศ. 2548
(3) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 36 ตัน) พ.ศ. 2548

รูปที่ 7 น้ำหนักลงเพลาและระยะห่างระหว่างเพลาที่ใช้วเิ คราะห์
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ตารางที่ 2 ขนาดน้ำหนักบรรทุกที่ใช้วิเคราะห์
รูปแบบ
น้ำหนักต่อเพลา (ตัน)
น้ำหนัก
1
2
3
4
5
6
บรรทุก*
(1)
5
10
10
(2)
5
5
10
10
(3)
5
10
10
11
(4)
5
5
10
10
11
(5)
5
10
10
10
10
(6)
5
5
10
10
10
10
(7)
5
10
10
8.5
8.5
8.5
(8)
5
10
10
8
8
8
(9)
5
10
10
7.4
7.3
7.3
(10)
5
10
10
6.7
6.7
6.6
(11)
5
5
10
10
6.9
6.8
(12)
5
10
10
11
11
(13)
5
10
10
9.5
8
8
(14)
5
5
10
10
7.5
6.5
(15)
5
5
10
10
10.25 10.25
(16)** 11.21 11.21
(17)**
3.57 14.78 14.78
* อ้างอิงตามรูปแบบรูปแบบรถบรรทุกที่ใช้วิเคราะห์
** กระทำร่วมกับน้ำหนักช่องจราจร (Lane Load) ขนาด 0.95 ตันต่อเมตร

ตารางที่ 3 ระยะห่างระหว่างเพลาที่ใช้วิเคราะห์
รูปแบบ
ระยะระหว่างเพลา (เมตร)
น้ำหนัก
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
บรรทุก*
(1)
4.025 1.250
(2)
1.300 3.300 1.250
(3)
3.025 1.250 6.825
(4)
1.300 3.025 1.250 6.825
(5)
3.025 1.250 6.825 1.250
(6)
1.300 3.025 1.250 6.825 1.250
(7)
3.025 1.250 6.825 1.250 1.250
(8)
3.025 1.250 5.825 1.250 1.250
(9)
3.025 1.250 4.825 1.25 1.250
(10)
3.025 1.250 3.325 1.250 1.250
(11)
1.300 3.025 1.250 6.825 1.250 1.250
(12)
4.025 1.250 4.715 4.300
(13)
4.025 1.250 3.325 4.025 1.250
(14)
1.300 3.300 1.250 3.325 4.025 1.250
(15)
1.300 3.300 1.250 4.775 4.300
(16)** 1.200
(17)** 4.300 9.000
* อ้างอิงตามรูปแบบรูปแบบรถบรรทุกที่ใช้วิเคราะห์
** กระทำร่วมกับน้ำหนักช่องจราจร (Lane Load) ขนาด 0.95 ตันต่อเมตร
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4.4 ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้
7
6.8
6.5
-

(1) สำหรับคอนกรีตอัดแรงที่ สภาวะการใช้งาน หน่วยแรงที่เกิดขึ้นใน
คอนกรีตจะต้องมีค่าไม่เกิน ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ อ้างอิงตามมาตรฐาน
AASHTO (LRFD) ดังแสดงในสมการที่ (1) และสมการที่ (2)
หน่วยแรงอัด :
(1)

f c = -0.45 f c'

หน่วยแรงดึง :

( )

12

ft = +1.60 f c'

โดยที่

fc
ft
f’c

(2)
คือ ค่าหน่วยแรงอัดในคอนกรีต
คือ ค่าหน่วยแรงดึงในคอนกรีต
คือ กำลังอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอก
ที่อายุ 28 วัน

(2) สำหรับลวดอัดแรงที่สภาวะใช้งานภายหลังการสูญเสียแรงดึง หน่วย
แรงที่เกิดขึ้นในลวดอัดแรงจะต้องมีค่าไม่เกินค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ อ้างอิง
ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) ดังแสดงในสมการที่ (3)
(3)

f pe = +0.80 f py

โดยที่

fpe

คือ ค่าหน่วยแรงดึงในลวดอัดแรงที่สภาวะการใช้
งานภายหลังการสูญเสียแรงดึง
คือ ความต้านทานแรงดึงที่จุดครากของลวดอัดแรง

fpy

(3) สำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคอนกรีต
และเหล็กเสริมจะต้องมีค่าไม่เกินค่าที่น้อยสุด ของค่าหน่วยแรงที่ยอมให้
อ้ า งอิ ง ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) ดั ง แสดงในสมการที ่ (4) และ
สมการที่ (5)
Vn = Vc + Vs

(4)

Vn = ( f c' ) bv dv

(5)

12

โดยที่

Vc = 0.166 K ( f c'bv dv )1 2

Vs =

Av f y d v
s

K = (1 +

โดยที่

INF03-5

bv
dv

f pc
0.166( f c' )1 2

)1 2  2.0

คือ ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นตั้ง
คือ ความลึกประสิทธิผลของหน้าตัด
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คือ ความยาวเส้นรอบรูปของหน้าตัด
คือ ตัวแปรของค่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้น
คือ ระยะห่างเหล็กรับแรงเฉือน
คือ ค่าหน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้ในคอนกรีต
คือ ค่าหน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้ในหน้าตัด
คือ ค่าหน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้ในเหล็กเสริม

Stress for cross section at service loads (Top Fiber) DOH-2548
100.00

Stress in Top of Cross Section (kg/cm2)

fpc
K
s
Vc
Vn
Vs
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5. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

0.00
0.00

70.00

105.00

-100.00
-150.00
-200.00
-250.00

-225.00

Length of Span (m)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Allow. (Tension)

รูปที่ 8 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวบน เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548
Stress for cross section at service loads (Top Fiber) DOH-2552
100
35.78

50
0
0

35

70

105

-50
-100
-150
-200
-225.00

-250

Length of Span (m)

5.1 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวบน ขณะรับน้ำหนักบรรทุกใช้งาน

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Allow. (Tension)

Allow. (compressive)

รูปที่ 9 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวบน เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2552
Stress for cross section at service loads (Top Fiber) AASHTO HL-93
100

Stress in Top of Cross Section (kg/cm2)

จากผลการวิเคราะห์พบว่า หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวบน
ขณะรับน้ำหนักรถบรรทุกประเภท (7) รถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5
ตัน) ตามประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9.12
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และขณะรับน้ำหนักรถบรรทุก ประเภท (17)
ตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9.43 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ค่าหน่วยแรงดึงสูงสุดในคอนกรีตที่ผิวบนเปรียบเทียบกับค่า
หน่ว ยแรงดึงของคอนกรีต ที่ ย อมให้สำหรับ น้ำ หนัก ของรถบรรทุ ก ตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548 และประกาศของกรมทางหลวงปี
พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 8 ถึง
รูปที่ 10 ตามลำดับ

35.00

-50.00

Allow. (compressive)

Stress in Top of Cross Section (kg/cm2)

จากผลการวิจัยพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพานคอนกรีตอัด
แรงแบบต่อเนื่องสามช่วง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวงและน้ำหนักรถบรรทุกตามมาตรฐานของ
สมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีตัวคูณเพิ่มและความ
ต้านทานน้ำหนัก HL-93 โดยวิธีการจำลองโครงสร้างสะพานคอนกรีตอัด
แรงแบบต่อเนื่องสามช่วงสะพานที่มีความยาวช่วงสะพานที่มีความยาวช่วง
เท่ากับ 35 เมตร ความยาวสะพานรวมทั้งหมดเท่ากับ 105 เมตร พร้อม
เปรียบเทียบพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพานคอนกรีตอัดแรงกับ
ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) และนำมาผลที่ได้
จากการวิจัยมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก
และปรับใช้สำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก
สภาวะการใช้งานของโครงสร้างเดิมเป็นหลัก ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้
ดังนี้

35.78

50.00

35.78

50
0
0

35

70

105

-50
-100
-150
-200
-225

-250

Length of Span (m)

(16)

(17)

Allow. (Tension)

Allow. (compressive)

รูปที่ 10 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวบน เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
มาตรฐาน AASHTO HL-93
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5.2 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวล่าง ขณะรับน้ำหนักบรรทุกใช้งาน

Stress for cross section at service loads (Bottom Fiber) DOH-2548

35

70

105

-100
-150
-200
-250

-225.00

Length of Span (m)
(1)
(4)
(7)
Allow. (compressive)

(2)
(5)
(8)

35

70

-150
-200
-225.00

-250

Length of Span (m)

(17)

Allow. (Tension)

Allow. (compressive)

รูปที่ 13 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวล่าง เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
มาตรฐาน AASHTO HL-93

(3)
(6)
Allow. (Tension)

Tensile Stress for Prestressing Tendons
13,500

100.00

70

10,994.09

10,994.09

10,994.09

10,994.09

10,994.09

10,994.15

10,994.15

10,994.15

10,994.15

11,000
10,500
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Types of loads

0.00
35

10,994.15

10,994.15

10,994.15

10,994.09

11,500

10,994.09

12,000

10,994.09

12,500

10,000

35.78

50.00

12,889.21

13,000

10,994.15

Stress in Tendon (kg/cm2)

Stress for cross section at service loads (Bottom Fiber) DOH-2552

0

105

-100

(16)

รูปที่ 11 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวล่าง เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548

Stress in Bottom of Cross Section (kg/cm2)

0

10,994.15

Stress in Bottom of Cross Section (kg/cm2)

0

0
-50

จากผลการวิเคราะห์ค่าหน่วยแรงดึงในลวดอัดแรงภายหลังการสูญเสีย
แรงดึง พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันเมื่อ รับน้ำหนัก รถบรรทุกประเภท (1)-(12)
ตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวง โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 10,994.15
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าหน่วยแรงดึงที่วิเคราะห์ได้จากน้ำหนัก
รถบรรทุกประเภท (13)-(17) มีค่าสูงสุด เท่ากับ 10,994.09 กิโลกรัม ต่อ
ตารางเซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 14

35.78

0
-50

35.78

50

5.3 หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในลวดอัดแรงภายหลังการสูญเสียแรงดึง

100
50

100

Stress in Bottom of Cross Section (kg/cm2)

จากผลการวิเคราะห์พบว่า หน่วยแรงดึงในคอนกรีตที่ผิว ล่าง ขณะรับ
น้ำหนักรถบรรทุกประเภท (13) รถพ่วง (น้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตัน) ตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2552 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 22.61 กิโลกรัม
ต่อ ตารางเซนติเมตร และขณะรับ น้ำหนัก รถบรรทุกประเภท (17) ตาม
มาตรฐาน AASHTO HL-93 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 26.17 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ค่าหน่วยแรงดึงสูงสุดในคอนกรีตที่ ผิวล่างเปรียบเทียบกับค่า
หน่ว ยแรงดึงของคอนกรีตที่ย อมให้สำหรับ น้ำ หนัก ของรถบรรทุก ตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548 ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ.
2552 และตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 แสดงไว้ในรูปที่ 11 ถึงรูปที่ 13
ตามลำดับ

Stress for cross section at service loads (Bottom Fiber) AASHTO HL93

105

-50.00

Maximum Stress

Allow. (Tensile Stress)

-100.00

รูปที่ 14 หน่วยแรงที่เกิดขึน้ ในลวดอัดแรงภายหลังการสูญเสียแรงดึง

-150.00
-200.00
-250.00

5.4 หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคอนกรีตและเหล็กเสริมในหน้าตัด

-225.00

Length of Span (m)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Allow. (Tension)

Allow. (compressive)

รูปที่ 12 หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวล่าง เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2552

จากผลการวิเคราะห์ หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้น ในคอนกรีตและเหล็ก
เสริม ขณะรับน้ำหนักรถบรรทุกประเภท (7) ชนิดรถกึ่งพ่วง (น้ำหนักรวมไม่
เกิน 50.5 ตัน) ตามประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548 มีค่าสูงสุด
เท่ากับ 563,436.71 กิโลกรัม และขณะรับน้ำหนักรถบรรทุกประเภท (17)
ตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 514,879.74 กิโลกรัม
ค่าหน่วยแรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีตและเหล็กเสริมในหน้าตัดเปรียบเทียบ
กับค่าหน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้สำหรับน้ำหนักของรถบรรทุกตามประกาศ
ของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548 ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2552
และตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 แสดงไว้ ใ นรู ป ที ่ 15 ถึ ง รู ป ที ่ 17
ตามลำดับ

INF03-7
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Shear Strength DOH-2548
574,744.53

600,000

Shear Strength (kg)

400,000
200,000
0
0

35

70

105

-200,000
-400,000
-600,000

-574,744.53

Length of Span (m)
(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

Allow.

(5)

รูปที่ 15 หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในหน้าตัด เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548
Shear Strength (DOH-2552)
574,744.53

600,000

Shear Strength (kg)

400,000
200,000
0
0

35

70

105

-200,000
-400,000
-600,000

-574,744.53

Length of Span (m)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Allow.

รูปที่ 16 หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในหน้าตัด เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2552
Shear Strength (AASHTO HL-93)
574,744.53

600,000

Shear Strength (kg)

400,000
200,000
0
0

35

70

105

-200,000
-400,000
-600,000

-574,744.53

Length of Span (m)
(16)

(17)

Allow.

รูปที่ 17 หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในหน้าตัด เนื่องจากน้ำหนัก รถบรรทุกตาม
มาตรฐาน AASHTO HL-93

6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยแรงที่เกิดขี้นในสะพาน
คอนกรีตอัดแรงเมื่อรับน้ำหนักกระทำของรถบรรทุกตามประกาศต่าง ๆ
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ของกรมทางหลวงและน้ำหนักรถบรรทุก ตามมาตรฐานของสมาคมทาง
หลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีตัวคูณเพิ่มและความต้านทาน
น้ำหนักบรรทุก HL-93 โดยพิจารณาหน่วยแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคอนกรีต
ลวดอัดแรง และเหล็กเสริม ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อนำมา
เปรียบเทียบกับค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD) โดย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) น้ำ หนัก รถบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 ทำให้เกิดค่า
หน่วยแรงดึงที่ผิวบนและล่างของคอนกรีตสูงสุด และมีค่ามากกว่าค่าหน่วย
แรงดึงที่มากที่สุดเมื่อรับน้ำหนักรถบรรทุกตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทาง
หลวงคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1.03 และ 1.16 (สำหรับผิวบนและผิวล่าง)
ตามลำดั บ เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มากสุ ด ที ่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์ตาม
มาตรฐาน AASHTO HL-93 และมีค่าน้อยกว่าค่าหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ใน
คอนกรีตคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 0.26 และ 0.73 (สำหรับผิวบนและผิว
ล่าง) ตามลำดับ จึงมีความปลอดภัย หากพิจารณาใช้น้ำหนักดังกล่าวในการ
ออกแบบสะพานในประเทศไทยตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
(2) น้ำหนักรถบรรทุกตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวงทำให้เกิด
ค่า หน่ว ยแรงดึง ในลวดอัดแรงมากกว่า ค่า หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้น เมื่อรับ
น้ำหนักรถบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 เท่ากับ 0.06 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามากสุด ที่ได้จากการวิเคราะห์
ตามประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548 และประกาศของกรมทาง
หลวงปี พ.ศ. 2552 และมีค่าน้อยกว่าค่าหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ในลวดอัด
แรงคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 0.85 จึงควรนำค่าหน่วยแรงดึงดังกล่าวไป
พิจารณาร่วมในการปรับน้ำหนักรถบรรทุก สำหรับกรณีที่ต้องการออกแบบ
สะพานในประเทศไทยตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
(3) น้ำหนักบรรทุกตามประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวง ทำให้เกิดค่า
หน่วยแรงเฉือนในคอนกรีตและเหล็กเสริมมากกว่าค่าหน่วยแรงเฉือ นที่
เกิดขึ้นเมื่อรับน้ำหนัก รถบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO HL-93 คิดเป็น
อัตราส่วนเท่ากับ 1.09 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามากสุดที่ได้จากการวิเคราะห์
ตามประกาศของกรมทางหลวงปี พ.ศ. 2548 และประกาศของกรมทาง
หลวงปี พ.ศ. 2552 และมีค่าน้อยกว่าค่าหน่วยแรงเฉือนรวมที่ยอมให้ใน
หน้าตัดคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 0.98 จึงควรนำค่าหน่วยแรงเฉือนดังกล่าว
ไปพิจ ารณาร่ว มในการปรับ น้ำ หนัก รถบรรทุก สำหรับ กรณีที่ต้อ งการ
ออกแบบสะพานในประเทศไทยตามมาตรฐาน AASHTO (LRFD)
(4) หากวิ ศ วกรไทยจำเป็ น ต้ อ งออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO
(LRFD) ควรพิจารณาหน่วยแรงดึงในลวดอัดแรงและหน่วยแรงเฉือนรวมใน
หน้า ตัด ที่อาจเพิ่มค่าขึ้นได้ เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ น้ำ หนัก รถบรรทุกตาม
ประกาศต่าง ๆ ของกรมทางหลวง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์ สำหรับหลักการ แนวความคิด
ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ และคำปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีภูมิ
เกียรติ สว่างวงศ์ สำหรับหลักการใช้งานและองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
วิเคราะห์โครงสร้างสะพาน ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
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บทคัดย่อ

1. คำนำ

ถนนโครงการที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามแผนผังแสดง
โครงการด้านคมนาคมและขนส่ง จะเป็นถนนที่รองรับการเดินทางระหว่าง
ชุมชนที่ ต้อ งสอดคล้อ งกับ แผนผังกำหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จำแนกประเภท งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ สร้างแบบจำลองด้วยวิธี
ต้นไม้ตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้น
ไปตามร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง โดยมีการรวบรวม
ข้อ มู ลจำนวน 10 แอดทริบิ ว ต์ 22 อิ นสแตนส์ ผลการสร้างแบบจำลอง
พบว่ามีกฎสำหรับกำหนดพื้นที่ถนนโครงการในรูปแบบ If-then จำนวน 7
กฎ แต่เมื่อมีการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธี Split test
กับ Cross- validation test พบว่า แบบจำลองต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ ไม่มี
ความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่
ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป

พระราชบัญ ญั ติการผังเมือง พ.ศ.2562 มาตรา 22 (3) ได้ก ำหนดให้
แผนผั งที่ เป็ น สารสำคั ญ ไว้ 7 แผนผั ง เป็ น อย่ า งน้ อ ย [1] โดยมี แ ผนผั ง
กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกเป็นเภท ดังตัวอย่างแสดงใน
รูป ที่ 1 เป็ น แผนผังหลัก โดยมีแ ผนผังแสดงโครงการด้า นคมนาคมและ
ขนส่งที่มีก ารกำหนด ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 2 เป็ นแผนผังสำคัญ ที่ต้อ งมี
ความสอดคล้อ งกับ แผนผังกำหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ ำแนก
ประเภทที่มีการบังคับให้ต้องทำการขยายหรือก่อสร้างถนนใหม่ให้มีเขตทาง
เท่ากับที่แผนผังกำหนดไว้ซึ่งเรียกว่า “ถนนโครงการ” เมื่อพิจารณาถึงการ
เชื่อมโยงระบบถนนโครงข่ ายกับ ถนนโครงการ พบว่า ถนนโครงการที่มี
ขนาดเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปจะเป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชน มีลักษณะการเดินทางผ่านของพาหนะ และมีหน้าที่ให้ความสำคัญ
กับ การเคลื่อนที่ข องกระแสจราจรเป็ นสำคัญ (Mobility function) ส่ว น
ถนนโครงการที่มีขนาดเขตทางน้อยกว่า 20 เมตร จะเป็นเส้นทางที่มีหน้าที่
ส่งเสริม การเข้ า ถึ งพื้ น ที่ เพื่ อ ประกอบกิจ กรรมในแต่ ละบริเวณเป็ น หลั ก
(Accessibility function)
การจัดทำแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งจะต้องกำหนดพื้นที่
ถนนสายหลักให้เพียงพอต่อการรองรับกิจกรรมของเมือง แต่ขั้นตอนการ
จัดทำผังเมือ งรวมต้อ งมีกระบวนการมีส่วนร่วมกับ ประชาชน ทำให้ ก าร
กำหนด “ถนนโครงการ” ต้องคำนึงถึงความเห็นของประชาชน เช่น ความ
เป็นไปได้ในการเวนคืนที่ดิน ผลกระทบเชิงสังคมหรือวัฒนธรรมตามมุมมอง
ของประชาชน เป็นต้น ส่งผลให้การกำหนดพื้นที่ “ถนนโครงการ” ที่เป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติจะมีขนาดน้อยกว่าที่ควรกำหนดตามมาตรฐาน โดยตัวอย่าง
การกำหนดถนนโครงการตามมาตรฐานแสดงดั ง รู ป ที่ 3 [3] ดั ง นั้ น
จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก ของการวิ จั ย คื อ การหาความสั ม พั น ธ์ ข องพื้ น ที่ ถนน
โครงการที่ มี ข นาดเขตทางตั้ งแต่ 20 เมตรขึ้ น ไป (ที่ สามารถกำหนดใน
แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่งได้ในทางปฏิบัติ) กับข้อมูลที่
ควรนำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำผังเมืองรวมตาม เกณฑ์และมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ

คำสำคัญ: แผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง , ถนนโครงการ,
แอดทริบิวต์, อินสแตนส์,

Abstract
Main function of Proposed road network, with at least 20
meter right of way, in Road network plan is maintain its
mobility and conform with Land use plan. The main purpose
of this study is to estimate proposed road network area (sq.m.)
by using decision tree model. There were 10 attributes and 22
instances in data matrix in order to establish the decision tree
model. The result shows 7 possible if-then roles. Cross
validation test and split test were used to test model accuracy.
Finally, decision tree model is inappropriate to estimate
proposed road network area.
Keywords: Road network plan, Proposed road network,
Attribute, Instance
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ให้ กับ ผู้ว างผังในการกำหนดถนนโครงการในแผนผังแสดงโครงการด้า น
คมนาคมและขนส่งต่อไป
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวางแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง
เกณฑ์แ ละมาตรฐานผังเมือ งรวม พ.ศ.2549 ได้ก ำหนดข้ อ มูล ที่ควร
นำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำผังเมืองรวมไว้ 9 ด้านหลัก คือ ลักษณะ
ภูมิป ระเทศ ขอบเขตการปกครอง การคมนาคมขนส่งและเส้นทางสัญ จร
การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน กรรมสิ ท ธิ์ที่ ดิ น การใช้ ป ระโยชน์ อ าคาร บริก าร
สาธารณะและโครงสร้า งพื้ น ฐาน จำนวนประชากร และ ลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเสนอระบบถนนโครงข่ายโดยจำแนกออกเป็น
4 ประเภท คือ ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสาย
ย่อย [3] โดยถนนที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปจะมีลักษณะใกล้เคีย ง
ถนนสายหลัก ที่ ก ำหนดให้ มี อั ตราเร็วในการเดิน ทางเฉลี่ย ประมาณ 65
กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามที่ได้จำแนกประเภท [2]
รูปที่ 3 หน้าตัดถนนเขตทางขนาด 20 เมตร กรณีไม่มเี กาะกลาง [3]

2.2 การจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree)

รูปที่ 2 ตัวอย่างร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง [2]

เทคนิคการจำแนกประเภทของมูลมีหลายวิธี เช่น วิธีต้นไม้ตัดสินใจ
(Decision tree) วิ ธี Naïve bayes วิ ธี K-Nearest Neighbors หรื อ วิ ธี
Neural Network แต่จากการศึกษาเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลโดยวิธีการ
จำแนกประเภทข้อมูลในอดีตพบว่าวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) มี
ความแม่นยำในการพยากรณ์ต่อนข้างสูงกว่าวิธีการอื่น [4, 5, 6] และเป็นที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่แปลผล
และเข้าใจได้ง่าย [7] เมื่อมีข้อมูลในรูปแบบตารางข้อมูลในแต่ละหลักจะ
เรี ย กว่ า แอดทริ บิ ว ต์ (Attribute) ส่ ว นข้ อ มู ล ในแต่ ล ะแถวจะเรี ย กว่ า
อินสแตนซ์ (Instance) การสร้างแบบจำลองจะทำการคัดเลือกข้อมูลในแต่
ละหลัก โดยแอดทริบิวต์ที่เป็นคำตอบจะเรียกเรียกว่า “คลาส (Class)” ซึ่ง
จะกำหนดให้เป็นโหนดบนสุดของต้นไม้ (Root node) หลังจากนั้นก็จะหา
แอดทริบิ วต์ ถั ดไปอย่างต่อ เนื่อ งในรูป แบบต้ นไม้ตัด สินใจ (รูป ที่ 4) โดย
แอดทริบิ วต์ที่อ ยู่โหนดด้านบนจะเรีย กว่า Parent ส่วนแอดทริบิ วต์ที่อยู่
โหนดด้านล่างจะเรียกว่า Child เมื่อต้องการสร้างต้นไม้ตัดสินใจด้วยการ
เลือกแอดทริบิวต์ที่ต่อจากโหนดบนสุดของต้นไม้ต่อในกลักษณะเป็นกิ่งและ
ใบ ให้ ค ำนวณหาค่ า Entropy ของเงื่อ นไขในแต่ละแอดทริบิ ว ต์ ก่อ นดั ง
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แสดงในสมการที่ 1 จากนั้นให้นำค่า Entropy ที่ได้จากแต่ละเงื่อนไขของ
แอดทริบิวต์มาแทนค่าในสมการที่ 2 เพื่อหาค่า Information Gain (IG) [6]
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠) =

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ตารางที่ 1 เมทริกซ์ความสับสน (Confusion matrix)

ค่าทำนาย
คำตอบ
เป็นบวก

(1)

− ∑𝑐𝑖=1 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖

ค่าจริง

s หมายถึง แอดทริบิวต์ที่นำมาวัดค่า Entropy
pi หมายถึง สัดส่วนของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม i กับจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ของกลุ่มตัวอย่าง
𝐼𝐺(𝑆, 𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠) − ∑𝑣𝑒𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝐴)

|𝑆𝑣|
|𝑆|

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑣)

(2)

โดยที่ A หมายถึง แอดทริบิวต์ A
Sv หมายถึง สมาชิกของแอดทริบิวต์ A ที่มีค่า v
S หมายถึง สมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกโหนดล่าง (Child) ที่ต่อจากโหนดด้านบน (Parent) จะ
เลือกจากแอดทริบิวต์ที่มีค่า Information Gain (IG) สูงที่สุด เมื่อคัดเลือก
แล้วโหนดล่างของขั้นตอนการเลือกครั้งที่ 1 ก็จะเป็นโหนดบนชองการเลือก
ในครั้งที่ 2 จากนั้นก็ห าค่า Entropy ของเงื่อ นไขในแต่ละแอดทริบิ วต์ที่
เหลื อ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารหาค่ า Information Gain (IG) ของแอดทริ บิ ว ต์
ต่อเนื่องกันไปจนสามารถสร้างรูปแบบต้นไม้ตัดสินใจที่เป็นกิ่งต่อเนื่องจนถึง
โหนดสุดท้ายที่เรียกว่า ใบ (Leaf node) ซึ่งโหนดใบจะมีคำตอบ (คลาส)
เหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 4

คำตอบ
TP
เป็นบวก
คำตอบ
FP
เป็นลบ
TP คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายถูกว่าเป็นคลาสที่กำลังสนใจ
TN คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายถูกว่าเป็นคลาสที่ไม่ได้สนใจ
TP คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายผิดว่าเป็นคลาสที่กำลังสนใจ
TN คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายผิดว่าเป็นคลาสที่ไม่ได้สนใจ

คำตอบ
เป็นลบ
FN
TN

สำหรับ ประสิทธิภ าพของแบบจำลองสามารถคำนวณได้จ ากสมการ
ต่อไปนี้
- Precision เป็ นการวัดความแม่นยำของแบบจำลอง โดยพิจ ารณา
แยกทีละคลาส คำนวณได้จากสมการ
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃

(3)

× 100

- Recall เป็นการวัดความถูกต้องของแบบจำลอง โดยพิจารณาแยกที
ละคลาส คำนวณได้จากสมการ
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

(4)

× 100

- F-measure เป็ น การวั ด Precision และ Recall พร้ อ มกั น ของ
แบบจำลอง (precision) โดยพิ จ ารณาแยกที ล ะคลาส คำนวณได้ จ าก
สมการ
2×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
× 100
(5)
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

3. วิธีดำเนินการวิจัย
วิธีดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้สร้างแบบจำลอง การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลอง
และ การแปลผลที่ได้จากแบบจำลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปที่ 4 องค์ประกอบของต้นไม้ตดั สินใจ [4]

3.1 การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สร้างแบบจำลอง

เมื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่เริ่มต้นตั้งแต่โหนดรากหรือแอดทริบิวต์ที่เป็นคำตอบ
ต่อเนื่องเป็นโหนดกิ่งจนถึงโหนดใบ (โหนดสุดท้าย) ที่มีคำตอบเหมือนกันทั้งหมด
ทุกเงื่อนไข ก็สามารถกำหนดเป็นกฎในรูปแบบ If “เงื่อนไขของแอดทริบิวต์ตาม
สาย” then “คำตอบของคลาส” ได้ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขในรูปแบบ If-then นี้
คือเครื่องมือที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดทางเลือกที่เหมาะสม

2.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง วิธีการจำแนกกลุ่ม
การหาค่าความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) เป็นการวัดประสิทธิภาพ
ของแบบจำลองตามหลักการทำมืองข้อมูล ตัวชี้วัดการประเมินผลสามารถที่
จะพัฒนา จากเมทริกซ์ความสับสน (Confusion matrix) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1

การสร้า งต้ นไม้ตั ดสิน ใจเพื่อ กำหนดพื้ น ที่ถ นนที่ มีเขตทางตั้ งแต่ 20
เมตรขึ้ น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ ผั งเมื อ งรวม จะกำหนดให้ ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์เป็นรูปแบบตารางที่มีจำนวน 10 หลัก 22 แถว หรือมี 10 แอดทริ
บิ ว ต์ (Attributes) 22 อิ น สแตนส์ (Instances) โดยแอดทริ บิ ว ต์ ทั้ ง 10
ปั จ จั ย แสดงดั ง ตารางที่ 2 ส่ ว นข้ อ มู ล ทั้ ง 22 อิ น สแตนส์ (Instances)
รวบรวมได้จากร่า งผังเมือ งรวมเมือ ง/ชุมชนที่ ผ่า นขั้ นตอนตามกฎหมาย
อย่างน้อยคือขั้นตอนที่ 3 “กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ
ผัง” ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 (ปัจจุบันมี พรบ.ผังเมือง พ.ศ.2562
ประกาศใช้แล้ว แต่การรวบรวมข้อมูลทั้ง 22 อินสแตนส์ในงานวิจัยนี้ยังเป็น
การดำเนินการตามขั้นตอนของ พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518) โดยแอดทริ
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บิ ว ต์ พื้ น ที่ ถ นนที่ มี เขตทางตั้ ง แต่ 20 เมตรขึ้ น ไปตามร่ า งแผนผั งแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่งที่เป็นคลาสหรือเป็นคำตอบของแบบจำลองจะ
ถูกแสดงผลเป็นขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมในแต่ละเงื่อนไขในหน่วยตารางเมตร
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354,100 ตารางเมตร 196,580 ตารางเมตร 85,426 ตารางเมตร 211,050
ตารางเมตร 700,300 ตารางเมตร และ 3,162,100 ตารางเมตร

ตารางที่ 2 แอดทริบิวต์และเงือ่ นไขที่ใช้ในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
แอดทริบิวต์

ความหมาย

หน่วย

MR_Area

พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป
ตามร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

ตร.ม.

Admin_Area

พื้นที่ผังเมืองรวม

ตร.กม.

Commer_Area

พื้นที่พาณิชยกรรม

ตร.กม.

Resi_Area

พื้นที่พักอาศัย

ตร.กม.

In_We_Area

พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ตร.กม.

Agri_Area

พื้นที่เกษตรกรรม

ตร.กม.

Pop

จำนวนประชากร

คน

Admin_Inc

รายรับรวมของของ อปท. ในพื้นที่วางผัง

ล้านบาท

Ratio_PCU

สัดส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ร้อยละ

Traf_Vol

ปริมาณจราจรรวมบนถนนสายสำคัญในพื้นที่วางผัง

PCUs/hr

3.2 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลอง
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคือ
โปรแกรม WAKA ภายใต้ อั ล กอริ ทึ ม C4.5 (J48) และใช้ วิ ธี ในการวั ด
ประสิทธิภาพของแบบจำลอง 2 วิธี คือ วิธี Split test โดยการแบ่งข้อมูล
ด้วยการสุ่มออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง 70%
และข้ อ มู ลสำหรับ ทดสอบประสิ ท ธิภ าพของแบบจำลอง 30% และวิธี
Cross- validation test โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน (5 fold cross
validation) โดยแต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน ข้อมูลบางส่วนที่ถูกแบ่ง
ไว้จะถูกใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง และทำวนไปจน
ครบจำนวนที่แบ่งไว้

4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบจากแบบจำลองจากข้อมูลนำเข้าจำนวน 10 แอดทริ
บิ ว ต์ (Attributes) 22 อิ น สแตนส์ (Instances) ด้ ว ยวิ ธี ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ
จากนั้นทำการวิเคราะห์ตามขั้นตอน คือ คำนวณค่า Entropy ของเงื่อนไข
ในแต่ละแอดทริบิวต์ คำนวณค่า Information Gain (IG) ของแต่ละแอดทริ
บิวต์ เพื่อ สร้างโหนดราก (Root node) โหนดกิ่ง ต่อ เนื่อ งจนถึงโหนดใบ
(Leaf node) ดั งแสดงในรูป ที่ 5 พบว่ า มี เพี ย ง 3 แอดทริ บิ ว ต์ เท่ า นั้ น ที่
ปรากฎในองค์ ป ระกอบของต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ คื อ พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม
(Commer_Area) เป็ น โหนดราก พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า
(In_We_Area) และพื้ น ที่ ผังเมื อ งรวม (Admin_Area) เป็ น กิ่งก้ า นสาขา
ส่วนแอดทริบิวต์ที่เป็นคลาสคำตอบคือ พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่
20 เมตรขึ้ น ไปตามร่ า งแผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง
(MR_Area) มีก ารแสดงผลออกมาตามเงื่อ นไข 7 กฎ คือ 0 ตารางเมตร

รูปที่ 5 แบบจำลองการกำหนดพืน้ ที่ถนนทีม่ ีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึน้ ไปตามร่าง
ผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง

ผลจากแบบจำลองทำให้ สามารถสร้างกฎในรูป แบบ If “เงื่อนไขของ
แอดทริบิวต์ตามสาย” then “คำตอบของคลาส” ตามแบบจำลองในรูปที่ 5
ได้ทั้งหมด 7 กฎ ดังต่อไปนี้
กฎข้ อ ที่ 1 : If พื้ นที่ พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area) ≤ 0.67 ตาราง
กิ โ ลเมตร และ พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม (Commer_Area) ≤ 0.29 ตาราง
กิโลเมตร then พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่าง
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง (MR_Area) เท่ากับ 0 ตารางเมตร
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หมายถึงไม่จำเป็นต้องมีถนนโครงการที่มีเขตทาง 20 เมตรขึ้นไปในแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
กฎข้อที่ 2 : If พื้นที่พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area) ≤ 0.67 ตาราง
กิ โ ลเมตร และ พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม (Commer_Area) > 0.29 ตาราง
กิโลเมตร และ พื้น ที่ผังเมือ งรวม (Admin_Area) ≤ 82 ตารางกิโลเมตร
then พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่างแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง (MR_Area) เท่ ากับ 354,100 ตาราง
เมตร
กฎข้อที่ 3 : If พื้นที่พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area) ≤ 0.67 ตาราง
กิ โ ลเมตร และ พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม (Commer_Area) > 0.29 ตาราง
กิโลเมตร และ พื้น ที่ ผังเมื อ งรวม (Admin_Area) > 82 ตารางกิ โลเมตร
then พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่างแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง (MR_Area) เท่ ากับ 196,580 ตาราง
เมตร
กฎข้อ ที่ 4 : If พื้นที่พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area) > 0.67 ตาราง
กิโลเมตร และ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลั งสินค้า (In_We_Area) ≤ 0.56
ตารางกิโลเมตร และ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (In_We_Area) ≤ 0
ตารางกิโลเมตร then พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป
ตามร่ า งแผนผั งแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง (MR_Area) เท่ า กั บ
85,426 ตารางเมตร
กฎข้อ ที่ 5 : If พื้นที่พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area) > 0.67 ตาราง
กิโลเมตร และ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (In_We_Area) ≤ 0.56
ตารางกิโลเมตร และ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (In_We_Area) > 0
ตารางกิโลเมตร then พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป
ตามร่ า งแผนผั งแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง (MR_Area) เท่ า กั บ
211,050 ตารางเมตร
กฎข้อ ที่ 6 : If พื้นที่พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area) > 0.67 ตาราง
กิโลเมตร และ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (In_We_Area) > 0.56
ตารางกิ โ ลเมตร และ พื้ น ที่ ผั ง เมื อ งรวม (Admin_Area) ≤ 259 ตาราง
กิโลเมตร then พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่าง
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง (MR_Area) เท่ ากับ 700,300
ตารางเมตร
กฎข้อ ที่ 7 : If พื้นที่พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area) > 0.67 ตาราง
กิโลเมตร และ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (In_We_Area) > 0.56
ตารางกิ โ ลเมตร และ พื้ น ที่ ผั งเมื อ งรวม (Admin_Area) > 259 ตาราง
กิโลเมตร then พื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่าง
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง (MR_Area) เท่ากับ 3,162,100
ตารางเมตร
ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบจำลองโดยวิ ธี Crossvalidation test โดยจะแบ่ งข้ อ มู ลออกเป็ น 5 ส่ ว น พบว่า แบบจำลอง
สามารถทำนายได้ถูก ต้อ ง 3 อินสแตนซ์ คิดเป็ นร้อ ยละ 13.64 มีจ ำนวน
ข้ อ มู ล ที่ จ ำแนกผิ ด จำนวน 19 อิ น สแตนซ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.36 โดย
แบบจำลองไม่สามารถหาค่า Precision ได้ ค่า Recall เฉลี่ยร้อยละ 13.6
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และ ไม่สามารถหาค่า F-measure ส่วนวิธี Split test พบว่า แบบจำลอง
สามารถทำนายได้ถูก ต้อ ง 1 อิ นสแตนซ์ คิดเป็นร้อ ยละ 14.29 มีจ ำนวน
ข้ อ มู ล ที่ จ ำแนกผิ ด จำนวน 6 อิ น สแตนซ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.71 โดย
แบบจำลองไม่สามารถหาค่า Precision ได้ ค่า Recall เฉลี่ยร้อยละ 14.3
และ ไม่สามารถหาค่า F-measure ได้ เมื่อ ตรวจสอบประสิทธิภ าพแล้ว
พบว่าแบบจำลองต้นไม้ไม่สามารถใช้หาความสัมพันธ์จากแอดทริบิวต์และ
อินสแตนสซ์ที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่นำมาใช้ในแอดทริบิวต์
ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ประกอบการจัดทำผังเมืองรวมตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ผังเมื อ งรวม พ.ศ.2549 ทำให้ สามารถปรับ ปรุงแนวทางการทำวิจัย ได้ 2
ทิศทาง คือ ทิศทางแรกให้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างร่างผังเมืองรวมหรืออินสแตนส์
ให้มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับต่ำ
มาก (หาค่ า Precision และ F-measure ไม่ ได้ ทั้ งวิ ธี Cross validation
test และ Split test) ทำให้แนวทางการพัฒนาในทิศทางนี้มีความเป็นไปได้
น้อย ส่ว นทิศทางที่สอง คือ ต้องพิจารณาหาความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่ น
ต่อไป ซึ่งคาดว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า อย่างไรก็ตามการหาเครื่องมือ
ช่วยตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจ ารณาในการกำหนดพื้นที่ถนนโครงข่าย
ตามกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.
2562
ข้อ สังเกตเพิ่มเติมจากการทดสอบแบบจำลอง คือ แอดทริบิว ต์ที่ได้
แบบจำลองคัดเลือ กได้ 3 ตัว คือ พื้ นที่พ าณิ ชยกรรม (Commer_Area)
พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (In_We_Area) และ พื้นที่ผังเมืองรวม
(Admin_Area) จะเป็ นแอดทริบิ ว ต์ที่ส่งเสริมให้ เกิดการเดินทางระหว่า ง
ชุมชนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม หรือ พื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า ที่จะดึงดูดให้เกิดการเดินทางระหว่างพื้นที่ ส่วนพื้นที่พักอาศัย
(Resi_Area) กั บ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Agri_Area) ที่ ไ ม่ ถู ก แบบจำลอง
คัดเลือกอาจอธิบายได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางระหว่าง
ชุมชน นอกจากนั้นแอดทริบิวต์ ปริมาณจราจรรวมบนถนนสายสำคัญใน
พื้นที่ วางผัง (Traf_Vol) ที่ควรจะมีความสัมพั นธ์โดยตรงกับ การกำหนด
กำหนดพื้นที่ถนนโครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่างแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ก็ไม่ถูกแบบจำลองคัดเลือกเช่นกัน

5. บทสรุป
การสร้า งแบบจำลองด้ ว ยวิธี ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ กำหนดพื้ น ที่ ถ นน
โครงการที่มีเขตทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่างแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่ ง เกิ ด ขึ้ น จากข้ อ มู ล จำนวน 10 แอดทริ บิ ว ต์ 22
อินสแตนส์ ผลการสร้างแบบจำลองพบว่ามีกฎสำหรับ กำหนดพื้นที่ถนน
โครงการในรู ป แบบ If-then จำนวน 7 กฎ แต่ เ มื่ อ มี ก ารทดสอบ
ประสิทธิภ าพของแบบจำลองด้วยวิธี Split test กับ Cross- validation
test พบว่า แบบจำลองต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ ไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้
เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่ถนนโครงการที่มีเขต
ทางตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปตามร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
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การศึกษาในอนาคตควรพัฒนาแบบจำลองในรูปแบบอื่นที่สามารถหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลชุดนี้ได้ เช่น Cluster analysis ที่สามารถใช้ค่าของ
ตัวเลขทุกตัวแปรมาสร้างแบบจำลองได้ เป็นต้น
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การศึกษาประสิทธิภาพของผนังสำเร็จรูปจากคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า
Study on the efficiency of prefabricated walls of aerated concrete
จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างผนัง
คอนกรีตสำเร็จรูปปกติและผนังคอนกรีตสำเร็จรูปมวลเบาระบบเซลลูล่า
โดยทางผู้วิจัยได้ทำการหล่อตัวอย่างผนังคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด สูง 200
× 60 × 10 เซนติเมตร เพื่อนำมาทำการทดสอบ จำนวน 6 ประเภท ได้แก่
ผนังคอนกรีตปกติ กับคอนกรีตปกติเสริมเหล็ก, ผนังคอนกรีตมวลเบาระบบ
เซลลูล่ากับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าเสริมเหล็กและผนังคอนกรีตมวล
เบาระบบเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบกับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าที่มี
มวลรวมหยาบเสริมเหล็ก โดยทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก อัตราการดูดซึมน้ำ
และความทนการกระแทก ผลการทดสอบหน่วยน้ำหนักพบว่า คอนกรีต
มวลเบาระบบเซลลูล่ามีหน่วยน้ำหนักออยู่ที่ 1600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบมีหน่วยน้ำหนัก
อยู่ที่ 1995 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการทดสอบอัตราการดูดซึมน้ำ
พบว่าคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลู ล่ามีอัตราการดูดซึมน้ำ ร้อยละ 25.81
และคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบมีอัตราการดูดซึมน้ำ
ร้อยละ 16.32 การทดสอบความทนการกระแทกผนังด้วยลูกตุ้มน้ำหนัก 50
กิโลกรัม ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2226 – 2548 ผลการทดสอบเมื่อ
เปรียบเทียบผนังทั้ง 6 ประเภท พบว่าคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าที่มี
มวลรวมหยาบและคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบเสริม
เหล็ ก มี ก ารโก่ งตั ว สู งที่ สุ ด เนื่ อ งด้ ว ยภายในเนื้ อ ของคอนกรี ต มวลเบา
เซลลูล่ามีลักษณะเป็นรูพรุน จึงไม่มีความสามารถในการยึดเกาะมวลรวมได้
ดี ส่งผลให้คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบมีค่ากำลังรับแรงอัดที่
น้อยที่สุด ผลการทดสอบความทนการกระแทกจึงมีค่าการโก่งตัวมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก 2226 – 2548 พบว่าแผ่นผนังอยู่ใน
เกณฑ์ตามมาตรฐานซึ่งมีค่าการโก่งตัว ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร

concrete walls and reinforced cellular concrete Cellular with
coarse aggregate with a lightweight cellular concrete with
reinforced steel coarse aggregate. Tested find unit weight Water
absorption and impact resistance
The weight unit test results showed that Aerated concrete
has a weight of 1600 kilograms per cubic meter. And cellulosic
concrete with a gross aggregate weight of 1995 kg per cubic
meter. The water absorption test showed that cellulosic
concrete had a water absorption rate of 25.81 percent and
cellular concrete with a gross cellulite content had a water
absorption rate of 16.32 percent. The 50-kg weight of the
pendulum is tested in accordance with TIS 2226 - 2005. The
results of the comparison of the six types of wall showed that
the aerated concrete with gross mass and mass concrete
Obama cellular coarse aggregate with steel reinforcement. The
highest deflection. Due to the internal texture of aerated
concrete, cellulose is porous. There is no good aggregate
adhesion. As a result, the cellulosic concrete with the coarse
aggregate had the lowest compressive strength. The impact
test results in the highest deflection values. Compared with
standard TIS 2226 - 2005, it is found that the wall is in
accordance with the standard, with a deflection of not more
than 2 mm.
Keywords: Walls, Cellular lightweight concrete

1. คำนำ

คำสำคัญ: ผนัง, คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า

Abstract
This research is a comparative study of the performance of
precast concrete walls and cellular concrete cell walls. The
researcher has made concrete samples of 200 × 60 × 10 cm
high to be tested in 6 types normal concrete walls with regular
reinforced concrete, lightweight cellular concrete walls with

ในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยมากขึ้นซึ่งส่วนประกอบหนึ่ง
ของอาคาร คือ ผนัง โดยระบบทั่วไปจะใช้อิฐในการก่อผนัง เช่น อิฐมอญ
อิฐบล็อก และอิฐมวลเบา ซึ่งอิฐแต่ละชนิดมีขนาดเล็กจึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการก่อและต้องใช้แรงงานจำนวนมากทำให้มีต้นทุนในการจ้างแรงงานสูง
เมื่อใช้งานในระยะเวลาหนึ่งจะพบปัญหาเรื่อง รอยแตกและรอยร้าว เกิดขึ้น
ตามผนัง อีกทั้งงานก่ออิฐ - ฉาบปูน ในปัจจุบันคุณภาพแรงงานมีฝีมือช่างมี
คุณ ภาพลดลงมาก ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพงาน จึ งมี ก ารพั ฒ นาผนั งเป็ น ผนั ง
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คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) ข้อดี หรือ จุดเด่นของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
(Precast) คือ ต้นทุนการก่อสร้างอาคารที่ลดลงเนื่องจากระยะเวลาในการ
ก่อ สร้า งที่ เร็ว ขึ้ น อี ก ทั้ งผนังคอนกรีตสำเร็จ รูป (Precast) เป็ นคอนกรีต
โครงสร้างเสริมเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างอาคารและผนังอาคาร จึง
ทำให้มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกระทำด้านข้างได้มากกว่าระบบการ
ก่อสร้างทั่วไป แต่ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปใช้คอนกรีตปกติมีห น่วยน้ำหนัก
2400 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จึงทำให้ผ นังมีน้ำหนักมาก ยากสำหรับการ
เคลื่อนย้าย
คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า (Cellular Lightweight Concrete :
CLC) คือ คอนกรีตที่ไมมีส่วนผสมของมวลรวมหยาบ เป็นการผลิตโดยใช้
การผสมฟองอากาศหรือ เนื้ อ โฟมเหลวคงรูป ที่ มี ลัก ษณะฟองอากาศใน
ส่วนผสมเพื่อให้คอนกรีตมีความหนาแน่นลดลง คุณสมบัติของคอนกรีตมวล
เบาระบบเซลลูล่าจะมีน้ำหนักเบา มีความสามารถในการป้องกันความร้อน
เสียง และทนไฟไดดีกว่าคอนกรีตปกติ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น
วัสดุก่อสร้างหรืองานโครงสร้างอาคารทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติดังกล่าวทำให้งานวิจัยนี้จะนำคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า
มาใช้เป็ น วัสดุ ในการทำผนั งคอนกรีตสำเร็จ รูป (Precast) เพื่ อ ต้อ งการ
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน ความแข็งแรงและความทนการกระแทก และการ
ดูดซึมน้ำ เพื่อประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

2. ทฤษฎี
2.1 คอนกรีตมวลเบา
คอนกรีตมวลเบาคือ คอนกรีตที่ มีความหนาแน่นหรือ หน่ ว ย
น้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป
2.1.1 คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา (Light – Weight Aggregate
Concrete)
2.1.1.1 มวลรวมที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ หินที่เป็ นราวาที่
พองตัวโดยธรรมชาติ มวลรวม ชนิดนี้ใช้ผสมคอนกรีตที่ไม่ต้องการกำลังสูง
และมวลรวมจะดูดซึมน้ำมาก
2.1.1.2 มวลรวมที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต 3 กระบวนการคื อ
Expanded Clay Aggregate ได้ จ าก การนำดิ น เหนี ย วผสมกั บ สารก่ อ
ฟองอากาศและนำไปเผาในหม้อเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เกิด
เป็นฟองอากาศอยู่ในเนื้อหิ น ทำให้ภายในเป็นโพรงอากาศ ขบวนการที่
สองคือ Expanded Shale Aggregate ได้จากการนำดินเผาผสมกับถ่านที่
บดละเอี ย ดนำไปเผาที่ อุ ณ หภู มิ 1,200 องศาเซลเซีย ส มี ค วามแข็ งแรง
ค่ อ นข้ า งดี จึ ง นิ ย มนำมาทำคอนกรี ต มวลเบา และขบวนการที่ ส าม
Sintered Fly Ash ได้จากการนำเถ้าลอยนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,400 องศา
เซลเซียส ทำไห้อนุภาคเกาะติดกัน ผิว ของมวลรวมค่อนข้างเรียบ
2.1.2 โฟมคอนกรีต (Aerated or Foam Concrete) คอนกรีต
ประเภทนี้ เป็ น คอนกรีต ที่ ได้ จ าการทำไห้ เกิด ฟองอากาศหรือ ที่ เรีย กว่ า
“โฟม” ขนาด 0.1 ถึง 1.0 นิลลิเมตร ในเนื้อคอนกรีต มีการผลิต 2 ระบบ
คือ
2.1.2.1 Cellular Lightweight Concrete(CLC)
ฟองอากาศที่ได้เกิดจากการใส่ฟองอากาศหรือสารกักฟองอากาศลงไป และ
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ทำการผสมฟองอากาศร่ ว มกั บ สั ด ส่ ว นผสมคอนกรี ต หรื อ มอร์ ต้ า เมื่ อ
คอนกรีต หรือ มอร์ต้า แข็ งตัว จะเกิดโพรงอากาศกระจายอยู่ทั่ วไปในเนื้ อ
คอนกรีต
2.1.1.2 คอนกรีตที่ไม่มีส่วนละเอียด (No-Finesse Concrete)
คอนกรีตประเภทนี้ เป็ น คอนกรีต ที่ ไม่ มีม วลรวมละเอี ย ด (ทราย) อยู่ใน
ส่วนผสม ส่วนผสมหลักจะประกอบด้วยปูนซีเมนต์ น้ำ และมวลรวมหยาบ
การยึดเกาะติดกันระหว่างมวลรวมหยาบเกิดจากผิวทีถูกเคลือบด้วยซีเมนต์
เพสต์หนาประมาณ 1 ถึง 3 มิลลิเมตร เมื่อคอนกรีตแข็งตัวจะเกิดช่องว่าง
ระหว่า งมวลรวมหยาบนั้ น และทำไห้ น้ ำ หนั ก ของคอนกรีต ลดลงหน่ ว ย
น้ำ หนั ก ของคอนกรีต ประเภทนี้ ป ระมาณ 1,600 ถึ ง 2,000 กิโลกรัม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร ขึ้นอยู่กับชนิดของมวลรวมที่ใช้ได้แก่ กรวดโม่ หิ นโม่ เป็นต้น
ขนาดของมวลรวมควรมีขนาดเท่าๆกัน ขนาดที่ใช้อยู่ในช่วง 9.5 ถึง 20.0
มิลลิเมตร มีกำลังต้านทานแรงอัด 60 ถึง 140 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ทั้งนี้กำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตประเภทนี้ขึ้นอยู่กับมวล รวมที่ใช้
และปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใช้โดยทั่วไปส่วนผสมที่ใช้จะประมาณ 1:8 โดย
ปริมาตร และ อัตราส่วนผสมของน้ำต่อปูนซีเมนต์ประมาณ 0.4
2.2 สารเพิ่มฟอง
สารเพิ่ ม ฟอง (foaming agent) จั ด เป็ น สารลดแรงตึ ง ผิ ว
(surfactants) ชนิดหนึ่ง สามารถแบงออกเป็นสองประเภทคือสารเพิ่มฟอง
ชนิดสังเคราะห (synthetic) และชนิดโปรตีน (protein-based) สามารถ
นำมาใช้ในการผลิตเป็นโฟมเนื่องจากมีความเป็นไปไดในการย่อยสลาย โดย
แบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่น สารเพิ่มฟองชนิดโปรตีนในธรรมชาติเช่นกรด
ไขมันของสบู่ (fatty acid soap) ซึ่งไมค่อยไดรับความนิยมในการผลิตเป็น
โฟมคอนกรีตสำหรับ งานทางด้านวิศวกรรมโยธา อย่างไรก็ตามการวิจั ย
เกี่ยวกับการใช้สารเพิ่มฟองชนิดโปรตีนเพื่อพัฒนาความแข็งแรง เป็นการ
ยกระดับของโครงสร้างโฟมคอนกรีตให้สูงขึ้ นอีกองค์ประกอบทางเคมีของ
สารลดแรงตึงผิวต้องมีความมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่างของคอนกรีต
(pH = 12.5 โดยประมาณ) เพราะว่า สารลดแรงตึ งผิ ว ทั้ งหมดมี ค วาม
อ่อนไหวง่ายต่อการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิต่ำดังนั้นการเก็บรักษาสารลดแรง
ตึ งผิ ว ดั งกล่ า วได้ แ ก่ ชนิ ด สั ง เคราะห์ สารลดแรงตึ งผิ ว ชนิ ด สั ง เคราะห
(synthetic surfactant) สามารถจำแนกตาม ลั ก ษณะของกลุ่ ม พวก
Hydrophilic ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลที่สามารถละลายในน้ำได้ และ
สารเพิ่มฟองชนิดโปรตีน สารละลายลดแรงตึงผิวส่วนใหญ่จะประกอบด้วย
สารลดแรงตึงผิวหนึ่งส่วนต่อสัดส่วนน้ำ 5 – 40 เท่า อัตราส่วนที่ใช้ให้ไดรับ
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยทั่วไปเท่ากับ 1:25 แต่ค่าที่เหมาะสมที่สุดคือบทบาท
การทำงานของประเภทสารลดแรงตึงผิวและผลิตผลที่ไดรับอัตราส่วนใน
การเจือจางสาร ควรพิจารณาโดยคำนึงถึงความเข้มข้นของ Micelle ของ
โฟมเป็ นสำคัญ สารละลายลดแรงตึงผิวคือฟองน้ ำ (foam) ความข้นเหลว
คล้ า ยกั บ ของโฟมโกนหนวด (shaving foam) และความหนาแน่ น อยู่
ระหว่าง 20 – 90 กิโลกรัมต่อลูก บาศก์เมตร ความหนาแน่นโฟมจะแตก
ต่างกันขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ความหนาแน่นของโฟมที่ผลิตด้วยสารลด
แรงตึงผิวที่ใช้ชนิดโปรตีน(protein-based) มักจะประมาณ 50 กิโลกรัมต่อ
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ลู ก บาศก์ เมตร สารเพิ่ ม ฟองชนิ ด โปรตี น มี ข นาดฟองที่ เล็ ก และมี ค วาม
เสถียรภาพมากกว่า

3. วิธีดำเนินการ
3.1 ส่วนผสมคอนกรีต
คอนกรีตที่ทำการผสมจะมีทั้งหมด 3 ชนิดคือ คอนกรีตมวลรวม
ปกติใช้ เป็ น ตัว อย่า งทดสอบควบคุ ม คอนกรีตมวลเบาระบบ CLC และ
คอนกรี ต มวลเบาระบบ CLC ที่ มี ส่ ว นผสมของมวลรวมหยาบ สำหรั บ
คอนกรีตแต่ละชนิดจะออกแบบส่วนผสมตามอัตราส่วนดังนี้ คอนกรีตมวล
รวมปกติ (CC) อั ต ราส่ ว นน้ ำ ต่ อ ซี เมนต์ 0.45 ออกแบบตามมาตรฐาน
ACI211.3R-97 อายุ ก ารบ่ ม 14 วัน และ 28 คอนกรี ต มวลเบาระบบ
เซลลูล่า (CLC) อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.45 อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1:1
ใช้สารกระจายโฟมร้อยละ 30 ต่อ ลิตร อายุการบ่ ม 14 วัน และ 28 วัน
คอนกรีตมวลเบาระบบ เซลลูล่า (CLC R) ที่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบ
อัตราส่ว นน้ำต่อซีเมนต์ 0.45 อัตราส่ว นทรายต่อซีเมนต์ 1:1 อั ตราส่ว น
ซีเมนต์ต่อหิน 1:3 ใช้สารกระจายโฟมร้อยละ 30 ต่อ ลิตร อายุการบ่ม 14
วัน และ 28 วัน

รูปที่ 1 วัสดุนุ่มขนาด 50 กิโลกรัม

ตารางที่ 1 ส่วนผสมคอนกรีต

3.2 การทดสอบความทนการกระแทก
ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่ตาม มอก. 2226 – 2548 โดย
ใช้พลังงานกระแทกตามที่กำหนดในตารางที่ 1 พลังงานกระแทก แล้วค่า
การโก่งตัวสูงสุดต้องไม่เกิน 2 มิลลิเมตร มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทก
ให้เป็นไปตาม ตารางมุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทกสำหรับการทดสอบ
ความทนกระแทกตาม มอก. 2226 – 2548
ตารางที่ 2 มุ ม เหวี่ ย งและความสู ง ตกกระแทกสำหรั บ การทดสอบความทน
กระแทกตาม มอก. 2226 - 2548

รูปที่ 2 ตำแหน่งการทดสอบ

3.3 ผนังมวลเบา
ผนั งมวลเบาขนาดกว้า ง 60 เซนติ เมตร สูง 200 เซนติเมตร
และหนา 10 เซนติเมตร มีจำนวนตัวอย่างผนังทดสอบดังแสดงในตารางที่
3
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างผนัง

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล
สำหรั บ บทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ผลการทดสอบการวิ เคราะห์ ก ารรั บ แรง
กระแทกในรูปแบบพลังงานกระแทกกับผนัง
ผลการทดสอบกำลังรับแรงกระแทกของรอยต่อของผนังมวลเบาการ
ทดสอบแรงกระแทกน้ ำ หนั ก กระทำต่ อ ผนั ง ขนาด 200 × 60 × 10
เซนติเมตร ประกอบด้วยผนังคอนกรีตธรรมดาเสริมเหล็ก และผนังคอนกรีต
มวลเบาเซลลูล่าเสริมเหล็ก ผนังดังกล่าวยึดต่อกันโดยวิธีการเชื่อม และการ
ใช้สลักเกลียว ซึ่งมีอายุการบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน จำนวน 8 ตัวอย่าง ใน
การทดสอบจะมีการกระแทก โดยใช้พลังงานกระแทกมีความสูงตกกระทบ
ที่ 41,82 และ 204 มิลลิ เมตร มี มุ มเหวี่ย งไม่เกิ น 65 องศา น้ ำ หนั ก ที่
กระแทกเท่ากับ 50 กิโลกรัม ได้ผลการทดสอบดังนี้
4.1 ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุการบ่มคอนกรีต 14 วัน
และ 28 วัน
ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตแบบปกติ (CC) คอนกรีต
มวลเบาเซลลูล่า (CLC) และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบ
(CLC R) ที่ อ ายุ 14 และ 28 วัน ค่ า กำลั งอั ดที่ อ ายุ 28 วัน ให้ ค่า กำลังที่
มากกว่าทุกประเภทของคอนกรีต คอนกรีตแบบปกติ (CC) มีค่ากำลังอัด
มากกว่าคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า (CLC) และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มี
มวลรวมหยาบ (CLC R) และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า (CLC) มีค่ากำลังอัด
ที่มากกว่าคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบ(CLC R) แสดงในรูปที่
3
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4.2 ผลการทดสอบความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่
ในการทดสอบการกระแทกผนังดำเนินการทดสอบจำนวน 3 ตำแหน่ง
ได้แก่ ด้านบน กึ่งกลาง และด้านล่าง โดยตำแหน่งด้านบนอยู่ห่างขอบผนัง
ด้านบน เท่ากับ 62.5 ซม.กึ่งกลางอยู่ห่างจากขอบผนังด้านบน เท่ากับ 100
ซม. และด้านล่างอยู่ห่า งจากขอบผนังด้านบน เท่ากับ 137.5 ซม. โดยใช้
พลั งงานกระแทกที่ 20, 40 และ100 นิ ว ตั น -เมตร ตามลำดั บ ผลการ
ทดสอบได้ค่าการโก่งตัวมากสุดที่ตำแหน่งกึ่งกลางของผนัง ดังตารางที่ 4
4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการโก่งตัวแผ่นผนังคอนกรีตแบบปกติ
ไม่เสริมเหล็ก (CC) และเสริมเหล็ก (CCS)
เมื่อเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของแผ่นผนังคอนกรีตแบบปกติที่ไม่เสริม
เหล็ก (CC) กับ เสริมเหล็ก (CCS) แสดงได้ว่า ที่พลังงานกระแทก 20, 40
และ100 นิวตัน-เมตร แผ่นผนังคอนกรีตแบบปกติไม่เสริมเหล็ก (CC) มี
ค่าการโก่งตัวมากกว่าร้อยละ 28.57, 9.68 และ 8.33 ตามลำดับเนื่องด้วย
แผ่นผนังคอนกรีตแบบปกติ (CC) ไม่มีเหล็กเสริมจึงไม่สามารถต้านทานการ
กระแทกได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก 2226 – 2548 พบว่าแผ่น
ผนังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานซึ่งมีค่าการโก่งตัว ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร รูปที่
4

รูปที่ 4 แสดงค่าการโก่งตัวแผ่นผนังคอนกรีตแบบปกติ (CC) และคอนกรีต
แบบปกติเสริมเหล็ก(CCS)

4.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการโก่งตัวแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่า (CLC) และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าเสริมเหล็ก (CLC S)
เมื่อเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ า (CLC)
และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าเสริมเหล็ก (CLC S) แสดงได้ว่า ที่พลังงาน
กระแทก 20, 40 และ100 นิวตัน-เมตร แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
(CLC) มี ค่ า การโก่ ง ตั ว มากกว่ า ร้ อ ยละ 29.03, 15.56 และ 40.65
ตามลำดับ เนื่องด้วยแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า (CLC) ไม่มีเหล็ ก
เสริมจึงไม่สามารถต้านทานการกระแทกได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
มอก 2226 – 2548 พบว่าแผ่นผนังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานซึ่งมีค่าการ
โก่งตัว ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร รูปที่ 5

รูปที่ 3 ผลการทดสอบกำลังอัด

INF05-4

1691

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 4 ค่าการโก่งตัวของแผ่นผนัง
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ค่าการโก่งตัวมากกว่า ร้อยละ 5.88, 22.58 และ 32.18 ตามลำดับ เนื่อง
ด้วยแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่ มีมวลรวมหยาบ (CLC R) ไม่มี
เหล็ก เสริม จึ งไม่สามารถต้า นทานการกระแทกได้ดี เมื่อ เปรีย บเที ย บกั บ
มาตรฐาน มอก 2226 – 2548 พบว่าแผ่นผนังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานซึ่ง
มีค่าการโก่งตัว ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร รูปที่ 6

รูปที่ 6 แสดงค่าการโก่งตัวของแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวม
หยาบ (CLC R) และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบเสริมเหล็ก (CLC
RS)

รูปที่ 5 แสดงค่าการโก่งตัวแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า (CLC)
และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าเสริมเหล็ก (CLC S)

4.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการโก่งตัวแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่า ที่มีมวลรวมหยาบ (CLC R) และมีมวลรวมหยาบ (CLC RS)
เมื่อเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่
มีมวลรวมหยาบ (CLC R) และคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบ
เสริมเหล็ก (CLC RS) แสดงได้ว่า ที่พลังงานกระแทก 20, 40 และ100 นิว
ตัน-เมตร แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบ (CLC R) มี

4.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการโก่งตัวแผ่นผนังที่ไม่เสริมเหล็ก (CC,
CLC, CLC R)
เมื่อเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของแผ่น ผนังที่ไม่เสริมเหล็ก (CC, CLC,
CLC R) ดังรูป ที่ 7 แสดงได้ว่า ที่พ ลังงาน 20, 40 และ100 นิวตัน -เมตร
แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบ (CLC R) มีค่าการโก่ง
ตัว มากกว่า แผ่น ผนั งคอนกรีตแบบปกติ (CC) ร้อ ยละ 38.24, 50 และ
79.31 ตามลำดับ และมีค่าการโก่งตัวมากกว่า แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่ า (CLC) ร้อ ยละ 8.82, 29.03 และ10.92 ตามลำดั บ เนื่ อ งด้ ว ย
ภายในเนื้อของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ามีลักษณะเป็นรูพรุน เมื่อผสมมวล
รวมหยาบลงไปในเนื้ อ คอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล่ า คอนกรี ต จึ ง ไม่ มี
ความสามารถในการยึดเกาะได้ดี ส่งผลให้คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวล
รวมหยาบมีค่ากำลังรับแรงอัดที่น้อยที่สุด เมื่อทดสอบความทนการกระแทก
จึงทำให้มีค่าการโก่งตัวมากที่สุด
4.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการโก่งตัวแผ่นผนังที่เสริมเหล็ก (CCS,
CLC S, CLC RS)
เมื่อเปรียบเทียบค่าการโก่งตัวของแผ่นผนังที่เสริมเหล็ก (CCS, CLC S,
CLC RS) ดังรูปที่ 8 แสดงได้ว่า ที่พ ลังงาน 20, 40 และ100 นิวตัน -เมตร
แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบเสริมเหล็ก (CLC RS)
มีค่าการโก่งตัวมากกว่า แผ่นผนังคอนกรีตปกติเสริมเหล็ก (CCS) ร้อยละ
53.13, 41.67และ72.03 ตามลำดับ และมีค่าการโก่งตัวมากกว่า แผ่นผนัง
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าเสริมเหล็ก (CLC S) ร้อยละ 28.13, 20.83 และ
22.03 ตามลำดับ เนื่อ งด้ว ยภายในเนื้อของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า มี
ลักษณะเป็นรูพ รุน เมื่อผสมมวลรวมหยาบลงไปในเนื้อ คอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่า คอนกรีตจึงไม่มีความสามารถในการยึดเกาะได้ดี ส่งผลให้คอนกรีต
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มวลเบาเซลลู ล่า ที่ มีม วลรวมหยาบมี ค่า กำลั งรับ แรงอั ดที่ น้ อ ยที่สุ ด เมื่ อ
ทดสอบความทนการกระแทกจึงทำให้มีค่าการโก่งตัวมากที่สุด

รูปที่ 7 แสดงค่าการโก่งตัวของแผ่ นผนั งคอนกรีตสำเร็จรูปที่ไม่เสริมเหล็ ก
(CC, CLC, CLCR)

รูปที่ 8 แสดงค่าการโก่งตัวของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่เสริมเหล็ก (CCS,
CLC S, CLCRS)

5. สรุปผล
จากผลการทดสอบความทนการกระแทก สรุปได้ว่าแผ่นผนังที่เสริม
เหล็ก (CCS, CLC S, CLC RS) จะมีค่าการโก่งตัวที่น้อยกว่าแผ่นผนังที่ไม่
เสริมเหล็ก (CC, CLC, CLC R) โดยที่พลังงานการกระแทก 20, 40 และ
100 นิวตัน-เมตร
เมื่อเปรียบเทียบแผ่นผนังที่ไม่เสริมเหล็ก สรุปได้ว่าแผ่นผนังคอนกรีต
มวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบ (CLCR)มีค่าการโก่งตัวมากกว่า แผ่นผนัง
คอนกรีตแบบปกติ (CC)ร้อยละ 38.24, 50 และ79.31 ตามลำดับ และมีค่า
การโก่งตัวมากกว่า แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า (CLC)ร้อยละ 8.82,
29.03 และ10.92 ตามลำดับ เนื่องด้วยภายในเนื้อ ของคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่ามีลักษณะเป็น รูพรุน เมื่อผสมมวลรวมหยาบลงไปในเนื้อคอนกรีต
มวลเบาเซลลูล่า คอนกรีตจึงไม่มีความสามารถในการยึดเกาะได้ดี ส่งผลให้
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบมีค่ากำลังรับแรงอัดที่น้อยที่สุด
ดังตารางที่ 4.1 เมื่อทดสอบความทนการกระแทกจึงทำให้มีค่าการโก่งตัว
มากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบแผ่นผนังที่เสริมเหล็ก สรุปได้ว่าแผ่นผนังคอนกรีตมวล
เบาเซลลูล่าที่มีมวลรวมหยาบเสริมเหล็ก (CLCRS) มีค่าการโก่งตัวมากกว่า
แผ่นผนังคอนกรีตปกติเสริมเหล็ก (CCS)ร้อ ยละ 53.13, 41.67และ72.03
ตามลำดับ และมีค่าการโก่งตัวมากกว่า แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
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เสริมเหล็ก (CLC S)ร้อยละ 28.13, 20.83 และ22.03 ตามลำดับเนื่องด้วย
ภายในเนื้อของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ามีลักษณะเป็น รูพรุน เมื่อผสมมวล
รวมหยาบลงไปในเนื้ อ คอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล่ า คอนกรี ต จึ ง ไม่ มี
ความสามารถในการยึดเกาะได้ดี ส่งผลให้คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่มีมวล
รวมหยาบมีค่ากำลังรับแรงอัดที่น้อยที่สุด ดังตารางที่ 4.1 เมื่อทดสอบความ
ทนการกระแทกจึงทำให้มีค่าการโก่งตัวมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบแผ่นผนังทั้ง 6 ประเภท ตามมาตรฐาน มอก 2226 –
2548 พบว่าแผ่นผนังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานซึ่งมีค่าการโก่งตัว ไม่เกิน 2
มิลลิเมตร
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การศึกษาระดับการรับรู้ของบุคคลจากการสั่นสะเทือนของโครงสร้างทางพิเศษยกระดับบูรพาวิถี
A Study of Personal Vibration Perceptibility of Buraphavithi Elevated Expressway
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาระดับการสั่นสะเทือนของโครงสร้างทางพิเศษ
ยกระดับที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล โดยพิจารณากรณีศึกษาการรับรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านชำระค่าผ่านทางทางพิเศษยกระดับบูรพาวิถีจำนวน 3
ด่ า น ได้ แ ก่ ด่ า นชลบุ ร ี ด่ า นวงแหวนรอบนอก และด่ า นบางนา ซึ ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการสั่นสะเทือนที่ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและเป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการประเมินโครงสร้างทางพิเศษ
ยกระดับบูรพาวิถี การศึกษาได้ทำการทดสอบภาคสนามทั้งสามด่านเป็น
เวลาด่านละประมาณ 12 ชั่วโมง โดยตรวจวัดค่าความเร่งการสั่นสะเทือนใน
แนวดิ่ง บริเวณด่านรับชำระค่าผ่านทางช่องซ้ายสุดซึ่งเป็นช่องบริการสำหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท และพิจารณาผลกระทบเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ประเภทยานพาหนะ ลักษณะทางกายภาพของด่าน ระดับการสั่นสะเทือนที่
ผิวทางและบริเวณตู้รับชำระค่าผ่านทาง จากนั้นจึงทำการประเมินระดับการ
รับรู้การสั่นสะเทือนจากค่าแอมพลิจูดของสัญญาณความเร่งและความถี่ของ
การสั ่ น สะเทือ น โดยเปรี ย บเทีย บกั บ เกณฑ์ มาตรฐานสากลต่ า งๆ จาก
การศึกษาพบว่าด่านชลบุรีมีระดับการสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกั บ
อีกสองด่าน โดยมีระดับสูงสุดถึงระดับไม่พอใจ และระดับสูงสุดของทั้งด่าน
วงแหวนรอบนอกและด่านบางนาอยู่ในระดับรู้สึกได้ ซึ่งพบว่าอาจมีสาเหตุ
จากลักษณะของด่านชลบุรีซึ่งมีช่องบริการรถบรรทุกหนัก อยู่ในตำแหน่ง
ปลายยื่นของหน้า ตัด คานคอนกรีตอัดแรงรูป กล่อง จึงเกิดความเร่ง การ
สั่นสะเทือนที่สูงกว่าด่านอื่น อีกทั้งยังพบว่าเกาะติดตั้งตู้รับชำระค่าผ่านทาง
สามารถลดความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได้ เมื่อเทียบกับที่ผิวทาง โดยมี
แอมพลิจูดที่ต่ำกว่าที่ผิวทางโดยเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 17 อีกทั้งพบว่าการ
เคลื่อนที่ในจังหวะออกตัวของยานพาหนะที่ในเวลาที่ใกล้เคียงกับช่องจราจร
ข้างเคียงสามารถเพิ่มแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนและระดับการรับรู้ได้
รุนแรงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

This research studied the vibration level of elevated
expressway structure affecting to personal perceptibility for 3
stations of Buraphavithi expressway including Chonburi, outerring road and Bangna stations. The purpose was to evaluate the
vibration level affecting to the officers. The results could be
useful for human resource administration and guideline for
structural assessment of Buraphavithi expressway. Field testing
was conducted for 12 hours for each station. Vertical acceleration
response was measured at the first lane from the left-hand side
which is for all vehicular types. Effects of relevant factors such as
vehicle type, physical property of the station, vibration
amplitudes at pavement and toll booth were considered.
Evaluation on vibration perceptibility level was carried out from
amplitude and frequency of acceleration response. The
international criterions were selected for comparison. It was
found that Chonburi station allowed the strongest level at
“unpleasant”. The outer-ring road and Bangna stations allowed
perceptibility level at “perceptible”. This was because the
considered traffic lane of Chonburi station is at the cantilever end
of the prestressed concrete box-girder section. The induced
acceleration amplitude was therefore larger than other stations.
Besides, the concrete base of the toll booth could reduce the
amplitude of vibration for 17% in average. Moreover, the scenario
that two vehicles at the adjacent lanes driving off the stations
simultaneously could enhance vibration amplitude to be
stronger, significantly.

คำสำคัญ: การรับรู้การสั่นสะเทือน, ทางพิเศษยกระดับ, ทางพิเศษบูรพาวิถี,
ผลตอบสนองความเร่งของโครงสร้าง

Keywords: vibration perceptibility, elevated expressway,
Buraphavithi expressway, structural acceleration response
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ขนาดการกระจัดของการสั่นสะเทือนและความถี่การสั่นสะเทือน ในขณะที่
การศึกษาของ Wiffin และ Leonard [2] นั้นพิจารณาค่าความเร็วอนุภาค
สูงสุดของการสั่นสะเทือน (peak particle velocity) สำหรับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแต่ละครั้ง โดยพิจารณาเพียงแอมปลิจูดหรือขนาดของความเร็ว
อนุภาคสูงสุดเท่านั้นโดยไม่พิจารณาผลของความถี่การสั่นสะเทือน
มาตรฐาน ISO-2631 [3,4] ได้จำแนกระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนใน
แนวดิ ่ ง ที ่ มี ต ่ อ มนุ ษ ย์ อ ย่ า งง่ า ยโดยแบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ การ
สั่นสะเทือ นที่ย อมรับ ได้ กับ ระดับ การสั่นสะเทือ นที่ย อมรับ ไม่ ได้ โดย
พิจารณาการสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ 1 – 40 Hz โดยค่าที่ยอมรับได้จะ
ขึ้นกับประเภทของอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 1 แต่หากต้องการพิจารณาถึง
ระดับการรับรู้โดยละเอียด สามารถพิจารณาได้จากขนาดของความเร่งการ
สั่นสะเทือน โดยระดับการรับรู้แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ปัจ จุบ ันมีการใช้บ ริการทางพิเศษยกระดับ มากขึ้นเพื่อ ความสะดวก
รวดเร็ว ในการเดินทาง และเมื่อ มีป ริมาณยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นทำให้
โครงสร้างทางด่วนพิเศษยกระดับเกิดการสั่นสะเทือนสูงขึ้น ซึ่งสามารถรับรู้
ได้ถึงการสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนแม้ในขณะนั่งอยู่ในยานพาหนะ โดยบริเวณ
สามารถรับรู้การสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนคือ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง
ยกระดับ เนื่องจากมีการชะลอความเร็วยานพาหนะสลับกับการเร่งความเร็ว
อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่บุคคลหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่เป็นระยะทางสั้นๆ
และเคลื่อนที่อย่างช้าๆ และมีการกระจุกตัวของยานพาหนะเป็นจำนวนมาก
ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก ซึ่งการสั่นสะเทือนของโครงสร้างทางพิเศษ
ยกระดั บ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ข องพนั ก งานเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง และผู ้ ข ั บ ขี่
ยานพาหนะที่รอคิวชำระค่าผ่านทาง
ปัจจุบันมีการศึกษาผลกระทบเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของโครงสร้างที่
ส่งผลกระทบต่อบุคคลมากมาย อาทิ โครงสร้างอาคารสูง อัฒจันทร์สนาม
กีฬา เป็นต้น แต่ยังไม่มีการศึกษาการสั่นสะเทือนของโครงสร้างทางพิเศษ
ยกระดับ และส่งผลต่อการรับรู้การสั่นสะเทือนของบุคคลในระดับใด และยัง
ไม่ มี ก ารศึ ก ษาหรื อ จั ด ทำเกณฑ์ ม าตรฐานสำหรั บ การสั ่ น สะเทื อ นของ
โครงสร้า งประเภททางยกระดับ ว่า ส่ งผลต่อ การรับ รู้ข องบุ คคลอย่ า งไร
การศึกษาด้วยการทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของการสั่นสะเทือนของ
โครงสร้างประเภททางยกระดับจึงมีประโยชน์ เพื่อใช้สำหรับการบริหารการ
จัดการบุคคลากรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือใช้สำหรับการวางตำแหน่ง
การติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างด้านบนทางด่วนพิเศษยกระดับ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำการประเมินระดับการสั่นสะเทือน
ของโครงสร้างทางพิเศษยกระดับเพื่อพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อการรับรู้
การสั่นสะเทือนต่อบุคคลที่ปฏิบัติงาน ณ บริเวณด่านชำระค่าผ่านทางมาก
น้อยเพียงใด และถือเป็นงานวิจัยแรกในประเทศไทยที่ทำการทดสอบโดย
รูปที่ 1 ระดับการรับรูก้ ารสัน่ สะเทือนของบุคคลที่ยอมรับได้โดยใช้ค่าความเร่ง
ทำการตรวจวัดค่าความเร่งการสั่นสะเทือนที่ผิวทางและที่ฐานรองรับของตู้
อนุภาคสูงสุดโดยจำแนกตามประเภทอาคารของ ISO-2631:1997 [3]
รับ ชำระค่า ผ่า นทางซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเจ้าหน้า ที่ปฏิบ ัติงาน ซึ่งขนาด
ความเร่งและความถี่ของการสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้จะถูกนำไปประเมิน ตารางที่ 1 การสั่นสะเทือนและผลการรับรูข้ องมนุษย์ของ ISO-2631-1:1997 [3]
ระดับการสัน่ สะเทือน
ผลกระทบต่อมนุษย์
เป็นระดับการรับรู้ของบุคคลด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
2. การรับรู้การสั่นสะเทือนในแนวดิ่งต่อมนุษย์
การสั่นสะเทือนส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ในแง่ของความรู้สึกที่ถูก
รบกวน ทำให้เกิดความรู้สึก รำคาญ ไม่สบาย และส่งผลต่อ สุข ภาพได้
การศึกษาผลกระทบของการสั่นสะเทือนที่มีต่อมนุษย์โ ดย Reiher และ
Meister [1] นั้นเริ่มทดสอบโดยพิจารณาการรับรู้ของผู้ทดสอบที่ยืนอยู่บน
โต๊ะทดสอบและทำการเขย่าด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน และได้ข้อสรุปซึ่ง
แนะนำให้แบ่งช่วงการรับรู้ออกเป็น 6 ระดับได้แก่ 1) ไม่สามารถรับรู้การ
สั่นสะเทือนได้ (not perceptible) 2) รับรูก้ ารสั่นสะเทือนได้เพียงเล็กน้อย
(slightly perceptible) 3) รับรู้การสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน (distinctly
perceptible) 4) รั บ รู้ ไ ด้ ถ ึ ง การสั ่ น สะเทื อ นอย่ า งรุ น แรง (strongly
perceptible) 5) รู้สึกถูกรบกวน (disturbing) และ 6) รู้สึกถูกรบกวน
อย่างมาก (very disturbing) โดยการรับรู้ในแต่ละระดับจะพิจารณาจาก

< 0.315 m/s2

ปกติ (Not Uncomfortable)

0.315 – 0.63 m/s2

มีความรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย (A little uncomfortable)

0.5 – 1 m/s2

มีความรู้สึกไม่สบายปานกลาง (Fairly uncomfortable)

0.8 – 1.6 m/s2

มีความรู้สึกไม่สบาย (Uncomfortable)

1.25 – 2.5 m/s2

มีความรู้สึกไม่สบายอย่างมาก (Very uncomfortable)

> 2 m/s2

มีความรู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรง (Extremely uncomfortable)

นอกจากเกณฑ์ของ ISO แล้ว มาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น ข้อแนะนำ
การประเมินผลกระทบที่มีต่อ มนุษ ย์เนื่อ งจากการสั่นไหวของอาคารที่
แหล่งกำเนิดไม่ใช่การระเบิดของประเทศอังกฤษ BS 6472 [5] หรือเกณฑ์
ของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริก า ANSI S3.29 [6]
พิจารณาด้วยความเร็วอนุภาคสูงสุด ขณะที่มาตรฐาน DIN4150-3 [7] ของ
ประเทศเยอรมนี นั้นให้พิจารณาจากค่าความเร็ วสูงสุดซึ่งมีระดับที่ยอมรับ
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ได้แบ่งตามช่วงความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็นสามช่วงได้แก่ 0 - 10 Hz,
10 - 50Hz และ 50 - 1000 Hz โดยที่เกณฑ์ดังกล่าว [5,6,7] เหล่านี้ต่างมี
ระดับที่ยอมรับได้แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแบ่งระดับการรับรู้การ
สั่นสะเทือนของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างและมีแนวทางการวิเคราะห์ที่
ค่อ นข้า งหลากหลาย ทั้งนี้เพราะระดับ การรับ รู ้ข องมนุษ ย์ท ี่ มี ต่ อ การ
สั่นสะเทือนนั้นสามารถทำให้เทียบเคียงกันได้ยาก เนื่องจากความแตกต่าง
ของบุคคล อายุ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การทดสอบซึ่งผู้ทดสอบนั้น
อาจทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้น จึงยากต่อการหลีกเลี่ยง
การลำเอียงในการให้ผลการทดสอบ จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะได้เกณฑ์
มาตรฐานการประเมินที่สอดคล้องกันในทุกระดับ
Athanasopoulos และ Pelekis [8] ได้ ร วบรวมผลการศึ ก ษาและ
เกณฑ์มาตรฐานต่างเข้าด้วยกัน และได้แบ่งระดับของการรับรู้ ให้สอดคล้อง
ตามลักษณะของผลตอบสนองที่ตรวจวัด โดยหากประเมินด้วยค่าความเร่ง
อนุภาคสูงสุดนั้นจะสามารถจำแนกระดับได้ 4 ระดับ และหากประเมินด้วย
การวัดค่าการกระจัดอนุภาคสูงสุด จะสามารถแบ่งได้ 6 ระดับ โดยพิจารณา
ความถี่ข องการสั่นสะเทือ นในช่ว ง 1-100 Hz แสดงดังรูป ที่ 2 แต่ห าก
ตรวจวัดด้วยค่า ความเร่งอนุภาคสูงสุดนั้น จะพิจ ารณาความถี่ข องการ
สั่นสะเทือนในช่วง 2 – 25 Hz และสามารถจำแนกได้เป็น 2 กรณีได้แ ก่
การสั่นไหวอย่างต่อเนื่องหรือแบบคงที่ (steady state) และการสั่นไหว
แบบชั่วขณะ (transient) โดยระดับการรับรู้ของทั้งสองกรณีนี้จะแตกต่าง
กัน โดยในสภาวะคงที่จะแบ่งออกได้ 6 ระดับ ขณะที่สภาวะชั่วขณะจะแย่ง
ออกได้ 5 ระดับ โดยรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3
ธนะเมศฐ์ ประจวบกุลวัฒน์ [9] ได้ทำการทดสอบและสำรวจระดับการ
รับรู้ของทางพิเศษบูรพาวิถี ด่านชลบุรี โดยใช้ผู้ทดสอบอาสาสมัครประเมิน
ระดับความรับรู้ของการสั่นสะเทือนเมื่อมีรถเคลื่อนที่เข้า -ออกช่องรับชำระ
ค่าผ่านทาง โดยผลการศึกษาพบว่าหาข้อสรุปของระดับการรับรู้ได้ย าก
เนื ่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น นั ้ น รวดเร็ ว และมี จ ำนวนมากทำให้ เ กิ ด
ความรู้สึกคาดเดาได้ อีกทั้งยังไม่สามารถจำแนกให้ละเอียดได้ เนื่องจากมี
เวลาตอบแบบสำรวจที ่ จ ำกั ด จากการประเมิ น ด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ ข อง
ยานพาหนะรายคัน
ดังนั้นเพื่อให้การศึกษานี้ได้ข้อสรุปโดยไม่มีการลำเอียงของข้อมูล การ
เก็บสำรวจข้อมูลจึงพิจารณาจากผลตอบสนองสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ของ
โครงสร้างทางพิเศษยกระดับบริเวณช่องรับชำระค่าผ่านทาง โดยไม่ทำการ
สำรวจการรับรู้ของบุคคลจากการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม โดยจะ
ประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินที่เสนอโดย Athansopoulos และ Pelekis
[8] จากสัญญาณความเร่งเพียงเท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้เป็น
หัววัดความเร่ง ซึ่งหากจะแปลงค่าเป็นความเร็วอนุภาคของการสั่นสะเทือน
นั้นจะต้องใช้วิธีอินทิเกรตเชิงตัวเลข ซึ่งค่าความเร็วที่คำนวณได้อาจมีความ
คลาดเคลื่อนได้จากค่าเริ่มต้น (initial condition) ของระบบ เช่นเดียวกับ
การแปลงเป็นการกระจัดด้วยการอินทิเกรตสองชั้น ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึง
มีขอบเขตที่จะพิจารณาผลการรับรู้ที่ประเมินได้จากค่าความเร่งเพียงเท่านั้น
โดยใช้กราฟดังรูปที่ 2 ในด้านซ้ายมือ ซึ่งจะจำแนกระดับการรับรู้ได้ 4
ระดับ ได้แ ก่ 1) ไม่สามารถรับ รู้ได้ (imperceptible) 2) สามารถรับ รู้ได้
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(perceptible) 3) รู้สึกไม่พอใจ (unpleasant) และ 4) ไม่สามารถทนได้
(intolerable)

รูปที่ 2 ระดับการรับรูก้ ารสัน่ สะเทือนของบุคคลโดยใช้ค่าความเร่งอนุภาคสูงสุด
(ซ้าย) หรือค่าการเปลีย่ นตำแหน่งอนุภาคสูงสุด (ขวา) [8]

รูปที่ 3 ระดับการรับรูก้ ารสัน่ สะเทือนของบุคคลที่พิจารณาจากค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุดในสภาวะคงที่ (ซ้าย) และสภาวะชั่วขณะ (ขวา) [8]

3. วิธีการศึกษา
3.1 การทดสอบภาคสนาม
การศึก ษาพิ จารณาโครงสร้างทางพิเศษยกระดับที่มีการสัญจรของ
ยานพาหนะด้วยความเร็วสูงและมียานพาหนะหลากหลายประเภทใช้ทาง
จึ ง พิ จ ารณาทางพิ เ ศษยกระดั บ บู ร พาวิ ถ ี เ ป็ น กรณี ศ ึ ก ษา การทดสอบ
ภาคสนามได้ทำการวัดขนาดความเร่งการสั่นสะเทือนของทางพิเศษบูรพา
วิถี ณ ด่านชำระค่าผ่านทางที่สังเกตได้ว่ามีปริมาณรถมากจำนวน 3 ด่าน
ได้แก่ 1) ทางลงด่านชลบุรี (ทิศทางขาออก) ณ กิโลเมตรที่ 54 2) ทางลง
ด่านวงแหวนรอบนอก (ทิศทางขาเข้า) ณ กิโลเมตรที่ 9 และ 3) ทางลงด่าน
บางนา (ทิศทางขาเข้า) ณ กิโลเมตรที่ 8
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ลักษณะโครงสร้างของทางพิเศษบูรพาวิถีนั้นเป็นโครงสร้างซึ่งสร้างจาก
ชิ้นส่ว นหน้าตัดคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง(prestressed segmental
box girder) โดยจะใช้หัววัดความเร่ง (acceleration transducer) ซึ่งยึด
ติดกับฐานปรับระดับได้ดังรูปที่ 3 และนำไปติดตั้งที่บริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง
ในช่ อ งบริ ก ารด้า นซ้ า ยสุ ดซึ ่ ง เป็ นช่อ งสำหรับ ยานพาหนะทุก ประเภท
โดยเฉพาะยานพาหนะหนักซึ่งจำเป็นต้องเข้าในช่องนี้ และได้ตรวจวัดค่า
การสั่นสะเทือนที่ผิวทางและที่บนเกาะคอนกรีตซึ่งเป็นฐานรองรับของตู้รับ
ชำระค่าผ่านทาง

รูปที่ 3 การติดตั้งหัววัดความเร่ง

หัววัดความเร่งจะถูกต่อเข้ากับเครื่องรวมสัญญาณความถี่ สูง (highfrequency data acquisition) และเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่
บันทึกข้อมูลด้วยความถี่ 2,000 Hz แสดงดังรูปที่ 4 โดยการตรวจวัดจะ
บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 น. จนถึง 22:00 น.
เพื่อให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาทั้งช่วงเวลาเร่ง ด่วนซึ่งมีปริมาณรถมาก และ
ช่วงเวลาอื่นที่มีจำนวนรถน้อยเช่นกัน อีกทั้งยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด IP
Camera เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านช่องชำระค่า
ผ่านทาง สำหรับใช้ประกอบการตัดสัญญาณในจังหวะที่ยานพาหนะเข้าจอด
ที่ช่องชำระค่าผ่านทางเพื่อชำระเงิน และเคลื่อนที่ออก ซึ่งจะพิจารณาการ
สั่นสะเทือน 1 กรณีจากการชำระค่าผ่านทางของยานพาหนะ 1 คัน
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณยานพาหนะที่ตรวจวัดการสั่นสะเทือนได้ของ
ด่านชลบุรี ด่านวงแหวนรอบนอก และด่านบางนา ซึ่งมีจำนวนเหตุการณ์
ตรวจวั ด ยานพาหนะได้ จ ำนวน 2,143 คั น , 2,766 คั น และ2,178 คั น
ตามลำดับ รวมทั้งหมดจำนวน 7,087 คัน
ตารางที่ 2 จำนวนยานพาหนะที่ตรวจวัดการสั่นสะเทือนได้
เวลา

จำนวนรถ (คัน)
ด่านชลบุรี

ด่านวงแหวนรอบนอก

ด่านบางนา

08:00 – 09:00 น.

191

139

243

09:00 – 10:00 น.

217

234

215

10:00 – 11:00 น.

179

182

128

11:00 – 12:00 น.

188

231

172

12:00 – 13:00 น.

212

219

N/A

13:00 – 14:00 น.

148

230

N/A

14:00 – 15:00 น.

46

228

N/A

15:00 – 16:00 น.

N/A

180

173

16:00 – 17:00 น.

N/A

192

198

17:00 – 18:00 น.

204

261

259

18:00 – 19:00 น.

197

N/A

258

19:00 – 20:00 น.

186

248

195

20:00 – 21:00 น.

195

244

238

21:00 – 22:00 น.

180

178

99

รวม

2,143

2,766

2,178

รวมทั้งหมด

7,087

หมายเหตุ: N/A หมายถึงไม่ได้ตรวจวัดเนื่องจากหยุดพักเครื่องมือและปัญหาทางเทคนิค

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าในบางช่วงเวลามีการหยุดพักการเก็บสำรวจ
ข้อมูลเนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า (UPS) ซึ่งผู้ทดสอบจะต้องคอยสลับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่แบตเตอรี่
กำลังจะหมดเพื่อนำไปชาร์จสลับกับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ชาร์จกระแสเต็ม
แล้ว และต้องมีการหยุดพักอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความร้อนสูงจากการใช้งาน
ต่อเนื่องหลายชั่วโมง โดยในการทดสอบที่ด่านบางนานั้นเกิดฝนตกขึ้นจึง
จำเป็นต้องหยุดการทดสอบเพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ จึงทำให้
หยุดพักไปเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
3.2 ปัจจัยที่ทำการวิเคราะห์

รูปที่ 4 เครื่องรวมสัญญาณความถี่สงู

จากผลการตรวจวัดค่าความเร่งการสั่นสะเทือน ข้อมูลที่เก็บสำรวจได้จะ
ถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ผลของประเภทยานพาหนะ
โดยพิจารณาเปรียบเทียบระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนเทียบกับ
ประเภทของยานพาหนะ เนื่องจากยานพาหนะแต่ละประเภท มีจำนวนเพลา
และน้ำหนักเพลา รวมถึงพฤติกรรมการใช้ความเร็วที่เข้าออกด่านที่แตกต่าง
กันของรถแต่ละประเภท
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2) ผลของความแตกต่างทางกายภาพของด่าน
และออกจากช่องรับชำระค่าผ่านทาง 1 คัน โดยในแต่ละเหตุการณ์จะมีกล้อง
โดยพิจารณาความแตกต่างของระดับความเร่งการสั่นสะเทือ นที่ วงจรปิดบันทึกภาพไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบเหตุการณ์ ประกอบการวิเคราะห์
ผิวทางกับบนเกาะคอนกรีตซึ่งเป็นฐานรองรับของตู้รับชำระค่าผ่านทาง เพื่อ ประเมิน ดังเช่นรูปที่ 7
พิจารณาการลดทอนระดับการรับรู้จากผิวทางโดยตรงไปถึงผู้ปฏิบัติงานที่อยู่
ภายในตู้เก็บค่าผ่านทาง ดังแสดงการติดตั้งหัววัดความเร่งทั้งสองตำแหน่งใน
รูปที่ 5 และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่ได้จากลักษณะทางกายภาพของทั้ง
สามด่าน
3) ผลของช่วงเวลาใช้เส้นทาง
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้การสั่นสะเทือน
เทียบกับช่วงเวลาใช้เส้นทาง เช่น ช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งมีปริมาณรถจำนวน
มาก เทียบกับช่วงเวลาอื่นที่มีปริมาณรถน้อย ซึ่งอาจเคลื่อนที่เข้าด่านด้วย
อัตราหน่วงความเร็วที่สูงกว่า

รูปที่ 6 ตัวอย่างการระบุค่าความเร่งสั่นสะเทือนอนุภาคสูงสุดและการวิเคราะห์
ความถีก่ ารสัน่ สะเทือนด้วยสเปคตรัมจากการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (FFT)

รูปที่ 5 ตำแหน่งตรวจวัดค่าความเร่งการสัน่ สะเทือนที่ผวิ ทางและบนฐานรองรับ
คอนกรีตของตูร้ ับชำระค่าผ่านทาง

3.3 การประเมินระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนของบุคคล
ค่าความเร่งการสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้จะถูกนำมาคัดแยกให้เป็นข้อมูล
ของยานพาหนะรายคั น ซึ ่ ง จะถู ก นำไปหาค่ า แอมปลิ จ ู ด สู ง สุ ด (peak
acceleration) และหาค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนด้วยการแปลงฟูเรียร์
แบบเร็ว (Fast Fourier Transformation, FFT) จากนั้นจะถูกนำไปพล็อต
ลงกราฟระดับ การรับรู้การสั่นสะเทือนของบุคคลของเกณฑ์ที่เสนอโดย
Athansopoulos และ Pelekis [8] ดังรูปที่ 2 (ซ้ายมือ) ซึ่งสามารถประเมิน
ด้วยค่าความเร่งอนุภาคสูงสุด (peak particle acceleration) หรือความเร็ว
อนุภาคสูงสุด (peak particle velocity) หรือการเปลี่ยนตำแหน่งอนุภาค
สู ง สุ ด (peak particle displacement) ซึ ่ ง จะเห็ น ว่ า มี ร ะดั บ การรั บ รู ้ ที่
ละเอีย ดไม่เท่า กัน แต่ในงานวิ จ ัย นี้จ ะพิจ ารณาเฉพาะการประเมินด้วย
ความเร่งอนุภาคสูงสุด ซึ่งเกณฑ์การประเมินด้วยมาตรฐาน ISO-2631:1997
[3] ดังรูปที่ 1 นั้นสามารถประเมินได้เช่นเดียวกันเพียงแต่จะสามารถจำแนก
ได้เพียงระดับที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เท่านั้นและขึ้นกับประเภทของ
อาคาร รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างสัญญาณความเร่งการสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้
ในหน่วยของความเร่งโน้มถ่วงโลก (g) และสเปคตรัมความถี่ของสัญญาณที่
แปลงได้จากกระบวนการ FFT ของเหตุการณ์ที่ยานพาหนะเคลื่อนที่เข้าจอด

รูปที่ 6 ตัวอย่างการระบุค่าความเร่งสั่นสะเทือนอนุภาคสูงสุดและการวิเคราะห์
ความถีก่ ารสัน่ สะเทือนด้วยสเปคตรัมจากการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (FFT)

4. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการทดสอบที่วิเคราะห์หาค่าความเร่งอนุภาคสูงสุดและความถี่
ของการสั่นสะเทือ นที่ได้ข องจุดวัดบนผิว ทางและจุดวัดบนฐานรองรับ
คอนกรีตของตู้รับชำระค่าผ่านทาง ของด่านชลบุรี ด่านวงแหวนรอบนอก
และด่านบางนา แสดงดังรูปที่ 8 ถึงรูปที่ 10 ตามลำดับ โดยรูปฝั่งซ้ายมือคือ
ผลประเมินที่ได้จากความเร่งที่ผิวทาง ขณะที่รูปฝั่งขวามือคือผลประเมิน
จากความเร่งที่ฐานคอนกรีต จะสังเกตได้ว่าทั้งสามด่านนั้นมีค่าความเร่ง
และระดับการรับรู้ที่ฐานคอนกรีตลดลงจากที่ผิวทาง และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างทั้งสามด่านแล้ว พบว่าด่านชลุบรีมีระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนสูง
ที่สุด โดยมีระดับการรับรู้สูงสุดที่ระดับ “รู้สึกไม่พอใจ” (unpleasant) โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “สามารถรับรู้ได้” (perceptible) โดยมีความถี่การ
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สั่นสะเทือนในช่วงประมาณ 2-6 Hz ขณะที่มีบางเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือน
ในช่วง 10 Hz ขึ้นไป ซึ่งทำให้บางกรณีอยู่ในระดับที่ “ไม่สามารถรับรู้ได้”
(imperceptible)

รูปที่ 8 ระดับการรับรูก้ ารสัน่ สะเทือนของบุคคลของด่านชลบุรี เมือ่ ตรวจวัดที่ผิว
ทาง (ซ้าย) และบนฐานคอนกรีตของตูร้ ับชำระค่าผ่านทาง (ขวา)

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

อนุ ภ าคสูงสุดมีค่า ลดทอนลง ตารางที่ 3 แสดงการเปรีย บเทีย บของค่ า
ความเร่งอนุภาคสูงสุดโดยเฉลี่ยของที่ผิวทางและที่บนฐานคอนกรีต ซึ่งพบว่า
ฐานคอนกรีตสามารถลดทอนค่าความเร่งอนุภาคสูงสุดลงได้ในช่วงประมาณ
13% - 22% โดยด่ า นบางนานั ้ น ฐานคอนกรี ต สามารถลดทอนการ
สั่นสะเทือนได้มากที่สุด และโดยเฉลี่ยทั้งสามด่านแล้วแสดงว่าฐานคอนกรีต
สามารถอัตราการลดทอนค่าความเร่งลงได้ประมาณ 16.7%
จากผลการทดสอบที่สังเกตได้จากรูปที่ 8 ถึงรูปที่ 10 นั้นน่าสนใจอย่าง
ยิ่งว่าเพราะเหตุใดด่านชลบุรีจึงมีระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนที่รุนแรงกว่า
อีกสองด่านมาก เมือ่ ได้เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของช่องรับชำระค่า
ผ่านทางแล้วพบว่า ตำแหน่งช่องรับชำระค่าผ่านทางของด่านชลบุรีนั้นอยู่ใน
ตำแหน่งที่ตรงกับบริเวณริมส่ว นปีกของชิ้นส่วนหน้า ตัดคอนกรีตอั ดแรง
มากกว่าด่านวงแหวนรอบนอกและด่านบางนา ซึ่งตู้รับชำระค่าผ่านทางจะ
อยู่ในตำแหน่งที่ขยับเข้ามาใกล้แนวกึ่งกลางหน้าตัดมากกว่า ดังแสดงในรูปที่
11 ในขณะที่ลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ นั้นไม่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าด่าน
ชลบุรีมีระดับการรับรู้ที่รุนแรงกว่าเนื่องจากตำแหน่งของช่องรับชำระค่าผ่าน
ทางด้า นซ้ายมือ สุดอยู่ในตำแหน่งที่โครงสร้างทางมีก ารเปลี่ยนตำแหน่ง
(displacement) ได้ ส ู ง กว่ า ทำให้ เ กิ ด ค่ า ความเร็ ว และความเร่ ง การ
สั่นสะเทือนที่สูงกว่าด่านวงแหวนรอบนอกและด่านบางนาอย่างมีนัยสำคัญ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของค่าความเร่งอนุภาคสูงสุดที่ตรวจวัดได้ บริเวณผิวทางและ
บนฐานรองรับคอนกรีตของตู้รับชำระค่าผ่านทางของแต่ละด่าน
ด่าน

รูปที่ 9 ระดับการรับรูก้ ารสัน่ สะเทือนของบุคคลของด่านวงแหวนรอบนอก เมือ่
ตรวจวัดที่ผวิ ทาง (ซ้าย) และบนฐานคอนกรีตของตูร้ ับชำระค่าผ่านทาง (ขวา)

ชลบุรี

ค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยของความเร่ง อัตราการลดทอนค่า
ความเร่งอนุภาค อนุภาคสูงสุดที่ฐาน
ความเร่งอนุภาค
สูงสุดที่ผิวทาง (g) คอนกรีตของตู้รับชำระ สูงสุดจากผิวทางสู่
ค่าผ่านทาง (g)
ฐานคอนกรีต (%)
0.005602
14.77
0.006573

วงแหวนรอบนอก

0.003576

0.003086

13.70

บางนา

0.002268

0.001759

22.44

*16.71
รวม
*ค่าอัตราการลดทอนค่าความเร่งอนุภาคสูงสุดจากผิวทางสู่ฐานคอนกรีตในช่องรวมได้จาก
การถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนยานพาหนะในแต่ละด่าน

รูปที่ 10 ระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนของบุคคลของด่านบางนา เมื่อตรวจวัดที่
ผิวทาง (ซ้าย) และบนฐานคอนกรีตของตู้รบั ชำระค่าผ่านทาง (ขวา)

ขณะที่ด่านวงแหวนรอบนอกและด่านบางนา มีระดับการรับรู้สูงสุดที่
ระดั บ “สามารถรั บ รู ้ ไ ด้ ” (perceptible) เท่ า นั ้ น และมี ค วามถี ่ ก าร
สั่นสะเทือนที่กระจายตัวมากกว่าด่านชลบุรี อีกทั้งพบว่าสำหรับด่านบางนา
นั้นส่วนมากแล้วอยู่ในระดับที่ “ไม่สามารถรับรู้ได้” (imperceptible)
เมื่อเปรียบเทียบผลของฐานรองรับคอนกรีตนั้นจะพบว่า ค่าความถี่การ
สั่นสะเทือนบนฐานคอนกรีตนั้นแทบจะไม่เปลี่ยนไป แต่ส่งผลให้ค่าความเร่ง

รูปที่ 11 ตำแหน่งของตูร้ ับชำระค่าผ่านทางช่องซ้ายมือสุดของด่านชลบุรี (ซ้าย)
และด่านวงแหวนรอบนอก (ขวา)

สำหรับผลของช่วงเวลาใช้ทางซึ่งอาจส่งผลต่อระดับการรับรู้นั้น เมื่อ
พิจารณาจากด่านชลบุรีซึ่งมีระดับการรับรู้ที่สูงกว่าอีกสองด่าน โดยจำแนก
ข้อมูลระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนตามช่วงเวลาใช้ทางในแต่ละชั่วโมงตั้งแต่
เวลา 8:00 น. จนถึง 22:00 น. ดังรูปที่ 12 พบว่าช่วงเวลา 10:00 - 11:00
น. นั้นไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีปริมาณยานพาหนะสูงสุด แต่มีเหตุการณ์ที่มีระดับ
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การรับรู้สูงสุดในระดับ “รู้สึกไม่พอใจ” (unpleasant) ขณะที่ช่วงเวลาอื่น ๆ
นั ้ น โดยส่ ว นมากแล้ ว มี ร ะดั บ การรั บ รู ้ ใ นระดั บ ที ่ “สามารถรั บ รู ้ ไ ด้ ”
(perceptible) โดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่มีค่าความเร่งอนุภาคสูงสุดในช่ว ง
ประมาณ 0.002g – 0.02g (0.002 – 0.02 เท่า ของความเร่งโน้มถ่วงโลก)
และเป็นที่น่าสังเกตุว่าการสั่นสะเทือนส่วนใหญ่มีค่าความถี่ใกล้เคียงกัน โดย
ไม่ขึ้นกับประเภทยานพาหนะหรือช่วงเวลาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปได้ว่า
ความถี่ในช่วง 3-5 Hz นี้เป็นความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างทางยกระดับ
และช่วงเวลาใช้ทางไม่มีผลต่อระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนของมนุษย์อย่าง
มีนัยสำคัญ

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

พิจารณาชั่วโมงที่มีปริมาณยานพาหนะมากที่สุด พบว่ารถสี่ล้อมีปริมาณมาก
ที่สุด คิดเป็ นสั ดส่ว นประมาณ 85% และยานพาหนะประเภทอื่นๆซึ ่ ง มี
จำนวนเพลาตั้งแต่สามเพลาขึ้นไปประมาณ 15% จากผลการประเมินระดับ
การรับรู้การสั่นสะเทือนของด่านชลบุรี
ในรูปที่ 13 พบว่าประเภทยานพาหนะไม่ส่งผลต่อระดับการรับรู้อย่างมี
นัย สำคัญ รถประเภทสี่ล้อ สามารถมีค่าความเร่งการสั่นสะเทือ นสูง กว่า
รถบรรทุกได้เช่นกัน ซึ่งจากการตรวจสอบเหตุการณ์จากภาพวีดีโอในกล้อง
วงจรปิ ด พบว่า เหตุ ก ารณ์ ที ่ มี ร ะดั บ การรับ รู้ ถ ึง ระดั บ “รู ้ ส ึ ก ไม่พ อใจ”
(unpleasant) นั้นเกิดจากสองเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) รถสี่ล้อเคลื่อนที่เข้าออก
ช่องรับชำระค่าผ่านทางที่พร้อมเพรียงกันกับรถสี่ล้อ ในช่องรับชำระค่าผ่าน
ทางข้างเคียง และ 2) รถพ่วงบรรทุกก๊าซหรือของเหลวซึ่งน่าจะมีน้ำหนักมาก
เคลื่อนที่เข้าออกด่าน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้การ
สั่นสะเทือนที่รุนแรงขึ้นนั้นเกิดจากการเสริมกันของผลตอบสนองความเร่ง
การสั่นสะเทือนของช่องจราจรที่ติด กัน หรือเกิดจากการเคลื่อนที่เข้าออก
ด่านของยานพาหนะที่มีน้ำหนักมาก
ตารางที่ 4 สัดส่วนของประเภทยานพาหนะที่เข้าช่องชำระค่าผ่านทางซ้ายมือสุด
ใน 1 ชั่วโมงทีม่ ีปริมาณยานพาหนะผ่านสูงสุดของแต่ละด่าน
ประเภท
ยานพาหนะ
รถสี่ล้อ

ชลบุรี
(คัน)

วงแหวนรอบนอก

(%)

(คัน)

(%)

188 86.64

196 75.10

รถบรรทุก

6 2.76

52 19.92

รถบัสโดยสาร

12 5.53

5

รถพ่วง

11 5.07

รวม

217

100

บางนา
(คัน)

รวม

(%)

243 93.82

(คัน)

(%)

627 85.07

5

1.93

63 8.55

1.92

9

3.48

26 3.53

8

3.06

2

0.77

21 2.85

261

100

259

100

737 100%

รูปที่ 12 ระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนของบุคคลที่ตรวจวัดได้ทผี่ ิวทาง ในแต่ละ
ช่วงเวลาของด่านชลบุรี

ตารางที่ 4 แสดงผลของประเภทยานพาหนะที่มีต่อระดับการรับรู้ โดย
ประเภทยานพาหนะที่พิจารณาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่รถนั่งส่ว น รูปที่ 13 ระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนของบุคคลที่ตรวจวัดได้ทผี่ ิวทางจำแนก
บุคคลหรือ รถประเภทสี่ ล้อ รถบรรทุก รถบัสโดยสาร และรถพ่ว ง โดย ตามประเภทของยานพาหนะ ในชัว่ โมงที่มปี ริมาณยานพาหนะสูงสุดของด่านชลบุรี
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นอกจากการประเมินระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนด้วยค่าความเร่ง
อนุภาคสูงสุดของ Athanasopoulos และ Pelekis [8] และเนื่องจากยังไม่มี
การศึกษาระดับการสั่นสะเทือนของโครงสร้างทางยกระดับมาก่อน ผู้วิจัยจึง
นำเกณฑ์ ข อง ISO-2631:1997 [3] มาใช้ พ ิ จ ารณาว่ า การสั ่น สะเทือ นใน
แนวดิ ่ ง ของโครงสร้ า งทางพิ เ ศษยกระดั บ บู ร พาวิ ถ ี ท ี ่ ศ ึ ก ษานี ้ สามารถ
เทียบเคียงกับโครงสร้างอาคารประเภทใด โดยรูปที่ 14 แสดงถึงระดับการ
ยอมรับได้ของมนุษย์จากการสั่นสะเทือนในแนวดิ่งที่ตรวจวัดได้ที่ผิวทาง (รูป
ซ้ายมือ) และบนฐานคอนกรีตของตู้รับชำระค่าผ่านทาง (รูปขวามือ) ของทั้ง
สามด่านรวมกัน โดยพบว่าระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนของมนุษย์จากการ
สั่นไหวที่บริเวณช่องรับชำระค่าผ่านทางของโครงสร้างทางพิเศษยกระดับอยู่
ในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่ยอมรับได้ของอาคารประเภทสำนักงานและ
ห้างสรรพสินค้า
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4) ด่า นชลบุรีมีระดับการสั่นสะเทือ นที่ส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคล
ชัดเจนมากที่สุด โดยมาจากลักษณะทางกายภาพของตำแหน่งช่องจราจร
ของระบรรทุกหนักในช่องจราจรซ้ายสุด ที่อยู่ในตำแหน่งปลายยื่นของหน้า
ตัดคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง จึงมีค่าความเร่งสูงกว่าด่านวงแหวนรอบ
นอกและด่านบางนาที่ตู้รับชำระค่าผ่านทางริมสุด ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณปลาย
หน้าตัดคาน
5) ช่วงเวลาในการใช้เส้นทางไม่เสริมให้ความรุนแรงของการสั่นสะเทือน
เพิ่มขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ
6) ประเภทยานพาหนะมีผลต่อระดับการสั่นสะเทือนอย่างมี นัยสำคัญ
โดยยานพาหนะหนักได้แก่ รถบรรทุก รถโดยสาร รถพ่วง รถกึ่งพ่วง มีระดับ
การสั่นสะเทือนใกล้เคียงกัน ในขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีล่ ้อทั่วไปมีระดับ
การสั่นสะเทือนที่ต่ำเนื่องจากมวลที่น้อยกว่ามาก โดยเหตุการณ์ที่ทำให้เกิด
ระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนสูงกว่าปกติได้แก่ การเคลื่อนที่เข้าออกช่องรับ
ชำระค่าผ่านทางพร้อมกันในช่องจราจรที่อยู่ติดกัน และการเคลื่อนที่เข้าออก
ด่านของยานพาหนะที่มีน้ำหนักมาก เช่นรถพ่วงบรรทุกของเหลว
7) เมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของการสั่นสะเทือนของโครงสร้างทาง
พิเศษยกระดับ บูรพาวิถ ีพ บว่า มีระดั บ การรับ รู้ สั่ นสะเทือ นที่ย อมรั บ ได้
เทียบเคียงกับโครงสร้างประเภทสำนักงานและห้างสรรพสินค้า

กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 14 ระดับการรับรู้การสั่นสะเทือนของบุคคลของด่านชลบุรีเมื่อประเมินด้วย
มาตรฐาน ISO-2631:1997 [3] กรณีตรวจวัดที่ผิวทาง (ซ้าย) และบนฐานคอนกรีต
ของตูร้ ับชำระค่าผ่านทาง (ขวา)

5. สรุปผล
จากผลการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของโครงสร้างทางพิเศษที่มีผลต่อ
การรับรู้ของบุคคลได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้
1) การประเมินระดับ การรับ รู้การสั่นสะเทือ นด้วยความเร่งโดยใช้
เกณฑ์ของ Athansopoulos และ Pelekis [8] สามารถจำแนกระดับการ
รับรู้ของบุคคลได้ละเอียดกว่ามาตรฐาน ISO 2631: 1997 [3]
2) การสั่นสะเทือนที่มีระดับการรับรู้ในระดับสูงสุดที่พบคือที่ด่านชลบุรี
ด้วยระดับ “รู้สึกไม่พอใจ” (unpleasant) ตามเกณฑ์ประเมินที่ เสนอโดย
Athansopoulos และ Pelekis [8] ซึ ่ ง พบว่ า เป็ น เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ เ กิ ด จาก
รถบรรทุกหนักเคลื่อนที่ออกจากตู้รับชำระค่าผ่านทางในเวลาที่ใกล้เคียงกัน
กับตู้รับชำระค่าผ่านทางข้างเคียง ซึ่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่เสริมกัน
3) การสั่นสะเทือนที่ผิวจราจรมีขนาดที่สูงกว่าบนเกาะคอนกรีตที่ติดตั้ง
ตู้รับชำระค่าผ่านทาง ผู้ปฏิบัติงานในตู้จะรับรู้ระดับการสั่นสะเทือนที่มีขนาด
ลดลงในช่ว ง 13 – 22% โดยมีค่า เฉลี่ยที่ป ระมาณ 17% แสดงให้เห็นว่า
ฐานรองรับของตู้รับชำระค่าผ่านทางสามารถนำไปพิจารณาศึกษาออกแบบ
เพิ ่ ม เติ มให้ ลดระดั บ การสั่ นสะเทื อ นลงได้ ซึ ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ เจ้ า พนัก งาน
ผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง

ผู้ว ิจ ัย ขอขอบพระคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการทดสอบ ขอขอบคุณนายเอกราช ปัญญาโรจน์ และนายทัต
เทพ เวทประสิทธิ์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บสำรวจข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขที่
สัญญา 134/2559 และได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย บูรพา ในการจัดตั้งหน่ว ยวิจ ัย วิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน
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การศึกษาความต้านทานกระสุนขนาด 7.62X51 มม. ของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก
Study on the 7.62x51 mm bullet resistance of steel fiber reinforced concrete panel
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ ทำการศึกษาการต้านทานกระสุนของผนังคอนกรีตเสริมเส้น
ใยเหล็ ก สั ด ส่ ว น 2% โดยปริ ม าตร ภายใต้ ก ารยิ ง ด้ ว ยกระสุ น ขนาด
7.62 x 51 มม. ผนังทดสอบหล่อในแบบสี่เหลี่ยมจั ตุรัสขนาด 400 x 400
มม. แปรผันความหนาตั้งแต่ 10 – 100 มม. ในขั้นตอนการทดสอบ ผนัง
ทดสอบจะถูกติดตั้งบนแท่นเหล็กซึ่งห่างจากแนวยิงเป็นระยะ 50 ม. กล้อง
ถ่ ายภาพความเร็ว สูงวางตั้ งฉากกั บ ผนังทดสอบเพื่อ เก็ บ ภาพที่ 40,000
เฟรมต่อวินาที และทำการทดสอบด้วยการยิงกระสุน จำนวน 1 นัด บริเวณ
กึ่งกลางผนังทดสอบ ภาพถ่ายความเร็วสูงนำมาคำนวณเป็นความเร็วของ
กระสุน (ก่อนและหลังการปะทะตัวอย่าง) และ ทำการบันทึกรูปแบบของ
ลักษณะการวิบัติ, ความสามารถในการดูดซับพลังงาน เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความเสียหาย และการสูญเสียน้ำหนัก ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ผนัง
ทดสอบ ที่มีความหนา 60 มม. สามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุน
ได้ และความหนาตั้งแต่ 80 มม. ขึ้นไป บริเวณด้านหลังของผนังทดสอบ ไม่
พบความเสียหายใด ๆ จากแรงกระแทกของกระสุน
คำสำคัญ: ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก, กระสุนขนาด 7.62 x 51 มม.,
ความสามารถในการดูดซับพลังงานจลน์, เส้นผ่านศูนย์กลางความเสียหาย,
การสูญเสียน้ำหนัก

Abstract
This research aimed to investigate the bullet resistance of
steel fiber reinforced concrete panel at 2% by volume fraction
subjected to the 7.62 x 51 mm bullet. The specimens were
cast in square panels with dimensions of 400x400 mm and
varying thickness from 10 to 100 mm. During the test, the
panel was installed on the steel platform with a fire distance
of 50 meter. The high-speed camera was set up
perpendicularly to the specimen to capture the images at
frame rate 40,000 fps. and each panel was subjected to a
single impact at the center. The captured images were used to
calculate bullet velocity (before and after impaction) and data

in terms of the failure mode, impact energy absorption,
damage diameter and weight loss were collected. Results
showed that the panel thickness of 60 mm can prevent bullet
perforation and the back damage of the panel with thickness
of 80 mm or more will not occurred from bullet impaction.
Keywords: Steel fiber reinforced concrete panel, 7.62 x 51 mm
bullet, Kinetic energy absorption ability, Damage diameter,
Weight loss

1. ที่มาและความสำคัญ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ประเทศไทย ถูกจัดอันดับดัชนีการ
ก่อ การร้าย (The Global Terrorism Index) [1] ในปี 2019 อยู่ลำดับ ที่
18 จาก 138 ประเทศ ทั่วโลก และสถิตกิ ารก่อการร้ายโดยมาก มีอาวุธปืน
ประเภทปืนพก (9 mm และ .44 Magnum) เป็นอาวุธหลักในการก่อเหตุ
[2] เนื่องจากสามารถครอบครองและพกพาได้สะดวก จึงเป็นผลให้เมื่อเกิด
การก่อการร้าย ย่อ มมี ก ารสูญ เสีย ต่อชีวิตและทรัพ ย์สิน ของประชาชนผู้
บริสุทธิ์ จากกระสุนปืนโดยตรงหรือกรณีหลบภัย ภายในอาคาร ที่ก่อผนัง
ด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งไม่สามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้
จึงได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผนังคอนกรีตกันกระสุน ที่สามารถป้องกันการ
ทะลุ ผ่ า นของกระสุ น ปื น พก ในระดั บ 2 (9 mm) และ ระดั บ 3A (.44
Magnum) ตามมาตรฐาน NIJ (U.S. National Institute of Justice) [3]
ได้ โดยผนังไม่เกิดการกทะลุและด้านหลัง ไม่เกิดความเสียหายใดๆ จากแรง
กระแทกของกระสุ น ปื น โดย Sukontasukkul et al. [4] ทดสอบผนั ง
คอนกรีต ล้ ว นและคอนกรีต เสริม เส้น ใยเหล็ ก ภายใต้ แ รงกระแทกของ
กระสุนขนาด 9 มม. พบว่า ผนังคอนกรีตล้วน เกิดการกะเทาะ (บริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลัง) แตกแยกออกจากกัน และมีเศษคอนกรีตปลิวหลุด
ร่อ น สำหรับผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก สัดส่วนผสมเส้นใย 2% โดย
ปริมาตร ความหนา 3 เซนติเมตร สามารถป้องกันการทะลุผ่านของกระสุน
ปืนได้ โดยผนังไม่แตกแยกออกจากกัน และ Jamnam et al. [5] ทดสอบ
ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก สัดส่วนผสมเส้นใย 2% โดยปริมาตร ด้วย
กระสุ น ขนาด .44 Magnum พบว่ า เมื่ อ ผนั งมี ความหนา 6 เซนติเมตร
สามารถป้ อ งกั น การทะลุ ผ่ า นของกระสุ น ได้ โดยด้ า นหลั งไม่ เกิ ด ความ
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เสียหายใดๆ ซึ่งจากผลการทดสอบ ลักษณะการวิบัติและความสามารถใน
การดูดซับพลังงานจลน์ แปรผันตามความหนาของผนังทดสอบ
สำหรับในปัจจุบัน เหตุการณ์ความไม่สงบ มีความรุนแรงมากขึ้น จาก
การใช้อาวุธที่มีความสามารถในการทำลายสูงหรือระดับอาวุธสงคราม ซึ่ง
จากงานวิจั ย ที่ ผ่า นมา Sovjáka et al. [6,7] มี ก ารพั ฒ นาผนั งคอนกรี ต
สมรรถนะสูงพิเศษเสริมเส้นใยเหล็ก สัดส่วนผสม ตั้งแต่ 0.125 - 3% โดย
ปริมาตร ภายใต้การรับแรงกระแทกของกระสุน ขนาด 7.62 x 39 มม. ที่มี
ความเร็วสูง ระหว่าง 691 - 720 เมตรต่อวินาที พบว่า การกะเทาะบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังของผนังลดลงตามสัดส่วนผสมเส้นใยเหล็กที่สูงขึ้น
และที่สัดส่วนผสมเส้นใยเหล็ก 2% ไม่ความเสียหายบริเวณด้านหลังของ
ผนัง
ในงานวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ ท ำการพั ฒ นาผนั งคอนกรีต เสริ ม เส้ น ใยเหล็ ก
สัดส่วนผสมเส้นใย 2% โดยปริมาตร ให้มีความสามารถในการป้องกันการ
ทะลุผ่านของกระสุนปืน ระดับอาวุธสงคราม ขนาด 7.62 x 51 มม. นาโต้
หรือ ระดับ 3 ตามมาตรฐาน NIJ ได้
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ตารางที่ 3 คุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง
Specifications
Name
Maximum image resolution [pixels]
Maximum frame rate at full resolution
[frame per seconds]
Maximum frame rate at reduced image resolution
[frame per seconds]
Minimum global shutter time per frame

FASTCAM SA4
1024 x 1024
3600
216 000
1µs

2.2 สัดส่วนผสมและการเตรียมตัวอย่าง
2.2.1 สัดส่วนผสม
สัดส่วนผสมคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก กำหนดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์
(W/C) 0.3 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย 1 : 2 โดยปริมาตร สัดส่วนสารลด
น้ำพิเศษ ร้อยละ 2 โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์ และเสริมด้วยเส้นใยเหล็ก ร้อย
ละ 2 โดยปริมาตร แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัดส่วนผสมคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก
Materials
Proportion
(kg/m3)

2. การดำเนินงานวิจัย
2.1 วัสดุและอุปกรณ์
2.1.1 วัสดุ
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
- ทรายที่ผ่านตะแกรง No.16 และค้าง No.50
- น้ำสะอาด
- สารลดน้ำพิเศษ (Superplasticizer : SP)
- เส้นใยเหล็กชนิดงอปลาย (Single hooked-end steel fiber :
SHE) มีคุณสมบัติ ดังตารางที่ 1

Length
(mm)

Diameter
(mm)

Aspect
Ratio (l/d)

Tensile
Strength
(N/mm2)

35

0.55

64

1,000

2.1.2 อุปกรณ์
- กระสุ น ปื น อาวุ ธ สงคราม ขนาด 7.62 x 51 มม. นาโต้ มี
คุณสมบัติ ดังตารางที่ 2

Water

SP

SHE

800

1420

240

16

156

2.2.2 การเตรียมตัวอย่าง
การเตรียมผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก เริ่มจากการเตรียมวัสดุตาม
สัดส่วนผสมในตารางที่ 4 จากนั้นทำการผสมมวลรวมแห้งให้เข้ากัน ด้วย
เครื่องผสม เป็นเวลา 1 นาที จึงเติมน้ำและสารลดน้ำพิเศษ ผสมให้วัสดุเป็น
เนื้ อ เดี ย วกั น อี ก 3 นาที ต่ อ มาทำการผสมเส้ น ใยเหล็ ก โดยให้ เส้ น ใย
กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาในการผสมประมาณ 3 นาที จึ งเทลง
แบบหล่อ ขนาด 400 x 400 มิลลิเมตร

ตัวอย่างทดสอบ หล่อเป็นผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก ตามสัดส่วน
ผสมในตารางที่ 4 ขนาด 400 x 400 มิลลิเมตร แปรผันความหนา ตั้งแต่
10 – 100 มิลลิเมตร ประเภทตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ประเภทของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของกระสุน ขนาด 7.62 x 51 มม. นาโต้
Bullet shape
(7.62X51 mm NATO)

Sand

2.3 ประเภทของตัวอย่าง

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเส้นใยเหล็ก
Shape

Cement

Bullet type
Full metal jacket

Mass Velocity Energy
(gram) (m/s)
(J)
9.6

863

3,580

- กล้องถ่ายภาพความเร็วสูง (High speed camera) มีคุณสมบัติ
ดังตารางที่ 3

DET01-2

2S 1

10

No. of
specimens
3

2S 2

20

3

2S 3

30

3

2S 4

40

3

50

3

60

3

2S 7

70

3

2S 8

80

3

2S 9

90

3

2S 10

100

3

Type

2S 5
2S 6

SHE volume
fraction

2%

Thickness (mm)
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2.4 วิธีการทดสอบ
ติดตั้ งผนังคอนกรีต เสริมเส้น ใยเหล็ก บนแท่ นเหล็ก ทดสอบ มี
ระยะห่ า งจากจุ ด ยิ ง 50 เมตร จากนั้ น ติ ด ตั้ งฉากบอกระยะและกล้ อ ง
ถ่ายภาพความเร็วสูง ในทิศทางตั้งฉากกับผนังทดสอบ โดยตั้งค่าอัตราเร็วใน
การถ่ายภาพที่ 40,000 เฟรมต่อวินาที และทดสอบด้วยการยิงกระสุนปืน
อาวุธสงคราม ขนาด 7.62 x 51 มม. นาโต้ จำนวน 1 นัด บริเวณกึ่งกลาง
ผนังทดสอบ ดังรูปที่ 1

(a) t1 = 0 ms, s1 = 0 cm

(b) t2 = 0.275 ms, s2 = 25 cm
รูปที่ 2 ขณะกระสุนเคลื่อนที่ผ่านเส้นอ้างอิง (ก่อนการปะทะ)
รูปที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์และผนังทดสอบ

2.5 การวิเคราะห์ผล
จากการบันทึกภาพถ่ายความเร็วสูง สามารถคำนวณเป็นความเร็วของ
กระสุน (ก่อนและหลังการปะทะตัวอย่าง) เพื่อนำไปคำนวณความสามารถ
ในการดูดซับพลังงานจลน์ของผนัง และสำหรับการวิบัติของผนังในแต่ละ
ประเภท สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของเส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะ
และร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก โดยมีการวิเคราะห์ผล ดังนี้

(a) t1 = 1.525 ms, s1 = 75 cm

2.5.1 ความเร็วของกระสุน (Bullet velocity)
การคำนวณความเร็วของกระสุน จากภาพถ่ายความเร็วสูง ทำได้โดย
การคำนวณจากระยะเวลาและระยะทาง ขณะที่กระสุนเคลื่อนที่ผ่านเส้น
อ้างอิง 2 เส้น ซึ่งมีระยะห่างจากเส้นต่อเส้น 25 เซนติเมตร ดังสมการที่ 1
โดยจากรูปที่ 2 และ 3 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายความเร็วสูง ที่ระบุเวลาและ
ระทาง ขณะที่กระสุนเคลื่อนที่ผ่านเส้นอ้างอิง ทั้งก่อนและหลังการปะทะ
ผนังทดสอบ ตามลำดับ
v=

si
ti

(1)

โดย v หมายถึง ความเร็วของกระสุน (m/s), si หมายถึง ระยะทาง
ขณะที่ ก ระสุ น เคลื่ อ นที่ ผ่ า นเส้ น อ้ า งอิ ง (m), ti หมายถึ ง ช่ ว งเวลาที่
กระสุนเคลื่อนที่ผ่านเส้นอ้างอิง (s)

(b) t2 = 2.325 ms, s2 = 100 cm
รูปที่ 3 ขณะกระสุนเคลื่อนที่ผ่านเส้นอ้างอิง (หลังการปะทะ)

2.5.2 ความสามารถในการดู ด ซั บ พลั ง งานจลน์ (Kinetic energy
absorption ability)
คำนวณได้จากความแตกต่างระหว่างพลังงานจลน์ของกระสุน ขณะ
ก่อนและหลังการปะทะผนังทดสอบ ซึ่งความแตกต่างระหว่างพลังงานจลน์
ของกระสุ น แสดงถึ งความสามารถในการดู ด ซับ พลังงานจลน์ ข องผนั ง
คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก ดังสมการที่ 2
E=

1
m(vb2 − va2 )
2

(2)

โดยที่ E หมายถึง ความสามารถในการดูดซับพลังงานจลน์ (J), m
หมายถึ ง น้ ำ หนั ก หั ว กระสุ น (kg), vb หมายถึ ง ความเร็ว ที่ วั ด ได้ ก่ อ น
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กระทบแผ่นทดสอบ (m/s) และ va หมายถึง ความเร็วที่วัดได้หลังกระทบ
แผ่นทดสอบ (m/s)
2.5.3 เส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะ (Spalling diameter)
เก็บข้อมูลทดสอบ โดยการวัดความยาวรอยการกะเทาะของตัวอย่าง
เนื่องจากแรงกระแทกของกระสุน ใน 4 ทิศ ทาง ดังรูปที่ 4 และบันทึกผล
เป็นค่าเฉลี่ย ดังสมการที่ 3

รูปที่ 5 การวิบัติ แบบ Perforation (ด้านหน้าและด้านหลัง)

รูปที่ 6 ภาพถ่ายความเร็วสูงของการวิบัติ แบบ Perforation
รูปที่ 4 การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะ 4 ทิศทาง
Spalling diameter (mm) =

d1 + d 2 + d3 + d 4
4

(3)

โดยที่ di หมายถึง ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะ (mm)
2.5.4 การสูญเสียน้ำหนัก (Weight loss)
คำนวณจากอัตราส่วนของผลต่างน้ำหนักแผ่นตัวอย่าง (ก่อนและหลัง
การทดสอบ) กับน้ำหนักของผนังก่อนการทดสอบ จากนั้นคำนวณเป็นร้อย
ละการสูญเสียน้ำหนัก ดังสมการที่ 4
Weight loss (%) =

( wb − wa )
wb

 100

(b) Perforation + flying debris: ผนังทดสอบ เกิดการทะลุผ่านของ
กระสุน และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะด้านหลัง มีขนาดใหญ่
กว่าการกะเทาะด้านหน้า จึงทำให้บริเวณด้านหลัง พบเศษคอนกรีตที่หลุด
ร่อนขนาดใหญ่และมีจำนวนมากกว่าด้านหน้า ดังรูปที่ 7 และ รูปที่ 8 ซึ่ง
เกิดการวิบัติ ที่ความหนา 50 มิลลิเมตร

(4)

โดยที่ wa หมายถึ ง น้ ำ หนั ก คอนกรี ต หลั ง ยิ ง (kg), wb หมายถึ ง
น้ำหนักคอนกรีตก่อนยิง (kg)

รูปที่ 7 การวิบัติ แบบ Perforation + flying debris (ด้านหน้าและด้านหลัง)

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
3.1 รูปแบบการวิบัติ
จากผลการทดสอบด้วยการยิงกระสุน ขนาด 7.62 x 51 มม. นาโต้ กับ
ผนั ง คอนกรี ต เสริม เส้ น ใยเหล็ ก ที่ แ ปรผั น ความหนา ตั้ ง แต่ 10 – 100
มิลลิเมตร พบว่า เกิดการวิบัติใน 4 รูปแบบ ดังนี้ และแสดงดังตารางที่ 6
(a) Perforation: ผนังทดสอบ เกิดการทะลุ เนื่องจากแรงกระแทกของ
กระสุน โดยขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะ บริเวณด้านหน้าและ
ด้านหลัง มีขนาดใกล้เคียงกัน และเศษคอนกรีตที่กะเทาะหลุดร่อนมีขนาด
เล็ก ดังรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 ซึ่งการวิบัติแบบทะลุ เกิดในช่วงที่ผนังทดสอบมี
ความหนา ระหว่าง 10 – 40 มิลลิเมตร

รูปที่ 8 ภาพถ่ายความเร็วสูงของการวิบัติ แบบ Perforation + flying debris

(c) Penetration + back spalling: ผนังทดสอบ ไม่เกิดการทะลุ แต่
เกิดการกะเทาะของผนังคอนกรีตบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง และจาก
ภาพถ่ายความเร็วสูง พบเศษคอนกรีตด้านหน้าที่กะเทาะหลุดร่อนมากกว่า
ด้านหลัง ดังรูปที่ 9 และ รูปที่ 10 การวิบัติดังกล่าว เกิดในช่วงความหนา
ระหว่าง 60 – 70 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 6 รูปแบบการวิบัติของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

รูปที่ 9 การวิบัติ แบบ Penetration + back spalling (ด้านหน้าและด้านหลัง)

รูปที่ 10 ภาพถ่ายความเร็วสูงของการวิบัติ แบบ Penetration + back spalling

(d) Penetration + without back damage: ผนั ง ทดสอบ ไม่ เกิ ด
การทะลุ และพบเพียงการกะเทาะบริเวณด้านหน้าเท่านั้น สำหรับด้านหลัง
ของผนังทดสอบ ไม่มีความเสียหายใดๆ เนื่อ งจากแรงกระแทกของกระสุน
ดังรูปที่ 11 และ รูปที่ 12 ซึ่งพบการวิบัติ ในช่วงความหนา ระหว่าง 80 –
100 มิลลิเมตร

Types

Failure mode

2S 1

Perforation

2S 2

Perforation

2S 3

Perforation

2S 4

Perforation

2S 5

Perforation + flying debris

2S 6

Penetration + back spalling

2S 7

Penetration + back spalling

2S 8

Penetration + without back damage

2S 9

Penetration + without back damage

2S 10

Penetration + without back damage

3.2 ความสามารถในการดูดซับพลังงานจลน์ (Kinetic energy
absorption ability)
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ สำหรับผนังทดสอบที่เกิดการวิบัติ
แบบทะลุ (Perforation & Perforation + flying debris mode) โดยมี
ความหนา ระหว่าง 10 – 50 มิลลิเมตร แสดงเป็น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการดูด ซับ พลังงานจลน์ (Kinetic energy absorption
ability: Ep) และความหนาของผนั งทดสอบ (Panel thickness: Tp) ดั ง
สมการที่ 5 และ ดังรูปที่ 13 ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถทำนาย
ความหนาสำหรับการป้องกันการทะลุผ่านของกระสุนได้ โดยผนังไม่เกิดการ
วิบัติแบบทะลุ ที่ความหนา 48 มิลลิเมตร และสำหรับการป้องกัน การทะลุ
ผ่านของกระสุน โดยด้านหลังของผนัง ไม่มีความเสียหายใดๆ ที่ความหนา
80 มิลลิเมตร ขึ้นไป
E p = 74.62Tp

(5)

รูปที่ 11 การวิบัติ แบบ Penetration + without back damage (ด้านหน้าและ
ด้านหลัง)

รูปที่ 12 ภาพถ่ายความเร็วสูงของการวิบัติ แบบ Penetration + without back
damage
รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดซับพลังงานจลน์กับความ
หนา

3.3 เส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะ (Spalling diameter)
จากผลการทดสอบ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางการ
กะเทาะ (Spalling diameter: dsp)และความสามารถในการดู ด ซั บ
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พลั ง งานจลน์ (Kinetic energy absorption ability: Ep) ดั ง รู ป ที่ 14
สามารถอธิบายเป็นความสัมพันธ์ 3 ช่วง ดังนี้
ช่ว งที่ 1 เป็ น ช่ ว งที่ ผ นังมี ค วามสามารถในการดู ด ซับ พลังงานจลน์
ระหว่าง 0 – 3,731 J ซึ่งมีค่าต่ำกว่าพลังงานของกระสุน พบว่าขนาดของ
เส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะ มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความสามารถในการดูด
ซับ พลั งงานจลน์ ข องผนั งที่ สูงขึ้ น เนื่ อ งจากผนั งมี ความสามารถในการ
ต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนสูงขึ้น แสดงความสัมพันธ์ ดังสมการที่ 6
d sp = 0.0321E p

(6)
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Perforation ซึ่งมีการกะเทาะทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้เกิดการ
สูญเสียน้ำหนักสูงขึ้นตามความสามารถในการต้านทานกระสุนที่สูงขึ้น และมี
การสูญ เสีย น้ำ หนั ก สูงสุด เมื่ อ ผนั งมีก ารวิบั ติ แ บบ Perforation + flying
debris เนื่ อ งจากผนั งมี ความสามารถในการดู ด ซับ พลังงานใกล้ เคีย งกั บ
พลังงานกระสุน ทำให้บริเวณด้านหลังมีการกะเทาะเป็นบริเวณกว้าง แสดง
เป็นความสัมพันธ์ ดังสมการที่ 8
(8)

Wl = (4 10−4 ) E p

ช่ ว งที่ 2 ผนั งมี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ พลั งงานจลน์ ระหว่ า ง
4,477 – 5,223 J พบว่ า เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางการกะเทาะ มี ข นาดคงที่
เนื่องจากผนังมีความหนาเพียงพอในการต้านทานการทะลุผ่านของกระสุน
(ความสามารถในการดูดซับพลังงานของผนังสูงกว่าพลังงานของกระสุน)
แสดงความสัมพันธ์ ดังสมการที่ 7

ช่วงที่ 2 ผนังมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจลน์ ระหว่าง 4,477
– 5,223 J พบว่าการสูญเสียน้ำหนักลดลง เนื่องจากผนังมีความสามารถใน
การต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนหรือมีความหนาเพียงพอในการป้องกัน
การทะลุผ่านของกระสุน ซึ่งเป็นช่วงที่ผนังเกิดการวิบัติแบบ Penetration +
back spalling คือ มีความเสียหายบริเวณด้านหน้าสูงกว่าด้านหลัง เกิดจาก
แรงกระแทกของกระสุน ดังสมการที่ 9

d sp = (2 10−4 ) E p + 115.92

Wl = −(5 10−4 ) E p + 3.588

(7)

ช่วงที่ 3 เมื่อผนังมีความสามารถในการดูดซับพลังงานระหว่าง 5,969
– 7,462 J ไม่พบความเสียหายใดๆ บริเวณด้านหลังของผนัง เนื่องจากแรง
กระแทกของกระสุน

(9)

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่ผนังมีความสามารถในการดูดซับพลังงาน 5,969 –
7,462 J พบการสูญเสียน้ำหนักเริ่มคงที่ เนื่องจากผนังมีความเสียหายเฉพาะ
ด้า นหน้ า จากการปะทะของกระสุน เท่ า นั้ น สำหรั บ ด้ า นหลังไม่ มี ค วาม
เสี ย หายใดๆ ซึ่ ง จั ด เป็ น การวิ บั ติ แ บบ Penetration + without back
damage โดยแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังสมการที่ 10
Wl = −(8  10−5 ) E p + 0.943

(10)

รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะกับความสามารถใน
การดูดซับพลังงานจลน์

3.4 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก
เป็นการแสดงความเสียหายของผนัง เนื่องจากแรงกระแทกของกระสุน
โดยเมื่อกระสุน เข้าปะทะผนังทดสอบ ทำให้ผนังเกิดการดูดซับพลังงานของ
กระสุนและมีการสลายพลังงานบางส่วนเป็นการกะเทาะของเศษคอนกรีต
ส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำหนัก ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก (Weight loss: Wl) กับความสามารถในการดูด
ซั บ พลั ง งานจลน์ (Kinetic energy absorption ability: Ep) ดั ง รู ป ที่ 15
และสามารถอธิบายเป็น 3 ช่วงความสัมพันธ์ ดังนี้
ช่ ว งที่ 1 เป็ น ช่ ว งที่ ผ นั ง มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ พลั งงานจลน์
ระหว่าง 0 – 3,731 J มีการสูญเสียน้ำหนักสูงขึ้น ตามความสามารถในการ
ดู ด ซั บ พลั ง งานที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ ผ นั ง มี เ กิ ด การวิ บั ติ แ บบ

รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการสูญเสียน้ำหนักกับความสามารถในการ
ดูดซับพลังงานจลน์

4. สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบความต้านทานของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก ด้วย
การยิงกระสุน ระดับ อาวุธสงคราม พบว่าลัก ษณะการวิบัติ แปรผันตาม
ความหนาของผนังทดสอบ โดยมีการวิบัติ ใน 4 รูปแบบ คือ ลักษณะการ
วิ บั ติ แ บบ Perforation, Perforation + flying debris, Penetration +
back spalling และ Penetration + without back damage
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ความสามารถในการดูดซับพลังงานจลน์ของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใย
เหล็ก แปรผันตามความหนา ซึ่งจากความสัมพันธ์ สามารถทำนายความ
หนาของผนังที่มีความสามารถในการต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ ที่
ความหนา 48 มิลลิเมตร และเมื่อ ผนังมีความหนา 80 มิลลิเมตร ขึ้ นไป
สามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุน ได้ โดยบริเวณด้านหลังของผนัง
ไม่มีความเสียหายใดๆ จากแรงกระแทกของกระสุน
สำหรับ การวิบั ติ สามารถแสดงผลในรูป ของเส้นผ่า นศูน ย์ก ลางการ
กะเทาะและร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก โดยแปรผันตามความสามารถใน
การดูดซับพลังงานจลน์ เมื่อความสามารถในการดูดซับ พลังงานจลน์ ต่ำ
กว่าพลังงานจลน์ของกระสุน ส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะและ
ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักสูงขึ้ น ตามความสามารถในการดูดซับพลังงาน
จลน์ ที่ สู งขึ้ น และเมื่ อ ความสามารถในการดู ด ซั บ พลั งงานจลน์ สู งกว่ า
พลังงานของกระสุน ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางการกะเทาะและร้อยละการ
สูญเสียน้ำหนักมีแนวโน้มลดลง
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ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของมอร์ตาร์ซ่อมแซมตัวเอง
โดยใช้สปอร์ของแบคทีเรียชนิดชักนำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต
Crack closing performance of self-healing mortar using microbial
induced calcium carbonate precipitation bacterial spores
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1,2,3

หน่วยปฏิบัติการวิจยั นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
4
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
5
ศูนย์เครือข่ายการวิจยั เทคโนโลยี นาโนเทค-จุฬาลงกรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
6
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชวี ภาพสำหรับวิศวกรรมน้ำเสีย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
7 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: vanalee.phanu@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตัวเอง
ของมอร์ตาร์ที่ผสมไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรียชนิดชักนำให้เกิดการ
ตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต โดยห่อหุ้มสปอร์ของแบคทีเรียด้ว ย
โซเดียมอัลจิเนตเพื่อให้สปอร์สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของ
การขึ้นรูป มอร์ตาร์ ได้ ปริมาณไมโครแคปซูลที่ เลือ กใช้ในการศึก ษา คือ
ร้ อ ยละ 0, 0.5 และ 1.0 โดยน้ ำ หนั ก ของซี เ มนต์ จากการศึ ก ษาพบว่า
ไมโครแคปซูลส่งผลให้อัตราการซ่อมแซมรอยแตกเพิ่มขึ้น โดยมอร์ตาร์ที่มี
ปริมาณไมโครแคปซูล ร้อยละ 1.0 สามารถซ่อ มแซมรอยแตกได้สมบูรณ์
ภายใน 7 วัน นอกจากนี้งานวิจัยยังศึกษาผลของปริมาณไมโครแคปซูลต่อ
กำลังรับ แรงอัดประลัยที่ 28 วันของมอร์ตาร์ จากผลการทดสอบพบว่า
ปริ ม าณไมโครแคปซู ล ไม่ ส ่ ง ผลต่ อ กำลั ง รั บ แรงอั ด ประลั ย ที ่ 28 วั น
ของมอร์ตาร์ อย่างไรก็ตามเมื่อเติมสารอาหารสำหรับแบคทีเรียลงในมอร์ตาร์
จะส่ ง ผลให้ ก ำลั ง รั บ แรงอั ด ประลั ย ที ่ 28 วั น ของมอร์ ต าร์ ล ดลงอย่ า ง
มีนัยสำคัญ
คำสำคัญ: มอร์ตาร์ซ่อมแซมตัวเอง, กำลังรับแรงอัดประลัย, ประสิทธิภาพ
ในการซ่อมแซมรอยแตก, สปอร์ของแบคทีเรีย, เอ็มไอซีพี

Abstract
The aim of this study is to investigate the crack closing
performance of self-healing mortar containing microcapsule of
microbially induced calcium carbonate precipitation (MICP)
bacterial spores. The bacterial spores are encapsulated by
sodium alginate to protect the bacterial spores under the severe
conditions of mortar mixing. The amounts of microcapsule were

varied at 0%, 0.5%, and 1.0% by cement weight. The results
showed that the use of microcapsules increased the healing ratio
of mortar. The crack of specimen containing 1.0% of microcapsules
was completely healed within 7 days. The effect of microcapsule
dosages on the compressive strength of mortar was also investigated
at 28 days. It was found that the microcapsule content slightly
influences on the compressive strength of mortar. On the other
hand, the compressive strength of mortar remarkably decreased
when the bacterial nutrients were added in the mortar.
Keywords: Self-healing mortar, Compressive Strength, Crack
closing performance, Bacterial spores, MICP

1. บทนำ
ปัจจุบันมีโครงสร้างอาคารเก่าจำนวนมากที่ถูกใช้งานโดยไม่ได้รับการ
บูรณะซ่อมแซม เมื่อเริ่มมีการเกิด รอยแตกร้าวบริเวณผิวของโครงสร้างถ้า
ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างถูกวิธี รอยร้าวจะพัฒนาขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่ง
ถึงบริเวณเหล็กเสริม ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถในการรับ น้ำหนักของ
โครงสร้างนั้นลดลง และอาจก่อให้เกิดการวิบัติของโครงสร้างบริเวณนั้นได้
เมื่อไม่นานมานี้มีการนำเสนอเทคนิคใหม่ในการซ่อมแซมรอยแตกร้าว
บริเวณพื้นผิวคอนกรีตด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีของแบคทีเรียกลุ่มชักนำให้เกิด
การตกตะกอนของแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตหรื อ เอ็ ม ไอซี พี (Microbial
Induced Calcium Carbonate Precipitation ; MICP) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทางชีวภาพที่อาศัย ผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตจากการย่อยสลายยูเรียของ
แบคทีเรียสายพันธุ์พิเศษมาใช้ประสานรอยแตกที่บริเวณผิวของคอนกรีต [1]
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โดยการซ่อมแซมด้วยเทคนิคดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีขั้นตอนที่ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแล้ว ยังเป็นแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ทั้งนี้แบคทีเรียที่นำมาผสมกับมอร์ตาร์ หากอยู่ในรูปของสปอร์ที่บรรจุ
อยู่ภายในไมโครแคปซูลจะเปรียบเสมือ นกับสภาวะจำศีล ซึ่งสปอร์ข อง
แบคทีเรียยังสามารถดำรงชีพอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ เมื่อเกิด
รอยแตกผ่านบริเวณไมโครแคปซูล เปลือกของไมโครแคปซูลที่ห่อหุ้มสปอร์
จะถูกฉีกออก สปอร์ของแบคทีเรีย ที่อยู่ภายในเมื่อสัมผัสอากาศและน้ำจะ
ถูกกระตุ้นให้เกิดกระบวนการย่อยสลายยูเรีย (Ureolysis) ซึ่งกระบวนการ
นี้จะทำให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตมาซ่อมแซมรอยแตก
ภายในเนื้อมอร์ตาร์ จะเห็นได้ว่าการที่สปอร์ของแบคทีเรียจะถูกกระตุ้นให้
ทำงานได้จะต้องอาศัยน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการนี้ งานวิจัยใน
อดีตที่ผ่านมาได้มีการศึกษาแนวทางการกระตุ้นสปอร์ของแบคทีเรียด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การแช่น้ำ การปล่อยน้ำไหลผ่าน การควบคุมให้อยู่ใน
สภาวะความชื้นสูง เป็นต้น แต่ ทุก แนวทางข้า งต้น ไม่เหมาะสมกับการ
นำไปใช้งานจริง ต่อมาจึงมีการพัฒนาวิธีการใหม่ คือ วิธี wet-dry cycle
[2,3,4,5] ซึ่งเป็นการนำตัวอย่างไปแช่น้ำช่วงระยะเวลาหนึ่งและตากแห้ง
เป็นวัฏจักรทุกวัน สำหรับงานวิจัยนี้ได้ทำการดัดแปลงจากวิธีการดังกล่าว
โดยปรับเปลี่ยนจากการแช่น้ำ เป็นการฉีดพ่นน้ำด้วยสเปรย์วันละ 200 มล.
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากขึ้น
งานวิ จ ั ย นี ้ม ี ว ั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของปริ ม าณสปอร์
แบคทีเรียต่อประสิทธิภาพการซ่อมแซมรอยแตกของซีเมนต์มอร์ตาร์ โดย
จะศึกษาทั้งคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพ ได้แก่ กำลังรับแรงอัด ความ
พรุนและการดูดซึมน้ำ ตลอดจนประสิทธิภาพการซ่อมแซมรอยแตก เพื่อหา
อัตราส่วนของสปอร์แบคทีเรียที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในอนาคต

2. วัสดุและวิธีการดำเนินงานวิจัย
2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
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ตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต (MICP) ประกอบด้วย สารสกัด
ยี ส ต์ (Yeast Extract) ยู เ รี ย (Urea) และแคลเซี ย มไนเตรท
(Ca(NO3)2-4H2O) โดยสารแต่ละชนิดจะเติมตามสัดส่วนร้อยละ
ต่อน้ำหนักซีเมนต์ ที่ระบุในหัวข้อ 2.2
ตารางที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
ค่าคุณสมบัติ

มวลรวมละเอียด

ไมโครแคปซูล

2.57

0.20

1664

166.60

การดูดซึมน้ำ (%)

0.7

-

โมดูลัสความละเอียด

2.42

-

ความถ่วงจำเพาะ
หน่วยน้ำหนักอบแห้ง

(kg/m3)

รูปที่ 1 ไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรีย Bacillus Sphaericus LMG 22257

2.2 ส่วนผสมของตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้ในการทดสอบ
การเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์สำหรับการทดสอบ ใช้อัตราส่วนซีเมนต์ต่อ
มวลรวมละเอียดเท่ากับ 1:2.75 และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ
0.6 ซึ่งอัตราส่ว นผสมดังกล่าวได้ จ ากการทดสอบอัตราการไหลแผ่ตาม
มาตรฐาน ASTM C1437-15 [6] ให้ ม ี อ ั ต ราการไหลแผ่ ร ้ อ ยละ 110+5
จากนั้นผสมสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบหลักในปฏิกิริยาของการชักนำให้
เกิดกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของมอร์ตาร์ ซึ่งประกอบด้วย สารสกัดยีสต์
ยูเรีย และแคลเซียมไนเตรทปริมาณร้อยละ 0.85, 4 และ 8 ของน้ำหนัก
ปูนซีเมนต์ตามลำดับ [3] โดยสำหรับตัวอย่างที่มีส่วนผสมของสารอาหาร
จะต้องปรับลดปริมาณน้ำ ลงร้อยละ 2.44 ของปริมาณน้ำเดิม เนื่องจาก
แคลเซียมไนเตรทมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 30.5 ของน้ำหนักสารทั้งหมด
โดยจำแนกตัวอย่างมอร์ตาร์ได้เป็น 4 ชนิด ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มวลรวม
ละเอียด น้ำ ไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรีย และสารอาหารสำหรับ
แบคทีเรีย มีรายละเอียดดังนี้
1. มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) เป็นทรายแม่น้ำที่มีค่าคุณสมบัติ
พื้นฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
2. ไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรีย (Bacterial spore microcapsule)
มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลม สีขาวขุ่น ดังรูปที่ 1 มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ก ลางเฉลี่ย 1.565 มม. ภายในบรรจุสปอร์ข องแบคทีเรีย
Bacillus Sphaericus LMG 22257 ( Belgian Coordinated
Collection of Microorganisms, Ghent) ความเข้มข้น 2.31x105 ตารางที่ 2 ส่วนผสมของตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้ในการทดสอบ
cfu/g และห่ อ หุ ้ ม ด้ ว ยสารละลายโซเดี ย มอั ล จิ เ นต (Sodium
ปูนซีเมนต์
ทราย
น้ำ
ไมโครแคปซูล
สารอาหาร
Alginate) เข้มข้นร้อยละ 2 (w/v) ทำการขึ้นรูปด้วยเทคนิค การ ชนิดตัวอย่าง (g)
(g)
(g)
(g)
อัดขึ้นรูป (Extrusion) ร่วมกับวิธีแช่แข็งอบแห้ง (Freeze-drying)
C
60


โดยมีค่าสมบัติพื้นฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
S-0
58.54
✓

100
275
3. สารอาหารสำหรับแบคทีเรีย (Bacterial nutrients) เพื่อกระตุ้น
S-0.5
58.54
0.5
✓
ให้ เ กิ ด กระบวนการย่ อ ยสลายยู เ รี ย (Ureolysis) และการ
S-1
58.54
1
✓
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2.3 การสร้างรอยแตกบนตัวอย่างมอร์ตาร์
ชนิดของรอยแตกที่เหมาะสมกับการซ่อมแซมทางชีวภาพด้วยวิธีเอ็มไอซีพี
คือรอยแตกขนาดเล็ก ขนาดความกว้างรอยแตกประมาณ 1 มม. โดยวิธีการ
สร้างรอยแตกที่ใช้กันทั่วไปคือ การกระทำแรงไปที่ชิ้นตัวอย่าง แต่วิธีการ
ดังกล่าวจะควบคุมขนาดรอยแตกได้ยาก เนื่องจากชิ้นตัวอย่างมอร์ตาร์เป็น
วัสดุที่มีความเปราะสูง งานวิจัยนี้จึงใช้วิธีการสร้างรอยแตกด้วยการควบคุม
สภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกิดรอยแตกหดตัวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage)
ซึ่งเป็นรอยแตกขนาดเล็กบริเวณผิวของคอนกรีตในช่วงอายุต้นเนื่องจาก
การระเหยของน้ำอย่างรวดเร็วบริเวณผิวที่สัมผัสอากาศ โดยปัจจัยหลักทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเกิดรอยแตกชนิดนี้ คือ อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม
ดังนั้นภายหลังการผสมมอร์ตาร์เสร็จ ตัวอย่างมอร์ตาร์ที่จะใช้สำหรับการ
ทดสอบประสิทธิภาพการซ่อมแซมรอยแตกจะต้องนำไปเก็บไว้ในตู้ควบคุม
สภาวะแวดล้อมตามมาตรฐาน ASTM C1579-06 [7] ดังแสดงในรูปที่ 2
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การกระทุ้งด้วยแท่งเหล็กชั้นละ 16 ครั้ง ภายใน 10 วินาที นำตัวอย่างไปบ่ม
ในสภาวะอุณหภูมิ 23+2๐ซ และความชื้นสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง
ควบคุมความชื้นโดยการห่อด้วยฟิล์มพลาสติก เป็นเวลา 24 ชม. หลังจาก
ถอดแบบแล้วจึงนำตัวอย่างไปบ่มในน้ำที่อุณหภูมิ 23+2๐ซ เป็นเวลา 28 วัน
การเตรีย มตัว อย่า งมอร์ตาร์สำหรับ การทดสอบประสิ ทธิภ าพการ
ประสานรอยแตกดัดแปลงจากมาตรฐาน ASTM C1579-06 [7] โดยเทมอร์
ตาร์ที่ผสมเรียบร้อยแล้วใส่แบบหล่อขนาด 280 x 177.5 x 50 มม.3 มีรอย
บากบริเวณฐาน ดังแสดงในรูปที่ 3 นำตัวอย่างไปบ่มในสภาวะอุณหภูมิ
36+3๐ซ ความชื้นสัมพันธ์ร้อยละ 30+10 และความเร็วลมไม่ต่ำกว่า 4.7
ม./วินาที เพื่อให้เกิดรอยแตกจากการหดตัวแบบพลาสติกบริเวณผิวหน้า
หลังจากเกิดรอยแตกนำตัวอย่างไปบ่มในสภาวะอุณหภูมิ 28+2๐ซ ความชื้น
สัมพันธ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

รูปที่ 3 แบบหล่อมอร์ตาร์สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการประสานรอยแตก
ดัดแปลงจากมาตรฐาน ASTM C1579-06 [7]

2.5 การทดสอบตัวอย่างมอร์ตาร์
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณไมโครแคปซูลที่ส่งผลต่อคุณสมบัติ
ทางกลของมอร์ตาร์ ได้แก่ กำลังรับแรงอัด ความพรุนและการดูดซึมน้ำ
และศึก ษาประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของมอร์ตาร์ซ่อ มแซม
ตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 2 ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับเก็บตัวอย่างมอร์ตาร์

2.4 การเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้ในการทดสอบ

2.5.1 กำลังรับแรงอัด (Compressive Strength)

การผสมตัวอย่างมอร์ตาร์อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C305-14 [2]
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ใช้เวลาผสมทั้งหมด 4 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เตรียมผสมน้ำและสารอาหารให้เข้ากันในภาชนะด้วยแท่งแก้ว
2. เติมน้ำและสารอาหารพร้อมกับปูนซีเมนต์ในโม่ผสม เปิดเครื่องผสมที่
ความเร็วต่ำ เป็นเวลา 30 วินาที
3. เติมทรายและไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรีย ตามลำดับ เปิดเครื่อง
ผสมต่อเป็นเวลา 30 วินาที
4. เพิ ่ ม ความเร็ ว เครื ่ อ งผสมเป็ น ความเร็ ว กลาง และผสมต่ อ เป็ น
ระยะเวลา 30 วินาที
5. หยุดเครื่องผสม 90 วินาที โดย 15 วินาทีแรกจะต้องปาดตัวอย่าง
มอร์ตาร์ที่ติดบริเวณผิวด้านบนของโม่ เพื่อนำลงมาผสมกับมอร์ตาร์ในโม่ด้านล่าง
6. เปิดเครื่องผสมต่อที่ความเร็วกลางเป็นระยะเวลาอีก 60 วินาที แล้ว
จึงหยุดเครื่องผสม
การเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์สำหรับการทดสอบกำลังรับแรงอัดอ้างอิง
ตามมาตรฐาน ASTM C109-02 [8] โดยเทมอร์ตาร์ที่ผสมเรียบร้อยแล้ว ใส่
แบบหล่อทรงลูกบาศก์ขนาด 50 x 50 x 50 มม.3 แบ่งเทเป็น 2 ชั้นและทำ

ทดสอบความสามารถในการรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่อายุบ่ม 28 วัน
ตามมาตรฐาน ASTM C109-02 [8] สมการคำนวณดังสมการที่ 1
f c =

P
A

(1)

เมื่อ f c หมายถึง กำลังรับแรงอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (MPa)
P หมายถึง แรงสูงสุดที่กระทำ (N)
A หมายถึง พื้นที่หน้าตัดด้านที่แรงกระทำ (mm2)
2.5.2 ความพรุนและการดูดซึมน้ำ (Porosity and Water Absorption)
ทดสอบหาความพรุนและการดูดซึมน้ำ ของมอร์ ตาร์ ตามมาตรฐาน
ASTM C642-06 [9] โดยนำมอร์ ต าร์ ไ ปอบที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 105+5๐ซ เป็ น
ระยะเวลา 24 ชม. แล้วจึงนำมาชั่งน้ำหนัก เพื่อบันทึกเป็นน้ำหนักอบแห้ ง
(WOD) หลังจากนั้นนำไปแช่ในน้ำที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 48 ชม. แล้ว
จึงนำขึ้นจากน้ำเพื่อเช็ดผิวและชั่งน้ำหนัก เพื่อบันทึกเป็นน้ำหนักอิ่มตัวผิว
แห้งหลังแช่น้ำ (WSD-s) และสุดท้ายนำไปต้มในน้ำเดือดเป็นระยะเวลา 5 ชม.
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หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงเป็นระยะเวลา 14 ชม. แล้วจึงนำขึ้นจาก
น้ำเพื่อเช็ดผิวและชั่งน้ำหนัก ในอากาศและในน้ำ เพื่อบันทึกเป็นน้ำหนัก
อิ่มตัวผิวแห้งหลังต้มน้ำ (WSD-b) และน้ำหนักที่ชั่งในน้ำ (Wsub) ตามลำดับ
สมการคำนวณดังสมการที่ 2 และ 3
WSD −b − Wsub

การดูดซึมน้ำ (%) = WSD − s − WOD 100
WOD

(2)
(3)

30
20
10

C

S0

S0.5

S1

รูปที่ 4 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดทีอ่ ายุ 28 วัน ของตัวอย่างมอร์ตาร์

2.5.3 ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตก (Healing Efficiency)
ทดสอบความสามารถในการประสานรอยแตก โดยวัดขนาดความกว้าง
ของรอยแตกบริ เ วณผิ ว ของตั ว อย่ า งมอร์ ต าร์ ท ี ่ ต ำแหน่ ง เดี ย วกั น เพื่ อ
คำนวณหาค่าอัตราส่วนซ่อมแซม (Healing Ratio) นิยามดังสมการที่ 4 เก็บ
ข้อมูลโดยการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลในวันที่ 1, 7 และ 14 นับจาก
วันที่เริ่มต้นกระบวนการซ่อมแซมตัวเอง
d0

40

0

เมื่อ WOD หมายถึง น้ำหนักอบแห้ง
WSD − s หมายถึง น้ำหนักในสภาวะอิม่ ตัวผิวแห้งหลังแช่ในน้ำ
WSD −b หมายถึง น้ำหนักในสภาวะอิม่ ตัวผิวแห้งหลังต้มในน้ำ
Wsub หมายถึง น้ำหนักขณะชั่งในน้ำ

Healing Ratio (%) = d0 − di 100

50

Compressive Strength (MPa)

ความพรุน (%) = WSD −b − WOD 100
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(4)

เมื่อ d0 หมายถึง ขนาดความกว้างของรอยแตกของวันที่ 1
di หมายถึง ขนาดความกว้างของรอยแตกของวันที่ 7 หรือ 14

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล
3.1 กำลังรับแรงอัด (Compressive Strength)
ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ผสมสารอาหารสำหรับ
แบคที เ รี ย (S-0) เปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว อย่ า งมอร์ ต าร์ ค วบคุ ม ที ่ ไ ม่ ผ สม
สารอาหาร (C) ดังรูปที่ 4 พบว่าการผสมสารอาหารในมอร์ตาร์จะส่งผลให้
ความสามารถในการรับแรงอัดของมอร์ตาร์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 54.97
เมื่อเทียบกับมอร์ตาร์ปกติ โดยค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของมอร์ตาร์
ที่ไม่ผสมสารอาหารและผสมสารอาหารมีค่าเท่ากับ 45.9 MPa และ 20.7
MPa ตามลำดับ
ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ผสมสปอร์ของแบคทีเรีย
(S-0.5 และ S-1) เปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ที่ไม่ผสมสปอร์ของแบคทีเรีย (S-0)
ดังรูปที่ 4 พบว่าการผสมสปอร์ในมอร์ตาร์ ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการ
รับแรงอัดอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของมอร์ตาร์
ที ่ ม ี ส ่ ว นผสมของสปอร์ ร ้ อ ยละ 0, 0.5 และ 1 มี ค ่ า เท่ า กั บ 20.7 MPa
20.7 MPa และ 21.6 MPa ตามลำดับ

จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าสารอาหารสำหรับแบคทีเรียที่
ผสมเพิ่มในมอร์ตาร์ส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดของมอร์ตาร์
ลดลง เนื่องจากสารอาหารนั้นมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ ได้แก่ สาร
สกัดยีสต์และยูเรียที่ส่งผลในเชิงลบต่อการพัฒนากำลังของมอร์ตาร์ [10]
โดยปฏิกิริยาระหว่างยูเรียกับน้ำจะรบกวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของ
ซีเมนต์โดยการดึงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไปใช้แทนในปฏิกิริยาดังกล่าว [11]
ในขณะที่การผสมสปอร์ในมอร์ตาร์จะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการรับ
แรงอัดของมอร์ตาร์อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตะกอนของแคลเซียมคาร์
บอร์เนตที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำ สปอร์ของแบคทีเรีย และสารอาหาร
นั้นไม่สามารถสร้างแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวรอยแตกมากเพียงพอที่จะ
พัฒนากำลังของมอร์ตาร์ได้ ผลผลิตจากปฏิกิริยาดังกล่าวจึงมีคุณสมบัตใิ น
การเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งภายในเนื ้ อ มอร์ ต าร์ เ ท่ า นั ้ น นอกจากนี ้ ย ั ง พบว่า
กระบวนการขึ้นรูปไมโครแคปซูลด้วยเทคนิคการอัดขึ้นรูปร่วมกับวิธีแช่แข็ง
อบแห้งมีความเหมาะสมกับ การนำมาผสมกับ มอร์ตาร์เนื่อ งจากไมโคร
แคปซูลที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีดังกล่าวจะไม่ส่งผลในเชิงลบต่อ
กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ ในขณะที่ไมโครแคปซูลที่ผ่านการขึ้นรูป ด้วย
เทคนิคการทำแห้งแบบสุญ ญากาศ (Vacuum drying) จะส่งผลให้กำลัง
แรงอัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อผสมไมโครแคปซูลในปริมาณที่มากขึ้น [2]
สำหรับการนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้งานจริง มีความจำเป็นจะต้องพิจารณา
อัตราส่วนลดของกำลังที่ลดลง
3.2 ความพรุนและการดูดซึมน้ำ (Porosity and Water Absorption)
ผลการทดสอบความพรุนและการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์ที่ผสมสปอร์
แบคทีเรียที่ปริมาณแตกต่า งกันเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ที่ไม่ผสมสปอร์
แบคที เ รี ย ดั ง แสดงในตารางที ่ 3 จากผลการทดสอบพบว่ า การผสม
สารอาหารและสปอร์ของแบคทีเรียส่งผลให้มอร์ตาร์มีความพรุนและการดูด
ซึมน้ำเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างที่ผสมและไม่ผสมสารอาหาร
(C และ S-0) จะพบว่าตัวอย่างที่ผสมสารอาหาร (S-0) มีความพรุนและการ
ดูดซึมมากกว่าตัวอย่างที่ไม่ผสมอาหาร (C) และตัวอย่างที่มีปริมาณสปอร์
มากที ่ ส ุ ด (S-1) มี ค วามพรุ น และการดู ด ซึ ม น้ ำ มากที ่ ส ุ ด คื อ ร้ อ ยละ
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21.20+0.15 และ ร้อยละ 10.51+0.09 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสารอาหาร
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มอร์ตาร์มีความพรุนและการดูดซึมสูงขึ้น

100%

ความพรุน*
(%)

การดูดซึมน้ำ*
(%)

C

16.00+0.16

7.40+0.08

S-0

19.37+0.34

10.21+0.14

S-0.5

20.24+0.23

10.33+0.16

S-1

21.20+0.15

10.51+0.09

HealingRatio

ตารางที่ 3 ค่าความพรุนและการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์ผสมสปอร์แบคทีเรีย
ชนิดตัวอย่าง

7 DAY
14 DAY

80%
60%
40%
20%
0%
-20%
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Initial CrackWidth(mm)

หมายเหตุ * ค่าความพรุนและการดูดซึมน้ำเป็นค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ทำการทดสอบกับตัวอย่าง 3 ซ้ำ

รูปที่ 5(ก) ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของตัวอย่าง S-0
100%

3.3 ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตก
HealingRatio

60%
40%
20%
0%
-20%
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Initial CrackWidth(mm)
รูปที่ 5(ข) ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของตัวอย่าง S-0.5

100%
7 DAY
14 DAY

80%

HealingRatio

ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของมอร์ตาร์ที่
ผสมสปอร์แบคทีเรียในปริมาณที่แตกต่างกัน (S-0 S-0.5 และ S-1) แสดงใน
รูปที่ 5(ก), 5(ข) และ 5(ค) ตามลำดับ จากรูปพบว่า เมื่อสัดส่วนของสปอร์
แบคทีเรียที่ผสมในมอร์ตาร์ มากขึ้นจะส่งผลให้อัตราการประสานรอยแตก
ของมอร์ตาร์สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างมอร์ตาร์ S-0 เป็นตัวอย่างที่ ผสมเฉพาะสารอาหารไม่ ผสม
สปอร์ของแบคทีเรีย มีอัตราการซ่อมแซมรอยแตกอยู่ในช่วงร้อยละ 5.8 ถึง
ร้อยละ 35 ที่รอยแตกขนาด 0.84 มม. และ 0.54 มม. ตามลำดับ ดังแสดง
ในรูปที่ 5(ก) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการซ่อมแซมรอยแตกของวันที่ 7
และ 14 พบว่าไม่มีการซ่อมแซมตัวเองเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
จากรูปที่ 5(ข) ขนาดรอยแตกของตัวอย่างมอร์ตาร์ที่มีสัดส่วนสปอร์
ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักซีเมนต์ (S-0.5) มีแนวโน้มลดลง สำหรับรอยแตกที่
มีขนาดไม่เกิน 0.44 มม. สามารถซ่อมแซมรอยแตกเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ในวันที่ 14 มีอัตราการซ่อมแซมร้อยละ 8.55 และสำหรับรอยแตกที่มีขนาด
กว้างกว่า 0.44 มม. จะพบว่าไม่มีการซ่อมแซมตัวเองเพิ่มเมื่อเวลาผ่านไป
นอกจากนี้ยังพบว่ามีรอยแตกบางช่วงขยายกว้างขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก
การฉีดน้ำ ไปบริเวณรอยแตกที่ไม่มีแบคทีเรีย เสมือนกับมีแรงไปกระทำ
บริเวณรอยแตกให้ขยายใหญ่ขึ้น และบริเวณนั้นไม่มีแบคทีเรียจึงไม่เกิด
กระบวนการซ่อมแซม ดังนั้นสัดส่วนสปอร์ที่ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักซีเมนต์
อาจจะมีป ริมาณน้อ ยเกินไป ส่งผลให้ ก ารกระจายตัว ของสปอร์ในเนื้ อ
มอร์ตาร์ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมรอยแตกให้สมบูรณ์ได้ เมื่อพิจารณา
รอยแตกที่มีขนาดเล็กกว่า 0.6 mm พบว่ามีอัตราการซ่อมแซมรอยแตกต่ำ
กว่าตัวอย่างที่ไม่ผสมสปอร์ของแบคทีเรีย อาจมีสาเหตุมาจากบริเวณรอย
แตกของตัวอย่างที่ไม่ผสมสปอร์มี ผงซีเมนต์ที่เกิดปฏิก ิริยาไฮเดรชันไม่
สมบูรณ์จึงส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมรอยแตกด้วยปฏิกิริยาของมอร์ตาร์เอง
(Autogenous Healing) ซึ่งปฏิริ ย าดังกล่า วนี้จ ะสามารถเกิดขึ้นกับรอย
แตกในช่วงอายุต้น (Early Age) และสามารถซ่อมแซมรอยแตกได้สมบูรณ์ที่
ขนาดกว้างที่สุด 0.1 มม. [12]
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รูปที่ 5(ค) ประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกของตัวอย่าง S-1

ขนาดรอยแตกของตัวอย่างมอร์ตาร์ที่มีสัดส่วนสปอร์ร้อยละ 1 โดย
น้ำหนักซีเมนต์ (S-1) มีแนวโน้มลดลงกว่าตัวอย่างอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 5(ค)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับ รูปที่ 6(ก) และ 6(ข) ที่แสดงการเปรียบเทีย บ
ปฏิกิริยาการประสานรอยแตกร้าวที่พื้นผิวตัวอย่างมอร์ตาร์ S-1 ในวันที่ 1
และ 7 ตามลำดับ จะพบว่าบริเวณรอยแตกที่เคยมองเห็นได้อย่างชัดเจนใน
วันที่ 1 จะถูกเติมเต็มด้วยตะกอนสีขาวจนปกคลุมและประสานรอยแตกร้าว
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จนเป็นเนื้อเดียวได้ในวันที่ 7 ผลการทดสอบดังกล่าวช่วยยืนยันว่าตัวอย่าง
S-1 มีประสิทธิภาพในการประสานรอยแตกดีที่สุด โดยสามารถซ่อมแซม
รอยแตกร้าวที่มีขนาดความกว้างมากที่สุดถึง 0.60 มม. ได้อย่างสมบูรณ์
ภายใน 7 วันหลังจากเริ่มกระบวนการซ่อมแซม
S-1 (1d)

S-1 (7d)
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เนื่องจากมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรีย ที่
ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็น มอร์ตาร์ ชนิดพิเศษที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ใน
อนาคตการคิดต้นทุนอาจจะต้อ งพิจ ารณาการใช้ งานในระยะยาวที ่ ไ ม่
จำเป็นต้องซ่อมแซม สำหรับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
คณะผู้วิจัยจะนำไปดำเนินการวิจัยต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การ
ใช้ประโยชน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รหัสโครงการ
RGU6280001 และทุนวิจ ัย จากมูลนิธ ิกระจกอาซาฮี (the Asahi Glass
Foundation)

เอกสารอ้างอิง

(ก) วันที่ 1

(ข) วันที่ 7

รูปที่ 6 การประสานรอยแตกร้าวจากปฏิกริ ยิ าชีวภาพที่ผิวของตัวอย่าง S-1

4. บทสรุป
ไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรีย Bacillus Sphaericus LMG 22257
ที่ห่อหุ้มด้วยสารละลายโซเดียมอัลจิเนตและขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดขึ้นรูป
ร่ว มกับ วิธีแช่แ ข็งอบแห้ง มีความเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้กับ มอร์ตาร์
ซ่อมแซมตัวเอง โดยสามารถช่วยคงสภาพความมีชีวิตเมื่อสปอร์อยู่ในสภาวะ
ที่ไม่เหมาะสมของการผสมและขึ้นรูปมอร์ตาร์ได้ อีกทั้งยังสามารถฉีกขาด
เมื่อมอร์ตาร์เกิดรอยแตกร้าวผ่านบริเวณที่มีไมโครแคปซูล เพื่อให้สปอร์ของ
แบคทีเรียสามารถสัมผัสกับน้ำและอากาศ ส่งผลให้เกิดการย่อยสลายยูเรีย
และการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเทคนิคการ
กระตุ้นสปอร์ด้วยการฉีดพ่นน้ำและตากแห้งเป็นวัฏจักร สามารถช่วยกระตุ้น
ปฏิกิริยาชีวภาพของสปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการทดสอบคุณสมบัติของมอร์ตาร์ซ่อมแซมตัวเองพบว่า สารอาหาร
สำหรับแบคทีเรียเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ลดลง
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนผสมของสารอาหาร พบว่าสปอร์
ของแบคทีเรียไม่ส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงอัด ความพรุน และการ
ดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์อย่างมีนัยสำคัญ
จากการทดสอบประสิ ทธิภาพการประสานรอยแตกพบว่าการผสม
สปอร์ของแบคทีเรียในมอร์ตาร์ส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมรอยแตกในระยะ
ยาว เมื่อผสมสปอร์ในปริมาณที่มากขึ้นจะส่งผลให้อัตราการซ่อมแซมรอย
แตกสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อใส่สปอร์ในปริมาณที่มาก
เพียงพอจะส่งผลให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมรอยแตกได้สมบูรณ์อ ย่า ง
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Abstract
The strengthening techniques are to enhance the
performance of existing reinforced concrete (RC) structures. This
research aims to investigate the bond behavior between fiberreinforced polymer (FRP) bars and concrete interfaces of nearsurface mounted (NSM) strengthening method and the
embedded through-section (ETS) strengthening technique. Bond
models for two strengthening methods are developed
considering various crucial parameters. The effects of concrete
compressive strength, embedment length, and modulus of
elasticity of FRP bars on the bond responses between two
retrofitting methods are analytically investigated to interpret the
results through bond models.
Keywords: Bond behavior, Fiber-reinforced polymer, Nearsurface mounted, Embedded through-section, Strengthening

1. Introduction
Nowadays, the huge challenge is to improve the performance
of the existing reinforced concrete (RC) structures for extending
their service life. Therefore, new materials are created to partially
response the mentioned challenge. Presently, fiber-reinforced
polymer (FRP) rods are one of feasible materials to enhance the
structural efficiency instead of using conventional steel. Owing to
the considerable properties of FRP materials, the repairing and
strengthening using FRP composites are the reasonable ways to
mitigate deterioration of RC structures.
Currently, there are two common methods for strengthening
of the deteriorated RC structures. One is near-surface mounted
(NSM) technique, in which the FRP was installed to the concrete
surface with an adhesive [1-6]. Another technique is the

embedded through-section (ETS) technique, which FRP rods with
an adhesive were embedded into the predrilled holes through
the section of members [7-9]. The strengthening configurations
for these methods are demonstrated in Fig. 1(a) and (b).

Fig. 1 The shear strengthening technique configurations:
(a) NSM; (b) ETS

For both strengthening techniques, as revealed by Lorenzis
et al. [1], Dai et al. [5] and Bui et al. [7], the interfacial response
between FRP and concrete is an important factor that affect the
performance of the structures; thus, it is necessary to consider
carefully the bonding mechanism of FRP to concrete. Number
of previous studies [1-9] indicated that the bond between
concrete and FRP could be explained by the analysis of the
bond stress‒slip relationship through experiments and models.
However, there is no clear research that discussed and assessed
the efficiency of those strengthening techniques.
This study aims to investigate the bond performance of the
ETS and NSM strengthening methods based the results of
previous research. First, the available test data for ETS and NSM
methods are used to propose the reliable bond models for each
method. Then, the parametric study, which examines the effects
of concrete compressive strength, Young’s modulus of FRP, and
embedment length, using the proposed interfacial bond model
is carried out to evaluate the efficiency of the ETS and NSM
techniques.
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2. Development of bond model

=

2.1 Conceptual bond behavior
Fig. 2 shows the free-body diagrams of interface between
FRP bars and concrete. The force components in Fig. 2 can be
written following equilibrium condition as Eq. (1).
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Er Ar 2 − Bs
A Be (1 − e− Bs )
pr

(6)

The interfacial fracture energy ( G f ) is defined as follows:


G f =   ds

(7)

0

Eq. (6) is substituted into Eq. (7) so that G f can be obtained
as below.
Fig. 2 The free-body diagrams between FRP bars and concrete [7]
dFr ( x) = Ar d r ( x) = pr ( x)dx

(1)

Gf =

A2 Er Ar
2 pr

(8)

Moreover, the theoretical maximum pullout force ( Pmax ) can
where, dFr ( x) is axial forces in the FRP bar at section dx , Ar is
cross-sectional area of bars, d r ( x) is tensile stress in the bar, be expressed as follows:
pr is the perimeter of the bar, and  ( x) is bond stress.
(9)
Pmax = Er Ar  max = Er Ar lim A(1 − e − Bs ) = Er Ar A
s →

Afterwards, the uniaxial constitutive relationship for the linear where, is the maximum strain of FRP bars corresponding to
 max
elastic FRP bars is expressed by Eq. (2).
the maximum bond stress. Furthermore, the factor A in Eq. (8) is
substituted into Eq. (9). Then, Pmax can be rewritten in new form
(2)
Fr ( x) = Er Ar  r ( x)
as shown in Eq. (10).
where, Fr ( x) is the axial force in x direction, Er is the modulus
of elasticity of the bar, and  r ( x) is the axial stain along with x Pmax = Er Ar 2G f pr
(10)
Er Ar
direction.
Additionally, from Eq. (6) , the maximum slip ( smax ) that
The slip function in terms of length x along the
corresponding to the maximum bond stress (  max ), which can be
embedment length is defined with s( x) . The second order
defined by d / ds = 0 , are shown below.
differential calculus of s( x) is defined as Eq. (3). Eq. (3) is then
substituted into Eq. (2) to be Eq. (4) as shown below.
ln 2
smax =
(11)
d 2 s ( x) d  r ( x)
=
dx
dx 2
dFr ( x) pr ( x)
=
Er Ar dx
Er Ar

(3)
(4)

 max =

B
BG f
2

(12)

2.2 Approach for B and G f formulations

In the bond model proposed by Bui et al. [5] and Dai et al.
Dai et al. [5] and Bui et al. [7] indicated that the exponential
function shall be appropriate to derive the strain-slip relationship [7], the interfacial factors, which are the bond ductility ( B ) and
the bond energy ( G f ), can be derived from the test results using
at loaded end of FRP as illustrated in Eq. (5).
the above equations. Based on experimental data, the
− Bs
parameters B and G f can be simplified as equations containing
(5)
 = f ( s ) = A(1 − e )
the terms of the concrete compressive strength ( f c' ), stiffness of
where, A and B are the experimental parameters. Therefore, FRP bars ( Er Ar / pr ), embedded length ( Lb ), and properties of
the bond stress-slip relationship is derived by Eq. (3) and Eq. (4), adhesive ( Ga / ta ) through a regression procedure [5,7]. The
which the strain is substituted by Eq. (5), as follows:
property of adhesive can be expressed by Eq. (13).
MAT02-2
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Ga
Ead
=
ta
2ta (1 + a )

(13)

where, Ead is the elastic modulus of adhesive, ta is thickness
of adhesive, and  a is the Poisson’s ratio of adhesive.
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Additionally, the regression procedure considering all
parameters is described in Fig. 3. The maximum bond stress can
be calculated from Eq. (14). Fig. 4 shows the example of the
regression analysis of ETS method.
 max =

Pmax

(14)

 db Lb

3. Proposed bond model
3.1 NSM strengthening method
3.1.1 Database
The total of 98 specimens tested by Lorenzis et al. [1],
Soliman et al. [2], Hassan et al. [3], and Kalupahana [4] were used
to formulate the bond model. The FRP bar properties used in
formulation covered that the modulus of elasticities are in range
of 31.17‒174.71 GPa, the bar diameters are in range of 8.0‒13.0
mm, and the embedment lengths are in range of 30.0‒800.0 mm.
The compressive strengths of concrete vary between 22‒60 MPa.
The properties of adhesive are in range of 0.345‒1.493 GPa for
elastic modulus and 1.0‒7.95 mm for layer thickness.

Fig. 3 The regression procedure considering all parameters

3.1.2 Proposed formulations
Using the regression procedure analysis indicated in section
2, the bond factors for the NSM strengthening ( G f − NSM and
BNSM ) are represented as equations in terms of the compressive
strength, the embedment length, the properties of FRP stiffness
and adhesive as shown in Eq. (15) and Eq. (16), respectively.
G f − NSM = 0.0785  (1/ Lb ) −0.874 ( f c' )1.2483 (

BNSM = 226.29  (1/ Lb )1.5287 (

(a) Fracture energy ( G f − ETS )

(b) Interfacial ductility ( BETS )
Fig. 4 The regression analysis of ETS strengthening technique

Er Ar −0.923 Ga 0.071
)
( )
pr
ta

Er Ar 0.6721 Ga −0.135
)
( )
pr
ta

(15)
(16)

The relations between various terms in Eq. (15) and Eq. (16)
can be reasonably explained through the experimental results as
following. The increase in the concrete compressive strength
significantly affected the interfacial fracture energy due to the
confinement of concrete. Similarly, the increase in the
embedment length slightly enhanced the interfacial energy
G f − NSM . This observation was also found in the studies by
Lorenzis et al. [1]. In contrast, the interfacial fracture energy of
the bond behavior between NSM FRP-concrete increased when
the stiffness of FRP decreased. This is because the strain
development in FRP bars enhanced when the Young’s modulus
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of FRP was low. Meanwhile, the increase in the shear stiffness of
adhesive did not have a significant influence on the interfacial
energy for NSM FRP-concrete interface response.
On the other hand, the embedment length greatly affects the
interfacial ductility of the NSM FRP-concrete bond behavior
( BNSM ). Also, the stiffness of the NSM FRP bars has the same
trend to the embedment length. The enhancement in the shear
stiffness of adhesive displays the similar observation as in
G f − NSM formulation.

increased the ETS interfacial ductility. Similar to the results
exhibited in the study by Bui et al. [7], long embedment length
was capable in the lag of strain development, resulting in the
considerable ductility. Additionally, the stiffness of ETS FRP bars
slightly affected the BETS . While, the stiffness of adhesive barely
impacts the BETS with a contrast tendency to the influence of ETS
stiffness.
BETS = 453.09  (

3.2 ETS strengthening method
3.2.1 Database
The previous studies of Bui et al. [7], Godat et al. [8], and Caro
et al. [9], which examined the bond behavior of ETS FRP
strengthening, are selected to propose the bond model. The
database was chosen from the total results of 32 specimens
including the parameters of the types of FRP bars, the concrete
compressive strength ranging from 20.7 to 45.6 MPa, the bar
diameter ranging from 8.0 to 12.7 mm, the embedment length
ranging from 45 to 250 mm, the elastic modulus of FRP ranging
from 40 to 155 GPa, the elastic modulus of adhesive ranging 2.18
to 3.10 GPa, and thickness of adhesive ranging 2.38 to 9.52 mm.
3.2.2 Proposed equations
The interfacial fracture energy for ETS bond behavior
( G f − ETS ) is influenced by the concrete compressive strength,
embedment length, the properties of FRP stiffness, and adhesive
parameters, as shown in Bui et al. [7]. Following the regression
procedure, Eq. (17) demonstrates the equation for the interfacial
energy. It is apparent from Eq. (17) that the concrete compressive
strength has the greatest effect on the interfacial fracture energy
due to the confinement of concrete to ETS bars. Moreover, the
embedment length also affects the fracture energy. The increase
in embedment length induces the enhancement of the
interfacial energy. Nevertheless, both the FRP stiffness and
adhesive stiffness in ETS technique slightly impact the interfacial
fracture energy.
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1 1.3308 Er Ar 0.3085 Ga −0.217
)
(
)
( )
Lb
pr
ta

(18)

In the following section, the formulations of G f and B are
adopted to generate the bond-slip model showing the interfacial
performance of the strengthening methods, ETS and NSM.

4. Parametric study
This section presents the use of bond stress-slip relationship
to describe the effects of various parameters to the efficiency of
the NSM and ETS strengthening techniques. The investigating
factors are FRP bar types, embedment length, and concrete
compressive strength. The bond stress-slip relationship is defined
by Eq. (6) along with using the formulations of G f and B in the
previous section.
4.1 NSM strengthening technique

Fig. 5(a) presents the effects of the FRP stiffness to the bond
behavior of the NSM method. The large stiffness of NSM FRP
resulted in the high rigidity of the bond stress-slip relationships.
The increase in Young’s modulus of FRP bars provided the
decrease in the bond stress of the specimens. This is mainly
because that the high stiffness of FRP offered the low strain in
the FRP, making the bond stress to be low. This finding indicates
that the GFRP bar, which has low modulus, can be suitable for
embedding in concrete specimen using the NSM strengthening
technique in terms of the bond performance and ductility.
On the other hand, the increase in embedment length for
the NSM technique decreased the bond stress as shown in Fig.
5(b). It is due to the great strain development with insufficient
G
E
A
1
embedment length, resulting in the high bond stress. In addition,
G f − ETS = 6 10−5  ( ) −1.059 ( f c' )1.5339 ( r r )0.1145 ( a )0.0085 (17)
Lb
pr
ta
the bond ductility values decreased as the embedment length
enhanced. This was also reported in the previous studies by Dai
On the other hand, the formulation for the interfacial bond
et al. [5] and Bui et al. [7].
ductility using the proposed regression analysis of ETS specimens
Fig. 5(c) presents the bond stress-slip responses with
is shown in Eq. (18). The most effective factor to BETS equation is
different concrete compressive strengths. It is obvious from the
the embedment length, in which the long embedment greatly
MAT02-4
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analytical investigation and the test results that the bond stress
increased when enhancing the concrete compressive strength by
pullout test. This may mainly be because the confinement action
of the high strength concrete triggered the shear transfer
mechanism of concrete-adhesive-NSM FRP.

specimens were fully embedded into the concrete core, leading
to the considerable confinement. This phenomenon exhibits the
feasible shear transfer mechanism of concrete-adhesive-ETS
FRP. Fig. 6(a) also implies that the ETS CFRP specimen induced
the largest bond stress-slip efficiency.

(a) FRP bar type

(a) FRP bar type

(b) Embedment length

(b) Embedment length

(c) Concrete compressive strength
Fig. 5 Effect of FRP bar type, embedment length and concrete
compressive strength on bond stress-slip relationship of NSM

(c) Concrete compressive strength
Fig. 6 Effect of FRP bar type, embedded length and concrete
compressive strength on bond stress-slip relationship of ETS

4.2 ETS strengthening technique
Fig. 6(a) shows the effects of bar stiffness on the bond
behavior for the ETS technique. The increasing stiffness of FRP
bar provides the increase of bond stress, which attributes to the
inverse of NSM technique. It is because the FRP bars in the ETS

For the effect of the embedment length, it is similar to the
NSM method that the increase in embedment length of the ETS
bars decreased the bond stress as displayed in Fig. 6(b).
However, comparing to the NSM method, the reduction in bond
stress with increasing embedment length for the ETS method is
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not significant. It may be due to the proper confinement of the
specimen to ETS FRP, redistributing the shear resisting transfer.
Additionally, the bond performance of the ETS technique
was improved by enhancing the concrete compressive strength
as shown in Fig. 6(c). For this reason, the concrete specimens
could be able to withstand the forces acting and completely fail
by pullout and splitting.
4.3 Comparison between NSM and ETS techniques
Figs. 7(a) and 7(b) illustrate the bond stress-slip curves of
the two strengthening techniques with the same parameters
except the Young’s modulus values of the FRP. It is apparent that
when the modulus of elasticity of FRP bars for both strengthening
techniques was approximately 155 GPa (high stiffness), the
specimen embedded by the ETS FRP bar provided the higher
bond stress than that of the NSM technique, approximately 54%.
Whereas, when the Young’s modulus for both techniques is
roughly 50 GPa (low stiffness), the specimen inserted by NSM FRP
bar offers the greater bond stress than that of the ETS technique,
approximately 14%. It can be analytically implied that the
embedment with CFRP bars is appropriate for the ETS
techniques, while the embedment with GFRP bars is suitably
notable for the NSM strengthening technique.
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5. Conclusion
The bond models for the ETS and NSM strengthening
methods are developed through an analytical investigation using
the nonlinear regression procedure. Based on the results in this
study, the following conclusions can be drawn.
(1) The formulations for two factors, interfacial ductility ( B ) and
interfacial energy ( G f ), considering various important
parameters are proposed. Additionally, a parametric study
utilizing the proposed equations to the bond model was
carried out. The large stiffness of FRP resulted in the high
rigidity of the bond stress-slip relationships for both
techniques. However, the increasing stiffness of FRP bar
furnished the increase of bond stress of ETS method, which
was contrast to that for the NSM technique. The decrease in
bond stress with increasing embedment length for the ETS
method is not significant compared to that for the NSM
method. The effect of the concrete compressive strength for
two strengthening methods offered a consistent bond
efficiency.
(2) Through analytical investigation, the embedment with CFRP
bars is deemed to be appropriate for the ETS techniques,
while the embedment with GFRP bars is seemly reasonable
for the NSM strengthening technique.
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สมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย
Mechanical Properties of Substitution Bricks for Thai Historical Building Preservation
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมบัติทางกลของอิฐทดแทนเพื่อการ
อนุ ร ั กษ์ โบราณสถานของไทย โดยทำการทดสอบสมบั ต ิ ทางกลของอิ ฐใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กำลังวัสดุ ความหนาแน่น และ ความพรุน โดยนำเสนอผล
การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐทั้งในรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบและอิฐ
รูปแบบลูกบาศก์ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดของอิฐและ
ความหนาแน่นของอิฐทั้งในรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบและรูปแบบลูกบาศก์
นอกจากนี้ทำการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของอิฐต่อ
กำลังรับแรงอัดของอิฐ รวมถึงทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดของกลุ่มอิฐก่อใน
รูปแบบปริซึมโดยทำการเปรียบเทียบกับกำลังรับแรงอัดของอิฐก้อนเดี่ยว จาก
การทดสอบพบว่า อิฐทดแทนมีความหนาแน่นแห้งอยู่ในช่วง 1.28 ก./ซม.3 1.63 ก./ซม.3 มี ความพรุนอยู่ในช่วง 30.15 % - 35.14 % และค่ากำลังรับ
แรงอัดของอิฐทดแทนรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบมีค่าสูงกว่ารูปแบบลูกบาศก์
กำลังรับแรงอัดกับความหนาแน่น มีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งท้ายสุดทำให้
สามารถหาสมการสำหรับประมาณค่ากำลังรับแรงอัดของกลุ่มอิฐก่อในรูปแบบ
ปริซึมได้ในรูปของค่าความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดของอิฐก้อนเดี่ยว
คำสำคัญ: โบราณสถานของไทย, สมบัตทิ างกล, อนุรักษ์, อิฐก่อในรูปแบบ
ปริซึม, อิฐทดแทน

Abstract
The purpose of this study is to identify the mechanical properties
of the substitution bricks used for Thai historical structures
preservation. The mechanical properties of bricks, such as strength,
density and porosity were investigated in the laboratory. The
compressive strength of brick in flatwise position and the brick cube
were presented. The relationship between the compressive strength
of brick and density in both flatwise position and in cubic shape were
illustrated. The effect of brick shape and size on the compressive
strength were evaluated. The compressive strength of the brick prisms
were also investigated in comparison with the compressive strength
of bricks. The results show that dry density and porosity of the
substitution brick are in the range of 1.28 g/cm3 - 1.63 g/cm3 and
30.15 % - 35.14 %, respectively. The compressive strength of brick in

the flatwise position is higher than the brick cube. The experimental
results also show that the compressive strength of brick depends on
the density. Finally, the approximate equations for predicting the
compressive strength of brick prism were derived in terms of density
and compressive strength of brick.
Keywords: Brick prism, Mechanic properties, Preservation,
Substitution bricks, Thai historical structures

1. บทนำ
โบราณสถาน คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเก่าแก่ เป็นแหล่งศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม โบราณคดี สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
นอกจากนี้ยังสามารถทำรายได้อย่างมากมายให้กับประเทศ โบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ
ไทย โดยโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่พ.ศ. 2534
[1-2] และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
อายุที่ยาวนานของโบราณสถานนั้นทำให้มีการเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
ของโครงสร้างบางส่วน ซึ่งการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาของวัสดุก่อโบราณ
เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้โบราณสถานเกิดการเสียเสถียรภาพและเกิด
ความเสียหายขึ้นตามกาลเวลา การบูรณะโบราณสถานจำเป็นต้องใช้อิ ฐ
ทดแทนที่มีสมบัติทางกลใกล้เคียงกับอิฐโบราณมากที่สุด ดังนั้นการศึก ษา
สมบัติทางกลของอิฐทดแทนที่ใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทยจึงมี
ความสำคัญและมีความจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น
การเสื่อมสภาพเนื่องจากฝนกรด โดย Zheng และคณะ พบว่า [3] ฝนกรดมี
ผลต่อกำลังรับแรงอัดของอิฐ หรือในประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำมากมีผลของการ
เสื่อมสภาพเนื่องจาก การแข็งตัวและละลายของน้ำสลับกันไป โดย Tang
และคณะ [4] พบว่ามีปัจจัยที่สำคัญคือ จำนวนรอบการเกิด และระดับความ
อิ่มตัว เป็นต้น ปัจจัยของความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพที่ กล่าวข้า งต้น
ล้วนส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดของโครงสร้างโบราณสถาน
ทั ้ ง นี ้ ว ั ส ดุ ท ี ่ น ำมาบู ร ณะโบราณสถานต้ อ งคำนึ ง ถึ ง สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ
นอกเหนือจากกำลังรับแรงอัดด้วยเช่นกัน ทำให้ต้องทดสอบโดยนำความรู้
ทางวิ ศ วกรรมเข้ า มาเกี ่ ย วข้ อ งในด้ า นการบู ร ณะโบราณสถาน ซึ ่ ง ใน
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ต่างประเทศมีการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐโบราณ
[5-8] โดยทำการศึกษาความหนาแน่น ความพรุน การดูดซึมน้ำ กำลังรับ
แรงอัด โมดูลัสยืดหยุ่น เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่านมาได้แก่ Silveira
และคณะ [8] ได้ศึกษาสมบัติทางกลของอิฐโบราณจากกำแพงและบ้า นพัก
อาศั ย ในเมื อ งอาเวี ย โร ประเทศโปรตุ เ กส โดยเจาะตั ว อย่ า งเป็ น รู ป
ทรงกระบอกจากนั้นนำมาทดสอบกำลังรับ แรงอัด กำลังรับ แรงดึง และ
โมดูลัสยืดหยุ่น พบว่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 1.17 เมกะปาสคาล กำลัง
รับแรงดึงเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 เมกะปาสคาล และโมดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ
187 เมกะปาสคาล ซึ่งวัสดุที่ใช้ในต่างประเทศกับประเทศไทยมีขนาดและ
วิธีการผลิตที่แตกต่างกันจึงได้มีการศึกษาสมบัติทางกลของอิฐโบราณและอิฐ
ทดแทนที่นำมาใช้บูรณะโบราณสถานในประเทศไทย [9-12] โดยสุดชาย [9]
(2543) ศึกษาผลของกำลังรับแรงอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐโบราณที่
นำมาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 8 วัด เทียบกับอิฐที่ผลิตใน
ปัจจุบัน พบว่ากำลังรับแรงอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐที่นำมาทดสอบมี
ความแตกต่างกันตามแหล่งที่มา ในทำนองเดียวกัน สุทัศน์และคณะ [10]
(2562) ได้ศึก ษาสมบัติทางกลของอิฐโบราณและมอร์ตาร์โ บราณที่เ ก็ บ
ตั ว อ ย ่ า งมาจาก โบรา ณส ถ านในกรุ ง เทพ มห านครแ ละ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงทดสอบอิฐก่อปริซึมซึ่งก่อโดยใช้อิฐทดแทนและ
ปูนหมัก จากรายงานกล่าวว่า กำลังรับแรงอัดและความหนาแน่นของอิฐ
โบราณมีความสัมพันธ์กัน โดยกำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มมากขึ้นตามความ
หนาแน่นของอิฐที่มากขึ้น ทั้งนี้กำลังรับแรงอั ดของอิฐและมอร์ตาร์โบราณมี
ความแตกต่างกันตามแหล่งที่มา ดังนั้นฐานข้อมูลทางวิศวกรรมของวัสดุ
โบราณสถานจึงมีความสำคัญและยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลและแนวทางศึกษาที่คณะผู้วิจัยได้เคยดำเนินการมาแล้วตาม
รายงานข้ า งต้ น [10] กรมศิ ล ปากร และอุ ท ยานประวั ต ิ ศ า สตร์
พระนครศรีอยุธยา จึงให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างอิฐทดแทนซึ่งผลิตตาม
ข้อกำหนดของกรมศิลปากรเพื่อใช้ในงานบูรณะโบราณสถานในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้กับคณะผู้วิจัย เพื่อต่อยอดผลการศึกษา
เพิ ่ ม เติ ม ถึ ง สมบัต ิ ทางกลของอิ ฐ ทดแทนที ่ นำมาใช้ น ี้ โดยอิ ฐ ทดแทนที่
ทำการศึกษานั้นมีลักษณะและขนาดแตกต่า งกัน โดยได้ก ล่าวถึงในหัว ข้ อ
ถัดไป
การศึกษานี้ได้พิจารณาผลจากขนาดของอิฐตัวอย่างที่มีต่อค่ากำลัง รับ
แรงอัด รวมถึงรูป ทรงตั ว อย่างอิฐระหว่างตัวอย่างแบบทรงลูก บาศก์กับ
ตัว อย่างแบบเต็มแผ่นซึ่งมีความหนาแตกต่างกัน นอกจากนี้ ได้พ ิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับกำลังรับแรงอัดของอิฐ ตลอดจน
การศึกษากำลังรับแรงดัด และกำลังรับแรงอัดของอิฐก่อที่เกิดจากการเรียง
อิฐเป็นชั้นที่ไม่มีการสอปู น จากนั้นนำผลการทดสอบในกรณีต่าง ๆ มาทำ
การวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการประมาณค่ากำลัง รับแรงอัดของอิฐตามขนาด
และความหนาแน่น รวมถึงสมการประมาณค่ากำลัง รับแรงอัดของอิฐก่อใน
กรณีที่ไม่มีการสอปูน โดยผลการศึกษานี้สามารถเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะโบราณสถานให้สามารถกำหนดวิธกี ารบูรณะได้
อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อันทำให้โบราณสถานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สำคัญของชาติเราอยู่คู่กับประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน
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2. วัสดุและการเตรียมตัวอย่าง
2.1 วัสดุทดสอบ
อิฐทดแทนที่ใช้บูรณะโบราณสถานของไทย รวมถึงตัวอย่างอิฐโบราณที่
ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากร โดยนำเศษตัวอย่างมาจากพื้นที่
โบราณสถานแหล่งต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการบูรณะ ทั้งนี้การศึกษานี้มุ่งต่อ
ยอดผลการศึกษาของคณะผู้วิจัย [10] โดยมุ่งเน้นที่การทดสอบอิฐทดแทน
เป็นหลัก
2.1.1 อิฐทดแทน (Substitution Bricks)
อิฐทดแทน คือ อิฐที่ผลิตโดยกระบวนการผลิตแบบโบราณสามารถแบ่ง
ประเภทได้ 2 รูปแบบตามการเผาคือ เผาฝืน และเผาแกลบ โดยอิฐทดแทน
ที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั ้ ง นี้ เ ป็ น อิ ฐ ทดแทนเผาแกลบที่ ใ ช้ บ ู ร ณะโครงสร้า ง
โบราณสถาน ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยความอนุ เ คราะห์ จ าก
สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัสดุที่นำมามีขนาดที่
แตกต่างกัน เนื่องจากในการบูรณะโบราณสถานต้องใช้อิฐหลายขนาดเพื่อใช้
ในโครงสร้างที่มีความซับซ้อนต่างกันทำให้เกิดการลดหลั่นขนาดอิฐในการใช้
งานจริง โดยกระบวนการผลิตอิฐทดแทน ผลิตตามข้อ กำหนดของกรม
ศิลปากรเพื่อ ใช้ในงานบูรณะโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อิฐ
ก้อนเดี่ยว และอิฐก่อ
อิฐก้อนเดี่ยว (Brick) แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ อิฐรูปแบบเต็มแผ่นตาม
แนวราบ (Flatwise brick) คือ อิฐรูปแบบปกติที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัด
แต่งใด ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 และอิฐรูปแบบลูกบาศก์ (Cubic brick) คือ อิฐ
เต็มแผ่นตามแนวราบที่ผ่านการตัดและตกแต่งให้ได้เป็นทรงลูกบาศก์ ดัง
แสดงในรูปที่ 2
อิฐก่อ (Masonry) คือ การนำอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบขนาด
15x30x5 ซม. มาวางซ้อนกัน 5 ชั้น ในรูป แบบปริซึม (Masonry prism)
โดยไม่ใช้ปูนสอ ซึ่งอิฐทุกชั้นต้องผ่านการขัดผิวและปรับระดับให้มีความเรียบ
สม่ำเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 3 และพยายามปรับแต่งเพื่อให้ได้ความสูงของอิฐ
ก่อโดยประมาณเท่ากับ 30 ซม. เพื่อลดผลกระทบของอัตราส่วนความสูงต่อ
ความกว้างด้านที่น้อยสุด ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 ทั้งนี้ขนาด
ของตัวอย่างอิฐทดแทนแต่ละรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแจกแจงได้ดัง
ตารางที่ 1
2.1.2 อิฐโบราณ (Ancient Bricks)
อิฐโบราณ คือ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานในอดีต โดยอาศัย
ผลงานวิจ ัย ในอดี ต ของคณะผู้ ว ิจ ัย [10] ส่ ว นผลการทดสอบสมบั ติทาง
กายภาพและสมบัติทางกลของตัวอย่างอิฐโบราณจากแหล่งต่าง ๆ ที่ผ่าน
การตกแต่งให้ได้ขนาด 2x2x2 ซม.3 โดยสามารถสรุปค่าสมบัติต่าง ๆ ได้ดัง
ตารางที่ 2 ซึ่งความหนาแน่นตามตารางเป็น ความหนาแน่น แห้งที่คำนวณ
ปริมาตรจากการแทนที่น้ำ
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2.2 การเตรียมตัวอย่าง
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ตารางที่ 1 ขนาดของอิฐทดแทนที่ใช้ในงานทดสอบ
ขนาด

ประเภท
รูปแบบ
อิฐทดแทนที่นำมาทดสอบมีผิวที่ขรุขระเมื่อนำไปทดสอบทำให้การถ่าย
กว้าง (ซม.)
ยาว (ซม.)
สูง (ซม.)
แรงไม่สม่ำเสมอ จึงต้องทำการขัดโดยใช้เครื่องเจียรขนาด 4 นิ้ว ใช้ใบเจียร
4
4
4
ปูน ขัดผิวตัวอย่างให้มีความเรี ยบและมีระดับที่สม่ำเสมอทั่วแผ่น เพื่อให้
ลูกบาศก์
5
5
5
8
8
8
ตัวอย่างทดสอบสามารถถ่ายแรงได้อย่างสม่ำเสมอ จากนั้นนำตัวอย่างมาวัด
อิฐก้อนเดี่ยว
15
30
4
ขนาด ชั่งน้ำหนัก หาความหนาแน่น และความพรุนก่อนการทดสอบสมบัติ
เต็มแผ่นตาม
15
30
5
ต่าง ๆ ของตัวอย่างได้แก่ กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดัด โดยสามารถแจก
แนวราบ
15
30
8
แจงจำนวนตัวอย่างทดสอบของอิฐทดแทนแต่ละรูปแบบดังแสดงในตาราง
อิฐก่อ
ปริซึม
15
30
30
ที่ 3 ต่อ มาทำการประเมินกำลังของวัสดุ เพื่อ เลือ กใช้ เครื่อ งทดสอบให้
เหมาะสมกับกำลังที่วัสดุรับได้ เมื่อเลือกเครื่องทดสอบที่เหมาะสมเรียบร้อย ตารางที่ 2 สมบัติต่าง ๆ ของอิฐโบราณ
ความ
ความพรุน
กำลังรับแรงอัด
แล้ว ทำการตั้งค่าอัตราเร็วของเครื่อ งทดสอบและติดตั้งวัสดุทดสอบซึ่ง
ตัวอย่าง
หนาแน่น
(%)
(กก./ซม.2)
รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3
(ก./ซม.3)
วัดไชยวัฒนาราม
วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดศาลาปูน
พระราชวังโบราณ
วัดภูเขาทอง
เวิ้งนครเกษม
วัดราชบพิตร
วัดท่าตอ
วัดกระจี
เฉลี่ย

รูปที่ 1 อิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ (Flatwise brick)

1.63
1.78
1.51
1.86
1.47
1.40
1.64
1.56
1.61

31.30
29.70
33.10
31.90
34.90
34.30
32.10
32.80
32.51

22.80
37.00
27.50
22.00
35.40
25.10
30.80
67.20
33.48

ตารางที่ 3 จำนวนตัวอย่างทดสอบของอิฐทดแทนแต่ละรูปแบบ
ประเภท

ลูกบาศก์
อิฐก้อนเดี่ยว
เต็มแผ่นตาม
แนวราบ
อิฐก่อ

รูปที่ 2 อิฐรูปแบบลูกบาศก์ (Cubic brick)

ขนาด
(ซม.)

รูปแบบ

ปริซึม

4x4x4
5x5x5
8x8x8
15x30x4
15x30x5
15x30x8
15x30x30

การทดสอบ
กำลังรับ
กำลังรับ
แรงอัด
แรงดัด
(ตัวอย่าง)
(ตัวอย่าง)
5
5
5
5
5
5
5
1
-

3. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
การศึกษานี้ทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐ
ทดแทนซึ่งผ่า นกระบวนการผลิตด้วยวิธ ีการแบบโบราณที่ใช้สำหรับ การ
อนุ ร ั ก ษ์ โ บราณสถาน โดยรายละเอี ย ดของกระบวนการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการแสดงได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
3.1 การทดสอบความหนาแน่น
รูปที่ 3 อิฐก่อรูปแบบปริซึม (Masonry prism)

การทดสอบหาความหนาแน่นและความพรุนของอิฐนั้นเริ่มต้นจากการนำ
ตัวอย่างมาอบให้แห้ง โดยนำเข้าเตาอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ชั่งน้ำหนักหลังอบ
ทำให้ได้น้ำหนักหลังอบแห้ง จากนั้นนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ทำการชั่ง
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น้ำหนักหลังแช่น้ำจนอิ่มตัว ทำให้ได้น้ำหนักของตัวอย่างที่อิ่มตัวด้วยน้ำ แล้ว
นำอิฐที่อิ่มตัวชั่งน้ำหนักในน้ำ ทำให้ได้น้ำหนักที่ชั่งในน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 4
ซึ่งสามารถหาความหนาแน่นและความพรุนของอิฐ จากการคำนวณ โดย
อ้างอิงวิธีการคำนวณจาก ASTM C642-13 [13] ได้ดังสมการต่อไปนี้
ρb = [Wdry/(Wsat -Win water)] × ρw
ρd = Wdry/Vd

ความพรุน = [(Wsat -Wdry)/(Wsat -Win water)] × 100

(1)
(2)
(3)

เมื่อ
ρb = ความหนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากการแทนที่น้ำ, ก./ซม.3
ρd = ความหนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากขนาดตัวอย่าง, ก./ซม.3
Wdry = น้ำหนักของอิฐหลังจากผ่านการอบ, ก.
Winwater = น้ำหนักของอิฐที่ชั่งในน้ำ, ก.
Wsat = น้ำหนักของอิฐหลังจากผ่านการแช่น้ำมาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง, ก.
Vd = ปริมาตรที่ได้จากการวัดตัวอย่าง, ซม.3
ρw = ความหนาแน่นของน้ำ, 1 ก./ซม.3
ความพรุน = ปริมาณช่องว่างในอิฐ, %
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กำลังรับแรงอัด = F/A

(4)

เมื่อ
กำลังรับแรงอัด = กำลังต้านทานแรงอัด, กก./ซม.2
F = แรงสูงสุดที่กระทำกับตัวอย่าง, กก.
A = พื้นที่หน้าตัดที่รับแรง, ซม.2
3.2.3 การทดสอบกำลังรับแรงดัดของอิฐ
การทดสอบกำลังรับแรงดัดของอิฐ โดยทดสอบกับอิฐรูปแบบเต็มแผ่น
ตามแนวราบ ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร Center-point loading อ้ า งอิ ง ตาม ASTM
C293/C293M -16 [14] ดังแสดงในรูป ที่ 7 โดยเมื่อ ทราบค่าแรงกระทำ
สูงสุด ทำให้สามารถหากำลังรับแรงดัดได้จากสมการต่อไปนี้

3.2 การทดสอบกำลังรับแรงของอิฐก้อนเดี่ยว

(5)

Fb=3PL/2bd2

เมื่อ
Fb = กำลังรับแรงดัดของอิฐ, กก./ซม.2
P = แรงกระทำสูงสุด, กก.
L = ความยาวช่วงคาน, ซม.
b = ความกว้างเฉลี่ยของหน้าตัดบริเวณที่เกิดรอยแตก, ซม.
d = ความลึกเฉลี่ยของหน้าตัดบริเวณที่เกิดรอยแตก, ซม.

ในการทดสอบกำลังรับ แรงของอิฐ ก้อ นเดี่ย วนั ้ น ทำการทดสอบโดย
3.3 การทดสอบกำลังรับแรงของอิฐก่อ
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ
3.3.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐก่อ
กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบลูกบาศก์ และการทดสอบกำลังรับแรงดัดของ
ทำการทดสอบโดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine (UTM) ใช้
อิฐเต็มแผ่น โดยรายละเอียดสำหรับ การทดสอบแต่ละประเภทแสดงได้
อัตราเร็วในการกด 0.5 มม./นาที โดยนำแผ่นเหล็กและแผ่นยาง รองทั้งบน
ดังต่อไปนี้
และล่างเพื่อทำการกระจายแรงให้ลงผิวอิฐอย่างสม่ำเสมอดังแสดงในรูปที่ 8
3.2.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ
การคำนวณกำลังรับแรงอัดของอิฐก่อ ใช้สมการการคำนวณเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างที่นำมาทดสอบกำลังรับแรงอัดทุกก้อนต้องผ่านการทดสอบหา กับการคำนวณกำลังรับแรงอัดของอิฐก้อนเดี่ยว ดังสมการที่ (4) แต่เนื่องจาก
ค่าความหนาแน่น และความพรุนของอิฐมาก่อนทุกตัวอย่าง โดยหลังจากทำ ความสูงของอิฐที่นำมาก่อ ปริซึมส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดอิฐก่อทำให้ต้อง
การทดสอบความหนาแน่น และความพรุนของอิฐเต็มแผ่นเรียบร้อยแล้ว จึง ปรับ แก้ก ำลัง รับ แรงอัดโดยคำนึงถึงอัตราส่วน h /t เพื่อ ให้ได้ก ำลังรับ
p p
ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine แรงอัดที่สอดคล้องตาม ASTM C1314 – 18 [15]
(UTM) ใช้อัตราเร็วในการกด 5 มม./นาที โดยนำแผ่นเหล็กและแผ่นยาง
โดย hp/tp = อัตราส่วนความสูงต่อความกว้างด้านที่น้อยสุด
รองทั้งบนและล่างเพื่อ ทำการกระจายแรงให้ลงผิวอิฐอย่า งสม่ำเสมอ ดัง
แสดงในรูปที่ 5 ทำการทดสอบจนกระทั่งอิฐถึงจุดวิบัติและทำการบันทึกผล
การทดสอบ
3.2.2 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบลูกบาศก์
ในทำนองเดียวกันกับการทดสอบอิฐรูปแบบเต็มแผ่น ตัวอย่างทดสอบทุก
ตัวอย่างต้องผ่านการทดสอบหาค่าความหนาแน่น และความพรุนก่อน จากนั้น
จึงทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยใช้เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัดที่มีความ
ละเอี ย ดสู ง ขั ้ น ตอนการติ ด ตั ้ ง ตั ว อย่ า งทดสอบขั ้ น แรกใช้ แ ท่ น รองรั บ
รองด้านล่างเพื่อปรับสมดุลของตัวอย่างทดสอบ จากนั้นวางตัวอย่างทดสอบ
ให้อยู่กึ่งกลางของแท่นรองรับ สุดท้ายใช้แผ่นเหล็กวางด้านบนเพื่อกระจาย
โหลดที่มาจากเครื่อ งทดสอบ และใช้อ ัตราเร็ว ในการกด 0.5 มม./นาที
ดังแสดงในรูปที่ 6 ในกรณีกำลังรับแรงอัดของอิฐก้อนเดี่ยวทั้ง 2 รูปแบบ
สามารถคำนวณกำลังรับแรงอัดได้ดังนี้
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4. ผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐทดแทน
ทั้ง 2 ประเภท คืออิฐก้อนเดี่ยวและอิฐก่อ โดยอิฐก้อนเดี่ยวทำการทดสอบกำลัง
รับแรงอัดรูปแบบลูกบาศก์ และรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ ทดสอบกำลังรับ
แรงดัด ส่วนอิฐก่อทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดเพียงอย่างเดียว ท้ายสุดนำผลที่
ได้จากการทดสอบมาหาความสัมพันธ์กันในรูปของสมการประมาณค่ากำลัง
4.1 ผลการทดสอบอิฐก้อนเดี่ยว
รูปที่ 5 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ

รูปที่ 6 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบลูกบาศก์

รูปที่ 7 การทดสอบกำลังรับแรงดัดของอิฐ

4.1.1 ผลการทดสอบความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบ
ลูกบาศก์
จากตางรางที ่ 4 พบว่ าค่ ากำลั งรั บ แรงอั ดของอิ ฐรู ป แบบลู ก บาศก์
ที่มีขนาดเท่ากับ 4x4x4 ซม. มีค่ากำลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง 31.06 กก./ซม.2 –
57.10 กก./ซม.2 และอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 5x5x5 ซม. มีค่ากำลังรับแรงอัดอยู่
ในช่วง 46.41 กก./ซม.2 – 70.59 กก./ซม.2 ส่วนอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 8x8x8 ซม.
มี ค ่ ากำลั งรับแรงอั ดอยู่ ในช่วง 41.11 กก./ซม.2 – 86.48 กก./ซม.2 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากอิฐโบราณในตารางที่ 2 พบว่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย
ของอิฐโบราณขนาด 2x2x2 ซม. มีค่าเท่ากับ 33.48 กก./ซม.2 โดยค่ากำลังรับ
แรงอัดของอิฐโบราณและอิฐทดแทนมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน เนื่องจากกำลังรับ
แรงอัดเฉลี่ยของอิฐโบราณขนาด 2x2x2 ซม. มีค่าน้อยกว่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย
ของอิฐทดแทนขนาด 4x4x4 ซม. ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดสอบคือ
อิฐรูปแบบลูกบาศก์ขนาดเล็กมีกำลังที่น้อยกว่าขนาดใหญ่
ความหนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากขนาดตัวอย่างของอิฐรูปแบบ
ลูกบาศก์ที่มีขนาดเท่ากับ 4x4x4 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง 1.28 ก./ซม.3 – 1.57 ก./ซม.3
และอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 5x5x5 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง 1.39 ก./ซม.3 – 1.59 ก./ซม.3
ส่วนอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 8x8x8 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง 1.33 ก./ซม.3 – 1.56 ก./ซม.3
ความหนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากการแทนที่น้ำ ของอิฐรูปแบบ
ลู ก บาศก์ ท ี ่ มี ข นาดเท่ า กั บ 4x4x4 ซม. มี ค ่ า อยู ่ ใ นช่ ว ง 1.61 ก./ซม. 3
– 1.61 ก./ซม. 3 และอิ ฐ ที ่ มี ข นาดเท่ า กั บ 5x5x5 ซม. มี ค ่ า อยู ่ ใ นช่ ว ง
1.55 ก./ซม.3 – 1.58 ก./ซม.3 ส่วนอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 8x8x8 ซม. มีค่าอยู่
ในช่วง 1.57 ก./ซม.3 – 1.58 ก./ซม.3 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากอิฐโบราณ
ในตารางที่ 2 พบว่าค่าความหนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากการแทนที่น้ำ
ของอิฐโบราณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.61 ก./ซม.3 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับอิฐทดแทน
ความพรุนของอิฐรูปแบบลูกบาศก์ที่มีขนาดเท่ากับ 4x4x4 ซม. มีค่าอยู่
ในช่วง 32.89 % – 34.08 % และอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 5x5x5 ซม. มีค่าอยู่
ในช่วง 33.60 % – 34.46 % ส่วนอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 8x8x8 ซม. มีค่าอยู่
ในช่วง 32.85 % – 33.58 % เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากอิฐโบราณใน
ตารางที่ 2 พบว่าความพรุนของอิฐโบราณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.51 % ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับอิฐทดแทน

รูปที่ 8 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบปริซึม
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4.1.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบ ตารางที่ 4 ผลการทดสอบของอิฐรูปแบบลูกบาศก์แต่ละขนาด
กำลังรับ
เต็มแผ่นตามแนวราบ
ขนาด
ความพรุน
ρd
ρb
ตัวอย่าง (ก./ซม.3) (ก./ซม.3)
แรงอัด
จากตางรางที่ 5 พบว่าค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตาม
(ซม.)
(%)
(กก./ซม.2)
แนวราบที่มี มีข นาดเท่า กับ 15x30x4 ซม. มีค่ากำลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง
1
1.28
1.61
33.87
38.77
136.80 กก./ซม.2 – 145.23 กก./ซม.2 และอิฐที่มีมีขนาดเท่ากับ 15x30x5 ซม.
2
1.36
1.61
33.12
57.1
มีค่า กำลังรับ แรงอัดอยู่ในช่ว ง 151.52 กก./ซม.2 – 166.83 กก./ซม.2
3
1.41
1.61
33.94
45.58
4x4x4
4
1.57
1.61
34.08
31.06
ส่ว นอิฐที่มี มีข นาดเท่า กับ 15x30x8 ซม. มีค่า กำลังรับ แรงอัดอยู่ในช่วง
5
1.44
1.61
32.89
47.69
74.80 กก./ซม.2 – 110.72 กก./ซม.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังรับแรงอัด
เฉลี
ย
่
1.41
1.61
33.58
44.04
ของอิฐรูปแบบลูกบาศก์ พบว่า กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็ม แผ่นตาม
1
1.39
1.57
34.45
56.48
แนวราบมีกำลังรับแรงอัดที่สูงกว่า
2
1.52
1.57
34.21
65.24
ความหนาแน่ น แห้ ง ที ่ ค ำนวณปริ ม าตรจากขนาดตั ว อย่ า งของอิ ฐ
3
1.54
1.58
33.60
46.41
5x5x5
รูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบที่มีขนาดเท่ากับ 15x30x4 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง
4
1.50
1.55
34.46
59.83
1.49 ก./ซม.3 – 1.63 ก./ซม.3 และอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 15x30x5 ซม. มีค่าอยู่
5
1.59
1.58
34.12
70.59
3
3
เฉลี่ย
1.51
1.57
34.17
59.71
ในช่วง 1.49 ก./ซม. – 1.57 ก./ซม. ส่วนอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 15x30x8 ซม.
1
1.56
1.57
32.85
86.48
3
3
มีค่าอยู่ในช่วง 1.46 ก./ซม. – 1.53 ก./ซม. เมื่อเปรียบเทีย บกับ ความ
2
1.33
1.58
33.58
41.11
หนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากขนาดตัวอย่างของอิฐรูปแบบลูกบาศก์
3
1.50
1.58
33.37
67.36
8x8x8
พบว่า ความหนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากขนาดตัวอย่างของอิฐรูปแบบ
4
1.47
1.57
33.49
65.89
เต็มแผ่นตามแนวราบมีช่วงที่แคบกว่าและมีค่าที่มากกว่าเล็กน้อย
5
1.53
1.58
33.23
78.53
ความหนาแน่ น แห้ ง ที ่ ค ำนวณปริ ม าตรจากการแทนที ่ น ้ ำ ของอิ ฐ
เฉลี่ย
1.48
1.58
33.30
67.87
รูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบที่มีขนาดเท่ากับ 15x30x4 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง ตารางที่ 5 ผลการทดสอบของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบแต่ละขนาด
1.57 ก./ซม.3 – 1.62 ก./ซม.3 และอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 15x30x5 ซม. มีค่าอยู่
กำลังรับ
ขนาด
ความพรุน
ρd
ρb
ในช่วง 1.57 ก./ซม.3 – 1.62 ก./ซม.3 ส่วนอิฐที่มีขนาดเท่ากับ 15x30x8 ซม.
ตัวอย่าง (ก./ซม.
แรงอัด
3)
3
(ก./ซม. )
(ซม.)
(%)
(กก./ซม.2)
มีค่าอยู่ในช่ว ง 1.55 ก./ซม.3 – 1.63 ก./ซม.3 เมื่อเปรียบเทียบกับ ความ
1
1.59
1.58
33.77
142.96
หนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากการแทนที่น้ำ ของอิฐรูปแบบลูกบาศก์
2
1.49
1.60
32.79
144.7
พบว่า ทั้ง 2 รูปแบบมีค่าใกล้เคียงกัน
3
1.56
1.59
33.34
145.23
ความพรุ น ของอิ ฐรู ป แบบเต็ ม แผ่ น ตามแนวราบที ่ มี ข นาดเท่ า กั บ 15x30x4
4
1.49
1.62
32.69
145.18
15x30x4 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง 32.69 % – 34.02 % และอิฐที่มีขนาดเท่ากับ
5
1.63
1.57
34.02
136.8
15x30x5 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง 30.15 % – 35.14 % ส่วนอิฐที่มีขนาดเท่ากับ
เฉลี่ย
1.55
1.59
33.32
142.97
15x30x8 ซม. มีค่าอยู่ในช่วง 30.91 % – 35.03 % เมื่อเปรียบเทียบกับความ
1
1.54
1.61
33.11
162.04
2
1.50
1.59
35.14
156.21
พรุนของอิฐรูปแบบลูกบาศก์ พบว่าทั้ง 2 รูปแบบมีค่าใกล้เคียงกัน
3
1.53
1.62
33.25
158.54
จากผลการทดสอบของอิฐทั้ง 2 รูปแบบ พบว่าเมื่อ ค่าความหนาแน่น 15x30x5
4
1.49
1.60
30.15
151.52
แห้งที่คำนวณปริมาตรจากขนาดตัวอย่างสูงขึ้น กำลังรับแรงอัดมีแนวโน้วสูง
5
1.57
1.57
33.88
166.83
ขึ้น แสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดของอิฐมีความสัมพันธ์
เฉลี่ย
1.53
1.60
33.11
159.03
กันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนค่าความพรุนมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น แห้ง
1
1.46
1.59
30.91
74.80
ที่คำนวณปริมาตรจากการแทนที่น้ำโดยเมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้นค่าความ
2
1.49
1.55
33.39
102.61
3
1.50
1.60
33.90
110.72
พรุนมีแนวโน้มลดลง
15x30x8
4
5
เฉลี่ย
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1.53
1.46
1.49

1.58
1.63
1.59

34.50
35.03
33.55

106.35
109.73
100.84
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กาลังรับแรงอัด (กก./ซม.2)

4.1.3 การสร้างสมการประมาณค่ากำลังรับแรงอัด
จากรูป ที่ 10 และรูป ที่ 11 พบว่า เมื่ อความหนาแน่นสูงขึ้นกำลังรับ
จากผลการทดสอบพบว่ า กำลั ง รั บ แรงอั ด และความหนาแน่ น มี แรงอัดมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และทำให้สามารถหาสมการประมาณค่ากำลังรับ
ความสัมพันธ์กันแบบมีนัยสำคัญ จึงทำให้สามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อหา แรงอัดของอิฐขนาด 5 ซม. ที่มีความหนาแน่นต่างกันได้ดังนี้
สมการประมาณค่ากำลังรับแรงอัดจากความหนาแน่นได้ เหตุผลที่ต้องหา
fb = 176.46(d) – 110.25
(8)
สมการประมาณค่า กำลังรับ แรงอัดจากความหนาแน่น เป็นเพราะ การ
fc = 70.15(d) – 42.20
(9)
ทดสอบกำลังรับ แรงอัดมีความยุ่ งยาก ซึ่งความหนาแน่นเป็นผลที่หาได้
โดย
สะดวกกว่าและใช้เวลาไม่นาน หรือกรณีที่ได้รับอิฐที่รูปร่างไม่สมบูรณ์มา
fb = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ, กก./ซม.2
เพียงแค่นำไปตัดเป็นทรงลูกบาศก์จากนั้นหาความหนาแน่นแล้วใช้สมการ
fc = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบลูกบาศก์, กก./ซม.2
ประมาณค่า กำลังรั บ แรงอั ดก็ ทำให้ สามารถประเมิน ค่า กำลั งรั บ แรงอั ด
d = ความหนาแน่นของอิฐ, ซม.
โดยประมาณได้ ดังนั้นการศึกษาครั้ งนี้จึงนำผลทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ หา
สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับค่ากำลังรับแรงอัด
200.00
การสร้างสมการประมาณค่ากำลังรับแรงอัดขั้นแรกหาความสัมพันธ์
175.00
142.97 159.03
ระหว่างขนาดของอิฐกับค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของอิฐประเภทอิฐก้อนเดี่ยว
R² = 0.759
150.00
ทั้ง 2 รูป แบบ ตามที่แสดงในรูปที่ 9 ซึ่งจากรูป ที่ 9 พบว่าเมื่อ ขนาดอิฐ
100.85
125.00
100.00
67.87
เพิ่มขึ้น อิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบกำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มลดลง
59.71
75.00
44.04
ส่วนอิฐรูปแบบลูกบาศก์กำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มสูงขึ้น ที่แนวโน้มต่างกัน
50.00
R² = 0.8022
25.00
เป็นเพราะ อิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบเมื่อมีขนาดความหนาเพิ่มขึ้น
0.00
อัตราส่วนความชะลูดก็มากขึ้ นด้วย ส่งผลให้ตัวอย่างที่มีความหนาน้อยมี
0
2
4
6
8
10
ขนาดอิฐ (ซม.)
แนวโน้มรับแรงได้มากกว่างตัวอย่างที่มีความหนามาก [16] ซึ่งสามารถหา
รูปแบบตามแนวราบ
รูปแบบทรงลูกบาศก์
สมการประมาณค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐที่มีขนาดความหนาต่างกันจากรูป
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของอิฐกับค่ากำลังรับแรงอัดเฉลีย่ ของอิฐ
ที่ 9 ได้ดังนี้
fc = 5.21(b) + 27.67

ทั้ง 2 รูปแบบ

(6)
(7)
กาลังรับแรงอัด (กก./ซม.2)

fb = -12.58(b) + 205.54

โดย
fb = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ, กก./ซม.2
fc = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบลูกบาศก์, กก./ซม.2
b = ความหนาหรือขนาดลูกบาศก์ของอิฐ, ซม.
ในกรณี พ ิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความหนาแน่ น แห้ ง
เปรียบเทียบกับค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐนั้น อาศัยกรณีศึกษาจากตัวอย่าง
อิ ฐ ขนาดความหนา 5 ซม. โดยความหนาแน่ น ที ่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสมการ
ความสัมพันธ์ใช้ความหนาแน่นแห้งที่คำนวณปริมาตรจากการวัดขนาดของ
ตัวอย่าง เนื่องจากความหนาแน่นที่คำนวณโดยวิธีการนี้สามารถประเมินได้
ง่ายกว่าค่าความหนาแน่นที่คำนวณจากปริมาตรที่แท้จริงอันเกิดจากการ
แทนที่น้ำ โดยความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับค่ากำลังรับแรงอัดของ
อิฐทั้ง 2 รูปแบบ แสดงได้ดังรูปที่ 10 และรูปที่ 11 โดยรูปที่ 10 ไม่คิดผล
ของตัวอย่างที่ 3 เนื่องจากกำลังรับแรงอัดมีค่าความคลาดเคลื่อนเกินร้อยละ
20 ของค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่ 3 มีกำลังรับแรงอัดต่ำกว่า
ตัวอย่างอื่นอาจเป็นเพราะตัวอย่างทดสอบอาจผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่
สมบูรณ์

100.00
75.00
50.00

70.59

59.83 65.24

56.48

25.00

R² = 0.88

0.00
1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

ความหนาแน่นจากการวัดตัวอย่างทดสอบ (ก./ซม.3)

กาลังรับแรงอัด

(กก./ซม.2)

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับค่ากำลังรับแรงอัดรูปแบบ
ลูกบาศก์ของอิฐขนาด 5 ซม.
170.00

166.83

165.00
160.00
155.00

156.21

162.04
158.54

151.52

R² = 0.954

150.00
1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

ความหนาแน่นจากการวัดตัวอย่างทดสอบ (ก./ซม.3)

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับค่ากำลังรับแรงอัดรูปแบบเต็ม
แผ่นตามแนวราบของอิฐขนาดความหนา 5 ซม.
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สมการที่ 8 และ 9 สามารถใช้ประเมินค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐได้จาก
ค่าความหนาแน่น โดยความคลาดเคลื่อนของการประมาณด้วยสมการเทียบ
กับผลการทดสอบจริงเป็นไปตามตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ซึ่งในกรณีที่อิฐมี
ความหนาไม่เท่า กับ 5 ซม. สามารถดำเนินการประเมินหาสมการได้ใน
ลักษณะเดียวกัน
จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังรับแรงอัดที่ได้จาก
สมการประมาณค่าอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 1-6 ยกเว้นผลของตัวอย่างที่ 3
ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมาก เนื่องจากเป็นตัวอย่างที่มีค่ากำลังรับแรงอัด
จากการทดสอบต่างกับ ค่าเฉลี่ย อย่า งมาก อย่า งไรก็ตามผลการทดสอบ
สำหรับตัวอย่างที่ 3 นี้ยังคงต้องบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมิน
ร่วมกับตัวอย่างอื่นที่อาจมีผลการทดสอบเพิ่มเติมในอนาคต
จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณมีค่าไม่เกิน
ร้อยละ 1.13
จากการเปรียบเทียบผลการประมาณค่า กำลังรับแรงอัดของอิฐด้วย
สมการที่ พัฒนาขึ้น พบว่า ค่า ที่ได้จากการใช้สมการประมาณค่ากำลังรับ
แรงอัดทั้ง 2 รูปแบบสามารถประเมินกำลังรับแรงอัดได้ค่อนข้างใกล้เคียง
กับผลทดสอบ ดังนั้นในกรณีที่สามารถรวบรวมข้อมูลวัสดุโบราณสถานที่
แตกต่างกันในแต่ละที่มาทำการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มเติม ย่อมทำ
ให้ฐานข้อมูลและการคาดการณ์กำลังของวัสดุมีความใกล้เคียงความเป็น
จริงมากขึ้นตามจำนวนตัวอย่างที่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ต่อไปใน
อนาคต
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบลูกบาศก์
ขนาด
(ซม.)

ตัวอย่าง

กำลังรับ
แรงอัด
(กก./ซม.2)

5x5x5

1
2
3
4
5

56.48
65.24
46.41
59.83
70.59

กำลังรับแรงอัดที่ได้จาก
การใช้สมการประมาณค่า
กำลังรับแรงอัด
(กก./ซม.2)
55.31
64.43
65.83
63.03
69.34

ความคลาด
เคลื่อน
(%)
2.07
1.24
41.85
5.34
1.77

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ
ขนาด
(ซม.)

ตัวอย่าง

กำลังรับ
แรงอัด
(กก./ซม.2)

15x30x5

1
2
3
4
5

162.04
156.21
158.54
151.52
166.83

กำลังรับแรงอัดที่ได้จาก
การใช้สมการประมาณค่า
กำลังรับแรงอัด
(กก./ซม.2)
161.50
154.44
159.73
152.68
166.79

ความคลาด
เคลื่อน
(%)
0.33
1.13
0.75
0.76
0.02
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4.1.4 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของอิฐ
การทดสอบกำลังรับแรงดัดของอิฐใช้อิฐเต็มแผ่นตามแนวราบที่มีขนาด
15x30x5 ซม. เพราะเป็นขนาดมาตรฐานของอิฐทดแทน จากนั้นนำผลการ
ทดสอบไปเปรียบเทียบกับกำลังรับแรงอัดของอิฐเต็มแผ่นที่มีขนาดเดียวกัน โดย
ผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของอิฐขนาด 15x30x5 ซม. แสดงได้ดังตารางที่ 8
จากตารางที่ 5 และตารางที่ 8 ทำให้ทราบค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยและ
กำลังรับแรงดัดของอิฐขนาดความหนา 5 ซม. พบว่ากำลังรับแรงดัดของอิฐมี
ค่าประมาณร้อยละ 6 ของกำลังรับแรงอัดของอิฐประเภทก้อนเดี่ยวรูปแบบ
เต็มแผ่นตามแนวราบ ทำให้หาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงดัด และ
กำลังรับแรงอัดอิฐ ได้ตามสมการที่ (10)
(10)

Fb = 0.06fb

Fb = กำลังรับแรงดัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ, กก./ซม.2
fb = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ, กก./ซม.2

4.2 ผลการทดสอบอิฐก่อ
จากการทดสอบทำให้ได้ผลของแรงกระทำสูงสุด อัตราส่วน hp/tp และ
กำลังรับ แรงอัดของอิฐก่อ รูป แบบปริซึม ดังแสดงในตางรางที่ 9 ในการ
ทดสอบนีใ้ ช้อิฐก่อเพียงแค่ 1 ตัวอย่าง ซึ่งคลาดเคลื่อนจากแผนการทดสอบเดิม
อันเป็นเพราะผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การทดสอบได้รับการ
ยกเลิก ทั้งนี้ผลการทดสอบที่ได้ 1 ตัวอย่างนี้สามารถอธิบายแนวทางในการ
ประเมินกำลังรับแรงอัดของอิฐก่อได้ดังต่อไปนี้
เมื่อได้ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของอิฐขนาด 5 ซม. ของอิฐทั้ง 3 รูปแบบ ดัง
แสดงในตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และตารางที่ 9 ทำให้หาความสัมพันธ์ระหว่าง
กำลังรับแรงอัดอิฐก่อรู ปแบบปริ ซึม และกำลังรับแรงอัดอิ ฐก้อนเดี่ ยวทั้ ง
2 รูปแบบได้ดังนี้
สำหรับกรณีที่ใช้ตัวอย่างอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบพบว่ากำลังรับ
แรงอัดของอิฐก่อมีค่า ประมาณร้อยละ 11 ของกำลังรับแรงอัดของอิฐก้อน
เดี ่ ย วรู ป แบบเต็ ม แผ่ น ตามแนวราบ ทำให้ ไ ด้ ส มการประมาณผลกำลั ง
โดยประมาณดังนี้
fm = 0.11fb
(11)
2
fm = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบปริซึม, กก./ซม.
fb = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบ, กก./ซม.2
และสำหรับกรณีที่ใช้ตัวอย่างอิฐ รูปแบบลูกบาศก์พบว่ากำลังรับแรงอัด
ของอิฐก่อมีค่า ประมาณร้อยละ 29 ของกำลังรับแรงอัดของอิฐก้อนเดี่ยว
รูปแบบลูกบาศก์ ทำให้ได้สมการประมาณผลกำลังโดยประมาณดังนี้
(12)

fm = 0.29fc
fm = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบปริซึม, กก./ซม.2
fc = กำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบลูกบาศก์, กก./ซม.2
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เอกสารอ้างอิง

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของอิฐขนาด 15x30x5 ซม.
ตัวอย่าง

b

d

L

P

Fb

1
2
3
4

(ซม.)
14.5
15
14.9
15.1

(ซม.)
3.6
3.4
3.5
3.3

(ซม.)
15
15
15
15

(กก.)
58.30
77.09
121.19
60.45

(กก./ซม.2)
6.98
10.00
14.94
8.27

5

14.9

3.3

15

56.21
เฉลี่ย

7.79
9.60

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐรูปแบบปริซึม
ตัวอย่าง
1

แรงกระทำ
สูงสุด
(กก.)

กำลังรับ
แรงอัด
(กก./ซม.2)

อัตราส่วน

8660.49

18.7025

1.6578

hp/tp

ค่า
ปรับแก้
hp/tp

0.92
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กำลังรับ
แรงอัดหลัง
ปรับแก้
(กก./ซม.2)
17.21

5. สรุปผล
งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติทางกลของอิฐทดแทนโดยพิจารณาผลของการ
เปลี่ยนแปลงขนาดตลอดจนความหนาแน่นที่มีต่อค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐ
ทดแทนและทำการเปรียบเทียบผลกับ รายงานผลการทดสอบอิฐโบราณ
นอกจากนี้ยังประเมินค่ากำลังรับแรงดัดของอิฐรวมถึงกำลังรับแรงอัดของอิฐ
ก่อในกรณีที่ไม่ใช้ปูนสอ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. สมบัติทางกลของอิฐทดแทนและอิฐโบราณมีค่าที่ใกล้เคียงกัน
2. กำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทนรูปแบบเต็มแผ่นตามแนวราบมีค่าสูง
กว่ารูปแบบลูกบาศก์ อิฐรูปแบบเต็มแผ่น ตามแนวราบกำลังรับแรงอั ดมี
แนวโน้มต่ำลงเมื่อความหนามากขึ้น ส่วนอิฐรูปแบบลูกบาศก์กำลังรับแรงอัด
มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อความหนามากขึ้น และอิฐก้อนเดี่ยวทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อ
ความหนาแน่นสูงขึ้น กำลังรับแรงอัดมีแนวโน้วสูงขึ้น
3. กำลังรับแรงอัดมีความสัมพันธ์กับขนาดและความหนาแน่น ทำให้
สามารถประมาณค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐทดแทนประเภทอิฐก้อนเดี่ยวที่
ขนาดและความหนาแน่นแตกต่างกันได้
4. กำลังรับแรงดัดของอิฐมีค่าประมาณร้อยละ 6 ของกำลังรับแรงอัด
ของอิฐก้อนเดี่ยว กำลังรับ แรงอัดของอิฐก่อรูปแบบปริซึมมีค่าประมาณ
ร้อ ยละ 11 ของกำลังรับ แรงอัด ของอิ ฐก้ อ นเดี่ย วรูป แบบเต็มแผ่ น ตาม
แนวราบ และร้อยละ 29 สำหรับกำลังรับแรงอัดของอิฐก้อนเดี่ยวรูปแบบ
ลูกบาศก์
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การศึกษากลสมบัติด้านกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา
A Study of Mechanical Properties of Geopolymer Mortar with Banana Peel Charcoal
ไตรทศ ขำสุวรรณ1, ภาคภูมิ มงคลสังข์2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail address: trithos@siam.edu, phakphumm@yahoo.com,

บทคัดย่อ
จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่เป็นทางเลือกสำหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง ซึ่งไม่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์และก่อให้เกิด CO2 น้อยมาก โดย
เกิดจากการทำปฎิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชั่นของสารอัคคาไลที่มีความ
เข้มข้นสูง และออกไซด์ข องซิลิก อนและอลูมิเนีย ม กลายเป็นวัสดุที่มี
โครงสร้างแข็งแรง จึงเป็นวัสดุทางเลือกที่ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้ และเมื่อ
นำมาผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา ซึ่งเป็นของเหลื อทิ้งในผลผลิตทาง
เกษตรกรรมพื ช ผลกล้ ว ยน้ ำ วา จึ ง ได้ ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย การนำมาผสมเพิ ่ ม ที่
อัตราส่วนที่ออกแบบเริ่มต้นไว้ เพื่อศึกษากลสมบัติต่างๆ สำหรับตั้งต้นการ
นำไปใช้ต่อยอดทางอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยในการนำผงถ่านเปลือก
กล้วยน้ำวามาผสมกับวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ในอัตราส่วนผสมเพิ่มที่เปอร์เซนต์
ร้อยละ 0, 5, 10, และ 15 โดยน้ำหนัก ซึ่งออกแบบอัตราส่วนของวัสดุจีโอ
พอลิเมอร์ที่สัดส่วนเถ้าลอยร้อยละ 50 เปอร์เซนต์ ผสมกับอัตราส่วนผสม
ระหว่าง สารโซเดียมซิลิเกต 1 ส่วน กับสารโซเดียมไฮดรอไซด์ 12 โมลาร์
1 ส่วน รวมกันเป็นเปอร์เซนต์ร้อยละ 50 ของทั้งหมด และผสมกับทราย
แม่น้ำที่ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 ในอัตราส่วนของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้า 1
ส่ว นต่อ ทราย 2 ส่ ว น โดยน้ำ หนัก แล้ว นำไปทดสอบค่า กลสมบัติ และ
ทดสอบด้วยเครื่อง scanning electron microscope (SEM) และ Energy
Dispersive X-Ray Analysis (EDS) พบว่าผลการศึกษากลสมบัติด้านกำลัง
ของจี โ อพอลิ เ มอร์ ท ี ่ ผ สมกั บ ผงถ่ า นเปลื อ กกล้ ว ยน้ ำ วาสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านกำลังรับแรงอัด ,กำลังรับแรงดัด และค่าอัตราส่วนของ
การดูดซึมน้ำ ได้ในอัตราส่วนผสมเพิ่มที่เหมาะสม
คำสำคัญ: จีโอพอลิเมอร์, ซีเมนต์, เปลือกกล้วน้ำวา, เถ้าลอย, งานก่อสร้าง

Abstract
Geopolymer is a new alternative material for
construction that does not contain cement and produces very
little CO2. Geopolymer was caused by the reaction of
geopolymerization of high concentrations of alkali substances
and oxides of silicon and aluminum that can transformed into a
strong structural material. Therefore it is an alternative material
that can be used to replace cement. When mixed with charcoal
powder of banana peel which is waste in agricultural products

form banana plants. This study is mixing with geopolymer with
charcoal powder banana peel at 0, 5, 10, and 15% by weight for
testing a mechanical properties. We used a ratio for fly ash 50%
and the mixed with solution 1 part sodium silicate and 1 part of
12 molar sodium hydroxide into 50% by total weight. Last
process, we mixed geopolymer part with river sand that passing
through sieve no.16 in ratio of geopolymer 1 part per river sand
2 part by weight. Also we were tested the mechanical properties
and testing both powder with scanning electron microscope
(SEM) and Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDS). We found that
charcoal powder banana peel mixed with geopolymer can
improved the efficiency of compression and flexural strength
and water absorption in an appropriate ratio.
Keywords: Geopolymer, Cement, banana peel, fly ash,
Construction

1. คำนำ
ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
เป็นดัชนีชี้วัดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ความจำเป็นต่อการพัฒนา
ในด้านนวัตกรรมทางวัสดุของการก่อสร้าง จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อความ
คุ้มค่าและลดความสิ้นเปลืองในต้นทุนการผลิต สองคล้องตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 กับบทบาทของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในกลุ ่ ม วัส ดุซ ี เ มนต์ เ ป็ นวั สดุท ี ่ส ำคัญ อย่ า งยิ่ ง กับ การก่อ สร้ า ง สำหรับ
แนวความคิดการนำเอาผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรเพื่อมาประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นองค์ความรู้ที่มี
ความเหมาะสมสำหรั บ การพั ฒ นาประเทศที ่ จ ำเป็ น ต้ อ งพึ ่ ง พาภาค
การเกษตร และประยุกต์สู่ภาคอุตสหกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ของประเทศต่อไป
สำหรั บ ในกลุ่ มพื ชสวน/พื ชไร่ กล้ ว ยน้ ำ วาจั ดว่ า มีผ ลผลิตในการ
เพาะปลูกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ดังนั้น การ
บริโภคกล้วยน้ำวาจึงมีปริมาณเป็นจำนวนมากโดยทั่วไปของทุกพื้นที่ใน
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ประเทศ เปลือกกล้วยน้ำวา ซึ่งเป็นของที่เหลือจากผลผลิตในกล้วยน้ำวา จึง
ไม่เป็นที่ต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ใดๆต่อเนือง กล่าวได้ว่าเปลือก
กล้วยน้ำวาจึงเป็นรูปแบบของขยะของเสียที่นำไปกำจัดทิ้ง ดังนี้ การนำ
เปลือกกล้วยน้ำวามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับเปลือก
กล้ว ยน้ำ วาเหล่า นั้น จึงเป็นการศึก ษาและวิจ ัย เพื่อ การพัฒนา ในการ
ทดสอบและทดลองผลผลิตจากเปลือกกล้วยน้ำวามาแปรรูปเป็นผงถ่า น
เพื่อ นำไปใช้ ป ระโยชน์ด้า นการก่อ สร้า งและด้า นอุต สาหกรรรมอื ่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าของเปลือกกล้วยน้ำวาให้มี
ประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียและขยะที่เกิดจาก
เปลือกกล้วยน้ำวาที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง
นวัตกรรมทางวัสดุใหม่ให้เกิดขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การศึกษาและประยุกต์ใช้ผงถ่านเปลือกกล้วยในวัสดุจีโอพอลิเมอร์
สำหรับการก่อสร้าง เช่น การนำมาเป็นส่วนผสมปูนฉาบ ปูนก่อ เป็นต้น ซึ่ง
จะทำให้ลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ ที่มีผลจากการผลิตที่ทำให้เกิดภาวะ
โลกร้อน นอกจากนี้ คุณสมบัติของเปลือกกล้วย ยังสามารถมีผลต้านทาน
เชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ และเมื่อนำมาให้ความร้อนจนเป็นเศษถ่าน จะ
สามารถมีสรรพคุณในการ ดูดกลิ่น ฟอกอากาศ และทำให้ซีเมนต์ที่ได้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
สำหรับการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากลสมบัติที่เหมาะสมของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาที่นำมาผสมในวัสดุ
จีโอพอลิเมอร์มอร์ต้า ให้ได้คุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อการนำไปใช้
งาน ต่อไป

2. การออกแบบวิธีการทดลอง
วัสดุที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วย เถ้าลอยจากโรงงานผลิต
ไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง, เถ้าเปลือกกล้วยน้ำวา แสดงในรูปที่ 1 สารโซเดียม
ซิลิเกต, สารโซเดียมไฮดรอไซด์ 15 Molar และ ทรายเม่น้ำ ร่อนผ่านกระ
แกรงเบอร์ 16 แสดงวิธีการเตรียมวัสดุที่ใช้การทำจีโอพอลิเมอร์ในรูปที่ 2
ในกรอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เถ้าลอยจากโรงงานผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ
จ.ลำปาง มีค่าองค์ประกอบตามตารางที่ 1 และใช้ผงถ่านเปลือกกล้วยที่ผา่ น
การอบแห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส บดเป็นผงละเอียดแล้ว
ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 มีค่าองค์ประกอบตามตารางที่ 2 ซึ่งมาตรฐาน
ของการผสมซี เ มนต์ ม อร์ ต ้ า อ้า งอิ ง ตามมาตรฐาน ASTM และทดสอบ
คุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัด, แรงดัด และการดูดซึม อ้างอิงตามมาตรฐาน
ASTM เช่นกัน ค่าอัตราส่วนของจีโอพอลิเมอร์ที่ออกแบบไว้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติทางองค์ประกอบเคมีของของผงเปลือก
ถ่ า นด้ ว ยเครื ่ อ ง scanning electron microscope (SEM) และ Energy
Dispersive X-Ray Analysis (EDS) เพื่อศึกษาอิทธิพลของเคมีธาตุที่อาจจะ
ส่งผลต่อกลสมบัติของก้อนตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ การทดสอบค่ากำลังรับแรง
ต่า งๆ เฉลี่ย โดยก้อ นตัว อย่า งทดสอบอย่า งละ 5 ตัว อย่า ง อ้า งอิงตาม
มาตรฐานการทดสอบ ASTM C109 และ ASTM C1609
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รูปที่ 1 แสดงกายภาพของผงเถ้าลอยแม่เมาะจ.ลำปาง และผงถ่านเปลือก
กล้วยน้ำวา ที่ใช้ในการศึกษา

รูปที่ 2 แสดงการเตรียมส่วนผสมกับวัสดุจีโอพอลิเมอร์
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเถ้าลอยและทรายแม่นำ้

Physical properties
Specific gravity
Absorption (%)
Moisture content (%)
Voids (%)
Fineness modulus
Blaine fineness (cm2/g)
Median particle size (micron)
Retained on sieve number 325 (%)
Chemical composition (%)
Silicon dioxide (SiO2)
Aluminum oxide (Al2O3)
Iron oxide (Fe2O3)
Calcium oxide (CaO)
Magnesium oxide (MgO)
Potassium oxide (K2O)
Sodium oxide (Na2O)
Sulfur oxide (SO3)
Loss on Ignition (LOI)

MAT04-2

Fly Ash

Sand

2.77

2.56
1.21
0.47
34.6
2.76
-

0.06

2,580

26.96
11.84
10.36
39.40
2.88
1.30
1.30
4.09
0.86

92.86
3.17
0.27
0.55
0.49
0.32
0.42
0.55
0.67
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ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการออกแบบตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าที่ใช้
ทดสอบ
Sample

0% banana
peel ash
5% banana
peel ash
10%
banana
peel ash
15%
banana
peel ash

Fly ash
(g.)

NaOH
(g.)

Na2SiO3
(g.)

Sand
(g.)

1500

375

375

3000

Banana
peel ash
(g.)
0

1425

375

375

3000

75

1350

375

375

3000

150

1275

375

375

3000
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จากการทดสอบผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาด้วยการใช้เครื่องทดสอบ
Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX) ผลแสดงดั ง รู ป ที ่ 5
และการทดสอบด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) ผลแสดง
ดังรูปที่ 6

3. ผลการทดสอบ
จากการทดสอบผงเถ้าลอยที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักในวัสดุจีโอพอลิเมอร์
ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ Scanning Electron Microscope (SEM) ผล
แสดงดังรูปที่ 3 และการทดสอบด้วย Energy Dispersive X-Ray Analysis
(EDX) ผลแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาด้วยเครือ่ งทดสอบ Energy
Dispersive X-Ray Analysis (EDX)

รูปที่ 3 แสดงผลการทดสอบผงเถ้าลอยแม่เมาะด้วยเครื่องทดสอบ Scanning
Electron Microscope (SEM)

รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาด้วยเครือ่ งทดสอบ
Scanning Electron Microscope (SEM)
รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบผงเถ้าลอยแม่เมาะด้วยเครื่องทดสอบ Energy
Dispersive X-Ray Analysis (EDX)
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สำหรับผลการทดสอบด้านกลสมบัติต่างๆของก้อนตัวอย่างการทดสอบจี
โอพอลิเมอร์ผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาที่อัตราส่วน 5 % 10% และ
15% ตามลำดับ แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงกลสมบัติค่าการรับกำลังแรงอัด แรงดัด และเปอร์เซนต์
การดูดซึม ในการทดสอบ
Samples
Compressive Flexural
Absorption
strength
strength
(%)
(MPa)
(MPa)
0%
30.48
3.31
7.83
5% with
40.94
4.17
2.81
banana peel
10% with
banana peel
15% with
banana peel

42.32

2.78

4.46

41.80

2.62

5.13

จากผลการทดสอบสังเกตุได้ว่า ค่ากำลังรับแรงอัดจะมีค่าสูงสุดที่อัตรา
ส่วนผสมของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาที่ 10% สามารถรับแรงอัดได้เท่ากับ
42.32 MPa. ในขณะที่ค่ากำลังรับแรงดัดของก้อนตัวอย่างทดสอบที่อัตรา
ส่วนผสมของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาที่ 5 % สามารถรับแรงดัดได้เท่ากับ
4.17 MPa. ในส่วนของการเปอร์เซนต์การดูดซึมของก้อนตัวอย่างทดสอบ
จะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมเพิ่มของผงถ่านเปลือ กกล้วยน้ำ วาที่ 5 %
สามารถรับแรงดัดได้เท่ากับ 4.17 MPa. ในส่วนของการเปอร์เซนต์การดูด
ซึมของก้อนตัวอย่างทดสอบจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมเพิ่มของผงถ่าน
เปลือกกล้วยน้ำวาที่ 5% 10% และ 15% ตามลำดับ โดยค่าที่มากที่สุดคือ
อัตราส่วนผสมที่ 0% ค่าการดูดซึมเท่ากับ 7.83%
ทั้งนี้จะสังเกตุได้ว่าการผสมเพิ่มอัตราส่วนของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำ
วาในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ จะช่วยทำให้การรับกำลังแรงอัดและแรงดัดเพิ่มขึ้น
ได้ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม ซึ่งน่าจะเกิ ดจากปฎิภาคของธาตุแคลเซียม
ในองค์ประกอบทางเคมีของผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา สำหรับคุณสมบัติการ
ดูดซึมน้ำของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่ผสมกับผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาจะช่วย
ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันการสะสมของความชื้นในวัสดุจีโอพอเมอร์
ซึ่งในอัตราส่วนที่ไม่ผสมกับผงถ่านเปลื อกกล้วยน้ำวา พบว่ามีเปอร์เซนต์
การดูดซึมน้ำที่สูงกว่าก้อนตัวอย่างที่ผสมผงถ่าน น่าจะเป็นผลจากโครงสร้าง
ของวัสดุจีโอพอลิเมอร์มีผลึกโครงสร้างทางกายภาพที่รูปทรงกลม มีช่องว่าง
ในการผลึกตัว ดังนั้นเมื่อผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวารวมเข้ากับวัสดุจโี อ
พอลิเมอร์ที่มีโ ครงสร้า งผลึก ที่ค่อนข้างเรีย วยาวเป็นหยักจากรูปแสดง
โครงสร้างผลึกข้างต้น จึงทำให้เกิดช่องว่างในการเรียงตัวเข้ากับโครงสร้าง
วัสดุจีโอพอลิเมอร์ได้น้อย ทำให้ลดอัตราส่วนการดูดซึมน้ำได้เพิ่มในสัดส่วน
ที่เหมาะสม
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4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา ทดลองและทดสอบ การนำเอาเปลือกกล้วยน้ำวามา
เปลี่ยนสภาพเป็นผงถ่าน ที่ใช้ผสมเพิ่มเข้าไปในวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ที่สัดส่วน
เถ้าลอยร้อยละ 50 เปอร์เซนต์ ผสมกับอัตราส่วนผสมระหว่าง สารโซเดียม
ซิลิเกต 1 ส่วน กับสารโซเดียมไฮดรอไซด์ 12 โมลาร์ 1 ส่วน รวมกันเป็น
เปอร์เซนต์ร้อยละ 50 ของทั้งหมด ซึ่งผสมกับทรายแม่น้ำที่ผ่านตะแกรง
ร่อนเบอร์ 16 ในอัตราส่วนของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้า 1 ส่วนต่อทราย 2 ส่วน
โดยน้ำหนัก ซึ่งนำไปทดสอบค่ากลสมบัติ และทดสอบด้วยเครื่อง scanning
electron microscope (SEM) และ Energy Dispersive X-Ray Analysis
(EDS) สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึกและส่วนประกอบทางเคมีของตัวอย่าง
ทั้งส่วนของผงเถ้าลอยแม่เมาะและผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังนี้
1. การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ำของการทดสอบ พบว่า การผสม
ผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา สามารถช่วยลดอัตราการดูดซึมน้ำของวัสดุจี โอ
พอลิเมอร์ได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเปอร์เซนต์ ร้อยละ 5
2. การทดสอบค่า การรั บ กำลั ง แรงอั ด พบว่ า การผสมผงถ่า น
เปลือกกล้วยน้ำวา สามารถเพิ่มค่ากำลังรับแรงอัดได้ที่อัตราส่วนการผสมผง
ถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาที่เปอร์เซนต์ ร้อยละ 10
3. การทดสอบค่า การรั บ กำลั ง แรงดัด พบว่ า การผสมผงถ่า น
เปลือกกล้วยน้ำวา สามารถเพิ่มค่ากำลังรับแรงดัดได้ที่อัตราส่วนการผสมผง
ถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาที่เปอร์เซนต์ ร้อยละ 5
4. โครงสร้ า งผลึ ก ของผงถ่ า นเปลื อ กกล้ ว ยน้ ำ วา มี ล ั ก ษณะ
โครงสร้างผลึกที่มีรูปทรงเป็นก้อนหยัก มีความเป็นเหลียมที่พื้นผิวแตกต่าง
จากโครงสร้างผลึกของผงเถ้าลอยจากแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีรูปทรงเป็นก้อน
กลม ผิวเรียบ และมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน
5. ผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา เมื่อนำมาใช้ผสมในวัสดุจีโอพอลิเมอร์
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลสมบัติด้านการรับกำลังได้ อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นของการนำเปลือกกล้วย
น้ำวา มาประยุทธใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในรูปของวัสดุจีโอพอลิ
เมอร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ มาศึกษาหากลสมบัติด้านกำลังเบื้องต้น
ซึ่งเมื่อทราบอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในด้านกำลัง จึงสมควรที่จะนำไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประสิทธิภาพด้านต่างๆ อาทิ เช่น การดูดกลิ่น การต้าน
แบคทีเรีย เป็นต้น เพื่อให้วัสดุจีโอพอลิเมอร์ผสมผงถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา
สามารถนำไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการแปรรูปจากเปลือกกล้วยน้ำ
วาด้วยวิธีการอบและตากแห้งเพื่อไล่ความชื้นออก แล้วจึงค่อนนำเปลือก
ถ่านนำมาบดเป็นผงนั้น ถ่านเปลือกกล้วยน้ำวาก่อนการบดจะให้ค่าความ
ร้อนที่ยาวนานจากสังเกตุโดยเบื้องต้น จึงน่า ที่ศึกษาวิธีการทำถ่านจาก
เปลือกกล้วยน้ำวา ที่เป็นการสร้างมูลค่าใช้งานในเบื้องต้นก่อนการกลาย
สภาพเป็นผงถ่านต่อไป
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คุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวเผามวลเบาทำจากไดอะตอมไมต์ผสมโฟม
Physical properties of lightweight fired clay made from diatomite Earth mixed with foam
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บทคัดย่อ
บทความนี้รายงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวเผา
มวลเบาที่ทำจากไดอะตอมไมต์หรือดินเบาผสมโฟมชนิดเติมฟองอากาศใน
ปริมาณร้อยละ 5 – 20 ของน้ำหนักดินแห้ง ดินเหนียวเผามวลเบาผ่านการ
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง นำไปทดสอบ
กำลังรับแรงอัด การดูดซึ มน้ำ หน่วยน้ำหนักแห้ง และ โครงสร้างระดับ
จุลภาค ผลการศึกษาพบว่าหน่วยน้ำหนักแห้งของดินเหนียวเผามวลเบาอยู่
ระหว่าง 900 – 1450 kg/m3 ซึ่งลดลงตามปริมาณไดอะตอมไมต์ที่เพิ่มขึ้น
กำลังรับแรงอัดของดินเหนียวเผามวลเบาลดลงตามระดับหน่วยน้ำหนัก แห้ง
ที่ลดลงโดยมีกำลังรับแรงอัดอยู่ระหว่าง 2.6 – 16.8 MPa ซึ่งค่ากำลังรับ
แรงอัดใกล้เคียงกับอิฐก่อสร้างสามัญท้องตลาด ส่วนค่าการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น
ตามระดับหน่วยน้ำหนักแห้งที่ลดลง โดยมีการดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ
29 – 47 ซึ่งสูงกว่าอิฐก่อสร้างสามัญท้องตลาด อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลัก
ของงานวิจัยนี้เพื่อที่จะนำเอาไดอะตอมไมต์มาใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตอิฐ
ก่อสร้างสามัญหรืออิฐมอญน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงและเป็นการยกระดับ
คุณภาพของอิฐมอญให้สูงขึ้นสามารถแข่งขันในตลาดได้
คำสำคัญ: ดินเหนียวเผา, ไดอะตอมไมต์, มวลเบา, โฟม

Abstract
This article report was study of the physical properties of
lightweight fired clay made from diatomaceous Earth mixed with
PRE−FORMED FOAM in the amount of 5 – 20 % w/w of dry soil.
The lightweight fired clay has been burnt at 800 °C for 12 hours.
The compressive strength, water absorption, dry unit-weight and
microstructure were tested. The results founded that the dry
unit weight of lightweight fired clay was between 900 – 1450
kg/ m3 which decreased with increasing diatomite content. The
compressive strength of lightweight fired clay decreases with the
decreased of dry unit weight level. The compressive strengths
were between of 2. 6 – 1 6 . 8 MPa. Which the compressive
strengths are similar to that of ordinary construction fired clay
bricks. The water absorption increased with the decrease of the

dry unit weight level. The water absorptions were between of
29 – 47 %, which are higher than the ordinary construction fired
clay bricks. However, the main objective of this research is to
use diatomite Earth as a material for the production of
lightweight fired clay bricks, but strong and to enhance the
quality of the fired clay bricks to be more competitive in the
market.
Keywords: fired clay, diatomite Earth, lightweight, foam

1. บทนำ
อิฐมอญ หรือ อิฐแดง หรือ อิฐก่อสร้างสามัญ คือ อิฐดินเหนียวเผา
(fire clay brick) เป็นวัสดุก่อสร้างใช้สำหรับก่อผนังเพื่อกั้นห้องหรือกำแพง
สำหรับอาคารพักอาศัยทั่วไป อิฐดินเหนียวเผาทำจากวัสดุดินเหนียวเป็น
หลัก แต่อาจมีวัสดุอื่นเจือปนบ้างเล็กน้อยเพื่อให้อิฐมอญมีคุณสมบัติตามที่
ต้องการ เช่น การปั้นขึ้นรูปง่ายขึ้น ลดการหดตัว และ การเผาสุกเร็วขึ้ น
เป็นต้น วัสดุที่มักนำมาผสมเจือปนลงในดินเหนียว ได้แก่ แกลบเผาบด
ดินทรายแป้ง เป็นต้น
การผลิตอิฐมอญทั่วไปทำได้โดย การนำเอาดินเหนียวมานวดเพื่อให้เนือ้
ดินมีความแน่นอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นนำไปขึ้นรูปเป็นก้อนอิฐขนาดต่าง ๆ
ได้แก่ ขนาดประมาณ 3 × 7 × 15 เซนติเมตร (มีรูตามแนวยาว จำนวน 2
รู) และ ขนาด 7 × 7 × 15 เซนติเมตร (มีรูตามแนวยาว จำนวน 4 รู) เป็น
ต้น การขึ้นรูปก้อนอิฐทำได้โดยการรีดดินเหนียวในสภาพพลาสติกที่มีน้ำ
เพียงเล็กน้อย ด้วยเครื่องรีดดิน หรือ การปั้นโดยใช้บล็อกที่เรียกว่าพิมพ์
หรือโมลด์ (mold) จากนั้นปล่อยให้อิฐที่ปั้นแล้วแห้งโดยการผึ่งลมตาม
ธรรมชาติ ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2 ถึง 3 วัน จากนั้นนำอิฐที่แห้งแล้วไปเผาไฟที่
อุณหภูมิสูงประมาณ 700 – 900 องศาเซลเซียส จนอนุภาคดินหลอมตัว
เข้าด้วยกัน จะได้อิฐที่มีความแข็งแรง สีของอิฐที่ผ่านการเผาแล้วจะเปลี่ยน
สี จากสีของดินตามธรรมชาติ (สีเทา) กลายเป็นสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ำตาล
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของดิน ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 ถึง ๒ วัน
จากนั้นปล่อยให้อิฐเย็นตัวลงเท่าอุณหภูมิอากาศ ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 วัน
อิฐที่ผ่านการเผาในอุณหภูมิเหมาะสมเป็นเวลานานจนอิฐสุกอย่างเพียงพอ
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จะได้อิฐที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานพร้อมวางจำหน่าย
ออกสู่ตลาด
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อิฐดินเหนียวเผาพอได้รับความนิยมอยู่บ้างสำหรับ
ตลาดกลุ ่ ม เล็ ก เมื ่ อ เที ย บกั บ คอนกรี ต บล็ อ กมวลเบา ( lightweight
concrete block) ซึ่งมีตลาดที่ใหญ่กว่า เนื่องจากคอนกรีตบล็อกมวลเบามี
คุณสมบัติหรือจุดแข็ง (น้ำหนักเบา การนำความร้อนต่ำ มีขนาดก้อนที่
ก้อนใหญ่และสม่ำเสมอ) มากกว่าอิฐมอญ จึงเป็นเหตุให้อิฐดินเหนียวเผา
ได้รับความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอิฐดินเหนียวเผาจะมี ความ
แข็งแรง ความทนทานและราคาถูกกว่าก็ตาม
อิฐดินเหนียวเผาสามารถแก้ปัญหาจุดอ่อนในเรื่องหน่วยน้ำหนัก (unit
weight) หรื อ ความหนาแน่ น (density) ที ่ ม าก ทำได้ โ ดยการเติ ม
ฟองอากาศแบบ PRE−FORMED METHOD ทำให้ อ ิ ฐ ดิ น เหนี ย วเผามี
คุณสมบัติเปลี่ยนไปในทางวิศวกรรม ได้แก่ ความพรุนที่เพิ่มขึ้น หน่วย
น้ำหนักลดลง การนำความร้อนต่ำ การดูดซึมน้ำต่ำและการทนไฟที่นาน
ขึ้นเช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกมวลเบา นอกจากนี้อิฐดินเหนียวเผายังมี
ต้ น ทุ น การผลิ ต ที ่ ต ่ ำ กว่ า คอนกรี ต บล็ อ กมวลเบาทั ่ ว ไปถึ ง ร้ อ ยละ 50
เนื่องจากอิฐดินเหนียวเผาทำจากวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นและ
ขบวนการผลิตไม่ซับซ้อน สามารถใช้แ รงงานในการผลิตที่มีทักษะไม่สูง
มากนักได้ ส่วนการเผาอิฐนั้นจะมีการนำเอาเทคโนโลยีการเผาแบบไร้ควัน
มาแทนที่การเผาแบบดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดควันไฟและมลพิษทางอากาศ
แน่นอนว่าการทำให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเหนียวเผาแบบเก่ามีน้ำหนัก
เบา (ความหนาแน่นต่ำ) มีความแข็งแรง มีความเป็นฉนวนป้องกันความ
ร้อนได้เป็นอย่างดีได้นั้น ถ้านำไปประยุกต์ใช้งานก่อเป็นผนังอาคารจะทำ
ให้อาคารได้รับประโยชน์ คือ โครงสร้างอาคารแบกรับน้ำหนักลดลง งาน
ก่ออิฐเสร็จเร็วเพราะก้อนอิฐมีน้ำหนักเบาและมีขนาดก้อนที่ใหญ่ขึ้น การ
บริโภคพลังงานของเครื่องปรับอากาศลดลงเพราะอุณหภูมิภายในอาคารต่ำ
[1] เช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกมวลเบา ซึ่งประเภทของคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่า (cellular lightweight concrete) แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ตาม
ขบวนการผลิ ต [2] คื อ 1) ระบบอบไอน้ ำ (autoclaved aerated
concrete, AAC) ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (หรือใช้ปูนขาว) ทราย
ยิปซั่ม และ ผงอลูมิเนียม ซึ่งทำหน้าที่ขยายตัวกลายมาเป็นโฟมโดยอาศัย
หลัก การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สำหรับ ขบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่าระบบอบไอน้ำนั้น เริ่มจากการผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีและ
รอให้คอนกรีตฟูขึ้นจากการขยายตัวของก๊าซไฮโดรเจน (H2) ที่เกิดจากปูน
ขาวทำปฏิกิริยากับผงอลูมิเนียม เมื่อคอนกรีตผ่านการก่อตัวระยะปลายแล้ว
จะถู ก นำไปบ่ ม ไอน้ ำ ภายใต้ แ รงดั น และอุ ณ หภู ม ิ ส ู ง ในถั ง ออโตเคลป
(autoclave) เป็นเวลา 8 – 10 ชั่วโมง เพื่อให้คอนกรีตตกผลึกเป็นการเร่ง
กำลังให้สามารถนำไปใช้งานได้เร็ว นอกจากนี้การอบไอน้ำยังมีผลดีทำให้ลด
การหดตัว และลดความชื้น ภายในลง 2) ระบบเติมฟองอากาศ (PRE–
FORMED FOAM METHOD) หรือโฟมคอนกรีต ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ทราย และ โฟมเหลว (liquid foam) สำหรั บ ขบวนการผลิ ต
โฟมคอนกรีตนั้นเริ่มจากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และ น้ำ ให้
เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องผสม ก่อนที่โฟมเหลวซึ่งเป็นสารเพิ่มฟองเจือ
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จางกับน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดจะถูกทำให้เป็นฟองด้วยเครื่องกำเนิดโฟม
โดยเตรียมไว้ก่อนแล้ว จากนั้นโฟมเหลวจะถู กฉีดผสมลงไปในคอนกรีตสด
และผสมต่อไปอีกจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี จากนั้นคอนกรีตสด
จะถูกนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยการเทเข้าแบบหล่อ หรือ ผ่านการตัด
โฟมคอนกรีตจะผ่านการบ่มชื้นด้วยอากาศโดยใช้แผ่นพลาสติกคลุมไว้เป็น
เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ คอนกรีตจึงจะมี ความแข็งแรงพอที่จะนำไปใช้
งาน
ไดอะตอมไมต์ (diatomite) หรือที่เรียกว่า ดินเบา ประกอบด้วยซาก
ดึก ดำบรรพ์ข องไดอะตอม ซึ่งเป็นจำพวกหนึ่งของสาหร่ายเปลือกแข็ง
จัดเป็นพืชเซลล์เดียวชนิดหนึ่ง ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์หลายคำที่ใช้เรียก
ดิ น เบานี ้ ได้ แ ก่ diatomaceous earth, diatomite, infusorial earth,
siliceous earth และทับศัพท์ (เยอรมัน: Kieselguhr) เป็นต้น ไดอะตอม
ไมต์ มี ค วามพรุ น สู ง คล้ า ยชอล์ ก ไดอะตอมไมต์ ม ี ซ ิ ล ิ ก้ า (SiO2) เป็ น
องค์ประกอบหลัก ลักษณะเนื้ออ่อนนุ่ม เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขนาดเม็ดเล็ก
ละเอียดสีขาว เม็ดน้อยกว่า 1 ไมครอน (micron, µm) จนถึงมากกว่า 1
มิลลิเมตร โดยปกติมีขนาดระหว่าง 10 - 200 µm องค์ประกอบด้วย ซิลิก้า
80 – 90 % อลูมิน่า (Al2O3) 2 – 4 % และ สารจำพวกเหล็กออกไซด์ 0.5
– 2 % [3]
ดินเหนียวเป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่พัดพาทับถมกัน ธรรมชาติของดิน
เหนียวประกอบด้วยแร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) เป็นส่วนใหญ่ โดยแร่เคโอลิ
ไนต์ที่พบในดินเหนียวมักมีผลึกที่ไม่สมบูรณ์และมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยัง
พบแร่ดินชนิดอื่น ๆ อาทิ มอนมอริลโลไนต์ (montmorillonite) อิลไลต์
(illite) ควอร์ทซ (quartz) แร่ไมกา (mica) เหล็กออกไซด์ (iron oxide)
รวมทั้งมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่เสมอ ดินเหนียวมีสีต่าง ๆ เกิดจากการมีแร่
ธาตุชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่แตกต่างกันอาทิ สีดำ สีเทา สีครีม และ สี
น้ำตาล ดินเหนียวที่มีสีเทาหรือสีดำนั้นเพราะมีอินทรีย์วัตถุปนมาก ส่วนดิน
เหนียวสีครีมหรือสีน้ำตาลมาจากแร่เหล็กที่ปะปนอยู่ ดินเหนียวมีคุณสมบัติ
เด่นในการนำมาขึ้นรูป คือ มีความเหนีย วและเมื่อ แห้งแล้ว จะมีความ
แข็งแรงสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์หลังแห้งมีความแข็งแรง แต่อ ย่างไรก็ตามเมื่อ
แห้งแล้วดินเหนียวมักมีการหดตัวสูงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มี
การแตกร้าวดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เนื้อดินเหนียวล้วนในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
แต่จะมีการผสมวัสดุที่ไม่มีความเหนียว อาทิเช่น ดินทรายแป้งเพื่อลดการ
ดึงตัวและหดตัวซึ่งช่วยลดปัญหาการแตกร้าว ดินเหนียวหลายชนิดมีช่วง
อุณหภูมิเผาที่จ ะเปลี่ย นไปเป็นเนื้อ แก้วมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ช่วย
ปรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์หลังการเผาให้แข็งแรงขึ้น
อิฐมอญหรืออิฐดินเหนียวเผาใช้สำหรับก่อผนังอาคาร ซึ่งนิยมใช้ในงาน
ก่อ สร้า งกันอย่างแพร่หลาย อิฐมอญจึงจำเป็นต้อ งมีมาตรฐานเดียวกัน
เพราะว่าไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติทางกลของอิฐมอญได้ด้วยตาเปล่า
จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการทดสอบคุณสมบัติทางกลของอิฐ
มอญ โดยทั ่ ว ไปจะใช้ ม าตรฐานของ ASTM C 62–10 [4] และ มอก.
77−2545 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อิฐก่อสร้างสามัญ [5] ซึ่งเคยกำหนดบังคับ
ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517
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อิฐมอญเป็นวัสดุก่อสร้างที่เก่าแก่ชนิดหนึ่ง ได้มาจากการเผาดินเหนียว
ที่มีความชื้นประมาณ 10 – 30 % ในเตาเผาอิฐ ซึ้งใช้อุณหภูมิสูงประมาณ
1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานประมาณ 40 – 150 ชั่วโมง จนกระทั่ง
เม็ดดินเหนียวเกิดการหลอมตัวติดกันและยึดติดกันอย่างแน่นหนา อิฐมอญ
แบ่งออกเป็นอิฐมอญตัน (solid brick) และอิฐมอญกลวง (hollow brick)
โดยมาตรฐาน ASTM C 62–10 ได้นิยามอิฐมอญตั นและอิฐมอญกลวงว่า
“อิฐมอญตันเป็นอิฐที่มีพื้นที่หน้าตัดสุทธิในการรับแรงในทุก ๆ ระนาบที่
ขนานกับพื้นที่รับแรงดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 75 % ส่วนอิฐมอญกลวงต้องมี
พื้นที่หน้าตัดดังกล่าว อยู่ระหว่าง 40 – 75 %” การที่อิฐมอญมักมีรูกลวง
นั้นก็เพื่อที่จะทำให้อิฐถูกเผาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้อิฐมีกำลัง
รับแรงต่าง ๆ ได้สูงขึ้น
ส่วนการก่ออิฐ (masonry brick) อาจจัดเรียงในรูปแบบต่าง ๆ และมี
รอยต่อเป็นปูนก่อ (mortar) ซึ่งได้จากการผสมปูนซีเมนต์ ทราย และ น้ำ
หรือได้จากการนำเอาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนขาว ทราย และ น้ำ ใน
อัตราส่วนที่พอเหมาะ เป็นตัวประสานให้ก้อนอิฐเข้าด้วยกัน ดังนั้นอิฐก่อใน
ลักษณะนี้จะถูกออกแบบให้รับแรงกดอัดเท่านั้น เนื่องจากมีกำลังรับแรงดึง
ที่ต่ำมาก ถ้าอิฐก่อถูกเสริมด้วยเหล็กกล้าแล้วจะเรียกว่า อิฐเสริมเหล็ก ซึ่ง
จะมีความสามารถในการรับแรงอัดได้ดี
การที ่ อ ิ ฐ มอญของแต่ ล ะ
แหล่งมีคุณภาพแตกต่า งกันนั้นขึ้นอยู ่ก ับ วั สดุ ที่ ใช้ในการผลิต ซึ่งการ
ตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาที่คุณสมบัติทางกายภาพ (ขนาด ความ
หนาแน่น และ อัตราการดูดซึมน้ำ) และ คุณสมบัติทางกล (กำลังรับแรงอัด)
ตามมาตรฐาน มอก. 77–2545 กำหนดไว้ว่า คุณสมบัติของอิฐ มอญ
ต้องทำด้วยเครื่องจักรหรือทำด้วยมืออย่างประณีต เผาสุกสม่ำเสมอตลอด
ทั้งแผ่น ด้วยความร้อนจาก 980 – 1205 °C มีความเหนียว ไม่แตกง่าย มี
ความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก มีรูปร่างเรียบร้อยดี ไม่แอ่นบิด
หรือไม่มีขอบขรุขระมาก ทุก ๆ เหลี่ยมของอิฐจะต้องได้ฉากตลอด ขณะเผา
ให้ความร้อนค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อยตามลำดับจนถึง 980 – 1205 °C และ
ถ้าเป็นเตาเผาฟืน จะเผาอยู่นาน 2 – 3 สัปดาห์ ขนาดเฉลี่ยเท่ากันทุกก้อน
เมื่ออิฐหักออก จะมองเห็นเนื้อภายในคล้ายหินและแน่นมาก ไม่มีรูพรุน ไม่
มีรอยแตกร้าว น้ำหนักและขนาดควรเฉลี่ยเท่ากันทุกก้อน มีสีสม่ำเสมอ
ตลอดทุกก้อน ไม่ดูดซึมน้ำเกิน 10 % ของน้ำหนักอิฐภายหลังแช่น้ำไว้ 24
ชั่วโมง เมื่อเคาะเพื่อฟังเสียงดูต้องมีเสียงดังคล้ายเสียงเคาะโลหะ
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บทความนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำอิฐบล็อกดินเหนียวเผาให้มี
น้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรง มีกระบวนการผลิตที่ง่าย ราคาประหยัด
โดยทำการใช้ส่วนผสมของ ไดอะตอมไมต์ (diatomite, DA) ดินเหนียว
ด่านเกวียน (Dan Kwian clay, DC) และ สารเพิ่มฟอง (foaming agent,
f) เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนา “อิฐบล็อกดินเหนียวเผามวลเบา”
สำหรับการนำไปใช้เป็นวัสดุก่อผนังอาคารในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษากำลังรับแรงอัด การดูดซึมน้ำ และ หน่วยน้ำหนักแห้งของดิน
เหนียวเผามวลเบาที่ทำจาก ดินเหนียวด่านเกวียน ไดอะตอมไมต์ และ สาร
เพิ่มฟอง หน่วยน้ำหนักแห้งประมาณ 1000 kg/m3 เผาที่อุณหภูมิ 800° C
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับอิฐมอญท้องตลาดจากโรงอิฐในพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3. วิธีการศึกษา
3.1 วัสดุ
ไดอะตอมไมต์ (diatomite, DA) ที่ใช้ในการศึก ษาได้ ม าจากแหล่ ง
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผ่านการบดละเอียดและอบแห้ง บรรจุในถุง
สำเร็จรูป (ดังรูปที่ 1a) เนื้อดินมีลักษณะสีเหลืองอ่อน แร่งผ่านตะแกรง
มาตรฐาน ASTM เบอร์ 100 อนุภาค DA มีรูปทรงแบน โค้ง เต็มไปด้วยรู
จำนวนมาก คล้ายตะแกรง ดังรูปที่ 1b
ดินเหนียว (clay) ที่ใช้ในการศึกษาเป็นดินเหนียวด่านเกวียน (Dan
Kwian clay, DC) ได้มาจากแหล่งในพื้นที่ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยนำมาอบแห้ ง จากนั ้ น ก่ อ นผสมได้ น ำดิ น มา
บดละเอียดให้มีขนาดผ่านตะแกรงมาตรฐาน ASTM เบอร์ 100 ลักษณะ
เนื้อดินเป็นสีน้ำตาลอ่อน อนุภาคดินมีรูปทรงที่ไม่แน่นอน ผิวขรุขระ ดังรูป
ที่ 1c

.
การดูดซึมน้ำหรือดูดกลืนน้ำจะมากหรือน้อยเพียงใดเป็นสิ่งที่แสดงถึง
คุณภาพของอิฐ เช่น อิฐที่ดีจะต้องดูดซึมน้ำประมาณ 10 - 17 % ของ
น้ำหนักอิฐ แต่สำหรับอิฐเคลือบนั้นต้องดูดซึมน้ำได้ประมาณ 7 % ของ
น้ำหนักอิฐเท่านั้น อิฐที่ผ่านการเผาไม่เพียงพอ จะดูดซึมน้ำประมาณ 20 25 % โดยน้ำหนัก นั้นแสดงว่ามีความพรุนของเนื้ออิฐมาก สำหรับงานก่อ
ผนังหรือก่อกำแพงควรนำอิฐมาแช่ในน้ำจนอิฐอิ่มน้ำและปล่อยทิ้งไว้ให้ผิว
แห้ง ถ้าชุ่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ปูนก่อไหลหลุดออกมาขณะก่อผนังได้ ทำ
ให้การก่อเป็นไปด้วยความยากลำบาก
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ในการออกแบบส่วนผสมดินเหนียวเผามวลเบาได้กำหนดสัดส่วนผสม
ไดอะตอมไมต์ ดินเหนียว และ สารเพิ่มฟองที่เจือจางฉีดออกมาแล้ว โดย
น้ำ หนัก (ตารางที่ 1) อัตราส่ว นของเหลวต่ อ ดิน (w+f)/(DC+DA) อยู่
ระหว่าง 0.30 ถึง 0.82 โดยส่วนผสมที่ใส่ทั้งดินเหนียวด่านเกวียนและได
อะตอมไมต์ใช้น้ำในปริมาณร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ 37 ส่วนผสมที่ใส่ได
อะตอมไมต์ (D5) เพียงอย่างเดียวได้ใช้น้ำในปริมาณร้อยละ 82 ซึ่งสูงกว่า
ทุกส่วนผสม เนื่องจากไดอะตอมไมต์มีโพรงหรือช่องว่างเป็นจำนวนมาก จึง
ทำให้มีความต้องการน้ำในส่วนผสมสูง
ตารางที่ 1 ปฏิภาคส่วนผสมของดินเหนียวมวลเบาโดยน้ำหนัก
ปริมาณวัสดุ (kg)
(w+f)/(DC+DA)
DC
DA
f
w
DC1
880
310
130
300
0.37
DC2
660
620
163
300
0.37
DC3
440
930
163
300
0.34
DC4
220
1,240
130
300
0.30
D5
1,100
100
800
0.82
หมายเหตุ : DC คือดินเหนียวด่านเกวียน, DA คือไดอะตอมไมต์, f คือโฟมเหลว
, w คือน้ำ
No.

รูปที่ 1 อนุภาควัสดุผสม a) ไดอะตอมไมต์บดละเอียด b) ภาพถ่าย SEM
ของไดอะตอมไมต์ c) ภาพถ่าย SEM ของดินเหนียวด่านเกวียน

3.3 การผลิตดินเหนียวเผามวลเบา
การผลิตดินเหนียวมวลเบาทำได้โดยเตรียมวัสดุผสม ไดอะตอมไมต์และ
ดินเหนียวด่านเกวียนมาตวงหาปริมาตรแบบหลวม โดยแยกออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนแรก นำไดอะตอมไมต์และดินเหนียวมาผสมกันในถุงพลาสติก
ให้วัสดุทั้งสองเข้ากัน พร้อมทั้งเตรียมน้ำไว้คอยผสม ส่วนที่สอง นำน้ำเจือ
จางสารเพิ่มฟองในอัตราส่วนน้ำต่อสารเพิ่มฟอง 1 : 40 โดยน้ำหนัก จากนัน้
เทลงในถังสำหรับให้เครื่องสร้างฟองดูด

รูปที่ 2 สารเพิ่มฟองที่ฉีดออกมาแล้ว
สารเพิ่มฟอง (f) ที่ใช้ในการศึกษา เป็นสารเพิ่มฟองสังเคราะห์ชนิด
ประจุลบ ภายหลังเจือจางน้ำ (w) และเมื่อฉีดออกจากปืนฉีดของเครื่อง
สร้า งฟองจะขยายตัว ให้ฟ องในปริมาณมาก ความหนาแน่นหรือหน่วย
น้ำหนักเฉลี่ยของฟองเหลวเท่ากับ 65 kg/m3 ลักษณะฟองเหลว ดังรูปที่ 2
รูปที่ 3 การผสมดินเหนียว

3.2 ปฏิภาคส่วนผสม
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เมื่อเตรียมส่วนผสมทั้งสองส่วนเสร็จแล้ว ลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนการ
ผสมดินเหนียวธรรมดาให้เป็นดินเหนียวมวลเบา เริ่มจากเทน้ำที่เตรียมไว้ลง
ไปในถังผสม จากนั้นเทดินเหนียวและไดอะตอมไมต์ ลงไป ผสมต่อไปด้วย
หัวปั่นสว่าน ดังรูปที่ 3 จนส่วนผสมเข้ากันดี จากนั้นฉีดฟองเหลวจากปืนฉีด
ของเครื่องสร้างฟองลงไปในถังผสม เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกัน
จึงเทลงในแบบหล่อก้อนตัวอย่าง (mold) มาตรฐาน ขนาด 5 × 5 × 5
เซนติเมตร พร้อมทั้งเคาะเล็กน้อย จากนั้นปล่อยไว้ 24±2 ชั่วโมง จึงทำการ
แกะแบบออก นำไปอบแห้งในตู้อ บ ที่อ ุณหภูมิ 50±5 °C เป็นเวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้น
ปล่อยให้เย็นตัวเท่าอุณหภูมิห้อง จึงนำไปทดสอบกำลัง การดูดซึมน้ำ และ
หน่วยน้ำหนักแห้ง ในลำดับต่อไป
3.4 การทดสอบ
3.4.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัด
การทดสอบกำลังรับแรงอัด (compressive strength) ของดินเหนียว
เผามวลเบา ทำได้โดยนำแท่งทดสอบขนาด 5 × 5 × 5 เซนติเมตร (รูปที่ 4)
ที่ผ่านการเผาอุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง มากดทดสอบหากำลัง
ด้วยเครื่องกด โดยมีอัตราการให้แรงกดบนแท่งทดสอบอยู่ระหว่าง 0.1 –
0.3 MPaวินาที กำลังรับ แรงอัด คือ แรงกดสูงสุด (ประลัย ) หารด้ว ย
พื้นที่หน้าตัดขวาง ตามสมการที่ 1 วิธีการทดสอบทำตามมาตรฐาน มอก.
77−2545
P
(1)
Compressive strength( MPa ) =
A

เมื่อ P คือ แรงกดสูงสุด (N), และ A คือ พื้นที่หน้าตัดขวาง (m2)

รูปที่ 4 แท่งทดสอบดินเหนียวเผามวลเบา
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3.4.2 การทดสอบการดูดซึมน้ำ
การทดสอบการดูดซึมน้ำ (water absorption) ของดินเหนียวเผามวล
เบา ทำได้โดยเอาก้อนตัวอย่างขนาด 5 × 5 × 5 เซนติเมตร ที่ผ่านการเผา
แล้ว จำนวน 3 ก้อน แช่ไว้ในน้ำเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดจึงเอา
ออกจากน้ำ จากนั้นใช้ผ้าซับน้ำส่วนเกินที่ผิว พร้อมทั้งชั่งน้ำหนักภายใน
เวลา 30 วินาที ซึ่งค่าที่ได้เป็นน้ำหนักของดินเหนียวเผามวลเบาและน้ำหนัก
ของน้ำที่ซึมเข้าไป จากนั้นนำก้อนตัวอย่างอบที่อุณหภูมิ 110±5° C เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดจะนำก้อนตัวอย่างออกจากเตาอบ ปล่อย
ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องจึงชั่งน้ำหนัก ค่าที่ได้เป็นน้ำหนักแห้ง จากนั้นนำค่าที่
ได้คำนวณหาอัตราการดูดซึมน้ำ ในสมการที่ 2 การดูดซึมน้ำของแต่ละก้อน
นำมาเฉลี่ยกันจำนวน 3 ก้อ นตัวอย่าง วิธ ีก ารทดสอบทำตามมาตรฐาน
มอก. 77−2545
Water absorption (%) =

(Wsat − Wdry )
Wdry

(2)

100

เมื่อ Wsat คือ น้ำหนักตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำชั่งในอากาศ, และ Wdry คือ
น้ำหนักตัวอย่างอบแห้งชั่งในอากาศ
3.4.3 การทดสอบหน่วยน้ำหนักแห้ง
การทดสอบหน่วยน้ำหนักแห้ง (dry unitweight) หรือความหนาแน่น
แห้ง (dry density) ทำได้โดยนำก้อนตัวอย่างขนาด 5 × 5 × 5 เซนติเมตร
มาชั่งน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์
เมตรของก้อนตัวอย่าง หน่วยน้ำหนักแห้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ดังสมการที่ 3
Dry density (kg m3 ) =

(3)

M
V

เมื่อ M คื อ น้ ำ หนั ก ของก้ อ นตั ว อย่ า งสภาพอบแห้ ง (kg), V คื อ
ปริมาตรของก้อนตัวอย่าง (m3)
3.4.4 การเผาดินเหนียวมวลเบา
การเผาอิฐดินเหนียวมวลเบาใช้อุณหภูมิ เผาที่ 800 °C ขบวนการเผา
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำอิฐมาตั้งวางเรียงไว้ก่อนนำเข้าสู่เตาเผาและการเพิ่ม
อุณหภูมิของเตาเผา มี 2 ขั้นตอนดังนี้
1) การเผาดิบ (biscuit firing) ในขั้นตอนการเผาดิบมีเป้าหมายหลัก
คือต้องการให้อิฐที่เผาแล้วเกิดความเสียหายน้อยที่สุด เพื่อไล่ความชื้นหรือ
ก๊าซออกจากดิน ขั้นตอนการเผาดิบใช้เวลา 2 วัน มีช่วงอุณหภูมิดังนี้
ช่วงแรก เมื่อเรียงอิฐเข้าสู่เตาเผาแล้วจะเริ่มเผาที่อุณหภูมิ 110 – 120
°C เพื่อให้น้ำและความชื้นที่อยู่ในอิฐระเหยออกไป เมื่ออิฐผ่านการเผาที่
อุณหภูมิดังกล่าวอิฐจะแห้งสนิท
ช่วงที่สอง เป็นการเพิ่มอุณหภูมิเตาอย่างช้า ๆ ที่อุณหภูมิ 120 – 350
°C น้ำที่อยู่ในโครงสร้างของกลุ่มแร่ Clay จะสลายตัว ทำให้กลุ่มแร่ Clay
เปลี่ยนเป็นสารประกอบอ๊อกไซด์ ในช่วงอุณหภูมิดังกล่าวอิฐจะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 1 ถ้าอิฐมีความหนาไม่สม่ำเสมอ อิฐอาจปริแตกได้
ช่วงที่สาม เป็นการเพิ่มอุณหภูมิเตาเผาในช่วง 350 – 450 °C น้ำที่อยู่
ในแร่ Clay จะสลายตัว ออกจนหมด ช่ว งอุณหภูมินี้มีความสำคั ญ มาก
เพราะต้องควบคุมให้อุณหภูมิภายในเตาเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ที่เรียกว่า การ
เลี้ยงไฟ เพื่อทำให้อิฐหดตัวพร้อมกันโดยไม่แตกร้าว
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ช่วงที่สี่ เป็นการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาเผาประมาณ 570 °C ช่วงนี้
ซิลิก้า (SiO2) ที่อยูในเนื้อดินจะมีการขยายตัว ถ้าควบคุมอุณหภูมิภายในเตา
ไม่สม่ำเสมอ อิฐจะแตกร้าวได้ง่าย
2) การเผาสุก เป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงของการเผาครั้งสุดท้าย โดยให้
ความร้ อ นต่ อ เนื่ อ งจากการเผาดิ บ เมื ่ อ อุ ณหภูม ิภ ายในเตาเผาสูงกว่า
ประมาณ 700 °C สารอินทรีย์และซัลเฟอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อดิน จะเกิด
การเผาไหม้ พอถึงอุณหภูมิที่ 800 °C วัสดุทั้งหมดจะหลอมจับ ตัว เข้ า
ด้วยกัน ในกรณีที่ใช้เตาเผาแบบปกติ เช่น เตาเผาแบบอ๊อกซิเดชั่น (การอัด
อากาศผ่า นเข้า ไปในเตาเผาให้มากพอที่จ ะทำให้เกิดการเผาไหม้อ ย่าง
สมบูรณ์) จะได้ก ๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์แ ละก๊า ซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 วัน จากนั้นปล่อยให้อิฐเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ต่อไปอี กใช้
เวลาประมาณ 1 วัน หรือจนกว่าอุณหภูมิอิฐจะเท่ากับอุณหภูมิของอากาศ
โดยรอบ
3.4.5 การทดสอบคุณสมบัติอิฐมอญท้องตลาด
ทำการทดสอบอิฐมอญในท้องตลาดเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง
อิฐมอญทั่วไปและดินเหนียวเผามวลเบาที่ศึกษา โดยทำการสุม่ เก็บตัวอย่าง
ก้อนอิฐมอญจากโรงงานผลิตอิฐ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 3 โรง เป็นอิฐมอญชนิดตัน (ไม่กลวง) เก็บจำนวนก้อนตัวอย่า ง
โรงงานละ 3 ก้อน คุณสมบัติที่ทดสอบ ได้แก่ กำลังรับแรงอัด การดูดซึมน้ำ
และ หน่วยน้ำหนักแห้ง วิธีการทดสอบทำตามมาตรฐาน มอก. 77−2545

4. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
4.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินเหนียวเผามวล
เบาที่ผ่านการเผาอุณหภูมิ 800 °C พบว่าส่วนผสม DC1, DC2, DC3, DC4,
และ D5 เท่ากับ 16.8, 13.7, 10.6, 5.2, และ 2.6 MPa ตามลำดับ ซึ่งกำลัง
รั บ แรงอั ด เพิ่ ม ขึ ้ น ตามปริม าณการแทนที่ DA ด้ ว ย DC ที่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น โดย
ส่ว นผสมที่ใช้ DC ในปริมาณมาก (DC1) ให้ก ำลังรับแรงอัดสูงสุดในทุก
ส่วนผสม นอกจากนี้ส่วนผสมที่ใช้ DA เพียงอย่างเดียวและใช้น้ำผสมมาก
(D5) ให้กำลังรับแรงอัดต่ำสุดในทุกส่วนผสม
ตารางที่ 2 กำลังรับแรงอัดของดินเหนียวเผามวลเบา
No.
DC1
DC2
DC3
DC4
D5

DC : DA : f : w
(kg)

880 : 310 : 130 : 300
660 : 620 : 163 : 300
440 : 930 : 163 : 300
220 : 1240 : 130 : 300
1100 : 0 : 100 : 800

กำลังรับแรงอัด
(MPa)
16.8
13.7
10.6
5.2
2.6
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ปริมาณมากส่งผลให้ความพรุนในดินเหนียวเผามีปริมาณมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Pimraksa and Chindaprasirt (2009) ที่พบว่าการดูดซึม
น้ำของอิฐมวลเบาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใส่ไดอะตอมไมต์ที่เพิ่มขึ้น [6]
ตารางที่ 3 การดูดซึมน้ำของดินเหนียวเผามวลเบา
No.
DC1
DC2
DC3
DC4
D5

DC : DA : f : w
(kg)

880 : 310 : 130 : 300
660 : 620 : 163 : 300
440 : 930 : 163 : 300
220 : 1240 : 130 : 300
1100 : 0 : 100 : 800

การดูดซึมน้ำ
(%)
18.8
19.6
22.4
30.7
49.5

เมื่อเปรียบเทียบการดูดซึมน้ำระหว่างดินเหนียวเผามวลเบาและอิฐดิน
เหนียวเผามาตรฐาน มอก. 77−2545 พบว่าส่วนผสม DC4 และ D5 สูงกว่า
มาตรฐาน มอก. (ตามมาตรฐาน มอก. 77−2545 กำหนดค่าการดูดซึมน้ำ
ของอิฐดินเหนียวเผาชั้นคุณภาพ ข ไม่ควรเกินร้อยละ 22)
4.3 ผลการทดสอบหน่วยน้ำหนักแห้ง
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบหน่วยน้ำหนักแห้งของดินเหนียวเผา
มวลเบา พบว่า หน่วยน้ำหนัก แห้ง ของส่ว นผสม DC1, DC2, DC3, DC4,
และ D5 เท่ากับ 1452, 1398, 1346, 1296, และ 1203 kg/m3 ตามลำดับ
ซึ่งหน่วยน้ำหนักแห้ง เพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ DA ด้วย DC ที่ลดลง
โดยส่วนผสมที่ใช้ DA ในปริมาณมาก (D5) ให้หน่วยน้ำหนักแห้งต่ำสุดในทุก
ส่วนผสม เนื่องจากส่วนผสม D5 มีปริมาณน้ำผสมอย่างเพียงที่ทำให้สาร
เพิ่มฟองมีประสิทธิภาพทำงานอยู่ในเนื้อดินได้โดยสูญเสียฟองน้อยกว่าทุก
ส่วนผสม
ตารางที่ 4 หน่วยน้ำหนักแห้งของดินเหนียวเผามวลเบา
No.
DC1
DC2
DC3
DC4
D5

DC : DA : f : w
(kg)

880 : 310 : 130 : 300
660 : 620 : 163 : 300
440 : 930 : 163 : 300
220 : 1240 : 130 : 300
1100 : 0 : 100 : 600

หน่วยน้ำหนักแห้ง
(kg/m3)
1452
1398
1346
1296
950

4.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติอิฐมอญท้องตลาด

4.2 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของดินเหนียวเผามวลเบา
พบว่าการดูดซึมน้ำของส่วนผสม DC1, DC2, DC3, DC4, และ D5 เท่ากับ
18.8, 19.6, 22.4, 30.7, และ 49.5 % ตามลำดับ ซึ่งการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการแทนที่ DA ด้ว ย DC ที่ลดลง โดยส่ว นผสมที่ใช้ DA ใน
ปริมาณมาก (D5) ให้การดูดซึมน้ำ สูงสุดในทุกส่วนผสม เนื่องจาก DA มี

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด การดูดซึมน้ำ และ
หน่วยน้ำหนักแห้งของอิฐมอญท้องตลาดจากโรงอิฐในพื้นที่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 4.3, 4.2, และ 4.5
MPa สำหรับโรงอิฐที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ การดูดซึมน้ำเฉลี่ยเท่ากับ
23.3, 27.2, และ 20.5 % สำหรับโรงอิฐที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ ส่วน
หน่วยน้ำหนักแห้งเท่ากับ 1365, 1352, และ 1373 kg/m3 สำหรับโรงอิฐที่ 1,
2, และ 3 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบระหว่างอิฐ
มอญท้องตลาดและอิฐดินเหนียวเผามวลเบาที่ศึกษา พบว่าดินเหนียวเผา
มวลเบาที่ศึกษานี้ให้กำลังรับแรงอัด สูงกว่าอิฐมอญท้องตลาด ในขณะที่
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หน่วยน้ำหนักแห้งใกล้เคียงกัน (DC2 และ DC3) และหน่วยน้ำหนักแห้งของ
ดินเหนียวเผามวลเบาที่ศึกษาต่ำกว่าอิฐมอญท้องตลาด ดังรูปที่ 5
ตารางที่ 5 คุณสมบัติของอิฐมอญตามท้องตลาด
ขนาดก้อนอิฐ
โรงอิฐที่ กว้าง×ยาว×หนา
(cm)
1
6.0 × 14.0 × 3.5
2
6.1 × 14.0 × 3.6
3
6.2 × 15.0 × 3.7

กำลังรับ
แรงอัด
(MPa)
4.3
4.2
4.5

การดูดซึม
น้ำ
(%)
23.3
27.2
20.5

หน่วยน้ำหนัก
แห้ง
(kg/m3)
1365
1352
1373

การลดลงของหน่ ว ยน้ ำ หนั ก แห้ ง ในดิ น เหนี ย วเผามวลเบานี ้ เ ป็ น
เพราะว่าเกิดจากการใส่สารเพิ่มฟองในส่วนผสมที่ช่วยทำให้หน่วยน้ำหนัก
ของดินเหนียวลดลง ในขณะที่เนื้อดินเหนียวเผาของอิฐมอญทั่วไปเป็นแบบ
ตัน ซึ่งการทำให้หน่วยน้ำหนักดินเหนียวเผาลดลงจึงนิยมผสมเถ้าแกลบเข้า
ไปเล็กน้อย เมื่อนำก้อนอิฐมอญทั่วไปมาผ่าออกและขยายภาพดูจึงปรากฎ
เถ้าแกลบแทรกอยู่ ดังรูปที่ 6a
1600
DC1

DC2

DC3

DC4

1452
1398
1346
1296

D5

1400

136513521373

1200

1000

950

800

รูปที่ 6 ภาพถ่ายพื้นผิว a) อิฐมอญท้องตลาด b) ดินเหนียวเผามวลเบา
ส่วนผสม D5

600

400

5. สรุปผลการศึกษา

200

0

16.813.710.6 5.2 2.6 4.3 4.2 4.5

49.5
18.819.622.430.7 23.327.220.5

Compressive strenth, MPa

Water absorption, %

3
Unitweight, kg/m

รูปที่ 5 กำลังรับแรงอัด การดูดซึมน้ำและหน่วยน้ำหนักของอิฐ
ส่วนการดูดซึมน้ำของดินเหนียวเผามวลเบาศึกษา (DC4 และ D5) สูง
กว่าอิฐมอญท้องตลาด เนื่องจากการใช้ DA และ สารเพิ่มฟองในดินเหนียว
ได้ส่งผลให้เนื้อ ดินเหนียวเผามวลเบามีความพรุน (porosity) หรือโพรง
อากาศ (air pore) หรือ ช่องว่าง (void) ที่เพิ่มขึ้น ดังภาพถ่ายขยายด้วย
กล้องจุลทรรศน์ (รูปที่ 6b) ซึ่งสอดคล้องกับผลการดูดซึมน้ำ (ตารางที่ 3)
และ หน่วยน้ำหนักแห้ง (ตารางที่ 4)

จากการศึกษาดินเหนียวเผามวลเบาทำจากไดอะตอมไมต์ ดินเหนียว
ด่านเกวียน และ สารเพิ่มฟอง ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800° C เป็นเวลา 12
ชั่วโมง หน่วยน้ำหนักแห้งอยู่ระหว่าง 900 – 1450 kg/m3 สรุปได้ดังนี้
1) กำลังรับแรงอัดของดินเหนียวเผามวลเบาสูงกว่าอิฐมอญท้องตลาดที่
หน่วยน้ำหนักใกล้เคียงกัน
2) การดู ด ซึ ม น้ ำ ของดิ น เหนี ย วเผามวลเบาใกล้ เ คี ย งกั บ อิ ฐ มอญ
ท้องตลาดที่หน่วยน้ำหนักใกล้เคียงกัน ส่วนดินเหนียวเผามวลเบาที่มีหน่วย
น้ำ หนัก แห้งต่ำ กว่า ของอิฐมอญ ให้ ค่า การดูดซึมน้ำ สูงกว่า ของอิฐมอญ
ท้องตลาด ซึ่งการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นตามปริมาณไดอะตอมไมต์และจำนวน
โพรงอากาศที่เพิ่มขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากดินเหนียวเผามวลเบาผสมสารเพิ่มฟอง คือ อิฐมีความ
แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา หากนำไปใช้งานจะได้รับประโยชน์ คือ สามารถทำ
ก้อนอิฐให้มีขนาดใหญ่ได้ ผนังก่ออิฐอาจมีคุณสมบัติกันความร้อนและทน
ไฟได้นานขึ้น ทั้งนี้หน่วยน้ำหนักต่ำกว่าอิฐ มอก. 77−2545 อย่างไรก็ตาม
แนะนำว่า การใช้งานหรือ การพัฒนาวิจ ัย ดิน เหนีย วเผามวลเบา ควรมี
การศึกษาคุณสมบัติ เพิ่มเติม ได้แก่ การนำความร้อน อุณหภูมิเผา และ
ความหนาของแท่งทดสอบต่อระยะเวลาในการทำให้ดินแห้ง
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิ จ ั ย นี ้ ทำการศึ ก ษากำลัง อั ด กำลั ง เฉื อ น และความสามารถ
การทำงานได้ของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์
คอนกรีตรีไซเคิล เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม โดยมีส่วนผสมคือ เถ้าลอยจาก
โรงไฟฟ้า แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประเทศไทย โซเดีย มซิลิเกต โซเดียม
ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 โมลาร์ อัตราส่วนโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ม ีค ่ า 1 ต่ อ 1 ใช้ ท รายแม่ น้ ำ เป็น มวลรวมละเอี ย ด ใช้ หิ น
ธรรมชาติเป็นมวลรวมหยาบ มวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล ถูกนำมา
คัดขนาด คือ ขนาดหยาบ (4.75– 19.0 มม.) และขนาดละเอียด (1.18 –
4.75 มม.) โดยผสมในอัตราส่วนขนาดหยาบและขนาดละเอียดเท่ากับ
1 ต่อ 3 และนำมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลแทนที่มวลรวมหยาบ
ธรรมชาติ ในปริ ม าณร้ อ ยละ 20 และ 40 โดยน้ ำ หนั ก มวลรวมหยาบ
ธรรมชาติ และทำการปรับปรุงคุณสมบัติของจีโ อโพลีเมอร์คอนกรีตโดย
แทนที่เถ้าลอยด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักเถ้าลอย
บ่มที่อุณหภูมิห้องจนกระทั้งอายุครบ 28 วัน ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด
กำลังเฉือน ความหนาแน่น และค่าการไหลแผ่ ผลการทดสอบพบว่า กำลัง
อัดมีค่าระหว่าง 313 และ 432 กก./ตร.ซม. กำลังเฉือนมีค่าระหว่าง 93
และ 139 กก./ตร.ซม. การไหลแผ่มีค่าระหว่าง 69 และ 75 ซม. และความ
หนาแน่นมีค่าระหว่าง 2,283 และ 2,356 กก./ลบ.ม. และผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่มีส่วนผสมของมวลรวม
แอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลในงานโครงสร้างคอนกรีตได้ นอกจากนี้ยังมีค่า
การไหลแผ่ที่เหมาะสำหรับเป็นวัสดุซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

This research, the compressive, shear strength and
workability of geopolymer concrete containing recycle asphaltic
concrete for repair material were studied. The concrete were
made from fly ash that from Mae Moh power station in Lampang
province, Thailand, sodium silicate (NS), sodium hydroxide (NH)
10 molars, ratio of NS:NH is 1:1, river sand, natural rock, recycle
asphaltic concrete aggregate (RACA) was classified as coarse
aggregate (4.75 – 19.0 mm.) and fine aggregate (1.18 – 4.75 mm.),
mix coarse aggregate : fine aggregate ratio of 1:3. And use RACA
to replace natural rock at 20 and 40% by weight of natural rock.
And improve the properties of geopolymer concrete by replace
fly ash with ordinary Portland cement (OPC) at 10% by weight
of fly ash. Cure at room temperature until 28 days. The
compressive, shear strength, density and flow were tested. The
results of compressive strength between 313 and 432 kg/cm2,
shear strength between 93 and 139 kg/cm2, density between
2,283 and 2,356 kg/m3 and flow between 69 and 75 cm. were
obtained. And the results showed that can be used geopolymer
concrete containing recycle asphaltic concrete aggregate as
concrete structure. In addition, flow is appropriate to be used as
a repair material.

คำสำคัญ: จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต แอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล วัสดุซ่อมแซม
กำลังเฉือน ความหนาแน่น

Keywords: Geopolymer Concrete, Recycle Asphaltic Concrete
Aggregate, Repair material, Shear Strength, Density
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1. คำนำ
ปูนซีเมนต์ป อร์ตแลนด์เป็นส่ว นประกอบที่สํา คัญของคอนกรีต ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะใช้วัตถุดิบที่มีองค์ประกอบทาง
เคมี ได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซิลิกา (SiO2) อะลูมินา (Al2O3) และ
เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) โดยการเผาวัตถุดิบ ด้วยอุณหภูมิสูง 1,400 ถึง
1,600 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเม็ดปูน (Clinker) แล้วบดให้
ละเอียด [1] กระบวนการดังกล่าว นอกจากจะใช้พลังงานสูงแล้ว ยังปล่อย
ก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุ ข องปรากฏการณ์เรือ นกระจก
(Greenhouse Effect) อีกด้วย เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแ ละลด
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดการคิดค้นวัสดุใหม่ ที่มีคุณสมบัติ
ในการเชื่อมประสานคล้ายปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ วัสดุดังกล่าวเรียกว่า
“จีโอโพลิเมอร์”
จีโอโพลิเมอร์มีส่ วนผสม ได้แก่ วัสดุปอซโซลาน สารละลายอัลคาไล
เช่น โซเดีย มซิล ิเกตและโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ใช้ความร้อ นเป็ นตั ว เร่ ง
ปฏิก ิริย า จะได้จ ีโ อโพลิเมอร์ที่มีความสามารถก่อ ตัวเป็นสารประกอบ
อะลูมิโนซิลิเกตที่มีโครงสร้างแบบกึ่งผลึกและแข็งตัว ทำให้รับแรงได้ดี [2]
อย่างไรก็ตาม จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตยังคงมีมวลรวมธรรมชาติผสมอยู่มาก
ซึ่งการนำมวลรวมธรรมชาติมาใช้เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ลดการใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติและลดผลกระทบที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมจาก
ความต้องการมวลรวมธรรมชาติ จึงได้เกิดการวิจัยวัสดุที่เป็นของเสียจาก
อุตสาหกรรมต่า ง ๆ มาใช้แ ทน เช่น วัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิม
(Reclaimed Asphalt Pavement, RAP)
ซึ่งถนนสายหลัก และถนนสายรองในประเทศไทยส่ว นใหญ่ เป็ น ผิ ว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรดังกล่าว จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา
หรือบูรณะทาง เพื่อให้ผิวจราจรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น
การปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม การนำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรี ต เดิ ม และพื ้ น ทางเดิ ม กลั บ มาหมุ น เวี ย นใช้ เ ป็ น ชั ้ น พื ้ น ทาง
(Pavement Recycling) แล้วทำการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ ในกรณีที่
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมมีความหนามากเกินข้อกำหนด จะต้องมีการ
ขูดไสผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมออกก่อน จึงจะสามารถใช้ในงานพื้นทาง
หมุนเวียนได้ นอกจากนี้ยังมีการขูดไสผิวทางเดิม บริเวณที่เป็นร่องล้อหรือ
พื้นผิวจราจรไม่เรียบออก เพื่อให้ถนนมีความเรียบ สะดวก และปลอดภัย
ต่อการใช้งาน การบำรุงรักษาหรือบูรณะทางจึงเกิดวัสดุผิวทางแอสฟัลต์เดิม
(RAP) ซึ่งเป็นของเสียมากขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง
วัสดุผิวทางแอสฟัลต์เดิม (RAP) มีส่วนผสมของมวลรวมธรรมชาติมาก
ถึงร้อยละ 95 จึงได้มีการนำวัสดุผิวทางเดิมบางส่วนมาผสมกับแอสฟัลต์
ซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนน นอกจากนี้ยังใช้เป็นมวลรวมหยาบใน
ส่วนผสมคอนกรีตในงานทาง เช่น ขอบคันทางคอนกรีต (Concrete Curb)
คอนกรีตกันถนน (Barrier Concrete) แต่ก็ยังมีวัสดุผิวทางเดิมคงเหลือเป็น
ของเสียอีกมาก
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้นำวัสดุผิวทางแอสฟัลต์เดิม (RAP) มาทำการคัด
แยกขนาดมวลรวม และนำมาใช้แทนมวลรวมหยาบธรรมชาติ เพื่อผลิตเป็น
จีโ อโพลิเมอร์คอนกรี ตที ่ม ีส่ว นผสมของวั สดุมวลรวมผิว ทางแอสฟั ล ต์
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คอนกรีตรีไซเคิล (Recycle Asphalt Concrete Aggregate, RACA) เพื่อ
ใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม โดยทำการปรับปรุงคุณภาพจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตด้วย
ปูนซีเมนต์ปอตแลนด์ เพื่อลดต้นทุนในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
นอกจากนี ้ ก ารนำผลิต ภั ณ ฑ์ข องเสี ย กลั บ มาใช้ ใ หม่ ยั ง ช่ ว ยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะ และยังเป็นการช่วยสนับสนุนการใช้
วัสดุที่ยั่งยืนได้อีกด้วย

2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 วัสดุ
งานวิจัยนี้ ใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ (OPC) โซเดี ย มซิ ล ิ เ กต (NS) และโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) องค์ป ระกอบทางเคมีข องเถ้าลอยและปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ แสดงในตารางที่ 1 เถ้าลอยประกอบด้วย SiO2 ร้อยละ 36.20
Al2O3 ร้อยละ 15.52 Fe2O3 ร้อยละ 14.25 และ CaO ร้อยละ 22.57 มีค่า
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (LOL) ร้อยละ 0.88 ซึ่งจัดเป็นเถ้าลอย
ชนิด C ตามมาตรฐาน ASTM C618 [3] ใช้โซเดียมซิลิเกตมีส่วนผสม Na2O
ร้ อ ยละ 15.32 SiO2 ร้ อ ยละ 32.87 และน้ ำ ร้ อ ยละ 51.8 ใช้ โ ซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ ท ี ่ ม ี ค วามเข้ ม ข้ น 10 โมลาร์ และใช้ โ ซเดี ย มซิ ล ิ เ กตต่ อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์อัตราส่วน 1 ต่อ 1 เป็นสารละลายอัลคาไลน์ เนื่องจาก
เป็นส่ว นผสมที่ม ี ความเหมาะสมที ่ส ุด [4] ใช้ทรายแม่น้ำ เป็นมวลรวม
ละเอียด ใช้หินธรรมชาติเป็นมวลรวมหยาบ คัดขนาดมวลรวมแอสฟัลท์
คอนกรีตรีไซเคิล คือ ขนาดหยาบ (CA) 4.75 ถึง 19.0 มม. และขนาด
ละเอียด (FA) 1.18 ถึง 4.75 มม. ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยผสมในอัตราส่วน
ขนาดหยาบและขนาดละเอียดเท่ากับ 1 ต่อ 3 โดยน้ำหนัก
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
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รูปที่ 1 มวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล
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คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุดังแสดงในตารางที่ 2 หน่วยน้ำหนัก
ของ CA และ FA มีค่า 1,278 และ 1,297 กก./ลบ.ม. ความละเอียดวัดโดย
วิธ ีข องเบลน (Blaine) ของเถ้า ลอยและปูนซีเมนต์ป อร์ตแลนด์ เท่ากับ
2,409 และ 3,600 ตร.ซม./ก. โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 18.6 และ
14.6 ไมโครเมตร ตามลำดับ
ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุ
Property

Fly
Ash
2.66

OPC

Fine
Agg.
2.60

Coarse
Agg
2.70

RACA
CA
2.44

RACA
FA
2.34

ความ
3.15
ถ่วงจำเพาะ
ขนาดอนุภาค 18.6
14.6
(ไมโครเมตร)
โมดูลัสความ
2.65
7.31
ละเอียด
หน่วยน้ำหนัก
1,440
1,753 1,599
1,278
1,297
(กก./ลบ.ม.)
การดูดซึมน้ำ
1.09
0.36
0.47
0.62
(ร้อยละ)
OPC=ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ , RACA=ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตรีไซเคิล ที่คัดขนาดแล้ว ,
NS=โซเดียมซิลิเกต, NaOH=โซเดียมไฮดรอกไซด์
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2.3 รายละเอียดการผสม
ทำการผสมเถ้า ลอยและปูนซีเมนต์ป อร์ตแลนด์จ นกระทั้งเป็นเนื้อ
เดียวกัน เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในส่วนผสม และผสมเป็น
เวลา 5 นาที เติมมวลรวมหยาบและละเอียด ผสม 5 นาที เติมสารละลาย
โซเดียมซิลิเกต และผสมอีก 5 นาที [6] จากนั้นบรรจุส่วนผสมลงในแบบ
หล่ อ ขนาด 15.0x15.0x15.0 ซม. สำหรั บ ทดสอบกำลั ง อั ด และขนาด
7.5x7.5x15.0 ซม. สำหรับทดสอบกำลังเฉือน ให้จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
ก่อนตัว 1 วัน จึงถอดแบบหล่อ ห่อตัวอย่างด้วยแผ่นพลาสติก เพื่อรักษา
ความชื้นและบ่มด้วยอุณหภูมิห้อง จนกระทั้งตัวอย่างอายุครบ 28 วัน
2.4 รายละเอียดการทดสอบ
2.4.1 การไหลแผ่
ทำการทดสอบค่าการไหลแผ่ ตามมาตรฐาน ASTM C1611 / C1611M
[7] วางโมลสำหรับ หาค่าการไหลแผ่บนพื้นราบเรียบ เติมจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตสดจนกระทั้งพอดีขอบโมล ยกโมลขึ้นในแนวดิ่ง ให้จีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตสดไหลอย่างอิสระจนกระทั้งหยุดไหล รายงานค่าเฉลี่ยของระยะ
ผ่านศูนย์กลางการไหลแผ่ที่กว้างที่สุดและระยะผ่านศูนย์กลางที่ตั้งฉากกัน

2.4.2 กำลังอัด
2.2 ส่วนผสม
ทดสอบค่ากำลังอัดของตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 15.0x15.0x15.0
ออกแบบส่ว นผสมจีโ อโพลิ เมอร์คอนกรีต เพื ่อ ศึก ษาคุ ณ สมบั ติ ข อง ซม. เมื่ออายุครบ 28 วัน โดยให้แรงกดในแนวแกนด้วยอัตราคงที่ 0.40 ถึง
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต โดยกำหนดปริมาณการแทนที่มวลรวมหยาบด้วย 0.80 MPa/s. จนกระทั่งตัวอย่างเกิดการวิบัติ ตามมาตรฐาน BS EN 12390
มวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล (RACA) ในปริมาณร้อยละ 20 และ 40 [8] จำนวน 3 ตัวอย่าง ต่อ 1 ชุด และรายงานค่ากำลังอัดเฉลี่ย
โดยน้ำหนักวัสดุมวลรวมหยาบ ปรับปรุงคุณสมบัติฯ โดยการแทนที่เถ้าลอย
2.4.3 กำลังเฉือน
ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนักเถ้าลอย เนื่องจาก
ทำการหล่อ แท่งคอนกรีตจำลอง (Dummy Section) ซึ่งจะใช้เ ป็ น
เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุด [5] โดยส่วนผสมแสดงดังในตารางที่ 3
ชิ้นส่วนด้านล่าง โดยใช้คอนกรีตกำลังอัดที่ 28 วัน เท่ากับ 700 กก./ตร.ซม.
ตัดแท่งคอนกรีตจำลองในแนวทำมุม 30 องศา กับแนวดิ่ง ดังรู ปที่ 2 หล่อ
ตารางที่ 3 ส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (กก./ลบ.ม.)
Mixes
Fly OPC Fine
Coarse RACA NS NaOH จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตบนแท่งคอนกรีตจำลองแทนส่วนที่ถูกตัดออก ให้เป็น
ทรงปริซึมขนาด 75x75x150 มม. ทดสอบกำลังเฉือนตัวอย่างปริซึม เมื่อ
Ash
Agg.
Agg.
FA (0RACA)
428
590
1,090
- 139
139 อายุครบ 28 วัน โดยให้แรงกดในแนวแกนด้วยอัตราคงที่ 0.15 ถึง 0.35
FA (20RACA) 428
590
875
220 139
139 MPa/s. จนกระทั ่ ง ตั ว อย่ า งเกิ ด การวิ บ ั ติ ตามมาตรฐาน ASTM
C882/C882M [9] จำนวน 3 ตัวอย่าง ต่อ 1 ชุด และรายงานค่ากำลังเฉือน
FA (40RACA) 428
590
655
440 139
139 เฉลี่ย
FA 10OPC
(0RACA)

385

43

590

1,090

-

139

139

FA 10OPC
(20RACA)

385

43

590

875

220

139

139

FA 10OPC
385
43
590
655
440 139
139
(40RACA)
OPC=ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ , RACA=ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตรีไซเคิล ที่คัดขนาดแล้ว ,
NS=โซเดียมซิลิเกต, NaOH=โซเดียมไฮดรอกไซด์

รูปที่ 2 แท่งคอนกรีตจำลอง (Dummy Section)
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2.4.4 ความหนาแน่น
ทดสอบค่ า ความหนาแน่ น ของตั ว อย่ า งทรงลู ก บาศก์ ข นาด
15.0x15.0x15.0 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C138/C138M [10] จำนวน 3
ตัวอย่าง ต่อ 1 ชุด และรายงานค่าความหนาแน่นเฉลี่ย

ธรรมชาติ ความหนาแน่น วัสดุมีค่าลดลงร้อยละ 1.1 และ 1.8 ตามลำดับ
เนื่อ งจากมวลรวมธรรมชาติ ถ ูก แทนที ่ด้ว ยมวลรวมแอสฟัลท์คอนก รี ต
รีไซเคิลซึ่งมีความหนาแน่นที่น้อยกว่า
2380

3. ผลการทดสอบและการอภิปราย

Density (kg./m3)

2360

3.1 กำลังอัด
ผลการทดสอบกำลังอัดจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตทีมีส่วนผสมของมวลรวม
แอสฟัลท์คอนกรี ต รี ไ ซเคิล แสดงดั ง รู ป ที่ 3 ส่ว นผสม FA (0RACA), FA
(20RACA) และ FA (40RACA) มีกำลังอัดเท่ากับ 389.6, 359.1 และ 313.4
กก./ตร.ซม. ตามลำดับ เมื่อเพิ่มปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล
ร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนักมวลรวมหยาบธรรมชาติ กำลังอัดคอนกรีต
มีค่าลดลงร้อยละ 7.8 และ 19.6 ตามลำดับ กำลังอัดมีค่าลดลงเมื่อเพิ่ม
ปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล กำลังอัด ที่ ลดลงเนื่อ งจาก
มวลรวมแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต รี ไ ซเคิ ล มี แ อสฟั ล ท์ ซ ี เ มนต์ เ คลื อ บที ่ ผิ ว
มวลรวม ทำให้การยึดเกาะระหว่างสารเชื่อมประสานและมวลรวมมี ค่า
ลดลง [11,12]
สำหรับตัวอย่างที่แทนที่เถ้าลอยด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปริมาณ
ร้ อ ยละ 10 โดยน้ ำ หนั ก เถ้ า ลอย ส่ ว นผสม FA 10OPC (0RACA), FA
10OPC (20RACA) และ FA 10OPC (40RACA) มีกำลังอัดเท่ากับ 431.4,
386.9 และ 321.4 กก./ตร.ซม. โดยมีกำลังอัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7, 7.7
และ 2.5 ของกำลังอัดจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของกำลังอัดเนื่องจากไอออนของแคลเซียมอิสระจาก
ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์แ ละซิลิกาและอะลูมินาที่ชะละลายจากเถ้าลอย
ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ C-S-H และ C-A-S-H โดยอยู่รวมกันกับผลิตภัณฑ์ของ
จีโอโพลิเมอร์ไรเซชัน ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสาน [13,14] ทำให้คอนกรีต
พัฒนากำลังอัดได้มากขึ้น
500

2340
2320
2300
2280
2260
2240

0RACA

20RACA

40RACA

FA

2355.9

2329.6

2313.3

10OPC

2351.7

2320.9

2283.8

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น
และปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล

3.2 กำลังเฉือน
ผลการทดสอบกำลังเฉือนจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตทีมีส่วนผสมของมวล
รวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลแสดงดังรูปที่ 5 แท่งตัวอย่างวิบัติที่ระนาบ
รอยต่อระหว่างแท่งคอนกรีตจำลองและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตดังแสดงใน
รูปที่ 6 ส่วนผสม FA (0RACA), FA (20RACA) และ FA (40RACA) มีกำลัง
เฉือนเท่ากับ 136.8, 107.7 และ 93.0 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ เมื่อเพิ่ม
ปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนัก
มวลรวมหยาบธรรมชาติ กำลังเฉือ นมีค่า ลดลงร้อ ยละ 21.3 และ 32.0
ตามลำดั บ กำลั ง เฉื อ นมี ค ่ า ลดลงเมื ่ อ เพิ ่ ม ปริ ม าณมวลรวมแอสฟั ล ท์
คอนกรีตรีไซเคิล กำลังเฉือนที่ลดลงเนื่องจากมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีต
รีไซเคิลมีแอสฟัลท์ซีเมนต์เคลือบที่ผิวมวลรวม ทำให้การยึดเกาะระหว่าง
สารเชื่อมประสานและมวลรวมมีค่าลดลง

450

160.0

400

140.0
Slant Shear Strength (ksc.)

Compressive Strength (ksc.)
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350
300
250
200
150
100

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

50
0

120.0

0RACA

20RACA

40RACA

FA

389.6

359.1

313.4

10OPC

431.4

386.9

321.4

0RACA

20RACA

FA

136.8

107.7

40RACA
93.0

10OPC

138.9

114.7

103.6

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังเฉือน
และปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัด
และปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์
คอนกรีตรีไซเคิลของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตแสดงดังรูปที่ 4 เมื่อเพิ่มปริมาณ
มวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนักมวลรวม

สำหรับตัวอย่างที่แทนที่เถ้าลอยด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 10
โดยน้ำหนักเถ้าลอย ส่วนผสม FA 10OPC (0RACA), FA 10OPC (20RACA)
และ FA 10OPC (40RACA) มีกำลังเฉือนเท่ากับ 138.9, 114.7 และ 103.6
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กก./ตร.ซม. โดยมีก ำลัง เฉือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5, 6.5 และ 11.4 ของ
กำลังเฉือนจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามลำดับ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ C-S-H และ C-A-S-H โดยอยู่รวมกันกับ
ผลิตภัณฑ์ N-A-S-H ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจีโอโพลิเมอร์ไรเซชัน การเพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานทั้งสองชนิด ช่วยเพิ่มกำลังในบริเวณรอยต่อ
ระหว่างวัสดุทั้งสองส่วน [15]
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มี ป ริ ม าณแคลเซี ย มสู ง ขึ ้ น การเพิ ่ ม ขึ ้ น ของปริ ม าณแคลเซี ย มช่ ว ยเร่ง
ระยะเวลาก่อตัว [17] นอกจากนี้ แคลเซียมที่เพิ่ม ขึ้น เป็น แหล่งของการ
เกิดปฏิกิริยาที่สำคัญสำหรับการเกิดผลิตภัณฑ์ของสารละลายซึ่งเพิ่มอัตรา
การแข็งตัวและทำให้การก่อตัวเกิดเร็วขึ้น [14]
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัด, กำลังเฉือนและความสามารถการ
ทำงานได้
ความสัมพันธ์ระหว่า งค่า การไหลแผ่และกำลังอัดของจีโอโพลิ เมอร์
คอนกรีตทีมีส่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลแสดงดังรูปที่ 8
76
75

FA
y = 0.002x2 - 1.3667x + 296.45
R² = 1

74

Flow (cm.)

73

รูปที่ 6 ลักษณะการวิบัติของแท่งตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต

3.3 ความสามารถการทำงานได้

72

10OPC
y = 0.0003x2 - 0.2142x + 106.55
R² = 1

71
70

ผลการทดสอบการไหลแผ่ จ ี โ อโพลิ เ มอร์ค อนกรี ตที มี ส่ ว นผสมของ
FA 10OPC
69
มวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิ ลแสดงดังรูปที่ 7 ส่วนผสม FA (0RACA),
68
280
320
360
400
440
480
FA (20RACA) และ FA (40RACA) มีค่าการไหลแผ่เท่ากับ 75.0, 70.0 และ
Compressive Strength (ksc.)
69.5 ซม. ตามลำดับ การไหลแผ่มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการไหลแผ่และกำลังอัด
คอนกรีตรีไซเคิล เนื่องจากพื้นผิวของมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล
มีลักษระขรุขระมากกว่าผิวมวลรวมหยาบธรรมชาติ [11,12] และอาจเป็นผล
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกำลั ง เฉื อ นและกำลั ง อั ด ของจี โ อโพลิเ มอร์
จากความหนืดของแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่เคลือบผิวมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีต คอนกรีตทีมีส่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลแสดงดังรูปที่ 9
รีไซเคิล [11,12,16]
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250
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450

Compressive Strength (ksc.)

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและกำลังเฉือนจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการไหลแผ่
และปริมาณมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล

4. สรุป

เมื่อแทนที่ปูเถ้าลอยด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก
เถ้าลอย ส่วนผสม FA 10OPC (0RACA), FA 10OPC (20RACA) และ FA
10OPC (40RACA) มีค่าการไหลแผ่เท่ากับ 70.5, 69.0 และ 69.0 ซม. โดย
ค่ า การไหลแผ่ ล ดลงร้ อ ยละ 6.0, 1.4 และ 0.7 ตามลำดั บ เนื ่ อ งจาก
ปูนซีเมนต์ป อร์ตแลนด์ มีป ริมาณ CaO สูง ทำให้จี โ อโพลิเมอร์คอนกรีต

1. เมื่อแทนที่มวลรวมธรรมชาติด้วยมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล
มากขึ้นร้อ ยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนักมวลรวมธรรมชาติ กำลังอัดมีค่า
ลดลงร้อยละ 7.8 และ 19.6 ตามลำดับ กำลังอัดที่ลดลงเนื่องจากมวลรวม
แอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลมีแอสฟัลท์ซีเมนต์เคลือบที่ผิวมวลรวม ทำให้การ
ยึดเกาะระหว่างสารเชื่อมประสานและมวลรวมมีค่าลดลง
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2. เมื่อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ สมบัต ิว ั สดุโ ดยแทนที ่เ ถ้า ลอยด้ว ยปู นซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนักเถ้าลอย ส่วนผสม FA 10OPC
(0RACA), FA 10OPC (20RACA) และ FA 10OPC (40RACA) มีกำลังอั ด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7, 7.7 และ 2.5 ของกำลังกำลังอัดจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
ที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
3. เมื่อแทนที่มวลรวมธรรมชาติด้วยมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล
มากขึ้นร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนักมวลรวมธรรมชาติ กำลังเฉือนมีค่า
ลดลงร้อยละ 21.3 และ 32.0 ตามลำดับ
4. เมื่อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ สมบัต ิว ั สดุโ ดยแทนที ่เ ถ้า ลอยด้ว ยปู นซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนักเถ้าลอย ส่วนผสม FA 10OPC
(0RACA), FA 10OPC (20RACA) และ FA 10OPC (40RACA) มีกำลังเฉือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5, 6.5 และ 11.4 ของกำลังกำลังอัดจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
ที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
5. เมื่อแทนที่มวลรวมธรรมชาติด้วยมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล
มากขึ้นร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนักมวลรวมธรรมชาติ การไหลแผ่มีค่า
ลดลงร้อยละ 6.7 และ 7.3 ตามลำดับ การไหลแผ่ที่ลดลงเนื่องจากพื้นผิว
ของมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลมีลักษระขรุขระมากกว่าผิวมวลรวม
หยาบธรรมชาติ
6. เมื่อแทนที่มวลรวมธรรมชาติด้วยมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิล
มากขึ้นร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนักมวลรวมธรรมชาติ ความหนาแน่น
วัสดุมีค่าลดลงร้อยละ 1.1 และ 1.8 ตามลำดับ เนื่องจากมวลรวมธรรมชาติ
ถูกแทนที่ด้วยมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีตรีไซเคิลซึ่งมีความหนาแน่น ทีน่ ้อย
กว่า

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
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ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิลเหลือทิ้ง
Interlocking blocks products from granite dust mixed with waste vinyl signs
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขยะป้ายไว
นิลเหลือ ทิ้ง มาเป็ น ส่ว นผสมในการทำผลิตภัณ ฑ์ บ ล็อ กประสาน โดยใช้
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ต่อ ฝุ่นหินแกรนิตที่อัตรา
ส่ ว นผสม 1 : 3 และได้ เพิ่ ม ปริ ม าณไวนิ ล เหลื อ ทิ้ งบดละเอี ย ดในอั ต รา
ส่ ว นผสมร้ อ ยละ 0, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 โดยน้ ำ หนั ก ของวั ส ดุ ผ สม
ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าที่ป ริมาณไวนิลเหลือทิ้งในอัตราส่วนผสม
ร้อยละ 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 โดยน้ำ หนักของวัสดุผสม มี ค่ากำลังต้า น
แรงอัดเฉลี่ย 66.51, 52.19, 47.22 และ 38.03 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
ที่ อ ายุ 28 วั น ตามลำดั บ ซึ่ งผ่ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนอิ ฐ บล็ อ ก
ประสาน (มผช. 602/2547) กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดไม่รับน้ำหนัก โดย
การเพิ่มปริมาณไวนิ ลเหลือ ทิ้งบดละเอี ย ด ในส่วนผสมจะทำให้ ค่ากำลัง
ต้านทานแรงอัด ค่าความหนาแน่นลดลง ค่าการดูดกลืนน้ำเพิ่มสูงขึ้น แต่จะ
ส่งผลดีต่อการเป็นฉนวนกันความร้อน และเป็นการลดปัญหาขยะจากไวนิล
เหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อมได้อีกแนวทางหนึ่ง
คำสำคัญ: บล็อกประสาน, ฝุน่ หินแกรนิต, ไวนิลเหลือทิ้ง,
ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์

Abstract
The objective of this research is to study the possibility of
using waste vinyl as an ingredient to produce interlocking block
products by using the ratio of Portland cement type I to
granite dust at the ratio of 1: 3. In addition, we increased more
the amount of waste vinyl in a mixing ratio of 0, 1.0, 1.5, 2.0
and 2.5 by weight of composites respectively. The research
found that the amount of waste vinyl at the ratio of 1.0, 1.5,
2.0 and 2.5 by weight of the composites with the average
compressive strength 66.51, 52.19, 47.22 and 38.03 kilograms /
square at ages of 28 days, respectively that passed the
community product standard (602/2547) of Ministry of Industry

and these interlocking blocks were classified as non-load
bearing type. Increasing amount of waste vinyl in the
components lead to reduce a compressive strength, density
and increase water absorption, but it is useful to insulation.
This is another way to reduce the wastes and residues in the
environment.
Keyword: Interlocking Blocks, Granite dust, Waste vinyl,
Portland cement

1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
ไวนิ ล (Vinyl) เป็ นพลาสติ ก ชนิด พิ เศษมี ส่ว นผสมระหว่า งพลาสติ ก
คุณ ภาพสูง รวมกับ สารผสมเพิ่ มประสิทธิภ าพต่า งๆ เช่น สารเพิ่ มความ
ทนทานต่อ แสงแดด สารเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก และสารเพิ่ม
ความทนทานต่อความร้อน โดยไวนิลจะมีความทนทานต่อแสงแดดรังสียูวี
และสภาวะอากาศที่เปลี่ย นแปลงได้เป็ นอย่างดี ซึ่งในปัจ จุบั นนิยมนำมา
ผลิตเป็นป้ายไวนิล เพื่อการประชาสัมพันธ์ [1] จากการสอบถามข้อมูลของ
บริษัทสื่อโฆษณาขนาดกลาง โดยเฉลี่ยพบว่าอัตราการผลิตป้ายไวนิลในหนึ่ง
เดือนเฉลี่ย 324 แผ่น/ร้า น เฉลี่ยในหนึ่งปี 4000 แผ่น/ร้าน และมีขนาด
ประมาณ 1x2 เมตร เป็ น ขนาดมาตรฐาน ถ้ า เที ย บเป็ น น้ ำ หนั ก เท่ า กั บ
200.88 กิโลกรัม โดยส่วนมากป้ายไวนิลเมื่อใช้งานเสร็จหรือหมดอายุ จะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม [2]
บล็อกประสาน (Interlocking block) เป็นอิฐที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้
มี ค วามแข็ งแรงมี ค วามสะดวก รวดเร็ว ในการใช้ งานก่ อ สร้ า งเป็ น วั ส ดุ
ก่อสร้างที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบที่สวยงามและจากรูปแบบของ
บล็ อ กประสานที่ มีรู ร่อ ง และเดือ ย ส่ งผลให้ สามารถก่ อ ประสานได้ ทั้ ง
แนวนอน และแนวดิ่ง โดยไม่ต้องใช้ปูนก่อทีละก้อน สามารถจับวางซ้อนกัน
แล้วใช้มอร์ต้าร์ หยอดลงในร่องรู การก่อทำได้ง่าย ทำให้สามารถก่อสร้างได้
อย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงแข็งแรง [3]
จากปัญหาเกี่ยวกับขยะป้ายไวนิลเหลือทิ้งและข้อดีของบล็อกประสาน
ทางคณะผู้จัดทำโครงการ จึงมีแนวความคิดที่จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิลเหลือทิ้ง โดยการ
นำฝุ่นหินแกรนิตและขยะป้ายไวนิลเหลือทิ้ง มาผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ป ระเภท 1 แล้ ว นำมาอั ด เป็ น บล็ อ กประสานด้ ว ยเครื่ อ งอั ด ที่
อัตราส่วนผสมต่างๆ แล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ว่า
อัตราส่วนผสมใดจะให้คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม ที่เหมาะสมที่สุดและ
สามารถนำไปใช้ในการผลิตและใช้งานในงานก่อสร้างได้จริง ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดปัญหาขยะป้ายไวนิลเหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อมได้อีกแนวทางหนึ่ง
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2. ป้ายไวนิล นำมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่เขตศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยนำมาตัดให้มีขนาดประมาณ
3x3 เซนติเมตร และทำการบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดสับของ Moulinex
ซึ่งต่อการบดสับหนึ่งครั้งใช้ป้ายไวนิลเหลือทิ้ง 0.70 กิโลกรัม และใช้เวลา
ประมาณ 2.30 นาที จนมีลักษณะเป็นเศษ ดังรูปที่ 2
3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีลักษณะดังรูปที่3

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาถึ งคุ ณ สมบั ติ ทางกายภาพและทางกลของผลิ ตภั ณ ฑ์
บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิลเหลือทิ้ง
2. เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด และสามารถ
นำไปใช้ในการผลิตและใช้งานในงานก่อสร้างได้จริง
3. เพื่อเป็นการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และเป็นการนำขยะ
ป้ายไวนิลเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางด้านวิศวกรรมในอีกรูปแบบ
หนึ่ง

รูปที่ 1 ฝุ่นหินแกรนิตก่อน – หลังร่อนผ่านตะแกรง

1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. การศึก ษาคุณ สมบั ติพื้ นฐานของวัสดุ อั นได้แ ก่ ปู นซีเมนต์ป อร์ต
แลนด์ประเภท 1 ฝุ่นหินแกรนิต และป้ายไวนิลเหลือทิ้ง
2. การผลิตตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้าย
ไวนิลเหลือ ทิ้ง โดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 :
ฝุ่นหินแกรนิตที่อัตราส่วนผสม 1 : 3 โดยน้ำหนัก และเพิ่มป้ายไวนิลเหลือ
ทิ้งในอัตราส่วนร้อยละ 0, ร้อยละ 1, ร้อยละ 1.5, ร้อยละ 2 และร้อยละ
2.5 โดยน้ำหนักของวัสดุผสม
3. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของตัวอย่าง บล็อก
ประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิลเหลือทิ้ง
4. การเปรียบเทียบผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
ของตัวอย่างทดสอบ บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิลเหลือ
ทิ้ ง ที่ อั ต ราส่ ว นผสมร้ อ ยละต่ า งๆ ว่ า อั ต ราส่ ว นผสมร้ อ ยละใด จะให้
คุณ สมบั ติที่ดีแ ละมีความเหมาะสมที่สุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน และนำอัตราส่วนผสมที่มี
ความเหมาะสมที่ สุด นำไปใช้ ป ระโยชน์ โดยการนำมาทดลองสร้า งเป็ น
ชิ้นงาน

รูปที่ 2 การจัดเตรียมวัสดุป้ายไวนิล

รูปที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1

2. การดำเนินการศึกษาวิจัย

2.2 การออกแบบอัตราส่วนผสม

2.1 การเตรียมวัสดุ

ได้นำอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดจาก งานวิจัยเรื่องบล็อกประสานขนาดเล็ก
จากฝุ่นหินแกรนิต คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ต่อฝุ่นหินแกรนิต
ในอัตราส่วนผสมเท่ากับ 1 : 3 โดยน้ำหนัก [4] แล้วนำมาเพิ่มปริมาณป้าย
ไวนิลเหลือทิ้งบดละเอียด ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 0, 1.0, 1.5, 2.0 และ
2.5 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 1 ในส่วนปริมาณน้ำเฉลี่ยที่เหมาะสมนั้นได้
หาจาก วิธีการบดอัดแบบมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ASTM D 1557-70

1. ฝุ่นหินแกรนิต เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปหินแกรนิต
ของบริษัทท่าราบก่อสร้าง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยฝุ่น
หินแกรนิตก่อนนำมาใช้ผลิตตัวอย่างทดสอบ จะต้องนำมาร่อนผ่านตะแกรง
ร่อนเบอร์ 16 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 200 เพื่อร่อนส่วนที่มีขนาดหยาบและ
สิ่งแปลกปลอมทิ้งไป แสดงดังรูปที่ 1
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ตารางที่ 1 การออกแบบส่วนผสมสำหรับทำตัวอย่างการทดสอบ (โดยน้ำหนัก)

อัตรา
ส่วนผสมที่
1
2
3
4
5

ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภท 1
1
1
1
1
1

ฝุ่น
หินแกรนิต
3
3
3
3
3

ป้ายไวนิลเหลือ
ทิ้งร้อยละ
0
1
1.5
2.0
2.5

ตารางที่ 2 ประเภทการทดสอบทางกายภาพและทางกล โดยมีจำนวนของ
ตัวอย่างการทดสอบดังนี้

หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับทำตัวอย่างทดสอบ เท่ากับ 0.106 โดย
น้ำหนัก

2.3 การทำตัวอย่างทดสอบ
จากการออกแบบอั ต ราส่ ว นผสมต่ า งๆ ดั งตารางที่ 1 จึ งจั ด การทำ
ตัวอย่างการทดสอบบล็อกประสาน ขนาดกว้าง 6.25 เซนติเมตร ยาว 12.5
เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 4 โดยการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด
บล็อกประสานแบบมือโยก เมื่อขึ้นรูป เสร็จนำตัวอย่างบล็อกประสานไป
จั ด เรี ย งในร่ ม จนมี อ ายุ ค รบ 1 วั น ดั ง รู ป ที่ 5 ทำการหยดมอร์ ต้ า ร์ ใ น
อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ต่อทรายหยาบ ที่อัตราส่วน 1 : 2.75 ตามแต่ละการ
ทดสอบ แล้วเริ่มทำการบ่มโดยวิธีฉีดพ่นน้ำ แล้วคุมด้วยพลาสติก หลังจาก
นั้นนำไปทดสอบคุณ สมบั ติทางกายภาพและทางกล โดยมีป ระเภทการ
ทดสอบทางกายภาพและทางกล แสดงดังตารางที่ 2

รูปที่ 4 ตัวอย่างบล็อกประสานในอัตราส่วนผสมต่างๆ

3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ
1. ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท 1 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ASTM C - 150 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
2. ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของฝุ่นหิ นแกรนิต โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน ASTM C128 - 93 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62
3. ผลการทดสอบหาปริมาณความชื้นของฝุ่นหินแกรนิต โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน ASTM D2216 - 98 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62
4. ผลการทดสอบหาขนาดคละของฝุ่นหินแกรนิตโดยวิธีการร่อนผ่าน
ตะแกรง โดยใช้เกณฑ์ มาตรฐาน ASTM D - 2487 มีค่ าสัม ประสิท ธิ์ Cu
เท่ากับ 4.59 และมีค่าสัมประสิทธิ์ Cc เท่ากับ 1.09 ซึ่งมีลักษณะเป็นกรวด
ที่มีขนาดคละกันดี
5. ผลการทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของฝุ่นหิ นแกรนิตและป้ายไวนิล
เหลือทิ้ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ASTM C - 29 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1633.75
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 286.82 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรตามลำดับ
6. ผลการทดสอบหาปริ มาณน้ำที่เหมาะสม สำหรับ ตัวอย่างทดสอบ
โดยวิธีการบดอัดแบบมาตรฐาน ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐาน ASTM D1557 - 70
พบว่าค่าที่ได้จะลดลงตามลำดับ เกิดจากการเข้าไปแทนที่ของป้ ายไวนิล
เหลือทิ้ง เนื่องด้วยตัวของป้ายไวนิลเหลือทิ้ งไม่มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำ
โดยมีค่าแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมของฝุน่
หินแกรนิตผสมไวนิลเหลือทิ้ง

รูปที่ 5 การผึง่ ตัวอย่างในร่มและการอัดขึ้นรูป
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3.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของตัวอย่างบล็อก
ประสาน
1. ผลการตรวจสอบลั ก ษณะทั่ ว ไปและมิ ติ ซึ่ ง ใช้ เกณฑ์ ม าตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนอิ ฐ บ ล็ อ กป ระสาน (มผช. 602/2547) กระทรวง
อุตสาหกรรม พบว่าบล็อกประสานเมื่อมีอายุบ่มครบ 28 วัน จะมีสีที่จางลง
เป็นสีเทาอ่อนทั้ง 5 อัตราส่วนผสม เนื่องจากน้ำในตัวอย่างทดสอบได้ระเหย
ออกไป โดยผิวนอกเมื่อเพิ่มปริมาณป้ายไวนิลเหลือทิ้งมากขึ้น จะปรากฏ
ป้ายไวนิลบริเวณผิว อย่างเด่นชัด อีก ทั้งยังส่งผลทำให้ น้ำ หนัก ของบล็อ ก
ประสานเบาลง และมีการพองตัวของบล็อกประสานเล็กน้อย โดยยังอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน มผช. 602/2547 ซึ่งมีค่าการทดสอบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบลักษณะทั่วไปและมิติของตัวอย่าง

รูปที่ 7 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นแห้ง ที่อายุ 28 วัน ในอัตราส่วน
ผสมต่างๆ

2. ผลการทดสอบหาค่าการดูดกลืนน้ำและความหนาแน่นแห้ง โดยใช้
เกณฑ์ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนอิ ฐบล็ อ กประสาน (มผช. 602/2547)
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ ทั้ง 5 อัตราส่วนผสม พบว่า
การเพิ่มปริมาณป้ายไวนิลเหลือทิ้ง จะทำให้ค่าความหนาแน่นและการยึด
เกาะภายในตัวอย่างการทดสอบมีค่าที่ลดลง และยังส่งผลทำให้การดูดกลืน
น้ำเพิ่มมากขึ้น แสดงดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7

3. ผลการทดสอบหาค่าการต้านทานความร้อนของตัวอย่างทดสอบ
แบบจำลองกำแพง ซึ่งมีขนาดกว้าง 6.25 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
สูง 30 เซนติเมตร ที่อายุการบ่ม 28 วัน ทำการฉายไฟจากสปอร์ตไลท์ไปยัง
แบบจำลองกำแพง โดยให้ระยะห่างจากผิวหน้าของสปอร์ตไลท์ถึงตัวอย่าง
เท่ากับ 30 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 8 แล้วทำการจับเวลา 5 นาที ทำการ
บั น ทึ ก ค่า อุ ณ หภู มิ 3 ตำแหน่ ง พบว่า อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ทั้ ง 3 บริเวณ จะมี
แนวโน้มที่ลดลง ยิ่งเพิ่มป้ายไวนิลเหลือทิ้งจะส่งผลดีในด้านการเป็นฉนวน
กันความร้อน โดยมีผลการทดสอบดังรูปที่ 9

รูปที่ 8 การทดสอบการต้านทานความร้อนของแบบจำลองกำแพง

รูปที่ 6 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ การดูดกลืนน้ำ ที่อายุ 28 วัน ในอัตรา
ส่วนผสมต่างๆ
รูปที่ 9 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการต้านทานความร้อนของแบบจำลอง
กำแพง
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4. ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน โดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิ ฐบล็อ กประสาน (มผช. 602/2547)
กระทรวงอุ ต สาหกรรม จากผลการทดสอบดั ง รูป ที่ 10 แสดงให้ เห็ นว่ า
บล็อกประสานที่มีป้ายไวนิลเหลือทิ้งผสมอยู่ จะมีค่าความต้านทานแรงอัด
ลดลงตามลำดับ โดยค่าความต้านทานแรงอัดที่อายุ 28 วัน เฉลี่ยที่มากที่สุด
ที่ มี ป้ า ยไวนิ ล ผสมคื อ ร้อ ยละ 1.0 และลดลงตามลำดั บ ซึ่ งผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนอิ ฐบล็อ กประสาน มผช.602/2547 กระทรวง
อุตสาหกรรม ชนิดไม่รับน้ำหนัก
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5. สรุป
จากการศึกษา บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิลเหลือทิ้ง
โดยในการศึกษาวิจัยนี้ ได้จัดทำตัวอย่างการทดสอบ โดยใช้อัตราส่วนผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 : ฝุ่นหินแกรนิต 1 : 3 โดยน้ำหนักและ
เพิ่มปริมาณป้ายไวนิลเหลือทิ้ง ร้อยละ 0, 1, 1.5, 2 และ 2.5 โดยน้ำหนัก
ของวัสดุผสม ผลการทดสอบพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณป้ายไวนิลเหลือทิ้งมาก
ขึ้ น ส่ งผลทำให้ ค่ า การดูด กลืน น้ ำ เพิ่ ม สู ง ส่ว นค่ า ความหนาแน่ น ความ
ต้านทานกำลังอัดและการต้านทานความร้อน มีแนวโน้มที่ลดลง ตามการใส่
ป้ายไวนิลเหลือทิ้ง ซึ่งค่าความต้านทานกำลังอัด สูงสุด คืออัตราส่วนผสม
ร้อ ยละ 1.0 ที่ อ ายุ 28 วัน เท่ า กั บ 66.51 กิ โ ลกรัม /ตารางเซนติ เมตร
ตามลำดับ โดยผ่า นมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ ชุม ชนอิ ฐบล็อ กประสาน มผช.
602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดไม่รับ น้ำหนัก จึงเหมาะสมที่จ ะ
นำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง และด้วยความสามารถในการเป็นฉนวนกันความ
ร้อน จึงสามารถนำไปพัฒนาต่อให้ประสิทธิรูปที่ดียิ่งขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณาจารย์ที่ป รึกษา และบริษั ท ท่าราบก่อ สร้าง ตั้งอยู่ที่
ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

7. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 10 ผลการทดสอบความต้านทานกำลังอัดเฉลี่ยของตัวอย่าง
ทดสอบที่อายุ 7 วัน, 14 วันและ 28 วัน

4. อภิปรายผล
การนำป้ ายไวนิลเหลือ ทิ้งมาที่บ ดละเอี ย ดผสมแล้วขึ้ นรูป เป็ นบล็อ ก
ประสานนั้น มีจุดประสงค์ในการสร้างประโยชน์จากการนำวัสดุเหลือทิ้งมารี
ไซเคิล และช่วยลดปัญหาขยะ โดยเลือกใช้อัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดที่มีป้ายไว
นิลเหลือทิ้งผสมอยู่ จากการศึกษาคุณสมบัติของบล็อกประสานนั้นคือ มีค่า
การดูดกลืนน้ำ ความหนาแน่น ความต้านทานกำลังอัด ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และลดลง เกิดจากการพองตัวของป้ายไวนิลเหลือทิ้งหลัง จากการอัดขึ้นรูป
ซึ่งการพองตัวนั้นทำให้เกิดโพรงอากาศ และส่งผลทำให้การยึดเกาะภายใน
ลดน้อยลง ส่วนค่าการต้านทานความร้อนของแบบจำลองกำแพงที่ลดลง
ตามลำดับ นั้น เกิด จากตัว ป้ า ยไวนิ ลเหลือ ทิ้งที่มี คุณ สมบั ติในการทนต่ อ
อุ ณ หภู มิ จึ งมี ผลต่ อ ตั ว บล็ อ กประสานโดยตรง ซึ่ง คุณ สมบั ติข องบล็ อ ก
ประสานที่ มี ข้ อ สั ง เกตคื อ ค่ า ความต้ า นทานกำลั ง อั ด พบว่ า ในบล็ อ ก
ประสานอัตราส่วนผสมร้อยละ 0 มีค่าความต้านทานกำลังอัดมากที่สุด โดย
อัตราส่วนผสมร้อยละ 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 มีค่าความต้านทานแรงอัด
รองลงมาตามลำดับ และยังเมื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม จะจัดเป็น
บล็อกประสานชนิดไม่รับน้ำหนัก ซึ่งสามารถนำเอาไปพัฒนาต่อโดยการ
ปรับปรุงเศษป้ายไวนิลเหลือทิ้ง หรือการปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อให้มีคุณสมบัติ
ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

[1] สุกัญ ญา บุ ตรช่อ ง และ วิพ รรษา แสนนาธนดล, “ระบบบริห าร
จั ด การร้ า นป้ า ยไทศิ ล ป์ ,” คณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556
[2] ปฎิภาณ จุ๋ยเกตุ และคณะ, “การออกแบบผลิตภัณฑ์ก ระเป๋ าจาก
วัสดุไวนิลเหลือทิ้ง,” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร, 2562
[3] อภินันท์ เปรี้ยวหวาน และคณะ, “บล็อกประสานขนาดเล็กจากขยะ
เปลือกไข่,” คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2560
[4] จิ ร พงศ์ สุ ข สอน และคณะ, “บล็ อ กประสานขนาดเล็ ก จากฝุ่ น
หิ นแกรนิ ต ,” คณ ะวิ ศ วก รรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วก รรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2561
[5] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มผช.602/2547 เรื่องอิฐบล็อกประสาน,” กรุงเทพฯ :
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547
[6] American Society of Testing and Materials; ASTM Standard
: C 150 Standard Specification for Portland Cement
[7] American Society of Testing and Materials; ASTM Standard
: C 128 Standard Test Method for Specific Gravity and
Absorption of Fine Aggregate
[8] American Society of Testing and Materials; ASTM D 2216 98 Test Method for Laboratory Determination of Water
(Moisture) Content of Soil and Rock by Mass

MAT07-5

1760

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

[9] American Society of Testing and Materials; ASTM D 2487
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering
Purposes (Unified Soil Classification System)
[10] American Society of Testing and Materials; ASTM Standard
: C 29/C29M-97a Standard Test Method for Unit Weight
and Voids in Aggregates. Annual Book of ASTM Standard.
V.04.02. Philadelphia. 1-4p.
[11] American Society of Testing and Materials; ASTM D1557 70 Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort
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คุณสมบัติทางกลคอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้กรวดแม่น้ำเป็นมวลรวมหยาบ
Mechanical Properties of Synthetic Fiber Reinforced Concrete Using River Gravel as Coarse
Aggregate
วรชัย ใจกาศ1, ชยานนท์ หรรษภิญโญ1,ธีวรา สุวรรณ1
1ภาควิชาวิศวกรรมโยธา,

คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Corresponding author; E-mail address: worachai_jaikad@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
คอนกรีตเป็นวัสดุที่ มีคุณสมบัติ ต้านทานแรงดึงและกำลังดัด ต่ำ เมื่อ
เทียบกับกำลังอัด และหากมีการนำกรวดแม่น้ำธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม
ของมวลรวมหยาบจะทำให้กำลังดึงยิ่งลดลงไปอีก แนวทางหนึ่งเพื่อเสริม
กำลังดึงคือการใช้เส้นใยสังเคราะห์เสริมคอนกรีต งานวิจัยนี้เลือกใช้เส้นใย
สังเคราะห์ 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใยแก้ว เส้นใยโพลีโพรพิลีน และเส้นใยโพลีเอ
สเตอร์ เพิ่มเข้าไปในคอนกรีตที่อัตราส่วนร้อยละ 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 โดย
น้ำหนักของซีเมนต์ ซึ่งในแต่ละส่วนผสมจะใช้คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบ 2
ชนิด คือ หินย่อยจากภูเขา และกรวดแม่น้ำธรรมชาติ จากการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการณ์พบว่าค่าการยุบตัว (Slump) มีค่าลดลงร้อยละ 50-57
เมื่อปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้น ค่ากำลังต้านทานแรงอัด เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ส่วนด้านของกำลังรับแรงดึงมีค่าที่เพิ่มมากสุดถึง ร้อยละ 42 เพิ่ม ขึ้นตาม
ปริมาณที่ใช้ ความสามารถในการแอ่นตัวและความยืดหยุ่นมีเพิ่มมากขึ้น
ตามปริมาณเส้นใยสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัด
คำสำคัญ: กำลังรับแรงอัด, กำลังรับแรงดึงผ่าซีก, กำลังรับแรงดัด, เส้นใย
สังเคราะห์, คอนกรีตผสมกรวดแม่น้ำ

Abstract
Concrete is a material with low tensile strength and bending
strength compared to the compressive strength. In addition, the
use of natural river gravel as a mixture of coarse aggregates
resulting in lowering the tensile strength. One method to
strengthen the tensile strength is the use of synthetic fiber
reinforced concrete. This research uses 3 types of synthetic
fibers which are glass fibers, polypropylene fibers and polyester
fibers. The fibers are added to the concrete at the ratio of 0, 0.5,
1.0 and 1.5 percent by weight of cement. Two types of coarse
aggregates, which are rock from the mountain and natural river
gravel are tested. The results found that the slump decreases

50-57 percent as the fiber content increases. The compressive
strength increases slightly. The tensile strength increases up to
42 percent with the increase of the amount of the fiber used.
The increase in ductility is clearly observed with the increase of
amount of the synthetic fibers.

1. บทนำ
ปัจจุบันในการก่อสร้างมีการใช้คอนกรีตเป็นชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างกัน
อย่า งแพร่หลาย ซึ่งคอนกรีตเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการต้านทาน
แรงอัดที่สูงแต่ด้านการต้านทานแรงดึง มีเพียงแค่ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
แรงอัด จึงได้มีการเสริมแรงดึงให้กับคอนกรีต สิ่งที่นิยมกันมากก็คือการ
เสริมเหล็กเส้นในคอนกรี ต รวมไปถึงการเสริมเส้นใยในคอนกรีต ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งวิธีในการเสริมกำลังดึงในคอนกรีต Mo และคณะ [1] ได้มีการนำเส้นใย
เหล็ก (Steel Fiber) และเส้นใยโพลิโ พพีลีน (Polypropylene) มาเป็ น
ส่วนผสมของคอนกรีตเปลือกลูกปาล์ม ซึ่งพบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของ
เส้นใยทั้ง 2 ชนิดนั้นมีความเหนียวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคอนกรีตธรรมดา
มากถึง 42 เท่า และยังช่ว ยยับ ยั้งรอยแตกร้ า วให้มีข นาดที่น้อ ยลง ใน
ตัว อย่างที่ใช้เส้นใยโพลิโ พพีลีน Mohammadi และคณะ [2] ได้ทำการ
ทดสอบการใช้เส้นใยเหล็กผสมในคอนกรีต พบว่าเมื่อเพิ่มเส้นใยเข้า ไปใน
ส่วนผสมคอนกรีตที่ปริมาณร้อยละ 2 โดยปริมาตร จะทำให้คอนกรีตมีกำลัง
ต้านทานแรงกระแทกได้มากกว่าคอนกรีตธรรมดา
จะเห็นได้ว่าการเสริมเส้นใยเข้าไปในส่วนผสมของคอนกรีตนั้นจะทำให้
คอนกรีตมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านแรงดึงและความเหนีย ว
[3-5] ซึ่งคอนกรีตในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้หินย่อยจากภูเขา
มาเป็นมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ผสมในคอนกรีต แต่ก็มีการใช้
กรวดแม่น้ำมาเป็นส่วนผสมในคอนกรีตเช่นกัน สำหรับบางพื้นที่ที่ห่า งไกล
จากแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งด้านความสามารถในการต้านทานกำลังเชิงกลของ
คอนกรีตที่ใช้กรวดแม่น้ำนั้นมีค่าที่ต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้หินย่อยจากภูเขา
เนื่องด้วยรูปร่างของกรวดแม่น้ำที่มีลักษณะกลม ไม่มีเหลี่ยมมุม ทำให้การ
ยึดเกาะกันภายในเนื้อคอนกรีตไม่ค่อยดี [6-7]
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จากงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ ว่ายังมีคอนกรีตที่ใช้กรวดแม่น้ำเป็น
ส่วนผสม ซึ่งยังมีการศึกษาการเสริมเส้นใยสังเคราะห์ในคอนกรีตชนิดนี้
ค่อนข้างน้อย งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษา ชนิดของเส้นใยสังเคราะห์ ที่
สามารถหาได้ในประเทศไทย ปริมาณที่ใช้ เมื่อเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมของ
คอนกรีตที่ใช้กรวดแม่น้ำ ที่กำลังอัดแตกต่า งกัน เพื่อประเมินคุณสมบัติ
เชิ ง กลและพฤติ ก รรมของคอนกรี ต ในการนำไปใช้ ใ ห้ เ หมาะสมใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างต่อไป

สัญลักษณ์เป็น a-bxx เมื่อ a คือ ขนิดของมวลรวมหยาบ ได้แก่ C คือ หิน
ย่อยจากภูเขา และ G คือ กรวดแม่น้ำธรรมชาติ ส่วน b คือ ชนิดไฟเบอร์
ได้ แ ก่ GF คื อ เส้ น ใยแก้ ว (Glass Fiber) PP คื อ เส้ น ใยโพลี โ พรพี ลี น
(Polypropylene Fiber) และ PE คื อ เส้ น ใยโพลี เ อสเตอร์ (Polyester
Fiber) และ xx คือ ปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ ตัวอย่างเช่น
C-GF0.5 หมายถึง สัดส่วนผสมคอนกรีตใช้หินย่อยเสริมเส้นใยแก้วปริมาณ
ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ เป็นต้น

2. ระเบียบวิธีวิจัย

ตารางที่ 2 สัดส่วนผสมคอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคราะห์
Mix No.

2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
2.1.1 เส้นใยสังเคราะห์
ในงานวิจัยนี้ใช้เส้นใยสังเคราะห์ 3 ประเภทได้แก่ เส้นใยแก้ว เส้นใยโพ
ลีโพรพีลีน และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (ตามตารางที่ 1)
2.1.2 ปูนซีปอร์ตแลนด์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีค่าความถ่วงจำเพาะ 3.15
2.1.3 มวลรวมละเอียด
ทรายแม่น้ำขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C136
2.1.4 มวลรวมหยาบ
มวลรวมหยาบในงานวิจัยนี้ใช้ 2 ชนิด ได้แก่ หินย่อยจากภูเขา และ
กรวดแม่น้ำธรรมชาติ โดยทั้ง 2 ชนิดมีขนาดคละในเกณฑ์ของมาตรฐาน
ASTM C33
2.1.5 น้ำ
น้ำสะอาด สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้ในการทดสอบ [8]
Fiber

Length
(mm)

Density
(g/cm3)

Tensile
strength (ksc)

Glass Fiber

25

2.4-2.7

9,381.34

Polypropylene

25

0.91

4,588.72

Polyester

25

1.2-1.37

5,098.58

Fiber

Aggregate

Fiber
(%)

1

C-0 (Control)

-

C

-

2

G-0 (Control)

-

G

-

3

C-GF0.5

4

C-GF1.0

5

C-GF1.5

1.5

6

G-GF0.5

0.5

7

G-GF1.0

8

G-GF1.5

1.5

9

C-PP0.5

0.5

10

C-PP1.0

11

C-PP1.5

1.5

12

G-PP0.5

0.5

13

G-PP1.0

14

G-PP1.5

1.5

15

C-PE0.5

0.5

16

C-PE1.0

17

C-PE1.5

1.5

18

G-PE0.5

0.5

19

G-PE1.0

20

G-PE1.5

0.5
GF

GF

PP

PP

PE

PE

C

G

C

G

C

G

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
1.5

2.3 การทดสอบ

2.2 สัดส่วนผสมคอนกรีต
อัตราส่วนผสมของคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐาน ACI 211.1-91 [9]
ซึ่งตัวอย่างออกแบบกำลังอัดไว้ที่ 350 กก/ซม2 อายุคอนกรีต 28 วัน ใช้
หินเป็นส่วนผสม 2 ชนิด ได้แ ก่ หินย่อยจากภูเขา และกรวดแม่น้ำจาก
ท้องถิ่น เสริมเส้นใยสังเคราะห์ 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใยแก้ว เส้นใยโพลีโพรพิลี น และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพิ่มเข้าไปในคอนกรีตที่อัตราส่วนร้อยละ
0, 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยน้ำหนักของซีเมนต์ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยให้

2.3.1 การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump test)
ใช้เพื่อทดสอบหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีตในสภาพเหลวโดยใช้
วิธ ีก ารทดสอบหาค่า การยุบ ตัว เพื่อ ตรวจสอบความสามารถเทได้ข อง
คอนกรีต (Workability) ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C143
2.3.2 การทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต (Compressive strength)
ในการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์ข นาด
15 ซม ทดสอบตัวอย่างที่อายุ 3 วัน และ 28 วัน ตามมาตรฐาน BS EN
12390
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2.3.3 การทดสอบกำลังรับแรงดึง (Tensile Strength)
ในงานวิจัยนี้ใช้การวัดกำลังต้านทานแรงดึงของคอนกรีตโดยวิธี การ
ทดสอบการรับแรงดึงผ่าซี ก (Splitting tensile strength) ตามมาตรฐาน
BS EN12390-5: 2009 ทำการทดสอบด้ว ยตัว อย่างทรงกระบอก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. ที่อายุคอนกรีต 3 วัน และ 28 วัน
2.3.4 การทดสอบกำลังรับแรงดัด (Flexural Strength)
การทดสอบกำลั ง รั บ แรงดั ด ของตั ว อย่ า งคอนกรี ต จะทดสอบกับ
ตัว อย่า งขนาด 15x15x50 ซม. ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C78 โดย
ทดสอบที่อายุคอนกรีต 28 วัน ในแรงหนึ่งจุดที่กึ่งกลางคาน การติด ตั้งชิ้น
ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การทดสอบกำลังรับแรงดัดคอนกรีต
หลังจากการทดสอบสามารถคำนวณหาค่ากำลังรับแรงดัดของตัวอย่าง
ทดสอบได้ตามสมการที่ (1)
R = 3Pl/2bd2
(1)
2
โดย R = กำลังรับแรงดัด (กก./ซม. ), P = แรงที่จุดวิบัติของคาน (กก.),
I = ช่วงคาน (ซม.), b = ความกว้างเฉลี่ยที่หน้าตัดบริเวณรอยแตก (ซม.), d
= ความลึกเฉลี่ยที่หน้าตัดบริเวณรอยแตก (ซม.)
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3 วัน

28 วัน

Splitting
Tensile
Strength (ksc)
3 วัน 28 วัน

C-GF1.5

176.51

319.44

30.27

56.92

49.77

G-GF0.5

170.17

383.32

31.09

70.94

58.67

G-GF1.0

161.25

343.36

27.74

61.01

53.51

G-GF1.5

183.70

344.99

27.81

58.64

54.57

C-PP0.5

189.69

328.41

30.51

55.13

50.31

C-PP1.0

194.35

226.65

26.99

45.9

46.75

C-PP1.5

148.02

197.77

23.61

49.52

41.60

G-PP0.5

147.50

323.95

20.79

58.36

48.00

G-PP1.0

152.71

307.28

18.63

55.34

32.00

G-PP1.5

125.57

262.87

21.02

61.03

40.88

C-PE0.5

172.36

313.26

27.17

40.16

46.22

C-PE1.0

189.66

278.85

28.06

41.18

37.33

C-PE1.5

195.18

237.84

31.66

47.11

44.44

G-PE0.5

160.72

279.41

21.46

51.83

53.33

G-PE1.0

175.27

316.00

23.42

45.18

49.78

G-PE1.5

168.86

281.24

28.20

48.80

37.33

Mix Name

Compressive
Strength (ksc)

Flexural
Strength
(ksc)
28 วัน

3.1 ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump test)
รูปที่ 2 แสดงผลจากการทดสอบพบว่า ค่าการยุบตัวลดลงตามปริมาณ
การเสริมเส้นใย แสดงได้ถึงความสามารถในการทำงานได้ (Workability)
ลดลง ทั้งในส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบหินย่อยและกรวดแม่น้ำ

3. ผลการทดสอบ
หลังจากการทดสอบคุณสมบัติทางกลของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งได้ผลการ
ทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกล

3 วัน

28 วัน

Splitting
Tensile
Strength (ksc)
3 วัน 28 วัน

C-0 (Control)

180.20

304.73

24.29

45.59

48.00

G-0 (Control)

150.65

293.30

21.22

41.08

46.20

C-GF0.5

162.44

325.38

26.68

50.77

44.44

C-GF1.0

148.53

330.38

25.76

54.33

39.11

Mix Name

Compressive
Strength (ksc)

Flexural
Strength
(ksc)
28 วัน

(ก) หินย่อย

(ข) กรวดแม่นำ้
รูปที่ 2 เปรียบเทียบค่าการยุบตัวของแต่ละส่วนผสม
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3.2 กำลังรับแรงอัดคอนกรีต
จากผลการทดสอบกำลั ง รั บ แรงอั ด แสดงตามตารางที ่ 3 เมื่ อ
เปรียบเทียบคอนกรีตธรรมดาที่ใช้หินย่อยและใช้กรวดแม่น้ำเป็นส่วนผสม
ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่รูป 3(ก) ได้แก่กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตอายุ 3
วัน และรูป 3 (ข) ได้แก่กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตอายุ 28 วัน พบว่า
กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้กรวดแม่น้ำมีค่า น้อยกว่าคอนกรีตที่ใช้หิน
ย่อยร้อยละ 3 แต่เมื่อมีการเพิ่มเส้นใยสังเคราะห์เข้าไปในส่วนผสมทั้งสอง
โดยเริ่มจากปริมาณร้อยละ 0.5 ทำให้ค่ากำลังอัดเพิ่มขึ้น มากสุดคือตัวอย่าง
G-GF เสริมเส้นใยแก้วที่ปริมาณร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 20 แต่เมื่อ
เพิ่มขึ้นที่ปริมาณร้อยละ 1.5 กลับทำให้ค่ากำลังอัดลดน้อยลงไป ส่วนเส้นใย
อีก 2 ชนิด เมื่อเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมที่ปริมาณร้อยละ 0.5 กำลังรับแรงอัด
มีค่าเพิ่มขึ้น ที่ปริมาณเส้นใยร้อยละ 1.0 จะเป็นค่าที่กำลังต้านทานแรงอั ด
สูงที่สุด แต่เมื่อปริมาณเส้นใยเท่ากับร้อยละ 1.5 กำลังรับแรงอัด จะมีค่าลด
น้อยลง การเพิ่มเส้นใยเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตจะมีผลดีกับส่วนผสมที่ใช้
กรวดแม่น้ำมากกว่า ซึ่งดูตามรูปที่ 3 (ข) ตัวอย่าง C-GF มีค่ากำลังอัดที่
มากกว่าตัวอย่าง C-GF ที่เป็นเส้นใยชนิดเดียวกัน ต่างกันที่ชนิดของหิน

(ก) กำลังอัดคอนกรีต อายุ 3 วัน

(ข) กำลังอัดคอนกรีต อายุ 28 วัน

รูปที่ 3 กำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
3.3 กำลังรับแรงดึงผ่าซีกคอนกรีต
ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึง ผ่าซีก แสดงตามตารางที่ 3 และเมื่อ
เปรียบเทียบคอนกรีตธรรมดาที่ใช้หินย่อยและใช้กรวดแม่น้ำเป็นส่วนผสม
ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่รูป 3 (ก) ได้แก่กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตอายุ 3
วัน และรูป 3 (ข) ได้แก่กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตอายุ 28 วัน จากผลการ
ทดสอบพบว่าความสามารถในการรับแรงดึงของคอนกรีตผสมหินย่อยจะมี
ค่าที่สูงกว่าคอนกรีตที่ผสมกรวดแม่น้ำ ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเพิ่มเส้นใย
สั ง เคราะห์ เ ข้ า ไปในส่ ว นผสมคอนกรี ต ทั้ ง สองส่ ว นผสมแล้ ว นั ้ น ทำให้
ความสามารถในการรับแรงดึงเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เพิ่มเส้นใยที่ปริมาณร้อยละ
0.5 และความสามารถในการรับแรงดึงก็ยังเพิ่มขึ้นที่ปริมาณเส้นใยร้อยละ
1.0 จนกระทั่งที่ปริมาณเส้นใยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ค่ากำลังรับแรงดึงเริ่มมีค่า
ลดลง ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการต้านทานแรงดึง ของตัวอย่าง
G-GF เป็นตัวอย่างที่มีกำลังดึงมากที่ สุด ที่ปริมาณเส้นใยร้อยละ 0.5 ที่อายุ
คอนกรีต 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข) แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยเป็นร้อย
ละ 1.0 กำลังรับแรงดึงจะเริ่มลดลงเนื่องจากมีเส้นใยเข้าไปแทนที่คอนกรีต
ในตัวอย่างมากเกินไป ส่วนตัวอย่างที่ใช้เส้นใยโพลีโพรพิลิน และเส้นใยโพลี
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เอสเตอร์ ค่า กำลังรับ แรงดึงมากสุดจะอยู่ที่ป ริมาณเส้นใยร้อ ยละ 1.0
หลังจากนั้นพอมีป ริมาณเส้นใยร้อ ยละ 1.5 กำลังรับ แรงดึงก็จ ะลดลง
ส่วนผสมทีใ่ ช้กรวดแม่น้ำที่ยังไม่ได้เสริมเส้นใยเข้าไปค่ากำลังดึงจะมีค่ าน้อย
กว่าส่วนผสมที่ใช้หินย่อย แต่เมื่อเสริมเส้นใยสังเคราะห์เข้าไปในส่วนผสม
แล้ว ทำให้สามารถรับแรงดึงเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 54 สำหรับตัวอย่าง GGF0.5 แต่ตัวอย่าง C-GF0.5 มีค่ากำลังรับแรงดึงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 11

(ก) กำลังดึงคอนกรีต อายุ 3 วัน (ข) กำลังดึงคอนกรีต อายุ 28 วัน
รูปที่ 4 กำลังรับแรงดึงของคอนกรีต
3.4 กำลังรับแรงดัดคอนกรีต
ผลการทดสอบกำลังรับแรงดัด แสดงตามตารางที่ 3 และการแอ่นตัว
ของตัวอย่างเทียบกับกำลังรับแรงดัด จะเป็นการเปรียบเทียบส่วนผสมที่ใช้
หินย่อยและกรวดแม่น้ำเป็นส่วนผสม ที่ได้เพิ่มเส้นใยสังเคราะห์เข้าไปใน
ส่วนผสมที่ปริมาณเดียวกัน ที่อายุคอนกรีต 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยที่
รูป 5 (ก) ได้แก่การเปรียบเทียบผลของเส้นใยชนิดต่าง ๆ ที่ปริมาณร้อยละ
0.5 รูปที่ 5 (ข) ได้แก่การเปรียบเทียบผลของเส้นใยชนิดต่าง ๆ ที่ปริมาณ
ร้อยละ 1.0 และ 5 (ค) ได้แก่การเปรียบเทียบผลของเส้นใยชนิดต่าง ๆ ที่
ปริมาณร้อยละ 1.5 พบว่า กำลังรับแรงดัดของคอนกรีตที่ใช้หินย่อย กับ
คอนกรีตที่ใช้กรวดแม่น้ำ มีค่าใกล้เคียงกันเมื่อเพิ่มเส้นใยเข้าไปในส่วนผสม
ในปริมาณร้อ ยละ 0.5 ทั้งคอนกรีตที่ใช้ห ินย่อ ยและกรวดแม่น้ำ ทำให้
พฤติกรรมการแอ่นตัว เพิ่มมากขึ้นและมีค่ากำลังดัดที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ตัวอย่างที่ใช้เส้นใยเส้นใยแก้วที่ปริมาณเส้นใยร้อยละ 0.5 ทำให้เพิ่มกำลัง
รับแรงดัดมากขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้เสริมเส้นใย ส่วน
คอนกรีตที่ใช้เส้นใยโพลีโพรพิลีน และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มีค่ากำลังรับแรง
ดัดใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ไม่ได้เสริมเส้นใย เมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยขึ้นเป็น
ร้อยละ 1.0 ตัวอย่าง G-GF ยังมีค่ากำลังรับแรงดัดที่สูงที่สุด แต่ระยะการ
แอ่นตัวนั้นลดลงจนเท่าตัวอย่างที่ไม่ได้เสริมเส้นใย ส่วนคอนกรีตที่ใช้เส้นใย
โพลีโพรพิลีน และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกันคือ กำลังรับ
แรงดัดมีค่าลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่เสริมเส้นใย และเมื่อ
เพิ่มปริมาณเส้นใยเป็นร้อ ยละ 1.5 กำลังรับ แรงดัดก็จ ะยิ่งลดลงไปอีก
ประมาณร้อยละ 30 ทุกชนิดของเส้นใยมีแนวโน้วใกล้เคียงกัน
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เมื ่ อ เพิ ่ ม เส้ น ใยสั ง เคราะห์ เ ข้ า ไปในส่ ว นผสมคอนกรี ต ทำให้
ความสามารถในการเทได้มีค่าลดลง โดยเฉพาะการเสริมเส้นใยที่ป ริมาณ
ร้อยละ 1.5 ความสามารถในการทำงานของคอนกรีตมีค่าน้อย ทั้งในการ
เคลื่อนย้ายและการเทเข้าแบบทำได้ยาก ปริมาณที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่
ร้อยละ 0.5-1.0
คุณสมบัติในการต้านทานกำลังอัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคราะห์
เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตธรรมดาถือว่ามีผลน้อย ค่ากำลังอัดที่มากที่สุด
คือเส้นใยแก้วที่ปริมาณร้อยละ 0.5 สามารถเพิ่มค่ากำลังอัดมากขึ้นร้อยละ
20 ตามด้วยคอนกรีตที่ใช้เส้นใยโพลีโพรพิลีน และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยเพมขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้กำลังรับแรงอัด
ลดน้อยลง
ความสามารถต้านทานแรงดึงมีผลมากเมื่อมีการเพิ่มเส้นใยสังเคราะห์
เข้าไปในส่วนผสม กำลังลังรับแรงดึงที่มากที่สุดคือเส้นใยแก้ว ที่ปริมาณร้อย
ละ 0.5 สามารถเพิ่ม กำลั ง รับ แรงดึ ง เพิ่ มขึ ้น ร้ อ ยละ 75 เมื่อ เทีย บกั บ
คอนกรีตธรรมดา ตามด้วยคอนกรีตที่ใช้เส้นใยโพลีโพรพิลีน และเส้นใยโพลี
เอสเตอร์ การเสริมเส้นใยเข้าไปในส่วนผสมจะส่งผลให้กับส่วนผสมที่ใช้
กรวดแม่น้ำมากกว่าส่วนผสมที่ใช้หินย่อย
ผลต่อการต้านทานแรงดัด มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากแต่ช่วยชะลอการ
แอ่นตัวของตัวอย่างเมื่อรับแรงและยังสามารถรับแรงได้เมื่อการแอ่นตัวเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ไม่มีการผสมเส้นใย ในบางส่วนผสม
เมื่อเพิ่มเส้นใยเข้าไปแล้วกำลังมีค่าลงลด เช่น ตัวอย่าง G-PE เนื่องจากเมื่อ
มีปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้นความหนาแน่นของคอนกรีต จะน้อยลงเพราะจะถูก
แทนที่ด้วยเส้นใย
เมื่อนำเส้นใยสังเคราะห์มาใช้กับกรวดแม่น้ำทำให้เพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับคอนกรีตที่ใช้กรวดแม่น้ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากคุณสมบัติเชิงกลที่น้อย
กว่าคอนกรีตที่ใช้หินย่อยอยู่แล้วนั้น เมื่อเพิ่มเส้นใยสังเคราะห์ เข้าไปใน
ส่วนผสมทำให้คุณสมบัติเชิงกลดีมากกว่าคอนกรีตที่ ใช้หินย่อยที่ใช้เส้นใย
ชนิดเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าเส้นใยมีส่วนช่วยในการทำงานของมวลรวมอย่าง
มาก

(ก) คอนกรีตผสมเส้นใยร้อยละ 0.5

(ข) คอนกรีตผสมเส้นใยร้อยละ 1.0

เอกสารอ้างอิง
(ค) คอนกรีตผสมเส้นใยร้อยละ 1.5
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับระยะการแอ่นตัวที่กงึ่ กลางคาน

4. บทสรุป
จากงานวิจัยนี้ ศึกษาผลของเส้นใยสังเคราะห์ 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใยแก้ว
เส้ น ใยโพลี โ พรพิ ลิ น และเส้ น ใยโพลี เ อสเตอร์ เพิ ่ ม เข้ า ไปในส่ ว นผสม
คอนกรีตที่อัตราส่วนร้อยละ 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยน้ำหนักของซีเมนต์
และใช้ ม วลรวมหยาบ 2 ชนิ ด คื อ หิ น ย่ อ ยจากภู เ ขา และกรวดแม่น้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตทั้งเชิงกายภาพและเชิงกล โดย
สามารถสรุปผลดังนี้
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คอนกรีตผสมเส้นใยและการต้านทานแรงกระแทกด้วยวิธีตุ้มน้ำหนัก.
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คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยาย
High–strength cellular lightweight concrete made from expanded perlite
คำภี จิตชัยภูมิ1,* และ ปริญญา จินดาประเสริฐ2
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

บทความนี้รายงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตมวล
เบาเซลลูล่ากำลังสูง ทำจากเพอร์ไลต์เผาขยายผสมกับโฟมเหลวชนิดเติม
ฟองอากาศ ความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตมวลเบาประมาณ 800 kg/m3
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุยึดประสาน 0.6 คอนกรีตผ่านการบ่มไอน้ำเมื่อมีอายุ 1
วัน ภายในห้องควบคุมที่อุณหภูมิ 60 °C, 80 °C, และ 100 °C ความชื้น
สั ม พั ท ธ์ 80±5 % ความดั น 2±1 kg/cm2 เป็ น เวลานาน 12 ชั ่ ว โมง
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่แข็งตัวแล้วได้ทำการทดสอบคุณสมบัติ กำลังรับ
แรงอัด การดูดซึมน้ำ การหดตัว แห้ง และ โครงสร้างระดับจุลภาค ผล
การศึกษาพบว่าค่ากำลังรับแรงอัดอยู่ระหว่าง 1.8 – 3.1 MPa ซึ่งมีกำลัง
อัดเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิบ่มไอน้ำที่เพิ่มขึ้น ส่วนการดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อย
ละ 29 – 42 ลดลงตามตามอุณหภูมิบ่มไอน้ำที่เพิ่มขึ้น

คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่น คือ หน่วยน้ำหนักเบา แข็งแรง และ
นำความร้อ นต่ำ คอนกรีตมวลเบานำไปประยุก ต์ ใช้ใ นงานก่ อ สร้ า งได้
หลากหลาย เช่น ฉนวนกันความร้อนหลังคา วัสดุดูดซับเสียงภายในห้อง
พื้นคอนกรีตเททับหน้า (topping) วัสดุถมคอสะพาน และ วัสดุอุดรูโพรง
(void filling) เป็นต้น อาคารที่ก่อผนังด้วยคอนกรีตมวลเบาจะช่วยลดภาระ
การรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้า ง คอนกรีตมวลเบามีความแข็ งแรง
เทียบเท่าอิฐก่อสร้างสามัญ (อิฐมอญ) ที่ใช้กันมานานนับตั้งแต่สมัยโบราณ
คอนกรีตมวลเบาช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร ทำให้ประหยัดไฟฟ้า จาก
การใช้เครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้คอนกรีตมวลเบายังทำให้ผู้บริโภค
ได้รับ ประโยชน์ทางอ้อ ม คือ ลดเวลาในการก่อสร้าง งานแล้ว เสร็จเร็ว
เนื่องจากมีน้ำหนักเบา การทำงานในระหว่างยกประกอบ ติดตั้ง ทำได้ง่าย
[1]
ประเภทของคอนกรี ต มวลเบาเซลลู ล ่ า ( cellular lightweight
concrete, CLC) แบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามขบวนการผลิต [2] แบบแรก
เป็ น ระบบอบไอน้ ำ (autoclaved aerated concrete, AAC) ทำจาก
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (หรือใช้ปูนขาว) ทราย ยิปซั่ม และ ผงอลูมิเนียม
ซึ่งทำหน้าที่ขยายตัวกลายมาเป็นโฟมโดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาทาง
เคมี (chemical expansion) สำหรั บ ขบวนการผลิ ต คอนกรี ต มวลเบา
เซลลูล่าระบบอบไอน้ำนั้น เริ่มจากการผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีและ
รอให้คอนกรีตฟูขึ้นจากการขยายตัวของก๊าซไฮโดรเจน (H2) ที่เกิดจากปูน
ขาวทำปฏิกิริยากับผงอลูมิเนียม เมื่อคอนกรีตผ่านการก่อตัวระยะปลายแล้ว
จะถู ก นำไปบ่ ม ไอน้ ำ ภายใต้ แ รงดั น และอุ ณ หภู ม ิ ส ู ง ในถั ง ออโตเคลป
(autoclave) เป็นเวลา 8 ถึง 10 ชั่ว โมง เพื่อ เร่งกำลังของคอนกรี ต ให้
สามารถนำไปใช้งานได้เร็ว นอกจากนี้การอบไอน้ำยังมีผลดีทำให้ลดการหด
ตัวและความชื้นในเนื้อคอนกรีตลง แบบที่สองเป็นระบบเติมฟองอากาศ
( PRE– FORMED FOAM METHOD) ห ร ื อ โ ฟ ม ค อ น ก ร ี ต ( foamed
concrete) ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และ โฟมเหลว (liquid
foam) หรือ โฟมแข็ง (physically foam) สำหรับขบวนการผลิตโฟมคอน
กรีตนั้นเริ่มจากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และ น้ำ ให้เป็นเนื้อ
เดียวกันด้วยเครื่องผสม ก่อนที่โฟมเหลวซึ่งเป็นสารเพิ่มฟอง (foaming
agent) เจือจางกับน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดจะถูกทำให้เป็นฟองด้วยเครื่อง

คำสำคัญ: กำลังสูง, เพอร์ไลต์เผาขยาย, โฟม, คอนกรีตมวลเบา, ไอน้ำ

Abstract
This paper report on the physical properties of high−strength
cellular lightweight concrete, made from expanded perlite
mixed with pre−formed foam. Dry density of cellular lightweight
concrete about 800 kg/m3. The water−to−binder ratio was 0.6,
the concrete has been cured with steam at age of 1 day in the
temperature control room at 60 ° C, 80 ° C, and 100 ° C, relative
humidity 80±5 %, and pressure of 2±1 kg/cm2 for 12 hours. The
properties of compressive strength, water absorption, drying
shrinkage and microstructure were tested. The testing results
founded that the compressive strength are between 1.8 – 3.1
MPa, which has higher compressive strength as the steam curing
temperature increases. The water absorptions are between 29 –
42 % , which decreases with increasing steam curing
temperature.
Keywords: high–strength, expanded perlite, foam, lightweight
concrete, steam
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กำเนิดโฟม (foam generator) โดยเตรียมไว้ก่อนแล้ว จากนั้นโฟมเหลวจะ
ถูกฉีดผสมลงไปในคอนกรีตสดและผสมต่อไปอีกจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมด
เข้ากันดี จากนั้นคอนกรีตสดจะถูกนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยการเทเข้า
แบบหล่อ หรือ ผ่านการตัดเมื่อคอนกรีตมีอายุประมาณ 4 ชั่วโมง โฟมคอน
กรีตจะผ่านการบ่มชื้นด้วยอากาศโดยใช้แผ่นพลาสติกคลุมไว้เป็นเวลาอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ คอนกรีตจึงจะมีความแข็งแรงพอที่จะนำไปใช้งานได้
เทคโนโลยี CLC ระบบอบไอน้ำได้เข้ามาในอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ประเทศนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 10 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่มักประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม โดยวางขายตามท้องตลาดทั่วไป
เป็นชนิดก้อนที่เรียกว่า คอนกรีตบล็อกหรืออิฐมวลเบา ตามขนาดมาตรฐาน
มอก. 1505–2541 คื อ 7 × 20 × 60 เซนติ เ มตร (cm) มี ร ู ป ลัก ษณ์
ภายนอกเป็นก้อนสีขาว (สีปูนขาว) เมื่อจะนำไปก่อผนังต้องใช้ปูนกาวและ
ปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาเท่านั้น ต่อมาเทคโนโลยี CLC ระบบเติม
ฟองอากาศได้ตามมาในปี พ.ศ. 2548 ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจำหน่าย
นั้นเน้นรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับ CLC ระบบอบไอน้ำ แต่แตกต่างกันที่
CLC ระบบเติมฟองอากาศมีลักษณะเป็นก้อนสีเทา (สีปูน) เมื่อจะนำไปก่อ
ผนังอาจใช้ปูนกาว ปูนฉาบ สำหรั บคอนกรีตมวลเบา หรือ ใช้ปูนก่อ ปูน
ฉาบทั่วไป
การเข้ามาของ CLC ในช่วงแรกยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเท่าใดนัก
เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงหลังได้มีผลการวิจัยและการทดสอบเกี่ยวกับ CLC เผยแพร่ออกมา
เป็นจำนวนมากด้วยคุณสมบัติที่ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ดูดซับเสียง การ
นำความร้อนต่ำเมื่อเทียบกับอิฐมอญ หากนำไปก่อผนังพบว่าคอนกรีตมวล
เบาเหมาะใช้งานกับสภาพอากาศแบบร้อนชื้นของประเทศ ซึ่งอาคารที่ใช้
งานจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ลดน้ำหนักบรรทุกต่อ
โครงสร้างอาคาร งานก่อเสร็จเร็ว อุณหภูมิภายในตัวอาคารต่ำ ซึ่งถ้า
อาคารได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศร่วมด้วยจะทำให้ประหยัดพลังงานการใช้
เครื่อ งปรับ อากาศ ทำให้ CLC ได้รับ ความนิย มจากผู้บ ริโ ภคกันอย่ า ง
แพร่หลายตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ต่อมาค่าแรงขั้นต่ำได้มีการปรั บ ตัว
สูงขึ้นประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้คอนกรีตมวลเบา
ชนิดก้อนก่อได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากขบวนการติดตั้ง (ก่อ ฉาบ) ของ
คอนกรีตมวลเบาชนิดก้อนก่อต้องพึ่งพาแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมี
จุดอ่อนในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความไม่สม่ำเสมอในการผลิต
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ CLC ระบบเติมฟองอากาศ ซึ่งประสบปัญหาในเรื่อง
ความแข็งแรง และ การหดตัวสูงของคอนกรีต อีกทั้งการผลิตที่ต้องรออายุ
บ่มนาน บางครั้งไม่ทันต่อความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบต่อเนื่องไป
ยังผู้บริโภค อาทิเช่น ปัญหาคอนกรีตบล็อกมวลเบาแตกหักในระหว่างขนส่ง
เมื่อ นำไปก่อฉาบแล้วพบว่าผนั งมักเกิดการแตกร้าวในภายหลัง ปัญหา
ดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ CLC ระบบเติมฟองอากาศด้อย
กว่าระบบอบไอน้ำ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบแบบตีกลับ (feedback) มายัง
ผู้ผลิต CLC ระบบเติมฟองอากาศ จนทำให้โรงงานผู้ผลิต CLC ระบบเติม
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ฟองอากาศขนาดย่อมบางรายต้องปิดตัวลง สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
ถึงแม้คอนกรีตมวลเบาที่เคยได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายจนถึงปี
พ.ศ. 2555 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาชนิดก้อนสำหรับก่อ
แต่ภ ายหลังปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาตลาดคอนกรี ต มวลเบาได้ป ระสบ
ปัญ หา คอนกรีตมวลเบาแบบก้อนได้รับความนิยมลดลง เนื่อ งจากต้อง
พึ่งพาแรงงานในการก่อและฉาบผิว ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
รวมทั้งค่าแรงขั้นต่ำได้ปรับตัวสูงขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น โรงงานผู้ประกอบการที่ผลิตคอนกรีตมวลเบามี
จำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันสูง ทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และราคา
เพอร์ไลต์เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ ชื่อ
ว่าหินเพอร์ไลต์ ซึ่งเพอร์ไลต์ตามธรรมชาติยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก
จะต้องนำไปเผาที่อุณภูมิ 980 – 1,000 °C ก่อนเพื่อให้เพอร์ไลต์ขยายตัว
เช่นเดียวกับเวอร์มิคูไลท์ เมื่อเผาแล้ว เรียกว่า เพอร์ไลต์เผาขยาย มีความ
หนาแน่นประมาณ 95 – 145 kg/m3 และขยายตัวออกไปได้ตั้งแต่ 4 ถึง
20 เท่าของปริมาตรเดิม ทำให้เปลี่ยนสภาพเป็นสารที่มีน้ำหนักเบา มีความ
พรุนสูง และมีลักษณะคล้ายหินพูมิซ สารที่ได้จากการขยายตัวของหิน เพอร์
ไลต์นี้เรียกว่า เพอร์ไลต์ ซึ่งมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายอากาศ
ได้ดี เพอร์ไลต์เมื่อขยายตัวแล้วมี เสถียรภาพดี มีการยุบตัวน้อย ราคาไม่
แพงนักจึงนิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ [3]
หินเพอร์ไลต์เป็นหินภูเขาไฟเนื้อแก้ว ที่มีส่วนประกอบของออกไซด์ของ
ธาตุ ซ ิ ล ิ ก้ า ค่ อ นข้ า งสู ง ประมาณร้ อ ยละ 70 หรื อ มากกว่ า มี น ้ ำ เป็ น
ส่วนประกอบประมาณร้อยละ 2 ถึง 5 ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารเคมี
อื่นๆ ได้ง่ายนัก จัดอยู่ในพวกสารเฉื่อยต่อปฏิกิริยาทางเคมี เนื้อแก้วของ
หินเพอร์ไลต์จะมีการเปลี่ยนสภาพแก้วเป็นผลึก (diversification) เมื่ออายุ
ของหินเพอร์ไลท์มากขึ้น ดังนั้นหินเพอร์ไลต์ที่มีคุณภาพดีและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น เนื้อแก้วจะต้องไม่เปลี่ยนสภาพเป็นผลึก เพอร์ไลต์
ถูกนำมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณที่
ผลิตได้ทั้งโลก เนื่องจากมีคุณสมบัติ น้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ ความ
พรุนสูง และทนไฟ ด้วยคุณสมบัติเด่นดังกล่าว เพอร์ไลต์จึงถูกนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ฝ้าเพดาน และผลิตภัณฑ์ยิปซั่มแผ่นเรียบบาง
เพอร์ไลต์เป็นส่วนผสมที่ทำให้กระเบื้องไม่เป็นตัวนำความร้อน คลื่นเสียง
ทะลุผ่านไม่ได้ มีความหนาแน่นต่ำ และเป็นวัสดุทนไฟ เมื่อนำไปผสมกับ
ปูนซีเมนต์จะทำให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา เมื่อนำไปฉาบผนัง
ตึกหรือเพดานจะทำให้ปู นสามารถยึดติดผนังได้ดี แห้งเร็ว โดยไม่เกิดรอย
ร้าวเนื่องจากคอนกรีตมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
งานวิจ ัย นี้ ได้เน้นศึกษา CLC ระบบเติมฟองอากาศอบไอน้ำภายใต้
แรงดันต่ำให้มีกำลังสูงภายในระยะเวลาสั้น เพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นแผงผนัง
หล่อสำเร็จรูปพร้อมยกติดตั้งและก้อนคอนกรีตบล็อกมวลเบาสำหรับก่อ
ผนังทั่วไป
อนึ่ง CLC ระบบเติมฟองอากาศมีจุดแข็งในด้านต้นทุนการผลิตต่ำ การ
ประยุกต์ใช้งานทำได้หลากหลาย ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันตลาดได้
เมื่อเทียบกับ CLC ระบบอบไอน้ำแรงดันสูง
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษากำลังรับแรงอัดของ CLC ระบบเติมฟองอากาศทำจากเพอร์
ไลต์ เ ผาขยาย (expanded perlite, EP) ผสมกั บ สารเพิ ่ ม ฟองอากาศ
ความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตมวลเบาประมาณ 800 kg/m3 อัตราส่วน
น้ำต่อวัสดุยึดประสาน (binder, b) เท่ากับ 0.6 บ่มไอน้ำทีอ่ ุณหภูมิ 60 °C,
80 °C, และ 100 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 80±5 % ความดัน 2±1 kg/cm2
เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังทดสอบคุณสมบัติ การดูดซึมน้ำ การ
หดตัวแห้ง และ โครงสร้างระดับจุลภาค ของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

3. วิธีการศึกษา

รูปที่ 1 เม็ดเพอร์ไลต์เผาขยาย a) ภาพถ่ายปกติ b) ภาพขยาย

3.1 วัสดุ
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
(ordinary Portland cement, OPC) จากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ความถ่ว งจำเพาะเท่า กับ 3.15 ความละเอีย ดของเม็ ดซีเ มนต์ จ ากการ
ทดสอบพื้นที่ผิวจำเพาะตามวิธีของเบลน (Blaine's fineness modulus)
เท่ากับ 3,620 g/cm2 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 50 หรือ d50 ของ
เม็ดปูนซีเมนต์จากการทดสอบด้วยวิธี Laser Particle Analyzer เท่ากับ
8.82 µm
เพอร์ไลต์เผาขยาย (expanded perlite, EP) ที่ใช้ในการศึกษาเป็นหิน
เพอร์ไลต์ดิบผ่านการบดละเอียดและผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงจนเกิดการ
ขยายตัว มีลักษณะสีขาว (รูปที่ 1a) เมื่อนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
พบว่าโปร่งแสง เนื้อภายในเป็นโพรง ดังรูปที่ 1b มีหน่วยน้ำหนักแห้งสภาพ
หลวมเท่ากับ 175 kg/m3 ความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.98 ขนาดอนุภาค
เฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ d50 เท่ากับ 45.0 µm ความละเอียดของเม็ด EP จาก
การทดสอบพื้นที่ผิวจำเพาะตามวิธีของเบลนเท่ากับ 4,168 g/cm2 เพอร์
ไลต์เผาขยายได้มาจากแหล่งแร่ เพอร์ไลต์บนเขาพนมฉัตร ตั้งอยู่ ตาบล
มหาโพธิ อาเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุร ี
สารเพิ่มฟอง (foaming agent) ที่ใช้ในการศึกษา เป็นสารเพิ่มฟอง
สังเคราะห์ชนิดประจุลบ ภายหลัง เจือจางน้ำ (water, w) และเมื่อฉีดออก
จากปืนฉีดของเครื่องสร้างฟองจะขยายตัว ให้ฟองในปริมาณมาก ความ
หนาแน่นหรือหน่วยน้ำหนักเฉลี่ยของฟองเหลวเท่ากับ 65 kg/m3 ลักษณะ
ฟองเหลวดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ฟองเหลว

3.2 ปฏิภาคส่วนผสม
ในการออกแบบส่ว นผสมคอนกรีต ได้ ใช้เพอร์ ไลต์ เผาขยายแทนที่
ปู น ซี เ มนต์ใ นปริม าณร้ อ ยละ 5, 10, และ 20 โดยน้ ำ หนัก ของวัสดุยึด
ประสาน (binder, b) อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุยึดประสาน (w/b) เท่ากับ 0.6
ควบคุมความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเท่ากับ 800 kg/m3
ในการคำนวณส่วนผสมคอนกรีตได้กำหนดความหนาแน่นแห้ง (ovendry density) คงที่ไว้ ส่วนน้ำที่ผสมคอนกรีต ถือว่า 20 % ของน้ำหนัก
ซีเมนต์ต้องทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่น กลายเป็นของแข็งหรือ ซีเมนต์เจล ฉะนั้น
ถ้าต้องการความหนาแน่นแห้งที่ 800 kg/m3 ปริมาณปูนซีเมนต์จึงเท่ากับ
666.7 กิโลกรัม ต่อคอนกรีต 1 m3 เพราะว่าน้ำหนักคอนกรีตส่วนหนึ่งมา
จากน้ำ หนัก น้ำ เท่า กับ (20  800) (100 + 20) = 133.3 กิโ ลกรัม ทั้งนี้
ความหนาแน่นของคอนกรีตสัมพันธ์กับปริมาณโพรงอากาศ (air pores) ที่
ได้จากปริมาณฟองเหลวที่จะฉีดใส่เข้าไป ซึ่งมาจากการแก้สมการที่ 1 และ
ปฏิภาคส่วนผสมของ CLC แสดงไว้ในตารางที่ 1
Dd =

(W

w

Ww + Wc + W f

1000) + (Wc 3.15  1000) + V f

(1)



เมื่อ Dd คือ Design density of cellular lightweight concrete
มีหน่วยเป็น kg/m3, Ww คือ Weight of water มีหน่วยเป็น kg, Wc คือ
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Weight of cement มีหน่วยเป็น kg, Wf คือ Weight of foam required
มีหน่วยเป็น kg, Vf คือ Volume of foam required มีหน่วยเป็น m3
ตารางที่ 1 ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
No. Specimen

%
Poz

Mix proportion (kg/m3)
Binder (b)
Water (w)
for for
OPC
EP
total
paste foam
666.67
353 46 399
633.37 33.34 355 44 399
600.03 66.67 356 43 399
533.36 133.34 359 40 399

f

w/b

1 0.6D800CON 1.14 0.6
2 0.6D800EP5 5
1.11 0.6
3 0.6D800EP10 10
1.11 0.6
4 0.6D800EP20 20
1.00 0.6
หมายเหตุ
- OPC = ordinary Portland cement, EP = expanded perlite, CON =
control mix, w/b = water-to-binder ratio, D = dry density, S = sand, f =
foaming agent, Poz = pozzolan, paste = cement paste
- SGEP = 0.98, SGOPC = 3.15, f : w = 1 : 40, foam density = 65 kg/m3

3.3 การผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
การผลิต CLC ทำได้โดยเตรียมวัสดุผสม ปูนซีเมนต์ เพอร์ไลต์เผาขยาย
ชั่งน้ำหนัก โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกนำปูนซีเมนต์และเพอร์ไลต์เผา
ขยายมาผสมกันในถุงพลาสติกให้วัสดุทั้งสองเข้ากัน พร้อมทั้งเตรียมน้ำไว้
คอยผสม ส่วนที่สองนำน้ำเจือจางสารเพิ่มฟองในอัตราส่วนน้ำต่อสารเพิ่ม
ฟอง 1 : 40 โดยน้ำหนัก จากนั้นเทลงในถังสำหรับให้เครื่องสร้างฟองดูด
จากนั้นทดสอบความหนาแน่นของฟองเหลวโดยการฉีดลงบนถังความจุ 20
ลิตร ทำการชั่งน้ำหนักฟองพร้อมทั้งบันทึกค่ามีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) นำ
ค่าที่ได้หารด้วยปริมาตรถัง มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) ค่าที่ได้คือความ
หนาแน่นของฟองเหลวมีหน่วยเป็น kg/m3 ทำเช่นนี้ถึง 3 ครั้ง จากนั้นนำ
ค่ามาเฉลี่ยกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบส่วนผสมของ CLC
การผสมคอนกรีตเริ่มจากเทน้ำที่เตรียมไว้ลงไปในเครื่องผสมเป็นอันดับ
แรก จากนั ้น เทปู นซี เ มนต์ แ ละเพอร์ไ ลต์ เ ผาขยายลงไป ผสมต่ อ ไปจน
ส่วนผสม (w + OPC + EP ) เข้ากันดี เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว จึงฉีดฟอง
เหลวจากปืนฉีดของเครื่อ งสร้า งฟองลงไปในเครื่อ งผสมคอนกรีต เมื่อ
ส่ว นผสมทั้งหมด (w + OPC + EP + foam) เข้า กันดีจ นกลายเป็นเนื้อ
เดียวกัน จึงเทส่วนคอนกรีตสดลงแบบหล่อก้อนตัวอย่าง (mold) ขนาดต่าง
ๆ จากนั้นปล่อยไว้ 24±2 ชั่วโมง จึงทำการแกะแบบออก นำไปบ่มโดยการ
ห่อด้วยแผ่นพลาสติกใสสำหรับส่วนผสมควบคุม (control mixture) หรือ
นำไปบ่มไอน้ำสำหรับส่วนผสมที่บ่มภายใต้อุณหภูมิ 60 °C, 80 °C, และ
100 °C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 80±5 %
3.4 การทดสอบ
3.4.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัด
การทดสอบกำลั ง รั บ แรงอั ด (compressive strength) ของ CLC
ทำได้โดยหล่อแท่งทดสอบคอนกรีตมวลเบาด้วยแบบหล่อมาตรฐานขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร (cm) สูง 30 เซนติเมตร (cm) โดยตัก
หรือเทคอนกรีตใส่ลงในแบบหล่อหรือโมลด์ (mold) ดังกล่าว พร้อมทั้งเคาะ
ข้า งแบบเล็ก น้อ ย ปาดผิว คอนกรีตให้เรีย บเสมอขอบ ปิดทับ ด้ว ยแผ่น

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

พลาสติกเพื่อป้องกันน้ำระเหยออก ปล่อยไว้ 24±4 ชั่วโมง จึงทำการถอด
แบบหล่อออก จากนั้นห่อแท่งทดสอบด้วยแผ่นพลาสติกหรือนำไปบ่มใน
ห้องบ่มไอน้ำที่อุณหภูมิและความชื้นตามที่กำหนด จนกระทั่งถึงวันทดสอบ
กำลัง โดยอัตราการให้แ รงกดบนแท่งทดสอบอยู่ระหว่า ง 0.14 – 0.34
MPaวินาที วิธีการทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C 39 (2003) [4]
3.4.2 การทดสอบการดูดซึมน้ำ
การทดสอบการดูดซึมน้ำ (water absorption) ของ CLC ทำได้โดยเอา
ก้อนตัวอย่างขนาด 10 × 10 × 10 cm ที่มีอายุ 3 วัน จำนวน 3 ก้อน แช่ไว้
ในน้ำเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดจึงเอาออกจากน้ำแล้วใช้ผ้าซับน้ำ
ส่วนเกินที่ผิว พร้อมทั้งชั่งน้ำหนักภายในเวลา 30 วินาที ซึ่งค่าที่ได้เป็น
น้ำหนักของคอนกรีตมวลเบาและน้ำหนักของน้ำที่ซึมเข้าไป จากนั้นนำก้อน
ตัวอย่างอบที่อุณหภูมิ 110±5° C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดจะนำ
ก้อนตัวอย่างออกจากเตาอบ ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมหิ ้องจึงชั่งน้ำหนัก ค่าที่
ได้เป็นน้ำหนักแห้ง
จากนั้นนำค่าที่ได้คำนวณหาอัตราการดูดซึมน้ำใน
สมการที่ 2 การดูดซึมน้ำของแต่ละก้อนนำมาเฉลี่ยกันจำนวน 3 ก้อน
ตัวอย่าง วิธีการทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C 642 [5]
(W − Wdry )
(2)
Water absorption (%) = sat
100
Wdry

เมื่อ Wsat คือน้ำหนักตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำชั่งในอากาศ, และ Wdry คือ
น้ำหนักตัวอย่างอบแห้ง
3.4.3 การทดสอบความพรุน
การทดสอบความพรุน (porosity) แต่เดิมที่ใช้เทคนิคการแทนที่
ช่องว่างด้วยปรอทภายใต้ระบบสุญญากาศตามวิธกี ารทดสอบของ Gaafar
[6]
โดยใช้เครื่องมือทดสอบหาความพรุนแบบอิ่มตัวด้วยน้ำในระบบ
สุญญากาศ ซึ่งวิธกี ารทดสอบคล้ายกับที่พัฒนาโดย Cabrera and
Lynsdale [7] ทำได้โดยการเอาก้อนตัวอย่างของคอนกรีตมวลเบา
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm สูง 30 cm ตัดให้มีขนาด 3 ×
3 × 1.5 cm อบแห้งที่อุณหภูมิ 110±5 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งชั่ง
น้ำหนัก จากนั้นทำให้ก้อนตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำในภายใต้ระบบสุญญากาศ
แล้วชั่งน้ำหนักในอากาศและในน้ำ จากนั้นนำค่าที่ได้แทนค่าลงไปในสูตร
สมการที่ 3 เพื่อหาค่าความพรุน
(W − W )
(3)
Porosity (%) =
100
(W − W )
เมื่อ Wsat คือน้ำหนักตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำชั่งในอากาศ, Wwat คือ
น้ำหนักตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำชั่งในน้ำ, และ Wdry คือน้ำหนักตัวอย่างอบแห้ง
3.4.4 การทดสอบการหดตัวแห้ง
การทดสอบการหดตัวแห้ง (drying shrinkage) ของ CLC ทำได้โดย
การหล่อคอนกรีตมวลเบาด้วยแบบหล่อมาตรฐานขนาด 75 × 75 × 285
มิลลิเมตร (mm) พร้อมติดตั้งหัว ปุ่ม (stud) เพื่อหาค่าการหดตัวแห้งเฉลี่ย
ของแท่งตัวอย่าง ภายหลังถอดแบบที่อายุ 24 ชั่วโมง จึงนำคอนกรีตไปบ่ม
ในน้ำเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างวัดความยาวเทีย บกับแท่งโลหะ
ความยาวมาตรฐานคงที่ (285 mm) ซึ่งจะเป็นค่าความยาวเริ่มต้น จากนั้น
นำชิ้นตัวอย่างบ่มไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 23±2°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50±2
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% ทำการวัดความยาวของแท่งตัวอย่างจำนวน 3 แท่ง เป็นเวลา 3, 7, 28,
60, และ 90 วัน นับจากวันที่ปล่อยให้หดตัวแห้ง
ค่ า ความยาวที ่ ว ั ด ได้ ท ี ่ อ ายุต ่ า ง ๆ สามารถนำไปคำนวณค่ า อั ตรา
ความเครียด (strain) ของการหดตัวแห้ง ได้จากสมการที่ 4
L =

L − Li
Lg

(4)

เมื่อ L คือ ค่าการเปลี่ยนแปลงความยาวหรือหดตัวแห้ง มีหน่วย
เป็น mm/mm,
Lคือ ความยาวของแท่งตัวอย่างที่อายุต่าง ๆ มีหน่วย
เป็น mm, Li คือ ความยาวเริ่มต้นของแท่งตัว อย่า งมีห น่วยเป็น mm,
Lg คือ Gauge length เท่ากับ 250 mm
3.4.5 การบ่มไอน้ำ
การบ่มคอนกรีตด้วยไอน้ำแรงดันต่ำ (low pressure steam curing)
ทำได้โ ดยแกะก้อ นตัว อย่างออกจากแบบหล่อ เมื่อคอนกรีต มีอายุครบ
24±2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบ่มไอน้ำภายใต้แรงดันต่ำที่ความดันไม่ เกิน
0.2±0.1 MPa ที่อุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 60 °C ถึง 100 °C เป็นเวลานาน
12 ชั่วโมง ซึ่งการให้อุณหภูมิแก่ตัวอย่างมีขบวนการเพิ่ม การคงที่ และ
การลดอุณหภูมิเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่ว งที่ 1 เพิ่มไอน้ำ ให้ก ับ คอนกรีตอย่า งช้า ๆ ด้ว ยอัตราการเพิ่ ม
อุณหภูมิ 5 °C/ชั่วโมง จนกระทั่งถึงอุณหภูมิสูงสุดตามที่กำหนด
ช่วงที่ 2 รักษาอุณหภูมิสูงสุดของไอน้ำให้คงที่จนกระทั่งใกล้จะสิ้นสุด
การบ่มก่อน 1 ชั่วโมง จึงหยุดการให้ความร้อน
ช่วงที่ 3 ปล่อยให้อุณหภูมิลดลง จนกระทั่งเท่ากับอุณหภูมิห้อง

4. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
ส่วนผสมต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 เมื่อนำไปผลิตคอนกรีต พบว่าส่วนผสม
0.6D800EP20 ไม่สามารถขึ้นรูป ให้เป็น CLC ได้เนื่องจากปริมาณน้ำ ไม่
เพียงพอที่ทำให้ความข้นเหลวของคอนกรีตเพียงพอต่อความสามารถไหลได้
(flowability)
4.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด
แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด ของ CLC แสดงในตารางที่ 2
พบว่า กำลังรับ แรงอัด บ่ม อุณหภูมิ ห ้อ งปกติ ที่ 28 วัน สำหรับ ส่ว นผสม
0.6D800CON เท่ากับ 2.80 MPa ส่วนกำลังรับแรงอัดบ่มอุณหภูมิห้องปกติ
ที่ 28 วัน ของส่วนผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย EP ในปริมาณร้อยละ 5 และ
10 เท่ากับ 2.79 MPa และ 2.44 MPa สำหรับส่วนผสม 0.6D800EP5 และ
0.6D800EP10 ตามลำดับ ซึ่งให้ก ำลังรับ แรงอัด ลดลงตามปริมาณการ
แทนที่ EP ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นลดลงตาม
ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ลดลง (ตารางที่ 1)
กำลังรับแรงอัดของ CLC ที่ผ่านการอบหรือบ่มไอน้ำที่อุณหภูมิ 60° C
เท่ า กั บ 1.76, 1.94, และ 1.82 MPa สำหรั บ ส่ ว นผสม 0.6D800CON,
0.6D800EP5, และ 0.6D800EP10 ตามลำดับ ซึ่งส่วนผสม0.6D800EP5
ให้กำลังรับแรงอัดสูงกว่าส่วนผสม 0.6D800EP10 ส่วนกำลังรับแรงอัดของ
CLC ที่ผ่านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 80° C เท่ากับ 2.22, 2.47, และ 2.32
MPa สำหรับส่วนผสม 0.6D800CON, 0.6D800EP5, และ 0.6D800EP10

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ตามลำดับ ซึ่งส่วนผสม 0.6D800EP5 ให้กำลังรับแรงอัดสูงกว่า ส่วนผสม
0.6D800EP10 เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานิคและปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
กำลังรับแรงอัดของ CLC ที่ผ่านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 100° C เท่ากับ
2 . 71, 3 . 0 5 , แ ล ะ 2 . 8 6 MPa ส ำ ห ร ั บ ส ่ ว น ผ ส ม 0. 6D800CON,
0.6D800EP5, และ 0.6D800EP10 ตามลำดับ ซึ่งส่วนผสม0.6D800EP5 มี
แนวโน้มให้กำลังรับแรงอัดสูงสุดกว่าส่วนผสม 0.6D800EP10 เช่นเดียวกับ
การบ่มที่อุณหภูมิ 60° C และ 80° C เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานิคทำให้
คอนกรีตได้ผลิตภัณฑ์ C−S−H ที่เพิ่มขึ้น
สำหรับส่วนผสม 0.6D800EP10 ที่ให้กำลังอัดต่ำกว่า 0.6D800EP5
นั้น ขอแนะนำว่าการแทนที่ซีเมนต์ด้วย EP ในระดับปริมาณร้อยละ 10
สำหรับ w/b = 0.6 เพราะว่า EP มีป ริมาณไม่ พ อเหมาะ (ปริมาณมาก
เกินไป)
เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิอบไอน้ำต่อกำลังรับแรงอัดของ CLC พบว่า
กำลังคอนกรีตมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอุณหภูมิอบไอน้ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการอบไอ
น้ำที่อุณหภูมิ 100° C ให้กำลังรับแรงอัดสูงกว่าการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 80°
C และ 60° C เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิคให้ประสิทธิผลดี
ในอุณหภูมิและความชื้นสูง
ตารางที่ 2 กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
No.

Symbol

1
2
3
4

0.6D800CON
0.6D800EP5
0.6D800EP10
0.6D800EP20

Compressive strength (MPa)
%
Ambient room Steam curing for 12 hours
Poz
60 °C 80 °C 100 °C
at 28 days
2.80
1.76
2.22
2.71
5
2.79
1.94
2.47
3.05
10
2.44
1.82
2.32
2.86
20
-

4.2 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ
ตารางที ่ 3 แสดงผลการทดสอบการดู ด ซึ ม น้ ำ ของ CLC บ่ ม ใน
อุณหภูมิห้องปกติที่อายุ 28 วัน และ บ่มในตู้อบไอน้ำที่อุณหภูมิ 60 °C, 80
°C, และ 100 °C พบว่าการดูดซึมน้ำ ลดลงตามอุณหภูมิบ่มที่เพิ่มขึ้น และ
การดูดซึมน้ำของ CLC บ่มปกติที่อายุ 28 วัน ต่ำกว่าคอนกรีตที่บ่มไอน้ำ
การดูดซึมน้ำของ CLC อยู่ระหว่าง 29 % – 42 % คล้ายผลงานวิจัยที่พบ
โดย Kunhanandan and Ramamurthy (2007) [8]
ตารางที่ 3 การดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
Water absorption
(%)

No.

1
2
3

Symbol

0.6D800CON
0.6D800EP5
0.6D800EP10

%
Poz Ambient room
at 28 days
5
10

33.1
29.1
30.8

60 °C

80 °C

100 °C

42.0
36.4
37.6

39.5
34.0
35.6

37.9
32.0
33.5

4.3 ผลการทดสอบความพรุน
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความพรุนรวมของ CLC บ่มปกติที่อายุ
28 วัน และบ่มในตู้อบไอน้ำที่อุณหภูมิ 60° C, 80° C, และ 100° C ความ
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พรุนรวมของ CLC บ่มปกติที่อายุ 28 วัน ต่ำกว่าความพรุนของ CLC บ่มไอ
น้ำ นอกจากนี้ยังพบว่าความพรุนรวมสัมพันธ์กับการดูดซึมน้ำ โดยการดูด
ซึมน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความพรุนรวมที่เพิ่มขึ้น ค่าความพรุนรวมของ
CLC อยู่ระหว่า ง 33 % – 45 % คล้า ยผลงานวิจ ัย ที่พ บโดย Kearsley
and Wainwright (2001) [9]
ตารางที่ 4 ความพรุนรวมของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า
No.

1
2
3

%
Poz Ambient room
at 28 days

Symbol

0.6D800CON
0.6D800EP5
0.6D800EP10

5
10

Total porosity
(%)

37.0
33.0
35.0

60 °C

80 °C

100 °C

45.2
39.0
39.9

42.0
37.7
38.8

40.0
35.5
36.0

4.4 ผลการทดสอบการหดตัวแห้ง
ผลการทดสอบการหดตัวแห้งของ CLC พบว่ามีอัตราการหดตัวมาก
ในช่วงอายุต้น การหดตัวเริ่มลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นเกือบคงที่ในช่วงอายุ
ปลาย โดยส่วนผสมควบคุม (0.6D800CON) มีอัตราการหดตัวสูงสุดในทุก
ส่วนผสม ดังรูปที่ 3 เนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์และปริมาณน้ำในช่องว่าง
ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการดูดซึมน้ำ (ตารางที่ 3) และความพรุน (ตารางที่ 4)
อย่างไรก็ตามการหดตัวของ CLC มีอัตราการหดตัวที่ลดลงเมื่อคอนกรีตได้
ผ่า นการอบไอน้ำ แล้ว โดยส่วนผสม 0.6D800EP10 อบไอน้ำที่อุณหภูมิ
100° C ให้อัตราการหดตัว ต่ำ สุ ดในทุกส่วนผสม นี้เป็นเพราะว่า ผลของ
ปริมาณปูนซีเมนต์ ความชื้น และอุณหภูมิบ่ม
0.6D800CON

0

Drying shrinkage strain, 10 -6 mm/mm

0

25

50

75

100

125
150
0.6D800_T60
0.6D800_T80

-500

0.6D800EP5
0.6D800EP5_T60
0.6D800EP5_T80

-1500

0.6D800EP5_T100
0.6D800EP10

-2000

0.6D800EP10_T60
0.6D800EP10_T80

-2500

เซลลูล่าอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 60° C, 80° C, เล็กน้อย และ บ่มปกติ 28 วัน
ซึ่งการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 60° C และ 80° C ให้กำลังรับแรงอัดต่ำกว่า
คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าบ่มปกติที่อายุ 28 วัน ส่วนการบ่มไอน้ำที่อุณหภูมิ
100° C ของส่วนผสมควบคุม ให้กำลังรับแรงอัด ต่ำกว่าคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่าที่บ่มปกติที่อายุ 28 วัน
การดูดซึมน้ำ ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ลดลงตามอุณหภูมิบ ่ มที่
เพิ่มขึ้น การดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าบ่มปกติอายุ 28 วัน ต่ำ
กว่าการบ่มด้วยไอน้ำ การดูดซึมน้ำสัมพันธ์กับความพรุน คือ การดูดซึมน้ำ
เพิ่มขึ้นตามปริมาณความพรุนรวมที่เพิ่มขึ้น
การบ่ม ด้วยไอน้ำช่วยทำให้ลดการหดตัวแห้งของคอนกรีตมวลเบา
เซลลูล่า ลง โดยส่วนผสมที่ใส่ EP แทนที่ซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 10 ให้
อัตราการหดตัวแห้งต่ำสุดในทุกส่วนผสม
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0.6D800EP10_T100

-3000

Curing age, Days

รูปที่ 3 อัตราการหดตัวแห้งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า

5. สรุปผลการศึกษา
การผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า โดยใส่ EP แทนที่ซีเมนต์ในระดับ
ปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 20 % โดยน้ำหนักของวัสดุยึดประสาน สำหรับ
w/b เท่ากับ 0.6 ความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า 800
kg/m3 ไม่สามารถขึ้นรูปได้เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่ใส่ EP แทนที่ปูนซีเมนต์
อบไอน้ำที่ อุณหภูมิ 100° C ให้ก ำลัง รับ แรงอัดสูงกว่า คอนกรีตมวลเบา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณสมบัติโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic
modulus) ของคอนกรี ต ให้ มี ค ่ า มากกว่ า คอนกรี ต กำลั ง สูง ทั ่ว ไป เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในส่วนโครงสร้างที่ต้องการความแข็งเกร็ง (Rigidity) เป็นพิเศษ
เช่น เสาตอม่อโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือผนังรับแรงเฉือนในอาคาร
สูงชะลูด เพื่อลดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างภายใต้แรงกระทำ แม้การใช้
คอนกรีตกำลังสูงจะสามารถให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่มากขึ้น แต่เนื่องจากมี
ราคาแพงจึงไม่มีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้จะอาศัยการปรับเปลี่ยนวัสดุ
มวลรวมหยาบเป็นหินบะซอลต์ขนาดระหว่าง 9.5-25 มม. และตะกรันจาก
เตาอาร์คไฟฟ้า (EAF slag) ขนาดระหว่าง 9.5-19 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติทาง
กลดีกว่าหินปูน การศึกษาพิจารณาแหล่งหินบะซอลต์จ ากโรงโม่หินในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 แหล่ง และแหล่ง ตะกรันจากโรงหลอม
เหล็กในเขตภาคตะวันออกอีก 1 แหล่ง โดยทำการออกแบบส่วนผสมที่
เหมาะสม แล้ว หล่อตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบหาค่ากำลังรับ
แรงอัดและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 14 และ 28 วัน จากนั้นจึงเปรียบเทียบ
กับค่าที่ได้จากตัวอย่างคอนกรีตที่พัฒนาขึ้นกับคอนกรีตทั่วไปที่ใช้วัสดุมวล
รวมเป็นหินปูน จากผลการทดสอบพบว่าการใช้ ตะกรันจากเตาอาร์คไฟฟ้า
สามารถเพิ่มค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตได้ มาก ทั้งประหยัดกว่าการใช้
คอนกรีตกำลังสูงอย่างมีนัยสำคัญ
คำสำคัญ: คอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูง, โครงสร้างแข็งเกร็ง, หินบะซอลต์,
ตะกรันจากเตาอาร์คไฟฟ้า

Abstract
This research objective is to develop high elastic modulus
concrete over existing high strength concrete in order to apply
to the structures those required special high rigidity or stiffness
such as pier columns of high-speed rail projects and slender tall
buildings to reduce the displacements under loadings. To
increase the elastic modulus, high strength concrete can be
adopted, however it is found to be ineffectiveness due to its
high cost. In this research, the coarse aggregates using basalt

rocks having size between 9.5 - 25 mm and EAF slag having size
between 9 . 5 - 1 9 mm are used instead of conventional
limestone aggregates. Both basalt aggregate and EAF slag exhibit
better mechanical properties than limestone aggregate. The
study considers two sources of basalt rock produced from
different crushing plant in Northeastern of Thailand and EAF slag
produced from steel manufactures in Eastern of Thailand. Based
on appropriate mix design, the compressive strength as well as
elastic modulus of the developed concrete specimen are tested
at 14 and 28 days. The obtained results are compared with
normal concrete specimen using limestone as coarse aggregate.
It is found that the proposed concrete using EAF slag can
significantly enhanced the elastic modulus with more cost
effective than conventional high strength concrete.
Keywords: High Elastic Modulus Concrete, Rigid Structure,
Basalt Aggregate, EAF slag

1. บทนำ
คอนกรี ต เทคโนโลยี ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงและพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว
นับ ตั้งแต่การค้นพบและเป็นวัสดุที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมก่อ สร้างอย่าง
กว้ า งขวาง เนื ่ อ งจากคอนกรี ต มี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บหลายประการ เช่ น
ความสามารถในการหล่อ ความประหยัด ความทนทาน และความสามารถ
ต้านการเคลื่อนตัวของโครงสร้างภายใต้แรงกระทำ ซึ่งมีความเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างแข็งเกร็งพิเศษ เช่น เสาตอม่อของโครงการ
รถไฟความเร็วสูงที่ต้องออกแบบให้ เกิดการเคลื่อนตัวที่ต่ำมากภายใต้แรง
เบรคและเร่งเครื่องของขบวนรถ หรือผนังรับแรงเฉือนในอาคารสูงชะลูดที่
ต้องออกแบบให้มีการเคลื่อนตัวภายใต้แรงลมที่ต่ำกว่าเกณฑ์การใช้งานตาม
มาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic modulus)
มีความสำคัญ มากกว่า กำลั งของคอนกรี ต การพัฒนาคอนกรี ตโมดู ลั ส
ยืดหยุ่นสูง จึงจำเป็นเมื่อต้องออกแบบโครงสร้างคอนกรีตที่การเคลื่อนตัว
เป็นข้อจำกัดหลักในการออกแบบ
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ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอนกรีต มีมา
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง แต่มีแค่ส่วนน้อยที่จะสนใจเรื่องการพัฒนา
โมดูลัสยืดหยุ่น แต่ในทางกลับกัน โมดูลัสยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก
ในโครงสร้างคอนกรีต โดยเฉพาะโครงสร้างแข็งเกร็งพิเศษ จึงมีความจำเป็น
อย่างมากที่จะต้องพัฒนาคอนกรีตโมดูลัสยืดหยุ่นสูง
คอนกรีตเป็นวัสดุผสมประกอบด้วย มวลรวมซึ่งจะถูกเติมด้วย ซีเมนต์
เพสต์ (Cement paste) ในช่องว่างระหว่างมวลรวมเพื่อยึดติดมวลรวมเข้า
ด้วยกัน มีเนื้อไม่สม่ำเสมอ เปราะ และพฤติกรรมจะแปรผันตามแรงที่มา
กระทำ ตัวแปรที่ส่งผลสำคัญต่อโมดูลัสยืดหยุ่นคือ เนื้อซีเมนต์ รอยต่อ
ระหว่างซีเมนต์กับมวลรวม และมวลรวม โดยประมาณ 75% ของปริมาตร
คอนกรีตเป็นปริมาตรของมวลรวม คุณสมบัติของมวลรวมจึงมีผลกระทบ
อย่า งมากต่อ สมรรถนะของคอนกรีต ดังนั้น การพัฒนาคอนกรีตโมดูลัส
ยืดหยุ่นสูงจึงมักมุ่งเน้นการปรับปรุงสัดส่วนผสม ขนาดและคุณสมบัติของ
มวลรวมในคอนกรีต
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พัฒนากำลังจากการปรังปรุงกระบวนการไฮเดรชั่น (Hydration process)
ในคอนกรีต [11] และกำลังของคอนกรีตได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากการ
กระจายขนาดของมวลรวม ซึ่งปัจจัยสำคัญของการอัดแน่นมวลรวมนั้นคือ
การให้มวลรวมขนาดเล็กเติมเต็มในช่องว่างระหว่า งอนุภาคมวลรวมขนาด
ใหญ่ โดยการใช้ขนาดคละและสัดส่วนที่เหมาะสม [12]
2.2 หินบะซอลต์

หินบะซอลต์เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวา (Lava) พบได้ใน
หลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่มีสีดำ ถูกนำมาใช้เป็นมวลรวมในการผลิต
คอนกรีต เนื่องจากหินบะซอลต์นั้นมีเนื้อแน่น ทนทานและการดูดซึมน้ำ
น้อยกว่าหินปูน การใช้หินบะซอลต์ยังช่วยลดความพรุนและการนำความ
ร้อนของคอนกรีตได้ ซึ่งพบว่ากำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดัดและค่าโมดูลัส
การแตกร้าว (Modulus of rupture) เพิ่มขึ้นเมื่อใช้หินบะซอลต์เป็นมวล
รวมแทนหินปูน ดังนั้นการใช้หินบะซอลต์เป็นมวลรวมแทนหินปูนสามารถ
เพิ่มคุณสมบัติข องคอนกรีตได้ [1] เนื่อ งจากหินบะซอลต์ช่วยปรับปรุง
คุณสมบัติของคอนกรีตทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ โดย
2. ทบทวนวรรณกรรม
คอนกรีตยังคงมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ [13] และ [14] ได้ใช้หินบะซอลต์
2.1 มวลรวมและขนาดคละ
เป็นมวลรวมในโครงสร้างเสาคอนกรีต พบว่า กำลังรับแรงอัดของเสาเพิ่ม
โมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุที่ทำมาจากซีเมนต์นั้นมีความซับซ้อนเนื่องจาก มากขึ้นและการโก่งของเสาลดลงตามสัดส่วนของหินบะซอลต์ที่ใช้แ ทน
โครงสร้างในวัสดุไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อที่จะคาดการณ์พฤติก รรมของ หินปูน
คอนกรีตภายใต้แรงกระทำนั้น จะต้องใช้ความเข้าใจผลกระทบจากประเภท
มวลรวม ขนาดของมวลรวม และ ปริมาตรของมวลรวม [1] ซึ่ง โมดู ลั ส 2.3 ตะกรันเหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้า
ยืดหยุ่นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงของความแข็งเกร็งของแต่ละองค์ประกอบใน
การใช้วัสดุรีไซเคิลในอุตสาหกรรมการก่อสร้างถือว่าเป็นทางเลือกใหม่
คอนกรีตและรอยต่อ [2] จากการศึกษา [3] ได้พบว่าคุณสมบัติของหินนั้นจะ
และเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการลดปัญหาการกำจัดขยะซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ขึ้นอยู่กับแหล่งหิน แม้ ก ำลังของหิน อาจไม่สามารถคาดการณ์ค่า โมดูลัส
สิ่งแวดล้อม [15] งานวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
ยืดหยุ่นของคอนกรีตที่ใช้หินนั้นเป็นมวลรวมหยาบได้ แต่คุณสมบัติของหินก็
ใช้มวลรวมรีไซเคิลจากอุตสาหกรรมโลหะในการผลิตคอนกรีต [16] ตะกรัน
มีความสัมพันธ์ กับค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ของคอนกรีตที่ได้ และ [4-5] พบว่า
เหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้ า คือผลพลอยได้จากการผลิตเหล็ก มีองค์ประกอบ
ประเภทของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดส่งผลอย่างมากต่อค่าโมดูลสั
ทางเคมีดังตารางที่ 1 ปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากตามการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับกำลังของคอนกรีตซึ่งเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
โดยปกติผู้ผลิตเหล็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด ดังนั้นหากสามารถนำ
ถึงแม้จะใช้มวลรวมหยาบที่มีกำลังสูงแต่การวิบัติจะเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่าง
ตะกรันเหล็กซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลสูงกว่ามวลรวมจากธรรมชาติ มาพัฒนาใช้
มวลรวมหยาบกับมอร์ตาร์ (Mortar) และมวลรวมที่มีความพรุนมากจะส่งผล
เป็นวัสดุมวลรวมในการผลิตคอนกรีตได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก [17]
ให้กำลังของคอนกรีตลดลง [6] การศึกษาของ [7] พบว่าการเพิ่มยึดเกาะของ
มวลรวมในเนื้อซีเมนต์และการลดการแตกร้าวที่รอยต่อทำได้โดยการลด ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของตะกรันเหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้า [17]
อัตราน้ำต่อซีเมนต์ ทั้งยังลดความพรุนของที่รอยต่ออีกด้วย อิทธิพลของ
Principal constituents (% by weight)
Element traces (mg/kg)
ความแข็งของมวลรวมจะพัฒนาโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด
CaO
25 - 30
As
< 15
ในคอนกรีตอายุไม่เกิน 14 วันเท่านั้น [8]
CaOfree
0-4
Cd
< 30
ส่วนใหญ่โมดูลัสยืดหยุ่นแบบสถิต (Static elasticity modulus) จาก
SiO2
8 - 18
Crtotal
5000 - 20000
การกดอัดตามแนวแกนปกติ จะกดถึงที่ระดับความเค้นประมาณ 40-50%
Al2O3
3 - 10
Cu
< 300
ของกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเท่านั้น ซึ่งเป็นระดับที่ความเค้นที่ยังไม่เกิด
< 0.5
MgO
2-9
Hg
รอยร้าวขนาดเล็กที่รอยต่อระหว่างเนื้อซีเมนต์และมวลรวม [9] จากการวิจัย
< 70
Fetotal
20 - 30
Ni
ของ [10] พบว่าวิธีการอัดแน่นเพื่อพัฒนาสัดส่วนของส่วนผสม เป็นวิธีที่มี
< 90
Mntotal
2-8
Pb
ประสิทธิภาพอย่างมากในการลดปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม การผลิตซีเมนต์
< 900
นั้นส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งการปรับปรุงการอัดแน่นของมวลรวมจะ
CaO/SiO2
1.7 - 4.0
Zn
สามารถลดปริมาณซีเมนต์และช่วยเพิ่มค่าโมดูลัสยืดหยุ่นอีกด้วย โดยช่วย
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ตะกรันเหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้ามีคุณสมบัติทางกายภาพ แร่และทาง
เคมีที่ดี เหมาะสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมโยธา คอนกรีตที่ใช้ตะกรันเหล็กจะ
มีน้ำหนักมากกว่าคอนกรีตธรรมดา เนื่องจากมีความหนาแน่นและความ
ถ่วงจำเพาะที่มากและมีความพรุนน้อย เนื่องจากตะกรันเหล็กมีคุณสมบัติ
ทางกลที่ดี ทำให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการใช้ตะกรัน
เหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้าเป็นมวลรวมหยาบจึงสามารถเพิ่มคุณสมบัติเชิงกล
ของคอนกรีตได้ [18] และเมื่อทดสอบที่สภาวะเปียกสลับแห้งพบว่า กำลัง
ลดลงมากกว่าคอนกรีตที่ใช้หินปูนเพียงเล็กน้อย แต่อนุภาคเหล็กที่สึกกร่อน
ของตะกรันเหล็กจะเคลื่อนย้ายมาอยู่บนพื้นผิวของตัวอย่างคอนกรีต ทำให้
มีจุดคราบหลายจุด ซึ่งไม่เหมาะกับโครงสร้างที่ต้องการความสวยงามโดย
จะขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของความชื้น และจากการประเมินเสถียรภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปิดโล่งพบว่าคอนกรีตที่ ใช้ตะกรันเหล็กเกิดการ
ขยายตั ว มากกว่ า คอนกรีต ทั่ ว ไปเพี ย งเล็ ก น้อ ย จากการทดสอบความ
ทนทานต่ออุณหภูมิสูงต่ำสลับกันพบว่าคอนกรีตที่ใช้ตะกรันเหล็ก ได้ ผล
เหมือนกับคอนกรีตทั่วไปและไม่มีสัญญาณการเกิดรอยแตกร้าว [19] และ
สามารถต้านทานการซึมผ่านของน้ำภายใต้แรงดันได้ดีมากกว่าคอนกรีตที่ใช้
มวลรวมจากธรรมชาติ [20] การศึกษาของ [21] ได้ประเมินการกัดกร่อน
ของเหล็กเส้นเมื่อฝังอยู่ในคอนกรีต ที่ใช้ตะกรันเตาอาร์คไฟฟ้าและให้อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมใกล้ทะเลเป็นเวลา 1 ปี พบว่าคอนกรีตที่ใช้ตะกรันจากเตาอาร์ค
ไฟฟ้า มีพ ฤติก รรมเหมือ นกับคอนกรีตที่ใช้หินปูน และมีค่า การบดแตก
(Aggregate crushing value) ที ่ ต ่ ำ [22] แต่ [23] พบว่ า คอนกรี ต ที ่ ใ ช้
ตะกรันเหล็กจะหดตัวมากกว่าคอนกรีตทั่วไป
การขยายตัวของตะกรันเหล็กนั้น ขัดขวางการใช้ตะกรันเหล็กในงาน
วิศวกรรมโยธา อีกทั้งลดคุณภาพของตะกรัน มีหลายปัจจัยที่ทำให้ เกิด
อนุภาคอิสระของปูนขาวและแมกนีเซียมโดยเฉพาะกระบวนการการผลิ ต
เหล็กและการเย็นตัวของตะกรัน ที่อุณหภูมิในเตาหลอม อนุภาคแคลเซียม
อิสระและแมกนีเซียมออกไซด์จะส่งผลสำคัญกับความชื้นและการขยายตัว
ของตะกรันเมื่อได้สัมผัสกับน้ำ แคลเซีย มออกไซด์ จะขยายตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็วในขณะที่แมกนีเซียมออกไซด์จะต้องมีความชื้นที่ยาวนานมากขึ้นจึง
จะเกิดการขยายตัวที่กว้างขึ้นและใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับความเข้ม ข้นของ
อนุภาคทั้งสองซึ่งทำให้ประสิทธิภาพและความทนทานของคอนกรีตที่ใช้
ตะกรันจากเตาอาร์ ค ไฟฟ้า เป็นวัส ดุ มวลรวมนั้ นลดลง ดังนั้นการดู แ ล
อย่างเช่นการควบคุมสภาพแวดล้อมและฉีดน้ำอย่างน้อย 3 เดือน จะช่วย
เพิ่มเสถียรภาพของปริมาตรและจำกัดการขยายตัวของตะกรันได้ โดยทั่วไป
หลั งจากการ ปรับ สภาพนั้นพบว่า อนุภ าคปู นขาวอิส ระลดลงจนเหลื อ
สัดส่วนน้อยมาก ทำให้สามารถใช้ตะกรันเหล็กได้อย่างปลอดภัยในการผลิต
คอนกรีต การทดสอบแสดงให้เห็นว่าแคลเซียมออกไซด์และแมกนีเซียม
ออกไซด์ ในตะกรันเหล็ก ไม่ได้จำกัดความสามารถด้านความทนทานของ
คอนกรีตเนื่องจากมีเสถียรภาพในโครงผลึก คอนกรีตตะกรันเหล็กจากเตา
อาร์คไฟฟ้าจึงสามารถใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างปลอดภัย [24-25]
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3. วัสดุและวิธีดำเนินงานวิจัย
3.1 วัสดุและสัดส่วนผสมที่ใช้ในงานวิจยั
การวิจัย จะศึกษาค่า โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต จากการใช้หินบะ
ซอลต์ และตะกรั น เหล็ ก จากเตาอาร์ ค ไฟฟ้ า เป็ น วั ส ดุ ม วลรวมหยาบ
เปรียบเทียบกับคอนกรีตทั่วไปที่ใช้หินปูน ตารางที่ 2 แสดงถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุมวลรวมหยาบที่จะใช้ในการทดสอบ ทั้งคุณลักษณะทางกายภาพ
และคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุ จะเห็นว่าหินปูนและหินบะซอลต์มีค่าความ
ถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกัน โดยหินบะซอลต์จะมีค่า สูง
กว่ า เล็ ก น้ อ ย แตกต่ า งจากตะกรั น เหล็ ก ที ่ ม ี ค ่ า สู ง กว่ า มาก เนื ่ อ งจาก
องค์ประกอบทางเคมีของตะกรันเหล็ก รูปที่ 1 แสดงวัสดุมวลรวมที่ใช้ใน
การวิจ ัย ตะกรันเหล็ก มีรูป ทรงอนุภ าคไม่ คงที่ แ ละผิว ค่อ นข้า งขรุ ข ระ
แตกต่างจากหินบะซอลต์และหินปูนที่ส่วนใหญ่รูปทรงมีเหลี่ยมมุม และผิว
เรี ย บ ค่ า การดู ด ซึ มน้ ำ ของตะกรั นเหล็ก มี ค ่ า น้ อ ยที ่ สุ ด ซึ ่ ง ส่ ง ผลดี ต่อ
คุณสมบัติของคอนกรีต โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่า หินบะซอลต์มีค่าการ
ดูดซึมน้ำสูงที่สุด
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของมวลรวมหยาบ
Physical
properties
Size (mm)

EAF
Slag
9.5 - 19

Basalt
YL
9.5 - 25

Basalt
SR
9.5 - 25

6.3 - 19

River
sand
< 4.75

Specific gravity

3.43

2.78

2.62

2.7

2.51

Density (kg/m3)
Water
Absorption (%)
Shape

2101.18

1657.26

1625.49

1621

1664

0.39

1.33

1.58

0.6

0.72

Irregular

Angular

Angular

Angular

Roundish

Limestone

รูปที่ 1 วัสดุมวลรวมที่ใช้ในการวิจยั

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้วัสดุมวลรวมหยาบแต่
ละประเภท โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.34 และ 0.38 เพื่อ
เปรียบเทียบกำลังและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตเมื่อปรับเปลี่ยน
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ตารางที่ 3 ส่วนผสมคอนกรีต

Composition
Water (L)
Cement (kg)
River sand (kg)
Limestone (kg)
Basalt YL (kg)
Basalt SR (kg)
EAF slag (kg)
Superplasticizer (%)
w/c
Slump (cm)

Limestone
concretes (LS)
181.6
534
528
1197.5
0.5
0.34
4.5

Basalt concretes-YL
(BS1)
202.9
534
538.1
1224.3
0.5
0.38
16

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.38 จะมี 1
ส่วนผสม และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.34 จะมี 3 ส่วนผสม ซึ่งจะ
ใช้หินบะซอลต์จากโรงโม่หินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 แหล่ง
ขนาดอนุภาคระหว่าง 9.5 - 25 มม. และใช้ตะกรันเหล็ก จากเตาอาร์ค
ไฟฟ้าซึ่งได้จากโรงหลอมเหล็กจากภาคตะวันออก ขนาดอนุภาคระหว่าง
9.5 - 19 มม. เป็นวัสดุมวลรวมหยาบหลัก เพื่อ เปรีย บเทีย บกับ การใช้
หินปูน ซึ่งมีขนาดอนุภาคระหว่าง 6.3 - 19 มม. ซึ่งเป็นวัสดุมวลรวม
หยาบที่ใช้อยู่ ในงานก่อสร้างทั่วไป ส่วนมวลรวมละเอียดจะใช้เป็นทราย
แม่น้ำ โดยใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และเติมสารลดน้ำพิเศษจากโพลีคาร์
บอกซิ เ ลท (Polycarboxylate) ปริ ม าณ 0.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องน้ ำ หนั ก
ปูนซีเมนต์ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติ ทางกลของคอนกรีต ทั้ง 4 ส่วนผสมจะถูก
ผสมตามมาตรฐาน ASTM C192 และก่อนจะทำการผสม มวลรวมทั้งหมด
จะอยู่ในสภาวะอิ่มตัว ผิว แห้ง (Saturated surface dry) เมื่อ ผสมเสร็ จ
คอนกรีตสดจะถูกทดสอบหาค่าการยุบตัวตามมาตรฐาน ASTM C143 ก่อน
จะนำไปเข้าแบบหล่อ หลังจากนั้น 24 ชม. ตัวอย่างจะถูกถอดแบบและ
นำไปบ่ม ที่ห้องบ่มซึ่งควบคุม ระดับความชื้น ที่ 100% จนถึงเวลาที่จะทำ
การทดสอบ
3.2 การทดสอบขนาดคละที่เหมาะสมของมวลรวมหยาบ
เนื่องจากมวลรวมที่ ใช้มีขนาดคละที่ต่างกันดังในตารางที่ 2 การหาขนาด
คละที่เหมาะสมนั้นจึงมีความจำเป็น โดยการลดช่องว่างระหว่างมวลรวม
หยาบโดยการให้อนุภาคขนาดเล็กเติมในช่องว่างระหว่างอนุภาคขนาดใหญ่
เพื่อลดการใช้ซีเมนต์และปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีต ทั้งนำไปสู่การลด
ต้นทุนของการก่อสร้าง การทดลองจึงถูกออกแบบโดยการใช้ถังเหล็กขนาด
ความจุ 7 ลิตร นำมาใส่มวลรวมหยาบแล้วอัดแน่นโดยการกระทุ้งด้วยแท่ง
เหล็ก ก่อนจะนำไปชั่งน้ำหนัก เพื่อทดลองหาน้ำหนัก มากที่สุดที่มวลรวม
หยาบสามารถอัดเข้าไปได้ โดยจะทำการทดลองโดยใช้มวลรวมหยาบ 3

Basalt concretes-SR
(BS2)
181.6
534
538.1
1224.3
0.5
0.34
3.5

EAF concrete (EAF)
181.6
534
504.8
1552.2
0.5
0.34
6

ขนาด คือ ขนาด 9.5 มม. 19 มม. และ 25 มม. โดยจะปรับเปลี่ยนปริมาตร
ของแต่ละขนาด คละกันโดยเพิ่มลดทีละ 20% ของปริมาตรมวลรวมหยาบ
ซึ่งแบบทดลองการคละทั้งหมด 21 แบบ จะถูกทดลอง และแต่ละแบบจะ
ทดลอง 3 ครั้ง
3.3 การทดสอบกำลังอัดและโมดูลัสยืดหยุ่น
เพื่อ ที่จ ะประเมินกำลังและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต ตัว อย่า ง
ทรงกระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. จะถูกหล่อโดยใช้
ขนาดคละที่อัดแน่นที่สุดที่ได้จากการทดลอง โดยจะหล่อ ส่วนผสมละ 3
ตั ว อย่ า ง กำลั ง อั ด ของคอนกรี ต ตั ว อย่ า งทรงกระบอกจะหาตาม
มาตรฐาน ASTM C39 และค่า โมดูลัสยืดหยุ่น ของคอนกรีต จะหาตาม
มาตรฐาน ASTM C469 ที่อายุคอนกรีต 14 และ 28 วัน

4. ผลการทดสอบ
4.1 ขนาดคละของมวลรวมหยาบ
จากการทดลองเพื่อหาขนาดคละที่อัดแน่นที่สุดของมวลรวมหยาบ
ได้ ผ ลดั ง แสดงในรู ป ที ่ 2 โดยแสดงเป็ น สั ด ส่ ว นของมวลรวมหยาบต่อ
ปริมาตรทั้งหมด จากการใช้มวลรวมหยาบขนาด 9.5 มม. 19 มม. และ 25
มม. และในรูป ที่ 3 คือ เส้นแสดงรูป ร่า งสั ดส่ว นของมวลรวมหยาบต่ อ
ปริมาตรทั้งหมด จะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาตรมากทีส่ ุดและน้อยที่สุดของมวล
รวมหยาบที่อัดแน่นได้ คือ 62% และ 52% ตามลำดับ และเห็นว่าการใช้
ขนาดของมวลรวมหยาบเพียงขนาดเดียวไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่
ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคขึ้นมากกว่าการคละขนาด เนื่องจาก
ขาดอนุภาคที่เล็กกว่าไปเติมในช่องว่างระหว่างมวลรวม และผลการทดลอง
ยังแสดงให้เห็นว่าการคละขนาดของมวลรวมหยาบมีอิทธิผลต่อการอัดแน่น
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากรูปทรงของอนุภาคมีเหลี่ยมมุมซึ่งสามารถอัด
แน่นได้ดีมากกว่าอนุภาคทรงกลมอยู่แล้ว การคละขนาดจึงเห็นผลต่างน้อย
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กว่าการใช้อนุภาคทรงกลม และขนาดของอนุภาคที่ใช้ในการวิจัยนั้น มี
ขนาดใกล้เคียงกันทำให้ไม่มีอนุภาคขนาดเล็กที่จะไปเติมในช่องว่างระหว่าง
อนุภาคมวลรวมขนาดใหญ่ได้ จากผลการทดลอง การวิจัยนี้จึง จะใช้หนิ บะ
ซอลต์ขนาด 25 มม. สัดส่วน 60% ขนาด 19 มม. สัดส่วน 10% และขนาด
9.5 มม. สัดส่วน 30% ของปริมาตรมวลรวมหยาบทั้งหมด และใช้ตะกรัน
เหล็กขนาด 19 มม. สัดส่วน 60% และ 9.5 มม. สัดส่วน 40% ของปริมาตร
มวลรวมหยาบทั้งหมด ซึ่งขนาดคละข้างต้นจะให้ค่าการอัดแน่นที่สุดจาก
การทดลอง
รูปที่ 4 ขนาดคละของมวลรวม

4.2 กำลังอัดของคอนกรีต
ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตในการใช้มวลรวมหยาบแต่ละ
ประเภทแสดงในรูปที่ 5 พบว่าประเภทของมวลรวมหยาบมีอิทธิผลต่อทั้ง
กำลังอัดของคอนกรีต ที่ 14 และ 28 วัน อย่างมีนัยสำคัญ จะสังเกตได้ว่า
คอนกรีตที่ใช้หินบะซอลต์และตะกรันเหล็กเป็น วัสดุมวลรวมหยาบ มีค่า
กำลังอัดที่สูงกว่าคอนกรีตที่ใช้หินปูนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีส่วนผสมของมอร์
ตาร์เหมือนกัน เนื่องจากคุณสมบัติทางกลของหินบะซอลต์และตะกรันเหล็ก
มีความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นที่ดีกว่าหินปูน โดยเฉพาะตะกรัน
เหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้าที่มีค่าความถ่วงจำเพาะสูงถึง 3.43 และมีหน่วย
น้ำหนักอัดแน่นถึง 2,101 kg/m3 ซึ่งสูงกว่าวัสดุมวลรวมจากธรรมชาติอย่าง
ชัดเจน จึงส่งผลให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้นตามไปด้วย คอนกรีตที่
ใช้ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวมหยาบมีค่ากำลังอัดสูงที่สุด ถึง 54.6 MPa
ที่อายุคอนกรีต 28 วัน แต่จะส่งผลให้คอนกรีตที่ใช้ตะกรันเหล็กมี หน่วย
น้ำหนักมากขึ้นเป็น 2,855 kg/m3 รองลงมาคือหินบะซอลต์ซึ่งจะมีกำลังอัด
สูงสุดประมาณ 50.8 MPa และน้อยที่สุดคือคอนกรีตที่ใช้หินปูนเป็นวัสดุ
มวลรวมหยาบ ซึ่งได้กำลังอัดของคอนกรีตเพียง 38.4 MPa เท่านั้น

รูปที่ 2 กราฟขนาดคละของปริมาตรวัสดุมวลรวมหยาบ

4.3 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต

รูปที่ 3 รูปร่างขนาดคละของปริมาตรวัสดุมวลรวมหยาบ

หลั ง จากนั ้ น จึ ง ทำการตรวจสอบขนาดคละของมวลรวมที ่ ไ ด้ ตาม
มาตรฐาน ASTM C136 ดังแสดงในรูป ที่ 4 ซึ่งขนาดคละของทั้งหินบะ
ซอลต์และตะกรันเหล็กจะถูกปรับปรุงจากการทดลองอีกเล็กน้อย เพื่อลด
ปริมาณซีเมนต์ที่ต้องการใช้ในส่วนผสมให้ดียิ่งขึ้น

ผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต ดังรูปที่ 6 บ่งชี้ว่าการ
เปลี่ยนประเภทของมวลรวมส่งผลต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตด้วย
เช่นกัน โดยค่าโมดูลัสจากคอนกรีตที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวมหยาบ
ให้ค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับคอนกรีต ที่ใช้มวลรวมหยาบประเภทอื่น ซึ่งใช้
ส่วนผสมของมอร์ตาร์เดียวกัน โดยมีค่าโมดูลัสสูงถึง 44.6 GPa และพบว่า
คอนกรีตที่ใช้หินปูน ให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่น้อยที่สุดเท่ากับ 36.8 GPa
เนื่องจากตะกรันเหล็กมีค่าความถ่วงจำเพาะและหน่วยน้ำหนักที่สูงกว่ามวล
รวมจากธรรมชาติมาก และผิวของตะกรันเหล็กมีความหยาบและขรุขระจึง
ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะที่รอยต่อระหว่างมวลรวมหยาบและเนื้อซีเมนต์ ซึ่งเป็น
ตัวแปรสำคัญในการเพิ่มโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต สำหรับคอนกรีตที่ใช้
หินบะซอลต์ พบว่า มีค่า โมดูลัสยืดหยุ่นประมาณ 38.6 GPa ซึ่งสูงกว่า
คอนกรีตจากหินปูนเพียงเล็กน้อย และยังพบว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่ 28 วัน
มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 14 วันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในทุกประเภทของมวลรวม
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รูปที่ 5 กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้วัสดุมวลรวมหยาบประเภท หินปูน หินบะซอลต์ และตะกรันเหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้า ตามลำดับ

รูปที่ 6 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่ใช้วัสดุมวลรวมหยาบประเภท หินปูน หินบะซอลต์ และตะกรันเหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้า ตามลำดับ

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองบ่งชี้ว่าการคละขนาดของมวลรวมสามารถช่วยเพิ่ม
การอัดแน่นของมวลรวมได้ แต่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อขนาดของมวล
รวมใกล้เคีย งกัน และอิทธิพ ลของประเภทมวลรวมส่งผลทั้งกำลังและ
โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต ทั้งคอนกรีตอายุ 14 วัน และ 28 วัน โดยกำลัง
รับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ตะกรันเหล็กจากเตาอาร์คไฟฟ้ามีค่าสูงที่สุดถึง
54.6 MPa เนื่องจากมีหน่วยน้ำหนักและคุณสมบัติของมวลรวมที่ดีกว่ามวล
รวมจากธรรมชาติ ส่วนคอนกรีตที่ใช้หินบะซอลต์เป็นวัสดุมวลรวมหยาบให้
กำลังคอนกรีตที่สูงรองลงมาประมาณ 50.8 MPa และคอนกรีตทั่วไปที่ใช้
หินปูนมีกำลังที่น้อยที่สุดเพียง 38.40 MPa เท่านั้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของ
กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่แทนที่มวลรวมชนิดหินปูนด้วยหินบะซอลต์
และตะกรันเหล็กเท่ากับ 32.34% และ 42.1% ตามลำดับ ส่วนค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นคอนกรีตที่ใช้ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวมหยาบให้ค่า โมดูลัส
ยืดหยุ่นที่สูงที่สุดถึง 44.6 GPa เนื่อ งจากผิว ของตะกรันที่ข รุข ระช่ ว ย
ปรับ ปรุงกำลังระหว่า งรอยต่อ ของมวลรวมและเนื้อ ซีเมนต์ให้ดีข ึ้น ซึ่ง
มากกว่าคอนกรีตทั่วไปที่ใช้หินปูนเป็นวัสดุมวลรวมที่มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
เพียง 36.8 GPa ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ส่วนคอนกรีตที่
ใช้หินบะซอลต์เป็นวัสดุมวลรวมหยาบมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 38.62 GPa ซึ่ง

สูงกว่าคอนกรีตทั่วไปที่ใช้หินปูนเพียงเล็กน้อย และเมื่อนำผลกำลังของ
คอนกรีตที่ได้จากการทดสอบ มาหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจากสมการที่นำเสนอ
โดยมาตรฐานของ American Concrete Institute (ACI) และเปรียบเทียบ
กับค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่ได้จากการทดสอบ จึง พบว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจาก
การทดสอบมากกว่ า ค่ า โมดู ลั ส ยื ด หยุ ่ นจากสมการของ ACI ประมาณ
13.34% และ 10.17% ที่คอนกรีตอายุ 14 วัน และ 28 วัน ตามลำดับ
จากผลการศึกษาข้างต้ น แสดงให้ ว ่า มีความเป็นไปได้ อย่างยิ่ง ที่จะ
พัฒนาคอนกรีตให้มีคุณสมบัติ โ มดูลัสยื ดหยุ่นที่ ดีข ึ้น โดยการเลือ กใช้
ประเภทของมวลรวมหยาบที่เหมาะสม และออกแบบให้มีขนาดคละที่เหลือ
ช่องว่างน้อย คอนกรีตที่ได้อาจมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่สูงกว่าปกติมากกว่า
ร้อยละ 20 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย (ประหยัดกว่าการใช้
คอนกรี ต ที ่ ก ำลั ง สู ง ขึ ้ น ) อั น เป็ น ประโยชน์ ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ งาน
โครงสร้างแข็งเกร็งพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารอ้างอิง
[1] Al-Baijat, H. M. (2008). The use of basalt aggregates in
concrete mixes in Jordan. Jordan Journal of Civil
Engineering, 2(1), 63-70.

MAT10-6

1780

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

[2] Alexander MG, Mindess S. (2005). Aggregates in concrete.
Abingdon: Taylor & Frances, Oxon
[3] Piasta, W., Góra, J., & Budzyński, W. (2017). Stress-strain
relationships and modulus of elasticity of rocks and of
ordinary and high performance concretes. Construction
and Building Materials, 153, 728-739.
[4] Fan, T. (2017). Development of high modulus concrete for
tall buildings (Doctoral dissertation).
[5] Beshr, H., Almusallam, A. A., & Maslehuddin, M. (2003).
Effect of coarse aggregate quality on the mechanical
properties of high strength concrete. Construction and
Building Materials, 17(2), 97-103.
[6] Zhou, F. P., Lydon, F. D., & Barr, B. I. G. (1995). Effect of
coarse aggregate on elastic modulus and compressive
strength of high performance concrete. Cement and
concrete research, 25(1), 177-186.
[7] Fic, S., & Szeląg, M. (2015). Analysis of the development of
cluster cracks caused by elevated temperatures in cement
paste. Construction and Building Materials, 83, 223-229.
[8] Beushausen, H., & Dittmer, T. (2015). The influence of
aggregate type on the strength and elastic modulus of high
strength concrete. Construction and Building Materials, 74,
132-139.
[9] ASTM, A. (2010). C469/C469M-10 Standard Test Method for
Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete
in Compression.
[10] de Grazia, M. T., Sanchez, L. F., Romano, R. C., & Pileggi, R.
G. (2019). Investigation of the use of continuous particle
packing models (PPMs) on the fresh and hardened
properties
of
low-cement
concrete
(LCC)
systems. Construction and Building Materials, 195, 524-536.
[11] Klein, N. S., Lenz, L. A., & Mazer, W. (2020). Influence of the
granular skeleton packing density on the static elastic
modulus of conventional concretes. Construction and
Building Materials, 242, 118086.
[12] Haque, M. B., Tuhin, I. A., & MSS, F. (2012). Effect of
aggregate size distribution on concrete compressive
strength. SUST journal of science and technology, 19(5),
35-39.
[13] Kishore, I. S., Mounika, L., Prasad, C. M., & Krishna, B. H.
(2015). Experimental study on the use of basalt aggregate
in concrete mixes. SSRG International Journal of Civil
Engineering, 2(4), 37-40.

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

[14] Al-Baijat, H., & Benedetti, A. (2013). Comparison between
Composite Column Using Limestone and Basalt Concrete.
[15] Oikonomou, N. D. (2005). Recycled concrete
aggregates. Cement and concrete composites, 27(2), 315318.
[16] Pellegrino, C., Cavagnis, P., Faleschini, F., & Brunelli, K.
(2013). Properties of concretes with black/oxidizing electric
arc furnace slag aggregate. Cement and Concrete
Composites, 37, 232-240.
[17] Hekal, E. E., Abo-El-Enein, S. A., El-Korashy, S. A., Megahed,
G. M., & El-Sayed, T. M. (2013). Hydration characteristics of
Portland cement–Electric arc furnace slag blends. HBRC
Journal, 9(2), 118-124.
[18] Faleschini, F., Brunelli, K., Zanini, M. A., Dabala, M., &
Pellegrino, C. (2016). Electric arc furnace slag as coarse
recycled aggregate for concrete production. Journal of
Sustainable Metallurgy, 2(1), 44-50.
[19] González-Ortega, M. A., Cavalaro, S. H. P., de Sensale, G. R.,
& Aguado, A. (2019). Durability of concrete with electric arc
furnace slag aggregate. Construction and Building
Materials, 217, 543-556.
[20] Santamaría, A., Orbe, A., San José, J. T., & González, J. J.
(2018). A study on the durability of structural concrete
incorporating electric steelmaking slags. Construction and
Building Materials, 161, 94-111.
[21] Sezer, G. İ., & Gülderen, M. (2015). Usage of steel slag in
concrete as fine and/or coarse aggregate.
[22] BSI, B. (1990). 812-110 Testing aggregates-Methods for
determination of aggregate crushing value (ACV).
[23] Coppola, L., Buoso, A., Coffetti, D., Kara, P., & Lorenzi, S.
(2016). Electric arc furnace granulated slag for sustainable
concrete. Construction and Building Materials, 123, 115119.
[24] Pellegrino, C., & Gaddo, V. (2009). Mechanical and durability
characteristics of concrete containing EAF slag as
aggregate. Cement and Concrete Composites, 31(9), 663671.
[25] Pellegrino, C., Cavagnis, P., Faleschini, F., & Brunelli, K.
(2013). Properties of concretes with black/oxidizing electric
arc furnace slag aggregate. Cement and Concrete
Composites, 37, 232-240.

MAT10-7

1781

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

อิทธิพลของอัตราส่วนการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE
ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดไหลอัดแน่นด้วยตัวเอง
Effect of Replacement of Fine Aggregate with HDPE Recycled Plastic Particles on Fresh
Properties of Self-Compacting Concrete
นันทชัย ชูศิลป์1,* จุฑามาศ ลักษณะกิจ2 และ อรุณ ลูกจันทร์3
1,2,3

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จ.สงขลา
*Corresponding author; E-mail address: nuntachai_chusilp@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแทนที่มวลรวมละเอียด
ด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ต่อสมบัติของคอนกรีตสดไหลอัดแน่นด้วย
ตัวเอง อัตราส่วนการแทนที่ที่ใช้ในการศึกษานี้เท่ากับร้อยละ 0 5 10
และ 15 โดยน้ำหนักของมวลรวมละเอียด ค่า W/C เท่ากับ 0.4 แบ่งเป็น
ปริมาณซีเมนต์ 660 kg/m3 และ 560 kg/m3 ทดสอบการเสียรูปโดยใช้ค่า
การไหลแผ่ Slump flow การแยกตัวโดย V-funnel การไหลผ่านสิ่ง
กีดขวางในแนวนอน L-box และ J-ring พบว่าที่การแทนที่ร้อยละ 5 การ
ไหลแผ่สูงขึ้นและสูงกว่าอัตราส่วนผสมควบคุมประมาณร้อยละ 4-6 แต่
เมื่อเพิ่มการแทนที่มากกว่าร้อยละ 5 การไหลแผ่ลดลงประมาณร้อยละ 1530 ของอัตราส่วนควบคุม ค่าการแยกตัว ของทุกอัตราส่วนผสมสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมากและแปรผันตามการเพิ่มของร้อยละการแทนที่ ซึ่งบ่งชี้ชัด
ว่าอัตราส่วนผสมของการศึกษานี้หนืดมากจึงมีแนวโน้มสูงที่จะทำให้มวล
รวมเกิดการแยกตัวขณะเท สำหรับการไหลผ่านสิ่งกีดขวางในแนวนอนของ
อัตราส่วนผสมที่มีปริมาณซีเมนต์ 660 kg/m3 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ไม่ชัดเจน ขณะที่ค่าของอัตราส่วนผสมที่มีปริมาณซีเมนต์ 560 kg/m3 มี
แนวโน้มลดลงชัดเจน โดยที่การแทนที่มากกว่าร้อยละ 5 มีค่าการไหลผ่าน
L-box ลดลงประมาณร้อยละ 67-76 ของอัตราส่วนควบคุม สรุปได้ว่าการ
แทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ 5 ทำให้คอนกรีต
สดไหลอัดแน่นด้วยตัวเองมีสมบัติการไหลแผ่ การไหลผ่านสิ่งกีดขวางใน
แนวนอน L-box และ J-ring ไม่ แ ตกต่ า งจากเกณฑ์ ท ี ่ ย อมรั บ ได้ ต าม
มาตรฐาน ASTM และ EFNARC
คำสำคัญ: คอนกรีตไหลอัดแน่นด้วยตัวเอง, พลาสติก HDPE, พลาสติกรี
ไซเคิล, สมบัติของคอนกรีตสด

of HDPE recycled plastic were replaced (0%, 5%, 10%, and 15%)
by weight of fine aggregate, by using water-cement (W/C) ratio
at 0.4 including 660 kg/m3 and 560 kg/m3 of cement. The
deformation test using slump flow, segregation test using Vfunnel, and ability of passing though steel bar using L-box and
J-ring were conducted. It was found that the slump flow values
of 5% of replacement increased and higher than that of the
control about 4-6 percent. Whereas the exceed 5% of
replacement was produced, the reducing of slump flow values
were occurred by 15-30 percent comparing with the controls.
Segregation of all mixes presented exceedingly values of typical
requirements for SCC and varied by the increasing of
replacement. These indicated that all mixes of this study had
very thick viscosity and consequently segregated when pouring.
For the ability of passing though steel bars of L-box and J-ring
test, the mixes with 660 kg/m3 showed an unidentified trend.
Further, the mixes with 560 kg/m3 presented the remarkable
decreasing trend. The mixes with exceed 5% of replacement
were observed with 67-76 percent reducing compared to the
controls. The five percent replacement of fine aggregate with
HDPE recycled plastic seem to have acceptable values of slump
flow and ability of passing through obstruction of L-box and Jring according to the requirements of ASTM and EFNARC.
Keywords: Self-compacting concrete, HDPE, Recycled plastic,
Fresh properties

Abstract

1. บทนำ

This is study aims to investigate the effect of the
replacement of fine aggregate with HDPE recycled plastic on
fresh properties of self-compacting concrete (SCC). Four levels

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ท้าทายอย่างมากในประเทศไทยและทุก
ภูมิภาคทั่วโลก เพราะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนแผ่นดินและใน
มหาสมุทร กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าในปี พ.ศ. 2561 เกิดขยะมูลฝอย
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ทั้งหมด 27 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน นำเข้าระบบรี
ไซเคิลประมาณ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะตกค้างอีก 1.5 ล้านตัน
รอการจัดการอย่างถูกวิธี [1]
การวิจัยด้านการนำขยะพลาสติกมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากสามารถทดแทนมวลรวมได้
ช่วยลดการใช้มวลรวมจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง จาก
การวิ จ ั ย พบว่ า ขยะพลาสติ ก ประเภทโพลี โ พรพิ ล ี น (Polypropylene
plastic, PP) เมื่อนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้วผสมกับคอนกรีตใน
ลัก ษณะเส้นใยเสริมกำลังช่ว ยให้สมบัติเชิงกลของคอนกรีตดีข ึ้น [2-4]
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาอิทธิพลของการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วย
พลาสติกรีไซเคิลประเภทโพลีแอททิลีนความหนาแน่นสูง (High density
polyethylene) หรือ HDPE ต่อ สมบัติของคอนกรีตสดไหลอัดแน่นด้วย
ตัว เอง (Self-compacting concrete, SCC) ได้แ ก่ การไหลเสีย รูป การ
แยกตัว และการไหลผ่านสิ่งกีดขวาง

2. การทดสอบ
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สัญลักษณ์ SCC1-P_SP และ SCC2-P_SP ตามลำดับ อัตราส่วนผสมของ
คอนกรีตแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 1 เม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ที่ใช้ในการวิจัย
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตไหลอัดแน่นด้วยตัวเองผสมเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิล

2.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจยั

อัตราส่วนผสม

(1) ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที ่ 1 (Ordinary Portland
Cement, OPC) ซึ่งมีสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C150 [5]
(2) มวลรวมหยาบ มวลรวมละเอีย ด และเม็ ดพลาสติก รีไ ซเคิล
HDPE มวลรวมหยาบที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตในงานวิจัยนี้ใช้ หิน
ย่อยมีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 3/4 นิ้ว มีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.76 ค่าร้อยละ
การดูดซึมน้ำ 0.70 และค่าร้อยละความชื้น 1.01 ขณะที่มวลรวมละเอียดใช้
ทรายแม่น้ำที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค่าโมดูลัสความละเอียด 2.72 มีค่า
ความถ่ว งจำเพาะ 2.67 ค่า ร้อ ยละการดูดซึมน้ำ 1.80 และค่า ร้อ ยละ
ความชื้น 1.02 สำหรับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้แทนที่มวลรวมละเอียด ได้
จากการนำขยะพลาสติกประเภท HDPE ที่ใช้แล้วมาบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้ว
หลอมเป็นเม็ดพลาสติกเกรดสองหรือพลาสติกรีไซเคิลมีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน
2.36 mm มีค่าความถ่วงจำเพาะ 0.496 ค่าร้อยละความชื้น 1.01 และไม่
มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ
( 3 ) ส า ร เ ค ม ี ผ ส ม เ พ ิ ่ ม ค ื อ High range water reducing
superplasticisers ตามมาตรฐาน BS-EN 934-2 [6] ใช้ในปริมาณร้อยละ 6
โดยน้ำหนักซีเมนต์
(4) น้ำที่ผสมคอนกรีตใช้น้ำประปา
2.2 วิธกี ารวิจัย
2.2.1 อัตราส่วนผสม
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบให้เป็นคอนกรีตไหล SCC โดยทุกอัตราส่วนผสม
มีค่า W/C เท่า กับ 0.4 ใช้ป ูนซีเมนต์ป อร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัสดุ
ประสานในปริมาณ 660 kg/m3 และ 560 kg/m3 การแทนที่มวลรวม
ละเอียดด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE (P) (ดังรูปที่ 1) ที่อัตราส่วนร้อยละ
0 5 10 และ 15 โดยน้ำหนักของมวลรวมละเอียด ใช้สารเคมีผสมเพิ่ม
ประเภท High range water reducing superplasticisers (SP) แทนด้วย

W/C

SCC1-P0-SP*
0.4
SCC1-P5-SP
0.4
SCC1-P10-SP
0.4
SCC1-P15-SP
0.4
SCC2-P0-SP*
0.4
SCC2-P5-SP
0.4
SCC2-P10-SP
0.4
SCC2-P15-SP
0.4
* อัตราส่วนผสมควบคุม

ปูนซีเมนต์
(kg/m3)
660
660
660
660
560
560
560
560

เม็ดพลาสติกรี
ไซเคิล
%
(kg/m3)
0
0
5
49
10
98
15
147
0
0
5
49
10
98
15
147

ทราย

หิน

น้ำ

SP

(kg/m3)
976
928
879
830
977
928
879
830

(kg/m3)
561
561
561
561
561
561
561
561

(kg/m3)
264
264
264
264
224
224
224
224

(kg/m3)
3.36
3.36
3.36
3.36
3.96
3.96
3.96
3.96

2.2.2 การทดสอบสมบัติของคอนกรีตสด SCC ประกอบด้วย 4 การ
ทดสอบ แต่ละการทดสอบทำซ้ำอัตราส่วนผสมละ 3 ตัวอย่าง
แล้วนำค่าที่ได้มาเฉลี่ย มีรายละเอียดดังนี้
(1) การทดสอบการเสียรูป (Deformability test) หรือการทดสอบการ
ไหลแผ่แบบอิสระ (Slump flow test) ตามมาตรฐาน ASTM C1611 [7]
เป็นการทดสอบเพื่อ ประเมินความสามารถในการไหลเข้าแบบ โดยเติม
คอนกรีตสดลงในกรวย Abram cone จนเต็มแล้วปล่อยให้คอนกรีตไหลจน
แน่นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องกระทุ้ง จากนั้นยกกรวยขึ้นในแนวดิ่ง คอนกรีตจะ
ไหลแผ่โดยอิสระ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางใน 2 ทิศทางที่ตั้งฉากกัน เพื่อนำมา
หาค่าเฉลี่ยของการไหลแผ่สูงสุด ดังรูปที่ 2 (ก) ค่าการไหลแผ่อิสระที่ยอมรับ
ได้อยู่ในช่วง 480-680 mm
(2) การทดสอบการแยกตั ว (V-funnel test) ตามมาตรฐาน
EFNARC [8] โดยเติมคอนกรีตสดจนเต็มกล่องรูปตัววีแล้วทิ้งไว้ 5 นาที เพื่อ
ปล่อยให้คอนกรีตสดไหลจนแน่นด้วยตัวเอง จากนั้นเปิดช่องด้านล่างให้
คอนกรีตไหลตามแรงโน้มถ่วงอย่างอิสระ จับเวลาที่คอนกรีตไหลออกจน
หมดกล่อง ดังรูปที่ 1 (ข) ตามมาตรฐานในหมวด BS-EN 12350-9 กำหนด
ความสามารถในการแยกตัวของคอนกรีต SCC ที่ยอมรับได้ต้องใช้เวลาใน
การไหลประมาณ 6-12 วินาที
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(3) การทดสอบไหลผ่านสิ่งกีดขวางในแนวนอน (L-box test) ตาม
มาตรฐาน EFNARC [8] ดังรูปที่ 2 (ค) โดยเติมคอนกรีตสดจนเต็มกล่องที่อยู่
ในแนวดิ่ง จากนั้นเปิดแผ่นกั้นเพื่อปล่อยให้คอนกรีตสดไหลด้วยแรงโน้มถ่วง
ผ่านสิ่งกีดขวางไปตามกล่องที่อยู่ในแนวนอน วัดความสูงของคอนกรีตด้าน
ที่ติดกับแผงสิ่งกีดขวาง (H1) และด้านปลายกล่องในแนวนอน (H2) ตาม
มาตรฐานในหมวด BS-EN 12350-10 คอนกรีต SCC ที่ไหลเข้าแบบได้ดีจะมี
สัดส่วนของ H2 และ H1 (H2/H1) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0
(4) การการทดสอบการไหลผ่ า นสิ ่ ง กี ด ขวาง (J-ring test) ตาม
มาตรฐาน ASTM C1621 M-17 [9] ทำการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบ
รูปที่ 3 การไหลแผ่ Slump flow
การเสียรูปโดยเติมคอนกรีตสดลงในกรวยที่วางอยู่ในวงแหวนเหล็กที่มีเหล็ก
ซี่อยู่โดยรอบ เมื่อเต็มแล้วให้ยกกรวยออกปล่อยให้คอนกรีตไหลผ่า นซี่
3.2 การแยกตัว (V-funnel test)
เหล็กที่กีดขวางอยู่จนหยุด วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ทิศทางที่ตั้งฉากกัน
ผลการทดสอบการแยกตัวโดยชุดทดสอบ V-funnel แสดงในรูปที่ 4
เพื่อนำมาเฉลี่ยหาค่าการไหลแผ่ผ่านสิ่งกีดขวางสูงสุด ดังรูปที่ 2 (ง)
คอนกรีตสด SCC ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ทุกอัตราส่วนใช้เวลาใน
การไหลผ่ า นชุ ด ทดสอบ V-funnel นานกว่ า เกณฑ์ BS-EN 12350-9 ซึ่ ง
กำหนดไว้ 6-12 sec ซึ่งชี้ชัดว่าอัตราส่วนผสมของการศึกษานี้หนืดหรือ
เหนี ย วมาก การแยกตัว ของอั ต ราส่ ว นผสม SCC1-P-SP (ซี เ มนต์ 660
kg/m3) ที่ก ารแทนที่ ร้อ ยละ 5 10 และ 15 มีค่า สูงกว่า อัตราส่ว นผสม
ควบคุม (SCC-P0-SP) ประมาณร้อยละ 15 30 และ 60 ตามลำดับ ขณะที่
(ก)
(ข)
อัตราส่วนผสม SCC2-P-SP (ซีเมนต์ 560 kg/m3) เมื่อร้อยของการแทนที่
เท่ากับ 5 ใช้เวลาในการไหลสูงสุดเท่ากับ 50.51 sec รองลงมาคือร้อยละ 15
และ 10 ใช้เวลา 40.18 sec และ 45.57 sec ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า
การเพิ่มปริมาณซีเมนต์และเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ส่งผลให้คอนกรีต
หนืดหรือเหนียวมากจึงใช้เวลานานในการไหลผ่านชุดทดสอบมีแนวโน้มสูงที่
(ง)
(ค)
มวลรวมจะแยกตัวในระหว่างเทคอนกรีตจึงอาจไม่เหมาะสมกับหน้างานจริง
รูปที่ 2 การทดสอบสมบัตขิ องคอนกรีตสด SCC

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
3.1 การไหลแผ่ (Slump flow test)
จากรูป ที่ 3 แสดงการไหลแผ่ของคอนกรีต SCC ผสมเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิล HDPE พบว่า เมื่อร้อยละของการแทนที่ด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
HDPE เท่ากับ 0 5 10 และ 15 การไหลแผ่ของคอนกรีตสด SCC1-P-SP
(ซีเมนต์ 660 kg/m3) มีค่าเท่ากับ 715 mm 740 mm 620 mm และ
535 mm และ SCC2-P-SP (ซีเมนต์ 560 kg/m3) มีค่าเท่ากับ 680 mm
720 mm 555 mm และ 528 mm ตามลำดั บ การไหลแผ่ข องอัตรา
ส่วนผสมควบคุม SCC1-P0-SP และที่ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ร้อย
รูปที่ 4 ความสามารถในการแยกตัว V-funnel
ละ 5 (SCC1-P5-SP และ SCC2-P5-SP) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ขณะที่
อัตราส่วนที่เหลือมีค่าอยู่ในเกณฑ์และมีค่าต่ำกว่าอัตราส่วนผสมควบคุม 3.3 การไหลผ่านสิ่งกีดขวางในแนวนอน (L-box)
ประมาณร้อยละ 15-30 ทั้งนี้เมื่อเพิ่มปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE
รูปที่ 5 แสดงการไหลผ่านสิ่งกีดขวางในแนวนอนของคอนกรีต SCC
มากกว่าร้อยละ 5 การไหลแผ่ของคอนกรีตสด SCC ลงอย่างต่อเนื่องและอยู่
ผสมเม็ ด พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล HDPE โดยวิ ธ ี L-box พบว่ า ค่ า H2/H1 ของ
ในเกณฑ์ที่ย อมรับ ได้ของ ASTM C1611 [7] นั่นแสดงให้เห็นว่าปริ มาณ
อัตราส่วนผสม SCC1-P-SP (ซีเมนต์ 660 kg/m3) มีค่าเพิ่ม-ลด สลับไปมา
ซีเมนต์ไม่มีผลต่อการเสียรูปของคอนกรีตสด SCC อย่างมีนัยสำคัญ
ที่การแทนที่ร้อยละ 0 5 10 และ 15 มีค่าเท่ากับ 1.00 0.60 1.00 และ
0.68 ขณะที่อัตราส่วน SCC2-P-SP (ซีเมนต์ 560 kg/m3) ค่า H2/H1 มี
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แนวโน้มลดลงตามการเพิ่มขึ้นของร้อยละการแทนที่ที่ 0 5 10 และ 15
โดยมีค่าเท่ากับ 0.92 0.92 0.22 และ 0.30 ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีค่า
ต่ำกว่าอัตราส่วนผสมควบคุม (SCC1-P0-SP และ SCC2-P0-SP) เห็นได้ชัด
ว่ า ค่ า H2/H1 ของอั ต ราส่ ว นผสม SCC2_P5_SP และ SCC1_P10_SP
เป็นไปตามเกณฑ์ BS-EN 12350-10 ซึ่งกำหนดไว้ 0.80-1.00 สำหรับ
อัตราส่วนผสมที่เหลือค่า H2/H1 มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าอัตราส่วนผสม
เหล่านั้นมีความสามารถในการไหลผ่านสิ่งกีดขวางในระดับต่ำ เพราะการ
แทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE หรือ เส้นใยอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบทำให้ ค่า ความหนืด ของคอนกรี ตสู งขึ ้นจึ ง ทำให้
รูปที่ 5 การไหลผ่านสิง่ กีดขวาง J-ring
ความสามารถในการไหลผ่านสิ่งกีดขวางลดลง ซึ่งคล้ายกับในงานวิจัยของ
[3] ที่พบว่าการแทนที่ด้วยเส้นใยสังเคราะห์จากพลาสติก Polypropylene
3.5 กำลังอัดของคอนกรีต SCC ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE
ทำให้คอนกรีตมีความหนืดเพิ่มขึ้น และการศึกษาของ [10] ที่สรุปไว้ว่า
จากรูปที่ 6 พบว่า กำลังอัดของคอนกรีตไหลอัดแน่นด้วยตัวเองแบบ
ความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตลดลงเมื่อผสมเส้นใยสังเคราะห์จาก
SCC1 และ SCC 2 ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 14 และ 28 วัน มีกำลังอัดลดลง
พลาสติกรีไซเคิลประเภท Polypropylene ในปริมาณที่สูงขึ้น
ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เมื่อพิจารณาการพัฒนา
กำลังอัดเห็นได้ชัดว่า คอนกรีตที่มีเม็ดพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ 5 แบบผสม
ซีเมนต์ 660 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (SCC1-P5-SP) มีการพัฒนากำลังอัด
จากอายุการบ่ม 7 วัน ถึง 28 วัน ได้สูงสุดจาก 19.25 MPa เป็น 31.06 MPa
คิดเป็นร้อยละ 44.69 ของอัตราส่วนผสมควบคุม SCC1 หรือร้อยละ 80 ของ
อัตราส่วนผสมควบคุมของ SCC2 ซึ่งมีค่า 37.43 MPa เพียงร้อยละ 20
100

กาลังอัด (MPa)

80

รูปที่ 5 การไหลผ่านสิ่งกีดขวางในแนวนอน L-box

SCC1-P0-SP
SCC2-P0-SP

SCC1-P5-SP
SCC2-P5-SP

SCC1-P10-SP
SCC2-P10-SP

SCC1-P15-SP
SCC2-P15-SP

60
40
20

3.4 การไหลผ่านสิ่งกีดขวาง (J-ring)

0
7

ผลการทดสอบการไหลผ่านสิ่งกีดขวางโดยวิธี J-ring แสดงในรูปที่ 6
พบว่าเมื่อร้อยละของการแทนที่ด้วยเม็ดพลาสติก HDPE เท่ากับ 0 5 10
และ 15 การไหลผ่านสิ่งกีดขวาง J-ring ของอัตราส่วนผสม SCC1-P-SP
(ซีเมนต์ 660 kg/m3) มีค่าเท่ากับ 0 70 10 และ 55 มิลลิเมตร สำหรับ
อัตราส่วน SCC2-P-SP (ซีเมนต์ 560 kg/m3) มีค่าเท่ากับ 50 50 5 และ
8 มิลลิเมตร ตามลำดับ ค่าการไหลผ่านสิ่งกีดขวาง J-ring ของอัตราส่วน
ผสม SCC1-P-SP มีค่าสูงกว่าอัตราส่วนผสมควบคุมและมีความแปรปรวนสูง
ในทางกลับกันค่า ของอัตราส่วนผสม SCC2-P-SP มีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละการแทนที่ของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE และมีค่าต่ำกว่าอัตรา
ส่วนผสมควบคุมคิดประมาณ 5 เท่า อัตราส่วนผสม SCC1-P0-SP SCC1P5-SP SCC2-P10-SP และ SCC1-P15-SP จัดอยู่ ประเภทไม่เกิดการกีด
ขวางของการไหล (0-25 มิลลิเมตร) สำหรับอัตราส่วนผสมที่เหลือจัดเป็น
คอนกรีต SCC ประเภทเกิดการกีดขวางของการไหลในระดับเล็กน้อย (2550 มิลลิเมตร) และระดับสูง (> 50 มิลลิเมตร)

14
ระยะเวลาการบ่ม (วัน)

28

รูปที่ 6 กำลังอัดของคอนกรีต SCC

4. สรุปผลการวิจัย
(1) การแทนที่มวลรวมละเอีย ดด้ว ยเม็ดพลาสติก รีไซเคิล HDPE ใน
คอนกรีต SCC ทำให้การเสียรูปลดลง ที่การแทนที่ร้อยละ 10 และ 15 มีค่า
การเสียรูปอยู่ในเกณฑ์ 480-680 มิลลิเมตร แต่การแทนที่ร้อยละ 5 มีค่าสูง
กว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ปริมาณซีเมนต์ไม่มีผลต่อการเสียรูปของคอนกรีต SCC
(2) ความสามารถในการแยกตัวของคอนกรีต SCC เพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่มขึ้นของร้อยละการแทนที่ด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE เพราะการ
แทนที่ด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ส่งผลทางลบทำให้คอนกรีต SCC
เหนียวขึ้นมีแนวโน้มสูงที่จะแยกตัวในขณะเทคอนกรีต
(3) ความสามารถในการไหลผ่านสิ่งกีดขวางในแนวนอน L-box ของ
ของคอนกรีต SCC ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน ส่วนใหญ่มีค่าลดลงเมื่อร้อยละ
ของการแทนที่ด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE สูงขึ้น
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(4) ความสามารถในการไหลแผ่ ก ี ด ขวาง J-ring ของคอนกรี ต SCC [10] Salih, S.A. and AL-Azaawee, M.E. (2005). Effect of
ค่อนข้างแปรปรวน ส่วนใหญ่มีค่าสูงขึ้นเมื่อ ร้อยละของการแทนที่ด้วยเม็ด
Polypropylene Fibers on Properties of Mortar Containing
พลาสติกรีไซเคิล HDPE สูงขึ้น ที่การแทนที่ร้อยละ 10 และ 15 จัดอยู่ใน
Crushed Brick as Aggregate. Engineering and Technology
กลุ่มเกิดการกีดขวางของการไหลในระดับเล็กน้อย
Journal, 26, pp. 1508-1513.
(5) กำลังอัดของคอนกรีต SCC มีค่าลดขึ้นเมื่อร้อยละของการแทนที่
ด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE สูงขึ้น ที่การแทนที่ร้อยละ 5 และมีปริมาณ
ซีเมนต์ 660 kg/m3 (SCC1-P5-SP) มีกำลังอัดลดลงน้อยสุด จึงเป็นอัตรา
การแทนที่ของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ที่เหมาะสมที่สุด
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ลักษณะการยึดเกาะของจีโอโพลิเมอร์เพสต์กับมวลรวมละเอียดต่างชนิดกัน
Interfacial transition zone between geopolymer paste and several fine aggregates
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บทคัดย่อ
การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของการยึดเกาะกันระหว่างจีโอโพลิ
เมอร์เพสต์และผิวของมวลรวมเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการยึดเกาะ
ระหว่ า งเพสต์ ก ั บ มวลรวมละเอี ย ดหรื อ มวลรวมหยาบล้ ว นส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการรับแรงได้ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์หรือจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีต ในการทดสอบความสามารถในการยึดเกาะของจีโอโพลิ เ มอร์
เพสต์กับมวลรวมครั้งนี้ ได้ทำการรวบรวมลักษณะการยึดเกาะกันระหว่างจี
โอโพลิเมอร์เพสต์และมวลรวมละเอียดที่ต่างชนิดกัน ได้แก่ ทรายแม่น้ำ เศษ
คอนกรีตรีไซเคิล เศษหินปูนย่อย และเศษแก้ว โดยทำการตรวจสอบรอยต่อ
ระหว่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์และผิวมวลรวมละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเลคตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Micro Scope) จากการ
ตรวจสอบพบว่า จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่มีทรายแม่น้ำเป็นส่วนผสมให้ค่า
กำลังรับแรงอัดสูงสุด เนื่องจากการยึดเกาะกันระหว่างมวลรวมละเอียดและ
จีโอโพลิเมอร์เพสต์มีความทึบแน่นซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด
คำสำคัญ: จีโอโพลิเมอร์, วัสดุรีไซเคิล, โครงสร้างทางจุลภาค, แรงยึด
เหนี่ยวที่ผิวมวลรวม

Abstract
The study of the adhesion between geopolymer paste and the
surface of aggregates, whether the adhesion between the paste
and the fine or coarse aggregate is important and affects the
compressive strength of geopolymer mortar or geopolymer
concrete. In this test, the adhesion ability of geopolymer paste
with total adhesion characteristics between geopolymer paste
and different types of fine aggregates fragments, including river
sand, recycled concrete, crushed limestone and crushed
container glass by investigated the joints between geopolymer
paste and fine aggregates surfaces using Scanning Electron Micro
Scope. From the investigation, it was found that geopolymer

mortar with river sand as the mixture, providing the highest
compressive strength. Because the adhesion between the fine
aggregate and geopolymer paste is dense, which is consistent
with the results of scanning electron microscopy.
Keywords: Geopolymer, Recycled aggregates, Microstructure,
Interfacial transition zone

1. คำนำ
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ เป็นวัสดุประสานชนิดใหม่ที่ สามารถใช้เป็นวั สดุ
ทางเลือกสำหรับงานก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็นงานผนังธรรมดา ผนังมวลเบา
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน เสา พื้นจีโอโพลิเมอร์ ทั้งนี้
เนื่องจากประโยชน์ของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่สามารถให้กำลัง ความทนทาน
และขึ้นรูปตามแบบหล่อได้เช่นเดียวกันกับวัสดุซีเมนต์ แต่วัสดุจีโอโพลิเมอร์
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของสภาวะโลกร้อนได้ วัสดุจี
โอโพลิ เ มอร์ ไ ด้ ว ั ส ดุ ต ั ้ ง ต้ น จากกระบวนการผลิ ต (By-product) ที ่ มี
องค์ประกอบหลักเป็นอสัญฐานของซิลิกาและอลูมินา เช่นเถ้าลอย ตะกรัน
ถลุงเหล็ก ทำปฏิกิริยากับสารละลายด่าง เช่น สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ได้วัสดุประสานที่เป็นผล
จากปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน [1] ยึดเหนี่ยวกับมวลรวม ในขณะที่วัสดุ
ประสานประเภทซีเมนต์เป็นผลจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน เห็นได้ชัดเจนว่า
ความสามารถในการยึดเกาะของเพสต์กับมวลรวมมีความสำคัญต่อความ
แข็งแรงและความทนทานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตและคอนกรีตธรรมดา
ในการศึกษาความสามารถในการยึดเกาะระหว่างเพสต์และมวลรวมนั้น
โดยทั่วไปมีการศึกษาในระดับโครงสร้างทางจุลภาคในบริเวณที่เรียกว่า
Interfacial transition zone หรือ ITZ วัสดุจีโอโพลิเมอร์มีการศึกษาการ
ยึดเหนี่ยวบริเวณ ITZ ไม่มากนัก เช่นมีการศึกษาเปรียบเทียบการยึดเหนี่ยว
ระหว่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์และมวลรวมที่เป็นหินปูนย่อยและหินแกรนิต
พบว่ามีการสะสมของแคลเซียมไฮดรอกไซด์บริเวณ ITZ ที่มีความพรุน [2]
ความแข็ ง แรงของจี โ อโพลิ เ มอร์ ค อนกรี ต เพิ ่ ม ขึ ้ น เมื ่ อ ความทึ บ แน่ น
(Densed) ของจีโอโพลิเมอร์เจลบริเวณ ITZ เพิ่มขึ้น [3] และการที่บริเวณ
ITZ ไม่ถูกทำลายทำให้จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีความแข็งแรงเช่นเดียวกัน
[4, 5] อย่างไรก็ตามสำหรับจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนความแข็งแรงไม่ได้
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ขึ้นตรงต่อการยึดเหนี่ยวบริเวณ ITZ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลรวมที่เป็นเศษ
คอนกรีตเนื่องจากการแตกร้าวทะลุผ่านเนื้อมวลรวมไม่ได้แตกร้าวตามแนว
ของผิวมวลรวม [6]
มวลรวมในงานคอนกรีตเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่มีผลต่อความสามารถ
ในการรับน้ำหนักได้ของคอนกรีตตลอดจนความสามารถในการต้านทาน
การเปลี่ยแปลงรูปร่างเนื่องจากอุณหภูมิ [7] ในขณะที่มวลรวมธรรมชาติมี
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลน การแทนที่มวลรวมธรรมชาติด้วยวัสดุเหลือทิ้ง
หรือแม้กระทั่งขยะที่เกิดจากงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่ถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง
ทั้งใช้แ ทนที่ในมวลรวมบางส่วนและใช้เป็นมวลรวมทั้งจำนวน จากผล
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการนำวัสดุเหลือทิ้งหรือขยะจากงาน
ก่อสร้างสามารถทำให้จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์และจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมี
คุณสมบัติที่ดีได้ [8-10]
ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นทำการศึกษาความแข็งแรงของจีโอโพลิเมอร์
มอร์ตาร์ที่มีละเอียดธรรมชาติ ได้แก่ทรายแม่น้ำ เปรียบเทียบกับจีโอโพลิ
เมอร์มอร์ต้าร์ที่มีมวลรวมละเอียดจากเศษวัสดุก่อสร้างต่างชนิดกันได้แก่
เศษคอนกรีตย่อยและเศษหินปูนย่อย เนื่องจากเศษวัสดุเหล่านี้เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในปริมาณมากในกระบวนการก่อสร้าง และมวลรวมละเอียดที่เป็น
เศษขวดแก้วย่อย เนื่องจากเศษแก้วมีความแกร่งและมีองค์ประกอบหลัก
เป็นซิลิกาเช่นเดียวกับทรายแม่น้ำ โดยใช้ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์
ด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (Scanning
electron microscope, SEM)
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รูปที่ 1 ลักษณะของอนุภาคเถ้าลอย

(S)

(C)

2. วัสดุและการทดสอบ
2.1 วัสดุ
เถ้า ลอย (Fly ash, FA) เป็นเถ้า ลอยประเภทแคลเซียมสูง แสดงดัง
ตารางที่ 1 ลักษณะค่อนข้างกลม จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ขนาด
อนุภาคเฉลี่ย 45 ไมครอน แสดงดังรูปที่ 1 และใช้สารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์ เข้มขัน 10 โมลาร์ เป็นสารชะละลายซิลิกาและอลูมินาในเถ้าลอย
ร่วมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกต ส่วนมวลรวมละเอียดใช้เป็นทรายแม่น้ำ
(S) และวัสดุรีไซเคิล ได้แก่การย่อยเศษคอนกรีตรีไซเคิล (C), เศษขวดแก้ว
(G), และ เศษหินปูนย่อ ย (L) ดังรูป ที่ 2 ให้มีค่า โมดูลัส ความละเอี ย ด
(Fineness modulus, FM) ใกล้เคีย งกัน (FM=2.82 โดยประมาณ) โดย
ควบคุมการกระจายตัวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ASTM C33 [11] ดังรูปที่ 3

(G)

(L)

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย
องค์ประกอบ
SiO2
Al2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O

ปริมาณ (%wt.)

องค์ประกอบ

35.86
15.05
2.34
17.16
1.58
3.12

Fe2O3
SO3
P2O5
TiO2
BaO
LOI

ปริมาณ (%wt.)
17.31
5.94
0.30
0.17
0.10

รูปที่ 2 ลักษณะของมวลรวมละเอียด
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2.2.3 การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค
การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
ดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศอิเลคตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM)

100
Percent passing (%)
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80
60

L
G

40

3. ผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ASTM C33

C
20

S

0
0.1

1
Sieve opening (mm)

10

รูปที่ 3 การกระจายตัวของมวลรวมละเอียด

2.2 การทดสอบ
2.2.1 การเตรียมตัวอย่าง
ตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์สามารถเตรียมได้จากสัดส่วนผสมแสดง
ดังตารางที่ 2 โดยคงที่อัตราส่วนสารละลายด่างต่อเถ้าลอยและอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อสารละลายโซเดียมซิลิเกต เท่ากับ 1.00
และ 0.50 ตามลำดับ และอัตราส่วนเถ้าลอยต่อมวลรวมละเอียดเท่ากับ
1:2.75 ตัว อย่า งจีโ อโพลิเมอร์มอร์ต ้า ร์สดได้จ ากการผสมเถ้า ลอยและ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นเวลา 5 นาที เติมมวลรวมละเอียดที่อยู่
ในสภาวะอิ ่ ม ตั ว ผิ ว แห้ ง ผสมให้ เ ข้ า กั น เป็ น เวลา 2 นาที หลั ง จากนั้ น
เติมสารละลายโซเดี ยมซิลิเกตและผสมต่อ เนื่อ งจนกระทั่งครบ 10 นาที
นำจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์สดที่ได้บรรจุลงแบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ขนาด
5x5x5 เซนติเมตร ปล่อยไว้ ที่อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
1 ชั่วโมง หลังจากนั้นห่อแบบหล่อด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความชื้นและนำเข้าตู้อบร้ อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48
ชั่วโมง แกะแบบหล่อแล้วหุ้มตัวอย่างด้วยแผ่นพลาสติกอีกครั้ง แล้วเก็บ
ตัว อย่า งในห้อ งควบคุมอุ ณหภู มิ 23-25 องศาเซลเซีย ส และความชื้น
สัมพัทธ์เท่ากับ 50% จนกระทั่งอายุครบ 28 วัน
ตารางที่ 2 สัดส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์**
ตัวอย่าง

ปริมาณ (กรัม)
FA
NH
NS
S
C
G
L
Control 250 156.25 93.75 687.5
MC
250 156.25 93.75
687.5
MG
250 156.25 93.75
687.5
ML
250 156.25 93.75
687.5
** อัตราส่วนสารละลายต่อเถ้าลอยเท่ากับ 1.00 และอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกต
ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอไซด์ เท่ากับ 0.60

2.2.2 กำลังรับแรงอัด
การทดสอบความสามารถในการรับแรงอัดของตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้าร์ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109 [12]

จากการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่มี
มวลรวมละเอียดต่างกัน พบว่าค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน มีค่าสูงสุด
เท่ากับ 48 เมกะปาสคาล และค่ าต่ำสุดเท่ากับ 36 เมกะปาสคาล ได้แก่
ตั ว อย่ า ง Control และ MG ตามลำดั บ แสดงดั ง ตารางที ่ 3 เนื ่ อ งจาก
ลักษณะของเศษขวดแก้วย่อยมีความเรียบและลื่นทำให้การยึดเกาะของจีโอ
โพลิเมอร์เพสต์และเศษขวดแก้วย่อยไม่ดีส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดมีค่าต่ำ
ที่สุด ในขณะที่ตัวอย่าง MC และ ML มีค่ากำลังรับแรงอัดใกล้เคียงกันอย่าง
มีนัยสำคัญ โดยมีค่าเท่ากับ 43 และ 41 เมกะปาสคาล ตามลำดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมวลรวมละเอียดทั้ง 2 ชนิด มีผิวที่ค่อนข้างขรุขระมากกว่าเศษ
ขวดแก้วย่อยทำให้มีการยึดเกาะกันระหว่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์และผิวมวล
รวมละเอียดได้ดีและจากลักษณะทางกายภาพพบว่าเศษคอนกรีตมีพื้นผิว
มากกว่าเศษหินปูนย่อย นอกจากนั้นอาจจะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันขึ้นอีกครัง้
จากเศษมอร์ต้าร์เก่าที่เกาะบนผิวหินปูนย่อยเดิมกับน้ำที่มีอยู่ในสารละลาย
ทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดของตัวอย่าง MC มีค่ามากกว่า ML
ตารางที่ 3 กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ ทีอ่ ายุ 28 วัน
ตัวอย่าง
กำลังรับแรงอัด (เมกะปาสคาล)
Control
48
MC
43
MG
36
ML
41
**เมื่อเปรียบเทียบกับ Control

ร้อยละ**
100
89.58
75.00
85.42

แตกต่าง**
0
-10.42
-25
-14.58

นำตัว อย่า งที่ผ ่า นการทดสอบค่า กำลั ง รับ แรงอัด ทำการวิ เ คราะห์
โครงสร้างทางจุลภาคเบื้องต้นบริเวณรอยต่อระหว่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์
และผิวของมวลรวมละเอียด (Interfacial transition zone, ITZ) ด้วยวิธี
SEM พบว่าการแตกร้าวของตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การ
แตกร้ า วที่ จ ี โ อโพลิ เ มอร์ เ พสต์ (A) และการแตกร้ า วที่ บ ริ เ วณ ITZ (B)
ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า การแตกร้าวของตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
ทั้งหมดเกิดขึ้นทั้งสองลักษณะ โดยการแตกร้าวของ control พบได้น้อย
ที่สุด ดังรูปที่ 5 ในขณะที่ MC, ML และ MG มีปริมาณรอยแตกร้าวเพิ่มขึ้น
ตามลำดับ สอดคล้องกับค่ากำลังรับแรงอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยร้าว
บริเวณ ITZ ของ MG ลักษณะของการหลุดร่อนที่เป็นตลอดทั้งผิวของเศษ
ขวดแก้วย่อย ดังรูปที่ 6 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไม่
สามารถยึดเกาะกับมวลรวมละเอียดที่เป็นเศษขวดแก้วได้ ส่งผลให้ค่ากำลัง
รับแรงอัดมีค่าต่ำที่สุด
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หินปูนย่อยเนื่องจากมี น้ำตกค้างใต้มวลรวมรวมที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน
จำนวนมาก

4. สรุปผลการทดสอบ
จากการศึกษาผลของการยึดเหนี่ยวระหว่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์และมวล
รวมละเอียดต่างชนิดกัน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
- ค่ากำลังรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้นของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ขึ้นอยู่กับ
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวสัมผัสของมวลรวมรวมและการยึดเหนี่ยว
บริเวณ Interfacial transition zone ที่แข็งแรง
- ปริมาณการแตกร้า วที่ Interfacial transition zone เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
- ความแข็งแรงของเนื้อจีโอโพลิเมอร์เพสต์มีความแข็งแรงมากกว่า
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์และผิวมวลรวมละเอียด
- เศษคอนกรีตย่อย เศษขวดแก้วย่อยและเศษหินปูนย่อย สามารถ
ใช้เป็นมวลรวมละเอียดในการผลิตจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ได้

รูปที่ 4 การแตกร้าวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์

ITZ
S
S

S

Crack

กิตติกรรมประกาศ

S

ITZ

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้า งมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ วิจัยและฝึกอบรมระบบ
ขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รูปที่ 5 ITZ ระหว่างทรายแม่น้ำและจีโอโพลิเมอร์เพสต์

เอกสารอ้างอิง

ITZ
G

รูปที่ 6 ITZ ระหว่างเศษขวดแก้วและจีโอโพลิเมอร์เพสต์

สำหรับ MC และ ML พบว่าการแตกร้าวที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะเดียวกัน
กับ Control แต่มีปริมาณรอยแตกร้าวบริเวณ ITZ มากกว่า มีความเป็นไป
ได้ว่าเศษมอร์ต้าร์เก่าจากคอนกรีตเก่ามีความไม่แข็งแรงแม้จะมีพื้นที่ผิวมาก
แต่อาจเกิดการแตกและหลุดร่อนออกจากหินปูนย่อยเดิมทำให้มีการเพิ่มขึ้น
ของส่วนละเอียดที่ไม่แข็งแรงจากเศษมอร์ต้าร์เก่าที่มีความพรุน ในขณะที่
ML การแตกร้าวบริเวณ ITZ เป็นผลจากการเกิดช่องว่างใต้แผ่นของเศษ

[1] Davidovits, J., ed. Proceedings of the World Congress
Geopolymer. 2005: Saint Quentin, France 69-73.
[2] Pacheco-Torgal, F., Castro-Gomes, J., and Jalali, S. (2007).
Investigations about the effect of aggregates on strength
and microstructure of geopolymeric mine waste mud
binders. Cement and Concrete Research. 37(6): pp. 933941.
[3] Wang, Q. and Gu, W.W. (2009). Advances in research on
nanotechnology for enhancing the absorption of poorly
water-soluble drugs. Pharmaceutical Care and Research.
9(1): pp. 48-51.
[4] Embong, R., Kusbiantoro, A., Shafiq, N., and Nuruddin, M.F.
(2016). Strength and microstructural properties of fly ash
based geopolymer concrete containing high-calcium and
water-absorptive aggregate. Journal of Cleaner
Production. 112: pp. 816-822.
[5] Lee, W.K.W. and van Deventer, J.S.J. (2004). The interface
between natural siliceous aggregates and geopolymers.
Cement and Concrete Research. 34(2): pp. 195-206.

MAT12-4

1790

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

[6] Sata, V., Wongsa, A., and Chindaprasirt, P. (2013).
Properties of pervious geopolymer concrete using
recycled aggregates. Construction and Building Materials.
42: pp. 33-39.
[7] Neville, A. M. ( 2 0 1 1 ) . Properties of concrete Pearson
Education Limited, pp.
[8] Mesgari, S., Akbarnezhad, A., and Xiao, J.Z. (2020).
Recycled geopolymer aggregates as coarse aggregates for
Portland cement concrete and geopolymer concrete:
Effects on mechanical properties. Construction and
Building Materials. 236: pp. 117571.
[9] Nuaklong, P., Sata, V., and Chindaprasirt, P. (2018).
Properties of metakaolin-high calcium fly ash geopolymer
concrete containing recycled aggregate from crushed
concrete specimens. Construction and Building Materials.
161: pp. 365-373.
[10] Xie, J., Wang, J., Rao, R., Wang, C., and Fang, C. (2019).
Effects of combined usage of GGBS and fly ash on
workability and mechanical properties of alkali activated
geopolymer concrete with recycled aggregate. Composites
Part B: Engineering. 164: pp. 179-190.
[11] ASTM C33 / C33M-18. (2018). Standard Specification for
Concrete Aggregates, ASTM InternationalWest
Conshohocken, PA.
[12] ASTM C109 / C109M-20a. (2020). Standard Test Method
for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars
(Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), ASTM
International: West Conshohocken, PA.

MAT12-5

1791

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

การศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุนโดยใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิล
A Study of Water Permeability on Porous Concrete
Using Recycled Coarse Aggregates
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุนโดยใช้มวล
รวมหยาบรีไซเคิล จากการนำเศษวัสดุคอนกรีตเก่าเหลือทิ้งมาใช้เป็นมวล
รวมหยาบในงานคอนกรีตพรุนแทนที่มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ โดยการ
นำคอนกรีตเก่า(ลูกปูน) มาย่อยและคัดแยกขนาดเดียว (Single Grade) ได้
มวลรวมหยาบรีไซเคิล 3 ขนาด ได้แก่ หินขนาด 1/2 นิ้ว, 3/8 นิ้ว และหินที่
ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ใช้ปริมาณซีเมนต์เพสต์ร้อยละ 10, 15 และ 20
โดยปริมาตร ที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (W/C Ratio) เท่ากับ 0.30 หล่อ
เป็นก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร
ความสู ง 20 เซนติ เ มตร ผลการทดสอบพบว่ า ค่ า กำลั ง รั บ แรงอั ด ของ
คอนกรีตขึ้นอยู่กับขนาดหินและปริมาณซีเมนต์เพสต์ โดยคอนกรีตพรุนจะ
มีกำลังรับแรงอัดอยู่ในช่วงระหว่าง 23-95 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่ง
เป็นผลมาจากช่องว่า งในมวลรวมหยาบของหินขนาดเดียวกัน อีกทั้งมี
เพสต์เก่า และมอร์ตาร์เกาะติดอยู่ จึงทำให้ต้องใช้ป ริมาณซีเมนต์เพสต์
เคลือ บผิว มากขึ้น และการดูดซึมน้ำ เพิ่มมากขึ้น ด้ว ย แต่มีช่อ งว่า งของ
อัตราส่วนโพรงที่ดีซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 25 - 37 ทำให้มีค่าการซึมผ่านน้ำได้
มาก โดยมวลรวมหยาบรีไซเคิลขนาด 1/2 นิ้ว มีค่าการซึมผ่านน้ำได้มาก
ที่สุดเท่ากับ 0.989 เซนติเมตรต่อวินาที ที่ปริมาณซีเมนต์เพสต์เท่ากัน
คำสำคัญ: คอนกรีตพรุน, มวลรวมหยาบรีไซเคิล, การซึมผ่านน้ำของ
คอนกรีตพรุน, กำลังอัด

Abstract
This paper presents the study of the leftover concrete for
recycling by being an ingredient in the porous concrete instead
of natural mineral aggregate tested in physical and mechanical
properties by subdividing the leftover concrete and grading to 3
sizes; the rock which was left on a sieve 1/2 inches, 3/8 inches
and number 4. The ingredient which was suitable for
compressive strength and the water permeability of the porous
concrete was determined by using cement paste 10, 15 and 20

percent capacity and the water cement ratio (W/C Ratio) of 0.30
was used for making an example cylindrical block with a
diameter of 10 x 20 centimeter. The results showed that the
compressive strength of recycled porous concrete depends on
the stone size and the amount of cement paste. The recycled
porous concrete will have compressive strength in the range of
23-95 kg/square cm. It is the result of the gaps in the coarse
aggregate of rocks of the same size, including the old paste and
mortar. Therefore, it has to require a large amount of coated
cement paste and increased water absorption but there is a gap
between the good cavity ratio in the range of 25 - 37 percent.
As a result in a large value of water permeability the recycled
coarse aggregate size 1/2 inch, which has the highest value equal
to 0.989 cm/s, with the same amount of cement paste.
Keywords: porous concrete, recycled coarse aggregate, water
permeability of porous concrete, compressive strength

1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหา ในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก การเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรและการขยายตัวของสิ่งก่อสร้างในเขตเมือง ส่งผลต่อการไหลซึม
ผ่านของน้ำจากชั้นผิวดินไปยังชั้นใต้ดินในทางอุทกวิทยา ซึ่งทำให้ทิศทาง
และปริมาณการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อเวลาเกิดพายุฝน
ตกหนัก ประสิทธิภาพในการรับน้ำและระบายน้ำได้ไม่ดี เกิดน้ำท่วมขังสูงใน
พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
ความไม่สะดวกในการดำรงชีวิต คอนกรีตพรุน (Porous Concrete) เป็น
วัสดุที่ยั่งยืนมีลักษณะของโครงสร้างที่มีรูพรุนที่เชื่อมต่อกันซึ่งช่วยให้น้ำไหล
ผ่า นได้ดี รูพ รุนในคอนกรีตสามารถทำได้โ ดยการลดหรือ ขจัดมวลรวม
ละเอียดในคอนกรีต คงเหลือแต่ซีเมนต์เพสต์และมวลรวมหยาบ ซึ่งสามารถ
ที่จ ะออกแบบคุณสมบัติ ได้ อ ย่า งหลากหลาย แตกต่า งกันไปขึ้นอยู ่ กั บ
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วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ในด้านความแข็งแรง ความสามารถในการ
ระบายน้ำ ความสามารถในการอุ้มน้ำและการนำความร้อนได้ต่ำซึ่งจะเป็น
ฉนวนได้ดี นอกจากนี้คอนกรีตพรุนยังถูกนำมาใช้งานในคอนกรีตสีเขียว
(Green Concrete) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับงานปูผิวถนน ลาน
จอดรถ ดาดคลองและพื้นรางระบายน้ำ งานกรองตะกอนในระบบระบาย
น้ำเสีย รวมทั้งในงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอื่น ๆ
งานวิจัยนี้ เป็นการทดลองสมบัติการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุน โดยใช้
เศษวั ส ดุ ม วลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล จากคอนกรี ต ที ่ แ ข็ ง ตั ว (Hardened
Concrete) ซึ่งเกิดจากการเก็บตัวอย่างลูกปูน ที่เหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก
โดยการนำมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่แ ข็งตัว เหล่า นี้ก ลับ มาใช้ ใ หม่
(Recycled Aggregate) ผ่า นกระบวนการย่อ ยด้ว ยเครื่อ งย่อ ยจะได้ หิ น
(มวลรวมหยาบ) คัดแยกขนาดต่าง ๆ ได้ประมาณ 75% ส่วนที่เหลือจะเป็น
หินขนาดเล็ก (มวลรวมละเอียด) อีกประมาณ 25% และหาส่วนผสมของ
มวลรวมหยาบรีไซเคิลและปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่เหมาะสม ควบคุมปริมาณ
น้ำต่อปูนซีเมนต์ ที่อัตราส่วน 0.30 จากนั้นทำการทดสอบตัวอย่างแล้วนำ
ผลมาวิเคราะห์ เปรีย บเทีย บค่า การซึมผ่านน้ำ และกำลังอัด เพื่อ ให้ได้
คอนกรีตพรุนที่มีช่องว่างในการระบายน้ำ ได้มากที่สุดและมีกำลังรับแรงได้
ตามการใช้งาน อีกทั้งเป็นการลดปัญหาการกองของวัสดุเหลือทิ้ง ที่ส่งผล
เสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 คอนกรีตพรุน
คอนกรี ต พรุ น (Porous Concrete, Pervious Concrete หรื อ nofines concrete) คือคอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากคอนกรีตทั่วไป คือภายในเนื้อคอนกรีต มีรูพรุนและโพรงที่ต่ อเนื่องใน
ปริมาณมาก ซึ่งยอมให้อ ากาศหรือ น้ำ ไหลผ่า นได้ จากที่มีโ พรงในเนื้อ
คอนกรีตมาก ทำให้คอนกรีตพรุนมีน้ำหนักที่เบาและกำลัง ต่ำกว่าคอนกรีต
ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกาและญี่ปุ่น มีการนำคอนกรีตพรุน
มาใช้งานก่อสร้างมากกว่า 40 ปี [1-2] ลักษณะทั่วไปของคอนกรีตพรุนคือ
คอนกรีตที่ไม่มีมวลรวมละเอีย ด หรือ มีในปริมาณเล็ก น้อ ยซึ่งจะอยู่ใน
ส่วนผสมของเพสต์ โดยเพสต์นี้จะทำหน้าที่เชื่อมประสานมวลรวมหยาบ
เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นคอนกรีตพรุนจึงประกอบด้วย 3 ส่วน โดยส่วนแรกคือ
มวลรวมหยาบที่มีขนาดไม่ต่อเนื่อง (Open Grade) หรือขนาดเดียว (Single
Grade) ได้แก่ หิน กรวด มวลรวมรีไซเคิล หรือวัสดุอื่น ๆ มีปริมาณ 60-70
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร ส่วนที่สอง คือส่วนที่เป็นเพสต์ทำหน้าที่เป็นวัสดุ
เชื่อมประสานมวลรวมหยาบเข้าไว้ด้ วยกัน ซึ่งประกอบด้วยปูนซีเมนต์และ
น้ำ เป็นหลัก แต่อาจมีส่วนผสมเพิ่ม เช่น สารลดน้ำพิเศษ สารผสมเพิ่ม
(Admixture) หรือวัสดุผสมเพิ่ม (Additive) เข้าไปเล็กน้อย คอนกรีตพรุน
มีปริมาณเพสต์ 15-25 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร และส่วนสุดท้าย คือโพรง
ช่องว่าง (Pore Size) ของคอนกรีตพรุนที่ยอมให้น้ำไหลผ่านได้
คอนกรีตพรุน เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาให้มีช่องว่างในเนื้อคอนกรีต
ซึ่งได้จากการผสมของ ปูนซีเมนต์ น้ำ สารผสมเพิ่ม มวลรวมหยาบและมวล
รวมละเอียดหรือทรายในปริมาณที่น้อยมาก หรืออาจจะไม่มีเลย จึงทำให้
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คอนกรีตพรุนมีโพรงหรือช่องว่างขนาด 2-8 มิลลิเมตร ที่ต่อเนื่องกันและไม่
ต่อเนื่องกันในเนื้อคอนกรีตพรุน และยอมให้น้ำหรือของเหลวสามารถไหล
ซึ ม ผ่ า นไปได้ โดยทั ่ ว ไปคอนกรี ตพรุ น มี ค ่ า กำลั ง อั ด ประมาณ 28-280
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าความพรุนหรืออัตราส่วนโพรงร้อยละ 1535 และมีค่าการซึมผ่านน้ำประมาณ 0.14-1.22 เซนติเมตรต่อวินาที [1]
คอนกรี ต พรุ น มั ก ถู ก นำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเพื ่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม เช่น งานด้านพื้นผิวถนน ช่วยลดหรือชะลอการไหลนองของ
น้ำฝนได้ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำ จึงทำให้ปัญหาของการเกิดตะไคร่น้ำ
ลดลง และลดการลื่นไถลของพื้นผิวทางเดิน ในขณะที่ฝนตกได้อีกด้วย
คอนกรี ตพรุนในงานวิ ศวกรรมและสถาปั ตยกรรม เช่น คอนกรี ต
ทางเดินเท้า คอนกรีตลานจอดรถหรือถนนที่การจราจรไม่หนาแน่นมาก
พื้นสนามเทนนิส พื้นเรือนเพาะชำ ใช้ในงานตกแต่งภูมิทัศน์ งานดาดผิว
คลองระบายน้ำ คอนกรีตปูพื้นทางเท้า ที่ไม่ต้องการให้น้ำขังหรือปลูกหญ้า
ได้ เป็นต้น นอกจากนั้นความพรุนในเนื้อคอนกรีตยังช่วยเพิ่มการดูดซับ
เสียง ค่าการนำความร้อนต่ำและระบายความร้อนได้ดี ดังนั้นจึงถือได้ว่า
คอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 คอนกรีตเหลือทิ้ง
2.2.1 การนำเศษคอนกรีตเหลือทิ้งมาแปรรูปใช้ในประโยชน์ด้านอื่น ๆ
คือการนำคอนกรีตที่เหลือไปใช้งานด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น คอนกรีตสดเหลือทิ้งที่นำมาใช้เทปรับปรุง
พื้นที่ในหน่วยผลิต หรือนำมาเทใส่แบบหล่อเพื่อประยุกต์ให้เป็นชิ้นงาน
คอนกรีต ที่นำไปทำประโยชน์ได้ เศษซากคอนกรีตจากการรื้อถอนก็อาจจะ
นำไปใช้ถมที่ หรือเป็นวัสดุชั้นรองพื้นทาง (Subbase) เป็นต้น
2.2.2 การแยกวัตถุดิบในคอนกรีตสดเหลือทิ้งออกจากกันเพือ่ นำ
กลับมาใช้ใหม่
การรีไซเคิลลักษณะนี้ จะเป็นการจัดการกับเศษคอนกรีตสด (Fresh
Concrete) ที่เหลือจากการเท โดยทำการแยกวัตถุดิบในคอนกรีตออก
จากกันและนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งโดยปกติแล้วเศษคอนกรีตสดเหล่านี้จะไม่
สามารถคายทิ้งโดยปกติได้ เพราะเศษคอนกรีตเหล่านี้มีค่า pH ที่สูง อีกทั้ง
ยั ง มี เ ศษมวลรวมปะปนอยู ่ ซึ ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ กั บ แหล่ ง น้ ำ ได้
กระบวนการที่ทำโดยทั่วไปก็คือ การฉีดน้ำเจือจางเศษคอนกรีตก่อนทำการ
คายลงบ่อคายกากคอนกรีต ส่วนที่ทำการแยกได้ก็คือ ส่วนของมวลรวม
หยาบและน้ำคายกากที่จะต้องรอกระบวนการตกตะกอนของกากปูน โดย
น้ำที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วสามารถนำกลับ มาใช้ป ระโยชน์ใน
หน่วยผลิตได้ เช่น ใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาดรถโม่ กรณีที่จะนำมวล
รวมหยาบและน้ำรีไซเคิล (Recycled Aggregate and Recycled Water)
กลับ มาใช้ใหม่ ในการผลิต คอนกรีต จะต้อ งมีก ารควบคุ มคุ ณภาพตาม
มาตรฐาน วสท. 1014 “ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับ
โครงสร้างคอนกรีต” เพื่อให้มั่นใจว่ามวลรวมหยาบและน้ำที่นำกลับมาใช้
ใหม่ไม่มีวัสดุเจือปน ที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพของคอนกรีต โดยในส่วนของ
มวลรวมหยาบรีไซเคิลที่ใช้แล้ว จะมีข้อกำหนดคุณภาพ การแบ่งแยกชั้น
คุณภาพของมวลรวมหยาบที่ใช้แล้ว รวมไปถึงขอบเขตของการนำไปใช้งาน
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ส่วนน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่จะต้องมีการควบคุมปริมาณสารแขวนลอย คลอ
ไรด์ ซัลเฟต และความเป็นด่าง ไม่ให้มีมากเกินข้อกำหนดที่ระบุไว้
2.2.3 การนำเศษซากคอนกรีตมาทำเป็นวัตถุดบิ มวลรวมรีไซเคิล
กระบวนการนี้เป็นการนำเศษซากอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่ถูกรื้อถอน
มาทำการคัดแยกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเศษซากคอนกรีต เพื่อนำมาผ่าน
กระบวนการบดย่อยและคัดแยกขนาด และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบมวลรวมใน
คอนกรี ต ใหม่ อ ี ก ครั ้ ง การรี ไ ซเคิ ล รู ป แบบนี ้ เ ป็ น กระบวนการที ่ มี
ประสิทธิภาพมากในการกำจัดเศษซากคอนกรีตรื้อถอน เพราะเป็นการ
กำจัดขยะคอนกรีตที่เกิดขึ้นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีความสำคัญมากใน
ประเทศที่มีทรัพยากรอยู่น้อย หรือมีพื้นที่อยู่อย่างจำกัด เช่น ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ [3]
1. การรื้อถอนทำลายและเคลื่อนย้ายเศษซากอาคารที่ทุบทิ้ง
2. การบดย่อยเศษซากอาคารถูกส่งมา
3. การคัดแยกวัสดุแปลกปลอมอื่ น ๆ นอกจากเศษคอนกรีต เช่น
เหล็กหรือไม้
4. การล้างและคัดแยกขนาด
5. การแยกเก็บตามขนาดเพื่อเตรียมนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบมวลรวม
ต่อไป
2.3 คุณสมบัติของคอนกรีตพรุน
คุ ณ สมบั ต ิ ท างกลและทางกายภาพของคอนกรี ต พรุ น ขึ ้ น อยู ่ กั บ
ส่วนประกอบของเนื้อคอนกรีต คอนกรีตพรุนมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก
คอนกรีตทั่วไป เนื่องจากคอนกรี ตพรุนมีปริมาณโพรงที่มากกว่าคอนกรีต
ทั่วไป ดังนั้นคุณสมบัติของคอนกรีตพรุนจึงมักสัมพันธ์กับปริมาณโพรงอย่าง
เด่นชัด นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ การอัดแน่น
ขนาดคละและความแข็งแรงของมวลรวม
2.3.1 ปริมาณโพรงและความหนาแน่น
คอนกรีตพรุนทั่วไป จะมีปริมาณโพรงอยู่ระหว่าง 15-35 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตร ทั้งนี้ข ึ้นอยู่ก ับ หลายปัจ จัย เช่น ขนาดคละของมวลรวม
ปริมาณปูนซีเมนต์ อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ และการอัดแน่น เป็นต้น โดย
ความพรุนในเนื้อคอนกรีตพรุนประกอบด้วยโพรง 3 ชนิด ได้แก่ โพรงใน
เนื้อเพสต์ (Pores) โพรงในเนื้อมวลรวม (Voids in Aggregate) และโพรง
ช่องว่าง (Voids) โดยโพรงในเนื้อเพสต์ ซึ่งเป็นโพรงขนาดเล็กประกอบด้วย
โพรงเจล (Gel Pores) และโพรงคาปิลารี (Capillary Pores) ซึ่งมีผลต่อ
กำลังของเพสต์ โดยโพรงส่วนนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเพสต์ [4] โพรงใน
เนื้อวัสดุมวลรวมหยาบ คือโพรงอากาศที่อยู่ในเนื้อมวลรวมหยาบซึ่งขึ้นอยู่
กับ ชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ และสุดท้า ยคือโพรงช่อ งว่าง คือ โพรงที่อยู่
ระหว่างมวลรวมหยาบซึ่งเหลือจากการเข้าแทนที่ของเพสต์ ซึ่งในการหา
ปริมาณโพรง (Void Content) ในคอนกรีตพรุน คือการหาปริมาณโพรง
ช่องว่างในส่วนนี้และมีอิทธิพลมากต่อคุณสมบัติของคอนกรีตพรุน หาก
คอนกรีตพรุนที่ใช้เพสต์และมวลรวมชนิดเดียว แต่มีปริมาณโพรงช่องว่างที่
แตกต่า งกัน ก็ย ่อ มส่งผลต่อ คุณสมบัติข องคอนกรีตพรุน ที่แ ตกต่า งกั น
ปริมาณโพรงช่องว่างนี้มีทั้งโพรงที่ต่อเนื่อง (Connected Voids) และโพรง
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ไม่ ต ่ อ เนื ่ อ ง (Unconnected Voids) ปริ ม าณโพรงต่ อ เนื ่ อ งมี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการซึมผ่านน้ำ ส่วนผสมคอนกรีตพรุนที่มีปริมาณเพสต์มาก
หรือที่ใช้มวลรวมหยาบที่มีขนาดเล็กลง จะมีผลทำให้ความต่อเนื่องของ
โพรงลดลง [5]
การอัดแน่นในคอนกรีตพรุน นอกจากส่งผลต่อปริมาณโพรงในเนื้อ
คอนกรีตแล้วยังมีผลต่อความหนาแน่นของคอนกรีตพรุนด้วย โดยคอนกรีต
พรุนที่ได้รับการอัดแน่นต่าง ๆ กัน มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1,680 ถึง
1,920 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [6] อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้มวลรวมเบา
ในการทำคอนกรีตพรุน เช่น ไดอะตอมไมต์ หินภูเขาไฟ หรือเศษคอนกรีต
มวลเบา ทำให้ความหนาแน่นของคอนกรีตพรุนมีค่า ต่ำ ลงถึง 558-775
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [7]
2.3.2 การซึมผ่านน้ำ
การซึมผ่านน้ำเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของคอนกรีตพรุน ที่ยอมให้น้ำ
หรืออากาศไหลผ่านเนื้อคอนกรีตได้ โดยการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตพรุนมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณโพรงและขนาดรูพรุนของคอนกรีต คอนกรีตพรุนที่
มีปริมาณโพรงมากจะให้ค่าการซึมผ่านน้ำที่มาก อย่างไรก็ตามค่าการซึม
ผ่านน้ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณโพรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับขนาดของ
โพรงและความต่อ เนื่อ งของโพรง ปริมาณเพสต์ที่มากขึ้นมีผลให้ความ
ต่อเนื่องของโพรงลดลง การให้มวลรวมขนาดเล็กลงก็มีผลให้ความต่อเนื่อง
ของโพรงและการซึมผ่า นน้ำ ลดลงเช่นกัน นอกจากนั้นพฤติก รรมของ
ปริมาณโพรง ขนาดโพรง ความต่อเนื่องของโพรงสำหรับคอนกรีตพรุน เพื่อ
ทำนายค่าการซึมผ่านน้ำ มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าการซึมผ่านน้ำและ
ปริมาณโพรง เป็นสมการแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล [8] ตัวอย่างเช่น สมการที่
มีค่า R2 เท่ากับ 0.88 โดยที่ 𝑘 คือ การซึมผ่านน้ำ (เซนติเมตรต่อวินาที)
และ 𝑣 คือ อัตราส่วนโพรง (เปอร์เซ็นต์) ได้จากสมการที่ (1)
(1)

𝑘 = 0.0589𝑒 0.1202(𝑣)

เนื ่ อ งจากการซึ ม ผ่ า นน้ ำ มี ค ่ า เพิ ่ ม เมื ่ อ ปริ ม าณโพรงเพิ ่ ม ขึ ้ น ใน
ขณะเดียวกันกำลังรับแรงอัดจะมีค่าลดลง ดังนั้นในการออกแบบส่วนผสม
คอนกรีตพรุนสิ่งที่ต้องพิจารณา คือปริมาณโพรงต้องทำให้ค่าการซึมผ่านน้ำ
ต้องไม่มากเกินไปและต้องเหมาะสมกับค่ากำลังอัดที่ต้องการ การทดสอบ
การซึมผ่านน้ำของคอนกรีตพรุนทดสอบโดยอาศัยหลักการวัดค่าการซึม
ผ่านน้ำของดินที่มีเม็ดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการทดสอบหาค่าการซึมผ่านน้ำ
แบบแรงดันคงที่ (Constant Head Test) โดยทำการจำลองการทดสอบได้
ในการทดสอบ เริ่มต้น จากการนำตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาใส่ในแบบที่
สามารถป้องกันการไหลซึมด้านข้างได้ จากนั้นนำตัวอย่างติดตั้งเข้ากับชุด
ทดสอบ ปล่อยน้ำเข้าสู่ชุดทดสอบโดยน้ำจะไหลเข้ากระบอกด้านบนเหนือ
ตัวอย่าง และไหลผ่านตัวอย่างไปสู่กระบอกอีกด้าน ไล่ฟองอากาศที่อยู่ใน
ตัวอย่างออก ปรับปริมาณน้ำไหลเข้าให้ระดับ น้ำที่ทางออกทั้งสองคงที่
วัดปริมาณน้ำด้วยการชั่งน้ำหนัก แล้วคำนวณหาค่าการซึมผ่านน้ำ
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3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1. ปูนซีเมนต์ ใช้ป ูนซีเมนต์ไฮดรอลิคประเภท GU ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2594-2556) โดยเป็นปูนซีเมนต์ที่ใหม่ ไม่จับ
ตัวเป็นก้อน บรรจุในถุงพลาสติกอย่างดี
2. หิน (มวลรวมหยาบรีไซเคิล) ใช้หิน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 1/2 นิ้ว,
3/8 นิ้ว และเบอร์ 4 ดังแสดงในรูปที่ 1
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1. การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตสดโดยวิธี Slump Test ตาม
มา ตรฐา น ASTM C143- 89 Standard Test Method for Portland
Cement Concrete
2. การทดสอบกำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน ASTM C39 โดยทำ
การทดสอบที่อายุ 7 วัน และที่อายุ 28 วัน ใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 10 เซนติ เมตร ความสูง 20 เซนติ เมตร เมื่อ
𝜎 𝑚𝑎𝑥 หมายถึง กำลังรับแรงอัดสูงสุด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
𝑃𝑚𝑎𝑥 คือแรงอัดสูงสุด (กิโลกรัม) และ 𝐴 คือพื้นที่หน้าตัด ของตัวอย่าง
(ตารางเซนติเมตร) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2)
𝜎 𝑚𝑎𝑥 =

(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 1 มวลรวมหยาบรีไซเคิล (ก) หินขนาด1/2 นิ้ว (ข) หินขนาด 3/8 นิ้ว
(ค) หินเบอร์ 4

3. เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2
ทางน้าเข้า

วาส์วเปิด-ปิด
น้า
L

𝑘 =
H
ทางน้าออก (Q)

ระดับน้า

รูปที่ 2 เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำ

3.2 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
1. ทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคประเภท GU
ทดสอบความถ่วงจำเพาะ ตามมาตรฐานทดสอบวัสดุ ASTM C 188
2. ทดสอบความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบ ตามมาตรฐาน ASTM
C127-88 Standard Test Method for Specific Gravity and
Absorption of Coarse Aggregate โดยใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลตัวอย่าง
ที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry, SSD)
3. ทดสอบหน่ว ยน้ำ หนัก และช่อ งว่า งของมวลรวม ตามมาตรฐาน
ASTM C29 Standard Test Method for Bulk Density (Unit Weight)
and Void in Aggregate
3.3 การทดสอบตัวอย่าง

(2)

𝐴

3. การทดสอบค่าการซึมผ่านน้ำ ตามมาตรฐาน ASTM D2434 เป็น
การทดสอบหาค่าการซึมผ่านน้ำแบบแรงดันคงที่ (Constant Head Test)
เมื่อ 𝑘 หมายถึง ค่าการซึมผ่านน้ำ (เซนติเมตรต่อวินาที) , 𝑄 คืออัตราการ
ไหล (ลูกบาศก์เซนติเมตร), 𝐿 คือความสูงของตัวอย่าง (เซนติเมตร), 𝐻
คือระยะห่างระหว่างระดับน้ำล้นของทางออกทั้งสอง (เซนติเมตร), 𝐴 คือ
พื้นที่ห น้าตัดของตัวอย่า ง (ตารางเซนติเมตร) และ 𝑡 คือ เวลา (วินาที)
สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (3)

แท่งตัวอย่าง (A)
ทางน้าล้น

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑄𝐿

(3)

𝐻𝐴𝑡

4. การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตพรุน โดย ACI 522R-10 [1] ได้
เสนอแนะวิ ธี ก ารออกแบบคอนกรี ต พรุ น ปริ ม าตร 1 ลู ก บาศก์ เ มตร
ประกอบด้วยมวลรวมหยาบที่อยู่ชิดกัน ในสภาพที่หลวมกว่าสภาพอัดแน่น
เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณเพสต์เข้าไปเคลือบผิวมวลรวมและแทรก
ตัวอยู่ในช่องว่าง ทั้งนี้สภาพการอยู่ชิดกันของมวลรวมในคอนกรีตนั้นขึ้นอยู่
กับสมบัติของเพสต์ ปริมาณเพสต์ และพลังงานที่ใช้ในการอัดแน่น เพสต์ที่มี
ค่า การไหลสูงจะเคลือบผิวมวลรวมได้บ างกว่า ทำให้มวลรวมอยู่ชิดกัน
มากกว่า แต่จะไม่สามารถใช้ในปริมาณมากได้ เนื่องจากจะเกิดการไหลของ
เพสต์ไปอุดตันด้านล่าง ในขณะที่เพสต์มีค่าการไหลต่ำจะเคลือบมวลรวมได้
หนากว่า ส่งผลให้มวลรวมอยู่ห่างกันมากขึ้น และพลังงานในการอัดแน่นที่
สูงขึ้นจะทำให้มวลรวมอยู่ชิดกันมากขึ้น โดยทั่วไปปริมาณเพสต์ที่เหมาะสม
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 15-25 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของมวล
รวม โดยที่มวลรวมขนาดเล็กหรือมีผิวหยาบ จะมีพื้นที่ผิวมากกว่ามวลรวม
ขนาดใหญ่หรือผิวเรียบ ดังนั้น จึงต้องการปริมาณเพสต์ในการเคลือบผิว
มากกว่ า และปริ ม าณเพสต์ ย ั ง ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ พลั ง งานที ่ ใ ช้ ใ นการอั ด แน่ น
หากพลังงานอัดแน่นสูงปริมาณเพสต์ที่ใช้ไม่ควรมาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ
ไหลลงด้านล่างของเพสต์ การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตพรุนเบื้องต้น
จึ ง ต้ อ งทำการทดลองหาปริ ม าณมวลรวมหยาบและปริ ม าณเพสต์ ที่
เหมาะสมกับระดับพลังงานที่ใช้ในการอัดแน่น เมื่อ 𝑉𝑝 หมายถึงปริมาณ
ของซีเมนต์เพสต์ (กิโลกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร), 𝐶 คือปริมาณปูนซีเมนต์
(กิโลกรัม), 𝑊 คือปริมาณน้ำ (กิโลกรัม) และ 𝑤/𝑐 คืออัตราส่วนน้ำต่อ
ปูนซีเมนต์ สามารถคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ได้ [9] ตามสมการที่ (4) - (6)
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𝑉𝑝 = (𝐶 ⁄ (3.15 ∗ 1,000)) + (𝑊/(1,000)

(4)

𝑊 = (𝑤/𝑐) ∗ 𝐶

(5)

𝐶 = (𝑉𝑝 ∗ 1,000)/(0.315 + (𝑤/𝑐)

(6)

3.4 การทดสอบหาค่าอัตราส่วนโพรง (Porosity)
การทดสอบหาค่าอัตราส่วนโพรงของคอนกรีตพรุนรีไซเคิล ใช้ตัวอย่าง
รูป ทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่า นศูนย์ก ลาง 10 เซนติ เมตร ความสูง 20
เซนติเมตร ซึ่งทำการทดสอบโดยนำตัวอย่างมาวัดขนาดเพื่อหาปริมาตรรวม
จากนั ้ น นำตั ว อย่ า งแช่ น ้ ำ เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง เพื ่ อ ชั ่ ง น้ ำ หนั ก ในน้ ำ
ต่อ จากนั้นนำตัวอย่า งทำให้อยู่ในสภาพอิ่มตั วผิวแห้ง มาชั่งน้ำ หนักใน
อากาศ เมื่อ 𝑉 หมายถึงอัตราส่วนโพรง (เปอร์เซ็นต์), 𝑊1 คือน้ำหนักก้อน
ตัวอย่างชั่งในน้ำ (กิโลกรัม), 𝑊2 คือน้ำหนักก้อนตัวอย่างชั่งในอากาศ
(กิโลกรัม) และ 𝑉1 คือปริมาตรของก้อนตัวอย่าง (ลูกบาศก์เมตร) สามารถ
คำนวณหาอัตราโพรง ตามคำแนะนำของ ถนัดกิจ ชารีรัตน์ และคณะ [10]
ได้จากสมการที่ (7)
𝑉 = (1 − (

𝑊2 −𝑊1
𝑉1

) ∗ 100

(7)

3.5 แผนผังแสดงการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตพรุน
การออกแบบส่วนผสมจะใช้ปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่อัตราส่วน 0.10,
0.15 และ 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาตร ที่มีปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์
เท่ากับ 0.30 ตามแผนผัง ดังแสดงในรูปที่ 3
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ถ่วงจำเพาะของแต่ละขนาด คือ 2.58, 2.56 และ 2.47 ตามลำดับ ซึ่งความ
ถ่วงจำเพาะของมวลรวมทั่วไป ที่ใช้ในประเทศไทยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2.65
ถึง 2.70 จะเห็นได้ว่าค่าความถ่วงจำเพาะอิม่ ตัวผิวแห้งที่ได้มีค่าต่ำกว่าความ
ถ่วงจำเพาะมวลรวมทั่วไป และค่าการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบของแต่
ละขนาดมีค่า เท่ า กับ 2.80, 3.37 และ 4.58 โดยพบว่า มวลรวมหยาบรี
ไซเคิลมีการดูดซึมน้ำมากกว่าค่าการดูดซึมน้ำของหินย่อยหรือมวลรวม
หยาบธรรมชาติที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (ASTM C 128) เนื่องจากมีปริมาณเพสต์
เก่าหรือมอร์ต้าเกาะอยู่ที่ผิวมวลรวมหยาบรีไซเคิล จึงทำให้มีการดูดซึมน้ำ
มากขึ้น
4.2 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ตารางที่ 1 แสดงค่า กำลังอัดของคอนกรีตพรุนที่อายุการบ่ม 7 วัน
และตารางที่ 2 แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตพรุนที่อายุการบ่ม 28 วัน
โดยมีค่าของปริมาณซีเมนต์เพสต์เท่ากับ 0.10, 0.15 และ 0.20 ลูกบาศก์
เมตร ตามลำดับ และในแต่ล ะซีเมนต์เพสต์มีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์
เท่ากับ 0.30 มีขนาดของมวลรวมที่ต่างกัน พบว่าคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสม
ของมวลรวมหยาบขนาดเล็ก ให้ความสามารถในการเทเข้าแบบได้งา่ ยกว่า
คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบที่มีขนาดใหญ่และลักษณะของ
ก้อนตัวอย่างมีความสม่ำเสมอหรือมีการกระจายตัวของซีเมนต์เพสต์ที่ดีกว่า
ด้านบนของก้อนตัวอย่างมีการยึดเกาะกันดีไม่หลุดร่อนง่ายเหมือนคอนกรีต
พรุนที่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบขนาดใหญ่
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนของแต่ละปริม าตร
เพสต์ W/C Ratio เท่ากับ 0.30 ที่อายุ 7 วัน
กำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน
ขนาดหิน
1/2 นิ้ว
3/8 นิ้ว
เบอร์ 4

เพสต์ 0.10 (กก./
ตร.ซม.)
20.822
25.904
31.193

เพสต์ 0.15
(กก./ตร.ซม.)
30.895
48.940
58.079

เพสต์ 0.20
(กก./ตร.ซม.)
65.736
69.495
74.069

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้
ซีเมนต์เพสต์ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างมวลรวมหยาบรีไซเคิลมีความหนาขึ้น
และทำให้ขนาดของความโพรงภายในเนื้อคอนกรีตพรุนลดลง ส่งผลให้การ
รั บ กำลังอัดของคอนกรีตพรุน เพิ่มมากขี้น สามารถนำผลมาสร้างกราฟ
ระหว่างปริมาตรเพสต์กับกำลังอัด ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 3 แผนผังการออกแบบส่วนผสมและการทดสอบของคอนกรีตพรุน

4. ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์
1. ผลการทดสอบความถ่วงจำเพาะปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ได้ผลจากการ
ทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย คือ 3.11 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน
ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อยู่ระหว่าง 3.05-3.20 ซึ่งค่าจะมากหรือน้อย
โดยทั่วไปขึ้นอยู่ส่วนประกอบของเนื้อซีเมนต์และความละเอียดของซีเมนต์
(ASTM C 188)
2. ผลการทดสอบความถ่ว งจ าเพาะและการดูดซึมน้ำ ของมวลรวม
หยาบรีไซเคิล ได้ผลจากการทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ
ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลขนาด 1/2 นิ้ว, 3/8 นิ้ว และเบอร์ 4 ได้ค่าความ

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

4.1 ผลการทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านกายภาพ
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รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซีเมนต์เพสต์กับค่ากำลังอัดทีอ่ ายุ7วัน
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนของแต่ละปริม าตร
เพสต์ W/C Ratio เท่ากับ 0.30 ที่อายุ 28 วัน
กำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน
ขนาดหิน

เพสต์ 0.10 (กก./
ตร.ซม.)
23.840
28.174
36.007

1/2 นิ้ว
3/8 นิ้ว
เบอร์ 4

เพสต์ 0.15
(กก./ตร.ซม.)
54.889
58.139
76.299

เพสต์ 0.20
(กก./ตร.ซม.)
68.025
95.633
88.401

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่ากำลังอัดของคอนกรีตพรุนที่อายุ 28 วัน
มีค่ากำลังอัดประลัยเพิ่มขึ้น โดยแต่ละปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้การรับกำลังอัดของคอนกรีตพรุน มากขี้นด้วย สามารถนำผลมาสร้าง
กราฟระหว่างปริมาตรเพสต์กับค่ากำลังอัดได้ ดังแสดงในรูปที่ 5 และนำผล
การทดสอบกำลังอัดที่อายุ 7 วัน กับที่อายุ 28 วัน มาเปรียบเทียบกัน ดัง
แสดงในรูปที่ 6

4.3 การทดสอบการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุนรีไซเคิล
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุน ที่มีส่วนผสม
ของมวลรวมหยาบรีไซเคิลขนาดเล็ก ให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำที่มีค่า
ต่ำที่สุด และคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบรีไซเคิลขนาดใหญ่
ให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำที่มีค่ามากที่สุด โดยตารางที่ 3 จะแสดงค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการซึมผ่านน้ำกับขนาดของมวลรวมหยาบรีไซเคิล
ที่ใช้อัตราส่วนปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์ (W/C Ratio) เท่ากับ 0.30 โดยหิน
ขนาด 1/2 นิ้ว ที่ปริมาณซีเมนต์เพสต์ 0.10 ลูกบาศก์เมตร ได้ค่าการซึม
ผ่านน้ำมากที่สุดเท่ากับ 0.989 เซนติเมตรต่อวินาที ส่วนหินขนาดเบอร์ 4
ที่ปริมาณซีเมนต์เพสต์ 0.20 ลูกบาศก์เมตร ได้ค่าการซึมผ่านน้ำน้อยที่สุด
เท่ากับ 0.566 เซนติเมตรต่อวินาที
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการซึมผ่านน้ำ อัตราส่วนโพรง และความหนาแน่นของ
คอนกรีตพรุน ที่อัตราส่วนปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์ (W/C Ratio) เท่ากับ 0.30
การซึมผ่าน
น้ำ
(ซม./วินาที)
0.989
0.934
0.831
0.908
0.805
0.687
0.857
0.623
0.566

Mixes

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)
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รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซีเมนต์เพสต์กับค่ากำลังอัดทีอ่ ายุ28วัน
100
80

อายุ 7 วัน

CPM0.1(1/2)
CPM0.1(3/8)
CPM0.1(No.4)
CPM0.15(1/2)
CPM0.15(3/8)
CPM0.15(No.4)
CPM0.2(1/2)
CPM0.2(3/8)
CPM0.2(No.4)

การดูดซึมน้ำ
หลังแช่ 24
ชม. (%)
5.25
6.33
8.61
6.67
2.46
3.55
2.29
2.30
3.08

อัตราส่วน
โพรง
(%)
37.183
35.687
36.398
33.081
33.165
34.686
32.150
25.174
29.604

ความ
หนาแน่น
(กก./ลบ.ม.)
1,513.347
1,543.143
1,519.160
1,610.763
1,603.547
1,564.890
1,633.120
1,797.687
1,692.917

จากตารางที่ 3 ค่าการซึมผ่านน้ำแยกตามขนาดของหินที่ใช้เท่ากับ 1/2
นิ้ว, 3/8 นิ้ว และเบอร์ 4 อัตราส่วนโพรงหาได้จากสมการที่ (7) ยกตัวอย่าง
เช่น อัตราส่วนผสมของหินขนาด 1/2 นิ้ว ซีเมนต์เพสต์ 0.10 ลูกบาศก์เมตร
คือ [CMP0.1(1/2)] แทนค่า [ 1- (2.385-2.38401) / (0.001576) ] x 100
ได้เท่ากับ 37.183 เปอร์เซ็นต์

อายุ 28 วัน

60
40
20
0
หิน 1/2 หิน 3/8 หิน หิน 1/2 หิน 3/8 หิน หิน 1/2 หิน 3/8 หิน
นิ้ว
นิ้ว เบอร์ 4 นิ้ว
นิ้ว เบอร์ 4 นิ้ว
นิ้ว เบอร์ 4
เพสต์ เพสต์ เพสต์ เพสต์ เพสต์ เพสต์ เพสต์ เพสต์ เพสต์
0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20

รูปที่ 6 แผนภูมิความสัมพันธ์กำลังอัดคอนกรีตพรุนที่อายุ 7 วัน
และทีอ่ ายุ 28 วัน ของแต่ละซีเมนต์เพสต์

1
การซึมผ่านน้า (ซม./วินาที)

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)
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จากรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าค่ากำลังอัดของคอนกรีตพรุนที่อายุ 7 วันและ
ที่อายุ 28 วัน มีค่ากำลังอัดประลัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น
ต่างกัน เช่น หิน ขนาด 1/2 นิ้ว ที่ซีเมนต์เพสต์ 0.10 ลูกบาศก์เมตร มีค่า
เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดร้อยละ 8.76 ส่วนหินขนาด 3/8 นิ้ว ที่ซีเมนต์เพสต์ 0.20
ลูกบาศก์เมตร มีค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ร้อยละ 37.61
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รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโพรงกับการซึมผ่านน้ำ
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k = 0.2259e0.0378(v)
R² = 0.5464

0.75

เพสต์ เป็นต้น จากผลการทดลองพบว่า หินขนาด 1/2 นิ ้ ว ที่ป ริมาณ
ซีเมนต์เพสต์ 0.10 ลูก บาศก์เมตร ให้ค่า การซึมผ่า นน้ำสูงสุด ได้เท่ากับ
0.989 เซนติเมตรต่อวินาที

0.50

กิตติกรรมประกาศ

การซึมผ่านน้า(ซม./วินาที)
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ผู้เขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ให้
สนับสนุนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ทดสอบ รวมทั้งอำนวยความสะดวก
ในด้านสถานที่ ทำให้งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการซึมผ่านน้ำ ในคอนกรีต
พรุนโดยใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิล” สำเร็จและเสร็จสมบูรณ์
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รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการซึมผ่านน้ำกับอัตราส่วนโพรง

สามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการซึมผ่านน้ำกับอัตราส่วน
โพรง ดังแสดงในรูป ที่ 7 และรูป ที ่ 8 พบว่า เมื่อ การซึมผ่า นน้ำ มีค่า สู ง
เนื่องจากมีค่าอัตราส่วนโพรงมาก จึงทำให้เกิดการไหลซึมผ่านของน้ำ ได้ดี
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีปริมาณซีเมนต์เพสต์ลดลง
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5. บทสรุป
การศึกษาการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุน โดยใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิล
จากผลการทดลองพบว่า ค่าความถ่วงจำเพาะและค่าหน่วยน้ำหนักของมวล
รวมหยาบรีไซเคิลมีค่าต่ำกว่ามวลรวมหยาบธรรมชาติทั่วไป แต่มีคา่ ร้อยละ
การดูดซึมน้ำที่มากกว่ามวลรวมหยาบธรรมชาติ ส่วนค่ากำลังรับแรงอัดของ
คอนกรีตพรุนมีค่า มากขึ้น เมื่อขนาดของมวลรวมหยาบรีไซเคิล เล็ก ลง
เนื่องจากมวลรวมขนาดใหญ่มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับซีเมนต์เพสต์น้อยกว่ามวล
รวมขนาดเล็ก ดังนั้นปริมาตรซีเมนต์เพสต์ที่ผสมจะมีส่วนสำคัญต่อค่ากำลัง
รับแรงของคอนกรีตพรุนโดยตรง จากพื้นที่ผิวสัมผัสของมวลรวมหยาบรี
ไซเคิลมีค่าไม่เท่ากัน ทำให้ปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่ใช้เคลือบมวลรวมหยาบรี
ไซเคิลแต่ละขนาดหรือรูปร่างจึงมีค่าไม่เท่ากันด้วย
ค่าการซึมผ่านน้ำในคอนกรีตพรุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลรวม
หยาบรีไซเคิลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น ลักษณะพื้นผิว
ของมวลรวมหยาบรีไซเคิล ความต่อเนื่องของโพรง และปริ มาณซีเมนต์
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บทความนี้นำเสนอข้อมูลพฤติกรรมรับ การดัดของคานคอนกรีตเสริม
เส้นใยสังเคราะห์ ที่ใช้เส้นใยพอลิโพรพิลีน ที่มี ความยาว 56-58 มิลลิเมตร
รูปแบบผิวลายนูน มีกำลังดึงประมาณ 520 และ 640 MPa โดยผสมลงไป
ในคอนกรีตที่มีสัดส่วนผสมสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นถนน โดย
ออกแบบให้มีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน คือ 28 และ 32 MPa
และผสมเส้ น ใยลงไปในปริ ม าณ 0, 2 และ 3 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คอนกรี ต 1
ลูกบาศก์เมตร และทดสอบคานที่มีรอยบากด้วยการทดสอบการดัดแบบ
สามจุดตามที่ระบุในมาตรฐาน โดยรายงานผลทดสอบในรูปของแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่าการเคลื่อนตัวของช่อง
เปิดที่ปากรอยแตกร้าว (CMOD) เพื่อใช้แสดงความแปรปรวนของผลการ
ทดสอบคานคอนกรีตเสริมเส้นใยและอิทธิพ ลของตัวแปรต่างๆต่อผลการ
ทดสอบ และคำนวณพบว่าเมื่อใส่เส้นใยพอลิโพรพิลีนในคอนกรีต จะทำให้
ค่ากำลังรับการดัดที่แ สดงในรูปของโมเมนต์ดัดสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยความ
กว้างของหน้าตัดซึ่งสมมติค่าความหนาขององค์อาคาร 150 มิลลิเมตร มีค่า
เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 30 และค่ากำลังรับแรงเฉือนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำ
กว่าประมาณร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าดังกล่าวของคอนกรีตล้วนที่
ไม่เสริมแรงด้วยเส้นใย
คำสำคัญ: คอนกรีตเสริมเส้นใย, เส้นใยสังเคราะห์, เส้นใยพอลิโพรพิลีน,
พื้นโรงงาน, พื้นถนน

Abstract
This article shows results of flexural behavior of synthetic
fiber reinforced concrete beams using polypropylene fiber, that
made from fiber with 56-58 mm length, embossed surface and
has tensile strength about 520 and 640 MPa. It was added to
the mixture of concrete industrial ground floor and pavement
with 28 and 32 MPa of designed compressive strength at 28
days of cube specimen. By using amount of fiber in 0, 2 and 3
kg for one cubic meter of concrete and test concrete notched
beam according to standard with 3-point bending test. Test
results are shown in the diagram of relationship between load
and crack mouth opening displacement (CMOD). This diagram

represents varience of the results and significant of each
variable to the results. The synthetic fiber reinforcement has
increased load capacity of concrete by 30 percents in form of
maximum bending moment per width of section, assuming
member thickness of 150 mm. And shear capacity is increased
at least 10 percents compare to the plain concrete,
polypropylene.
Keywords: fiber reinforced concrete, synthetic fiber,
polypropylene fiber, industrial floor, pavement

1. คำนำ
คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมาเป็น
เวลานาน คุณสมบัติที่โดดเด่นของคอนกรีตคือมีกำลังอัดที่สูง แต่มีข้อด้อยคือ
กำลังดึงที่ต่ำ โครงสร้างโดยทั่วไปจึงออกแบบในรูป แบบของคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยส่วนของคอนกรีตถู กออกแบบเพื่อ รับ แรงอั ดและใช้เหล็ กเสริม
เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อรับแรงดึง คอนกรีตในปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะในการใช้ ง านที่ ดี มี ค วามต้ า นทานการกระทำโดย
สิ่งแวดล้อ ม และยังสามารถควบคุมการผลิตให้ คอนกรีตมีคุณ สมบั ติตาม
ต้องการ ทั้งด้านกำลังและด้านการใช้งานอีกด้วย ดังนั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของคอนกรีตในด้านต่างๆ การศึกษาวัสดุที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติในการรับ
แรงดึงของคอนกรีตจึงมีบทบาทสำคัญ ซึ่งในบทความนี้จะให้ความสนใจกับ
การเสริมแรงด้วยเส้นใย
คอนกรีตเสริมเส้นใย คือ คอนกรีตที่มีการผสมเส้นใยเพื่อช่วยรับแรงดึง
ในสัดส่วนผสม ทำให้คอนกรีตในโครงสร้างมีความสามารถรับแรงดึงเพิ่มขึ้น
โดยเส้นใยดังกล่าวจะกระจายอยู่ทั่วเมทริกซ์ (เนื้อคอนกรีตที่เส้นใยแทรกอยู่)
เมื่อเกิดแรงดึงขึ้นจนเกิดรอยแตกร้าวที่พาดผ่านเส้นใย เส้นใยจะช่วยดึงรั้ง
เมทริกซ์เข้าไว้ด้วยกันจึงทำให้คอนกรีตเสริมเส้นใยมีความสามารถในการรับ
แรงดึงหลังเกิดรอยแตกร้าวได้มากกว่าคอนกรีตทั่วไป และถือได้ว่าคอนกรีต
เสริมเส้นใยมีความเหนียวมากกว่าคอนกรีตทั่วไป เส้นใยที่ถูกใช้เป็นส่วนผสม
ในคอนกรีตเสริมเส้ นใยมี ห ลายประเภท เช่ น เส้ น ใยประเภทเหล็ก ซึ่งมี
จุด เด่น ในด้า นกำลัง แต่ก็มี จุ ดด้อ ยในด้ านต้ นทุน การผลิต ต่อ มาจึ งมีก าร
พัฒนาเส้นใยขึ้นอีกหลายประเภทโดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์ โดยเส้นใย
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สังเคราะห์ นั้ น ผลิ ตจากวัส ดุ ห ลายชนิ ด เช่น พลาสติก สามารถผลิต ให้ มี
รูปร่าง ขนาด และลักษณะพื้นผิวได้ตามที่ต้องการ จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนา
เพื่อใช้เป็นเส้นใยเสริมคอนกรีต
ในบทความนี้ทำการศึกษาการเสริมแรงด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจาก
พอลิโพรพิลีน มีลัก ษณะเป็ นเส้นใยสั้น ผิวลายนูน ซึ่งเป็ นคุณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมในการยึดรั้งเมทริกซ์ และทำการวิเคราะห์ พฤติกรรมรับ การดัด
ของตัวอย่างทดสอบประเภทคาน (ซึ่งการดัดทำให้เกิดแรงดึงขึ้นในส่วนหนึ่ง
ของตัว อย่า งทดสอบ) เช่ น ความเหนี ย วหลั งการแตกร้า วของคาน โดย
เปรียบเทียบระหว่างคานคอนกรีตที่ไม่มีการเสริมเส้นใยและเหล็กเสริมรับ
แรงดึง กับคานคอนกรีตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยพอลิโพรพิลีน โดยมีตัวแปร
ต่างๆ ได้แก่ ปริมาณเส้นใย กำลังอัดของคอนกรีต และกำลังดึงของเส้นใย
จากนั้นได้คำนวณเพื่อแสดงค่ากำลังรับการดัดและแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้น ตาม
มาตรฐานการออกแบบ โดยค่ า ที่ ได้ ส ามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ออกแบบองค์อาคารที่เหมาะสม เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม(แผ่นพื้นวาง
บนดิน) พื้นถนน(ผิวทางคอนกรีต) ฯลฯ
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แยกตัวและเส้นใยเกาะตัวกันเป็นก้อน ส่วนคอนกรีตจะออกแบบให้มีกำลัง
อัดรูปทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 28 และ 32 MPa โดยออกแบบ
สัดส่วนผสมให้สอดคล้องกับ คอนกรีตที่ใช้ในงานพื้น โรงงานอุตสาหกรรม
และพื้นถนน เส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้ศึกษาเป็นเส้นใยสั้น ผิวลายนูน มีความ
ยาวเส้นใย 56-58 มิลลิเมตร โดยเลือกใช้เส้นใยที่มีกำลังดึง 520 และ 640
MPa ตามที่ระบุโดยผู้ผลิต กลุ่มตัวอย่างคานที่มีรอยบากที่ใช้ในการทดสอบ
จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของกลุม่ ตัวอย่างทดสอบ
กลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบ

กำลังดึงระบุของ
เส้นใย (MPa)

กำลังอัดออกแบบของ
คอนกรีต (MPa)

ปริมาณเส้นใย
(กก./ลบ.ม.)

280-NF

-

28

0

320-NF

-

32

0

280-F52-2

520

28

2

280-F52-3

520

28

3

280-F64-2

640

28

2

280-F64-3

640

28

3

320-F52-2

520

32

2

320-F52-3

520

32

3

320-F64-2

640

32

2

320-F64-3

640

32

3

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
บทความนี้ทำการศึกษาผลของการผสมเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากพอลิ
โพรพิลีนในเมทริกซ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีต โดยมีตัวแปร
ได้แก่ สัดส่วนการผสมเส้นใย กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ต่อพฤติกรรมการ
ดัดของคานคอนกรีตเสริมเส้นใย และกำลังรั บแรงดึงของเส้นใยที่ใช้ ด้วย
การทดสอบการดัดคานที่มีรอยบากแบบสามจุดตามที่ระบุในมาตรฐาน EN
14651 [1] โดยใช้ตัวอย่างทดสอบคอนกรีตที่มีกำลังอัดออกแบบ 28 และ
32 MPa ใช้เส้นใยที่มีกำลังดึงระบุ 520 และ 640 MPa ผสมในสัดส่วน 0,
2 และ 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และคำนวณกำลังรับการดัดและแรง
เฉือนของคอนกรีตเสริมเส้นใยตามวิธีก ารคำนวณที่ระบุในมาตรฐาน EN
14845 [2] Eurocode 2 [3] และRILEM [4] เพื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีต
ปกติที่ไม่ได้ผสมเส้นใย ในการศึกษาจะเลือกใช้เส้นใยพอลิโพรพิลีนที่มีความ
ยาว 56-58 มิลลิเมตรเท่านั้น และเติมเส้นใยลงไปให้กระจายตัวแบบสุ่มใน
เนื้ อ คอนกรี ต เท่ า นั้ น โดยไม่ ไ ด้ ค วบคุ ม การเรี ย งตั ว ของเส้ น ใย (fiber
orientation)

3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1

การแบ่งกลุ่มตัวอย่างทดสอบ

บทความนี้ทำการทดสอบคานที่มีรอยบากทั้งหมด 10 กลุ่มตัวอย่าง
โดยมี ตั ว แปร ได้ แ ก่ ปริม าณของเส้น ใยสั งเคราะห์ ที่ ผ สม กำลั งอั ด ของ
คอนกรีตที่ใช้ และกำลังดึงของเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้ แต่ละกลุ่มตัวอย่างจะ
ทดสอบคานที่มีรอยบาก 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างทดสอบทั้งหมดถูกจัดเตรียม
และขนส่งมาทดสอบที่ห น่วยทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริมาณเส้นใยสังเคราะห์ ที่ใช้ในการทดสอบจะแตกต่างกันทั้งหมด 3
สัดส่วน คือ 0, 2 และ 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยระหว่างการผสมจะ
มีก ารควบคุ ม คุณ ภาพที่เหมาะสมและจำเป็ น เพื่ อ หลีก เลี่ ย งปั ญ หาการ

3.2

การทดสอบการดัดคานตัวอย่าง

การทดสอบการดัดของคานที่มีรอยบากทั้งหมดอ้างอิงตามมาตรฐาน
EN 14651 [1] โดยใช้คานทดสอบขนาดหน้าตัด 150 x 150 มิลลิเมตร
ระยะห่ า งระหว่า งจุ ดรองรับ 500 มิลลิเมตร ทำการบากร่อ งที่ ต ำแหน่ ง
กึ่งกลางความยาวคานบริเวณท้องคาน โดยให้มีความกว้างรอยบากไม่เกิน 5
มิลลิเมตรและความลึกรอยบาก 25 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 ทำการ
ทดสอบการดัดแบบสามจุด โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวของ
คานไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางความยาวคานและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าการเคลื่อน
ตัวของช่องเปิดรอยแตกร้าว (Crack Opening Displacement: COD) ไว้ที่
ตำแหน่งบริเวณปากรอยบากใต้ท้องคานดังแสดงในรูปที่ 1 และ2 เพื่อเก็บ
ค่าการเคลื่อนตัวของช่องเปิดที่ปากรอยแตกร้าว (Crack Mouth Opening
Displacement: CMOD) ที่เกิดขึ้น โดยทำการบันทึกค่าน้ำหนักบรรทุกที่
ให้และค่าการเคลื่อนตัวของช่องเปิดที่ปากรอยแตกร้าวด้วยความถี่เท่ากับ
100 ค่า ต่ อ 1 วิน าที และทำการควบคุม อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของน้ ำ หนั ก
บรรทุกที่ให้ แบบคงที่ตามการเพิ่มขึ้นของค่า การเคลื่อ นตัวของช่อ งเปิ ดที่
ปากรอยแตกร้าว (CMOD control)
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3.4

น้ำหนักบรรทุก (load)

การคำนวณกำลังรับการดัดและแรงเฉือน

ในการคำนวณค่ากำลังรับการดัดและแรงเฉือนโดยใช้ค่าที่ได้จากการ
ทดสอบเพื่อทำการเปรียบเทียบนั้น จะอ้างอิงสมการตามมาตรฐานต่างๆ
[2-4] ซึ่งรวบรวมอยู่ใน Technical Report 34 [5] โดยจะแยกการคำนวณ
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การคำนวณกำลังรับการดัดขององค์อาคารคอนกรีต
ล้ ว นที่ ไม่ เสริ ม แรง (plain concrete) กำลั ง รั บ การดั ด ขององค์ อ าคาร
คอนกรีตเสริมเส้นใย กำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตล้วนที่ไม่เสริมแรง และ
กำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตเสริมเส้นใย
กำลังรับ การดัดขององค์อาคารคอนกรีต ล้ว นที่ไม่เสริม แรง สามารถ
แสดงในรู ป ของโมเมนต์ ดั ด สู งสุ ด ต่ อ หนึ่ งหน่ ว ยความกว้ า งของหน้ า ตั ด
(Mun) ดังแสดงในสมการที่ (1)

150
mm

รอยบาก (notch)
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500 mm

รอยบาก

อุปกรณ์ตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัว
ของช่องเปิดรอยแตกร้าว

2
𝑀𝑢𝑛 = 𝑓𝑐𝑡𝑑,𝑓𝑙 (ℎ ⁄6)

รูปที่ 1 รายละเอียดตัวอย่างทดสอบและอุปกรณ์ตรวจวัด [1]

(1)

โดย fctd,fl คือ กำลังดึงจากการดัดของคอนกรีต สามารถคำนวณได้ดัง
แสดงในสมการที่ (2), h คือ ค่าความลึกออกแบบของหน้าตัด
𝑓𝑐𝑡𝑑,𝑓𝑙 = 𝑓𝑐𝑡𝑚 (1.6 − ℎ⁄1000)/𝛾𝑚

(2)

โดย fctm คือ กำลังดึงตามแนวแกนเฉลี่ย เท่ากับ 0.3fck(0.67), fck คือ
กำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอก, γm เท่ากับ 1.5 สำหรับคอนกรีต
ในการคำนวณกำลังรับการดัดและแรงเฉือนของคอนกรีตเสริมเส้นใย
จะต้อ งใช้ค่า ที่ ได้ จ ากการทดสอบ โดยใช้ ค่าน้ำ หนัก บรรทุ ก ที่ให้ ระหว่า ง
ทดสอบที่ทำให้ตัวอย่างทดสอบเกิดค่าการเคลื่อนตัวของช่องเปิดที่ปากรอย
แตกร้าว (CMOD) มีค่าเท่ากับ 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 มิลลิเมตร ดังแสดง
ในรูป ที่ 3 มาคำนวณค่ า กำลั งดึ งจากการดั ด คงค้ า ง (residual flexural
tensile strength: fR) ดังแสดงในสมการที่ (3)
𝑓𝑅 =

(3)

โดย FR คือ น้ำหนักบรรทุกที่ให้ , l คือ ระยะห่ างระหว่างจุดรองรับ
(500 มิลลิเมตร), hsp คือ ความลึก ของหน้าตัด จนถึ งปลายของรอยบาก
(125 มิลลิเมตร), b คือ ความกว้างคานทดสอบ (150 มิลลิเมตร)

รูปที่ 2 การติดตั้งคานทีม่ ีรอยบากสำหรับทดสอบ

3.3

3𝐹𝑅 𝑙
⁄(2𝑏ℎ2 )
𝑠𝑝

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการทดสอบ

น้ำหนักบรรทุกที่ให้ (FR)

นำค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่าการเคลื่อนตัวของช่องเปิดที่ปากรอย
แตกร้าว (CMOD) ที่บันทึกค่าได้มาเขียนแผนภูมิความสัมพันธ์เพื่อใช้แสดง
ความแปรปรวนของผลการทดสอบคานคอนกรีตเสริมเส้นใยและอิทธิพ ล
ของตัวแปรต่างๆต่อผลการทดสอบ โดยถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มตัวอย่างได้ทำ
การทดสอบคานที่มีรอยบากกลุ่มละ 3 ตัวอย่าง แต่ในการนำเสนอแผนภูมิ
ความสัมพันธ์จะเลือกนำเสนอเฉพาะตัวอย่างทดสอบที่เป็นตัวแทนของแต่
ละกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 1 เท่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและ
เหมาะสมกับความยาวของบทความนี้

F1
F2
F3
F4
CMOD (mm)
CMOD1=0.5 CMOD2=1.5 CMOD3=2.5 CMOD4=3.5

รูปที่ 3 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่าการเคลื่อนตัว
ของช่องเปิดที่ปากรอยแตกร้าว (CMOD) [5]
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ค่า กำลังดึงจากการดัดคงค้างที่ ได้จ ากการคำนวณด้วยสมการที่ (3)
ทั้งหมดสี่ค่า ได้แก่ fR1, fR2, fR3 และ fR4 ซึ่งเป็นค่าที่สอดคล้องกับ ค่าการ
เคลื่อนตัวของช่องเปิดที่ปากรอยแตกร้าว (CMOD) มีค่าเท่ากับ 0.5, 1.5,
2.5 และ 3.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ จะนำไปใช้ในการคำนวณกำลังรับการ
ดัดและแรงเฉือนของคอนกรีตเสริมเส้นใยต่อไป
ในการคำนวณกำลังรับการดัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยจะต้องคำนวณ
ค่ากำลังตามแนวแกนเฉลี่ย (mean axial tensile strength) สองค่า ได้แก่
σ r1 และ σ r4 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค่ า การเคลื่ อ นตั ว ของช่ อ งเปิ ด ที่ ป ากรอย
แตกร้าว (CMOD) มีค่าเท่ากับ 0.5 และ 3.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ ดังแสดง
ในสมการที่ (4) และ (5) [4]
(4)
(5)

𝜎𝑟1 = 0.45𝑓𝑅1
𝜎𝑟4 = 0.37𝑓𝑅4

สำหรับวัสดุคอนกรีตเสริมเส้นใยที่มี ความสัมพันธ์ระหว่างค่าน้ำหนัก
บรรทุกที่ให้และค่าการเคลื่อนตัวของช่องเปิดที่ปากรอยแตกร้าว (CMOD)
แสดงพฤติกรรมการอ่อนตัวจากความเครียด (strain softening) สามารถ
ประมาณค่า โมเมนต์ ดัด สูงสุ ดต่อ หนึ่ งหน่ ว ยความกว้า งของหน้ าตั ดด้ ว ย
วิธีการอย่างง่ายตามข้อสมมุติต่างๆ [5] ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยค่าโมเมนต์
ดัดสูงสุดดังกล่าวสามารถคำนวณได้จากการคิดโมเมนต์รอบเซนทรอยด์ของ
แรงอัด N ดังแสดงในรูปที่ 4 และสมการที่ (6) ถึง (8)
𝑀𝑢 =
0.877ℎ
0.877ℎ
[𝑇2.1 (
+ 0.075ℎ) + 𝑇2.2 (
+ 0.075ℎ)]⁄
2
3
𝛾𝑚
𝑇2.1 = 0.88ℎ𝜎𝑟4

(6)
(7)

𝑇2.2 = 0.44ℎ(𝜎𝑟1 − 𝜎𝑟4 )

(8)

โดย h คือ ค่าความลึกของหน้าตัด, γm เท่ากับ 1.5 สำหรับคอนกรีต

0.85fck

หน่วยแรง (stress)

ความเครียด (strain)
0.0035
0.00175
hux=0.123h

N
σr1

0.877h
0.877h 3
2
T2.2

NA

0.877h

T2.1

σr4

h

0.025

รูปที่ 4 การกระจายตัวของหน่วยแรงและความเครียดบนหน้าตัดที่รับโมเมนต์ดัด
ขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเส้นใย [5]
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การคำนวณค่ากำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตตามมาตรฐาน Eurocode
2 [3] จะต้องคำนวณหากำลังรับแรงเฉือ นของคอนกรีต ล้วนที่ไม่เสริมแรง
ก่อน จากนั้นจึงค่อยรวมผลของเส้นใยเข้าไปเพื่อ คำนวณเป็ นกำลังรับแรง
เฉือนรวมของคอนกรีตเสริมเส้นใย โดยกำลังรับแรงเฉือนต่ำสุดของคอนกรีต
ล้ว นที่ไม่เสริมแรง (vRd,c,min) สามารถคำนวณได้ ดังแสดงในสมการที่ (9)
และ (10)
0.5
𝑣𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0.035𝑘𝑠1.5 𝑓𝑐𝑘
200 0.5
)
𝑑

𝑘𝑠 = 1 + (

≤ 2.0

(9)
(10)

โดย d คือ ค่าความลึกประสิทธิผลของหน้าตัด
Technical Report 34 [5] ได้แ นะนำวิธีก ารคำนวณหากำลังรับ แรง
เฉือนที่เพิ่มขึ้นจากผลของเส้นใย (vf) โดยใช้ค่ากำลังดึงจากการดัดคงค้างที่
ได้จากการคำนวณด้วยสมการที่ (3) ทั้งหมดสี่ค่า ได้แก่ fR1, fR2, fR3 และ
fR4 มาคำนวณดังแสดงในสมการที่ (11)
𝑣𝑓 = 0.015(𝑓𝑅1 + 𝑓𝑅2 + 𝑓𝑅3 + 𝑓𝑅4 )

(11)

ดังนั้ น กำลังรั บ แรงเฉื อ นของคอนกรีต เสริม เส้ น ใย (vFRC) สามารถ
คำนวณได้ดังแสดงในสมการที่ (12)
𝑣𝐹𝑅𝐶 = 𝑣𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 + 𝑣𝑓

(12)

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
4.1

ผลการทดสอบการดัดของคานที่มีรอยบาก

จากผลการทดสอบการดัดของคานคอนกรีตเสริมเส้นใยที่มีรอยบากทุก
ตัว อย่า งพบว่า ความสั มพั น ธ์ระหว่า งค่า น้ ำ หนัก บรรทุ ก ที่ ให้ แ ละค่า การ
เคลื่อ นตัวของช่องเปิ ดที่ป ากรอยแตกร้าว (CMOD) แสดงพฤติก รรมการ
อ่อนตัวจากการโก่งตัว (Deflection softening) ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5
กล่าวคือ เกิดการอ่อนตัวจากความเครียดภายใต้การดัด โดยโมเมนต์ดัดมีค่า
ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดรอยแตกร้าวดัดขึ้นในตัวอย่างทดสอบตาม
มุมหมุนจากการดัดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลทดสอบที่ได้สอดคล้องกับการทดสอบ
แรงดึ ง ตามแนวแกนของคอนกรี ต เสริ ม เส้ น ใยที่ ใ ช้ เส้ น ใยที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั น [6] ที่ ผ ลการทดสอบแสดงพฤติ ก รรมการอ่ อ นตั ว จาก
ความเครียด (strain softening) โดยวัสดุที่มีการอ่อนตัวจากการโก่งตัว นี้
สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การควบคุมการแตกร้าวจาก
การหดตัวพลาสติกของคอนกรีต ไปจนถึงการใช้ในผิวทางคอนกรีตและแผ่น
พื้นวางบนดิน [7] นอกจากนั้นจากรูปที่ 5 ยังพบว่าผลการทดสอบที่ได้มี
ความแปรปรวน โดยหลังจากค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ให้ ความสัมพันธ์จะ
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแม้ว่าตัวอย่างทั้งสามจะผสมพร้อมกันและ
แยกเทจากเครื่อ งผสมด้ ว ยวิ ธี เดี ย วกั น และเนื่ อ งจากความแปรปรวน
ดังกล่าวมีผลโดยตรงกับค่าที่ใช้ในการออกแบบ จึงอาจมีความจำเป็นที่ต้อง
ทดสอบด้วยจำนวนทีม่ ากขึ้น [5] และเลือกค่าที่เหมาะสมในการใช้งาน
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4.2

Load(kN)

20
15

280-F52-3-1
280-F52-3-2

10

280-F52-3-3

5
CMOD (mm)

0
0

1

2

3

4

5

15

Load(kN)

รูปที่ 5 ค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่า CMOD ของกลุ่มตัวอย่าง 280-F52-3
20

320-NF
320-F52-2
320-F52-3

10
5
CMOD (mm)

0

0

1

2

3

4

5

รูปที่ 6 ค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่า CMOD ของตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ีปริมาณเส้นใยแตกต่างกัน
Load(kN)

20
15

280-F52-3
320-F52-3

10
5
CMOD (mm)

0
0

1

2

3

4

5

15

Load(kN)

รูปที่ 7 ค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่า CMOD ของตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ีกำลังอัดของคอนกรีตแตกต่างกัน
20

320-F52-2
280-F52-2

10
5
CMOD (mm)

0
0
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1

2

3

4

5

รูปที่ 8 ค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่า CMOD ของตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ีกำลังอัดของคอนกรีตแตกต่างกัน

อิทธิพลของปริมาณเส้นใย

ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบคานตัวอย่างที่ใช้คอนกรีต ที่มีกำลัง
อัดออกแบบเท่ากันและใช้เส้นใยที่มีกำลังดึงระบุเท่ากันดังแสดงตัวอย่างใน
รูป ที่ 6 พบว่า เมื่ อ มี ก ารผสมเส้ น ใยลงไปในสั ด ส่ ว นผสมด้ ว ยปริม าณ 2
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตจะสามารถต้านทานการดัดหลังจากค่า
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่เกิดการแตกร้าวดัด โดยสามารถคำนวณค่ากำลังดึง
จากการดั ด คงค้ า ง (residual flexural tensile strength) ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบ ซึ่งแตกต่า งจากคานคอนกรีต ล้ ว นไม่ผ สมเส้ นใยที่ ไม่ส ามารถ
ต้านทานการดัดหลังการแตกร้าวดัดได้เลย และเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยจาก
2 กิโ ลกรัม ต่ อ ลู ก บาศก์เมตรเป็ น 3 กิ โลกรัม ต่อ ลู ก บาศก์ เมตรจะทำให้
ผลทดสอบมีค่าน้ำหนักบรรทุกคงค้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังแสดงตัวอย่างในรูป
ที่ 6 ซึ่งผลทดสอบที่ได้สอดคล้องกับการทดสอบแรงดึงตามแนวแกนของ
คอนกรีต เสริม เส้ น ใยที่ ใช้ เส้ น ใยที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึงกั น [6] ที่ ผ ลการ
ทดสอบแสดงว่า การเพิ่ มเส้นใยในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปจะทำให้ ค่า
น้ำหนักบรรทุกคงค้างเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงความแปรปรวน
ของผลทดสอบ จึงเป็นการยากที่จะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเส้น
ใยกับ ผลการทดสอบที่จะเปลี่ย นแปลงไป ดังนั้น ในการหาค่าที่ใช้ในการ
ออกแบบสำหรับคอนกรีตที่เสริมเส้นใยด้วยปริมาณที่ต้องการ จะต้องมีการ
ทดสอบด้วยจำนวนตัวอย่างทีเ่ พียงพอและเลือกค่าที่เหมาะสมในการใช้งาน
4.3

อิทธิพลของกำลังอัดของคอนกรีต

ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบคานตัวอย่างที่ใช้ เส้นใยที่มีกำลังดึง
ระบุและปริมาณเท่ากันดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 7 และ 8 พบว่าค่าน้ำหนัก
บรรทุกสูงสุดที่เกิดการแตกร้าวดัด ซึ่งสอดคล้องกับค่ากำลังดึงจากการดัด
หรือ ค่ามอดุลัสการแตกร้าว (modulus of rupture) มีค่าแปรผันตรงกับ
กำลังอัดของคอนกรีตตามสมการที่ (2) ดังแสดงในรูปที่ 7 แต่สำหรับการ
เปรียบเทียบบางกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าดังกล่าวไม่ได้ แปรผันตรงกับกำลังอัด
ของคอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 8 โดยความแปรปรวนดังกล่าวอาจเกิดจากค่า
กำลังอัดของคอนกรีตที่พิจารณานั้นเป็นค่ากำลังอัดออกแบบ ดังนั้นควรมี
การใช้กำลังอัดของคอนกรีตจริงจากการทดสอบในการเปรียบเทียบต่อไป
4.4

อิทธิพลของกำลังดึงของเส้นใย

ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบคานตัวอย่างที่ใช้ คอนกรีตที่มีกำลัง
อัดออกแบบเท่ากันและใช้เส้นใยที่มีปริมาณเท่ากันดังแสดงตัวอย่างในรูปที่
9 พบว่าค่ากำลังดึงระบุของเส้นใยที่แตกต่างกันสองค่าได้แก่ 520 และ 640
MPa นั้ น ไม่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ผลทดสอบอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
รูป แบบการพังทลาย (failure mode) ของหน้าตัดตัวอย่างทดสอบที่พ บ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงความแปรปรวนของผลทดสอบ การหาค่าที่ใช้
ในการออกแบบสำหรับ คอนกรีต ที่เสริมเส้นใยซึ่งมี ก ารระบุ กำลังดึง จาก
ผู้ผลิต จะต้องมีการทดสอบด้วยจำนวนตัวอย่างที่เพียงพอและเลือกค่าที่
เหมาะสมในการใช้งาน
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Load(kN)

15

280-F52-3

10

280-F64-3

5
CMOD(mm)

0
0

1

2

3

4

5

รูปที่ 9 ค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่า CMOD ของตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ีกำลังดึงของเส้นใยแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างทดสอบ 280-F52-2
i=

CMOD
(mm)

FRi
(N)

1

0.5

2

σri
(N/mm2)

4800

fRi
(N/mm2)
1.536

1.5

2800

0.896

-

3

2.5

2800

0.896

-

4

3.5

2600

0.832

0.308

fcu
(N/mm2)

fck
(N/mm2)

fctm
(N/mm2)

fctd,fl
(N/mm2)

28

22

2.41

2.33

Mun
(N·mm/mm)
8732

T2.1
(N/mm)

T2.2
(N/mm)

vRd,c,min
(N/mm2)

vf
(N/mm2)

40.6

25.3

Mu
(N·mm/mm)
3016

0.469

0.062

0.691

ตารางที่ 3 ค่ากำลังรับการดัดและแรงเฉือนของตัวแทนกลุ่มตัวอย่างทดสอบ
Mun
กลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบ (N·mm/mm)

vRd,c,min
(N/mm2)

vf
(N/mm2)

8732

Mu
(N·mm/mm)
-

0.469

-

9549

-

0.501

-

280-F52-2

8732

3016

0.469

0.062

280-F52-3

8732

3495

0.469

0.072

280-F64-2

8732

3422

0.469

0.072

280-F64-3

8732

4223

0.469

0.088

320-F52-2

9549

4679

0.501

0.094

320-F52-3

9549

4642

0.501

0.095

320-F64-2

9549

2735

0.501

0.055

320-F64-3

9549

2891

0.501

0.057

280-NF
320-NF

4.5

การคำนวณและเปรียบเทียบค่ากำลังรับการดัดและแรงเฉือน

ในการคำนวณค่ากำลังรับการดัดและแรงเฉือนของคอนกรีตเสริมเส้นใย
จะใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าน้ำหนักบรรทุกที่ให้และค่าการเคลื่อน
ตัวของช่องเปิดที่ปากรอยแตกร้าว (CMOD) จากการทดสอบคานที่มีรอย
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บากมาคำนวณตามสมการที่ (1) ถึง (12) โดยตัวอย่างการคำนวณของกลุ่ม
ตัวอย่างทดสอบ 280-F52-2 จะได้ค่าต่างๆดังแสดงในตารางที่ 2 และค่า
กำลังรับการดัดและแรงเฉือนของตัวแทนกลุ่มตัวอย่างทดสอบทุกกลุ่มจะ
แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งจะพบว่าเมื่อใส่เส้นใยพอลิโพรพิลีนในคอนกรีตด้วย
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 จะทำให้ค่ากำลังรับการดัดที่แสดงในรูป
ของโมเมนต์ดัดสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยความกว้างของหน้าตัด ซึ่งสมมติค่าความ
หนาขององค์อาคาร 150 มิลลิเมตร มีค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ
30 และค่า กำลังรับ แรงเฉื อ นเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ต่ำ กว่า ประมาณร้อ ยละ 10 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าดังกล่าวของคอนกรีตล้วนที่ไม่เสริมแรงด้วยเส้นใย

5. บทสรุป
แม้ว่าระหว่างการผสมจะมีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมและจำเป็น
แต่ผลการทดสอบที่ได้มีความแปรปรวนซึ่งส่งผลโดยตรงกับค่าที่ใช้ในการ
คำนวณออกแบบ จึงอาจมีความจำเป็นที่ต้องทดสอบด้วยจำนวนตัวอย่างที่
มากขึ้นและเลือกค่าที่เหมาะสมในการใช้งาน สำหรับค่ากำลังรับการดัดซึ่ง
สมมติค่าความหนาขององค์อาคาร 150 มิลลิเมตร จะมีค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า
ประมาณร้อ ยละ 30 ส่ว นค่า กำลังรับ แรงเฉื อ นจะมีค่ าเพิ่ม ขึ้ น ไม่ ต่ำกว่า
ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าดังกล่าวของคอนกรีตล้วนที่ไม่
เสริมแรงด้วยเส้นใย
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ความต้านทานคลอไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์
Chloride Resistance and Compressive Strength of Concrete Containing Synthetic Zeolite
อัญชนา กิจจานนท์1 ทวีชัย สำราญวานิช2,* และ ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์3
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
*Corresponding author; E-mail address: twc@buu.ac.th

บทคัดย่อ

1. คำนำ

บทความนี้มุ่งศึกษาความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และกำลังอัด
ของคอนกรี ต ผสมซี โ อไลท์ ส ั ง เคราะห์ โดยวั ส ดุ ป ระสานที ่ ใ ช้ ได้ แ ก่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และซีโอไลท์สังเคราะห์ ใช้อัตราส่วนซี
โอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.01, 0.03, 0.05 และ 0.10 ใช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 และ 0.60 การแทรกซึมคลอไรด์
แบบเร่งและกำลังอัดของคอนกรีตทดสอบที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7, 28, 56
และ 91 วัน จากผลการทดลองพบว่า คอนกรีตที่ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มี
ความต้านทานคลอไรด์ดีกว่าคอนกรีตล้วนทุกอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน
โดยคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.03
มีความต้านทานคลอไรด์ดีที่สุด แต่คอนกรีตที่ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มีกำลัง
อัดต่ำกว่าคอนกรีตล้วน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญกับสิ่งแวดล้อมทะเลมักเกิดการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากเกลือคลอไรด์ในน้ำทะเล โดยคลอไรด์สามารถแทรกซึม
เข้ า สู ่ ภ ายในเนื ้ อ คอนกรี ต ได้ จ ากหลายกระบวนการ เช่ น การแพร่
(Diffusion), การดึงดูดคาปิลลารี (Capillary suction), การดึงดูดอิออนคลอ
ไรด์ (Ion adsorption) และความดันน้ำ (Hydraulic pressure) เมื่อคลอ
ไรด์แทรกซึมภายในเนื้อคอนกรีตและมีการสะสมของคลอไรด์ที่บริเวณผิว
ของเหล็กเสริมจนมีค่ามากกว่าปริมาณคลอไรด์วิกฤต (Threshold chloride
content) ชั้นฟิล์มที่เคลือบป้องกันเหล็กเสริมอยู่จะถูกทำลายลง และหากมี
ปริมาณออกซิเจนและความชื้นที่เพียงพอจะทำให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเริ่ม
เกิดสนิมได้ เมื่อปริมาตรของสนิมเกิดเพิ่มมากขึ้นจะดันให้เนื้อคอนกรีตเกิด
การหลุดล่อนและแตกร้าวในที่สุด [1, 2]
ซีโอไลท์ (Zeolite) คือ สารประกอบอลูมิโนซิลิเกต ซึ่งหน่วยย่อยของซี
โอไลท์ประกอบด้วยอะตอมของซิลิกอนหรืออะลูมิเนียมหนึ่งอะตอม และ
ออกซิเจนสี่อะตอม (SiO4 หรือ AlO4) สร้างพันธะกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม
สี่หน้า (Tetrahedral) โดยที่อะตอมของซิลิกอน หรืออะลูมิเนียมอยู่ต รง
กลางล้อมรอบด้วยอะตอมของออกซิเจนที่มุมทั้งสี่ ซึ่งโครงสร้างสามเหลี่ยมสี่
หน้านี้จะเชื่อมต่อกันที่มุมโดยใช้ออกซิเจนร่วมกันก่อให้เกิดเป็ นโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ ที่มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลที่จัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบใน
ระบบสามมิติ ขนาดตั้งแต่ 2-10 อังสตรอม จึงทำให้ลักษณะทางกายภาพ
ของซีโอไลท์เป็นผลึกแข็ง มีรูพรุน อีกทั้งในโครงสร้างโมเลกุลของซีโอไลท์ยัง
มี ป ระจุ บ วกของโลหะที ่ เ กาะอยู ่ ห ลวม ๆ ได้ แ ก่ โซเดี ย ม แคลเซี ย ม
โพแทสเซียม เป็นต้น และยังมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ในช่องว่างในโครงผลึก
ด้วย [3] โดยทั่วไปซีโอไลท์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซีโอไลท์ธรรมชาติ
และซีโอไลท์สังเคราะห์ โดยซีโอไลท์สังเคราะห์มีองค์ประกอบที่สม่ำเสมอ มี
โครงสร้างที่แน่นอน มีความบริสุ ทธิ์ และมีสารปนเปื้อนน้อยกว่าซีโอไลท์
ธรรมชาติ จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ซีโอไลท์ธรรมชาติแทนที่วัสดุ
ประสานพบว่า คอนกรีตที่ผสมซีโอไลท์มีคุณสมบัติทางกลและความคงทนดี
ขึ้น [4]
สำหรับบทความนี้มุ่งศึกษาคุณสมบัติความต้านทานคลอไรด์และกำลัง
อัดของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่บางส่วนของวัสดุประสานใน
คอนกรีต

คำสำคัญ: ความต้านทานคลอไรด์, คอนกรีต, ซีโอไลท์สังเคราะห์, กำลังอัด

Abstract
This paper aims to study the chloride resistance and
compressive strength of concrete containing synthetic zeolite. In
this paper, Portland cement type I and synthetic zeolite were
used as cementitious materials. The synthetic zeolite to binder
ratios were kept at 0. 01, 0. 03, 0. 05, and 0. 10. Water to binder
ratios were kept at 0.50 and 0.60. The rapid chloride penetration
and compressive strength of concrete were performed at 7, 28,
56 and 91 days of curing time. From the experimental results, it
was seen that concretes with synthetic zeolite had better
chloride resistance than cement- only concrete at all water to
binder ratios. Concrete with synthetic zeolite to binder ratio of
0. 03 had the best chloride resistance. But, concretes with
synthetic zeolite had lower compressive strength than cementonly concrete.
Keywords: chloride resistance, concrete, synthetic zeolite,
compressive strength
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
องค์ประกอบทางเคมี
(%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
LOI
คุณสมบัติทางกายภาพ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 (OPC)
20.8
5.5
3.16
64.97
1.06
2.96
0.08
0.55
0.01
0.01
2.89

Specific gravity
ความละเอียดทดสอบ
โดยวิธี Blaine
fineness
(ซม2 /กรัม)

3.11

2.16

3,480

4,227
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ตารางที่ 2 ส่วนผสมคอนกรีต
Mix proportions (kg/m3)
OPC Zeolite Water Sand Rock
I50-Z00
369
0
185
776
1,025
I50-Z01
0.01
365
4
184
776
1,025
I50-Z03 0.50
0.03
356
11
184
776
1,025
I50-Z05
0.05
348
18
183
776
1,025
I50-Z10
0.10
327
36
181
776
1,025
I60-Z00
329
0
198
776
1,025
I60-Z01
0.01
325
3
197
776
1,025
I60-Z03 0.60
0.03
318
10
197
776
1,025
I60-Z05
0.05
310
16
196
776
1,025
I60-Z10
0.10
292
32
194
776
1,025
หมายเหตุ: ความหมายของสัญลักษณ์ในแต่ละอัตราส่วนผสมมีความหมายดังนี้
“I xx” หมายถึง ตัวอย่างคอนกรี ตที ่ใช้ อั ตราส่ว นน้ ำ ต่ อวัส ดุประสานเท่ า กั บ
“0.xx”
“Z xx” หมายถึง ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุ
เท่ากับ “0.xx”
“w/b” หมายถึง อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน
“z/b” หมายถึง อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน
“OPC” หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

ซีโอไลท์สังเคราะห์ (Z)

รหัส

32.98
27.73
0.04
0.04
0.04
19.86
0.04
19.19

w/b

z/b

2. การทดลอง
2.1 วัสดุและส่วนผสมที่ใช้
การศึกษานี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ป ระเภทที่ 1 (OPC) เป็นวัสดุ
ประสานหลัก และใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ (Z) ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิ
กาออกไซด์ แ ละอลูมิน่ า ออกไซด์ เป็นหลัก แทนที่บ างส่ว นในปูน ซี เ มนต์
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพแสดงไว้ในตารางที่ 1 ส่วน
รู ป ร่ า งอนุ ภ าคของปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที ่ 1 และซี โ อไลท์
สังเคราะห์ถูกแสดงในรูปที่ 1 และ 2 ตามลำดับ มวลรวมหยาบใช้หินปูนที่มี
ขนาดโตสุดเท่ากับ 19 มม และมีสภาพผิวอยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง ส่วน
มวลรวมละเอียดใช้ทรายบกทีร่ ่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
สำหรับส่วนผสมคอนกรีตถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2 โดยใช้อัตราส่วนน้ำ
ต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.50 และ 0.60 อัตราส่วนซีโอไลท์ต่อวัสดุ
ประสาน (z/b) เท่ากับ 0.01, 0.03, 0.05 และ 0.10

x2500

x7500

รูปที่ 1 ลักษณะอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

x2500

2.2 วิธีการทดสอบ

x7500

รูปที่ 2 ลักษณะอนุภาคของซีโอไลท์สังเคราะห์

2.2.1 การแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต
การทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งถูก ทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C1202 [5] โดยการหาค่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านโพรงช่อว่างที่อิ่มตัว
ด้วยน้ำภายในคอนกรีต โดยการทดสอบใช้ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10 ซม สูง 20 ซม ทดสอบที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7,
28, 56 และ 91 วัน หลังจากครบระยะเวลาบ่มน้ำตัวอย่างถูกทดสอบตาม
ASTM C1202 โดยค่าประจุไฟฟ้าที่ได้อยู่ในหน่วยคูลอมป์ ซึ่งค่าดังกล่าวจะ
ถูกพิจารณาการแทรกซึมคลอไรด์อิออนในคอนกรีตดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การแทรกซึมคลอไรด์ออิ อนในคอนกรีตภายใต้ค่าประจุไฟฟ้า [5]

MAT15-2

Charge passed (Coulombs)
> 4,000
2,000 – 4,000
1,000 – 2,000
100 – 2,000
< 100

Chloride ion penetrability
High
Moderate
Low
Very low
Negligible
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3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 การแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต

w/b = 0.50
w/b = 0.60

5,264
5,608

5,163
5,600

5,136
5,377

7 days cured
5,482
5,585

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Charge passed (Coulombs)

2.2.2 กำลังอัดของคอนกรีต
กำลังอัดของคอนกรีตถูกทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 1881-116 [6]
โดยทำการหล่อ คอนกรีตทรงลูก บาศก์ซึ่งมีขนาด 10x10x10 ซม 3 และ
ทดสอบที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7, 28, 56 และ 91 วัน ตามลำดับ
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Synthetic zeolite to binder ratios
w/b = 0.50
w/b = 0.60

4,407
4,659

4,336
4,563

4,091
4,459

4,441
5,063

4,834
5,180

Charge passed (Coulombs)

28 days cured

Synthetic zeolite to binder ratios
w/b = 0.50
w/b = 0.60

4,035
4,231

3,834
4,140

3,646
3,969

3,976
4,457

56 days cured
4,311
4,737

Charge passed (Coulombs)

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Synthetic zeolite to binder ratios

w/b = 0.50
w/b = 0.60

3,624
3,975

3,265
3,791

3,184
3,619

3,332
3,803

91 days cured
3,543
4,114

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Charge passed (Coulombs)

รูปที่ 3 แสดงปริมาณประจุ ไฟฟ้าที่ไหลผ่า นโพรงช่อ งว่า งภายในเนื้อ
คอนกรีตที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 และ 0.60 ที่ระยะเวลา
การบ่ม 7, 28, 56 และ 91 วัน จากรูป พบว่า เมื่อ อัตราส่วนน้ำ ต่อวัสดุ
ประสานเพิ่มขึ้น ปริมาณประจุ ไฟฟ้าที่ ไหลผ่ านโพรงช่อ งว่า งภายในเนื้อ
คอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้น โดยค่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำ
ต่อวัสดุประสาน 0.50 มีค่าต่ำที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในคอนกรีตที่ใช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.60 เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อ
วัสดุประสานต่ำ มีการใช้น้ำเป็นส่วนผสมคอนกรีตน้อยกว่า คอนกรีตที่ ใช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูง ส่งผลให้คอนกรี ตมีโพรงช่องว่างที่เกิดจาก
น้ำที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่น และปฏิกิริยาปอซโซลานิก น้อยกว่า
จึงทำให้คอนกรีตมีความทึบน้ำส่งผลให้การไหลผ่านของประจุเป็นไปได้ยาก
เมื่อปริมาณประจุที่ไหลผ่านมีค่าต่ำลง นั่นหมายถึงความต้านทานการแทรก
ซึมคลอไรด์ของคอนกรีตที่สูงขึ้น [7, 8]
เมื่อพิจารณาผลกระทบของระยะเวลาบ่มน้ำดังรูปที่ 4 พบว่า คอนกรีต
ที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน มีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตมากที่สุด และ
เมื่อคอนกรีตที่มีระยะเวลาบ่มน้ำนานขึ้น ค่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตมี
แนวโน้มที่ต่ำลง โดยมีแนวโน้มลักษณะเดียวกันในทุก ๆ ส่วนผสม คอนกรีต
เนื่องจากคอนกรีต ที่มีระยะเวลาบ่มน้ำที่นานขึ้นทำให้การเกิดปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่นและปอซโซลานิกของคอนกรีตเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นทำให้คอนกรีต มี
ความทึบน้ำ เพิ่มมากขึ้นด้วย เมื่อคอนกรีตมีความทึบน้ำส่งผลให้ ปริมาณ
ไฟฟ้าไหลผ่านโพรงช่องว่างภายในคอนกรีต ได้ยากขึ้น ความต้านทานคลอ
ไรด์ของคอนกรีตจึงสูงขึ้นตามไปด้วย
เมื่อพิจารณาการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยซีโอไลท์
สังเคราะห์ดังรูปที่ 4 พบว่า ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 คอนกรีตที่
ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มี ปริมาณประจุไฟฟ้าไหลผ่านคอนกรีตผสมซีโอไลท์
สังเคราะห์ต่ำกว่าคอนกรีตล้วน และแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อระยะเวลา
บ่มสูงขึ้น จากรูปจะเห็นว่าที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7 และ 28 วัน ปริมาณประจุ
ไฟฟ้า ที่ไหลผ่านคอนกรีตทุกส่วนผสมมีค่า มากกว่า 4,000 คูลอมป์ หาก
พิจารณาตามเกณฑ์ ASTM C1202 พบว่า คอนกรีตนั้นมีการแทรกซึมคลอ
ไรด์สูง สำหรับระยะเวลาบ่มน้ำ 56 วัน คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 และคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน
0.10 มีป ริมาณประจุ ไฟฟ้า ที่ ไหลผ่า นคอนกรี ตมากกว่า 4,000 คูลอมป์
เช่นเดียวกัน ในขณะที่คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ ต่อวัสดุ
ประสาน 0.1, 0.03 และ 0.05 มีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตอยู่
ในช่วง 2,000 - 4,000 คูลอมป์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การแทรกซึมคลอไรด์ปาน
กลาง

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Synthetic zeolite to binder ratios

รูปที่ 3 ผลกระทบของ w/b ต่อการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต

และที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 91 วัน คอนกรีตทุกส่วนผสมมีปริมาณประจุไฟฟ้าที่
ไหลผ่ า นคอนกรี ต อยู่ ใ นช่ ว ง 2,000 - 4,000 คู ล อมป์ เช่ น เดี ย วกั น โดย
คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน 0.03 มีปริมาณ
ประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตต่ำที่สุด
สำหรับที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.60 พบว่าที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน
ปริ ม าณประจุ ไ ฟฟ้ า ที่ ไ หลผ่ า นคอนกรี ต ผสมซี โ อไลท์ สั ง เคราะห์ต่ำ กว่า
คอนกรีตล้วน ซึ่งจากรูปจะเห็นว่าที่ระยะเวลาบ่ม 7, 28 และ 56 วัน ปริมาณ
ประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตทุกส่วนผสมมีค่ามากกว่า 4,000 คูลอมป์
หากพิจารณาตามเกณฑ์ ASTM C1202 พบว่าค่าที่ได้มีเกณฑ์การแทรกซึม
คลอไรด์ที่สูง สำหรับที่ระยะเวลาบ่ม 91 วัน คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ป ระเภทที ่ 1 เป็ น วั ส ดุ ป ระสานหลั ก ยั ง คงมี ป ริ ม าณประจุ ไฟฟ้า
มากกว่า 4,000 คูลอมป์ ในขณะที่คอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุ
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I50-Z05

I50-Z10

3,543
3,332
3,184
3,265
3,624

I50-Z03

4,311
3,976
3,646
3,834
4,035

4,000

I50-Z01
4,834
4,441
4,091
4,336
4,407

5,516
5,482
5,136
5,163
5,264

Charge passed (Coulombs)

6,000

I50-Z00

2,000
0
7 days

28 days
56 days
Curing time (days)

91 days

10,000

4,000

I60-Z01

I60-Z03

I60-Z05

4,737
4,457
3,969
4,140
4,231

6,000

I60-Z00

5,180
5,063
4,459
4,563
4,659

8,000

I60-Z10

4,114
3,803
3,619
3,791
3,975

เมื่อ

(1)

8,000

5,676
5,585
5,377
5,600
5,608

E cp,z=x

CP − CPz=x
= z =0
 100
CPz=0

10,000

Charge passed (Coulombs)

ประสานที่อัตราส่วน 0.01, 0.03, 0.05 และ 0.10 มีปริมาณประจุไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 2,000 - 4,000 คูลอมป์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การแทรกซึมคลอไรด์ปาน
กลาง และคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุประสานที่อัตราส่วน
0.03 มีปริมาณประจุไฟฟ้าต่ำที่สุด เช่นเดียวกันกับที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ
ประสาน 0.50
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
ของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนบางส่วนของปูนซีเมนต์จากสมการ
ที่ (1)
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Ecp,z=x คือ ประสิทธิภาพในการปรับปรุง ความต้านทานการแทรก
2,000
ซึมคลอไรด์แบบเร่งของการใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทน
0
วัสดุประสานร้อยละ x (%)
7 days
28 days
56 days
91 days
Curing time (days)
CPz=0 คือ ประจุที่เคลื่อ นที่ผ่า นคอนกรีตที่ใช้ป ูนซีเ มนต์ ป อร์ ต
รูปที่ 4 ผลกระทบของ z/b ต่อการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต
แลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลัก (Coulomb)
CPz=x คือ ประจุที่เคลื่อนที่ผ่านคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของ
คอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์
แทนวัสดุประสานร้อยละ x (Coulomb)

ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพการปรับปรุงความต้านทานการแทรกซึม
คลอไรด์แ บบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซีโ อไลท์ สังเคราะห์ แทนวัสดุป ระสาน
บางส่ว น เมื่อ พิจ ารณาที่ระยะเวลาบ่ม น้ ำ 91 วัน พบว่า คอนกรีตที่ใช้
อัตราส่ว นน้ำต่อวัสดุป ระสาน 0.50 การใช้ซีโ อไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุ
ประสานที่อัตราส่วน 0.01, 0.03 และ 0.05 มีความต้านทานคลอไรด์สูงขึ้น
ร้อยละ 6.0, 10.1 และ 7.9 ตามลำดับ และคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์
แทนวัสดุประสานที่อัตราส่วน 0.10 มีความต้านทานคลอไรด์ ต่ำคอนกรีต
ล้ว นร้อ ยละ 2.3 ซึ่งเห็นได้ว่าคอนกรีตที่ใช้ซีโ อไลท์สังเคราะห์แ ทนวัสดุ
ประสานที่อัตราส่วน 0.01, 0.03 และ 0.05 มีความต้านทานคลอไรด์สูงกว่า
คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลักอย่าง
ชัดเจน โดยคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคระห์แทนวัสดุประสานที่อัตราส่วน
0.03 มีความต้านทานคลอไรด์สูงสุด แต่คอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทน
วั ส ดุ ป ระสานที ่ อั ต ราส่ ว น 0.10 มี ค วามต้ า นทานคลอไรด์ ใ กล้เ คี ย งกับ
คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลัก และ
ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.60 การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุ
ประสานที่อัตราส่วน 0.01, 0.03, 0.05 และ 0.10 มีความต้านทานคลอไรด์
สูงขึ้นร้อยละ 7.5, 12.0, 7.8 และ 3.4 ตามลำดับ ซึ่งเห็นได้ว่าคอนกรีตที่ใช้ซี
โอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุประสานที่อัตราส่วน 0.01, 0.03, 0.05 และ 0.10
มีความต้านทานคลอไรด์สูงกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลัก
3.2 กำลังอัดของคอนกรีต
รูปที่ 5 แสดงกำลังอัดของคอนกรีตที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50

Mix id
I50-Z00
I50-Z01
I50-Z03
I50-Z05
I50-Z10
I60-Z00
I60-Z01
I60-Z03
I60-Z05
I60-Z10

ประสิทธิภาพในการปรับปรุงความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์
แบบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์, Ecp (ร้อยละ)
ระยะเวลาบ่มน้ำ (วัน)
7
28
56
91
1.3
8.1
7.8
6.0
3.0
15.4
15.4
10.1
2.5
10.3
11.1
7.9
0.5
8.8
6.4
-2.3
1.6
2.3
5.9
7.5
5.3
13.9
16.2
12.0
1.3
11.9
12.6
7.8
1.2
10.1
10.7
3.4

และ 0.60 ทีร่ ะยะเวลาบ่ม 7, 28, 56 และ 91 วัน จากรูปพบว่า คอนกรีตที่
ใช้อ ัตราส่ว นน้ำ ต่ อ วั สดุป ระสาน 0.50 มีก ำลังอัดสู ง กว่า คอนกรี ตที ่ ใ ช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.60 ทุกระยะเวลาบ่มน้ำ เนื่องจากคอนกรีตที่
ใช้อ ัตราส่ว นน้ำ ต่อ วัสดุป ระสานต่ำมีน้ำเป็นส่ว นผสมคอนกรีตน้อยกว่า
คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่สูง ส่งผลให้คอนกรีตมีโพรงที่
เกิดจากน้ำที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาไฮรเดรชั่น ต่ำ คอนกรีตจึงมีความทึบ
น้ำ ดังนั้นกำลังอัดของคอนกรีตจึงมีค่าสูง นอกจากนี้กำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
เพิ่มระยะเวลาบ่มน้ำ เนื่องจากคอนกรีตที่มีระยะเวลาบ่มน้ำสูงทำให้ปฏิกริ ยิ า
ไฮรเดรชั่นของปูนซีเมนต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลผลิตเช่น
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) และแคลเซียมอลูมิเนียมไฮเดรต (CAH) เพิ่ม
มากขึ้น ทำให้กำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นตามไปด้วย
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ตารางที่ 5 ร้อยละกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์

7 days

I50-Z10
572
518

28 days
56 days
Curing time (days)

I60-Z10
636

I60-Z05

539
458
444

I60-Z03

297

I60-Z01

91 days

28 days
56 days
Curing time (days)

312

319

329

358

557
504

710
666

714
675

I50-Z05

574
521
450
417

I60-Z00

I50-Z03

637
597
515
462

I50-Z01

280

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

450
429
347
336
246

Compressive strength (kg/cm2)

w/b = 0.50
w/b = 0.60

358
312

518
444

458

572

675

91 days cured
539

714
636

Compressive strength (kg/cm 2)

I50-Z00

7 days

Synthetic zeolite to binder ratios
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Compressive strength (kg/cm2)

w/b = 0.50
w/b = 0.60

329
297

504
417

450

557

666

56 days cured
521

710
574

Compressive strength (kg/cm2)

Synthetic zeolite to binder ratios

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

252

w/b = 0.50
w/b = 0.60

319
280

462
410

515
434

597
511

637
553

28 days cured

569
542
456
413

252
246

413
336

542

456
347

I50-Z00
I50-Z01
I50-Z03
I50-Z05
I50-Z10
I60-Z00
I60-Z01
I60-Z03
I60-Z05
I60-Z10

Synthetic zeolite to binder ratios

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ร้อยละกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์, SI (ร้อยละ)
ระยะเวลาบ่มน้ำ (วัน)
7
28
56
91
100
100
100
100
95
94
94
95
80
81
79
80
73
73
71
73
44
50
46
50
100
100
100
100
95
93
91
85
77
79
78
72
75
74
73
70
55
51
52
49

553
511
434
410

w/b = 0.50
w/b = 0.60
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Mix id
429

569

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

7 days cured
450

Compressive strength (kg/cm2)

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Compressive strength (kg/cm 2)
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91 days

รูปที่ 6 ผลกระทบของ z/b ต่อกำลังอัดของคอนกรีต
Synthetic zeolite to binder ratios

เพื่อให้การพิจารณากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทน
บางส่วนของปูนซีเมนต์ เทียบกับกำลังอัดของคอนกรีตซีเมนต์ล้วนมีความ
ชัดเจนขึ้น จึงคำนวณเปรียบเทียบเป็นร้อยละของกำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ซี
เมื่อพิจารณาการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยซีโอไลท์ โอไลท์สังเคราะห์ตามสมการที่ (2) โดยค่าที่ได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 5
สังเคราะห์ดังรูปที่ 6 พบว่า คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
เป็นวัสดุประสานหลักมีกำลังอัดสูงสุด และคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ SI = S 100
(2)
S
แทนวัสดุประสานมีกำลังอัดลดลงตามการเพิ่มขึ้นของการแทนที่ด้วยซีโอไลท์
เนื่องจากเมื่อปริมาณปูนซีเมนต์ถูกแทนที่มากขั้น ปริมาณของสารตั้งต้นที่ทำ เมื่อ SIz=x คือ ร้อยละกำลังอัดของคอนกรีตที่ชีโอไลท์สังเคราะห์แทน
ให้เกิดปฏิกิริยาไฮรเดรชั่นจึงลดลง ส่งผลให้ปริมาณของแคลเซียมซิลิเกตไฮ
วัสดุประสานร้อยละ x เทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์
เดรต (CSH) และแคลเซีย มอลู มิ เ นี ย มไฮเดรต (CAH) ต่ ำ กำลั ง อัดของ
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลัก (%)
คอนกรีตจึงมีค่าต่ำกว่า ซึ่งผลเช่นนี้พบในงานวิจัยของ Ikotun et al. [9] ซึ่ง
Sz=0 คือ กำลั ง อั ด ของคอนกรี ต ที ่ ใ ช้ ป ู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ศึกษาซีโอไลท์ดัดแปลง แต่ ผลกลับตรงข้ามกับงานวิจัยของ Canpolat et
ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลัก (kg/cm2)
al. [10] ซึ่งศึกษาซีโอไลท์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์
SR,z=x คือ กำลังอัดของคอนกรีตที่ชีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุ
สังเคราะห์มีการพัฒนากำลังอัดต่ำกว่าเมื่อระยะเวลาบ่มนานขึ้น
ประสานร้อยละ x (kg/cm2)
รูปที่ 5 ผลกระทบของ w/b ต่อกำลังอัดของคอนกรีต

R,z = x

z=x

z =0
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จากตารางที่ 5 พบว่าเมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 91 วัน คอนกรีต
ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุ
ประสานที่อัตราส่วน 0.01, 0.03, 0.05 และ 0.10 มีกำลังอัดต่ำว่าคอนกรีต
ล้วน โดยมีการพัฒนากำลังอัดที่ ร้อยละ 95, 80, 73 และ 50 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับคอนกรีตล้วน และที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.60 การใช้
ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุประสานที่อัตราส่วน 0.01, 0.03, 0.05 และ
0.10 มีการพัฒนากำลังอัดที่ร้อยละ 85, 72, 70 และ 49 ตามลำดับ เมื่อ
เทียบกับคอนกรีตล้วน

4. สรุปผล
จากการศึกษาความต้านทานคลอไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสม
ซีโอไลท์สังเคราะห์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่บางส่วนของปูนซีเมนต์ในคอนกรีต
ส่งผลให้ ความต้า นทานคลอไรด์ แ บบเร่ง ของคอนกรีต สูงขึ้น โดยการใช้
อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ ต่อวัสดุประสาน 0.03 ส่งผลให้คอนกรีตมี
ความต้านทานคลอไรด์แบบเร่งสูงที่สุด
2. การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่บางส่วนของปูนซีเมนต์ในคอนกรีต
ส่งผลให้กำลังอัดของคอนกรีตลดลง และต่ำกว่ากำลังอัดของคอนกรีตล้วน
โดยกำลังอัดลดลงตาการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุ
ประสาน
3. คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ ำต่อวัสดุประสานที่สูงขึ้นส่งผลให้ความ
ต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งและกำลังอัดของคอนกรีตลดลง
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ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต
Effect of Temperature and Relative Humidity on Threshold Chloride Content of Concrete
อัญชนา กิจจานนท์1 ทวีชัย สำราญวานิช2,* และ ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์3
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของ
สิ่งแวดล้อมต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต โดยศึกษาอุณหภูมิ ของ
สิ่งแวดล้อมที่ 30C และ 50C และความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมที่
30% และ 90% ในการศึกษานี้ใช้อัตราส่วนเถ้าลอยต่อวัสดุประสาน 0.20
และ 0.40 อัตราส่วนซิลิก้าฟูมต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.075 ใช้อัตราส่วน
น้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 สำหรับทุกส่วนผสม จากผลการศึก ษา
พบว่ า เมื ่ อ ความชื ้ น สั ม พั ท ธ์ ค งที ่ 90% คอนกรี ต ที ่ เ ผชิ ญ อุ ณ หภู มิ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม 30C มี ร ะยะเวลาเริ ่ ม เกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม นานกว่ า
คอนกรีตที่อุณหภูมิ 50C แต่มีปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตต่ำกว่า
ในขณะที่ เ มื ่ อ อุ ณ หภู ม ิ ค งที ่ 50C คอนกรี ต ที ่ เ ผชิ ญ ความชื ้ น สั มพัทธ์
สิ ่ ง แวดล้ อ ม 30% มี ร ะยะเวลาเริ ่ม เกิ ดสนิม นานกว่ า คอนกรี ตที่ เผชิญ
ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้ อม 90% แต่มีปริมาณคลอไรด์วิกฤตที่ต่ำ กว่า
เช่นกัน หากพิจารณาดัชนีความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมใน
คอนกรีต (CRIDT) พบว่า คอนกรีตที่เผชิญอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ำมีค่า CRIDT
มากกว่าคอนกรีตที่เผชิญอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูง และคอนกรีตที่เผชิญ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำมี CRIDT มากกว่าคอนกรีตที่เผชิญความชื้นสัมพัทธ์สูง
คอนกรีตที่ใช้เถ้าลอยแทนที่วัสดุประสานร้อยละ 40 มีค่า CRIDT มากที่สุด
คอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูม แทนที่วัสดุประสานร้อยละ 7.5 มีค่า CRIDT สูงกว่า
คอนกรีตซีเมนต์ล้วน
คำสำคัญ: ปริมาณคลอไรด์วิกฤต, ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิม, อุณหภูมิ,
ความชื้นสัมพัทธ์, เถ้าลอย, ซิลิก้าฟูม

Abstract
This paper aims to study the effect of temperature and
relative humidity in environment on threshold chloride content
of concrete. The temperature of environment at 30C and 50C
and the relative humidity of environment at 30% and 90% were
studied. In this study, fly ash to binder ratios were kept at 0. 20
and 0.40. Silica fume to binder ratio of 0.075 was used. Water to
binder ratio of 0.50 was used for all mixes. From the experimental

results, at constant relative humidity of 90% , concrete exposed
to 30C of temperature had longer depassivation time than
concrete exposed to 50C of temperature, but had lower
threshold chloride content. At constant temperature of 50C,
concrete exposed to 30% of relative humidity had longer
depassivation time than concrete exposed to 90% of relative
humidity, but also had lower threshold chloride content. When
steel corrosion index ( CRIDT) was considered, concrete exposed
to low temperature environment had higher CRIDT than concrete
exposed to high temperature environment. Concrete exposed to
low relative humidity environment had also higher CRIDT than
concrete exposed to high relative humidity. Concrete containing
fly ash with the replacement of 40% had the highest CRIDT.
Concrete containing silica fume had higher CRIDT than cementonly concrete.
Keywords: threshold chloride content, depassivation time,
temperature, relative humidity, fly ash, silica fume

1. คำนำ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญกับสิ่งแวดล้อมทะเลมักเกิดการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากเกลือคลอไรด์ในน้ำทะเล โดยคลอไรด์จะแทรกซึมผ่าน
โพรงช่องว่างภายในเนื้อ คอนกรีตไปยังบริเวณผิวของเหล็กเสริม และเมื่อมี
การสะสมของคลอไรด์ที่บริเวณผิวของเหล็กเสริมจนมีค่ามากกว่าปริมาณ
คลอไรด์วิกฤต (Threshold chloride content) ชั้นฟิล์มที่เคลือบผิวเหล็ก
เสริมอยู่จะถูกทำลายลง และหากมีปริมาณออกซิเจนและความชื้นที่เพียงพอ
จะทำให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเริ่มเกิดสนิมได้ เมื่อปริมาตรของสนิมเกิดเพิ่ม
มากขึ้นจะดันให้เนื้อคอนกรีตเกิดการหลุดล่อนและแตกร้าวในที่สุด [1, 2]
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ มีผลต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริมใน
คอนกรีตอย่างมาก กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้ค่าระดับของปริมาณ
คลอไรด์วิกฤตต่ำลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้ปริมาณคลอไรด์ที่ถูกจับยึด
และ pH ในคอนกรีตลดลงด้วย [3, 4] การเริ่มต้นการเกิดสนิมของเหล็กเสริม
ต้องอาศัยออกซิเจนและน้ำ โดยความชื้นสัมพัทธ์หรือน้ำภายในคอนกรีตจะ
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ทำให้ความเข้มข้นของเกลือลดลง แต่ถ้าคอนกรีตมีลักษณะผิวค่อนข้างแห้ง ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
จะทำให้ความเข้มข้นของคลอไรด์เพิ่มขึ้น [5] นอกจากนี้การแทรกซึมของ องค์ประกอบทาง ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1
เถ้าลอย (FA)
ซิลิก้าฟูม (SF)
ออกซิเจนเข้าไปของคอนกรีตได้ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ กล่าวคือหาก
เคมี (%)
(OPC)
ความชื้นสัมพัทธ์สูงส่งผลให้ออกซิเจนสามารถแทรกซึมเข้าไปภายในเนื้อ
SiO2
19.51
40.68
92
คอนกรีตได้ย าก ในขณะเดีย วกันกระบวนการเกิดสนิมของเหล็กเสริมก็ Al O
4.97
22.07
0.7
2 3
จำเป็นต้องอาศัยความชื้นในการเกิดปฏิกิริยา หากคอนกรีตมีผิวค่อนข้างแห้ง Fe2O3
3.78
12.64
1.2
กระบวนการเกิดสนิมจะเกิดขึ้น น้อ ย แต่ถ ้า คอนกรีต มีป ริมาณความชื้น CaO
65.38
13.69
0.2
สัมพัทธ์หรือน้ำสูงจะส่งผลให้เหล็กเสริมเริ่มเกิดสนิมได้ง่าย [6]
MgO
1.08
2.98
0.2
2.16
1.72
เมื่อศึกษาปริมาณคลอไรด์วิกฤตและระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก SO3
0.01
1.53
เสริมของคอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมสามารถสรุปได้ดังนี้ จากกงานวิจัยของ [7 – Na2O
K
O
0.44
2.52
2
8] พบว่า ปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตล้วนมีค่าสูงกว่าคอนกรีตผสมซิ
0.26
0.42
ลิก้าฟูม และในงานวิจัยของ [9] พบว่า อัตราการเกิดสนิมของคอนกรีตผสม TiO2
P2O5
0.07
0.15
ซิ ล ิ ก ้ า ฟู ม สู ง กว่ า คอนกรี ต ล้ ว น เนื ่ อ งจากคอนกรี ต ที ่ ผ สมซิ ล ิ ก ้ า ฟู ม มี
LOI
2.27
1.07
ความสามารถกักเก็บคลอไรด์ต่ำกว่าคอนกรีตล้วน [10, 11] กล่าวคือ การใช้ คุณสมบัติทางกายภาพ
ซิลิก้าฟูมแทนที่บางส่วนของปูนซีเมนต์ทำให้ปริมาณของอลูมิน่าออกไซด์ ความละเอียดโดย
(Al2O3) ลดลง ดังนั้นความสามารถกักเก็บคลอไรด์จึงลดลงตามไปด้วย และซิ วิธีของเบลน (ซม
3,400
4,658
150,000
2/กรัม)
ลิก้าฟูมสามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกเกิดผลผลิต เช่น CSH แต่ CSH ที่
3.15
2.20
2.20
เกิดจากปฏิกิริยาปอซโซลานิกอาจจะมีความสามารถกักเก็บคลอไรด์ต่ำกว่า ความถ่วงจำเพาะ
CSH ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ [12]
ดังนั้น บทความนี้จึงทำการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้น ตารางที่ 2 ส่วนผสมคอนกรีต
สัมพัทธ์ต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต ที่ผสมเถ้าลอยและซิลิก้าฟูม
Mix proportions (kg/m3)
Mix id f/b sf/b
Silica
พร้อมทั้งศึกษาระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมด้วย
OPC Fly ash

2. การทดลอง
2.1 วัสดุและส่วนผสมที่ใช้
การศึกษานี้ใช้ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ป ระเภทที่ 1 (OPC) เป็นวัสดุ
ประสานหลัก และใช้เถ้าลอย (FA) และซิลิก้าฟูม (SF) แทนที่บางส่วนใน
ปูนซีเมนต์ สำหรับองค์ประกอบทางเคมีแสดงไว้ในตารางที่ 1 ใช้มวลรวม
หยาบที่มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.70 โดยหินที่ใช้เป็นหินปูนที่มีขนาด
โตสุดเท่ากับ 19 มม และมีสภาพผิวอยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง ส่วนมวลรวม
ละเอี ย ดใช้ ท รายบกที่ ร ่ อ นผ่ า นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 มี ค ่ า ความ
ถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.60 และมีค่าโมดูลัสความละเอียด (F.M.) เท่ากับ 3.01
สำหรับส่วนผสมคอนกรีตแสดงไว้ในตารางที่ 2 โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อ
วัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.50 อัตราส่วนเถ้าลอยต่อวัสดุประสาน (f/b)
เท่ากับ 0.20 และ 0.40 และอัตราส่วนซิลิก้าฟูมต่อวัสดุประสาน 0.075
2.2 การเตรียมตัวอย่างและเงื่อนไขการทดสอบ
2.2.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบปริมาณคลอไรด์วิกฤตและระยะเวลา
เริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
ปริมาณคลอไรด์วิกฤตและระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมถูก
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C876 [13] และ ASTM G109 [14] โดยทำ
การหล่อตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 115x150x280 มม3 ดังรูปที่ 1
จำนวน 2 ก้อน ต่อ 1 เงื่อนไขการทดสอบ ทำการเสริมเหล็ก DB12 ยาว

I50
I50-FA20 0.20
I50-FA40 0.40
I50-SF7.5 - 0.075

369
286
208
338

0
71
138
0

fume
0
0
0
27

Water Sand
185
179
173
182

776
776
776
776

Rock

1025
1025
1025
1025

380 มม จำนวน 1 เส้น บริเวณด้านบนที่ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 20 มม
และ 2 เส้น บริเวณด้านล่างโดยห่า งจากเหล็ก ด้านบนเป็นระยะ 80 มม
กำหนดให้ปลายเหล็กทั้ง 2 ฝั่งยื่นออกจากเนื้อคอนกรีตเป็นระยะ 50 มม
โดยเหล็กเสริมระยะ 90 มม ที่วัดจากปลายของเหล็กเสริมทั้ง 2 ฝั่ง จะถูก
เคลือบผิวด้วยอิพ็อกซี่เพื่อยับยั้งการเกิดสนิมสนิมของเหล็กเสริม หลังจาก
หล่อตัวอย่างและบ่มน้ำเป็นจนครบ 28 วัน ตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กถูก
นำขึ้นมาติดตั้งบ่อกักเก็บสารละลายคลอไรด์บริเวณด้านบนของตัวอย่าง
โดยบ่อกักเก็บสารมีขนาด 75x75x150 มม3 จากนั้นเติมสารละลายคลอไรด์
ที่ความเข้มข้นคลอไรด์ 5% ปริมาตร 400 มล ลงในบ่อกักเก็บสาร และให้
คอนกรีตเผชิญคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง โดยมี 1 วันเปียก และ 1
วันแห้งสำหรับเงื่อนไขการเผชิญอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จะถูก อธิบาย
ในหัวข้อ 2.2.2 ต่อไป และทำการติดตั้งตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม กับ
เหล็กทั้ง 3 เส้น จากนั้นเริ่มทดสอบระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
โดยการตรวจสอบระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมและปริมาณคลอ
ไรด์วิกฤตของคอนกรีตจะทำการทดสอบดังหัวข้อที่ 2.3.1 ต่อไป
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รูปที่ 1 รายละเอียดการเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบปริมาณคลอไรด์วกิ ฤตและระยะเวลาเริม่ เกิดสนิมของเหล็กเสริม

ก) ติดตั้งแผ่นโฟม

ข) ติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้ความร้อน

ง) ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

ค) ติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอก

จ) ติดตั้งเครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติ

รูปที่ 2 รายละเอียดการเตรียมกล่องควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์

2.2.2 เงื่อนไขการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ถูกควบคุมด้วยกล่องควบคุม ดังรูปที่ 2
ซึ่งกล่องควบคุมถูกสร้างโดยทำการติดตั้ง แผ่นโฟมความหนา 1 ½ นิ้ว ทำ
เป็นกล่องขนาด 615x1220x320 มม3 ห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกใสด้านนอก
จากนั้นทำการติดตั้งหลอดไฟขนาด 25 วัตต์ จำนวน 3 หลอด เพื่อใช้เป็น
ตัวให้ความร้อนจำลองอุณหภูมิของคอนกรีต ทำการเจาะช่องขนาด 50x.0
มม2 ด้านหน้ากล่องสำหรับ ใช้ว ัดค่า กระการกัดกร่อ นคร่อมตัว ต้า นทาน
ขนาด 100 โอห์ม และเจาะช่องขนาด 75x150 มม2 บริเวณด้านบนกล่อง
เพื่อ วัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ จากนั้น ติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอกสำหรับ
จำลองความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศภายในกล่อง สุดท้ายติดตั้งเครื่องควบคุม
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีเซ็นเซอร์ในการกำหนดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้ได้
เงื่อนไขแวดล้อมที่ทำการทดสอบตามที่กำหนด สำหรับสภาวะเงื่อนไขการ
ทดสอบถูกแสดงดังตารางที่ 3

2.3 วิธีการทดสอบ
2.3.1 การทดสอบปริมาณคลอไรด์วิกฤตและระยะเวลาเริ่มเกิดสนิม
ของเหล็กเสริม
การทดสอบระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก เสริมถูก ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C876 [13] และ ASTM G109 [14] สำหรับปริมาณคลอ
ไรด์ ว ิ ก ฤตถู ก ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1152 [15] โดยหลั ง จาก
ตัวอย่างเผชิญกับสารละลายคลอไรด์ครบ 1 วัฏจักร (1 วันเปียก และ 1 วัน
แห้ง) ตัวอย่างจะถูกวัดระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมด้วยวิธีการวัด
ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ตามมาตรฐาน ASTM C876 [13] โดยค่าที่วัดได้จะ
ถูกพิจารณาตามเกณฑ์ดังตารางที่ 4 ในเวลาเดียวกัน ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของคอนกรีตจะถูกวัดคร่อมตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม ตามมาตรฐาน
ASTM G109 [14] เพื่อใช้คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ดังสมการที่ (1)
การทดลองจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์
และการค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว จากนั้นบันทึก
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ตารางที่ 3 สภาวะเงื่อนไขการทดสอบ

I50
I50-FA20
I50-FA40

I50-SF7.5

อุณหภูมิ
(C)

90
90
30
90
90
90
30
90
90
30

30
50
50
50
30
50
50
30
50
50

ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ ช่วงอุณหภูมิที่
ที่กำหนด (%)
กำหนด (C)
เริ่ม
หยุด
เริ่ม
หยุด
ทำงาน ทำงาน ทำงาน ทำงาน
88
92
28
32
88
92
48
52
28
32
48
52
88
92
48
52
88
92
28
32
88
92
48
52
28
32
48
52
88
92
28
32
88
92
48
52
28
32
48
52

Depassivation time (days)

ความชื้น
สัมพัทธ์ (%)

300

เมื่อ

แนวโน้มร้อยละ 90 ที่จะไม่เกิดสนิม
ไม่แน่นอน
แนวโน้มร้อยละ 90 ที่จะเกิดสนิม

(1)
I
V
R

100

78

50

32

38

I50

I50-F20
Mix id

I50-F40

คือ กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมแปร์)
คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า (มิลลิโวลต์)
คือ ความต้านทานทีใ่ ช้ (โอห์ม)

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม (Depassivation time)
รูปที่ 3 แสดงผลกระทบของร้อยละการแทนที่ของเถ้าลอยต่อระยะเวลา
เริ ่ ม เกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม (Depassivation time) ของคอนกรี ต โดย
คอนกรีตใช้เถ้า ลอยแทนที่ป ูนซีเมนต์ ร้อยละ 20 และ 40 สำหรับสภาวะ
เงื่อนไขการเผชิญของคอนกรีตทำการควบคุมอุณหภูมิที่ 50๐C และความชื้น
สัมพัทธ์ที่ 90% จากรูปพบว่า การใช้เถ้าลอยแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์
ส่งผลให้ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมนานกว่าคอนกรีตล้วน และ

I50

250

I50-SF7.5

200
150
100
50

40

38

0
Temp. = 30°C, Rh = 90%

32

8

Temp. = 50°C, Rh = 90%
Condition of environment

38

38

Temp. = 50°C, Rh = 30%

รูปที่ 4 ผลกระทบของซิลิก้าฟูมต่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม

สภาพการเกิดสนิม

V
R

150

300

ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม ณ วันที่ยุติการทดสอบ จากนั้นทำ
การทดสอบหาค่าปริมาณคลอไรด์วิกฤต โดยเจาะและเก็บผงตัวอย่า งที่
ระยะทุก ๆ 5 มม จนกระทั่งถึงบริเวณผิวของเหล็กเสริม และนำผงตัวอย่าง
บริเวณของเหล็กเสริมทดสอบหาปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดตามมาตรฐาน
ASTM C1152 [15] ต่อไป
I=

200

รูปที่ 3 ผลกระทบของร้อยละการแทนที่ของเถ้าลอยต่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของ
เหล็กเสริม

ตารางที่ 4 เกณฑ์พิจารณาแนวโน้มของการเกิดสนิมของเหล็กเสริมตามมาตรฐาน
ASTM C876 [13]
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ คอปเปอร์-คอปเปอร์
ซัลเฟต (Cu/CuSO4)
มากกว่า -0.2 โวลต์ CSE
ระหว่าง -0.2 ถึง -0.35 โวลต์ CSE
น้อยกว่า -0.35 โวลต์ CSE

Temp. = 50 C, Rh = 90%

250

0

Depassivation time (days)

Mix id
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ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมนานขึ้นเมื่อใช้ร้อยละการแทนที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งผลเช่นนี้พบในงานวิจัยของ [16 - 21] โดยเถ้าลอยที่แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อย
ละ 40 มีระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม เท่ากับ 78 วัน ซึ่งมีระยะ
เวลานานที่สุด เมื่อเทียบกับคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่แทนที่วัสดุประสานร้อย
ละ 20 ที่มรี ะยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมเท่ากับ 38 วัน และคอนกรีต
ล้ว นเท่า กับ 32 วัน เนื่อ งจากเถ้า ลอยมีอ งค์ป ระกอบของซิลิกาออกไซด์
(SiO2) และอลูมินาออกไซด์ (Al2O3) ที่สามารถเกิดปฎิกิริยาปอซโซลานิกกับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) เกิดเป็นแคลเซียมซิลเกรตไฮเดรต (CSH)
และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต (CAH) ซึ่งผลผลิตดังกล่าวทำให้คอนกรีตมี
ความทึบน้ำเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถดูดซับคลอไรด์ไว้
ที่ผิวได้ ด้วยเหตุนี้คลอไรด์อิสระที่แทรกซึมเข้าไปภายในเนื้อคอนกรีตจึ ง
ลดลงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันอนุภาคของเถ้าลอยที่เล็กและกลมสามารถ
เติมเต็มโพรงช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความทึบน้ำเพิ่มขึ้น
การแทรกซึมคลอไรด์จึงลดลงส่งผลให้ ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมที่นานขึ้น
[10, 22, 23]
รูปที่ 4 แสดงผลกระทบของการใช้ซิลิก้าฟูมต่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิม
ของเหล็ก เสริม (Depassivation time) ของคอนกรีต จากรูป พบว่า ทุก
เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม คอนกรีตที่ผสมซิลิก้าฟูมมีระยะเวลาเริ่มเกิดสนิม เท่ากับ
หรือ ต่ำ กว่า คอนกรีตล้วน ซึ่งผลเช่นนี้พ บในงานวิจ ัย ของ [9] เนื่อ งจาก
คอนกรีตที่ผสมซิลิก้าฟูมมีความสามารถกักเก็บคลอไรด์ต่ำกว่าคอนกรีตล้วน
[10, 11] กล่า วคือ การใช้ ซิลิก ้า ฟูม แทนที่บ างส่ว นของปูนซีเมนต์ทำให้
ปริมาณของอลูมิน่าออกไซด์ (Al2O3) ลดลง ดังนั้นความสามารถกักเก็บคลอ
ไรด์จึงลดลงตามไปด้วย และซิลิก้าฟูมสามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกเกิด
ผลผลิ ต เช่ น CSH แต่ CSH ที ่ เ กิ ด จากปฏิ ก ิ ร ิ ย าปอซโซลานิ ก อาจจะมี
ความสามารถกักเก็บคลอไรด์ต่ำกว่า CSH ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ
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ปูนซีเมนต์ [12] ดังนั้นเมื่อ ความสามารถกัก เก็บ คลอไรด์ต่ำกว่า ทำให้มี
ปริมาณคลอไรด์อิสระที่จะแทรกซึมเข้าไปภายในเนื้อคอนกรีตสูง นอกจากนี้
การทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกของซิลิก้าฟูมทำให้ Ca(OH)2 ลดลง ซึ่งการ
ลดลงของ Ca(OH)2 ทำให้ความเป็นด่า ง (pH) ภายในโพรงช่อ งว่า งของ
คอนกรีตลดลงด้วย [24] ซึ่งการลดลงของ pH ทำให้ชั้นฟิล์มบาง ๆ ที่เคลือบ
ผิวเหล็กเสริมขาดเสถียรภาพ ด้วยเหตุนี้ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก
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รูปที่ 5 ผลกระทบของวัสดุปอซโซลานต่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
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รูปที่ 6 ผลกระทบของอุณหภูมติ ่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
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รูปที่ 7 ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ต่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก
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เสริมจึงสั้นลงตามไปด้วย
รูปที่ 5 แสดงผลกระทบของการใช้เถ้าลอยและซิลิก้าฟูม ต่อระยะเวลา
เริ ่ ม เกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม ของคอนกรี ต จากรู ป พบว่ า ทุ ก เงื ่ อ นไข
สิ่งแวดล้อม คอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยมีระยะเวลาเริ่มเกิด สนิมของเหล็กเสริม
สูงที่สุด รองลงมาเป็นคอนกรีตล้วน และคอนกรีตที่ผสมซิลิก้าฟูม ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาผลกระทบของอุณหภูมิต่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก
เสริมดังรูปที่ 6 พบว่า ที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ 90% คอนกรีตที่เผชิญ
อุณหภูมิ 30๐C มีระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมนานกว่า คอนกรีตที่
เผชิญอุณหภูมิ 50๐C เนื่องจากอุณหภูมิสูงส่งผลให้ปริมาณคลอไรค์อิสระ
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าความเข้มข้นของไฮดรอกซิลอิออนในสารละลายที่
อยู่ภายในโพรงช่องว่างของคอนกรีตมีปริมาณน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดย
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างคลอไรค์อิออนต่อไฮดรอกซิลอิออนพบว่า
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างคลอไรค์อิออนต่อไฮดรอกซิลอิ
ออนสูงขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนระหว่างคลอไรค์อิออนต่อไฮดรอก
ซิลอิออน (Cl-/OH-) จะบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่
เพิ่มมากขึ้น [25] และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินำไปสู่การลดลงของความ
ต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเสริม หรืออาจกล่าวได้ว่าเหล็กเสริมมีโอกาส
เกิดสนิมสูง
เมื่อพิจารณาผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ต่อระยะเวลาเริ่มเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมดังรูปที่ 7 พบว่า ที่ควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 50๐C ระยะเวลา
เริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม ของคอนกรีตที่เผชิญความชื้นสัมพัทธ์ 30% มี
ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก เสริมนานกว่า คอนกรีต ที่เผชิญ ความชื้น
สัมพัทธ์ 90% เนื่องจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมจำเป็นต้องอาศัยน้ำและ
ออกซิเจน ดังนั้นความชื้นสัมพัทธ์สูงจึงส่งผลให้ มีน้ำในการทำปฏิกิริยาใน
กระบวนการการกัดกร่อนสูงกว่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ดังนั้นคอนกรีตที่เผชิญ
กับความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจึงมีระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก เสริมสูงกว่า
คอนกรีตที่เผชิญความชื้นสัมพัทธ์สูง [5]
3.2 ปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต
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I50-F40

รูปที่ 8 ผลกระทบของร้อยละการแทนที่ของเถ้าลอยต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตของ
คอนกรีต

รูปที่ 8 แสดงผลกระทบของร้อยละการแทนที่ของเถ้าลอยต่อปริมาณ
คลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต โดยคอนกรีตใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ
20 และ 40 สำหรับสภาวะเงื่อนไขการเผชิญของคอนกรีตทำการควบคุม
อุณหภูมิที่ 50๐C และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 90% จากรูปพบว่า การใช้เถ้าลอย
แทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ส่งผลให้ปริมาณคลอไรด์วิกฤตต่ำกว่าคอนกรีต
ล้วน และปริมาณคลอไรด์วิกฤตลดลงเมื่อใช้ร้อยละการแทนที่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ผลเช่นนี้พบในงานวิจัยของ [16 - 21] โดยเถ้าลอยที่แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ
40 มี ป ริ ม าณคลอไรด์ ว ิก ฤต เท่ า กั บ 0.70 ร้ อ ยละโดยน้ ำ หนั ก ของวัสดุ
ประสาน ซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่แทนที่
วัสดุประสานร้อยละ 20 ที่มีปริมาณคลอไรด์วิกฤตเท่ากับ 2.27 ร้อยละโดย
น้ำหนักของวัสดุประสาน และคอนกรีตล้วนเท่ากับ 5.20 ร้อยละโดยน้ำหนัก
ของวัสดุประสาน เนื่องจากเถ้าลอยสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานิกทําให้
เกิดสาร CSH เจลเพิ่มขึ้น คอนกรีตมีโพรงช่องว่างน้อยลง ปริมาณคลอไรด์ที่
สามารถแทรกซึมไปถึงผิวเหล็กจึงมีน้ อยลง แต่ปริมาณไฮดรอกซิลอิอ อน
(OH-) ในสารละลายโพรงช่ อ งว่ า งก็ลดลงอย่า งมากเช่นกัน เนื่อ งจากถูก
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รูปที่ 9 ผลกระทบของซิลิก้าฟูมต่อปริมาณคลอไรด์วกิ ฤตของคอนกรีต
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รูปที่ 10 ผลกระทบของวัสดุปอซโซลานต่อปริมาณคลอไรด์วกิ ฤตของคอนกรีต
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รูปที่ 11 ผลกระทบของอุณหภูมิตอ่ ปริมาณคลอไรด์วกิ ฤตของคอนกรีต
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นํามาใช้ในการทําปฏิกริิยาปอซโซลานิก [26] ส่งผลให้อัตราส่วนของคลอไรด์
ต่อไฮดรอกซิลอิออน (Cl-/OH-) ในคอนกรีตมีค่าสูงจนถึงระดับที่ทําให้เหล็ก
เสริมเกิดสนิม [16] ดังนั้นปริมาณคลอไรด์ ทั้งหมดวิกฤตของคอนกรีตที่
แทนที่วัสดุประสานด้วยเถ้าลอยจึงมีค่าต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ เป็น
วัสดุประสานหลักเพียงอย่างเดียว [24, 27]
เมื่อพิจารณาผลกระทบของการใช้ซิลิก้าฟูมต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤต
ของคอนกรีต ดังรูปที่ 9 พบว่า ทุกเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม คอนกรีตที่ผสมซิลิก้า
ฟูมมีระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมเท่ากับหรือต่ำกว่าคอนกรีตล้วน ซึ่งผลเช่นนี้พบ
ในงานวิจัยของ [8, 9] เนื่องจากคอนกรีตที่ผสมซิลิก้าฟูมมีความสามารถกัก
เก็บคลอไรด์ต่ำกว่าคอนกรีตล้วน [10, 11] กล่าวคือ การใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่
บางส่วนของปูนซีเมนต์ทำให้ปริมาณของอลูมิน่าออกไซด์ (Al2O3) ลดลง
ดังนั้นความสามารถกัก เก็บ คลอไรด์จ ึ งลดลงตามไปด้ว ย และซิลิก ้า ฟูม
สามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกเกิดผลผลิต เช่น CSH แต่ CSH ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาปอซโซลานิกอาจจะมีความสามารถกักเก็บคลอไรด์ต่ำกว่า CSH ที่
เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ [12] ดังนั้นเมื่อความสามารถกัก
เก็บคลอไรด์ต่ำกว่า ทำให้มีปริมาณคลอไรด์อิสระที่จะแทรกซึมเข้าไปภายใน
เนื้อคอนกรีตสูง นอกจากนี้การทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกของซิลิก้าฟูมทำให้
Ca(OH)2 ลดลง ซึ่งการลดลงของ Ca(OH)2 ทำให้ความเป็นด่าง (pH) ภายใน
โพรงช่องว่างของคอนกรีตลดลงด้วย ซึ่งการลดลงของ pH ทำให้ชั้นฟิล์มบาง
ๆ ที่เคลื่อบผิวเหล็กขาดเสถียรภาพ ด้วยเหตุนี้ปริมาณคลอไรด์วิกฤตจึงลดลง
ตามไปด้วย [24]
เมื่อพิจารณาผลกระทบของการใช้เถ้าลอยและซิลิก้าฟูมต่อปริมาณคลอ
ไรด์วิกฤตของคอนกรีต ดังรูปที่ 10 พบว่า ทุกเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม คอนกรีตที่
ผสมเถ้าลอยมีปริมาณคลอไรด์วิกฤตต่ำที่สุด รองลงมาเป็นคอนกรีตที่ผสมซิ
ลิก้าฟูม และคอนกรีตล้วน ตามลำดับ
เมื่อ พิจ ารณาผลกระทบของอุณหภูมิต่อ ปริมาณคลอไรด์ว ิก ฤตของ
คอนกรีตดังรูปที่ 11 พบว่า ที่ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 90% ปริมาณคลอไรด์
วิกฤตของคอนกรีตที่อุณหภูมิ 50 ๐C มีค่าสูงกว่าคอนกรีตที่ควบคุมอุณหภูมิ
30 ๐C แต่ ม ี ร ะยะเวลาเริ ่ ม เกิ ด สนิ ม สั ้ น กว่ า คอนกรี ต ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 30 ๐C
เนื่อ งจากที่อุณหภูมิ 50 ๐C อาจทำให้เกิดรอยแตกร้า วขนาดเล็ก (Micro
crack) ในเนื้อคอนกรีต และที่อุณหภูมิ 50 ๐C มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงอาจ
ส่งผลกระทบต่อเข้มข้นของคลอไรด์ให้มีค่าสูงมากขึ้น ส่งผลต่อการเกิดการ
แทรกซึมของคลอไรด์ในปริมาณที่มากขึ้นและยังทำให้การแทรกซึมของคลอ
ไรด์เป็นไปอย่างรวดเร็ว กล่าวคือปริมาณคลอไรด์อิสระสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น และความเข้มข้นของไฮดรอกซิลอิออนในสารละลายที่อยู่ภายในโพรง
ช่องว่างของคอนกรีตมีปริมาณลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยเมื่อพิจารณาเป็น
อัตราส่วนระหว่างคลอไรด์อิออนต่อไฮดรอกซิลอิออน (Cl-/OH-) ก็มีค่าสูงขึ้น
มากที่อุณหภูมิสูง ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม
[19]
เมื่อพิจารณาผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตดัง
รูปที่ 12 พบว่า คอนกรีตที่ควบคุมอุณหภูมิ เท่ากับ 50๐C ปริมาณคลอไรด์
วิกฤตของคอนกรีตที่เผชิญ ความชื้นสัมพัทธ์ 30% มี ค่าต่ำกว่าคอนกรีตที่
เผชิญความชื้นสัมพัทธ์ 90% แต่มีระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมสูงกว่า เนื่องจาก
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รูปที่ 12 ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ตอ่ ปริมาณคลอไรด์วกิ ฤตของคอนกรีต

ความชื้นสัมพัทธ์สูงจึงส่งผลให้ มีน้ำภายในโพรงช่องว่างของคอนกรีตสูงกว่ า
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ จึงทำให้คลอไรด์สามารถแทรกซึมเข้าไปภายในเนื้อ
คอนกรีตได้สูง ดังนั้นคอนกรีตที่เผชิญกับความชื้นสัมพัทธ์สูงจึงมีปริมาณคลอ
ไรด์วิกฤตสูงกว่าคอนกรีตที่เผชิญความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
3.3 ดัชนีความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (CRIDT)
ดัชนีความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (CRIDT)
หมายถึง ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีต ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (2)
โดยยิ่งค่าดัชนีความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
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Steel corrosion index, CRIDT
(day / (% by wt. of binder))

300.00

268.57

I50
I50-F40
I50-SF7.5

250.00
200.00
150.00

114.54

100.00

50.00

16.49

0.00

20.18

46.99

6.15

3.86

11.03

13.53

Temp. = 30°C, Rh = 90% Temp. = 50°C, Rh = 90% Temp. = 50°C, Rh = 30%
Condition of environment

รูปที่ 13 ผลกระทบของวัสดุปอซโซลานต่อ CRIDT

เมื่อ

DT
CTL

พบว่า คอนกรีตที่เผชิญความชื้นสัมพัทธ์ 30% มีค่า CRIDT สูงกว่าคอนกรีตที่
เผชิญความชื้นสัมพัทธ์ 90%
3. คอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยมีระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมนาน
ที่สุด และมีระยะเวลานานขึ้นเมื่อเพิ่มร้อยละการแทนที่ที่เพิ่มขึ้น ในทาง
กลับกันคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยมีปริมาณคลอไรด์วิกฤตต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ
คอนกรีตผสมซิลิก้าฟูม และคอนกรีตล้วน แต่เมื่อ พิจารณา CRIDT พบว่า
คอนกรีตผสมเถ้าลอย มีค่า CRIDT สูงที่สุด รองลงมาเป็นคอนกรีตผสมซิลิก้า
ฟูม และคอนกรีตล้วน ตามลำดับ

กิตติกรรมประกาศ

(CRIDT) สูง แสดงว่าคอนกรีตนั้นมีคุณสมบัติความต้านทานการเกิดสนิมของ
เหล็กเสริมในคอนกรีตสูง
CRIDT =
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(2)

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
สัญญาเลขที่ 142/2559 และการสนับสนุนจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการ
ก่ อ สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาบู ร พา (BCONTEC) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารอ้างอิง

CRIDT คือ ดั ช นี ค วามต้ า นทานการเกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม ใน
[1] ทวีชัย สำราญวานิช และ สมนึก ตั้งเติมสิริกุล. (2561). การเสื่อมสภาพ
คอนกรีต (day / % by wt. of binder)
โครงสร้างคอนกรีต. บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
DT คือ ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม (day)
TCC คือ ปริ ม าณคลอไรด์ ว ิ ก ฤตของคอนกรี ต (% by wt. of [2] Tangtermsirikul, S. (2003). Durability and mix design of
concrete (1st edition). Pathum Thani: Thammasat University,
binder)
Rangsit Campus.
เมื ่ อ พิ จ ารณาดั ช นี ค วามต้ า นทานการเกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม ใน
[3] Jones, M.R., Dhir, R.K. and Gill, J.P. (1994). Concrete surface
คอนกรีต (CRIDT) ดังรูปที่ 13 พบว่า ทุกเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม คอนกรีตที่ผสม
treatment: Effect of exposure temperature on chloride
เถ้า ลอยมี CRIDT สูงที่สุด หรือ อาจกล่าวได้ว่า คอนกรีต ที่ผสมเถ้าลอยมี
diffusion resistance. Cement and Cement Research, 25(1),
คุณสมบัติความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมสูง ที่สุด รองลงมาเป็น
pp. 197-208.
คอนกรี ต ผสมซิ ล ิ ก ้ า ฟู ม และคอนกรี ต ล้ ว น ตามลำดั บ หากพิ จ ารณา
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4. สรุปผล
[6] Tuutti, K. (1982). Corrosion of steel in concrete. Swedish
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Cement and Concrete Research Institute, Stockholm.
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ผลกระทบของซิลิก้าฟูมต่อความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต
Effect of Silica fume on Chloride Penetration Resistance of Concrete
อัญชนา กิจจานนท์1 ทวีชัย สำราญวานิช2,* และ ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์3
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และกำลังอัด
ของคอนกรีตผสมซิลิก้ าฟูม โดยแทนที่วัสดุประสานที่ร้อ ยละ 5, 7.5, 10
และ 15 โดยน้ำ หนัก ของวัสดุป ระสาน ใช้อั ตราส่ว นน้ำ ต่อวัสดุป ระสาน
เท่ากับ 0.40 และ 0.50 ทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งที่ ระยะเวลา
บ่มน้ำ 7, 28 และ 91 วัน และทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่ระยะเวลาบ่ม
น้ำ 7, 14, 28, 56 และ 91 วัน จากผลการทดลองพบว่า การใช้ซิลิก้ าฟูม
แทนที่ประสานในคอนกรีตทำให้ ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของ
คอนกรีตดีขึ้นและกำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้น โดยการใช้ซิลิก้ าฟูมแทนที่
ร้อยละ 15 ทำให้คอนกรีตความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และกำลังอัด
ดีที่สุด นอกจากนี้ คอนกรีตที่ผสมซิลิก้าฟูมที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน
ต่ำมีความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ และกำลังอัดดีกว่าที่อัตราส่วนน้ำ
ต่อวัสดุประสานสูง
คำสำคัญ: ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์, กำลังอัด, ซิลิก้าฟูม,
คอนกรีต

Abstract
This research aims to study the chloride penetration
resistance and compressive strength of concrete containing
silica fume. The binder content in concrete was replaced by
silica fume at 5%, 7.5%, 10% and 15% by weight of binder. The
water to binder ratios were used at 0.40 and 0.50. The rapid
chloride penetrations of concrete were determined at 7, 28 and
91 days of water curing. The compressive strengths of concrete
were tested at 7, 14, 28, 56 and 91 days of water curing. From
the experimental results, it was found that the use of silica
fume to replace binder content in concrete resulted in
increasing the chloride penetration resistance and compressive
strength of concrete. Concrete with 15%
silica fume
replacement had the highest chloride penetration resistance
and compressive strength. Moreover, concretes containing silica
fume at lower water to binder ratio had higher chloride

penetration resistance and compressive strength than that at
higher water to binder ratio.
Keywords: chloride penetration resistance, compressive
strength, silica fume, concrete

1. คำนำ
ปั ญ หาการเกิดสนิมของเหล็ก เสริมเป็ นปั ญ หาที่พ บมากในโครงสร้า ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะโครงสร้างที่ ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมทะเลหรือ
พื้นที่ที่เป็นน้ำกร่อย เพราะมีโอกาสสัมผัสกับความชื้น ไอเกลือ และน้ำทะเล
โดยตรง ซึ่งสภาวะดังกล่าวมีผลต่อการทำลาย และลดอายุการใช้งานของ
โครงสร้างคอนกรีตได้อย่างชัดเจน [1, 2] ด้วยเหตุนี้ปัญหาด้านความคงทน
ของคอนกรีตจึงได้รับการปรับปรุงโดยการใช้วัสดุปอซโซลาน เช่น ซิลิก้าฟูม
(Silica fume) เข้ ามาแทนที่บ างส่วนของปู น ซีเมนต์ เนื่อ งจากซิลิก้ าฟู มมี
ขนาดอนุภาคเล็กกว่าอนุภาคของปูนซีเมนต์ ดังนั้นอนุภาคของซิลิก้าฟูม จึง
สามารถเข้ าไปเติมเต็มโพรงช่อ งว่างภายในเนื้อ คอนกรีต ทำให้ คอนกรีตมี
ความทึบน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความทึบน้ำของคอนกรีตสามารถช่วยป้องกันการ
การแทรกซึมสารเคมีภายในเนื้อคอนกรีตได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ซิลิก้า
ฟูมมีปริมาณ SiO2 เป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ 90 ทำให้สามารถทำ
ปฏิกิริยาปอซโซลานิกได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มปริมาณแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3, 4]
มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาการใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่บางส่วนของวัสดุประสานเพือ่
ปรับปรุงคุณสมบัติความคงทนของคอนกรีตให้ดีขึ้น งานวิจัยของ Khan and
Siddique [5] รายงานว่ า ซิ ลิ ก้ า ฟู ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากในการพั ฒ นา
คอนกรีตต่อสภาวะต่าง ๆ เช่น ลดซึมผ่านน้ำ โครงสร้างโพรงช่องว่งลดลง
เพิ่มความต้านทานการเกิดสนิม ต้านทานซัลเฟต รวมถึงความต้านทานการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวมของคอนกรีต งานวิจัยของ Song et al.
[6] พบว่า การใช้ซิลิก้าฟูมสามารถลดการซึมผ่านน้ำได้ดี เนื่องจากซิลิก้าฟูม
สามารถปรับ ปรุงโพรงช่อ งว่า งในคอนกรีตให้ ลดลงได้ อย่า งไรก็ ตามเมื่ อ
พิจารณาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตจากงานวิจัยของ Bagheri et al. [7]
พบว่า กำลังอัดของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ซิลิก้าฟูมในปริมาณที่เพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะที่ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ก็มากขึ้นด้วย
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะมุ่งศึกษาความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของ
และกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมซิลิก้าฟูม โดยศึกษาที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ

MAT17-1
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ประสานเท่ากับ 0.40 และ 0.50 และการแทนที่วัสดุประสานด้วยซิลิกาฟูม
ที่ร้อยละ 5, 7.5, 10 และ 15 ตามลำดับ

2. การทดลอง
2.1 วัสดุและส่วนผสมที่ใช้
งานวิจั ย นี้ ใช้ปู น ซี เมนต์ป อร์ตแลนด์ ป ระเภทที่ 1 (OPC) ที่ มี รูป ร่า ง
อนุภ าคดังแสดงในรูป ที่ 1 เป็ นวัสดุป ระสานหลั ก และใช้ ซิ ลิก้ าฟู ม (SF)
แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน โดยมีรูปร่างอนุภาคดังแสดงในรูป ที่ 2 สำหรับ
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์และซิลิก้า
ฟูมถูกแสดงดังตารางที่ 1
สำหรั บ ส่ ว นผสมคอนกรี ต ถู ก ออกแบบให้ ใช้ อั ต ราส่ ว นน้ ำ ต่ อ วั ส ดุ
ประสานเท่ากับ 0.40 และ 0.50 ใช้ซิลิก าฟูมแทนที่ ปูนซีเมนต์ บางส่วนที่
ร้อยละ 5, 7.5, 10 และ 15 โดยน้ำหนัก ของวัสดุประสาน ส่วนผสมของ
คอนกรีตที่ใช้ในการศึกษาแสดงในตารางที่ 2
2.2 การเตรียมตัวอย่างและเงื่อนไขการทดสอบ
2.2.1 การทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต
การทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งถู ก ทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C1202 [8] โดยการหาค่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านโพรงช่อว่างที่อิ่มตัว
ด้วยน้ำภายในคอนกรีต โดยการทดสอบใช้ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10 ซม สูง 20 ซม ทดสอบที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7,
28 และ 91 วัน หลังจากครบระยะเวลาบ่มน้ำตัวอย่างถูกตัดที่ความหนา 5
ซม และทดสอบตาม ASTM C1202 โดยเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ความเข้ ม ข้ น 0.3M ที่ ขั้ ว บวก (Anode) และสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 3% ที่ขั้วลบ (Cathode) ควบคุมค่า
ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 60±0.01 Volts และทำการทดสอบตัวอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 6 ชั่วโมง โดยค่าประจุไฟฟ้าที่ได้อยู่ในหน่วยคูลอมป์ ซึ่งค่าดังกล่าวจะ
ถูกพิจารณาการแทรกซึมคลอไรด์อิออนในคอนกรีตดังตารางที่ 3
2.2.2 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต
กำลังอัดของคอนกรีตถูกทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 1881-116 [9]
โดยทำการหล่อ คอนกรีตทรงลู ก บาศก์ซึ่งมีข นาด 10x10x10 ซม 3 และ
ทดสอบที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7, 14, 28, 56 และ 91 วัน ตามลำดับ

X100

x5,000

รูปที่ 2 ลักษณะอนุภาคของซิลิก้าฟูม
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 (OPC)
SiO2
21.3
Al2O3
4.96
Fe2O3
3.1
CaO
66.61
MgO
1.81
SO3
2.72
Na2O
0.21
K2O
0.5
LOI
0.74
คุณสมบัติทางกายภาพ
ความละเอียดแบบเบลน (ซม2/กรัม)
3,028
ความถ่วงจำเพาะ
3.13
สี
เทา
องค์ประกอบทางเคมี (%)

ซิลิก้าฟูม
(SF)
92
0.7
1.2
0.2
0.2
150,000
2.20
เทาดำ, เทาอมขาว

ตารางที่ 2 ส่วนผสมคอนกรีต
รหัส
C40
C40-SF5
C40-SF7.5
C40-SF10
C40-SF15
C50
C50-SF5
C50-SF7.5
C50-SF10
C50-SF15

w/b

0.40

0.50

OPC
421
396
384
372
348
369
348
338
327
307

Mix proportions (kg/m3)
SF
SP Water Sand
144
799
21
1.3
142
799
31
1.2
141
799
41
1.2
140
799
61
2.0
138
799
161
799
18
159
799
27
169
799
36
158
799
54
156
799

Rock
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025

ตารางที่ 3 การแทรกซึมคลอไรด์ออิ อนในคอนกรีตภายใต้ค่าประจุไฟฟ้า [9]

X100

Charge passed (Coulombs)
> 4,000
2,000 – 4,000
1,000 – 2,000
100 – 2,000
< 100

x5,000

รูปที่ 1 ลักษณะอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

MAT17-2

Chloride ion penetrability
High
Moderate
Low
Very low
Negligible
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28Days

91Days

2,994

3,403

w/b = 0.40

3,775

4,000

2,295
2,218

5,000

7Days

4,471
3,385
2,529

6,000

4,885
3,886
2,893

3.1 การแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต

7,000

Charge passed (Coulomb)

3. ผลการทดลองและอภิปราย
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MAT17-3

1,819
1,726

3,346
2,330
2,233
1,819
2,330

1,726
2,233

2,994
3,346

2,082
1,970

3,702
3,161
2,474
2,082
3,161

1,970
2,474

3,403
3,702

4,545

3,298
2,662

3,775
4,545

2,295
3,298

2,218
2,662

4,622
3,829
2,819
4,471
4,622

3,385
3,829

2,529
2,819

5,165
4,443
3,762
4,885
5,165

3,886
4,443

2,893
3,762

Charge passed (Coulomb)

Charge passed (Coulomb)

Charge passed (Coulomb)

Charge passed (Coulomb)

3,000
เมื่อพิจารณาผลกระทบของระยะเวลาบ่มน้ำดัง รูปที่ 3 พบว่า คอนกรีต
2,000
มีค่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตต่ำลงเมื่อระยะเวลาบ่มน้ำนานขึ้น หรือ
1,000
อาจกล่าวได้ว่าคอนกรีตมีความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์สูงขึ้นเมื่อมี
0
C40
C40-SF5
C40-SF7.5
C40-SF10
C40-SF15
ระยะเวลาบ่มน้ำนานขึ้น โดยมีแนวโน้มลักษณะเดียวกันในทุ ก ๆ ส่วนผสม
Mixid
คอนกรี ต ซึ่ งผลเช่ น นี้ พ บในงานวิ จั ย ของ Barbhuiya and Qureshi [4]
7,000
7Days 28Days 91Days
6,000
เนื่องจากคอนกรีต ที่มีระยะเวลาบ่มน้ำที่ นานขึ้นทำให้ การเกิดปฏิกิริยาไฮ
w/b = 0.50
5,000
เดรชั่นและปอซโซลานิกของคอนกรีตเกิดเพิ่มมากขึ้นทำให้คอนกรีต มีความ
4,000
ทึบน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วย เมื่อคอนกรีตมีความทึบน้ำส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าไหล
3,000
2,000
ผ่า นโพรงช่อ งว่างภายในคอนกรีต ได้ยากขึ้น ความต้านทานคลอไรด์ข อง
1,000
คอนกรีตจึงสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อพิจารณาค่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่าง
0
คอนกรี ต ตามตารางที่ 3 พบว่ า ที่ อั ต ราส่ ว นน้ ำ ต่ อ วั ส ดุ ป ระสาน 0.40
C50
C50-SF5
C50-SF7.5
C50-SF10
C50-SF15
Mixid
คอนกรีตล้วนและคอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมร้อยละ 5 ที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7 วัน
รูปที่ 3 ผลกระทบของระยะเวลาบ่มน้ำต่อการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
มี ค่ า ประจุ ไฟฟ้ า ที่ ไหลผ่ า นคอนกรี ต เท่ า กั บ 4,885 และ 4,471 คู ล อมป์
ตามลำดั บ ซึ่ งถื อ ว่า อยู่ ในเกณฑ์ ที่ มี ก ารแทรกซึ ม คลอไรด์ งสู ง ในขณะที่
7,000
w/b = 0.40 w/b = 0.50
6,000
คอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมร้อยละ 7.5, 10 และ 15 มีค่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
7 dayscured
5,000
คอนกรีตเท่า กับ 3,775, 3,403 และ 2,994 คูลอมป์ ตามลำดับ ซึ่ งอยู่ใน
4,000
เกณฑ์ที่มีการแทรกซึมคลอไรด์งปานกลาง หากพิจารณาที่ระยะเวลาบ่มน้ำ
3,000
2,000
28 วัน พบว่า คอนกรีตล้วน คอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมร้อยละ 5, 7.5 และ 10
1,000
มีการแทรกซึมคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ขณะที่คอนกรีตผสมซิลิก้าฟูม
0
ร้อยละ 15 มีการแทรกซึมคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 91
Percentage of partial cement replacement bysilica fume (%)
วัน คอนกรีตล้ว น คอนกรีตผสมซิลิก้า ฟูมร้อ ยละ 5 และ 7.5 ยังคงมีก าร
7,000
w/b = 0.40 w/b = 0.50
แทรกซึมคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในขณะที่คอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมร้อย
6,000
28 dayscured
5,000
ละ 10 และ 15 มี ก ารแทรกซึม คลอไรด์ อ ยู่ในเกณฑ์ ต่ ำ หากพิ จ ารณาที่
4,000
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 พบว่า ที่ระยะเวลา 7 วัน คอนกรีตล้วน
3,000
คอนกรีต ผสมซิ ลิก้า ฟูม ร้อ ยละ 5 และ 7.5 มี ก ารแทรกซึมคลอไรด์อ ยู่ใน
2,000
1,000
เกณฑ์สูง โดยมีค่าประจุไฟฟ้าไหลผ่านคอนกรีตที่ 5,165, 4,622 และ 4,545
0
คูลอมป์ ตามลำดับ ในขณะที่คอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมร้อยละ 10 และ 15 มี
Percentage of partial cement replacement bysilica fume (%)
การแทรกซึมคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าประจุไฟฟ้าไหลผ่าน
7,000
คอนกรีตที่ 3,702 และ 3,346 คูลอมป์ ตามลำดับ ที่ระยะเวลาบ่ มน้ำ 28
w/b = 0.40 w/b = 0.50
6,000
91 dayscured
วัน พบว่า มี เพี ย งคอนกรีต ล้ ว นที่ มีก ารแทรกซึ ม คลอไรด์ อ ยู่ ในเกณฑ์ สู ง
5,000
4,000
ในขณะที่คอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมทุกร้อยละการแทนที่มีการแทรกซึมคลอไรด์
3,000
อยู่ในเกณฑ์ป านกลาง และที่ระยะเวลาบ่ มน้ำ 91 วัน ทุก ส่วนผสมมีก าร
2,000
แทรกซึมคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
1,000
0
เมื่ อ พิ จ ารณาผลกระทบของอั ตราส่ว นน้ ำ ต่อ วัสดุ ป ระสานดัง รูป ที่ 4
พบว่า คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40 มีค่าประจุไฟฟ้าไหล
Percentage of partial cement replacement bysilica fume (%)
ผ่านคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 ซึ่งผล รูปที่ 4 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่อการแทรกซึมคลอไรด์แบบ
เร่ง
เช่นนี้พบในงานวิจัยของ Barbhuiya and Qureshi [4] ที่ศึกษาผลกระทบ
ของซิลิก้าฟูมต่อความแข็งแรงและความคงทนของคอนกรีต โดยคอนกรีตที่
ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำมีความต้านทานการแทรกซึม คลอไรด์สูง อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำมีการใช้น้ำเป็นส่วนผสม คอนกรีตน้อยกว่า
คอนกรีตที่ ใช้อั ต ราส่ว นน้ำ ต่ อ วัสดุป ระสานสู ง ส่งผลให้ คอนกรีตมี โพรง
กว่าคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูง เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้
ช่องว่างที่เกิดจากน้ำที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่นและปฏิกิริยาปอซ
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4,000
3,000
2,000

SF=5%

SF=7.5%

SF=10%

SF=15%

w/b = 0.40
2,893
2,529
2,218
1,970
1,726

5,000

SF=0%

3,886
3,385
2,295
2,082
1,819

6,000

4,885
4,471
3,775
3,403
2,994

Charge passed (Coulomb)

7,000

1,000
0
7Days

28Days
Curingtime (days)

91Days

4,000
3,000

SF=5%

SF=7.5%

SF=10%

SF=15%

w/b = 0.50

3,762
2,819
2,662
2,474
2,233

5,000

SF=0%

4,443
3,829
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นิกกับ Ca(OH)2 ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์และก่อให้เกิด
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ CSH สามารถ
ช่วยเติมเต็มโพรงช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตส่งผลให้คอนกรีตมีความแน่น
และทึบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อนุภาคของซิลิก้าฟูมมีขนาดเล็กสามารถช่วย
เติมเตต็มโพรงช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตส่งผลให้คอนกรีตมีความทึบน้ำ
เพิ่มมากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ประจุไฟฟ้าจึงไหลผ่านเนื้อคอนกรีตได้ยาก [1013]
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบ
เร่งของคอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูมแทนบางส่วนของปูนซีเมนต์จากสมการที่ (1)
E cp,sf =x =

2,000
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รูปที่ 5 ผลกระทบของร้อยละการแทนที่ของซิลิก้าฟูมต่อการแทรกซึมคลอไรด์
แบบเร่ง
ตารางที่ 4 การปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซิลกิ ้าฟูม
Mix id
C40
C40-SF5
C40-SF7.5
C40-SF10
C40-SF15
C50
C50-SF5
C50-SF7.5
C50-SF10
C50-SF15
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การปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูม
(ร้อยละ)
ระยะเวลาบ่มน้ำ (วัน)
7
28
91
8.5
12.9
12.6
22.7
40.9
23.3
30.3
46.4
31.9
38.7
53.2
40.3
10.5
13.8
25.1
12.0
25.8
29.2
28.3
28.9
34.2
35.2
47.6
40.6

โซลานิกน้อยกว่า จึงทำให้คอนกรีตมีความทึบน้ำ ส่งผลให้การไหลผ่านของ
ประจุไฟฟ้าเป็นไปได้ยาก
รูป ที่ 5 แสดงผลกระทบของร้อ ยละการแทนที่ข องซิลิก้า ฟูม ต่อ การ
แทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต จากรูปพบว่า ทั้งอัตราส่วนน้ำต่อ
วัสดุประสาน 0.40 และ 0.50 คอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูมมีค่าประจุไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตล้วนทุกระยะเวลาบ่ มน้ำ ซึ่งผลเช่นนี้พ บใน
งานวิจัยของ Barbhuiya and Qureshi [4] โดยคอนกรีตที่ผสมซิลิก้าฟูมมี
ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์สูงกว่าคอนกรีตล้วน เมื่อพิจารณาร้อย
ละการแทนที่ของปูนซีเมนต์ด้วยซิลิก้าฟูม พบว่า คอนกรีตมีค่าประจุไฟฟ้า
ต่ำลงเมื่อเพิ่มร้อยละการแทนที่ของซิลิก้าฟูม ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า คอนกรีต
ที่ใช้ซิลิก้าฟูมร้อยละ 15 มีค่าประจุไฟฟ้าต่ำที่สุด หรือมีความต้านทานการ
แทรกซึมคลอไรด์สูงที่สุด เนื่องจากซิลิก้าฟูมสามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลา

CPsf =0 − CPsf =x
 100
CPsf =0

(1)

Ecp,sf=x คือ ประสิทธิภาพในการปรับปรุงความต้านทานการแทรก
ซึ ม คลอไรด์ แ บบเร่ ง ของการใช้ ซิ ลิ ก้ า ฟู ม แทนวั ส ดุ
ประสานร้อยละ x (%)
CPsf=0 คือ ประจุ ที่ เคลื่ อ นที่ ผ่ า นคอนกรี ต ที่ ใช้ ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลัก (Coulomb)
CPsf=x คือ ประจุ ที่เคลื่อ นที่ผ่านคอนกรีตที่ใช้ ซิลิก้าฟู ม แทนวัสดุ
ประสานร้อยละ x (Coulomb)

เมื่อพิจารณาการปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่
ใช้ ซิลิก้าฟูม แทนปู นซีเมนต์บ างส่วนดังตารางที่ 4 พบว่า เมื่อ พิจารณาที่
ระยะเวลาบ่มน้ำ 7 วัน พบว่า คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน
0.40 และใช้ ซิลิก้าฟูม แทนวัสดุป ระสานที่ร้อ ยละ 5, 7.5, 10 และ 15 มี
ความต้านทานคลอไรด์สูงขึ้นร้อยละ 8.5, 22.7, 30.3 และ 38.7 ตามลำดับ
ในขณะที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 28 วัน คอนกรีตใช้ซิลิก้าฟูมแทนวัสดุประสานที่
ร้อยละ 5, 7.5, 10 และ 15 มีความต้านทานคลอไรด์สูงขึ้นร้อยละ 12.9,
40.9, 46.4 และ 53.2 ตามลำดับ และที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 91 วัน คอนกรีต
ใช้ ซิ ลิ ก้ า ฟู ม แทนวั ส ดุ ป ระสานที่ ร้ อ ยละ 5, 7.5, 10 และ 15 มี ค วาม
ต้า นทานคลอไรด์ สูงขึ้ นร้อ ยละ 12.6, 23.3, 31.9 และ 40.3 ตามลำดั บ
หากพิจารณาที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 พบว่า คอนกรีตที่ ใช้ซิ
ลิก้าฟูมแทนวัสดุประสานที่ร้อยละ 5, 7.5, 10 และ 15 ที่ระยะเวลาบ่มน้ำ
7 วัน มีความต้านทานคลอไรด์สูงขึ้นร้อยละ 10.5, 12.0, 28.3 และ 35.2
ตามลำดับ ในขณะที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 28 วัน คอนกรีตใช้ซิลิก้าฟูมแทนวัสดุ
ประสานที่ร้อยละ 5, 7.5, 10 และ 15 มีความต้านทานคลอไรด์สูงขึ้นร้อย
ละ 13.8, 25.8, 28.9 และ 47.6 ตามลำดับ และที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 91 วัน
คอนกรีต ใช้ ซิลิก้ า ฟู ม แทนวัสดุป ระสานที่ร้อ ยละ 5, 7.5, 10 และ 15 มี
ความต้ า นทานคลอไรด์ สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 25.1, 29.2, 34.2 และ 40.6
ตามลำดั บ จากตารางพบว่าคอนกรีตที่ ใช้อั ตราส่วนน้ำต่ อ วัสดุป ระสาน
0.40 มี ก ารปรับ ปรุงการแทรกซึ ม คลอไรด์ แ บบเร่งสู งกว่ า คอนกรีต ที่ ใช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 ยกเว้นคอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูมแทนวัสดุ
ประสานที่ร้อยละ 5 ซึ่งจากตารางพบว่า คอนกรีตที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ
ประสาน 0.50 มีการปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งสูงกว่าคอนกรีต
ที่ ใช้ อั ต ราส่ว นน้ ำ ต่ อ วัส ดุ ป ระสาน 0.40 ทุ ก ระยะเวลาบ่ ม น้ ำ โดยจาก
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รูปที่ 6 ผลกระทบของระยะเวลาบ่มน้ำต่อกำลังอัดของคอนกรีต
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เมื่อพิจารณาผลกระทบของระยะเวลาบ่มน้ำของคอนกรีตที่ 7, 14, 28,
56 และ 91 วัน ดังรูปที่ 6 พบว่า คอนกรีตมีกำลังอัดสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาบ่ม
น้ำ นานขึ้น โดยมีแนวโน้มลักษณะเดียวกันในทุก ๆ ส่วนผสมคอนกรีต ซึ่งผล
เช่นนี้พบในงานวิจัยของ Barbhuiya and Qureshi [4] เนื่องจากคอนกรีตที่
มีระยะเวลาบ่มน้ำที่นานขึ้นทำให้การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นและปอซโซลานิ
กของคอนกรีตเกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งให้ให้เกิดผลผลิตจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นและปฏิกิริยาปอซโซลานิก เช่น CSH และ CAH เป็นต้น
เพิ่มมากขึ้น โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลให้คอนกรีตมีกำลังอัดเพิ่มขึ้น
ด้วย
เมื่อพิจารณาผลกระทบของการใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนต่อ
กำลังอัดของคอนกรีตที่ระยะเวลาการบ่มน้ำ 7, 14, 28, 56 และ 91 วัน ดัง
รูปที่ 7 พบว่า คอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูมมีกำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตล้วน และ
กำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ซิลิก้ าฟูมในปริมาณที่มากขึ้น
ซึ่งผลเช่นนี้พบในงานวิจัยของ Barbhuiya and Qureshi [4] โดยการใช้ซิลิ
กาฟูมร้อยละ 15 มีค่ากำลังอัดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่ใน
ร้อยละอื่น ๆ เนื่องจากซิลิก้าฟูมเป็นวัสดุปอซโซลานที่สามารถทำปฏิกิริยา
ปอซโซลานิกกับ Ca(OH)2 เกิดผลผลิต เช่น CSH เป็นต้น ซึ่งผลผลิตดังกล่าว
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1,400

Compressive strength (kg/cm2)

งานวิจั ยของ Dhandapani et al. [14] พบว่า ในกรณีคอนกรีตที่ใช้วัสดุ
ปอซโซลานแทนที่บางส่วนของปูนซีเมนต์ คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ
ประสานสูงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพดีกว่าคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อ
วัสดุประสานต่ำ หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณสมบัติด้านความคงทนขึ้นอยู่กับ
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน โดยการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกจำเป็นต้อง
อาศัยน้ำในการทำปฏิกิริยา ด้วยเหตุนี้การใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน
สู ง ส่ ง ผลให้ ป ฏิ กิ ริ ย าปอซโซลานิ ก เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและอาจจะ
เกิ ดปฏิกิ ริย าได้ม ากกว่า การใช้อั ตราส่ ว นน้ ำ ต่อ วัส ดุป ระสานต่ ำ ซึ่งการ
เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความคงทนอย่าง
ต่อเนื่องตามระยะเวลาบ่มน้ำ แต่ในขณะเดียวกันการใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ
ประสานสูงก็ส่งผลให้โครงสร้างโพรงช่องว่างภายในคอนกรีตสูงตามไปด้วย
ด้วยเหตุนี้แม้การปรับปรุงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซิ
ลิก้าฟูมร้อยละ 5 ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 มีค่าสูงกว่าคอนกรีต
ที่ใช้ซิลิก้าฟูมร้อยละ 5 ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40 แต่ค่าประจุ
ไฟฟ้ า ที่ ไหลผ่า นคอนกรีต ก็มี ค่ า สูงกว่า ทุ ก ระยะเวลาบ่ ม น้ ำ ด้ ว ยเช่น กั น
สำหรับในกรณีของคอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่ร้อยละ 7.5, 10 และ 15 ที่
อัตราส่วนน้ำต่อ วัสดุประสาน 0.50 มีการปรับปรุงการแทรกซึ มคลอไรด์
แบบเร่งของคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40
อาจจะเนื่องจากมีการใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณ
ของปูนซีเมนต์ลดลง การลดลงของปูนซีเมนต์ส่งผลให้ Ca(OH)2 ลดลงตาม
ไปด้ ว ย ด้ ว ยเหตุ นี้ ป ฏิ กิริ ย าปอซโซลานิ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งต่ ำ ลงส่ งผลให้ ก าร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซิลิก้า
ฟูมร้อยละ 7.5, 10 และ 15 ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 ต่ำกว่า
คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40
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56 days

91 days

รูปที่ 7 ผลกระทบของร้อยละการแทนที่ของซิลิก้าฟูมต่อกำลังอัดของคอนกรีต

ส่งผลให้กำลังอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของซิลิก้า
ฟูมสามารถเติมเต็มโพรงช่อ งว่า งภายในเนื้อ คอนกรีตส่งผลให้ คอนกรีตมี
ความทึบน้ำเพิ่มขึ้นด้วย
เมื่อผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานได้รับการพิจารณาดังรูป
ที่ 8 พบว่า คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40 มีกำลังอัดสูง
กว่ า คอนกรีต ที่ ใช้ อั ต ราส่ ว นน้ ำ ต่อ วั สดุ ป ระสาน 0.50 ซึ่ งผลเช่ น นี้ พ บใน
งานวิ จั ย ของ Barbhuiya and Qureshi [4] เนื่ อ งจากคอนกรี ต ที่ ใ ช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำมีปริมาณน้ำอิสระที่น้อยกว่า ทำให้เกิดความ
พรุนภายในเนื้อคอนกรีตน้อยลง ส่งผลให้คอนกรีตมีทึบน้ำสูงเมื่อเทียบกับ
คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่สูงกว่า
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จากรูป ที่ 9 สามารถหาความสัมพั นธ์ ได้ด้ว ยวิธีก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอย
(Regression analysis) โดยความสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ไปในรู ป แบบของ
Exponential หรือ hyperbolic function โดยสมการความสัมพันธ์ อ ย่า ง
ง่ายของคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40 และ 0.50 ถูกแสดง
ไว้ในสมการที่ (2) และ (3) โดยมีค่า R2 = 0.87 และ 0.89 ตามลำดับ
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โดยที่ RCPT คือ ปริมาณประจุไฟฟ้าจากการทดสอบการแทรกซึมคลอ
ไรด์แบบเร่ง (Coulombs)
CS คือ กำลังอัดของคอนกรีต (kg/cm2)
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คลอไรด์ของคอนกรีต สามารถสรุปผลได้ดังนี้
91 days cured
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1. คอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูมมีความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์สูงกว่า
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3. คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40 มีความต้านทานการ
รูปที่ 8 ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่อกำลังอัดของคอนกรีต
แทรกซึมคลอไรด์สูงกว่าคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50
4. คอนกรีตที่ใช้ซิลิก้าฟูมมีกำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตล้วน และกำลังอัดมี
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ทดลองในการศึกษานี้สามารถนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและ
การแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตได้ดังแสดงในรูปที่ 9
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กำลังอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก
Compressive Strength and Water Permeability of Concrete Mixed with Steel Fiber
ลีน่า ปรัก1 และ ทวีชัย สำราญวานิช2,*
1,2,3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
*Corresponding author; E-mail address: twc@buu.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากำลังอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใย
เหล็ก โดยใช้คอนกรีตซีเมนต์ล้ว นที่อั ตราส่ว นน้ำต่อ วัสดุป ระสาน (w/b)
0.50 และ 0.60 ผสมเส้นใยเหล็ก ที่ 0.5% และ 1.0% โดยปริมาตรของ
คอนกรีต ทดสอบกำลังอัดและการซึมผ่านน้ำที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน จาก
ผลการศึก ษาพบว่า การใช้ป ริมาณเส้นใยเหล็ก 0.5% โดยปริมาตรของ
คอนกรีต ส่งผลให้คอนกรีตมีค่ากำลังอัดสูงที่สุดและอัตราการซึมผ่านน้ำต่ำ
ที่สุดทั้งคอนกรีตที่ใช้ w/b ที่ 0.50 และ 0.60 แต่เมื่อใช้ปริมาณเส้นใยเหล็ก
สูงมากกว่า 0.5% กลับทำให้กำลังอัดต่ำลงและการซึมผ่านน้ำสูงขึ้น ซึ่งเป็น
เพราะว่าปริมาณเส้นใยเหล็กที่มากเกินไปทำให้เกิดมีโพรงช่องว่างระหว่าง
เส้นใยและเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้คอนกรีตมีความพรุนและการซึมผ่านน้ำสูง
และกำลังอัดคอนกรีตต่ำลง
คำสำคัญ: กำลังอัด, การซึมผ่านน้ำ, คอนกรีต, เส้นใยเหล็ก

Abstract
This research aims to investigate the compressive strength
and water permeability of concrete containing steel fiber (SF).
The cement concrete with the water to binder ratios (w/b) of
0.50 and 0.60 were used in this study. The SF was added in
concrete at the contents of 0.5% and 1.0% by volume of
concrete. The compressive strength and the water permeability
of concrete were tested at the ages of 7 and 28 days of water
curing. From experimental results, it was found that the
utilization of 0. 5% of SF content resulted in the highest
compressive strength and the lowest water permeability for
both concretes with the w/b of 0.50 and 0.60. But, when SF
content was increased more than 0. 5, the compressive
strength decreased and water permeability increased. It was
because a large amount of SF may induce the voids between
fiber and concrete, leading to higher porosity and water
permeability and lower compressive strength.

Keywords: compressive strength, water permeability, concrete,
steel fiber

1. คำนำ
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างที่ใช้กันแพร่หลายในงานก่อสร้างของ
ไทย [1, 2] ทั้งนี้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างที่มีทั้งแรงอัดและแรงดึง
กระทำซึ่งเกิดจากโมเมนต์ดัด ส่วนใดของโครงสร้างที่รับแรงอัดก็ให้คอนกรีต
ทำหน้าที่ต้านทานแรงอัด และส่วนใดที่รับ แรงดึงก็ให้ เหล็ กเสริมทำหน้าที่
ต้านทานแรงดึง ทั้งนี้เพราะคอนกรีตมีคุณสมบัติต้านทานแรงอัดได้ดีมากแต่
มีคุณสมบัติด้อยในด้านรับแรงดึง ส่วนเหล็กเสริมมีคุณสมบัติต้านทานทั้งแรง
ดึงและแรงอัดได้ดี ดังนั้นโครงสร้างคอนกรีตจะมีความสามารถด้านการรับ
น้ำหนักที่ดีเมื่อ นำวัสดุทั้งสองชนิดมาใช้รวมกัน แต่ในการใช้งานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ต้องการรับน้ำหนักบรรทุกที่มาก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วย ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยน้อยลง ประกอบกับราคาวัสดุ
ก่อสร้างก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวัสดุชนิด
ต่างๆ ที่ราคาไม่สูงมากแต่สามารถช่วยทำให้คอนกรีตมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อเป็นการลดขนาดของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และต้นทุนการ
ก่อสร้างให้เหมาะสม
การใช้ วั ส ดุ อื่ น ผสมเพิ่ ม เข้ า ไปในคอนกรีต เช่ น เส้ น ใยเหล็ ก (Steel
fiber, SF) เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงดึงและแรงอัดได้ดีขึ้น
อี ก ทั้ งการใช้ เส้น ใยผสมในส่ว นผสมคอนกรีต ยังช่ว ยป้ อ งกัน การเกิดรอย
แตกร้าวได้ [3-5] โดยในช่วงที่คอนกรีตอยู่ในสภาวะกึง่ แข็งกึ่งเหลว เส้นใยจะ
ช่วยป้องกันการแตกร้าวแบบพลาสติก [6] และเมื่อคอนกรีตอยู่ในสภาวะที่
แข็งตัวแล้ว เส้นใยจะช่วยป้องกันไม่ให้รอยแตกร้าวขนาดเล็กเกิดขึ้น อีกทั้ง
ส่งผลต่ อ คุ ณ สมบั ติ เชิ งกลและการแตกร้า วของคอนกรีต อี ก ด้ ว ย [7-11]
อย่างไรก็ตามการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตนั้นไม่ได้คำนึงถึงสมบัติเชิงกลของ
คอนกรีตเพียงอย่างเดียว หากโครงสร้างคอนกรีตต้องเผชิญกับการทำลาย
ด้วยปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำลาจากสารเคมี การเกิดคาร์บอเนชั่น
หรือการทำลาด้วยคลอไรด์เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยด้านความคงทนของคอนกรีต
จึงต้องคำนึงถึงในการออกแบบด้วย
งานวิจัยนี้มุ้งศึกษาผลกระทบของการใช้เส้นใยเหล็กต่อกำลัง อัดและ
การซึมผ่านของน้ำ ของคอนกรีต โดยใช้เส้นใยเหล็ก ผสมคอนกรีตที่ 0.5
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และ 1.0% ใช้ อั ต ราส่ ว นน้ ำ ต่ อ วั ส ดุ ป ระสาน (w/b) ที่ 0.50 และ 0.60
ทดสอบที่อายุบ่มน้ำ 7 วัน และ 28 วัน ตามลำดับ

ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตภายหลังครบอายุ บ่มน้ำเป็นระยะเวลา 7
วัน และ 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C39 [12] ASTM C617 [13]

2. การทดลอง

2.4 การทดสอบการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต

2.1 วัสดุและส่วนผสมคอนกรีต

การทดสอบการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต เป็นไปตามมาตรฐาน BS EN
12390-8 [14] เมื่ อ ตัว อย่ างครบอายุ บ่ ม ตามระยะเวลาที่ก ำหนดแล้ว น้
ตัวอย่างมาตัดหนา 5 เซนติเมตร โดยเลือ ตัดเอาบริเวณกึ่งกลางตัวอย่าง
ทรงกระบอก จากนั้ น นำตั ว อย่ า งไปหล่ อ เคลื อ บด้ ว ยอี พ็ อ กซี่ ดังรู ป ที่ 1
หลังจากอีพ็อกแข็งตัวแล้ว (ประมาณ 24 ชั่วโมง) จากนั้นทำการประกอบ
ตัวอย่างคอนกรีตเข้ากับ เซลล์ทดสอบซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในรูป ที่ 2
โดยนำตัวอย่างที่จ ะทดสอบมาใส่ที่เซลล์ห ลังจากนั้นทำการขันน๊อตทั้ง 4
ด้าน ให้แน่น โดยต้องใส่ประเก็นยางรองระวังแผ่นอลูมิเนียมเพื่อกันน้ำซึม
ออกด้านนอก ต่อสายทนแรงดันสูงเข้ากับเซลล์ทดสอบการซึ มผ่านน้ำและ
ชุดควบคุมแรงดัน ดังรูปที่ 3 จากนั้นเติมน้ำผ่านวาล์วจนเต็มเซลล์ทดสอบ
ละกระบอกมาตรวัต เริ่มทำการทดสอบโดยใช้แรงดัน 5 บาร์ ต่อเนื่องเป็น
เวลา 90 นาที อ่านและบันทึกค่าระดับน้ำทุกๆ 10 นาที

ใช้ ปู น ซี เมนต์ ป อร์ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 เป็ น วัส ดุ ป ระสานหลั ก ของ
คอนกรีต ใช้มวลรวมหยาบเป็นหินปูนที่มีขนาดโตสุด 19 มิลลิเมตร และใช้
ทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอี ยด 3.1 รายละเอีย ดองค์ป ระกอบทางเคมี
และคุณสมบัติทางกายภาพของปู นซีเมนต์ แสดงในตารางที่ 1 ส่วนผสม
คอนกรีตที่ ใช้มี รายละเอี ย ดในตารางที่ 2 และใช้เส้นใยเหล็ ก แบบตะขอ
(Hook) ความยาว 35 มิ ล ลิ เมตร ร้ อ ยละ 0.5 และ 1.0 โดยปริ ม าตร
คอนกรีต
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์
องค์ประกอบทางเคมี
(% by weight)
Silicon dioxide, SiO2
Aluminum oxide, Al2O3
Iron oxide, Fe2O3
Calcium oxide, CaO
Magnesium oxide, MgO
Sodium oxide, Na2O
Potassium oxide, K2O
Sulfur trioxide, SO3
Loss on ignition, LOI
คุณสมบัติทางกายภาพ
Blaine fineness (cm2/g)
Specific gravity

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
20.80
5.50
3.16
64.97
1.06
0.08
0.55
2.96
2.89

รูปที่ 1 การหล่ออีพอกซี

3,550
3.15

ตารางที่ 2 สัดส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้
Mix id.
OPCW50
OPCW60

w/b
0.50
0.60

Steel fiber, SF (% by
Mix proportion of concrete (kg/m3)
Cement
Water Sand (SSD) Rock (SSD) volume of concrete)
369
185
829
970
369
185
829
970
0.5
369
185
829
970
1.0
329
198
829
970
329
198
829
970
0.5
329
198
829
970
1.0

2.2 การหล่อตัวอย่างคอนกรีต

รูปที่ 2 การประกอบตัวอย่างเข้ากับเซลล์ทดสอบค่าการซึมผ่าน

หล่ อ ตั ว อย่ า งคอนกรี ต ทรงลู ก บาศก์ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 10
เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร จำนวน 8 ก้อนต่อส่วนผสม โดย 6 ก้อนใช้
สำหรับทดสอบกำลังอัดในคอนกรีต และ 2 ก้อนใช้สำหรับ ทดสอบความ
การซึมผ่านน้ำของคอนกรีต ตามลำดับ โดยหล่อตัวอย่างตามส่วนผสมที่
ออกแบบไว้ตามตารางที่ 2 ในกรณีคอนกรีตผสมเส้นใย เส้นใยเหล็กจะถูก
เติมเข้ าไปในคอนกรีตในระหว่างขั้ นตอนผสมคอนกรีต ทำการถอดแบบ
ภายหลังหล่อตัวอย่าง 24 ชั่วโมง แล้วนำตัวอย่างไปบ่มน้ำเป็นระยะเวลา 7
วัน และ 28 วัน
รูปที่ 3 การทดสอบการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต

2.3 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต
MAT18-2
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3.2 การซึมผ่านน้ำของคอนกรีต
การซึมผ่านน้ำของคอนกรีตแสดงอยู่ในรูปของอัตราการไหลของน้ำต่อ
เวลาใดๆ ดังแสดงในรูป ที่ 5 ถึ ง 7 ตามลำดั บ พิ จ ารณาผลกระทบของ
ปริมาณการใช้เส้นใยเหล็กต่อการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต จากรูปงที่ 5 และ
6 พบว่า การใช้ เส้ น ใยเหล็ ก ผสมในคอนกรีตที่ 0.5% โดยปริม าตรของ

a

200

256

300

w/b 0.60

145

w/b 0.50

188

400

220

500

100
0

300

b

w/b 0.50

w/b 0.60
291

400

300

500

349

0.0
0.5
1.0
Steel fiber content (% by volume of concrete)
378

จากรูปที่ 3 เมื่อพิจารณาผลกระทบของปริมาณเส้นใยเหล็ก (% โดย
ปริมาตรของคอนกรีต) ที่ใช้ต่อกำลังอัดของคอนกรีต พบว่า กำลังอัดของ
คอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กผสมในคอนกรีตที่ 0.5% ให้ค่าทั้งสูงกว่าคอนกรีต
ที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก ทั้งนี้กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก 0.5% ที่
เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากเป็นใช้ปริมาณเส้นใยเหล็กในอัตราที่เหมาะสมทำให้เส้น
ใยกะจ่ายตัวทั่วเนื้อคอนกรีตได้ดีและเส้นใยไม่จับตัวกันเป็นก้อน ส่งผลให้
คอนกรีตมีความทึบมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ กิตติศักดิ์
นนทเขตขยัน และภาณุมาศ ดวงสิทธิโชค (2548) [15] อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ใช้เส้ น ใยเหล็ก ในปริม าณที่ ม ากขึ้ น เป็ น 1.0% ส่ งผลทำให้ ก ำลังอั ดของ
คอนกรีต ลดลงและต่ ำ กว่ า คอนกรี ต ที่ ไม่ ผ สมเส้ น ใยเหล็ ก เนื่ อ งจากใน
ปริมาณที่มากเกินไปทำให้เส้นใยเหล็กจับตัวกันเป็นก้อนก่อให้เกิดเป็นโพรง
ช่องว่างมากขึ้ น โดย อภินันท์ ภูชัน และสุรสิทธิ์ หมั่นวิชา (2548) [16],
สราวุฒิ อินทรบ และกิติศักดิ์ ใจตรง (2549) [17] ที่พบว่าเมื่อใช้ปริมาณ
เส้นใยเหล็กมากเกินไป การยึดเกาะระหว่างเส้นใยเหล็กและคอนกรีตจะ
สูญเสียไป เนื่องจากความฝืดระหว่างพื้นผิวเส้นใยเหล็กกับคอนกรีต ทำให้
คอนกรีตมีความพรุนสูงขึ้น คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตจึงลดลง
เมื่อพิจารณาผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาร จากรูปที่ 3
พบว่า เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูงขึ้น กำลังอัดของคอนกรีตมีค่า
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูง ปริมาณ
น้ำ อิสระ (Free water) ที่เหลือ อยู่ในส่วนผสมคอนกรีตมี ค่าสู ง ส่งผลให้
ขนาดโพรงช่องว่างเฉลี่ยและความพรุนของคอนกรีตสูงตามไปด้วย กำลังอัด
ของคอนกรีตจึงลดลงต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำๆ
จากรูปที่ 4 เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาบ่มน้ำ พบว่า เมื่อระยะเวลา
การบ่มคอนกรีตนานขึ้นจาก 7 วัน เป็น 28 วัน กำลังอัดของคอนกรีตผสม
เส้ น ใยเหล็ ก และไม่ ผ สมเส้ น ใยเหล็ ก สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการพั ฒ นาการ
ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์มีมากขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิต C-S-H และ CA-H ที่ มีคุ ณ สมบั ติเป็ น สารยึด ประสานมากขึ้ น ซึ่งเป็ น ผลดี ต่ อ กำลั งของ
คอนกรีต

185

3.1 กำลังอัดของคอนกรีต

315

3. ผลการทดลองและอภิปราย

199

เมื่ อ Q คื อ อั ตราก ารซึ ม ผ่ า น น้ ำข อ งคอ น ก รี ต (m3/sec), A คื อ
พื้น ที่ห น้า ตัด ของกระบอกมาตรวัด (m2), V คือ ระดั บ น้ ำในกระบอก
มาตรวัดที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (m), และ T ช่วงเวลาการบันทึกค่า
(sec)

คอนกรีต ส่ งผลให้ อั ต ราการซึ ม ผ่ า นน้ ำ ของคอนกรีต มี ค่ า ลดลงต่ ำ กว่ า
คอนกรีตที่ไม่ผสมเส้นใย แต่เมื่อใช้ปริมาณเส้นใยเหล็กสูงกว่า 0.5% โดย
ปริมาตรของคอนกรีต (1.0%) อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตเพิมขึ้นสูง
กว่าคอนกรีตไม่ผสมเส้นใย ทั้งนี้เนื่องจากคอนกรีตที่ผสมเส้นใยเหล็ก 0.5%
นั้นเส้นใยเหล็กมีการกระจ่ายตัวที่ดีเมื่ออัดแน่นคอนกรีตจึงมีโพรงช่องว่าง
น้อยลง อีกทั้งเส้นใยเลห็กสามารถขัดขวางการซึมผ่านน้ำได้ น้ำจึงซึมผ่าน
เข้าไปในคอนกรีตได้ยากขึ้น อัตราการซึมผ่านน้ำจึงต่ำลง แต่หากใช้ปริมาณ
เส้นใยเหล็กมากเกินไป การยึดเกาะระหว่างเส้นใยเหล็กและคอนกรีตจะ
สูญ เสียไป อีกทั้งเส้นใยสามารถเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนทำให้คอนกรีตมี
ความพรุนสูง การซึมผ่านน้ำจึงสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาบ่มน้ำ จากรูปที่ 5 และ 6 (เปรียบเทียบ
a และ b) พบว่า เมื่อระยะเวลาการบ่มคอนกรีตเพิ่มขึ้นจาก 7 วัน เป็น 28
วัน อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก ลดลง เนื่องจากการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริย าไฮเดรชั่ น ของปู น ซี เมนต์ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค วามพรุ น ของ
คอนกรีตมีค่าลดลง การซึมผ่านน้ำในคอนกรีตจึงน้อยลง
ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อ วัสดุ ประสานต่ออั ตราการซึมผ่านน้ำ
ของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 7
พบว่า เมื่อ อัตราส่ว นน้ำต่อวัสดุป ระสานสูงขึ้ น อั ตราการซึมผ่านน้ำของ
คอนกรีตมีแนวโน้มสู้งขึ้ น เนื่องจากคอนกรีตมีความพรุนสูงเมื่อเทียบกับ
คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำ การซึมผ่านน้ำผ่านผ่านโพรง
ช่องว่างในคอนกรีตจึงเกิดขึ้นง่าย ความพรุนในคอนกรีตเกิดจากปริมาณน้ำ
อิสระที่เหลือในคอนกรีต หากคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูง
จะมีน้ำส่วนเกินมากกว่ า เมื่อ เที่ย บกับ คอนกรีตที่ใช้อัตราส่ว นน้ำต่อ วัสดุ
ประสานต่ำ

325

ΔT

(1)

Compressive strength (kg/cm2)

A×ΔVwater

Compressive strength (kg/cm2)

Q=
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รูปที่ 3 กำลังอัดของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก, a) ที่อายุบ่มน้ำ 7 วัน และ b) ที่
อายุบ่มน้ำ 28 วัน
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อัตราการซึมผ่าน m³/sec)

100
0

SF 0%

Curing time (day)

SF 0.5%

4.0E-09
2.0E-09

291

1.4E-08

28 day

Curing time (day)

รูปที่ 4 กำลังอัดของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก, a) ที่ w/b 0.50 และ b) ที่ w/b
0.60

อัตราการซึมผ่าน m³/sec)
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รูปที่ 6 อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กที่ w/b 0.60, a) ทีอ่ ายุ
บ่มน้ำ 7 วัน และ b) ทีอ่ ายุบ่มน้ำ 28 วัน
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รูปที่ 5 อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กที่ w/b 0.50, a) ทีอ่ ายุ
บ่มน้ำ 7 วัน และ b) ทีอ่ ายุบ่มน้ำ 28 วัน
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รูปที่ 7 อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก, a) ที่อายุบ่มน้ำ 7 วัน
และ b) ที่อายุบ่มน้ำ 28 วัน
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4. สรุปผล
จากผลการศึกษากำลังรับแรงอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสม
เส้นใยเหล็ก สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. กำลังอัดของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก ที่ 0.5% สูงกว่าคอนกรีตที่ไม่
ผสมเส้นใย และเมื่อใช้เส้นใยเหล็ก ในปริมาณที่มากขึ้นเป็น 1.0% กำลังอัด
ของคอนกรีตมีค่าลดลงต่ำกว่าคอนกรีตไม่ผสมเส้นใย
2. อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก ที่ 0.5% ต่ำกว่า
คอนกรีต ที่ไม่ผสมเส้นใย และเมื่อ ใช้เส้นใยเหล็ก ในปริมาณที่มากขึ้ นเป็ น
1.0% อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าคอนกรีตไม่ผสม
เส้นใย
3. เมือ่ อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้กำลังอัดคอนกรีต
ที่ผสมและไม่ผสมเส้นใยเหล็กลดลง แต่อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตมีค่า
สูงขึ้น
4. เมื่อระยะเวลาการบ่มน้ำนานขึ้นส่งผลทำให้กำลังอัดคอนกรีตที่ผสม
และไม่ผสมเส้นใยเหล็กสูงขึ้น แต่อัตราการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตมีค่าลดลง
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ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุง
เหล็กบด
Threshold total chloride content and depassivation time of embedded steel of concrete
containing ground granulated blast-furnace slag
ลีน่า ปรัก1 และ ทวีชัย สำราญวานิช2,*
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดต่อปริมาณ
คลอไรด์ทั้งหมดวิกฤต และระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม และ
กำลังอัดของคอนกรีต โดยใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดแทนที่วัสดุประสานที่
ร้อยละ 30, 40, 50 และ 70 ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 และ
ระยะหุ้มเหล็กเสริม 2 เซนติเมตร จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณคลอ
ไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของคอนกรีตผสมตะกรัน
เตาถลุงเหล็กบดมีค่าสูงกว่าคอนกรีตซีเมนต์ล้วนทุกส่วนผสม ปริมาณคลอ
ไรด์ทั้งหมดวิกฤตมีค่าลดลงและระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
ในคอนกรีตมีค่านานขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่ซีเมนต์ด้วยตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบด คอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่ร้อยละ 30 มีปริมาณ
คลอไรด์ ทั้งหมดวิกฤตสูงที่สุด ในขณะที่ระยะเวลาการเริ่มเกิ ดสนิมของ
เหล็กเสริมนานที่สุดเมื่อใช้คอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่ ร้อยละ
40 อย่างไรก็ตาม กำลังอัดของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่ 28
วัน มีค่าต่ำกว่าคอนกรีตซีเมนต์ล้วน และยิ่งลดลงเมือ่ ใช้ปริมาณตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดมากขึ้น
คำสำคัญ : ปริมาณคลอไรด์ ทั้งหมดวิก ฤต, ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิ ม ,
คอนกรีต, ตะกรันเตาถลุงเหล็กบด

Abstract
This research aims to study the effect of ground granulated
blast-furnace slag (GGBFS) on the threshold total chloride
content and depassivation time of embedded steel of
concrete. GGBFS was used as partial binder replacement at
the amount of 30%, 40%, 50% and 70% by weight of binder.
The water to binder ratio (w/b) was kept at 0.50. The 2-cm
covering depth of the embedded steel was used. The
experimental results indicated that the value of threshold

total chloride content and depassivation time of concrete with
GGBFS was higher than that of cement concrete. The threshold
total chloride content decreased, but the depassivation time of
concrete increased when increasing in the cement replacement
by GGBFS. The threshold total chloride content of concrete
with 30% of GGBFS was the highest, while the depassivation
time of steel in concrete with 40% of GGBFS was the longest.
However, the compressive strength of GGBFS concrete at 28
days was lower than cement concrete. The increase of GGBFS
content resulted in the decrease of compressive strength.
Keywords: threshold total chloride content, depassivation time,
concrete, ground granulated blast-furnace slag,

1. บทนำ
คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในงานก่อสร้าง [1, 2] แต่ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตยัง
เป็นปัญ หาสำคัญ ที่ทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสิมเหล็ก เกิดการเสื่อมสภาพ
และนำไปสู่ ก ารวิ บั ติ [3] ในการประเมิ น อายุ ก ารใช้ งานของโครงสร้ า ง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์นั้น ความต้านทานการแทรก
ซึ ม คลอไรด์ (Chloride penetration resistance) และปริ ม าณคลอไรด์
ทั้งหมดวิกฤต (Threshold total chloride content) ของคอนกรีตถือเป็น
ข้ อ มู ล สำคั ญ โดยที่ ค วามต้ า นทานการแทรกซึ ม คลอไรด์ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการต้านทานการเคลื่อนที่ของเกลือคลอไรด์ในเนื้อคอนกรีต
ที่เข้าไปสู่ผิวเหล็กเสริม ส่วนปริมาณคลอไรด์วิกฤตแสดงถึงปริมาณคลอไรด์ที
สะสมบริเวณผิวของเหล็กเสริมในคอนกรีตจนมีปริมาณมากพอที่ทำให้เหล็ก
เสริมเริ่มสูญเสียความต้านทานการเกิดสนิม
มี ง านวิ จั ย ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ าการใช้ ต ะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก บด (Ground
granulated blast-furnace slag, GGBFS) ซึ่ ง เป็ น ผลพลอยได้ จ ากการ
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ถลุงแร่เหล็ก แทนที่บางส่วนของวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์) เพื่อปรับปรุง
คุณ สมบั ติ ค อนกรีต ให้ มี ค วามต้ า นทานการเกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริม ใน
คอนกรีตเนื่ อ งจากคลอไรด์ โดย Yeau และ Kim [4] ได้ ป ระเมิ นความ
ต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กในคอนกรีตโดยศึกษาปูนซีเมนต์สองชนิด
คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ผสมกับตะกรัน
เตาถลุงเหล็กที่ร้อยละ 0 ถึง 55 โดยพบว่า คอนกรีตซีเมนต์ที่ผสมตะกรัน
เตาถลุงเหล็กมีสัมประสิทธิ์การแพร่ต่ำกว่าคอนกรีตซีเมนต์ล้วน และเมื่อใช้
ตะกรันเตาถลุงเหล็กร่วมกับปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ให้ความต้านทานการ
เกิดสนิมมากกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านน้ำของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ต่ำกว่าของคอนกรีตที่ใช้
ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 และมีโอกาสเกิดสนิ มน้อยกว่าด้วย เอกศักดิ์และ
คณะ [5] พบว่า มอร์ต้าร์ที่ผสมผงหินปูนมีค่าความต้านทานคลอไรด์น้อย
กว่ า มอร์ ต้ า ร์ ซี เมนต์ แต่ เมื่ อ ใช้ ผ งหิ น ปู น ร่ ว มกั บ เถ้ า ลอยแล้ ว มี ค วาม
ต้านทานมากกว่า นุสราและคณะ [6] พบว่า คอนกรีตที่ใช้เถ้าลอยผสม
ร่วมกับ ผงหิ นปู นถึงร้อ ยละ 15 มีก ารแทรกซึมคลอไรด์ต่ำกว่าคอนกรีต
ซีเมนต์ล้วนที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานทั้ง 0.40 0.50 และ 0.60 แต่ยัง
ขาดการศึกษาปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตของคอนกรีตผสมตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบด
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาผลกระทบของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดต่อ
ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤต ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
ในคอนกรีต และกำลังอั ดคอกรีต โดยใช้อั ตราส่วนน้ำต่ อ วัสดุป ระสาน
0.50 อัตราส่วนแทนที่วัสดุป ระสานด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดร้อยละ
30, 40, 50 และ 70
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบด
Chemical Compositions (%)
Silicon dioxide, SiO2
Aluminum oxide, Al2O3
Iron oxide,Fe2O3
Calcium oxide, CaO
Magnesium oxide, MgO
Sulfur Trioxide, SO3
Sodium oxide, Na2O
Potassium oxide, K2O
Titanium Dioxide, TiO2
Phosphorus pentoxide P2O5
Loss on ignition, LOI
MnO
Physical Properties
Blaine Fineness (cm2/g)
Specific gravity

Portland Cement

GGBFS

19.51
4.97
3.78
65.38
1.08
2.16
0.01
0.44
0.27
0.07
2.27
-

34.06
16.27
1.70
36.05
7.38
2.16
0.21
1.09
0.47
0.01
1.14
0.28

3,550
3.15

4,600
2.85

2. วิธกี ารศึกษา
2.1 วัสดุและส่วนผสมคอนกรีต
ใช้ ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 เป็ น วั ส ดุ ป ระสานหลั ก ของ
คอนกรีต โดยแทนที่วัสดุประสานบางส่วนด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบด ใช้
มวลรวมหยาบเป็นหินปูนที่มีขนาดโตสุด 19 มิลลิเมตร และใช้ทรายที่มีค่า
โมดูลัสความละเอียด 3.1 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ
ของปูนซีเมนต์และตะกรันเตาถลุงเหล็กบด แสดงในตารางที่ 1
สำหรับส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้มีปริมาณวัสดุประสานเท่ากันทุกส่วนผสม
ที่ 400 กก/ม3 แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่ร้อย
ละ 30, 40, 50 และ 70 โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้
Mix id.
I50
I50SL30
I50SL40
I50SL50
I50SL70

w/b

0.50

Mix Proportion of Concrete (kg/m3)
Sand Rock
Cement GGBFS Water
(SSD) (SSD)
400
200
747
988
280
120
200
743
982
240
160
200
742
980
200
200
200
740
978
120
280
200
736
973

2.2 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ
2.2.1 การทดสอบปริม าณคลอไรด์ ทั้งหมดวิก ฤตของคอกนรีต และ
ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
ใช้ เ หล็ ก ข้ อ อ้ อ ยชั้ น คุ ณ ภาพ SD40 ตามมาตราฐาน มอก.20 [7]
เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตร ความยาว 38 เซนติเมตร
ใช้แปรงลวดขัดทำความสะอาดเหล็ก และทำการ เคลือบปลายทั้งสองด้าน
ด้วยอีพ็อกซี่ และพันด้วยเทปพันสายไฟดังรายละเอียดในรูปที่ 1
หล่อตัวอย่างคอนกรีตขนาดกว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 11.5 × 28 ×
15 เซนติเมตร3 โดยฝังเหล็กเสริมบนจำนวน 1 เส้นที่ระยะหุ้มคอนกรีต 2
เซนติเมตร และเหล็กเสริมล่างจำนวน 2 เส้นที่ระยะ 8 เซนติเมตร จากเหล็ก
เสริมบน เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ถอดแบบแล้วนำตัวอย่างไปบ่มในน้ำเป็นเวลา
28 วัน จากนั้นนำมาติดตั้งตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าขนาด 100 โอห์ม และ
ชุดแผ่นอะคริลิคสำหรับขังสารละลายคลอไรด์ไว้ด้านบน ดังรูปที่ 2
เคลือบอีพอ็ กซี่และพันด้วยเทป

20 cm
38 cm
รูปที่ 1 รายละเอียดของเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในการทดลอง
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7.6
cm

15 cm

2
cm

7.6
cm

5% of chloride
solution

8 cm
15 cm

100 Ohm Resistor

11.5 cm

28 cm

รูปที่ 2 รายละเอียดของตัวอย่างทดลองหาค่าคลอไรด์วกิ ฤต และระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม

2.2.2 กำลังอัดของคอนกรีต
ใช้ แ บบหล่ อ ตั ว อย่ า งคอนกรีต ทรงลู ก บาศก์ ข นาด 10 x 10 x 10
เซนติ เมตร 3 ถอดแบบหลังหล่อ ตั ว อย่า งมีอ ายุ ค รบ 24 ชั่ว โมง แล้ว บ่ ม
ตัวอย่างในน้ำทันที แล้วทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

โดยที่ V คือความต่างศักย์ที่วัดค่อมตัวต้านทาน (µV) I คือ ค่ากระแส (µA)
และ R คือ ค่าความต้านทานของตัวต้านทานสำหรับการทดลองนี้ขนาดของ
ตั ว ต้ า นทานมี ค่ า เท่ า กั บ 100 Ohm และสำหรั บ ค่ า ความหนาแน่ น ของ
กระแสการกัดกร่อน (icorr) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2

2.3 วัฏจักรของการเผชิญคลอไรด์

icorr= I/A

ในการทดสอบปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต และระยะเวลาเริ่ม
เกิดสนิมของเหล็กเสริม ดัดแปลงมาจาก ASTM G109 [8] และ ASTM C
876 [9] โดยใช้ ส ารละลายเกลื อ คลอไรด์ ค วามเข้ ม ข้ น 5.0% (มวลต่ อ
ปริมาตร) ขังบนตัวอย่าง และกำหนดการเผชิญคลอไรด์เป็นแบบวัฏจักร
เปียกสลับ แห้ง 1:1 ซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่ขั งสารละลายคลอไรด์เหนือ
ตัวอย่างคอนกรีตเป็นเวลา 1 วันจากนั้นจึงทำการเทสารละลายออกและ
ทิ้งไว้ให้แห้งอีก 1 วัน กระทำเป็นวัฏจักรต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนเหล็กเสริม
เริ่มเกิดสนิม โดยประเมินการเกิดสนิมด้วยค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ และค่า
ความหนาแน่นของกระแสการกัดกร่อนที่วัดคร่อมตัวต้านทานตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ใน ASTM C 876 และ ASTM G109.

โดยที่ icorr คือ ความหนาแน่นของกระแสการกัดกร่อน (µA/cm2) และ A
คือ พื้นที่ผิวของเหล็กเสริมที่เผชิญคลอไรด์สำหรับการทดลองนี้พื้นที่ผิวของ
เหล็กเสริมมีค่าเท่ากับ 76.604 cm2 (พื้นที่ผิวเหล็กเสริมตำแหน่งช่วงกลางที่
ไม่ได้เคลือบอีพ็อกซี่ และพันด้วยเทป)
สร้ า งกราฟเปรี ย บเที ย บระหว่ า งค่ า ศั ก ย์ ไฟฟ้ า ครึ่ งเซลล์ แ ละความ
หนาแน่นของกระแสการกัดกร่อนจากการทดลอง โดยพิจารณาจุดยุติของ
การทดลองหรื อ ระยะเวลาการเริ่ ม เกิ ด สนิ ม ที่ เ หล็ ก เสริ ม จากการ
เปลี่ ย นแปลงของค่ า ศั ก ย์ ไฟฟ้ า ครึ่ งเซลล์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงค่ า ความ
หนาแน่นของกระแสการกัดกร่อน
2.4.3 การหาค่าปริมาณคลอไรด์ทั้งหมด
หลังจากตัวอย่างเกิด การเปลี่ย นแปลงค่าศัก ย์ไฟฟ้ าครึ่งเซลล์และค่า
ความหนาแน่นของกระแสการกัดกร่อนอย่างชัดเจน จึงทำการเจาะตัวอย่าง
ทดลองบริเวณเหล็กเสริมและนำผงคอนกรีต ที่ได้มาทดสอบหาปริมาณคลอ
ไรด์ ทั้ ง หมด (Total chloride) ตามมาตราฐาน ASTM C1152 [10] ซึ่ ง
แสดงอยู่ในหน่วยร้อยละโดยน้ำหนักของวัสดุป ระสาน (% by weight of
binder)

2.4 วิธีการทดลอง
2.4.1 ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์
ทำการวัดค่าในช่วงที่เทสารละลายคลอไรด์ออกจากชุดแผ่นอะคริลิค
โดยวั ด ค่ า ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ครึ่ ง เซลล์ ต ามมาตรฐาน ASTM C 876 [9] ใช้
Cu/CuSO4 เป็นขั้วอ้างอิง
2.4.2 ค่าความหนาแน่นของกระแสการกัดกร่อน
วัดค่าในช่ว งที่เทสารละลายคลอไรด์อ อกจากชุดแผ่นอะคริลิค ตาม
มาตรฐาน ASTM G109 [8] โดยใช้โวล์มิเตอร์ความละเอียดถึง 0.01 mV
วัดคร่อมผ่านตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม ค่ากระแสสามารถคำนวณหา
ได้จากกฏของโอห์มดังสมการที่ 1
V =IR

(1)

(2)

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤต
ปริมาณคลอไรด์วิกฤตนั้นถูกแสดงเป็นปริมาณคลอไรด์ทั้งหมด ในหน่วย
ของร้อยละโดยน้ำหนักของวัสดุประสาน (% by weight of binder)
จากรูปที่ 3 พบว่า คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานชนิดเดียวมี
ค่าปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตเท่ากับ 0.35% โดยน้ำหนักวัสดุประสาน
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3.2 ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
จากรูป ที่ 4 พิจ ารณาคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก บดเพีย ง
อย่ า งเดี ย ว พบว่า ระยะเวลาการเริ่ม เกิ ด สนิ ม ของคอนกรีต นานกว่ า
คอนกรีต ที่ ใช้ ปู น ซี เมนต์ เป็ น วัสดุ ป ระสานหลั ก เพี ย งอย่า งเดีย ว และมี
แนวโน้มนานขึ้นในขณะที่การใช้ร้อยละแทนที่วัสดุประสานด้วยตะกรันเตา
ถลุ ง เหล็ ก บดเพิ่ ม มากขึ้ น (เพิ่ ม จากร้ อ ยละ 30 , 40, 50 และ 70
ตามลำดับ) โดยการแทนที่วัสดุประสานด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดร้อย
ละ 40 มีระยะเวลาการเกิดสนิมนานที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่
ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่ร้อยละ 30 แม้มีค่าปริมาณคลอไรด์ทั้งหมด
วิกฤตที่สูงกว่าคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่ร้อ ยละ 40 ก็ตาม
แต่สัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ของคอนกรีตที่สูงกว่า ส่งผลให้เหล็กเสริม
เริ่มเกิดสนิมเร็วกว่า ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมจึงสั้นลงไปด้วย [13]
Total chloride threshold content
(% by weight of binder)

1.40
1.13

1.20
1.00

0.80
0.60

0.40

0.64
0.41

0.35

0.40

0.20

0.00
I50

I50SL30

I50SL40
Mix id.

I50SL50

รูปที่ 3 ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตของคอนกรีต

I50SL70

300
250
180

200

148

138

150

164

100
50

38

0
I50

I50SL30

I50SL40
Mix id.

I50SL50

I50SL70

รูปที่ 4 ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม
600

Compressive strength (kg/cm2)

ขณะที่คอนกรีตที่แทนที่วัสดุประสานด้วยด้วยตระกรันเตาถลุงเหล็กบดค่า
ปริ ม าณคลอไรด์ ทั้ ง หมดวิ ก ฤตของคอนกรี ต มากกว่ า คอนกรี ต ที่ ใ ช้
ปูนซีเมนต์ล้วนทุกส่วนผสม ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตมีแนวโน้มลดลง
เมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่วัสดุประสานด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็ก (จากร้อย
ละ 30 -70) อาจเนื่องจากตะกรันเตาถลุงเหล็กบดทำปฏิกิริยาปอซโซลา
นิกทำให้เกิดสาร C-S-H และ C-A-H เจลเพิ่มขึ้น คอนกรีตมีโพรงช่องว่าง
น้อยลง ปริมาณคลอไรด์ที่สามารถแทรกซึมไปถึงผิวเหล็กจึงมีน้อยลง แต่
ปริมาณไฮดรอกซิลอิออน (OH-) ในสารละลายโพรงช่องว่างก็ลดลงอย่าง
มาก เนื่ อ งจากถู ก นำมาใช้ ในการทำปฏิ กิ ริ ย าปอซโซลานิ ก ส่ งผลให้
อัตราส่วนของคลอไรด์ต่อไฮดรอกซิลอิออน (Cl-/OH-) ในคอนกรีตมีค่าสูง
จนถึงระดับ ที่ทำให้ เหล็กเสริมเกิดสนิม [11, 12] ดังนั้นปริมาณคลอไรด์
ทั้งหมดวิกฤตของคอนกรีตที่แทนที่วัสดุประสานด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดจึงมีค่าลดลง

Depassivation time of embedded steel
(days)
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รูปที่ 5 กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วนและคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุง
เหล็กบดทีอ่ ายุ 28 วัน

3.3 กำลังอัดของคอนกรีต
กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดเทียบกับคอนกรีต
ซีเมนต์ล้วนที่อายุ 28 วันแสดงไว้ในรูปที่ 5 ซึ่งพบว่า กำลังอัดของคอนกรีตที่
ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดมีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าคอนกรีตซีเมนต์ล้วน
ทุกส่วนผสม เนื่องจากส่วนผสมที่ถูกแทนที่วัสดุประสานบางส่วนด้วยตะกรัน
เตาถลุงเหล็ก บด นั้น C-S-H ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ลดลง ส่งผลทำให้
การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตในช่วง 28 วันช้าลง

4. สรุปผล
จากผลการศึกษาปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่ม
เกิดสนิมของเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบด สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้
1. ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดมีค่ามากกว่าของคอนกรีตซีเมนต์ล้วนทุกส่วนผสม และการใช้ ตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดที่ 30% ให้ค่าปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตสูงที่สุดเท่ากับ 1.13
% โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน
2. ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบด
ยาวนานกว่าระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของคอนกรีตซีเมนต์ล้วนทุกส่วนผสม
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และระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของคอนกรีตที่ใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบด
40% มีระยะเวลาการเกิดสนิมนานที่สุด
3. กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่ 28 วัน มี
แนวโน้มต่ำกว่าคอนกรีตซีเมนต์ล้วนทุกส่วนผสม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาคอนกรีตมวลเบา
ระบบเซลลูล่าร์ และศึกษากำลังรับแรงอัดและความหนาแน่น โดยใช้เถ้า
ชานอ้อย และ กากปูนขาวมาแทนที่ซีเมนต์และสามารถนำคอนกรีตมวล
เบาที่พัฒนามาจากเถ้าชานอ้อย และ กากปูนขาวมาใช้ในงานก่อสร้าง โดย
ใช้การเทียบเท่าด้ว ย มอก.2601-2556 ชั้นคุณภาพ C9 ซึ่งมีค่ากำลังรับ
แรงอัดมากกว่า 25.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าความหนาแน่นมี
ค่าเท่ากับ 801-900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในการหาสูตรต้นแบบเพื่อใช้
ในการแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนด้วยเถ้าชานอ้อยและกากปูนขาว หาได้จาก
วิธีการทดลอง ซึ่งได้อัตราส่วนผสมระหว่างปูนต่อทรายที่ 1.00 : 1.00 และ
ส่วนผสมระหว่างน้ำต่อ สารเชื่อมประสาน (W/B) 0.50 : 1.00 ที่มีความ
หนาแน่น และค่าของกำลังรับแรงอัด ใกล้เคียงกับ มอก.2601-2556 ชั้น
คุณภาพ C9 มากที่สุด ในอายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน โดยการนำเถ้า
ชานอ้อยและกากปูนขาวมาแทนที่ร้อยละ 5 ถึง 35 ในอัตราส่วนผสมของ
ซีเมนต์จ ากการทดสอบพบว่า การแทนที ่ด ้ว ยเถ้า ชานอ้อ ยที่ ม ี ค่า ความ
หนาแน่นมากที่สุด เมื่อแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยร้อยละ 20 และมีกำลังรับ
แรงอัดที่ได้มากสุดเมื่อแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยร้อยละ 15 ส่วนการแทนที่
ด้วยกากปูนขาวพบว่ามีค่าความหนาแน่นที่มากสุดเมื่อแทนที่ด้วยกากปูน
ขาวร้อยละ 30 และกำลังรับแรงอัดที่มีมากที่สุดเมื่ อแทนที่ด้วยกากปูนขาว
ร้อยละ 5 เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับ มอก.2601-2556 ชั้นคุณภาพ
C9 แล้วพบว่า เถ้าชานอ้อยไม่สามารถนำมาแทนที่ซีเมนต์ และคอนกรีต
มวลเบาที่แทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยและกากปูนขาว ยังไม่สามารถเทียบเท่า
กับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดได้ ส่วนกากปูนขาวสามารถนำมาแทนที่ซีเมนต์
ได้ แ ละยั ง สามารถนำมาประยุก ต์ ใ ช้ ในงานก่อ สร้า งได้ จ ริ ง ซึ ่ง เป็นการ
ประยุกต์ใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คำสำคัญ : คอนกรีตมวลเบา ความหนาแน่น กำลังรับแรงอัด เถ้าชานอ้อย
กากปูนขาว

Abstract

bagasse ash and lime mud to use lightweight concrete developed
from bagasse ash, and lime mud in construction works. The
research was conducted by using the equivalence with TIS. B.E.
2601-2556 Quality Class C9. It has a compressive strength higher
than 25.5 kg/cm2 and a density of 801-900 kg/m3. To find a
prototype formula to be used to replace some cement with
bagasse ash and lime waste. It was derived from experimental
methods. Found that the ratio of cement to sand at 1.00: 1.00
and the water binder ratio (W / B) is 0.50. The compressive
strength and density are close to TIS 2601-2013, C9 quality class,
the most in the curing period of 7, 14, and 28 days., by replacing
it with bagasse ash and lime mud 5-35% in the mixture ratio of
cement. The experiment results found that the replacement with
bagasse ash would have the highest density when replaced by
20% and the highest compressive strength when replaced by
15%. And the replacement with lime mud would have the
highest density when replaced by 30% and the highest
compressive strength when replaced by 5%. When the values
obtained were compared with TIS. B.E. 2601-2556, Quality Class
C9, it was found that bagasse ash could not replace cement. Also,
the lightweight concrete replaced with bagasse ash and lime mud
could still not be equivalent to other products available in the
market. However, lime mud could replace cement and be used
for real construction works, which could be considered as the
application of industrial leftovers to maximize benefits.
Keywords: Lightweight Concrete, Density, Compressive Strength,
Bagasse ash, Lime mud

1. บทนำ

ในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการก่อสร้างให้เห็นได้
The objectives of this research were to study and develop ทั่วไป โดยวัดจากการใช้ปูนซีเมนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.
lightweight cellular concrete as well as to determine the 2551 เป็นต้นมา ได้ เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 ก็ได้มีการผลิตปูนที่
compressive strength and density by replacing cement with มากกว่า ใน พ.ศ.2553 ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.3 ในขณะเดียวกัน
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เหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ.2554 นั้นก็มีบทบาทสำคัญที่ทำให้มีการก่อสร้าง
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้น บ่ ง
บอกได้ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นผล
ที่ดีต่อเศรษฐกิจ [1]
แต่ในทางตรงกันข้ามอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเช่น มลภาวะทางอากาศแต่สิ่งที่สำคัญ
ที่สุดคือเศษวัสดุก่อสร้างที่มาจากหน่วยงานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2] และอีกปัญหาหนึ่งที่
พบคือวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติและส่วนใหญ่มากจากโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตน้ำตาลเพราะประเทศไทย เป็นประเทศส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ ต้นๆ
ของโลก ในปี2561 มีผลผลิตอ้อยทั้งหมด 134.93 ล้านตัน เมื่อนำไปผลิต
น้ำตาล จะมีกากชานอ้อยเหลือประมาณ 37.78 ล้านตัน [3] และนำไปผลิต
กระแสไฟฟ้าให้กับโรงงาน เถ้าชานอ้อยบางส่วนเกษตรเอาไปทำปุ๋ย ส่วน
ใหญ่ใช้ถมที่ และกองทิ้งไว้ แต่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีการนำเถ้าชานอ้อยมา
ใช้ประโยชน์หรือนำมาประยุกต์ใช้
โดยเถ้าชานอ้อยที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้มาจากบริษัทน้ำตาลท่ามะกาจำกัด
โดยเถ้าชานอ้อยที่ได้ มาจากการผลิตไฟฟ้าจากกากชานอ้อยที่ถูกเผาเพื่อให้
พลังงานแก่โรงงานน้ำตาล
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าเถ้าชานอ้อยนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุการ
ก่อสร้างได้เช่นกันเพราะเถ้าชานอ้อยมี ธาตุซิลิกาเป็นหลัก มี ซัลเฟอร์ไตร
ออกไซด์ต่ำ และมีค่าการสูญเสียน้ำหนักจากการเผา (LOI) ค่อนข้างสูง เมื่อ
ผ่านการบดแล้วมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม รูปร่างไม่แน่นอน ความพรุนน้อยลง
และมีอนุภาคเล็กลง [4] ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของเถ้าชานอ้อยแล้ว
เถ้า ชานอ้อ ยสามารถนำมาประยุก ต์เป็นคอนกรีตมวลเบาได้ เนื่อ งจาก
คอนกรีตมวลเบามีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย อันเนื่องจากคุณสมบัติใน
การรับแรง ที่ดีกว่าอิฐมอญ อีกทั้งยังสามารถกันความร้อนได้ดีกว่ารวมถึง มี
น้ำหนักที่เบากว่าอิฐมอญ และคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า ร์ (CLC) เป็น
ระบบที่สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากไม่ต้องผ่านกระบวนการอบไอน้ำจึงเป็น
ทางเลือกที่ดีในการนำมาพัฒนาให้ดีขึ้น [5]
กากปูนขาวมีงานวิจัยที่ใช้กากปูนขาวจากอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ [67] ผู้วิจัยเห็นว่าที่โรงงานน้ำตาลแห่งเดียวกันก็มีกากปูนขาวจากกระบวนการ
ผลิตน้ำตาลเช่นกัน โดยมาจากการปรับความเป็นด่างของน้ำอ้อยและการ
ล้างสีของเม็ดน้ำตาล ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากากปูนขาวที่ได้อาจนำมาใช่แทนที่ได้
เช่นเดียวกับกากปูนขาวที่มาจากอุตสาหกรรมกระดาษ
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าถ้าเรามีวิธีการจัดการกับเศษวัสดุที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องหรือการนำเศษวัสดุนั้นกลับมาใช้ใหม่และการใช้วัสดุจากธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะสามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้ เพราะการ
ดำเนินงานก่อ สร้า งในสถานที่ก ่อ สร้า ง ต่า งมีก ารจัดการสิ่งแวดล้อ มใน
โครงการการก่อสร้างที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในสถานที่ก่อสร้าง
นั้นคือปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดได้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรม
หนึ่งที่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย [8]
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า ร์ โดยใช้เถ้าชานอ้อยและกาก
ปูนขาว มาแทนที่ซีเมนต์
2. ศึกษาการรับแรง และความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา โดยใช้
เถ้าชานอ้อยและกากปูนขาวมาแทนที่ปูนปอร์ตแลนด์
3. สามารถนำคอนกรีตมวลเบาที่พัฒนามาจากเถ้าชานอ้อยและกากปูน
ขาว มาก่อสร้างได้จริง

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์โดย
ใช้ เ ถ้ า ชานอ้ อ ย และกากปู น ขาวมาแทนที่ ป ู นปอร์ต แลนด์ แ ละสามารถ
นำมาใช้ในงานก่อ สร้า งได้จ ริง เป็นการประยุก ต์ใช้ว ัสดุเหลือ ทิ้งให้เกิด
ประโยชน์ จึงศึกษาการรับแรง และความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบาโดย
ใช้ให้ได้เทียบเท่า มอก.2601-2556 ชั้นคุณภาพ C9 [9] โดยมีค่ารายละเอียด
ที่แสดงตามตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 มอก.2601-2556 ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้งเฉลี่ย
ชนิด

ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้งเฉลี่ย
(kg/m3)

C6

501-600

C7

601-700

C8

701-800

C9

801-900

C10

901-1000

C12

1001-1200

C14

1201-1400

C16

1401-1600
ที่มา: มอก.2601-2556

ตารางที่ 2 มอก.2601-2556 ความต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกมวลเบา

MAT20-2

ชนิด
C6
C7
C8
C9
C10
C12
C14
C16

ความต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า (kg/cm2)
20.4

25.5
51.0
ที่มา: มอก.2601-2556

กระบวนการดำเนินงาน
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า ร์โ ดย
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ต ิ ข องวั ส ดุ แ ละประเภทคอนกรี ต มวลเบาระบบ
เซลลูล่าร์
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3. ศึกษาวิธีการผสม การบ่ม ก้อนคอนกรีตมวลเบา และทำการเตรียม
วัสดุ เพื่อทำการผสมจริง
4. ทำการผสมคอนกรี ต มวลเบา และเทใส่ โ มล 5x5x5 ลู ก บาศก์
เซนติเมตรใช้พลาสติกใสประเภทโพลีเอทิลีน (Polyethylene) เพื่อทำ
การบ่มก้อนคอนกรีต ที่ระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน
5. ทำการทดสอบและเปรียบเทียบความหนาแน่น และกำลังรับแรงอัด
ของคอนกรีตที่มีการแทนที่ปูนปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าชานอ้อยและกาก
ปูนขาว ในอัตราส่วนต่า ง ๆ โดยใช้เครื่องทดสอบแบบไฮดรอลิค ที่
สามารถให้ น ้ ำ หนั ก อั ต ราคงที ่ ใ นช่ ว ง 1.4-3.4 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตาราง
เซนติเมตรต่อวินาทีตาม มยผ.1210-50 [10]
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สูตรต้นแบบที่นำมาใช้ในการผสมเถ้าชานอ้อยกับกากปูนขาว
ในการหาส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาจะใช้วิธีการทดลอง โดยเลือกสูตรที่
มีความสามารถในการทำงานโดยมีความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดที่
ใกล้เคียงกับ มอก.2601-2556 ซึ่งมีส่วนผสมเป็น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1, ทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 30, น้ำ และโฟม โดยตัวโฟมมาจาก
การผสมระหว่างน้ำยาทำโฟมและน้ำผสมกันในอัตราส่วน 1:30 ใส่ลงใน
เครื่องฉีดโฟมที่ความดันไม่ต่ำกว่า 4 บาร์ และได้อัตราส่วนผสมของคอนกรีต
มวลเบาเป็น ปูนซีเมนต์ต่อทรายเป็น 1 : 1 อัตราส่วน W/B เท่ากับ 0.5 และ
ใส่ปริมาณโฟมเป็น 4 เท่าของน้ำหนักน้ำ

การแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อย
ในการแทนที่วัสดุของเหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลจะใช้เถ้าชานอ้อย
แทนที่ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง 35 มาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
และมีการเพิ่มน้ำ ตั้งแต่การแทนที่เถ้า ชานอ้อย ร้อยละ 10 ดังตารางที่ 3
เนื่องจากเถ้าชานอ้อยมีการดูดซึมน้ำที่มากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อให้
เนื้อคอนกรีตไม่แห้งจนไม่สามารถผสมโฟมได้ และคอนกรีตมวลเบารวมเป็น
เนื้อเดียวกัน แต่ปริมาณโฟมยังคงใส่เท่า กับส่วนผสมต้นแบบที่ยังไม่มีการใส่
เถ้าชานอ้อยลงไป โดยมีอัตราส่วนผสมดังตารางที่ 3
รูปที่ 3 การผสมคอนกรีตมวลเบา

รูปที่ 4 การบ่มด้วยพลาสติกใส

ตารางที่ 3 อัตราส่วนการแทนที่ของเถ้าชานอ้อยและอัตราส่วนของน้ำต่อสารเชื่อม
ประสาน

รายการ

อัตราส่วน
แทนที่ร้อยละ
โดยน้ำหนัก
ซีเมนต์

ซีเมนต์
(กรัม)

เถ้าชานอ้อย
(กรัม)

ทราย
(กรัม)

อัตราส่วน
น้ำต่อสาร
เชื่อม
ประสาน

CC-0

0

1.00

0.00

1.00

0.5000

CC-1

5

0.95

0.05

1.00

0.5000

CC-2

10

0.90

0.10

1.00

0.5350

CC-3

15

0.85

0.15

1.00

0.5525

CC-4

20

0.80

0.20

1.00

0.5700

CC-5

25

0.75

0.25

1.00

0.5875

CC-6

30

0.70

0.30

1.00

0.6050

CC-7

35

0.65

0.35

1.00

0.6225

ส่วนผสม (อัตราส่วนโดยน้ำหนัก)

การแทนที่ด้วยกากปูนขาว

รูปที่ 5 การทดสอบกำลังรับแรงอัด

ในการแทนที่วัสดุของเหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลจะใช้กากปูนขาว
แทนที่ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง 35 มาแทนที่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
แต่ไม่มีการเพิ่มน้ำ ดังตารางที่ 4 เนื่องจากกากปูนขาวมีการดูดซึมน้ำที่นอ้ ย
กว่าเถ้าชานอ้อย และเนื้อของคอนกรีตขณะผสมยังเป็นเนื้อเดียวกัน จึงไม่
ต้องเพิ่มน้ำเหมือนกับเถ้าชานอ้อยโดยมีอัตราส่วนผสมดังตารางที่ 4

MAT20-3
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ตารางที่ 4 อัตราส่วนการแทนที่ของกากปูนขาวและอัตราส่วนของน้ำต่อสารเชื่อม

ความหนาแน่น

ประสาน

ซีเมนต์
(กรัม)

กากปูนขาว
(กรัม)

ทราย
(กรัม)

อัตราส่วน
น้ำต่อสาร
เชื่อม
ประสาน

PC-0

0

1.00

0.00

1.00

0.50

PC-1

5

0.95

0.05

1.00

0.50

PC-2

10

0.90

0.10

1.00

0.50

PC-3

15

0.85

0.15

1.00

0.50

PC-4

20

0.80

0.20

1.00

0.50

PC-5

25

0.75

0.25

1.00

0.50

PC-6

30

0.70

0.30

1.00

0.50

PC-7

35

0.65

0.35

1.00

0.50

ส่วนผสม (อัตราส่วนโดยน้ำหนัก)

1200.00
ความหนาแน่น (kg/m3)

รายการ

อัตราส่วน
แทนที่ร้อยละ
โดยน้ำหนัก
ซีเมนต์

800.00
400.00
0

5 10 15 20 25 30
เปอร์เซ็นต์แทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อย (%)

ความหนาแน่น
ความหนาแน่นสูงสุด C9

35

ความหนาแน่นต่่าสุด C9

รูปที่ 6 ความหาแน่นเฉลีย่ ของก้อนตัวอย่างเถ้าชานอ้อย CC

กาลังรับแรงอัด
30.00

4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

20.00
ksc.

ในการทดสอบนั้นใช้ CC-0 เป็นต้นแบบในการศึกษา ซึ่งใช้เถ้าชานอ้อย
และกากปูนขาวมาแทนที่ ป ูนปอร์ตแลนด์ป ระเภทที่ 1 เพื่อ หาค่า ความ
หนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา และค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบา
ในการศึกษาการแทนที่ปูนด้วยเถ้าชานอ้อยและกากปูนขาวนั้น มีการแทนที่
ด้วยปริมาณ 5 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของซีเมนต์ ตามลำดับ โดยเถ้า
ชานอ้อยจะแทนในชื่อ CC-1 ถึง CC-7 ส่วนกากปูนขาวจะแทนในชื่อ PC-1
ถึง PC-7 และทำการศึกษาโดยบ่มก้อนตัวอย่างด้วยพลาสติกใสเป็นเวลา 7,
14 และ28 วัน มาเฉลี่ย ซึ่งมีค่าผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 5 และ
ตารางที่ 6

10.00
0.00
0

5

10

15

20

25

30

35

เปอร์เซ็นต์แทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อย (%)
ก่าลังรับแรงอัด

มาตรฐาน C9

รูปที่ 7 กำลังรับแรงอัดเฉลีย่ ของก้อนตัวอย่างเถ้าชานอ้อย CC

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่า ความหนาแน่น และกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
มวลเบาทีแ่ ทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยมาเฉลีย่
ส่วนผสม
(อัตราส่วนโดยน้ำหนัก)
ซีเมนต์

เถ้าชาน
อ้อย

อัตราส่วน
น้ำต่อสาร
เชื่อม
ประสาน

CC-0

1.00

0.00

0.5000

1089.340

28.397

CC-1

0.95

0.05

0.5000

1083.571

20.930

CC-2

0.90

0.10

0.5350

1083.252

4.122

CC-3

0.85

0.15

0.5525

1124.491

21.828

CC-4

0.80

0.20

0.5700

1184.186

12.836

CC-5

0.75

0.25

0.5875

987.077

3.339

CC-6

0.70

0.30

0.6050

1059.754

13.494

CC-7

0.65

0.35

0.6225

1075.634

14.092

สูตร

ความ
หนาแน่น
(kg/m3)

กำลังรับ
แรงอัด
(ksc.)

รูปที่ 8 ก้อนตัวอย่างคอนกรีตเมือ่ แทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อย
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การวิเคราะห์ผลการทดสอบของเถ้าชานอ้อย แล้วบ่มด้วย
พลาสติกใสเป็นเวลา 7, 14 และ28 วัน มาเฉลี่ย
ความหนาแน่น(kg/m3)

1200.00

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบค่า ความหนาแน่น และกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
มวลเบาทีแ่ ทนที่ด้วยกากปูนขาว มาเฉลีย่
สูตร

ส่วนผสม
(อัตราส่วนโดยน้ำหนัก)

อัตราส่วน
น้ำต่อสาร
เชื่อม
ประสาน

ความ
หนาแน่น
(kg/m3)

กำลังรับ
แรงอัด
(ksc.)

ซีเมนต์

กากปูนขาว

PC-0

1.00

0.00

0.50

1089.340

28.397

PC-1

0.95

0.05

0.50

1255.386

34.620

PC-2

0.90

0.10

0.50

1173.167

22.143

PC-3

0.85

0.15

0.50

1098.798

6.914

PC-4

0.80

0.20

0.50

989.264

1.652

PC-5

0.75

0.25

0.50

1004.911

3.556

PC-6

0.70

0.30

0.50

1259.089

26.628

PC-7

0.65

0.35

0.50

1260.049

23.853

800.00
400.00
0.00

0
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30

35

เปอร์เซ็นต์แทนที่ด้วยกากปูนขาว(%)
ความหนาแน่น
ความหนาแน่นสูงสุด C9

ความหนาแน่นต่่าสุด C9

รูปที่ 9 ความหนาแน่นเฉลีย่ ของก้อนตัวอย่างกากปูนขาว PC
กาลังรับแรงอัด
40.00
30.00
ksc.

ผลการทดสอบของการนำเถ้าชานอ้อยซึ่งให้แทนที่ซีเมนต์ แล้วทำการ
บ่มด้วยพลาสติกใส เป็นเวลา 7, 14 และ28 วัน มาเฉลี่ย พบว่า เมื่อมีการ
แทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยปริมาณ 5 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของซีเมนต์
ค่าความหนาแน่นและค่ากำลังรับแรงอัดที่ได้แสดงในตารางที่ 5 โดยค่าความ
หนาแน่นที่ได้นั้นมีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่ง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
C9 ดังแสดงในรูปที่ 6 เนื่องจากเถ้าชานอ้อยมีการดูดซึ มน้ำได้ดี จึงทำให้
ส่วนผสมเซ็ตตัวไว ส่งผลต่อการผสมเข้ากับเนื้อโฟม ค่าความหนาแน่นที่ได้จึง
สูง ส่วนค่ากำลังรับแรงอัด ที่มีค่าสูงสุดคือการแทนที่ ๆ ร้อยละ 15 มีค่า
เท่ากับ 21.828 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน C9 เมื่อ
เทียบกับค่ากำลังรับแรงอัด เมื่อมีการแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยที่ได้มีค่าน้อย
กว่าค่ามาตรฐาน C9 ดังแสดงในรูปที่ 7 เป็นผลมาจากการไล่ฟองอากาศ
หลังจากการเทลงแบบหล่อ ทำให้วัสดุมวลรวมแยกชั้นเนื้อโฟม เมื่อมีการ
แทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยก้อนที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือก้อน CC-4 มีค่า
เท่ากับ 1184.186 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในช่วง C12 และก้อน
CC-5 ที ่ ม ี ค วามหนาแน่ น น้ อ ยที ่ สุ ด มี ค ่ า เท่ า กั บ 987.077 กิ โ ลกรั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในช่วง C10 และ ก้อน CC-3 รับกำลังอัดได้ดีที่สุด รับ
ได้เท่ากับ 21.828 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งอยู่ในช่วง C6-C8 และ
ก้อน CC-5 ที่รับกำลังอัดได้น้อยที่สุด รับได้เท่ากับ 3.339 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร โดยค่าความหนาแน่นและค่ากำลังรับแรงอัดที่ได้แสดงในตารางที่
5

ความหนาแน่น

20.00
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0.00
0
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เปอร์เซ็นต์แทนที่ด้วยกากปูนขาว(%)
ก่าลังรับแรงอัด

มาตรฐาน C9

รูปที่ 10 กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างกากปูนขาว PC

รูปที่ 11 ก้อนตัวอย่างคอนกรีตเมือ่ แทนที่ดว้ ยกากปูนขาว
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การวิเคราะห์ผลการทดสอบของกากปูนขาว แล้วบ่มด้วย
พลาสติกใสเป็นเวลา 7, 14 และ28 วัน มาเฉลี่ย

ที่ได้ยังมีค่าสูงขึ้นไม่มาก จึงสรุปได้ว่าการบ่มด้วยพลาสติกใสไม่มีผลต่อกำลัง
รับแรงอัดของก้อนคอนกรีตมวลเบา

ผลการทดสอบการศึกษาปริมาณปูนซึ่งถูกแทนที่ด้วยกากปูนขาว แล้ว
ทำการบ่มด้วยพลาสติกใส เป็นเวลา 7, 14 และ28 วัน พบว่า เมื่อมีการ
แทนที่ด้วยกากปูนขาวปริมาณ 5 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของซีเมนต์
ตามลำดับ ค่าความหนาแน่นและค่ากำลังรับแรงอัด ที่ได้แสดงในตารางที่ 6
โดยค่าความหนาแน่นที่ได้นั้นมีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน เนื่องจากในการผสม
คอนกรีตกับกากปูนขาวเข้ากับโฟม เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอและไม่แยกตัวกัน
ระหว่างเทลงแบบ ทำให้ค่าความหนาแน่นที่ได้ผ่านมาตรฐาน C9 แต่ไม่อยู่
ในช่วงมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังกราฟที่แสดงในรูปที่ 9 ส่วนในรูปที่ 10 ค่า
กำลังรับ แรงอัดที่ได้มีค่าที่ผ่า นมาตรฐาน คือ PC-1 มีค่า เท่ากับ 34.620
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนค่าที่เหลือได้น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ทำให้
กราฟที่ได้มีความไม่สม่ำเสมอ เป็นผลมาจากการไล่ฟองอากาศหลังจากการ
เทลงแบบหล่อ และระยะเวลาในการผสมเนื้อโฟมลงไปในเนื้อคอนกรีต โดย
ก้อนที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือก้อน PC-7 มีความหนาแน่นเท่า กับ
1260.049 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในช่วง C14 และก้อนที่มีความ
หนาแน่นน้อยที่สุดคือก้อน PC-4 มีความหนาแน่นเท่ากับ 989.264 กิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในช่วง C10 และ ก้อนที่รับกำลังอัดได้ดีที่สุด คือก้อน
PC-1 รับได้เท่ากับ 34.620 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งอยู่ในช่วง C9C12 และก้อนที่รับกำลังอัดได้น้อยที่สุดคือก้อน PC-4 รับได้เท่ากับ 1.652
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

5.1 ปัญหาที่เกิด
ในการผสมคอนกรีตมวลเบาที่ยังไม่มีการแทนที่ และแทนที่ด้วยเถ้าชาน
อ้อยและกากปูนขาวพบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
1. ระยะเวลาในการผสมโฟมที่เร็ว ทำให้ฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบา
ไม่สม่ำเสมอ และมีความหนาแน่นมีมากกว่ามาตรฐานที่ต้องการ
2. ระยะเวลาในการผสมโฟมที่ช้าไป ทำให้ฟองอากาศในคอนกรีตมีมาก
เกินไปส่งผลให้กำลังอัดสามารถรับได้น้อย
3. อุ ป กรณ์ ใ นการผสมเนื้ อ โฟมกั บ เนื้ อ คอนกรี ต ที ่ ต่ า งกั น ส่ง ผลให้
ฟองอากาศที่เข้าไปในเนื้อคอนกรีตมีปริมาณทีต่ ่างกัน
4. คอนกรีตมวลเบาบางสูตรมีการเซ็ตตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้การเท
คอนกรีตใส่แบบหล่อไม่สมบูรณ์
5. การตวงปริมาณโฟม แม้จะมีภาชนะในการตวงแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถ
ตวงปริมาณได้ตรงตามสูตรอย่างแม่นยำ
5.2 ข้อเสนอแนะ

ในการทำวิจ ัยครั้งถัดไปหรือนำไปพัฒนาต่อผู้วิจ ัย เห็นว่า ควรมีการ
ปรับปรุงดังนี้
1. ควรหาวิธีการทดลองในการผสมคอนกรีตให้เข้ากับฟองโฟมที่ทำให้มี
คุณภาพมากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำวิจัยครั้งถัดไป
2. ควรทำการเพิ่มจำนวนก้อนตัวอย่างให้มากขึ้น
3. ควรกำหนดระยะเวลาของการปั้นเนื้อโฟมเข้ากับคอนกรีตให้มีความ
5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา ละเอียดมากขึ้น
4. ควรกำหนดเครื่องมือในการปั่นเนื้อโฟมเข้ากับคอนกรีต
วัสดุก่อสร้างโดยการพัฒนาเป็นคอนกรีตมวลเบา มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา
5. ควรเพิ่มความละเอียดของเถ้าชานอ้อยและกากปูนขาว
คอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่ าร์ โ ดยใช้เถ้าชานอ้อ ย และกากปูนขาวมา
แทนที่ ป ู น ปอร์ ต แลนด์ และสามารถนำมาใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า ง เป็ น การ กิตติกรรมประกาศ
ประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ จึง ศึกษาการรับแรง และความ
งานวิจ ัย นี้ได้รับ ทุนอุดหนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
หนาแน่นของคอนกรีตมวลเบาโดยใช้ มอก.2601-2556 ชั้นคุณภาพ C9
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ
นำมาเทียบเท่า สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ความหนาแน่นของตัวอย่างที่แทนที่เถ้าชานอ้อย และกากปูนขาวสูง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ให้
ความอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินโครงงาน
กว่ามาตรฐานที่ต้องการ จึงไม่ผ่านวัตถุประสงค์ที่ต้องการของงานวิจัยนี้
2. กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่แทนที่เถ้าชานอ้อยยังไม่ผ่านมาตรฐาน
ที่กำหนด แต่กากปูนขาวที่ร้อยละ 5 มีกำลังรับแรงอัดมากกว่ามาตรฐาน ซึ่ง เอกสารอ้างอิง
ผ่านวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ของงานวิจัยนี้
3. กากปูนขาวสามารถนำมาแทนที่ปูนปอร์ตแลนด์ได้ และยังสามารถ [1] กุลวดี ตรีครุฑพันธุ์ (2543). การจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
9000 ในงานรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษาบริษัท สยาม ซินเท็ค คอน
นำมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างได้เช่นกัน เนื่องจากมีค่ากำลังรับแรงอัดผ่าน
สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
มาตรฐาน แม้จะความหนาแน่นที่มากกว่าชั้นคุณภาพที่ต้องการ
สาขาบริหารธุรกิจ
4. คอนกรีตมวลเบาที่ถูกแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยและกากปูนขาว ยังไม่
สามารถพัฒนาให้ เทีย บเท่า กั บ สิน ค้า ที ่ม ีอ ยู ่ใ นท้อ งตลาดได้ จึงไม่ผ ่ า น [2] สุชา กิตติวรารัตน์ และ ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ (2555). การจัดการเพื่อ
ลดเศษวัสดุในงานสถาปัตยกรรม. (สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต).
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง.
5. คอนกรีตมวลเบาที่ถูกแทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยและกากปูนขาว เมื่อทำ
การบ่มด้วยพลาสติกใส เป็นระยะเวลา 7, 14 และ28 วัน ค่ากำลังรับแรงอัด
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ผลกระทบของการเติมแคลเซียมออกไซด์อิสระในเถ้าลอยต่อความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์
ของเพสต์ผสมเถ้าลอยและผงหินปูน
Effect of Addition of Free Lime in Fly Ash on Chloride Binding Capacity of Paste with
Fly Ash and Limestone Powder
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้มี จุ ดมุ่งหมายเพื่อ ศึก ษาผลกระทบของแคลเซีย มออกไซด์
อิ ส ระ (free CaO) ในเถ้ า ลอยต่ อ ความสามารถในการเก็ บ กั ก คลอไรด์
ของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC) แทนที่ด้วยเถ้าลอยและ
ผงหินปูน โดยนำเถ้าลอยตั้งต้นมาเติมแคลเซียมออกไซด์เพื่อให้ free CaO
ในเถ้ า ลอยมี ป ริ ม าณต่ า งกั น ผลการศึ ก ษาพบว่ า การแทนที่ OPC ด้ ว ย
ผงหิ นปู น ร้อ ยละ 10 ทำให้ ป ริมาณคลอไรด์ ทั้ งหมดในเพสต์ มี ค่า น้ อ ยลง
แต่ความสามารถในการเก็บ กักคลอไรด์ กลับ มีค่ามากขึ้นเมื่อ เปรียบเทีย บ
กับของเพสต์ OPC ล้วน ส่วนเพสต์การแทนที่ OPC ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 30
นั้น มีป ริมาณคลอไรด์ทั้งหมดและอั ตราส่วนความสามารถในการเก็บ กัก
คลอไรด์ใกล้เคียงกับของเพสต์ OPC ล้วน นอกจากนี้เพสต์การแทนที่ OPC
ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 10 ให้ค่าปริมาณคลอไรด์
ทั้ งหมดใกล้ เคี ย งกัน แต่อั ต ราส่ว นความสามารถในการเก็ บ กั ก คลอไรด์
มี แ นวโน้ ม ที่ น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ของเพสต์ OPC ล้ ว น สุ ด ท้ า ย
ปริมาณ free CaO ในเถ้าลอยที่ต่างกันไม่มีผลต่อปริมาณคลอไรด์ทั้งหมด
และความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์
คำสำคัญ: แคลเซียมออกไซด์อิสระ เถ้าลอย ผงหินปูน คลอไรด์

Abstract
The aim of this research was to study the effect of free
lime (fCaO) in the fly ash on chloride binding capacity of
ordinary Portland cement (OPC) paste replaced by fly ash and
limestone powder. The original fly ash added fCaO in order to
the fly ash having different amounts of fCaO. The results
showed that the total chloride content of paste of OPC
replaced with 10% limestone powder was less, while the
chloride binding capacity was higher when compared with OPC

paste. Besides, paste replacing OPC with 30% fly ash showed
the total chloride content and the fixed chloride ratio were
similar to that of OPC paste. In addition, paste that replaced
OPC with 20% fly ash together with 10% limestone powder
gave the total chloride content close to, but the fixed chloride
ratio was less tendency when compared with OPC paste.
Finally, the different amounts of fCaO in fly ash did not affect
the total chloride content and the chloride binding capacity of
the pastes.
Keywords: Free lime; Fly ash; Limestone powder; Chloride

1. คำนำ
โครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมน้ำทะเลมักเกิดการกัดกร่อน
ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากเกลือคลอไรด์ที่อยู่ในน้ำทะเลทำให้ชั้นฟิล์มออกไซด์
ที่หุ้มเหล็กเสริมถูกทำลายจนต่ำกว่าระดับวิกฤตแล้ว เหล็กเสริมจึงเกิดสนิม
[1, 2] ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ของเหล็ ก เสริ ม น้ อ ยลง รวมถึ ง ขยายตั ว
ดันให้คอนกรีตแตกร้าว เป็นผลให้กำลังรับแรงของส่วนโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กมีค่าน้อยลง
ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ เถ้ า ลอยอย่ า งแพร่ห ลาย ซึ่ งจากงานวิจั ย ที่ ผ่ า นมา
พบว่ า การแทนที่ ปู น ซี เมนต์ ด้ ว ยเถ้ า ลอยในปริม าณที่ เหมาะสมส่ งผลให้
ความต้า นทานคลอไรด์ดี ขึ้ น [3, 4] แต่เถ้ า ลอยส่งผลให้ ก ำลังรับ น้ ำหนั ก
ในช่ ว งอายุ ต้ น ของคอนกรี ต มี ค่ า น้ อ ยลง [5, 6] ส่ ว นผงหิ น ปู น ซึ่ ง เป็ น
วั ส ดุ เ ฉื่ อ ย (Inert Material) เมื่ อ นำไปแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ทำให้ กำลั ง
รับ น้ำ หนัก ในช่ ว งอายุ ต้ น มีค่ า มากขึ้ น [7] เห็ น ได้ ว่า การนำวัส ดุเหลื อ ทิ้ ง
ทั้ ง สองชนิ ด นี้ ม าแทนที่ ปู น ซี เมนต์ เป็ น การนำข้ อ ดี ข องวั ส ดุ แ ต่ ล ะชนิ ด
มาใช้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค อนกรี ต ที่ มี ส มบั ติ ดี ขึ้ น กว่ า การใช้ เถ้ า ลอย
หรือผงหินปูนแทนที่ปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว ขณะที่เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้า
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แ ม่ เม า ะ มี แ น ว โน้ ม ที่ จ ะ มี ป ริ ม า ณ แ ค ล เซี ย ม อ อ ก ไซ ด์ อิ ส ร ะ
(Free lime, free CaO) สู ง ขึ้ น [8, 9] ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ สมบั ติ ท างกลและ
ความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าลอย [10, 11] ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงได้
ทำการศึ ก ษาผลกระทบของแคลเซี ย มออกไซด์ อิ ส ระ ในเถ้ า ลอยต่ อ
ความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์ปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยและ
ผงหิ น ปู น โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ เถ้ า ลอยตั้ ง ต้ น จากโรงไฟฟ้ า แม่ เมาะ
2 ตัวอย่าง (ตัวอย่างเถ้าลอย A และ D) ซึ่งถูกนำมาเติมแคลเซียมออกไซด์
CaO เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั ว อย่ า งเถ้ า ลอยที่ มี ป ริ ม าณ free CaO แตกต่ า งกั น
(ตัวอย่างเถ้าลอย A B C D E และ F)

2. วิธีการศึกษา

2.2 สัดส่วนผสมของเพสต์
ตั ว อย่ า งเพสต์ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ทั้ ง หมด 14 สั ด ส่ ว นผสม
มีรายละเอี ย ดดังตารางที่ 3 โดยทุ ก สัดส่ วนผสมใช้ อั ตราส่ว นน้ำ ต่อ วัสดุ
ประสาน (w/b) เท่ากับ 0.55
2.3 การทดสอบความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระเมิ น ความสามารถในการเก็ บ กั ก คลอไรด์
ของเพสต์ โดยหาปริ ม าณคลอไรด์ ที่ ถู ก ยึ ด จั บ ไว้ ใ นตั ว อย่ า งเพสต์
ที่แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นแนวทางวิธีการทดสอบและการ
คำนวณของ ทวีชัย สำราญวานิช [2] รายละเอียดวิธีการศึกษามีดังนี้
ตารางที่ 1 ปริมาณแคลเซียมออกไซด์อิสระ (free CaO) ในเถ้าลอยทีใช้ศกึ ษา

2.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ วั ส ดุ ผ งซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 (OPC) เป็ น วั ส ดุ ป ระสานหลั ก ใช้ เถ้ า ลอยและผงหิ น ปู น
เป็ น วัสดุแ ทนที่ บ างส่ว นใน OPC ใช้ผ งหิ น ปู น ขนาดเฉลี่ย 3 ไมโครเมตร
ทรายแม่ น้ ำ ทั้ งนี้ ลั ก ษณะทางกายภาพของวั ส ดุ ผ งโดยภาพถ่ า ยขยาย
กำลังสูง (SEM) มีรายละเอี ยดดังรูปที่ 1 สำหรับเถ้าลอยใช้จากโรงไฟฟ้า
แม่ เมาะ 2 ตั ว อย่ า ง คื อ เถ้ า ลอย A และเถ้ า ลอย D เป็ น เถ้ า ลอยตั้ งต้ น
ซึ่ ง มี ป ริ ม าณ free CaO เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 0.83 และ 2.11 ตามลำดั บ
ส่วนเถ้ าลอย B และ C เกิดจากการเติมแคลเซีย มออกไซด์ลงในเถ้าลอย
ตั้งต้น A เพื่อให้ได้เถ้าลอยที่มีปริมาณ free CaO เท่ากับ ร้อยละ 2.43 และ
3.81 ตามลำดับ ส่วนเถ้าลอย E และ F เกิดจากการเติมแคลเซียมออกไซด์
ลงในเถ้ า ลอยตั้ งต้ น D เพื่ อ ให้ ได้ เถ้ า ลอยที่ มี ป ริม าณ free CaO เท่ า กั บ
ร้อ ยละ 3.11 และ 4.51 ตามลำดับ โดยปริม าณ free CaO ในเถ้ า ลอย
ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ร ายละเอี ย ดดั งตารางที่ 1 ส่ ว นองค์ ป ระกอบ
ทางเคมี ความถ่ ว งจำเพาะ และความละเอี ย ดของวั ส ดุ ผ งแต่ ล ะชนิ ด
มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

(ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1
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ตัวอย่างเถ้าลอย

free CaO (ร้อยละ)

A
B
C
D
E
F

0.83
2.43
3.83
2.11
3.11
4.51

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมี ความละเอียด และความถ่วงจำเพาะของวัสดุผง
องค์ประกอบทางเคมี (%)

OPC

เถ้าลอย A

เถ้าลอย D ผงหินปูน 3µ

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
LOI
free CaO
ความละเอียดโดยวิธีเบลน
(ซม.2/ก.)
ความถ่วงจำเพาะ

19.62
5.18
3.59
64.17
1.02
2.71
0.02
0.54
2.52
1.00
3,350

41.54
21.98
13.69
13.69
2.24
1.86
1.16
3.08
0.12
0.83
3,830

32.96
17.24
14.93
22.46
2.80
5.08
1.04
2.71
0.22
2.11
1,705

0.46
0.06
0.03
55.25
0.37
<0.01
<0.01
0.001
43.79
0.00
12,160

3.15

3.18

2.40

2.78

(ข) ผงหินปูน

(ค) เถ้าลอย A
(ง) เถ้าลอย D
รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุผงโดยภาพถ่ายขยายกำลังสูง (SEM)
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ตารางที่ 3 สัดส่วนผสมของวัสดุผงที่ใช้ทำเพสต์ในการศึกษา
ลำดับที่

สัญลักษณ์ *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PC
PC 10L
PC 30FA
PC 30FB
PC 30FC
PC 30FD
PC 30FE
PC 30FF
PC 20FA 10L
PC 20FB 10L
PC 20FC 10L
PC 20FD 10L

OPC
(% by weight)
100
90
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

เถ้าลอย
(%by weight)
0
0
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20

ผงหินปูน 3µ
(%by weight)
0
10
0
0
0
0
0
0
10
10
10
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คลอไรด์ไอออนทั้งหมด (total Cl- ) หาค่าได้จ ากผลคูณของปริมาตร
สารละลายโซเดีย มคลอไรด์ กับ ค่ าผลต่ างระหว่า งคลอไรด์ ไอออนเริ่มต้ น
ของสารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ ก่อ นแช่ชิ้ น ตัว อย่า งและคลอไรด์ ไอออน
ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ห ลังแช่ชิ้นตัวอย่างเพสต์เป็ นเวลา 91 วัน
ส่วนคลอไรด์ไอออนอิ สระ (free Cl- ) สามารถหาค่ า ได้จ ากความเข้ มข้ น
ของคลอไรด์ไอออนของสารละลายที่ถูกรีดออกมาจากโพรงของชิ้นตัวอย่าง
คู ณ กั บ ค่ า การดู ด ซึ ม น้ ำ ของชิ้ น ตั ว อย่ า ง สุ ด ท้ า ยค่ า คลอไรด์ ไ อออน
ของตัวอย่า งเพสต์ที่ ถู ก ยึดจับ ไว้ (fixed Cl-) สามารถหาค่า ได้จ ากผลต่า ง
ระหว่างคลอไรด์ไอออนทั้งหมดกับคลอไรด์ไอออนอิสระ โดยความเข้มข้น
ของคลอไรด์วิเคราะห์ได้จากการไตรเตรทสารละลายที่อัดมาจากชิ้นตัวอย่าง
ด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) ส่วนวิธีการคำนวณหาค่าคลอไรด์
ไอออนที่ถูกยึดจับไว้สามารถหาได้โดยใช้สมการที่ (1) และ (2)

10

(1)
13
PC 20FE 10L
70
20
10
Fixed Cl = Total Cl − Free Cl
(2)
14
PC 20FF 10L
70
20
10
Free Cl หาค่ า ได้ จ ากสารละลายในโพรงของตั ว อย่ า งเพสต์ แ ละ
* หมายเหตุ: PC
คือ เพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
ค่าการดูดซึมน้ำ
PC 10L คือ เพสต์ผสมผงหินปูนร้อยละ 10
โดย [Cl-]i คือ คลอไรด์ ไ อออนเริ่ ม ต้ น ของสารละลายโซเดี ย ม
PC 30FA
คือ เพสต์ผสมเถ้าลอย A ร้อยละ 30
คลอไรด์ก่อนแช่ชิ้นตัวอย่าง
PC 20FA 10L คือ เพสต์ผสมเถ้าลอย A ร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูน
ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก
[Cl ]f คือ คลอไรด์ไอออนของสารละลายโซเดียมคลอไรด์หลัง
แช่ชิ้นตัวอย่าง
การเตรียมตัวอย่างเพสต์
V คือ ปริมาตรสารละลายโซเดียมคลอไรด์
เตรียมตัวอย่างเพสต์ตามมาตรฐาน ASTM C305 โดยใช้ชิ้นตัวอย่างขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร ซึ่งในแต่ละสัดส่วนผสม 3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
ของเพสต์ใช้ชิ้นตัวอย่างทั้งหมด 13 ชิน้ (10 ชิ้นสำหรับรีดเอาสารละลาย
ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดที่อยู่ในชิ้นตัวอย่างเพสต์ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์
ภายในโพรง และ 3 ชิ้นสำหรับหาค่าการดูดซึมน้ำ) ทำการหล่อตัวอย่าง
เพสต์ในแบบหล่อแล้วบ่มไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง ถอดแบบที่ระยะเวลาการบ่ม ประเภทที่ 1 (OPC) ล้วน เพสต์ผสมผงหินปูน เพสต์ผสมเถ้าลอย และเพสต์
24 ชั่วโมง หลังจากถอดแบบนำตัวอย่างบ่มในน้ำ 7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ผสมเถ้ า ลอยร่ ว มกั บ ผงหิ นปู น ที่ ร ะยะเวลาแช่ ชิ้ น ตั ว อย่ า งเพ สต์
ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 91 วัน มีรายละเอียดผลการศึกษาดังรูปที่ 4
หลังจากครบระยะเวลาบ่มนำชิ้นตัวอย่างขึ้นจากน้ำแล้วเช็ดผิวให้แห้งและ
ซึ่งพบว่าเพสต์ผสมผงหินปูนร้อยละ 10 มีปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดน้อยกว่า
นำไปแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออน
ของเพสต์ OPC ล้วน ทั้งนี้เพราะผงหินปูนมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าปูนซีเมนต์
ร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 91 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ดังรูปที่ 2
เมื่อ นำผงหิ น ปู น ไปแทนที่ ปู น ซีเมนต์ จึ งทำหน้า ที่ เป็ นวัสดุเติมเต็ม (filler)
การทดสอบและวิธีการคำนวณหาความสามารถในการเก็บกัก ส่งผลให้ ป ริม าณช่ อ งว่ า งภายในเนื้ อ เพสต์น้ อ ยลง [12, 13] ประกอบกั บ
คลอไรด์ของเพสต์
อนุ ภ าคของผงหิ น ปู น สามารถยึ ด จั บ คลอไรด์ อิ อ อนด้ ว ยแรงยึ ด เหนี่ ย ว
เมื่ อ แช่ ตั ว อย่ า งเพสต์ ในสารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ ค รบระยะเวลา ทางกายภาพ (physical bound) ที่ผิวของผงหิ นปู น ด้วยเหตุผลดังกล่า ว
91 วัน ให้ นำขึ้ นจากสารละลายแล้วเช็ดผิวให้ แห้ ง นำชิ้นตัวอย่าง 10 ชิ้น รวมกันจึ งทำให้ คลอไรด์อิ อ อนเข้ าไปในเนื้ อ เพสต์น้อ ยลง ส่ว นเพสต์ ผสม
มาอั ด เอาสารละลายในโพรงของชิ้ น ตั ว อย่ า ง (pore solution) ด้ ว ย เถ้าลอยร้อยละ 30 และผสมเถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 10
เครื่องทดสอบ UTM (universal testing machine) ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือ นั้น พบว่าเพสต์ทั้งสองสัดส่วนผสมมีป ริมาณคลอไรด์ทั้งหมดใกล้เคียงกัน
กระบอกอั ด และฐานรองที่ อ อกแบบมาโดยเฉพาะดั งรู ป ที่ 3 บดอั ด ชิ้ น และใกล้เคียงกับเพสต์ OPC ล้วน แต่มีแนวโน้มมากกว่าเพสต์ผสมผงหินปูน
ตัว อย่างให้ ได้ สารละลายในโพรงอย่า งน้ อ ย 3 ถึ ง 5 ลูก บาศก์เซนติเมตร ร้อ ยละ 10 ทั้งนี้เพราะสมบั ติข องผงหิ นปู น เป็ นวัสดุ เติมเต็ม ) ลดปริมาณ
ส่ว นค่ า การดู ดซึ มน้ ำ ของชิ้น ตั ว อย่า งเพสต์ ห าได้จ ากการสูญ เสีย น้ ำ หนั ก ช่องว่างภายในเนื้อ เพสต์อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการแทนที่ ปูนซีเมนต์
ข อ งชิ้ น ตั ว อ ย่ า ง เพ ส ต์ 3 ชิ้ น โด ย น ำ ไป อ บ ใน เต า ที่ อุ ณ ห ภู มิ ด้วยเถ้าลอย เพราะโดยทั่วไปแล้วเถ้าลอยส่งผลให้เพสต์มีปริมาณโพรงมาก
100±5 องศาเซลเซี ย ส เป็ น ระยะเวลา 24 ชั่ ว โมง ค่ า การดู ด ซึ ม น้ ำ ขึ้น คลอไรด์อิออนจึงสามารถเข้าไปในเนื้อเพสต์มากขึ้น
ของชิ้นตัวอย่างเพสต์ที่หาได้นี้นำไปใช้สำหรับการคำนวณหาปริมาณคลอไรด์
อิสระในชิ้นตัวอย่างเพสต์ต่อไป โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้
Total Cl- = {[Cl- ]i -[Cl- ]f } ×V
-

MAT21-3
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สำหรับ ผลของ free CaO ในเถ้ า ลอยที่ มี ป ริม าณต่า งกั น ต่ อ ปริม าณ
คลอไรด์ทั้งหมดของทุกสัดส่วนผสม พบว่า ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดของเพสต์
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณ free CaO ในเถ้ า ลอยที่ ต่ า งกั น ดั ง นั้ น
จึงสามารถสรุปได้ว่า free CaO ไม่มีผลต่อปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดของเพสต์
ผสมเถ้าลอยร้อยละ 30 และเพสต์ผสมเถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูน
ร้อยละ 10

รูปที่ 2 ชิ้นตัวอย่างทดสอบ 14 ส่วนผสมที่แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์

(ก) การติดตั้งเครื่องมือรีดสารละลาย

(ข) สารละลายที่ถูกรีดออกจากโพรงของชิ้นตัวอย่างเพสต์
รูปที่ 3 การเก็บตัวอย่างสารละลายโซเดียมคลอไรด์
ในชิ้นตัวอย่างเพสต์

สำหรั บ รู ป ที่ 5 แสดงปริ ม าณคลอไรด์ ที่ ถู ก ยึ ด จั บ และอั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการเก็ บ กั ก คลอไรด์ (หาได้ จ ากอั ต ราส่ ว นของปริ ม าณ
คลอไรด์ ที่ ถู ก ยึ ด จั บ ต่ อ ปริ ม าณคลอไรด์ ทั้ งหมด) ของเพสต์ OPC ล้ ว น
เพสต์ ผ สมผงหิ น ปู น ร้ อ ยละ 10 และเพสต์ ผ สมเถ้ า ลอยร้ อ ยละ 30
ที่ ระยะเวลาแช่ ชิ้ น ตั ว อย่ า งเพสต์ ในสารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ 91 วั น
ซึ่งพบว่าเพสต์ผสมผงหิ นปู นร้อยละ 10 มีอั ตราส่วนความสามารถในการ
เก็ บ กั ก คลอไรด์ น้อ ยกว่า ของเพสต์ OPC ล้ว น ทั้ งนี้ อ าจเป็ นเพราะถึ งแม้
การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนจะทำให้คลอไรด์อิออนเข้าไปในเนื้อเพสต์
น้อยลง (ดังรูปที่ 4 เพสต์ OPC ล้วนและเพสต์ผสมผงหินปูนร้อยละ 10 มี
ปริมาณคลอไรด์ทั้ งหมดเท่ ากั บ ร้อ ยละ 2.20 และ 1.87 ตามลำดั บ ) แต่
เนื่องจากผงหินปูนเป็นวัสดุเฉื่อยไม่ไวต่อการทำปฏิกิริยา (Inert material)
เมื่อแทนที่ในปูนซีเมนต์จึงทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์น้อยลง และปริมาณ C3A
และ C4AF จึงน้อยลงด้วย ซึ่งสารประกอบทั้งสองนี้สามารถยึดจับคลอไรด์
อิออนได้โดยทำปฏิกิริยาทางเคมี (chemical bound) นอกจากนี้ยังทำให้
ปริ ม าณ C3 S C2 S และผลผลิ ต ของปฏิ กิ ริ ย าไฮเดรชั่ น (CSH, CAH,
monosulfate และ ettringite) ลดลงอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง สารประกอบเหล่ า นี้
ก็สามารถยึดจั บ คลอไรด์อิอ อนได้เช่น กัน ด้ว ยแรงยึดเหนี่ย วทางกายภาพ
[1, 2] ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าวรวมกัน จึงเป็นผลให้การแทนที่ปูนซีเมนต์
ด้ ว ยผงหิ น ปู น ทำให้ ป ริ ม าณคลอไรด์ ที่ ถู ก ยึ ด จั บ น้ อ ยลง ซึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถในการเก็ บ กั ก คลอไรด์ ที่ ล ดลงของเพสต์ ผ สมผงหิ น ปู น
ส่วนเพสต์ผสมเถ้าลอยร้อยละ 30 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีอัตราส่วน
ความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ใกล้เคียงกับของเพสต์ OPC ล้วนและ
เพสต์ผสมผงหินปูนร้อยละ 10

รูปที่ 4 ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดของเพสต์ OPC ล้วน และเพสต์ผสมถ้าลอยและผงหินปูน
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รูปที่ 5 ปริมาณคลอไรด์ที่ถูกยึดจับและอัตราส่วนความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์ OPC ล้วน
เพสต์ผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

รูปที่ 6 ปริมาณคลอไรด์ที่ถูกยึดจับและอัตราส่วนความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์ OPC ล้วน
เพสต์ผสมผงหินปูนร้อยละ 10 และเพสต์ผสมถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 10
ส่ ว นรู ป ที่ 6 แสดงปริ ม าณ คลอไรด์ ที่ ถู ก ยึ ด จั บ และอั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการเก็ บ กั ก คลอไรด์ ข องเพสต์ OPC ล้ ว น เพสต์ ผ สม
ผงหิ นปู นร้อยละ 10 และเพสต์ผสมเถ้ าลอยร้อ ยละ 20 ร่วมกับ ผงหิ นปู น
ร้อ ยละ 10 ซึ่งพบว่า เพสต์ ผสมเถ้ าลอยร่ว มกับ ผงหิ น ปู น มีแ นวโน้ มให้ ค่ า
อั ต ราส่ ว นความสามารถในการเก็ บ กั ก คลอไรด์ น้ อ ยกว่า กรณี ข องเพสต์
OPC ล้วน ยกเว้นเพสต์ผสมเถ้าลอยตัวอย่าง F ร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูน
ร้อยละ 10 มีค่าอัตราส่วนความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ใกล้เคียงกับ
ของเพสต์ OPC ล้วน สาเหตุที่ทำให้การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยร่วมกับ
ผงหิ นปู นส่งผลให้ ค่าอัตราส่ว นความสามารถในการเก็บ กัก คลอไรด์ลดลง
เพราะผงหิ น ปู น เมื่ อ แทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ท ำให้ C3 A C4 AF และผลผลิ ต
ของปฏิกิริยาไฮเดรชั่นน้อยลงนั่นเอง
เมื่อ พิจ ารณาผลของปริมาณ free CaO ในเถ้ าลอยต่อ ความสามารถ
ในการเก็บ กัก คลอไรด์ข องเพสต์ ผสมเถ้ า ลอยร้อ ยละ 30 และเพสต์ ผสม
เถ้ าลอ ย ร้ อ ย ละ 20 ร่ ว มกั บ ผงหิ น ปู น ร้ อ ย ละ 10 ซึ่ ง อ ธิ บ าย ได้
จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอไรด์ที่ถูกยึดจับและปริมาณคลอไรด์
ทั้งหมด ดังรูปที่ 7 และ 8 ตามลำดับ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าปริมาณ free CaO
ในเถ้าลอยไม่มีผลต่อความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์ เนื่องจาก
ค่ า การเก็ บ กั ก คลอไรด์ ข องเพสต์ OPC แทนที่ ด้ ว ยเถ้ า ลอยทุ ก ตั ว อย่ า ง
(เถ้าลอยตัวอย่าง A B C D E และ F) อยู่บนเส้นแนวโน้มเดียวกัน
MAT21-5
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เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอไรด์ที่ถูกยึดจับและปริมาณ
คลอไรด์ทั้งหมดของเพสต์ OPC ผสมเถ้าลอยร้อยละ 20
ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 10

4. สรุป
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
1) การใช้วัสดุประสานร่วมระหว่างปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
(OPC) เถ้าลอย และผงหินปูน เมื่อพิจารณาปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดในเพสต์
เมื่ อ แช่ชิ้น ตัว อย่า งทดสอบในสารละลายโซเดี ย มตลอไรด์ 91 วัน พบว่า
เมื่อ แทนที่ OPC ด้ว ยผงหิ นปู นร้อ ยละ 10 ทำให้ ป ริมาณคลอไรด์ทั้งหมด
ในเพสต์มี ค่า น้ อ ยลง ส่ว นการแทนที่ OPC ด้ว ยเถ้ า ลอยร้อ ยละ 30 และ
แทนที่ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 10 พบว่าปริมาณ
คลอไรด์ทั้งหมดของเพสต์ทั้งสองสัดส่วนผสมมีค่าใกล้เคียงกันและใกล้เคียง
กับ ของเพสต์ OPC ล้ ว น แต่ มี แ นวโน้ ม มากกว่ า ของเพสต์ ผ สมผงหิ น ปู น
ร้อยละ 10
2) ความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์เมื่อแทนที่ OPC ด้วย
ผงหินปูนร้อยละ 10 ทำให้อัตราส่วนความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์
น้อยลงแสดงถึงความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ของเพสต์ที่ลดลงเมื่อ
แทนที่ OPC ด้ ว ยผงหิ น ปู น ส่ ว นเพสต์ ผ สมเถ้ า ลอยร้ อ ยละ 30 นั้ น มี
อัตราส่วนความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ใกล้เคียงกับ ของเพสต์ OPC
ล้วนและเพสต์ผสมผงหินปูนร้อยละ 10 นอกจากนี้พบว่าเพสต์ผสมเถ้าลอย
ร้ อ ยละ 20 ร่ ว มกั บ ผงหิ น ปู น ร้ อ ยละ 10 มี แนวโน้ ม ค่ า อั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการเก็บ กักคลอไรด์น้อ ยกว่า ของเพสต์ OPC ล้วน ทั้งนี้
ยกเว้นเพสต์ผสมเถ้าลอยตัวอย่าง F มีค่าอัตราส่วนความสามารถในการเก็บ
กักคลอไรด์ใกล้เคียงกับของเพสต์ OPC ล้วน
3) ปริมาณ free CaO ที่ต่างกันในเถ้ าลอย (ปริมาณ free CaO ของ
เถ้ าลอยชุด A เท่ากับ ร้อ ยละ 0.83, 2.43 และ 3.81 ส่วนเถ้ าลอยชุด D
เท่ากับร้อยละ 2.11, 3.11 และ 4.51) ไม่มีผลต่อ ความสามารถในการเก็บ
กักคลอไรด์ของเพสต์
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Mechanical properties of geopolymer concrete containing fine recycled granite aggregates.
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

งานวิจ ัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาสมบัติทางกลของจีโอพอลิเมอร์

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามความ
คอนกรีตที่ใช้มวลรวมละเอียดรีไซเคิล โดยขยะอุตสาหกรรมแกรนิตถูกใช้ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม งานด้านวิศวกรรมโยธาถือเป็นงานหลัก
แทนที่ทรายธรรมชาติในปริมาณร้อยละ 0, 25, 50 และ 100 โดยน้ำหนัก ที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนความเจริญของประเทศในการพัฒนาและสรรค์
ของมวลรวมละเอีย ด ผลการทดสอบถูก นำมาเปรีย บเทีย บกับ คอนกรีต สร้างระบบโครงสร้างพื้น ฐาน ดังนั้นแล้วงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุจะ
ควบคุมที่ใช้มวลรวมละเอียดจากทรายธรรมชาติ จากผลการทดสอบพบว่า ส่งผลในการส่งเสริมการเติบโตแบบก้าวกระโดดของประเทศ การศึกษาและ
การใช้มวลรวมรีไซเคิลจากเศษหินแกรนิตสามารถเพิ่มกำลังรับแรงอัดของ วิจัยด้านคอนกรีตเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาวัสดุงาน
คอนกรีตที่อายุ 7 วัน กำลังรับแรงดัดมีค่าเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณของ ก่อสร้างชนิดใหม่ ๆ จึงมีบทบาทความสำคัญอย่างมาก ปูนซีเมนต์ปอร์ต

มวลรวมจากเศษหินแกรนิต นอกจากนั้นยังพบว่าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้ แลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานอย่างต่อ เนื่องเป็น
เศษหินแกรนิตเป็นมวลรวมร้อยละ 50 มีค่าความเหนียวสูงที่สุด
ระยะเวลามายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก
คำสำคัญ: จีโอพอลิเมอร์, คอนกรีต, แกรนิต, มวลรวมรีไซเคิล
ง่ายต่อการทำงาน และยังมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการ

Abstract
The aim of this study is to investigate the mechanical
properties of geopolymer concrete containing fine recycled
aggregates. Granite industry waste was used to replace natural
sand at dosage levels of 0%, 25%, 50%, and 100% by mass of
fine aggregate. The results were compared with the control

ทดลองและวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มา
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการระเบิดภูเขา
เพื่อนำหินมาใช้งาน การลำเลียง การเผาไหม้ ตลอดจนการบดส่วนผสมให้
ละเอียด ผลกระทบจากกระบวนการผลิตดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เกิดการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ซึ ่ ง ทำให้ เ กิ ด สภาวะเรื อ นกระจกส่ ง ผลต่ อ

สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาของ Davidovitz [1] พบว่าอุตสาหกรรมการผลิต
concrete made with fine natural aggregates. The results showed
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนทำให้เกิดการ
that the use of recycled granite aggregates increased the 7-day
ปนเปื้อ นของก๊า ซดั งกล่า ว ซึ่งมีป ริมาณสู งถึ ง 350 ppm จากการผลิ ต
compressive strength of concrete. The flexural strength increased
ปูนซีเมนต์ 1,800 ล้านตัน ดังนั้นเพื่อที่จะลดผลกระทบดังกล่าว แนวทาง
with the increase in granite aggregate content. In addition,
หนึ่งที่สามารถกระทำได้ก็คือ การนำวัสดุทดแทนมาใช้แทนปูนซีเมนต์ปอร์ต
geopolymer concrete containing 50% granite aggregate showed
แลนด์ ซึ่งวัสดุทดแทนดังกล่าวอาจได้จากกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เถ้า
the highest toughness value.
ลอย เถ้าแกลบ และตะกรันเตาถลุงเหล็ก ฯลฯ โดยสามารถนำมาใช้ทดแทน
Keywords: Geopolymer, Concrete, Granite, Recycled aggregate
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลและความทนทาน
วัสดุจีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุเชื่อมประสานชนิดใหม่ที่สามารถนำมาใช้
ทดแทนวัสดุเชื่อมประสานเดิมที่ได้จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และน้ำได้ [2]
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วัสดุจีโอพอลิเมอร์ได้มาจากการสังเคราะห์วัสดุเหลือทิ้งที่มีองค์ประกอบของ ทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 และมี ค่า Loss of ignition (LOI) เท่า กับ
ซิลิกาและอลูมินาไม่ว่าจะเป็นเถ้าลอย เถ้าก้นเตา หรือตะกรันเตาถลุงเหล็ก 1.83%
ร่วมกับสารละลายที่มีความเป็นด่าง อันได้แก่ สารละลายโซเดียมซิลิเกตและ ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างเคมีของเถ้าลอยทีใ่ ช้ในงานวิจัย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หลังจากการทำปฏิกิริยาจะได้วัสดุซีเมนต์ที่มี
คุณสมบัติทางเคมี
ปริมาณทางเคมี (%)
คุณสมบัติในการเชื่อมประสานและสามารถรับกำลังได้เมื่อแข็งตัวแล้ว จาก
SiO2
31.5
Al2O3
18.6
งานวิจัยของ Guo et al. [3] พบว่าจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่สังเคราะห์จาก
เถ้าลอย Class C แบ่งตามมาตรฐาน ASTM C618 [4] มีความสามารถใน

Fe2O3

14.8

การรับกำลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 63.4 MPa การใช้วัสดุจีโอพอลิเมอร์ใน

K2O

2.1

CaO

18.6

Na2O

2.3

การก่อสร้างนอกจากจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ แ ล้ ว ยั ง สามารถลดผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมจากการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากการอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
2. สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ที่มีส่วนประกอบของ SiO2 =
ในปัจจุบันการผลิตมวลรวมหยาบจากวัสดุหินแกรนิตของโรงโม่หินที่ใช้ 30.0%, Na O = 14.5% และน้ำ = 55.3%
2
เป็นส่วนผสมหลักของคอนกรีตในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทำให้เกิดกาก
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 10 โมลาร์
วัสดุหินเหลือทิ้งซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการฝังกลบ นอกจากนั้นแล้วยังมีปริมาณ
4. อัตราส่วนสารละลายต่อเถ้าลอย และอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิ
กากหินฝุ่นตกค้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและยัง ลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 0.6 และ 1
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดทิ้ง [5-7] การพัฒนาวัสดุคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อ ตามลำดับ
สิ่งแวดล้อม [8] โดยใช้วัสดุเชื่อมประสานจีโอพอลิเมอร์ร่วมกับการนำกาก

5. มวลรวมหยาบจากหินปูนย่อย มวลรวมละเอียดจากทรายธรรมชาติ
วัสดุหินแกรนิตเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์โดยนำมาเป็นส่วนผสมทดแทนทราย (NA) และเศษหินแกรนิต (GP) จากเหมืองหินเทพศิลา ในจังหวัดชลบุรี ดัง
ธรรมชาติ ถือว่าเป็นการผลิตวัสดุก่อสร้างที่สามารถกำจัดของเสียได้อย่างมี แสดงในรูปที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ซึ่งมีคุณสมบัติตามตารางที่ 2
ประสิทธิภาพ [9] ทั้งในอุตสาหกรรมโม่หินซึ่งมีกากหินแกรนิตเป็นวัสดุเหลือ
ทิ้ง และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่มีเถ้าลอยเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน
หิน
สำหรับในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อศึกษาความสามารถในการทำงาน
ได้และคุณสมบัติเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมละเอียดจาก
เศษหินแกรนิตที่นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการทดสอบกับจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ผลิตจาก
มวลรวมทรายธรรมชาติ

2. วัสดุและวิธีการดำเนินงานวิจัย

รูปที่ 1 ทรายธรรมชาติ

2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้มีวัสดุหลักซึ่งประกอบด้วย (1) มวลรวม ได้แก่ หินปูน
ย่อย ทรายธรรมชาติ และทรายที่นำกลับมาใช้ใหม่จากเศษหินแกรนิต และ
(2) วั ส ดุ ป ระสาน ได้ แ ก่ เถ้ า ลอย (Fly ash) สารละลายโซเดี ย มซิ ลิเกต
(Na2SiO3) และสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื ่ อ เป็ น ตั ว
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน [10] ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เถ้าลอยแคลเซียมสูงที่ใช้ในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตมา
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีคุณสมบัติ
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ละเอียดตามมาตรฐาน ASTM C33 [11] พบว่าอนุภาคของทรายธรรมชาติ

หน่วย

การดูด

โมดูลัสความ

(100% NA) มีการกระจายตัวของอนุภาคของทรายอยู่ในมาตรฐาน ASTM
C33 แต่อนุภาคของเศษหินแกรนิต (100% GP) มีคุณสมบัติการกระจายตัว
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 โดยมีข นาดอนุภาคที่ใหญ่และมีค่า

น้ำหนัก

ซึมน้ำ

ละเอียด

(kg/m3)

(%)

(FM)

หินปูน

2.70

1,621

0.60

-

ทรายธรรมชาติ

2.57

1,664

0.72

2.42

เศษหินแกรนิต

2.58

1,593

0.87

3.68

โมดูลัสความละเอียดค่าเท่ากับ 3.68 ซึ่งมีค่าที่สูงกว่าทรายธรรมชาติ แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อทรายธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยเศษหินแกรนิตในร้อยละ 25
และ 50 โดยน้ำหนักตามลำดับ พบว่ามวลรวมมีขนาดคละอยู่ในเกณฑ์ตาม

ขนาดการกระจายตัวของทรายธรรมชาติและเศษหินแกรนิตที่นำกลับมา มาตรฐานเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต
ใช้ใหม่ แสดงในรูป ที่ 3 จากผลการทดสอบการกระจายตัว ของมวลรวม
ตารางที่ 3 ส่วนผสมของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบ
ชื่อส่วนผสม

เถ้าลอย
(kg/m3)

สารละลายด่าง

มวลรวม

(kg/m3)

(kg/m3)

NaOH

Na2SiO3

หินปูน

ทรายธรรมชาติ

ทรายแกรนิต

0GP

450

135

135

1,150

500

-

25GP

450

135

135

1,150

375

125

50GP

450

135

135

1,150

250

250

100GP

450

135

135

1,150

-

500

รวมหยาบและมวลรวมละเอียดผสมกันต่อเป็นเวลาอีก 5 นาที สุดท้ายใส่
สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) และผสมอีกเป็นเวลา 5 นาที เมื่อผสม
เรียบร้อยแล้วนำจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตมาเข้าแบบหล่อที่เตรียมไว้สำหรับ
การทดสอบ ส่วนในการบ่มนั้นจะใช้พลาสติกห่อตัวอย่างแล้วบ่มอุณหภูมิหอ้ ง
ก่อนจะนำตัวอย่างไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไป
2.3 การทดสอบจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต
สมบั ต ิ ข องจี โ อพอลิ เ มอร์ ค อนกรี ต ที ่ ท ำการทดสอบ ได้ แ ก่
รูปที่ 3 การกระจายตัวของทรายธรรมชาติและเศษหินแกรนิตทีน่ ำกลับมาใช้ใหม่

ความสามารถในการทำงานได้ กำลังอัด กำลังดัด พร้อมทั้งประเมินค่าความ
เหนียวของคอนกรีต
2.3.1 ความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีต

2.2 สัดส่วนผสมและวิธกี ารผลิตจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต

ทดสอบความสามารถในการทำงานได้ ข องคอนกรี ต ทดสอบจาก
ความสามารถในการไหลแผ่ (Slump flow) ตามมาตรฐาน ASTM C1611

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้
มวลรวมจากเศษวัสดุ โดยใช้เศษหินแกรนิตแทนที่ทรายธรรมชาติในสถานะ [12]
อิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry; SSD) ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักร้อย

2.3.2 กำลังอัด

ละ 0, 25, 50 และ 100 โดยน้ำหนัก ส่วนผสมของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตได้

ทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตตาม

แสดงในตารางที่ 3 การผสมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตมี 3 ขั้นตอนด้วยกันซึ่ง มาตรฐาน ASTM C39 [13] โดยใช้ ต ั ว อย่ า งทรงกระบอกขนาด
ใช้เวลาผสม 15 นาที ในขั้นตอนแรกใส่สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. ที่อายุบ่ม 7, 28 และ 90 วัน
(NaOH) กับเถ้าลอย (Fly ash) ผสมกันเป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นใส่มวล
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2.3.3 กำลังดัดและความเหนียว
ทดสอบความสามารถในการรับกำลังดัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตตาม
มาตรฐาน ASTM C78 [14] ซึ่งในการทดสอบได้ใช้ตัวอย่างคานขนาดหน้า
ตัด 10x10 ซม. ยาว 35 ซม. ที่อายุบ่ม 28 วัน ตัวอย่างถูกกดในลักษณะการ
กดที่จุดแบ่งสาม (Third point loading) มีการติดตั้งเครื่องมือวัดการโก่งตัว
(LVDT) ที่จุดกึ่งกลางคาน และเครื่องมือวัดแรงกระทำ (Load cell) ตามรูป
ที่ 4 เพื่อบันทึกข้อมูลของแรงกระทำและการโก่งตัว เพื่อนำมาประเมินค่า
ความเหนียวของวัสดุซึ่งได้จากคำนวณพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกระทำกับการโก่งตัว (Load-displacement curve)
รูปที่ 5 ค่าการไหลแผ่ของจีโพอลิเมอร์คอนกรีต

3.2 กำลังรับแรงอัด
รูปที่ 6 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต
ที่ใช้ทรายธรรมชาติและทรายแกรนิตที่อายุบ่ม 7, 28 และ 90 วัน จะเห็นได้
ว่าในระยะเวลาช่วง 7 วันแรก โดยส่วนผสมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่ทราย
ธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยเศษหินแกรนิตในร้อยละ 25 (25GP), 50 (50GP),
100 (100GP) โดยน้ำหนัก มีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 19.8 MPa, 22.0 MPa
และ 23.8 MPa ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่า จีโ อพอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้ทราย
ธรรมชาติ (0GP) ซึ่งกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 16.3 MPa
รูปที่ 4 การติดตั้งตัวอย่างและเครื่องมือการทดสอบกำลังดัดและความเหนียว

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล
3.1 ความสามารถในการทำงานได้
รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบในความสามารถในการทำงานได้ของจีโอ
พอลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้ทรายธรรมชาติและทรายจากเศษหินแกรนิต โดยวัด
ค่าการไหลแผ่ตามมาตรฐาน ASTM C1611 เมื่อทรายธรรมชาติถูกแทนที่
ด้วยทรายจากเศษหินแกรนิตในร้อยละ 0, 25, 50 และ 100 โดยน้ำหนัก
พบว่ามีค่าการไหลแผ่ เท่ากับ 62.5, 64.0, 67.8 และ 69.8 ซม. ตามลำดับ
จะเห็นได้ว่าความสามารถในการทำงานได้ของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตมีค่า

รูปที่ 6 กำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7, 28 และ 90 วัน

เพิ่มขึ้นตามปริมาณและสัดส่ว นของทรายจากเศษหิ นแกรนิต ที่ เพิ ่ ม ขึ้ น

แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัวอย่างมีอายุ 28 วัน พบว่าจีโอพอลิเมอร์
โดยเฉพาะส่ ว นผสมที ่ ม ี ก ารแทนที ่ ท รายธรรมชาติ ด ้ ว ยทรายจากเศษ
คอนกรีตในส่วนผสม 0GP, 25GP, 50GP และ 100GP มีค่ากำลังรับแรงอัด
หินแกรนิตในร้อยละ 100 โดยน้ำหนัก พบว่ามีค่าการไหลแผ่มากที่สุดเมื่อ
เท่ากับ 26.4 MPa, 24.1 MPa, 28.3 MPa และ 28.4 MPa ตามลำดับ ซึ่ง
เทียบกับส่วนผสมอื่น ๆ โดยมีค่าสูงกว่าส่วนผสม 0GP ร้อยละ 10
พบว่าที่ส่วนผสม 25GP มีกำลังรับแรงอัดที่น้อยกว่าส่วนผสมอื่น ๆ เล็กน้อย
และเมื่อตัวอย่างมีอายุ 90 วันพบว่ามีกำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิ เมอร์
คอนกรีตในส่วนผสม 0GP, 25GP, 50GP และ 100GP มีค่ากำลังรับแรงอัด
เท่ากับ 36.7 MPa, 32.6 MPa, 34.5 MPa และ 36.4 MPa ตามลำดับ ซึ่ง
จากรูปที่ 6 พบว่าที่อายุ 90 วัน ส่วนผสมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต 100GP มี
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ค่ากำลังรับแรงอัดที่มีค่าใกล้เคียงกันกับ 0GP แต่ส่วนผสม 25GP และ 50GP ส่วนผสม 100GP ถึงแม้ว่าจะมีค่ากำลังรับแรงดัดที่สูงกว่าส่วนผสมอื่น ๆ แต่
พบว่ามีค่ากำลังรับแรงอัดที่ต่ำกว่าส่วนผสม 0GP และ 100GP เล็กน้อย

กลับพบว่ามีค่าความเหนียวที่น้อยกว่าส่วนผสม 25GP และ 50GP

3.3 กำลังรับแรงดัด
รูปที่ 7 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต
ที่ใช้ทรายธรรมชาติและทรายแกรนิตที่อายุบ่ม 28 วัน จากการทดสอบพบว่า
กำลังรับแรงดัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตในส่วนผสม 0GP, 25GP, 50GP
และ 100GP มีค่า เท่า กับ 4.3 MPa, 4.6 MPa, 4.7 MPa และ 5.3 MPa
ตามลำดับ ซึ่งพบว่าการเพิ่มปริมาณสัดส่วนเศษหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้นทำให้
กำลั ง รั บ แรงดั ด มี ค ่ า เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ อาจกล่ า วได้ ว ่ า การเพิ ่ มปริ ม าณเศษ
หินแกรนิตมีส่วนช่วยให้คอนกรีตมีความสามารถในการรับกำลังดัดที่ดีขึ้น
เนื่องจากรูปร่างของเศษหินแกรนิตนั้นช่วยในการจับตัวกันระหว่างมวลรวม
กับซีเมนต์เพสต์ นอกจากนั้นการเพิ่มปริมาณเศษหินแกรนิตช่วยลดความ

รูปที่ 8 ค่าความเหนียวของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตในแต่ละส่วนผสม

พรุนภายในคอนกรีต ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการรับกำลังดัดที่เพิ่มขึ้น [7]

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและการโก่งตัว

4. สรุปผล
ผลการทดสอบพบว่า ค่า การไหลแผ่ของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตมีค่า

รูปที่ 7 กำลังรับแรงดัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตในแต่ละส่วนผสม

เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของทรายจากเศษหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของสมบัติ
3.4 ความเหนียว

ทางกลของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพบว่าความสามารถในการรับกำลังอัดของ

รู ป ที ่ 8 แสดงผลค่ า ความเหนี ย ว (Toughness) ของจี โ อพอลิ เมอร์ จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่อายุ 7 วัน ของส่วนผสมที่ทรายธรรมชาติถูกแทนที่
คอนกรีตในแต่ละส่วนผสมซึ่งค่าความเหนียวพิจารณามาจากพื้นที่ใต้กราฟ ด้วยเศษหินแกรนิตในร้อยละ 25 50 และ 100 มีการพัฒนากำลังอัดที่สูง
ของกราฟแรงกระทำและการโก่ ง ตั ว ที ่ จ ุ ด กึ ่ ง กลางคาน ( Load- กว่าจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากทรายธรรมชาติ แต่ เมื่อพิจารณาจีโอพอลิ
displacement curve) ตามรูปที่ 9 ซึ่งค่าความเหนียวสามารถที่จะบ่งบอก เมอร์คอนกรีต ที ่อ ายุ 28 วันและ 90 วัน พบว่า กำลังรับ แรงอัด ของทุ ก
ได้ถึงความเปราะของวัสดุ จากผลการทดสอบพบว่าค่าความเหนียวของจีโอ ส่วนผสมมีค่าแตกต่างกันไม่มากและไม่มีนัยสำคัญ ส่วนความสามารถในการ
พอลิเมอร์คอนกรีตในส่วนผสม 0GP, 25GP, 50GP และ 100GP มีค่าเท่ากับ รับ กำลังดัดและค่า ความเหนียวนั้นพบว่าค่ากำลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นตาม
0.61 N-m, 0.64 N-m, 0.66 N-m และ 0.63 N-m ตามลำดั บ พบว่ า ที่ ปริมาณของเศษหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนผสมที่ใช้เศษหินแกรนิตทดแทน
ส่ว นผสม 50GP มีค่า ความเหนีย วที่มากกว่า ส่วนผสมอื่น ๆ ซึ่งค่า ความ ทรายธรรมชาติทั้งหมดมีค่ากำลังรับแรงดัดที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนผสม
เหนียวของส่วนผสม 50GP จะสังเกตได้ว่าค่าการโก่งตัวของคานตัวอย่างใน อื่น ๆ ในขณะที่จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้เศษหินแกรนิตเป็นมวลรวมร้อย
ส่วนผสม 50GP ก่อนที่จะวิบัติมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าส่วนผสมอื่น ๆ แต่ที่ ละ 50 มีค่าความเหนียวสูงที่สุด จากผลการทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้วา่
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การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนำเศษอิฐมอญมาใช้เป็นวัสดุทดแทนมวลรวมละเอียดและปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์บางส่วนในงานคอนกรีต
Preliminary Feasibility of Utilizing Clay Brick Debris as Partial Replacement for Fine
Aggregate and Portland Cement in Concrete Works
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนำ
เศษอิ ฐมอญมาใช้ป ระโยชน์ในการเป็ นวัสดุทดแทนมวลรวมละเอียดและ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วน เศษอิฐมอญบดที่มีขนาดคละใกล้เคียงกับ
มวลรวมละเอียด ถูกนำมาใช้แทนที่ทรายบางส่วน ในขณะที่เศษอิฐมอญบด
ขนาดละเอี ย ดที่ ผ่ า นตะแกรงขนาด 325 จะถู ก นำมาใช้ เป็ น วั ส ดุ เชื่ อ ม
ประสานทดแทน การแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญในปริมาณร้อยละ 25 ให้
ค่ า กำลั ง อั ด สู ง กว่ า คอนกรี ต ควบคุ ม ตั้ ง แต่ อ ายุ บ่ ม ที่ 7 วั น ขึ้ น ไป ส่ ว น
การศึกษาการแทนที่ปูนซีเมนต์บ างส่วน พบว่าการแทนที่ปู นซีเมนต์ด้วย
เศษอิฐมอญบดในปริมาณร้อยละ 20 สามารถเร่งการพัฒนากำลังอัดของ
มอร์ตาร์ให้ เทียบเท่ากับ มอร์ตาร์ควบคุมอายุบ่ม 28 วัน ในสภาพการบ่ ม
ปกติ ได้ภ ายใน 24 ชั่ว โมงด้ว ยการบ่ ม แบบอบไอน้ำ ทั้ งนี้ น่ า จะเกิ ดจาก
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ร ะหว่ า งซิ ลิ ก าที่ มี โ ครงสร้ า งเป็ น ผลึ ก ในเศษอิ ฐ มอญกั บ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซิเมนต์ ภายใต้
แรงดันที่สูงของไอน้ำ ซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานเพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ: เศษอิฐมอญ, กำลังรับแรงอัด, คอนกรีต, ปอซโซลาน, การอบไอ
น้ำ

Abstract
The purpose of paper is to consider the preliminary
feasibility of utilizing clay brick debris as partial substitution of
fine aggregate and portland cement. The ground clay brick
debris which almost same size distribution as that of sand used
as partial fine aggregate. Meanwhile, fine ground clay brick
which pass through sieve no.325 is subject to be a partial
substituted cementitious material. It was found the 25 percent
of sand substitution yielded the higher compressive strength of
concrete than that of the control samples since 7 days curing
period. The investigation in partial replacement for cement

show that 20 percent of ground clay brick substitution speeded
up compressive strength equivalent to that of 28 days of the
control mortar within 24 hrs. of autoclave conditions. This is
probably due to the chemical reaction between crystalline
silica of ground clay brick and calcium hydroxide generated
from cement hydration under high pressure steam curing
leading to increasing in cementitious products.
Keywords: clay brick debris, compressive strength, concrete,
pozzolan, autoclave

1. บทนำ
ในประเทศไทยมีโรงผลิตอิฐมอญหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และ
มี อิ ฐ มอญที่ ไม่ ได้ คุ ณ ภาพจากขั้ น ตอนการผลิ ต หรื อ การขึ้ น รู ป ที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน ถูกเทกองทิ้งเป็นเศษอิฐที่ทับถมกันในบ่อ หรือ กองทิ้งบนผิวดิน
เป็นจำนวนมาก และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สมบัติของอิฐมอญที่
นิยมใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ขึ้นกับสมบัติของดินที่ใช้ในขบวนการผลิต หาก
ดินที่ใช้ในการผลิตอิฐมอญมีปริมาณทรายมากเกินไป จะทำให้อิ ฐมอญมี
ความเปราะแตกหั ก ได้ง่า ย หากดิ นที่ใช้ในการผลิตมีธ าตุดินเหนีย วมาก
เกินไปจะทำให้ก้อนดินเกิดการหดตัว แตกร้าวได้ง่ายซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นตอน
การนำดินไปตากแดดให้แห้งก่อนขั้นตอนการนำไปเผาในเตาเผาอิฐ ในการ
ผลิตอิฐมอญจากดินเหนียว จะผสมดินเหนียวกับเถ้าแกลบ ซึ่งเถ้าแกลบจะ
ทำหน้าที่ช่วยกระจายความร้อนให้การเผาไหม้ของดินเหนียวเกิดได้อย่าง
ทั่วถึง ดินเหนียวจะถูกเผาในเตาเผาอิฐที่อุณหภูมิสูงประมาณ 750 ถึง 800
C เป็นระยะเวลา 7-15 วัน ดังนั้นในเศษอิฐมอญจึงมีสารประกอบของ ซิ
ลิก้า และอลูมินา เป็นองค์ประกอบอยู่ ซึ่งอาจมีสมบัติที่จะใช้เป็นวัสดุปอซ
โซลานได้
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CCR) เป็นของเสียจากขบวนการผลิตก๊าซอะ
เซทีลีน ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะ การตัดโลหะ และใช้บ่ ม
ผลไม้ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีปริมาณการทิ้งกากแคลเซียมคาร์ไบด์ สะสม
ทั่วประเทศสูงถึงร้อยละ 21,500 ตัน/ปี [1] กากแคลเซียมคาร์ไบด์เหล่านี้
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ถูกกองทิ้งสะสมบนพื้นดิน เมื่อกากแคลเซียมคาร์ไบด์ละลายน้ำ จะเกิดเป็น
แคลเซีย มไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ซึ่งมีความเป็ น ด่างสูง การเทกองกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์บนพื้นดิน หรือบ่อดินโดยไม่มีการปูพื้นด้วยวัสดุกันซึม
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพดินและแหล่งน้ำได้
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการนำ
เศษอิฐมอญ (CB) มาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต ทั้งทางด้านการนำเศษอิฐ
มอญมาใช้เป็นวัสดุมวลรวมละเอียดแทนที่ทรายบางส่วน เพื่อช่วยในการลด
ปริมาณการใช้ทรายในงานก่อ สร้าง ยังศึกษาถึงการนำเศษอิ ฐมอญมาใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุประสานแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน โดยนำเศษอิฐมอญ
มาผสมกับ กากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CCR) เพื่อให้ เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน
ดังนั้นหากเศษอิฐมอญสามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานกับแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์จากกากแคลเซียมคาร์ไบด์ได้และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เชื่อมประสาน จะ
ทำให้เกิดการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตได้เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็น
การศึ ก ษาถึ งความเป็ น ไปได้ เบื้ อ งต้ น ของการนำเศษอิ ฐมอญมาแทนที่
ปูนซีเมนต์บางส่วนในการพัฒนากำลังอัดของมอร์ตาร์ในสภาวะการบ่มด้วย
ไอน้ำ เพื่อเร่งการเกิดปฏิกริยาไฮเดรชั่นภายใน 24 ชั่วโมง
การหาแนวทางในการนำเศษวัสดุเหลื อทิ้งไม่มีคุณค่า เช่นเศษอิฐมอญ
และกากแคลเซียมคาร์ไบด์ มาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต นับว่าเป็นการ
สร้างประโยชน์ได้หลายประการ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าของเศษอิฐมอญ การ
ลดปริมาณการใช้ทรายเป็ น วัสดุมวลรวมละเอี ยด การลดปริมาณการใช้
ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต การลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดเศษอิฐ
มอญ และเป็นการบรรเทาปัญหามลพิษต่อคุณภาพดินและน้ำเนื่องจากการ
กองทิ้งกากแคลเซียมคาร์ไบด์บนพื้นดินด้วย
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ตารางที่ 1 ค่าร้อยละปริมาณที่ค้างสะสมบนตะแกรงของวัสดุทดสอบ
ตะแกรงเบอร์

ปริมาณร้อยละสะสมที่ค้างบนตะแกรง(%)
ทราย

เศษอิฐมอญ

หินย่อย

1 ½” (37.5 mm)

0

0

0

3/4” (19.0 mm.)

0

0

38.24

3/8” (9.5 mm.)

0

0

88.01

4

0.89

0.89

99.94

8

6.76

5.14

99.94

16

26.73

22.92

99.94

30

59.48

57.11

99.94

50

87.91

87.16

99.94

100

97.20

97.20

99.94

โมดูลัสความละเอียด

2.79

2.70

7.26

เศษอิฐมอญที่ใช้ในการศึกษาการแทนที่ปู นซีเมนต์ บางส่วน เพื่อเป็ น
วัสดุประสาน หลังจากนำไปบดให้มีขนาดเล็กลงด้วยเครื่อง Los Angeles
Abrasion แล้ว เศษอิฐมอญจะถู กนำไปร่อ นผ่านตะแกรงเบอร์ 325 โดย
เศษอิฐมอญที่มีขนาดเล็กผ่านตะแกรงเบอร์ 325 จะถูกนำมาอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้งาน
ลักษณะทั่วไปของเศษอิฐมอญบดแสดงดังรูปที่ 1

2. การออกแบบการทดลองและวิธกี ารทดสอบ
2.1 วัสดุและการจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการศึกษา
ปู นซีเมนต์ ที่ใช้ในงานวิจั ย นี้เป็ นปู นซีเมนต์ป อร์ตแลนด์ป ระเภทที่ 1
เป็นปูนซีเมนต์ที่มีการผลิตและใช้งานสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป
หินย่อยและทรายที่นำมาใช้ในการศึกษานี้ได้ถูกนำมาทดสอบหาขนาดคละ
และค่าโมดูลัสความละเอียดตามวิธีมาตรฐาน ASTM C 136-96a พบว่ามี
ค่ า ขนาดคละและค่ า โมดู ลั ส ความละเอี ย ดของหิ น และทรายอยู่ เกณฑ์
มาตรฐานที่เหมาะสมในการใช้งานก่อสร้างทั่วไป
เศษอิ ฐ มอญ (CB) เป็ น เศษที่ เหลื อ จากการเผาอิ ฐ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รู ป ทรง
มาตรฐาน จากโรงอิ ฐ ทรั พ ย์ บุ ญ ส่ ง จำกั ด ต.พระขาว อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา เศษอิ ฐมอญถู ก นำไปบดให้ มีขนาดเล็กลง ด้วยเครื่อ ง
Los Angeles Abrasion เศษอิ ฐ มอญที่ ใ ช้ ใ นการแทนที่ ท รายในงาน
คอนกรีต จะถูกเตรียมให้มีขนาดคละใกล้เคียงกับทรายให้มากที่สุด ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM C 136-96a เศษอิฐมอญที่ได้ขนาดคละใกล้เคียงกับทราย
นี้ มี ค่ า ความละเอี ย ดมากกว่ า ทรายเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากค่ า โมดู ลั ส ความ
ละเอียดของเศษอิฐมอญเท่ากับ 2.70 ผลของค่าร้อยละปริมาณที่ค้างสะสม
บนตะแกรงขนาดต่างๆและค่าโมดูลัสของเศษอิฐมอญ ทราย และหินย่อยที่
ใช้ในการศึกษาแสดงผลดังตารางที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะของเศษอิฐมอญบด (CB)
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CCR) ได้จากลานทิ้งกากของเสียของโรงงาน
บริษัท สาย 5 ผลิตก๊าซ จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นส่วน
ที่ เหลื อ จากกระบวนการผลิต ก๊ า ซอะเซทิ ลี น กากแคลเซีย มคาร์ไบด์ มี
ลักษณะเป็นผลึกของแข็ง สีขาวอมเทา กากแคลเซียมคาร์ไบด์จะถูกนำไป
อบแห้ งที่ อุ ณ หภู มิ 110 ± 5 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ที่ได้จะมีค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก นำ
กากแคลเซีย มคาร์ไบด์ ไปบดให้ มีข นาดเล็ก ลงด้ว ยเครื่อ ง Los Angeles
Abrasion แล้ ว ร่ อ นผ่ า นตะแกรงมาตรฐานเบ อร์ 325 พ บ ว่ า กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ที่ค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ในปริมาณร้อยละ
10 โดยน้ำหนัก เมื่อนำกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่ผ่านตะแกรงขนาด 325 ไป
ละลายน้ ำในอั ตราส่ว นโดยปริมาตรของแข็ งต่อ ปริมาตรของเหลว (S:L)
เท่ากับ 1:2 พบว่ามีฤทธิ์เป็นด่างแก่ วัดค่า pH ได้เท่ากับ 12.6 ที่อุณหภูมิ
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20C กากแคลเซียมคารไบด์ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 จะถูกนำไปวิเคราะห์
ลัก ษณะโครงสร้างทางจุ ลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิ เล็ก ตรอนแบบส่อ ง
กราด กากแคลเซียมคาร์ไบด์มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปผลึกหกเหลี่ยมเกาะ
กลุ่มและซ้อนทับกันเป็นแผ่นหรือเป็นชั้นๆ ทึบแน่น มีโพรงน้อย แสดงดังรูป
ที่ 2

รูปที่ 2 ภาพ SEM ลักษณะอนุภาคของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CCR) กำลังขยาย
10,000 เท่า

การหาร้อยละของปริมาณธาตุโลหะออกไซด์โดยน้ำหนักด้วยเทคนิค Xray fluorescence (XRF) ของเศษอิ ฐ มอญและกากแคลเซี ย มคาร์ ไบด์
แสดงผลดังตารางที่ 2 พบว่าในเศษอิฐมอญมีซิลิกาออกไซด์ (SiO2) เป็นธาตุ
องค์ประกอบในปริมาณที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอื่นๆ ปริมาณซิลิ
กาออกไซด์ (SiO2) อลูมินาออกไซด์(Al2O3) และเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ทั้ง
สามชนิดในเศษอิฐมอญรวมกันมีปริมาณมากถึงร้อยละ 91 โดยประมาณ
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ก ำหนดทางเคมีข องวัสดุป อซโซลานตาม ASTM C618
(ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70) ปริ ม าณ ของซั ล เฟ อร์ อ อกไซด์ (SO3)
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) โซเดียมออกไซด์ (Na2O) ที่พบในเศษอิฐมอญ
น้ อ ยมาก ต่ ำ กว่ า ค่ า ที่ ก ำหนดตามมาตรฐาน ASTM C618 ต้ อ งพบใน
ปริม าณไม่ เกิน ร้อ ยละ 4, 5 และ 1.5 ตามลำดับ แม้ว่าเศษอิ ฐมอญจะมี
ป ริ ม าณ SiO2, Al2O3 แ ละ Fe2O3 ใน ป ริ ม าณ ที่ ม าก แ ต่ มี ป ริ ม าณ
สารประกอบแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เพียงร้อยละ 1.25 จึงไม่มีคุณสมบัติ
เป็นวัสดุประสานที่สามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานโดยลำพัง ได้
เมื่อสัมผัสกับน้ำเหมือนปูนซีเมนต์
ใน ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ห า อ งค์ ป ระ ก อ บ โล ห ะ อ อ ก ไซ ด์ ใน ก า ก
แคลเซียมคาร์ไบด์มีองค์ประกอบหลักคือ สารประกอบ CaO มีปริมาณมาก
ถึ ง ร้ อ ยละ 80.1 และพบว่ า มี ป ริ ม าณ SiO2, Al2O3 และFe2O3 อยู่ ใ น
ประมาณร้อยละ 5.71, 2.61 และ 0.72 ตามลำดับ ที่เหลือจะเป็นธาตุอื่น ๆ
รวมกันประมาณร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบโลหะออกไซด์
ของกากแคลเซี ย มคาร์ ไบด์ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ กั บ ปู น ขาวทั่ ว ไป
(hydrated lime) กากแคลเซียมคารไบด์มีปริมาณ CaO สูงกว่าปริมาณที่
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พบในปู นขาวทั่วไป(ร้อ ยละ 71) และมีป ริมาณสารประกอบ Al2O3 และ
Fe2O3 สูงกว่าปูนขาวทั่วไปในปริมาณเล็กน้อย[2]
ตารางที่ 2 ร้อยละโดยน้ำหนักของโลหะออกไซด์วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF
ชนิดสารประกอบ

ปริมาณร้อยละโดยน้ำหนัก
เศษอิฐแดง กากแคลเซียมคาร์ไบด์

SiO2

59.02

5.46

Al2O3

19.27

2.48

Fe2O3

12.56

0.69

CaO

1.25

80.1

K2O

3.62

0.08

Na2O

-

0.047

MgO

0.88

0.75

SO3

0.21

0.88

LOI

<1.0

8.6

ในการศึกษาชนิดและความเป็นผลึกของสารประกอบในเศษอิฐมอญ
ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD) พบว่าโครงสร้างของเศษอิฐมอญมี
ความเป็นผลึกสูง และพบผลึกของ SIO2 ในรูป Quartz เป็นหลัก (รูปที่ 3)
เมื่อพิจารณาโครงสร้างความเป็นผลึกของเศษอิฐมอญเปรียบเทียบกับวัสดุ
ปอซโซลานประเภทเถ้าลอยถ่านหินและเถ้าลอยชีวมวล พบว่าเศษอิฐมอญ
ไม่มีโครงสร้างอสัณฐานที่ 2theta ตั้งแต่ 22-26เหมือนกับที่พบในเถ้าลอย
ถ่านหิ นและเถ้าลอยชีวมวล แต่พ บโครงสร้างผลึกของควอทซ์ที่เด่นชัดที่
2theta 26.5 [3-5]

รูปที่ 3 ชนิดผลึกที่พบในเศษอิฐมอญทีว่ เิ คราะห์ด้วยเทคนิค XRD
(Q=Quartz)
ผลการวิเคราะห์ชนิดและความเป็นผลึกของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ด้วย
เทคนิ ค XRD แสดงผลดั ง รู ป ที่ 4 พ บว่ า ในกากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์
ประกอบด้วยผลึกของ CaO ในรูปพอร์ตแลนไดต์ (Portlandite) เป็นส่วน
ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต หรือแคลไซด์ (Calcite
ซึ่งการพบผลึกของ Calcite แสดงว่าเกิดขบวนการคาร์บอเนชั่นระหว่าง
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) กับ ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ในอากาศ
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ในช่วงที่มีก ารกองทิ้งกากแคลเซีย มคาร์ไบด์ในที่ โล่ง เช่นลานทิ้งตะกอน
ภายในโรงงาน
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2.2.2 การศึกษาผลการแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญต่อค่ากำลังอัด
ของคอนกรีต
การศึกษาผลการแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญในปริมาณร้อยละ 0, 25
และ 50 โดยน้ำหนัก ส่วนผสมของวัสดุทดสอบ ปูนซีเมนต์ ทราย เศษอิฐ
มอญ หิ น และค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.40 และ 0.70
รายละเอียดปริมาณส่วนผสมของวัสดุแต่ละชนิด แสดงดังตารางที่ 3 รวม
ทั้งสิ้น 6 ชุดทดลอง แต่ละส่วนผสมจะถูกนำไปเทใส่แบบลูกบาศก์ขนาด 15
x 15 x 15 ซม. ชุ ด ละ 5 ก้ อ น เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาค่ า กำลั ง อั ด ของ
คอนกรีตที่ระยะบ่ม 7, 14 และ 28 วัน รวมทั้งสิ้น 90 ตัวอย่าง
ตารางที่ 3 ส่วนผสมของคอนกรีตและค่าอัตราส่วนปริมาณน้ำต่อซีเมนต์ (W/C)
ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต (กก./ ลบ.ม.)

ชุด
ที่

ปูนซีเมนต์

ทราย

เศษอิฐมอญ

หิน

1

323

907

0

951

2

323

680

227

951

2.2 การออกแบบการทดลองและวิธีการทดสอบ

3

323

453.5

453.5

951

การศึก ษาการนำเศษอิ ฐมอญมาใช้ในงานคอนกรีต ได้แ บ่ งแนวทาง
การศึกษาออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่ 1) การศึกษาการนำเศษอิฐ
มอญมาใช้ แ ทนที่ มวลรวมละเอี ย ดทราย โดยศึ ก ษาผลของปริมาณการ
แทนที่ ท รายด้ ว ยเศษอิ ฐ มอญที่ มี ข นาดคละใกล้ เคี ย งกั บ ทรายต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ค่าความถ่วงจำเพาะ อัตราการดูดซึมน้ำ การเปลี่ยนแปลงค่า
หน่วยน้ำหนักของมวลรวมผสม และค่ากำลังรับ แรงอั ด และในส่วนที่ 2)
การศึ ก ษาการนำเศษอิ ฐ มอญมาใช้ เป็ น วั ส ดุ ป ระสานแทนที่ ปู น ซี เมนต์
บางส่วน เศษอิ ฐมอญที่มีข นาดความละเอีย ดผ่านตะแกรงเบอร์ 325 ถู ก
นำมาผสมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์ ในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อหาอัตราส่วน
ระหว่างเศษอิฐมอญต่อ กากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CB:CCR) ที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ระยะบ่มต่าง ๆ ในสภาพการบ่มในน้ำที่
อุณหภูมิปกติ และการนำเศษอิฐมอญขนาดความละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์
325 มาแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ศึกษาการพัฒนากำลังอัดของมอร์ตาร์ ที่
บ่มภายใต้อุณหภูมิและความดันที่สูงด้วยการอบไอน้ำ ซึ่งมีรายละเอียดวิธี
การศึกษาดังนี้

4

323

907

0

951

5

323

680

227

951

6

323

453.5

453.5

951

รูปที่ 4 ชนิดผลึกที่พบในกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD
(P=Portlandite และ Cc=Calcite)

2.2.1 การศึกษาผลของการแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญ
ในการศึ ก ษาผลของการแทนที่ ท รายด้ ว ยเศษอิ ฐ มอญต่ อ ค่ า ความ
ถ่วงจำเพาะ อัตราการดูดซึมน้ำ หน่วยน้ำหนักของมวลรวมผสมเศษอิฐมอญ
เศษอิฐมอญที่มีขนาดคละใกล้เคียงกับทรายถูกนำมาแทนที่ทรายในปริมาณ
ร้อยละ 0, 25 และ 50 โดยน้ำหนัก เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงค่าความ
ถ่วงจำเพาะ และอัตราการดูดซึมน้ำ ตามวิธีมาตรฐาน ASTM C 128-93
สำหรับการศึกษาผลการแทนที่ทรายต่อการเปลี่ยนแปลงค่าหน่วยน้ำหนัก
ของมวลรวมผสม ได้กำหนดสัดส่วนของมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมหยาบ
โดยน้ ำ หนั ก 6 อั ต ราส่ ว นคื อ 0:100, 20:80, 40:60, 60:40, 80:20 และ
100:0 โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 29/C29M-91

ค่า ระยะ
W/C บ่ม
0.40
7, 14
และ 28
วัน
0.70

2.2.3 การศึกษาค่าอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเศษอิฐมอญต่อกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ต่อกำลังอัดมอร์ตาร์
การศึ ก ษ าค่ า อั ต ราส่ ว น ที่ เ ห มาะสมของเศษ อิ ฐ มอญ ต่ อ ก าก
แคลเซียมคาร์ไบด์ (CB:CCR) ทำการศึกษาทั้งหมด 5 อัตราส่วน คือ 90:10,
70:30, 50:50, 30:70 และ 10:90 ปริมาณวัสดุประสานแทนที่ปูนซีเมนต์
ในปริมาณร้อยละโดยน้ำหนัก (%B) เท่ากับ 10 และ 20 กำหนดอัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ต่อทรายขนาดคละมาตรฐานเท่ากับ 1:2.75 ทำการทดสอบการ
ไหลแผ่เพื่อให้ได้ค่า W/C ที่เหมาะสม (ค่าร้อยละการไหลแผ่ 110± 5) แล้ว
เทส่วนผสมลงในแบบหล่อตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 50 มม. x 50 มม. x
50 มม. หลังจากถอดแบบ ทำการบ่มน้ำที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14 และ
28 วัน รวมทั้ งสิ้น 120 ตั ว อย่ า ง ทำการทดสอบกำลั งอั ด มอร์ต าร์ตาม
มาตรฐาน ASTM C 109/C 109M – 95
2.2.4 การพัฒนากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ระยะบ่มต่าง ๆ
จากการศึก ษาในหั ว ข้ อ 2.1.3 ทำให้ ท ราบถึ งอั ตราส่ ว น CB:CCR ที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งจะเป็นอัตราส่วนที่ให้กำลังรับแรงอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ ที่
ระยะบ่ม 14 - 28 วัน ในการศึกษาตอนนี้จะศึกษาถึงผลของระยะบ่มในน้ำ
ที่อุณหภูมิห้อง ที่มีต่อการพัฒนากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ทรงลูกบาศก์ที่
เตรียมจากการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุประสาน CB:CCR ในปริมาณร้อย
ละโดยน้ำหนัก (%B) เท่ากับ 0, 10 และ 20 และศึกษาการพัฒนากำลังอัด
ที่ระยะเวลาบ่ม 5 ค่า คือ 7, 14, 28, 45 และ 60 วัน และเปรียบเทียบผล
กั บ มอร์ ต าร์ ค วบคุ ม ที่ เตรีย มจากปู น ซี เมนต์ ล้ ว น (OPC) รวมทั้ ง สิ้ น 90
ตัวอย่าง ทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐาน ASTM C 109/C 109M – 95
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ทั่วไปเล็กน้อย เมื่อมีการแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญในปริมาณที่มากขึ้น
พบว่าค่าร้อยละการดูดซึมน้ำจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น และค่าร้อยละการดูดซึม
น้ำของเศษอิฐมอญล้วนมีค่าสูงสุด เนื่องจากเศษอิฐมีคุณสมบัติความเป็นรู
พรุนสูง จึงสามารถดูดซึมน้ำได้ดีกว่าทราย
ในการทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวมผสม ที่ค่าอัตราส่วนของ
ทรายต่ อ หิ น เท่ า กั บ 0 : 100, 20 : 80, 40 : 60, 60 : 40, 80 : 20 และ
100:0 และค่าการแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญในอัตราส่วนร้อยละ 25 และ
50 แสดงผลดังรูปที่ 5
1750

Unit weight (kg /cubic meter)

2.2.5 การพัฒนากำลังอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ผสมเศษอิฐมอญด้วย
การอบไอน้ำ
การพัฒนากำลังอั ดของมอร์ตาร์ในระหว่างการบ่ มด้วยการอบไอน้ำ
คณะผู้การศึกษาได้นำวัสดุประสานเศษอิฐมอญบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์
ในปริ ม าณร้ อ ยละโดยน้ ำ หนั ก (% B) เท่ า กั บ 20, 30 และ 40 ทำการ
ทดสอบการไหลแผ่เพื่อ ให้ ได้ค่า W/B ที่เหมาะสม แล้ว เทส่วนผสมลงใน
แบบหล่อตัวอย่างรูปลูก บาศก์ หลังจาก 24 ชั่วโมง ทำการถอดแบบแล้ว
ตัวอย่างจะถูกนำไปบ่มในน้ำ 16 ชั่วโมง แล้วทำการอบไอน้ำ ด้วยเครื่อ ง
Autoclave ซึ่งในเวลา 45 – 75 นาที สามารถให้ ความดันไอน้ำ ได้ถึ ง 2
Mpa หลังจากนั้นจะให้ความร้อนแก่ตัวอย่างที่อุณหภูมิ 210C และความ
ดัน 2 ± 0.07 Mpa เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง เมื่ออุ ณหภูมิมอร์ตาร์ลดลง
เท่ากับอุณหภูมิห้อง จะทำการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ ตามมาตรฐาน
ASTM C 109/C 109M – 95 เปรีย บเที ย บผลการศึ ก ษากั บ มอร์ต าร์ชุ ด
ควบคุมที่เตรียมจากปูนซีเมนต์ล้วน (OPC) ที่บ่มในน้ำที่อุณหภูมิปกติ ระยะ
บ่ม 24 ชั่วโมง และ 28 วัน

3. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการศึกษา

ตารางที่ 4 ผลของการแทนทีท่ รายด้วยเศษอิฐมอญ ต่อค่าถพ.และค่าการดูดซึมน้ำ
ค่าร้อยละ
การดูดซึม
แบบปรากฎ
น้ำ (%)

ค่าความถ่วงจำเพาะ (ถพ.)
ชนิดมวลรวมละเอียด
ทรายล้วน
ทราย:เศษอิฐมอญ
เท่ากับ 0.25:0.75
ทราย:เศษอิฐมอญ
เท่ากับ 0.5:0.5
เศษอิฐมอญ

แห้งด้วยเตาอบ อิ่มตัวผิวแห้ง
2.59

2.61

2.62

0.40

2.51

2.53

2.55

0.60

2.44

2.46

2.49

0.81

2.31

2.34

2.37

1.01

ค่าถพ.ของตัวอย่างทรายล้วนทั้งแบบในสภาวะแบบแห้งด้วยเตาอบ
แบบอิ่มตัวผิวแห้ง และแบบปรากฏ จะมีค่ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าถพ.ของมวลรวมละเอียดทรายที่ถูกแทนที่ด้วยเศษอิฐ มอญบางส่วนใน
ปริมาณร้อยละ 25 และ 50 โดยน้ำหนัก และค่าถพ.ของเศษอิฐมอญล้วน
ค่า ถพ.แบบอิ่ มตั ว ผิว แห้ งของตัว อย่า งทรายล้ว น มีค่า เท่ ากั บ 2.61 การ
แทนที่ทรายด้ว ยเศษอิ ฐมอญในปริมาณร้อ ยละ 25 และ 50 โดยน้ำหนัก
พบว่าค่าถพ.อิ่มตัวผิวแห้งมีค่าลดลง แต่ยังอยู่ ในช่วงของทรายที่ใช้ในงาน
ก่อ สร้า งทั่ ว ไปมาตรฐาน ASTM C 128-93 คือ มี ค่ า เท่ า กับ 2.40 – 2.90
ส่วนค่าถพ.อิ่มตัวผิวแห้งของเศษอิฐมอญมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานทรายก่อสร้าง

Sand:CB=1:0
Sand:CB=0.75:0.25

1700

Sand:CB=0.5:0.5

1650
1600
1550
1500

3.1 การแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญต่อค่าความถ่วงจำเพาะ อัตราการดูด
ซึมน้ำ และหน่วยน้ำหนัก
การนำเศษอิฐมอญมาแทนที่ทรายในปริมาณร้อยละ 0, 25 และ 50
โดยน้ำหนัก ส่งผลต่อค่าความถ่วงจำเพาะ(ถพ.) ของมวลรวมละเอียดผสม
ในสภาวะแห้งด้วยเตาอบ สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง ปรากฏ และค่าร้อยละการ
ดูดซึมน้ำ เมื่อแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญร้อยละ 0, 25 และ 50 ดังตาราง
ที่ 4
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รูปที่ 5 ผลของการแทนทีท่ รายด้วยเศษอิฐมอญต่อค่าหน่วยน้ำหนัก

จากรูป ที่ 5 หน่ว ยน้ ำหนัก ของมวลรวมผสมของหิ นและทราย จะมี
ค่ า สู ง สุ ด เมื่ อ ปริ ม าณทรายมี ป ริ ม าณร้ อ ยละ 40 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค่ า
มาตรฐานมวลรวมผสมงานก่อสร้างทั่วไปคือในช่วงร้อยละ 34 - 40 โดย
น้ำหนัก เมื่อแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญในปริมาณร้อยละ 25 และ 50
โดยน้ำหนัก พบว่าการแทนที่มวลรวมละเอียดผสมระหว่างทรายและเศษอิฐ
มอญรวมกันในปริมาณร้อยละ 40 และมวลรวมหยาบร้อยละ 60 ยังคงเป็น
สัดส่วนที่ให้ค่าหน่วยน้ำหนักสูงสุด แต่มีค่าหน่วยน้ำหนักลดลงตามปริมาณ
การแทนที่ด้วยเศษอิฐมอญ เป็น เพราะเศษอิฐมอญมีค่าความถ่วงจำเพาะ
ต่ำกว่าทราย เนื่องจากเศษอิฐมอญที่ใช้ในการศึกษาถูกทำให้มีขนาดเล็ก
ด้วยการเข้าเครื่อง Los Angeles Abrasion เป็นเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง
เศษอิฐมอญที่ถูกบด จึงมีลักษณะรูปร่าง ไม่กลมมน แต่มีความเป็นเหลี่ยม
มุมมากกว่าทรายก่อสร้างซึ่งเป็นทรายธรรมชาติ เมื่อถูกบดอัดจึงมีช่องว่าง
ระหว่างอนุภาคมากกว่าทรายก่อสร้าง ความสามารถในการอัดแน่นจึงน้อย
กว่าทรายที่มีรูปร่างกลมมนกว่า แต่อย่างไรก็ตามการแทนที่ทรายด้วยเศษ
อิฐมอญในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ให้ค่าหน่วยน้ำหนักของมวลรวมผสม
อยู่ในเกณฑ์สำหรับใช้งานคอนกรีตปกติ (normal weight concrete) คือ
อยู่ในช่วง 1,520 -1,680 kg/m3
3.2 ผลของการแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญต่อค่ากำลังอัดของคอนกรีต
ในการศึกษาการใช้เศษอิฐมอญขนาดคละแทนที่ทรายในปริมาณร้อย
ละ 25 และ 50 แสดงผลดังรูปที่ 6 พบว่าการเพิ่มระยะบ่มจาก 7, 14 และ
28 วัน ทำให้เกิดการพัฒนากำลังอัดที่มากขึ้นของทั้งลูกบาศก์คอนกรีตที่
เตรียมจากทรายล้วนและลูกบาศก์ที่เตรียมจากทรายผสมด้วยเศษอิฐมอญ
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ส่วนผสมอื่น ๆ และการเพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์จากร้อยละ 10
เป็ น ร้อ ยละ 20 ส่งผลให้ ค่า กำลังอั ดที่ ระยะบ่ มทั้ง 14 และ 28 วัน ลดลง
เนื่องจากการลดปริมาณวัสดุประสานปูนซีเมนต์ด้วยการแทนที่ด้วยเศษอิฐ
มอญผสมกากคาร์ ไ บด์ ทำให้ ป ริ ม าณผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชื่ อ มประสานจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ลดลง นอกจากนี้หากเศษอิฐมอญสามารถ
ทำปฏิกิริยากับกากแคลเซียมคาร์ไบด์ได้ และเกิดผลิตภัณฑ์เชื่อมประสาน
ได้ จะเป็นปฏิกิริยาปอซโซลานซึ่งเกิดได้ช้ากว่าปฏิกิริยาไฮเดรชั่น จะส่งผล
ต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่อายุบ่มตั้งแต่ 28 วันขึ้นไป
350
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บางส่ ว นที่ ร้อ ยละ 25 และ 50 โดยน้ ำ หนั ก การพั ฒ นาค่ ากำลั งอั ดของ
คอนกรีตที่เตรียมจากมวลรวมละเอียดทรายล้วนและทรายผสมเศษอิฐมอญ
ในปริมาณร้อยละ 25 และ 50 โดยน้ำหนัก ที่ค่า W/C เท่ากับ 0.4 และ 0.7
มีแนวโน้มที่เหมือนกัน พบว่าเมื่อแทนที่ทรายด้วยเศษอิฐมอญขนาดคละ
ใกล้เคียงกับทรายในปริมาณร้อยละ 25 ให้ค่ากำลังอัดคอนกรีตสูงกว่าการ
ใช้ทรายล้วนเป็นมวลรวมละเอียดในทุกระยะบ่ม แต่เมื่อเพิ่มปริมาณการ
แทนที่ทรายเป็นร้อยละ 50 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตลดลงอย่างเห็นได้ชัด
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รูปที่ 6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่เตรียมจากมวลรวมละเอียดทรายล้วนและทราย
ผสมด้วยเศษอิฐมอญที่ระยะบ่มต่างๆ

50:50

30:70

10:90

รูปที่ 7 ผลของอัตราส่วนผสมระหว่างเศษอิฐมอญต่อกากแคลเซียมคาร์ไบด์
(CB:CCR) ต่อค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ทรี่ ะยะบ่ม 14 และ 28 วัน

เมื่อทำการศึกษาการพัฒนากำลังอัดมอร์ตาร์ที่อัตราส่วนผสมระหว่าง
CB:CCR เท่ า กั บ 50:50 ที่ ร ะยะบ่ ม นานกว่ า 28 วั น เพื่ อ ทราบถึ งการ
พัฒนากำลังอัดของมอร์ตาร์ ซึ่งเป็นผลเนื่องจากปฎิกิริยาปอซโซลาน พบว่า
ค่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ ทั้งที่ร้อยละ
10 และ 20 จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะบ่มมากขึ้นแสดงรูปที่ 8
350

3.3 ผ ล ก า รศึ ก ษ าอั ต รา ส่ ว น ผ ส ม ระ ห ว่ า งเศ ษ อิ ฐม อ ญ ต่ อ ก า ก
แคลเซียมคาร์ไบด์ และระยะบ่มต่อการพัฒนากำลังอัดมอร์ตาร์
ในการศึกษาเพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างเศษอิฐมอญต่อ
กากแคลเซี ย มคาร์ไบด์ ที่ ให้ ค่ า กำลั งอั ด มอร์ต าร์ ม ากที่ สุ ด โดยทำการ
ทดสอบส่วนผสม ที่ 5 อัตราส่วน ที่ร้อยละการแทนที่ปูนซีเมนต์โดยน้ำหนัก
เท่ากับ 10 และ 20 ที่ระยะเวลาบ่ ม 14 และ 28 วัน แสดงผลดังรูป ที่ 7
มอร์ตาร์ที่เตรีย มจากอัตราส่วนผสมระหว่าง CB:CCR เท่ ากับ 50:50 ที่
ปริมาณการแทนที่ปู นซีเมนต์ ร้อ ยละ 10 และ 20 โดยน้ำ หนัก เป็ น ค่า
อั ต ราส่ ว นผสมที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ งสามารถให้ ค่ า กำลั ง รับ แรงอั ด มากกว่ า อั ต รา
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การนำเศษอิฐมอญที่มีขนาดคละใกล้เคียงกับทรายมาใช้แทนที่ทรายใน
ปริมาณที่ร้อยละ 25 ช่วยให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้น เนื่องจากเศษอิฐ
มอญมีรูปร่างที่กลมมนน้อยกว่าทราย การยึดเกาะเกี่ยวกันระหว่างอนุภาค
ที่มีเหลี่ยมมุม จึงมีมากกว่าอนุภาคที่ผิวเรียบและกลมมน และความละเอียด
ที่มากกว่า จึงช่ว ยเติมเต็มช่อ งว่างต่าง ๆ ระหว่า งมวลรวมหยาบภายใน
คอนกรีตได้ดีกว่า แต่เมื่อนำเศษอิฐมอญมาใช้แทนที่ ทรายในปริมาณที่มาก
เกินไป กลับทำให้ค่ากำลังอัดคอนกรีตลดลง เป็นผลเนื่องจากวัสดุที่มีความ
เป็นเหลี่ยมมุม ไม่กลมมน และมีความละเอียดสูงกว่า จึงมีค่าสัดส่วนพื้นที่
ผิวต่อปริมาตรสูงกว่าวัสดุก ลมมน เรียบ และไม่ขรุข ระ ดังนั้นการแทนที่
ทรายด้วยเศษอิฐมอญในปริมาณที่มากเกินไป เศษอิฐมอญจะไม่ได้ทำหน้าที่
เป็นวัสดุช่วยเติมเต็มโพรงช่องว่างภายในคอนกรีต แต่ทำให้พื้นที่ผิวภายใน
คอนกรีตเพิ่มมากขึ้น และทำให้ปริมาณความต้องการปูนซีเมนต์ในซีเมนต์
เพสท์มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้กำลังอัดของคอนกรีตมีค่าเท่ากับคอนกรีตที่ใช้
มวลรวมละเอียดเป็นทรายล้วน[6-7]
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รูปที่ 8 การพัฒนากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่เตรียมจากปูนซีเมนต์แทนที่ดว้ ย
เศษอิฐมอญผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่ระยะบ่มต่าง ๆ

ในการศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกด้วยกล้อง SEM ของมอร์ตาร์ที่
เป็ น ผลจากการนำเศษอิ ฐ มอญและกากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์ ม าแทนที่
ปูนซีเมนต์ ที่อัตราส่วน CB:CCR เท่ากับ 50:50 ปริมาณวัสดุประสานแทนที่
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ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ระยะเวลาบ่ม 7, 45 และ 60 วัน แสดง
ดังรูป ที่ 9 ภาพSEM ของตัว อย่างมอร์ตาร์ที่ อ ายุบ่ ม 7 วัน (รูป ที่ 9 (ก))
แสดงโครงสร้างที่เป็นโพรงกระจายทั่วไปในเนื้อมอร์ตาร์ แต่เมื่อระยะบ่ ม
เพิ่มมากขึ้นเป็น 45 และ 60 วัน เห็นได้ว่าโครงสร้างของตัวอย่างมอร์ตาร์มี
การกระจายของโพรงน้อยลงมีความทึบแน่นมากขึ้น ตัวอย่างมอร์ตาร์ที่อายุ
บ่ม 60 วันจะมีโครงสร้างทึบแน่นมากที่ สุด (รูปที่ 9 (ค)) เมื่อเปรียบเทียบ
กับมอร์ตาร์ที่อายุบ่ม 45 วัน (รูปที่ 9 (ข)) เป็นผลเนื่องจากเกิดผลิตภัณฑ์
เชื่ อ มประสานเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ระยะบ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาในรูปที่ 8

(ก)
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กว่ามอร์ตาร์ควบคุมที่เตรียมจากปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว และการเพิ่ม
ปริมาณการแทนที่ปูนซิเมนต์จากปริมาณร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ทำให้
ค่ากำลังอัดลดลง แสดงว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ในระยะแรกคือในช่วง 28
วัน มาจากผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานของปฎิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซี เมนต์
เป็นหลัก
เมื่ อ ศึ ก ษากำลั งอั ด มอร์ตาร์ ที่ อ ายุบ่ ม ตั้ งแต่ 28 ขึ้ น ไปจนถึ ง 60 วั น
พบว่ า กำลั ง อั ด ของมอร์ ต าร์ ที่ เ ตรี ย มจากเศษอิ ฐ มอญผสมกั บ กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และแตกต่างจากค่ากำลังอัดของมอร์
ตาร์ควบคุมอย่างชัดเจน การลดปริมาณปูนซีเมนต์ลงร้อยละ 10 และ 20
ด้วยการแทนที่ด้วยเศษอิฐมอญผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์
เชื่อมประสานจากปฎิกิริยาปอซโซลานเกิดได้น้อยลง ไม่สามารถทดแทน
การลดปริมาณปูนซีเมนต์ได้ จากผลการวิเคราะห์ XRD ของเศษอิฐมอญซึ่ง
แสดงถึงโครงสร้างผลึกของซิลิกาอย่างชัดเจน แตกต่างจากวัสดุปอซโซลาน
ประเภทเถ้าลอยถ่ านหิน และเถ้าลอยชีวมวล ที่มีโครงสร้างซิลิก้าแบบอ
สัณ ฐาน ซึ่งลัก ษณะโครงสร้างแบบอสัณ ฐานของซิลิก าจะว่อ งไวต่อ การ
เกิ ด ปฏิ กิ ริย าปอซโซลานกั บ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ได้ ดี ก ว่า แม้ ว่ า กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่า pH สูงถึง 12.6 แต่ไม่สามารถ
สลายโครงสร้า งผลึ ก และทำปฏิ กิ ริ ย าปอซโซลานกั บ เศษอิ ฐมอญได้ ดี
เท่าที่ควร ในสภาวะการบ่มที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติได้ จึง
ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานได้น้อยกว่ามอร์ตาร์ควบคุม
3.4 ผลการศึกษาการพัฒนากำลังอัดมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ผสมเศษอิฐมอญบ่ม
ด้วยไอน้ำ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาการพัฒนากำลังอัดมอร์ตาร์ด้วยการอบไอน้ำ
ค่ากำลังอัดเฉลี่ยของชุดมอร์ตาร์ที่เตรียมจากการใช้เศษอิฐมอญบดแทนที่
ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก ทำการบ่มในน้ำ
16 ชั่วโมงและอบไอน้ำเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ควบคุม
(OPC) ที่บ่มในน้ำที่อุณหภูมิปกติ แสดงผลดังตารางที่ 5

(ข)

ตารางที่ 5 ค่าร้อยละการไหลแผ่และค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์
ชุดทดสอบ
OPC
OPC
OPC80%+CB20%

จากผลการศึกษากำลังอัดของมอร์ตาร์ ที่เตรียมจากปูนซีเมนต์แทนที่
ด้วยเศษอิฐมอญผสมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่อัตราส่วน CB:CCR เท่ากับ
50:50 ที่ระยะบ่มตั้งแต่ 7, 14 และ 28 วัน พบว่ามอร์ตาร์มีค่ากำลังอัดน้อย

ค่าเฉลี่ย
ค่า ค่าร้อยละการ
กำลังอัด
W/B
ไหลแผ่
(ksc.)

บ่มในน้ำที่
0.58
อุณหภูมิห้อง 1 วัน
บ่มในน้ำที่
0.58
อุณหภูมิห้อง 28 วัน

0.64
บ่มในน้ำที่
OPC70%+CB30% อุณหภูมิห้อง 16 ชม. 0.66
OPC60%+CB40% แล้วอบไอน้ำ 5 ชม. 0.68

(ค)
รูปที่ 9 ภาพ SEM ทีก่ ำลังขยาย 3,500 เท่าของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์แทนทีเ่ ศษอิฐ
มอญผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ทอี่ ายุบม่ (ก) 7 วัน (ข) 45 วัน และ (ค) 60 วัน

สภาวะการบ่ม

106

205

106

310

106

321

108

298

108

249

จากผลการศึกษาพบว่าการนำเศษอิฐมอญบดละเอียดที่ผ่านตะแกรง
ขนาด 325 ไปแทนที่ปูนซีเมนต์ในมอร์ตาร์ที่ปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก
และการบ่มด้วยไอน้ำสามารถเร่งกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่อายุบ่มภายใน 24
ชั่วโมง ให้มีค่ากำลังอัดเทียบเท่ากับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ล้วนที่อายุบ่ม 28 วัน
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ในสภาวะการบ่มชื้นที่อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศปกติ เนื่องจากการ
เติ มวัส ดุที่ มี ความละเอี ย ดและมี อ งค์ป ระกอบเป็ น ซิลิ ก าในปริมาณมาก
สามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
ของปูนซีเมนต์ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานกลุ่ม C-S-H โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานชนิด tobermerite (C6S6H5) สามารถแทรกไปใน
โพรงช่อ งว่างต่างๆ ทำให้ ค่ากำลังอัดเพิ่มมากขึ้ นและการซึมผ่านของน้ำ
ลดลง [8] นอกจากนี้ซิลิกาที่มีโครงสร้างเป็นผลึกสามารถทำปฏิกิริยากับ
แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ในสภาวะการบ่ ม ด้ ว ยไอน้ ำ ได้ ดี ก ว่ า ซิ ลิ ก าที่ มี
โครงสร้างแบบอสัณฐาน [8 -10]
เมื่อกำหนดค่าการไหลแผ่ให้อ ยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 110±5 พบว่ามอร์
ตาร์ที่ เตรีย มจากปู น ซีเมนต์ผ สมเศษอิ ฐมอญมีความต้อ งการปริมาณน้ ำ
มากกว่ามอร์ตาร์ชุดควบคุม และการเพิ่มปริมาณเศษอิฐมอญจากร้อยละ
20 เป็ น ร้ อ ยละ 30 และ 40 โดยน้ ำ หนั ก ยิ่ ง ทำให้ ค่ า W/B สู ง ขึ้ น ตาม
ปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเศษอิฐมอญ จึงส่งผลทำให้ค่ากำลังอัดของ
มอร์ตาร์ลดลง เป็นเพราะเศษอิฐมอญมีความเป็นรูพรุนและรูปร่างไม่กลม
มน มีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากกว่า จึงมีความต้องการน้ำมากกว่าในการ
ทำให้คอนกรีตข้นเหลวหรือการเทได้[11]

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การนำเศษอิฐมอญมาใช้ป ระโยชน์ในงานคอนกรีต สามารถสรุป ผล
การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นได้ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ชนิดโลหะออกไซด์ในเศษอิฐมอญด้วยเทคนิค XRF
เปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดทางเคมีของความเป็นวัสดุปอซโซลาน ตาม
มาตรฐาน ASTM C 618 พบว่าเศษอิฐมอญมีชนิด และปริมาณของโลหะ
ออกไซด์เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว และจากผล XRD พบว่าเศษอิฐมอญ
มีโครงสร้างที่มีความเป็นผลึกควอทซ์ ไม่พบโครงสร้างอสัณฐานของซิลิกา ที่
2 theta ตั้งแต่ 22-26เหมือนกับที่พบในวัสดุปอซโซลานประเภทเถ้าลอย
ถ่านหินและเถ้าลอยชีวมวล
2) เศษอิ ฐมอญที่ มีข นาดคละใกล้เคี ย งกับ ทราย เมื่อ นำไปใช้แ ทนที่
ทรายในปริมาณ ร้อยละ 25 และ 50 โดยน้ำหนัก พบว่าให้ค่าสัดส่วนมวล
รวมละเอี ย ดต่ อ มวลรวมหยาบที่ให้ ค่าหน่ว ยน้ ำหนัก มวลรวมผสมสูงสุ ด
เท่ากับ 40:60 ซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกับการใช้ทรายล้วนเป็นมวลรวมละเอียด
หน่วยน้ำหนักของมวลรวมผสมที่ใช้ทรายผสมเศษอิฐมอญมีค่าลดลง แต่ยัง
อยู่ในเกณฑ์การใช้งานสำหรับคอนกรีตปกติ
3) เศษอิฐมอญที่มีขนาดคละใกล้เคียงกับทรายสามารถนำไปใช้แทนที่
ทรายได้ในปริมาณที่เหมาะสม (ไม่เกินร้อ ยละ 25 โดยน้ำหนัก ) จะให้ค่า
กำลังอัดของคอนกรีตสูงกว่าคอนกรีตควบคุม เนื่องจากเศษอิฐมอญมีความ
กลมมนน้อยกว่าทราย การยึดเกี่ยวระหว่างอนุภาคที่มีเหลี่ย มมุม เศษอิฐ
มอญขนาดคละจึงทำหน้าที่เป็นวัสดุช่วยเติมเต็มช่องว่างต่างๆ ในคอนกรีต
ได้ดี
4) การนำเศษอิฐมอญขนาดละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด 325 มาเป็น
วัสดุทดแทนปู นซีเมนต์บ างส่วน เพื่อ การพัฒ นากำลังอั ดของมอร์ตาร์นั้น
พบว่าโครงสร้างของซิลิกาที่เป็นองค์ประกอบหลักของเศษอิฐมอญมีความ
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เป็นผลึกที่แข็งแรง สลายโครงสร้างได้ยากจึงไม่สามารถทำปฏิกิริยาปอซโซ
ลานกับสารละลายด่าง เช่นกากแคลเซียมคาร์ไบด์ได้ดี ที่อุณหภูมิและความ
ดันบรรยากาศปกติ
5) การนำเศษอิ ฐมอญขนาดละเอี ย ดผสมกับ ปู นซิเมนต์ในปริมาณที่
เหมาะสม (ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ) และทำการบ่มด้ว ยไอน้ำเป็ น
ระยะเวลา 5 ชั่วโมง สามารถเร่งกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่อายุบ่มไม่เกิน 24
ชั่วโมง ให้มีค่ากำลังอัดใกล้เคียงกับมอร์ตาร์ที่เตรียมจากปูนซีเมนต์ล้วนที่
อายุบ่ม 28 วันได้
จากผลการศึกษาเบื้องต้นของการนำเศษอิฐมอญที่เป็นของเสียมาใช้
ประโยชน์ในงานคอนกรีตนั้น พบว่าเศษอิฐมอญที่มีขนาดและปริมาณที่
เหมาะสมมี ป ระโยชน์ ในด้า นการเป็ น มวลรวมละเอี ย ดทดแทนทรายได้
บางส่วน และเป็นวัสดุประสานทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนในงานคอนกรีต
อบไอน้ำได้ อย่างไรก็ตาม ควรที่จะศึกษาถึงผลของการแทนที่ด้วยเศษอิฐ
มอญ ต่อสมบัติทางวิศวกรรมด้านอื่นๆ นอกจากการศึกษาผลต่อค่ากำลังอัด
เช่น ความสามารถในการเทของคอนกรีตสด กำลังรับแรงดึงแยก กำลังรับ
แรงดัด การหดตัวแบบแห้ง การทนต่อสารละลายซัลเฟต นอกจากนี้ควร
ทำการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค ได้แก่ SEM ร่วมกับ EDX, XRD, DTA
และ TGA เพื่อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสร้างภายใน ชนิด
ผลิตภัณฑ์เชื่อมประสานที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิกิริยาเคมีเนื่องจาก
การบ่มด้วยไอน้ำ
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การวิจัยศึกษากำลังอัดและกำลังดัดของมอร์ต้าโดยวิธีการอัดขึ้นรูปที่มีการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น
และเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน
Study of Compressive Strength and Flexural Strength of Mortar by Compression Molding
Method by Replacing Sand with Stone Dust and Reinforced with Palm Oil Fibers
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บทคัดย่อ
การวิจัยประยุกต์ใช้วิธีการอัดขึ้นรูปเพื่อผลิตมอร์ต้าที่มีการเสริมเส้นใย
ปาล์มน้ำมัน และมีการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น และศึกษาผลกระทบของ
การแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่นและการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมันที่มีต่อกำลังรับ
แรงอัดและกำลังรับแรงดัด โดยเตรียมตัวอย่างมอร์ต้าทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.16 เซนติเมตร สูง 11.68 เซนติเมตร สำหรับการ
ทดสอบกำลังอัด และตัวอย่างคานขนาด 10×10×35 เซนติเมตร สำหรับ
การทดสอบกำลั ง ดั ด ในการศึ ก ษานี้ มี ก ารแทนที ่ ท รายด้ ว ยหิ น ฝุ ่ น ใน
อัตราส่วนร้อยละ 60 และ 100 โดยน้ำหนั ก และมีการผสมเส้นใยปาล์ม
น้ำมันที่อัตราส่วนร้อยละ 2, 4, และ 6 โดยปริมาตร แล้วทำการทดสอบ
กำลังรับ แรงอัดและกำลังรับ แรงดัดในอายุก ารบ่ม 28 วัน จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่า ในกรณีทไี่ ม่มีการผสมเส้นใยปาล์มน้ำมัน การแทนที่
ทรายด้วยหินฝุ่นที่ร้อยละ 60 ให้ค่ากำลังรับแรงอัดมากที่สุด แต่เมื่อมีการ
ผสมเส้นใยปาล์มน้ำมัน พบว่าปริมาณเส้นใยปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้
กำลังรับแรงอัดมีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม เส้นใยปาล์มน้ำมันนั้นช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับแรงดัดอย่างมาก ทั้งค่ากำลังรับแรงดัดคงค้างและ
ความเหนียวดัด
คำสำคัญ: เส้นใยน้ำปาล์มน้ำมัน หินฝุ่น, การแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น, มอร์
ต้าเสริมเส้นใย, การขึ้นรูปด้วยการอัด

Abstract
This research applied a compression molding process to
produce a mortar, in which a replacement of sand with
limestone dust (at 60 and 100% by mass of sand) and a
reinforcement of oil palm fiber (at 2, 4, and 6% by volume
fraction) are incorporated. The effect of the dust and the fiber
on the compressive and flexural strength of the mortar was then
investigated. For compressive strength testing, the 10.16-cm
diameter and 11.68-cm high mortar cylinder was employed. For

flexural strength testing, the specimen was 10 × 10 × 35 cm
mortar beam. Both test were conducted after 28 days of curing.
The results showed that, in case of no fiber, the 60 percent
replacement of sand by stone dust achieves the highest
compressive strength. When the fiber was added, the
compressive strength was decreased. However, the fiber
inclusion greatly enhances the flexural performance such as
residual flexural strength and flexural toughness.
Keywords: oil palm fiber, Stone dust, Replace sand, Mortar
reinforced fiber

1. บทนำ
คุณสมบัติทั่วไปของคอนกรีตนั้นแข็งเปราะ รับแรงดึงและแรงดัดได้น้อย
จึงมีการเสริมเสมรรถภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตนั้นให้สูงขึ้น
การเสริมสมรรถภาพของคอนกรีตนั้นสามารถทำได้โดยใช้ระบบคอนกรีต
เสริมแรง โดยการนำวัสดุอื่นที่สามารถรับแรงดึงได้ เช่น เส้นใย มาผสมใน
คอนกรีตเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง โดยอาจกล่าวได้ว่าคอนกรีตรับ
แรงอัดและไฟเบอร์รับแรงดึง ถึงแม้ว่าในช่วงแรกหลังจากที่คอนกรีตเริ่ม
แข็งตัว คอนกรีตและไฟเบอร์จะร่วมกันรับแรงดึงจนถึงสถาวะที่คอนกรีตไม่
สามารถรับแรงดึงได้ โดยประโยชน์ของคอนกรีตเสริมเส้นใยประกอบด้วย
การเพิ่มกำลังรับแรง ลดการแตกร้าว จึงพยายามใส่ให้มากขึ้นเพื่อเสริมแรง
แต่ว่าการขึ้นรูปปกติด้วยการเทเข้าแบบมีข้อจำกัดการใช้ปริมาณเส้นใย ปกติ
ใช้เส้นใยได้เพีย งร้อ ยละ 1 ถึง 2 โดยปริมาตรเท่านั้น หากต้อ งการเพิ่ม
ปริมาณเส้นใยให้มากขึ้น จำเป็นต้องอาศัยการกระทำทางกลเข้ามาช่วย ใน
การศึกษานี้ประยุกต์ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยการกดอัด ทำให้ในงานวิจัยใช้เส้นใย
ปริมาณสูงถึงร้อยละ 2, 4, และ 6 โดยปริมาตร
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันในการเสริมสมรรถภาพ
ทางคอนกรีต ซึ่งเส้นใยที่เลือกใช้ ในงานวิจัยนี้จะเป็นเส้นใยปาล์ม และมีการ
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แทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น โดยใช้การขึ้นรูปเช่นเดียวกับอิฐบล็อ ค เพื่อเพิ่ม
ปริมาณเส้นใยที่สามารถใส่เพิ่มลงไปได้
เนื่องจากเส้นใยปาล์มน้ำมันเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมัน
จากผลปาล์ม เช่นเดียวกับหินฝุ่นที่เป็นของเหลือจากกระบวนการโม่หิน
M.A.Ismail, H.B.Hashim (2008) [1] การศึก ษาการพัฒนากำลั ง อั ด
และกำลังดัดของคอนกรีตด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน ผลการศึกษาเบื้อ งต้น
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อความยาวของเส้นใยเพิ่มขึ้นแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของเส้น
ใย ความยาวเส้นใย 1 ซม. และ 5 ซม. ใช้เส้นใยปาล์มน้ำ มัน 0.25% และ
0.50% ของน้ำหนักซีเมนต์ตามลำดับ โดยหล่อก้อนคอนกรีตขนาด 100 x
100 x 100 มิลลิเมตรเพื่อทดสอบการรับกำลังอัด และหล่อก้อนคอนกรีต
ขนาด 100 x 100 x 500 มิลลิเมตรเพื่อทดสอบกำลังการรับแรงดัด ทดสอบ
รูปที่ 1 หินฝุ่นจากโรงโม่หิน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ที่อายุ 7,28 และ 90 วัน ผลการทดสอบพบว่าที่ปริมาณเส้นใย 0.25% และ
0.50% ความยาวเส้นใยที่เหมาะสมคือ 5 เซนติเมตร และ 1 เซนติเมตร
ตามลำดับความยาวเส้นใยที่เหมาะสมนี้นำไปสู่การพัฒนาความแข็ งแรง ตารางที่ 1 คุณสมบัติของมวลรวมละเอียดและหินฝุ่น
เพิ่มขึ้น 39%
A.K.Singh, V.Srivastava, V.C. Agarwal (2015) [2] ได้ทำการทดลอง
เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้งาน และกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ทำ
จากหินฝุ่นเพื่อทดแทนมวลรวมที่ละเอียดในช่วง 10% - 100% คอนกรีต
เกรด M25 ออกแบบโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ความสามารถ
ในการใช้งานและกำลังรับแรงอัดถูก กำหนดในระดับการทดแทนที่แตกต่าง
กันของมวลรวมที่ดี และระดับ การทดแทนที่เหมาะสมถูกพิจารณาจากกำลัง
อัด ผลการศึกษาพบว่า โดยการแทนที่ 60% ของมวลรวมที่ดีด้วยหิ นฝุ่น
คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดได้สูงสุดเมื่อ เทียบกับการทดแทนอื่น ๆ ทั้งหมด

2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 วัสดุ
2.1.1 ปูนซีเมนต์
ปู น ซี เ มนต์ ใช้ ซ ี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภท 1 (Ordinary Portland
Cement) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.15 ล.12547 หรือตามมาตรฐาน
ASTM C 150
2.1.2 มวลรวมละเอียด
มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ใช้ทรายที่มีขนาดประมาณ 0.3-0.6
รูปที่ 2 กราฟแสดงขนาดคละของมวลรวมละเอียดของหินฝุ่น 100% ทราย
มม.
100 % และทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60%
2.1.3 หินฝุ่น
หินฝุ่น (Stone Dust) ใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่มีค่า
2.1.4 เส้นใยปาล์มน้ำมัน
โมดูลัสความละเอียด 4.10 และมีปริมาณคงค้างในถาดสุดท้ายไม่เกิน ร้อย
เส้นใยปาล์มที่ใช้ต้องมีความยาว 5±1 เซนติเมตร ผ่านการอบที่
ละ 1.97 โดยน้ำหนัก
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
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S40F0
2.36
7.51
S40F2
2.31
11.17
S40F4
2.26
14.23
S40F6
2.18
17.34
S0F0
2.48
6.74
S0F2
2.37
10.08
S0F4
2.33
13.10
S0F6
2.23
16.30
** หมายเหตุ S a F b
S = ทราย
a = เปอร์เซ็นต์ของทรายที่ใช้ในการทำตัวอย่าง (โดยน้ำหนัก)
F = เส้นใยปาล์มน้ำมัน
b = เปอร์เซ็นต์เส้นใยปาล์มน้ำมันที่ใช้ในการทำตัวอย่าง
(โดยปริมาตร)

รูปที่ 3 เส้นใยปาล์มน้ำมัน
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยปาล์มน้ำมัน
Chemical constituents
Cellulose

Composition
49.6%

Lignin

21.2%

Hemicellulose

18%

Pentosan

17.8%

2.3 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ
เตรียมเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ได้จากโรงงานน้ำไปล้างน้ำสะอาด 3 รอบ
จากนั้นน้ำไปอบที่อุณหภูมิ 105±5 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อไม่ให้มีความชื้นภายในเส้น จากนั้นใส่น้ำตามสัดส่วนข้างต้นแล้วผสม
คลุกเคล้าเป็นเวลา 90 วินาที จึงนำไปอัดขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 10.16 เซนติเมตร สูง 11.63 เซนติเมตร และตัวอย่างคาน
ขนาด 10×10×35 เซนติเมตร โดยแต่ละชั้นนั้นต้องทำการขูดผิวหน้ า เพื่อ
เพิ่มความขรุขระและป้องกันการแยกชั้นกันของก้อนตัวอย่าง เมื่อครบทั้ง 5
ชั้นแล้วจึงนำเอาออกจากแบบหล่อแล้วห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสบาง เพื่อบ่ม
อากาศเป็นระยะเวลา 28 วัน

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของเส้นใยปาล์มน้ำมัน
Properties

Value

Density (g/cm³)

0.7-1.55

Tensile strength (MPa)

0.1-0.4

Young’s modulus (GPa)

1-9

Elongation at break (%)

8-18

Diameter (µm)

50-500
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2.2 อัตราส่วนผสมของการทดสอบ
2.2.1 สัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมละเอียดคงที่เท่ากับ 1 ต่อ 10 โดย
มีการผสมเส้นใยปาล์มที่ร้อยละ 0, 2, 4 และ 6 โดยปริมาตร และมีการ
แทนที่ทรายด้วยหินฝุ่นที่ร้อยะละ 0, 60 และ 100 โดยน้ำหนัก
2.2.2 ทำการทดสอบ Compaction test [3] เพื่อหาค่าความหนาแน่น
และปริมาณน้ำที่ต้องใช้
ตารางที่ 4 ความหนาแน่นและปริมาณน้ำที่ต้องใช้ของตัวอย่างการทดสอบ
Name
Density (g/cm3)
OMC (%)
S100F0
2.03
9.16
S100F2
1.94
12.22
S100F4
1.88
14.64
S100F6
1.84
18.49

2.4 ขั้นตอนการทดสอบ
หลังจากบ่มตัวอย่างทดสอบเป็นเวลา 28 วัน จึงนำมาทดสอบกำลังรับ
แรงอัดของตัวอย่างทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์ก ลาง 10.16
เซนติเมตร สูง 11.63 เซนติเมตร ตามมาตารฐาน ASTM D2166 [4] และ
ทดสอบสมรรถนะการรับแรงดัดของตัวอย่างทดสอบรูปทรงคาน ขนาดหน้า
ตัด 10x10 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร (ระยะพาดจริง 30 เซนติเมตร )
ตามมาตรฐาน ASTM C1609-12 [5] โดยการติดตั้งเครื่องมือทดสอบดังรูปที่
4 มาตรวัดน้ำหนักเครื่อง Instron ขนาด 1500 kN มาตรวัดระยะแอ่นตัว ใช้
LVDT จำนวน 2 ตัว ในแต่ละด้านของตัวอย่าง ติดตั้งตรงตำแหน่งกึ่งกลาง
คาน เพื่อหาระยะแอ่นตัวเฉลี่ย โดยความคุมอัตราการแอ่นตัวให้เพิ่มขึ้ น
เท่ากับ 0.05 มม.ต่อนาทีและทำการทดสอบจนกระทั้งตัวอย่างเกิดการวิบตั ิ
โดยปรากฏรอยแตกร้าวเกิดขึ้นจึงเปลี่ยนอัตราการแอ่นตัวให้เพิ่มขึ้นเท่ากับ
0.2 มม.ต่อ นาที จนตัว อย่า งทดสอบรูป ทรงคานมีระยะแอ่ น ตัว สุ ทธิ 5
มิลลิเมตร จึงหยุดการทดสอบ
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3.2 พฤติกรรมภายใต้แรงดัด
พฤติกรรมภายใต้แรงดัดของตัวอย่างคานที่มีทราย 0, 40 และ 100%
ที่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ 2, 4 และ 6% โดยปริมาตร แสดงในรูปที่
6 ,7 และ 8 ตามลำดับ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังดัดและระยะแอ่น
ตัวของของคานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน
2, 4 และ 6% โดยปริมาตร ตามลำดับ
ในส่วนคานคานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่ไม่มีการเสริมเส้นใยปาล์ม
น้ำมันนั้น เมื่อถึงจุดที่คานสามารถรับกำลังได้สูงสุ ดแล้ว จะไม่สามารถรับ
กำลังได้อีก ซึ่งคานที่มีทราย 40% สามารถรับกำลังได้สูงที่สุด รองลงมาคื อ
คานที่มีทราย 0% และ 100% ตามลำดับ
เมื่อมีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน จะทำให้ตัวอย่างคานสามารถรับกำลัง
หลังการแตกร้าวครั้งแรกได้ ซึ่งการเสริมเส้นใย 6% สามารถรับกำลังหลัง
การแตกร้าวครั้งแรกได้มากที่สุด รองลงมาคือ 4 และ 2% ตามลำดับ
คานที่มีก ารเสริมเส้นใย 6% โดยปริมาตรนั้น การรับ กำลังหลังการ
แตกร้าวครั้งแรกจะมากกว่าการแตกร้าวครั้งแรก เนื่องจากปริมาณเส้นใยที่
มากขึ้น ปริมาณน้ำที่มากขึ้น นั้นก่อให้เกิดช่องว่างภายในมอร์ต้ามากขึ้น ทำ
ให้การรับกำลังช่วงแรกนั้นรับกำลังได้น้อยกว่ากำลังของเส้นใยที่ทำหน้าที่รับ
กำลังหลังการแตกร้าวครั้งแรก

รูปที่ 4 วิธีการติดตั้งเครื่องมือทดสอบการรับแรงดัดตามมาตรฐาน
ASTM C1609-12

3.ผลการทดสอบและการวิเคราะห์
3.1 กำลังรับแรงอัด
ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดเป็นไปดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดของทราย100% แทนที่ทราย 40% ผสม
กับหินฝุ่น 60% แทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น100% มีการเสริมเส้นใย
ปาล์มน้ำมัน 2% 4% 6% โดยปริมาตร

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิของ
คานที่มที ราย 100 % และมีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน 2, 4 และ
6% โดยปริมาตร

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่นนั้น พบว่ากำลังอัด
กลับมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อสัดส่วนผสมของการแทนที่ด้วยหินฝุ่นเพิ่มมากขึ้น แต่
เมื่อถึงจุดๆหนึ่งนั้นกลับให้กำลังที่ต่ำลง โดยทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60%
จะให้ค่ากำลังที่สูงที่สุด รองลงมาคือ การแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น 100% และ
ทราย 100% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 15.97, 14.49 และ7.87 MPa ตามลำดับ
เมื่อมีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน 2, 4 และ 6% โดยปริมาตร พบว่า
มีค่ากำลังแรงอัดมีค่าลดลงจาก 15.97 MPa ไปเป็น 9.48, 6.67 และ 5.12
MPa ตามลำดับ (เมื่อ เปรีย บกับ ทราย 40% ผสมกับ หินฝุ่น 60%) ทั้งนี้
สาเหตุของการลดลงน่าจะมาจากการเกิดช่องว่างภายในอันเนื่องจากการอัด รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิของ
ตัวที่ไม่แน่นเมื่อเส้นใยมีปริมาณมากขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
คานที่มที ราย 40 % และมีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน 2, 4 และ
6% โดยปริมาตร
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รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิของ
คานที่มีทราย 0 % และมีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน 2, 4 และ 6%
โดยปริมาตร
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รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิของ
คานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน
2% โดยปริมาตร

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิ
ของคานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่ไม่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน ไม่
สามารถรับแรงกระทำหลังการแตกร้าวได้ โดยตัวอย่างคานที่มีทราย 40%
สามารถรับกำลังช่วงต้นได้ดีที่สุด
รูปที่ 9, 10 และ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะ
แอ่นตัวสุทธิของคานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่มีการเสริมเส้นใยปาล์ม
น้ำมันที่ 2, 4 และ 6% โดยปริมาตร จะเห็นได้ว่าตัวอย่างคานสามารถรับ
กำลังดัดภายหลังการแตกแล้วได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความสามารถในการรับแรงดัด
ในช่วงหลังการแตกหักนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเส้นใยปาล์มน้ำมัน ที่ใส่
เพิ่มเข้าไป เมื่อใส่มากขึ้นจะสามารถทำให้รับกำลังได้ มากขึ้น แต่จะส่งผลให้
ค่ากำลังก่อนการแตกหักนั้นลดลง เนื่องจากการใส่เส้นใยปาล์มน้ำมัน เข้าไป
รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิของ
นั้นจะเป็นการเพิ่มช่องว่างของตัวอย่างคานมอร์ต้า ทำให้ไม่สามารถรับกำลัง
คานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน
ช่วงต้นได้มาก
4% โดยปริมาตร
เมื่อ เปรีย บเทีย บความสามารถในการรับ กำลังดัดนั้น จะเห็นได้ว่า
ตัวอย่างคานที่มีทราย 40% จะสามารถรับกำลังดัดช่วงต้นได้ดีที่สุด และเมื่อ
เสริมเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ 6% โดยปริมาตร จะสามารถรับกำลังดัดหลังการ
แตกร้าวได้ดีที่สุด

รูปที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิของ
คานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน
6% โดยปริมาตร
รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังและระยะแอ่นตัวสุทธิของ
คานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่ไม่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน
MAT24-5
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3.4 ค่าความเหนียว
จากผลการทดสอบสมรรถนะการรับแรงดัดของตัวอย่างทดสอบรูปทรง
คานที่มีทราย 0, 40 และ 100% และมีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน สามารถ
นำมาวิเคราะห์หาค่าความเหนียวตามมาตรฐาน ASTM C1609 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเส้นใยปาล์มน้ำมัน ที่เสริมเข้าไปนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
รับแรงดัดและความสามารถในการดูดซับพลังงานของคานที่มีทราย 0, 40
และ 100% และมีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมันภายหลังจากการแตกร้าวได้
อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถคำนวณได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงกระทำ
(Load) และระยะโก่ง ตั ว กึ ่ ง กลางคานที ่ ร ะยะการทรุ ด ตัว (Deflection)
เท่ากับ L/600 (0.5 มิลลิเมตร) และ L/150 (2 มิลลิเมตร) ดังรูปที่ 12 และ
13

รูปที่ 13 กราฟแสดงค่าความเหนียวของคานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่
ไม่มีการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน และเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน ที่ 2,
4 และ 6% โดยปริมาตร

รูปที่ 14 กราฟแสดงค่าความเหนียวที่ระยะการโก่งตัว L/600 และ L/150
ของคานที่มีทราย 0, 40 และ 100% ที่ไม่มีการเสริมเส้นใยปาล์ม
น้ำมัน และเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน ที่ 2, 4 และ 6% โดยปริมาตร

4.สรุปผลการทดสอบ
4.1 กำลังรับแรงอัด
เมื่อทำการทดสอบกำลังอัดแล้วจะพบว่าเมื่อเทียบกันระหว่าง ทราย
100% ทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% และการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น
100% นั้น ทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% นั้นจะสามารถรับกำลังอัดได้
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สูงที่สุดและเมื่อทำการเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมันลงไป 2, 4 และ 6% โดย
ปริมาตรแล้วจะพบว่าจะสามารถรับกำลังอัดได้น้อยลงตามสัดส่วนที่เราได้
ทำการเพิ ่ ม เส้ น ใยปาล์ ม น้ ำ มั น ลงไป ยิ ่ ง เพิ ่ ม เส้ น ใยมากขึ ้ น จะทำไห้
ความสามารถในการรับกำลังอัดลดลง
ทราย 100% จะสามารถรับกำลังอัดได้สูงสุด 7.87 MPa เมื่อเพิ่มเส้น
ใยปาล์มน้ำมันลงไป 2, 4 และ 6% โดยปริมาตร แล้วจะสามารถรับกำลัง
อัดได้ 4.08, 3.05 และ 2.48 MPa ตามลำดับ
เมื่อทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% จะสามารถรับกำลังอัดได้สงู สุด
15.97 MPaเมื่อเพิ่มเส้นใยปาล์ม น้ำมันลงไป 2, 4 และ 6% โดยปริมาตร
แล้วจะสามารถรับกำลังอัดได้ 9.48, 6.67 และ 3.62 MPa ตามลำดับ
และแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น 100% จะสามารถรับกำลังอัดได้สูงสุด
14.49 MPa เมื่อเพิ่มเส้นใยปาล์ม น้ำมันลงไป 2, 4 และ 6% โดยปริมาตร
แล้วจะสามารถรับกำลังอัดได้ 8.86, 6.32 และ 5.22 MPa ตามลำดับ
4.2 สมรรถนะการรับแรงดัด
เมื่อทำการทดสอบการรับแรงดัดแล้วจะพบว่าเมื่อเทียบระหว่าง ทราย
100% ทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% และการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น
100% นั้น ทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% นั้นจะสามารถรับกำลังดัดได้
สูงทีส่ ุดและจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังดัดและระยะแอ่นตัว
ของตัวอย่างแล้ว เมื่อยังไม่ได้ทำการใส่เส้นใยปาล์มลงไปในตัวอย่างนั้นจะ
สามารถรับกำลังดัดได้ดีกว่าแต่เมื่อเกิดการแตกหักแล้วจะไม่สามารถรับ
กำลังดัดได้ แต่เมื่อทำการใส่เส้นใยปาล์มลงไปในตัวอย่างนั้นเมื่อเกิดรอย
แตกร้าวจะทำไห้เส้นใยช่วยเข้าไปรับแรงทำไห้ตัวอย่างนั้นยังสามารถรับแรง
ดัดได้อยู่ ทราย 100% จะสามารถรับกำลังดัดได้สูงสุด 1.63 MPa ทราย
40% ผสมกับ หินฝุ่น 60% จะสามารถรับ กำลังดัดได้สูงสุด 2.84 MPa
แทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น 100% จะสามารถรับกำลังดัดได้สูงสุด 2.26 MPa
เมื่อเพิ่มเส้นใยปาล์ม น้ำมันลงไป 2% 4% 6% ตามปริมาตรแล้วจะ
พบว่ายิ่งทำการเพิ่มเส้นใยปาล์มน้ำมันจะทำให้มีความสามารถในการรับ
กำลังดัดได้น้อยลงแต่ว่าเมื่อระยะแอ่นตัวยิ่งมากขึ้นเส้นใยจะเข้าไปช่วยรับ
แรงทำไห้เมื่อระยะแอ่นตัวมากขึ้นการใส่เส้นใยปาล์มน้ำมันลงไป 6 % ตาม
ปริมาตรจะสามารถรับแรงได้มากกว่า 2 และ 4%
4.3 ความเหนียวของคานเมื่อเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน
ความเหนียวของคานเมื่อเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นโดย
แปรผันตรงตามสัดส่วนเส้นใยเส้นใยปาล์ม น้ำมันที่เพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มเส้นใย
ปาล์มน้ำมันมากค่าความเหนียวของคานจะมาก โดยที่ค่าความเหนียวที่
ระยะแอ่ น ตั ว L/600 (0.5 มิ ล ลิ เ มตร) และระยะแอ่ น ตั ว L/150 (2
มิลลิเมตร) นั้นค่าความเหนียวจะต่างกันไม่มาก โดยที่เมื่อเทียบระหว่าง
ทราย 100% ทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% และการแทนที่ทรายด้วย
หินฝุ่น 100% นั้น ทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% นั้นจะมีค่าความเหนียว
สูงสุด
เมื่อทำการใส่เส้นใยปาล์มน้ำมันลงไป 2% 4% 6% ตามปริมาตรลงไป
การเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมัน 6% ตามปริมาตรนั้นจะให้ค่าความเหนียวที่สูง
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ที่สุด เสริมเส้นใยปาล์ม น้ำมัน 6% โดยปริมาตร มีค่าความเหนียวสูงสุด
เท่ากับ 1.65 MPa ทราย 40% ผสมกับหินฝุ่น 60% เสริมเส้นใยปาล์ม 6%
โดยปริมาตร มีค่าความเหนียวสูงสุดเท่ากับ 3.96 MPa แทนที่ทรายด้วยหิน
ฝุ่น 100% เสริมเส้นใยปาล์ม 6% โดยปริมาตร มีค่าความเหนียวสูงสุด
เท่ากับ 2.90 MPa
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การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแต่งแร่เฟลด์สปาร์
เพื่อทดแทนวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง
Utilization of By-product Material of The Feldspar Mineral Dressing Process
as Alternative Soil-Aggregate Subbase
ปณิธาน เต็งยะ1 พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร2 และ ภูวดล พรหมชา3,*
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเหลือใช้จาก
การแต่งแร่เฟลด์สปาร์ (BF) มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสม เพื่อทดแทนการใช้
ดินลูกรังในชั้นรองพื้นทาง ในการศึกษานี้ได้กำหนดอัตราส่วนผสมซึ่งมีดิน
ลูก รัง (S) เป็ น วัสดุ ตั้งต้น แล้ ว แทนที่ ด้ ว ยวัสดุ ที่ เหลื อ ใช้จ ากการแต่ งแร่
เฟลด์สปาร์ (BF) ตามอัตราส่วนผสมร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 และ 100 โดยน้ำหนัก ทำการทดสอบตามเกณฑ์ มาตรฐาน
สำหรับใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้นทางของกรมทางหลวง จากการศึกษาพบว่า
ทุกอัตราส่วนผสมผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้นทางตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง ยกเว้ น อั ต ราส่ ว นผสมร้ อ ยละ 100 ใน
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาค่า CBR แบบแช่น้ำในแต่ละอัตราส่วนผสมที่ผ่าน
เกณฑ์ พบว่ า มี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่ อ แทนที่ วั ส ดุ เหลื อ ใช้ จ ากการแต่ งแร่
เฟลด์สปาร์ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10-40 แต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
แทนที่ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 50-90 โดยอัตราส่วนผสมร้อยละ 80 ให้ค่า
CBR สูงสุด ที่ร้อยละ 81 เหมาะสมและสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนชัน้
รองพื้นทางตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทางมากที่สุด
คำสำคัญ: วัสดุชั้นรองพื้นทาง, ดินลูกรัง, เฟลด์สปาร์, วัสดุเหลือใช้, CBR

Abstract
This research attempted to study the feasibility of
the utilization of by-product material of the feldspar mineral
dressing process ( BF) . Which were used for alternative soilaggregate subbase. Lateritic soil (S) was mixed with by-product
material from the feldspar mineral dressing process (BF). The
influences of BF content (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%,
70% , 80% , 90% and 100% . By weight of dry soil) Then, the
characterization of each proportion was done by using several
tests according to the Thailand Department of Highways
standard for soil-aggregate subbase. Based on the experimental

results, the characterization of each proportion was past the
criteria. Except, the proportion of 100% BF. Meanwhile, CBR
values were decreased when mixed with 10% -40% BF but
increased when blended with 50% -90% BF. The proper
proportion of 80% BF contents carried out the highest CBR
(81%) was recommended to use in soil-aggregate subbase.
Keywords: subbase, lateritic soil, feldspar, by-product, CBR

1. บทนำ
โครงสร้างทางที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งผลให้ความเสียหายของ
ผิวทางจากการใช้งานลดลง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซ่มลดลง เนื่องจากชั้นพื้นทาง (Base) และชั้นรองพื้นทาง (Subbase)
เป็ น ส่วนสำคัญ ที่ รับ การถ่ ายหน่ วยแรงจากผิวทางโดยตรง ปั จ จุ บั น วัสดุ
สำหรับ โครงสร้า งชั้น พื้ น ทางและรองพื้ น ทางขาดแคลน เนื่ อ งจากวัส ดุ
ประเภทหินคลุกและดินลูกรังที่ได้คุณภาพมีน้อย [1] โดยวัสดุมวลรวมต้อง
เป็นวัสดุที่แ ข็งแรง ทนทาน มีส่วนหยาบผสมกับ ส่วนละเอียด ไม่มีวัชพืช
และดินเหนียวปะปน [2]
ปัจจุบันได้มีแนวคิดการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์สำหรับงาน
ปรับ ปรุงคุณภาพดิน อาทิเช่น การนำแคลเซียมคาร์บ อเนตเหลือทิ้งจาก
โรงงานมาปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง โดยอัตราส่วนผสมร้อยละ 4 ทำให้ค่า
CBR มีค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ค่าการบวมตัวของดินลดลงเล็กน้อย [3] การนำ
เศษวัสดุรื้อทิ้ง (เศษคอนกรีต และเศษอิฐ) มาผสมกับขยะพลาสติก (PET)
ร้อยละ 3 และ ร้อยละ 5 พบว่าค่า CBR สูงกว่าเกณฑ์ เป็นที่น่าพอใจ [4]
การนำเถ้าก้นเตามาใช้ปรับปรุงคุณภาพหินคลุกและทราย ส่งผลให้หินคลุก
ผสมเถ้าก้นเตามีค่า CBR มากที่สุดเมื่อผสมเถ้าก้นเตาร้อยละ 25 หินคลุก
และทรายที่ผสมเถ้าก้นเตามีการพัฒนาค่า CBR เพิ่มตามอายุการบ่ม [5]
การนำปูนซีเมนต์จ ากกากอุ ตสาหกรรมมาใช้ปรับ ปรุงคุณภาพดินเหนีย ว
อ่อ นกรุงเทพฯ พบว่ามีค่า ความซึ มน้ำลดลง และมีก ารพัฒ นากำลังตาม
อั ต ราส่ ว นผสมและอายุ ก ารบ่ ม ที่ เพิ่ ม ขึ้ น [6] เป็ น แนวทางในการช่ ว ย
ประหยัดทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
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แร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar) คือ แร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่ม
แร่ซิ ลิเกต ใช้เป็ น วัต ถุ ดิ บ หลั ก ในอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก แบ่ งออกได้ เป็ น
โปแทสเซียมเฟลด์สปาร์ (KAlSi3O8) โซเดียมเฟลด์สปาร์ (NaAlSi3O8) และ
แคลเซี ย มเฟลด์ ส ปาร์ (CaAl2Si2O8) [7] ซึ่ ง จั งหวั ด ตากเป็ น แหล่ ง ผลิ ต
รวมถึงส่งออกแร่เฟลด์สปาร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
แร่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการแต่งแร่ (Mineral dressing) เพื่อทำแร่
ให้ปราศจากมลทิน โดยแยกแร่ออกจากกรวด หิน ดิน ทรายในธรรมชาติ
เสียก่อน จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ [8] เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เศษ
วัสดุที่เหลือเหล่านี้มักถูกปล่อยทิ้ง ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ และอาจต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการนำไปกำจัดเมื่อเศษวัสดุมีปริมาณมากขึ้น
งานวิจั ย นี้ จึงมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาความเป็ นไปได้ในการนำวัสดุ
เหลือ ใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ มาสร้างประโยชน์ต่อ ยอดในงานทาง
โดยประยุกต์ใช้ เป็นชั้นรองพื้นทางทดแทนดินลูกรัง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับวัสดุชั้นรองพื้นทางของกรมทางหลวง เพิ่มทางเลือกในการเลือกใช้
วัสดุ ก่ อ สร้า งในอนาคตให้ กั บ จั งหวัด ตาก และพื้ น ที่ ใกล้ เคีย ง รวมไปถึ ง
บริเวณที่มีวัสดุชนิดนี้ในพื้นที่
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รูปที่ 2 เศษแร่เฟลด์สปาร์ จาก ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์
องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ)
วัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ (BF)
66.1
16.2
1.09
0.19
1.68
1.84
0.11
9.50
3.04

ออกไซด์
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
K2O
Na2O
LOI

2. วัสดุและวิธีการวิจัย
2.1 ดินลูกรัง (Lateritic soil, S)
ดินลูกรัง (S) ที่ใช้ในงานวิจัยเป็นวัสดุในท้องถิ่น จากบ้านปากห้วยแม่
ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดินลูกรังแสดงดังรูปที่ 1

2.3 การออกแบบส่วนผสม
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทดลองนำวัสดุเหลือ ใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์
มาแทนที่ดินลูกรังในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 และ 100 โดยน้ำหนัก รวมทั้งสิ้น 11 อัตราส่วนผสม ซึ่งต่อไปนี้เขียน
แทนด้ ว ย S100:BF0, S90:BF10, S80:BF20, S70:BF30, S60:BF40,
S50:BF50, S40:BF60, S30:BF70, S20:BF80, S10:BF90, S0:BF100
ตามลำดั บ โดยที่ S คื อ อั ต ราส่ ว นร้ อ ยละของดิ น ลู ก รั ง และ BF คื อ
อัตราส่วนร้อยละของวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ อัตราส่วนผสม
ทั้งหมดแสดงดังในตารางที่ 2

รูปที่ 1 ดินลูกรัง จาก บ.ปากห้วยแม่ทอ้ ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมที่ใช้ในงานวิจยั

2.2 วัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ (by-product material, BF)
วัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ในงานวิจัยนี้ ได้จากการนำแร่
เฟลด์สปาร์มาผ่านกระบวนการแต่งแร่ โดยย่อยและคัดแยกแร่ที่เป็นมลทิน
ต่างๆ ออก วัสดุเหลือ ใช้ ห ลังจากเสร็จ สิ้นกระบวนการนี้ มี ลัก ษณะแข็ ง
หยาบ คลุกเคล้าปะปนกันระหว่างเม็ดเล็กและใหญ่ แสดงดังรูปที่ 2
วัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์เป็นเศษแร่ จำแนกประเภทแล้ว
จัดอยู่ในประเภทโซเดียมเฟลด์สปาร์ (NaAlSi3O8) เนื่องจากมีองค์ประกอบ
ทางเคมีของ (Na2O) เท่ากับร้อยละ 9.5 มากกว่าร้อยละ 8 ตามเกณฑ์ชี้วัด
[7] แหล่งที่มาของวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์นี้มาจาก ตำบลวัง
ประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบทางเคมี
แสดงดังตารางที่ 1
MAT25-2

อัตราส่วนผสม
S100:BF0
S90:BF10
S80:BF20
S70BF:30
S60:BF40
S50BF:50
S40:BF60
S30:BF70
S20:BF80
S10:BF90
S0:BF100

ร้อยละส่วนผสม
ดินลูกรัง (S)

วัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ (BF)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1873

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ทำการทดสอบสมบั ติ ทางกายภาพและสมบั ติทางวิศวกรรมของทุ ก
อัตราส่วนผสม ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเป็นวัสดุชั้นรองพื้นทางของกรม
ทางหลวง เมื่อทดสอบแล้วผลการทดสอบที่ได้ต้องมีค่าความสึกหรอโดยใช้
เครื่อง Los Angeles Abrasion ไม่เกินร้อยละ 60 ขนาดคละที่ทดสอบโดย
การร่ อ นผ่ า นตะแกรงแบบล้ า ง ต้ อ งมี ข นาดใดขนาดหนึ่ ง ตามเกณฑ์
มาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้นทาง ค่าพิกัดเหลว (LL) ไม่เกินร้อยละ 35 ค่าพิกัด
พลาสติก (PI) ไม่เกินร้อยละ 11 ค่า CBR แบบแช่น้ำที่ความหนาแน่นแห้ง
ของการบดอัดร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดด้วยวิธีบดอัดแบบ
สูงกว่ามาตราฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 [2]

3. ผลและการวิเคราะห์ผล

ร้อยละความสึกหรอ

2.4 วิธีการดำเนินงานวิจยั
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อัตราส่วนผสม
รูปที่ 3 ร้อยละความสึกหรอในแต่ละอัตราส่วนผสมเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

3.1 สมบัติทางกายภาพ

ตารางที่ 3 สมบัตทิ างกายภาพของแต่ละอัตราส่วนผสม
อัตรา
ประเภท
ส่วนผสม
(AASHTO)
S100:BF0
A-1-b(0)
S90:BF10
A-1-b(0)
S80:BF20
A-1-b(0)
S70BF:30
A-1-b(0)
S60:BF40
A-1-b(0)
S50BF:50
A-1-b(0)
S40:BF60
A-1-a(0)
S30:BF70
A-1-a(0)
S20:BF80
A-1-b(0)
S10:BF90
A-1-a(0)
S0:BF100
A-1-a(0)
หมายเหตุ : NP (Non-plastic)

พิกัดเหลว
(LL)
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

พิกัดพลาสติก
(PI)
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

ร้อยละผ่าน
#200
14.06
15.45
15.89
15.62
18.66
14.23
11.43
13.44
17.24
12.54
5.79

100

เกณฑ์วัสดุ E
เกณฑ์วัสดุ E
S100:BF0
S90:BF10
S80:BF20
S70:BF30
S60:BF40
S50:BF50
S40:BF60
S30:BF70
S20:BF80
S10:BF90
S0:BF100

80

ร้อยละผ่าน

การทดสอบสมบั ติท างกายภาพในงานวิจั ย นี้ อั น ได้แ ก่ การทดสอบ
พิกัดอัตเตอร์เบิร์ก การทดสอบหาขนาดคละ การทดสอบความสึกหรอโดย
ใช้ เครื่ อ ง Los Angeles Abrasion พบว่ า วั ส ดุ เหลื อ ใช้ จ ากการแต่ ง แร่
เฟลด์สปาร์ (S0:BF100) มีขนาดคละหยาบกว่า ร้อยละการสึกหรอน้อยกว่า
ดินลูก รัง (S100:BF0) ที่เป็ นวัสดุตั้งต้น ทุก อั ตราส่วนผสมไม่มีความเป็ น
พลาสติก (NP) จำแนกดินตามระบบ AASTHO ทุกอัตราส่วนผสมจัดอยู่ใน
ประเภท A-1-a(0) และ A-1-b(0) มีร้อยละการผ่านตะแกรงเบอร์ 200 อยู่
ในช่วงระหว่างร้อยละ 5-20 แสดงดังตารางที่ 3
เมื่อ พิจ ารณาค่า ร้อ ยละการสึก หรอในทุ กอั ตราส่วนผสม พบว่า ผ่า น
เกณฑ์มาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้นทาง โดยค่าการสึกหรอลดลงตามปริมาณ
ของวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ที่เพิ่มขึ้น แสดงดังรูปที่ 3 การ
กระจายขนาดคละในทุกอัตราส่วนผสมผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้น
ทาง (เกรดวั ส ดุ E) ยกเว้ น อั ต ราส่ ว นผสม S0:BF100 ที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์
เนื่อ งจากมีลักษณะเป็ นเม็ดหยาบมากเกินไป ทำให้ อัตราส่ว นผสมนี้เป็ น
อัตราส่วนผสมเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยการกระจายตัวของเม็ดดินของแต่
ละอัตราส่วนผสมแสดงดังรูปที่ 4
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ขนาดเม็ด (มม.)
รูปที่ 4 การกระจายตัวของเม็ดดินของแต่ละอัตราส่วนผสม

3.2 ความหนาแน่นแห้งสูงสุดแบบสูงกว่ามาตรฐาน
ดิน ลู ก รังเมื่อ เพิ่ ม อั ต ราส่ว นผสมของวัสดุ เหลือ ใช้ จ ากการแต่งแร่
เฟลด์สปาร์เข้าไปเป็นร้อยละ 10 (S90:BF10) ส่งผลให้มีค่าความหนาแน่น
แห้ งสูงสุด ลดลงจาก 2.240 เป็ น 2.117 ตั น/ลบ.ม. ปริม าณความชื้น ที่
เหมาะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 เป็น 8.2 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ [3]
[5] [9] ที่ พ บว่ า ค่ า ความหนาแน่ น แห้ ง สู ง สุ ด ลดลง ในขณะที่ ป ริ ม าณ
ความชื้นที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น ตามร้อยละของแคลเซียมคาร์บอเนต เถ้าก้น
เตา และเศษคอนกรีตทุบรื้อที่เพิ่มขึ้น (ปริมาณไม่เกินร้อยละ 40)
แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมของวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์
มากขึ้น กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด สัมพันธ์กับ
การลดลงของค่าความชื้นที่เหมาะสม ตามอัตราส่วนผสมของวัสดุเหลือใช้
จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ [10-11]
ที่พ บว่าค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดเพิ่มขึ้ น ในขณะที่ป ริมาณความชื้นที่
เหมาะสมลดลง ตามร้อ ยละของเถ้ าลอยและตะกรันเหล็ก โม่ (Crushed
slag) ที่เพิ่มขึ้ น ความสัมพั น ธ์ ระหว่า งค่าความหนาแน่นแห้ งสูงสุด และ
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมของแต่ละอัตราส่วนผสมแสดงดังรูปที่ 5
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ความชื้นที่เหมาะสม
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ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ตัน/ลบ.ม.)

ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (ร้อยละ)

12

2.10

อัตราส่วนผสม
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุดและร้อยละความชื้นที่เหมาะสมในแต่ละอัตราส่วนผสม

3.3 แคลิฟอร์เนียร์แบริ่งเรชิโอ (CBR)
การทดสอบทั้งหมดในทุกอัตราส่วนผสมเป็ นการทดสอบหาค่า CBR
แบบแช่น้ำ ใช้ร้อยละปริมาณความชื้นที่เหมาะสม ณ ความหนาแน่นแห้ง
สูงสุดของแต่ละอัตราส่วนผสม ทำการทดสอบจำนวน 3 ตัวอย่าง ต่อ 1 ชุด
การทดสอบ บดอัด 5 ชั้นชั้นละ 12, 25 และ 56 ครั้ง โดยเกณฑ์มาตรฐาน
วัสดุรองพื้นทางกำหนดว่าต้องมีค่า CBR ที่ร้อยละ 95 ของความหนาแน่น
แห้งสูงสุดแบบสูงกว่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากผลการทดสอบ
พบว่า ค่า CBR ของดินลูกรัง (S100:BF0) มีค่าเท่ากับร้อยละ 55 น้อยกว่า
ค่า CBR ของวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ (S0:BF100) ที่มีค่า
เท่ากับร้อยละ 114 สัมพันธ์กับผลการทดสอบหาขนาดคละของดินลูกรัง ที่
มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดมากกว่าวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์
ผลการทดสอบ CBR แสดงดังรูปที่ 6

เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า CBR ของการแทนที่ วั ส ดุ เหลื อ ใช้ จ ากการแต่ งแร่
เฟลด์สปาร์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 (S90:BF10), ร้อยละ 20 (S80:BF20),
ร้อ ยละ 30 (S70:BF30) และ ร้อ ยละ 40 (S60B:F40) พบว่า ค่า CBR มี
แนวโน้ ม ลดลงตามอั ต ราส่ ว นผสมของวั ส ดุ เหลื อ ใช้ จ ากการแต่ ง แร่
เฟลด์สปาร์ที่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับขนาดคละของดินลูกรังที่แทนที่ด้วยวัสดุ
เหลือ ใช้จ ากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ ในอั ตราส่ว น S90:BF10, S80:BF20,
S70:BF30 และ S60B:F40 ที่มีค่าการกระจายตัวของเม็ดดิ นอยู่ส่วนกลาง
ค่อนบนเมื่อเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้น ทาง (เกรดวัสดุชั้น E)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ดินมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง แสดงดัง
รูปที่ 7 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ [4] ที่พบว่าค่า CBR ของเศษคอนกรีต
และเศษอิฐ มีค่าลดลงตามอัตราส่วนของของขยะพลาสติก (PET) ที่เพิ่มขึ้น
โดยอัตราส่วนการแทนที่อยู่ระหว่างร้อยละ 3 และร้อยละ 5

ค่า C.B.R. จากการทดสอบ

เกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
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ร้อยละผ่าน

ค่า CBR จากการทดสอบ (ร้อยละ)
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ขนาดเม็ด (มม.)
อัตราส่วนผสม
รูปที่ 6 ค่าร้อยละ CBR ในแต่ละอัตราส่วนผสมเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

รูปที่ 7 การกระจายตัวของเม็ดดินของอัตราส่วนผสม S90:BF10, S80:BF20,
S70:BF30 และ S60:BF40
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ค่า CBR จากการทดสอบ (ร้อยละ)

แต่หากเพิ่มอัตราส่วนผสมของวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์
ขึ้นอีก เป็ นร้อ ยละ 50 (S50:BF50), ร้อยละ 60 (S40:BF60), ร้อ ยละ 70
(S30:BF70) และ ร้อยละ 80 (S20:BF80) ในกลุ่มนี้กลับพบว่าค่า CBR มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามอั ต ราส่ ว นผสมของวั ส ดุ เหลื อ ใช้ จ ากการแต่ ง แร่
เฟลด์สปาร์ที่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับขนาดคละของดินลูกรังที่ถูกแทนที่ด้วยวัสดุ
เหลือ ใช้จ ากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ ในอั ตราส่ว น S50:BF50, S40:BF60,
S30:BF70, S20:BF80 และ S10:BF90 เนื่องจากขนาดคละของเม็ดดินมี
ลักษณะเป็นเม็ดหยาบมากกว่า แสดงดังรูปที่ 8 สอดคล้องกับ ผลการวิจัย
ของ [11-13] ที่พบว่าค่า CBR แบบแช่น้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน
แทนที่ของตะกรันเหล็กโม่ เถ้าหนักลิกไนต์ และเถ้าลอย ที่เพิ่มขึ้น
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุดและค่า CBR
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รูปที่ 8 การกระจายตัวของเม็ดดินของอัตราส่วนผสม S50:BF50, S60:BF40,
S30:BF70, S20:BF80 และ S10:BF90

ค่า CBR จากการทดสอบ
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ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ตัน/ลบ.ม.)

ค่า CBR จากการทดสอบ (ร้อยละ)

จากอัตราส่วนผสมที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด อัตราส่วนผสม S20:BF80 ให้
ค่า CBR สูงที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 81 หลังจากนั้นเมื่อแทนที่ส่วนผสมเพิ่มเข้า
ไปเป็นร้อยละ 90 (S10:BF90) กลับพบว่าค่า CBR มีค่าลดลง สอดคล้องกับ
ผลของค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด ปริมาณร้อ ยละความชื้นที่เหมาะสม
และค่า ความสึก หรอ ที่เมื่อ เพิ่ มปริมาณของวัสดุเหลือ ใช้จ ากการแต่งแร่
เฟลด์สปาร์ ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดเพิ่มขึ้น ปริมาณความชื้นที่
เหมาะสมและค่าความสึกหรอลดลง แสดงดังรูปที่ 9 และ 10

จากการศึก ษาการแทนที่ ดิน ลูก รังด้ว ยวัส ดุเหลื อ ใช้จ ากการแต่งแร่
เฟลด์สปาร์พบว่า ทุกอัตราส่วนผสมเป็นดินที่ไม่มีความเหนียว (NP) จัดอยู่
ในดินกลุ่ม A-1-a(0) และ A-1-b(0) ร้อยละผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (ส่วน
ละเอีย ด) อยู่ระหว่าง 10-20 ค่าการสึก หรอซึ่งทดสอบโดยใช้เครื่อ ง Los
Angeles Abrasion มีค่าไม่เกินร้อยละ 60 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดินลูกรัง
(S100:BF0) มีค่าการสึกหรอสูงที่สุด ในขณะที่วัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่
เฟลด์สปาร์ (S0:BF100) มีค่าการสึกหรอน้อยที่สุด ค่าความหนาแน่นแห้ง
สูงสุดเพิ่มขึ้น ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมลดลง ตามร้อยละวัสดุของเหลือ
ใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ที่เพิ่มขึ้น
ทุกอั ตราส่วนผสมผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ ใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้น
ทางตามมาตรฐานของกรมทางหลวงทั้งหมด ยกเว้นอัตราส่วนการแทนที่
วัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ ร้อยละ 100 (S0:BF100) ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เนื่องจากตกเกณฑ์ขนาดคละ
ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า CBR แบบแช่ น้ ำ ในแต่ ล ะอั ต รา
ส่วนผสมที่ผ่านเกณฑ์ พบว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อแทนที่วัสดุเหลือใช้จากการ
แต่งแร่เฟลด์สปาร์ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10-40 แต่หากเพิ่มอัตราส่วน
การแทนที่ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 50-80 กลับพบว่าค่า CBR มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมที่เพิ่มขึ้น และมีค่าลดลงเล็กน้อ ยเมื่อแทนที่ ใน
อัตราส่วนผสมร้อยละ 90 โดยอัตราส่วนผสมร้อยละ 80 (S20:BF80) ให้
ค่า CBR สูงสุดที่ร้อยละ 81 เหมาะสมและสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน
ชั้นรองพื้นทางตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทางมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณบริษัท พิพัฒน์กร จำกัด (จ.ตาก) เป็นอย่าง
สูง ที่ให้การสนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากการแต่งแร่เฟลด์สปาร์ รวมถึงข้อมูล
ประกอบอื่นๆ เพื่อดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณ กิตติพงษ์
กาวิชัย คุณทิชาพงษ์ สุชาติวุฒิ และคุณนาราดาร์ แว่นทอง ที่เป็นกำลัง
สำคัญ ทำให้งานวิจัยนี้ดำเนินการเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุดและค่า CBR
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Abstract

1. Introduction

Currently hemp is promoted worldwide for its many uses,
however, in Thailand it is still limited and in the trial period.
All parts of hemp can be utilized; the flowers, leaves and roots
are used for medicinal and treatment purposes, food
supplement, vitamins, etc. The stalk fibers are used in the
fabric industry and are being researched for applications in the
energy and other high-tech industries. The leftover stalk or
hemp shiv is used as wood replacement or applied in the
construction industry in various forms in countries where hemp
is grown and used in the industrial scale but in Thailand they
are still left as unmanaged or invaluable waste. Hemp shiv
possesses characteristics of desirable construction materials in
hempcrete and hemp concrete blocks replacing coarse
aggregates. There are many researches on its abilities as wall
materials showing that they have the potential of being used
as non-load baring walls. However, the amount of hemp shiv
required to sustain production will require land use change
from edible to non-edible economic crop. This is very risky and
the result may increase the vulnerability to the effects of
Climate Change. Thus, the objective of this study is to assess
the sustainability of hemp shiv as alternative materials for the
construction industry in Thailand based on sustainability
indicators on environment, social and economic impacts of
industrial hemp and CO2 offset for using hemp as coarse
aggregates and also to explore the economic feasibility and
increased potential for upcycling hemp waste as construction
products.

Globalization, urbanization, increased population are
phenomena that requires supporting facilities and are the main
reason for increased construction requirements. According to
the Global Status Report 2017 the building and construction
sector is responsible for 39% of the energy-related CO2
emissions [1]. The amount of CO2 emissions from developing
countries’ construction activities make up 60% of the global
emission from the construction sector with 92% of that being
indirect emissions [2]. Like any other industry, the construction
industry must change and adapt to the changing demands and
to the changes in the availability of raw materials, cost of
extraction and global practices. As the Climate Change situation
is showing more severe impact on the global scale, the
necessity and urgency to move from cement-based
conventional construction to more sustainable options is a way
to adapt to the situation and mitigate potential problems in the
construction industry at the same time.
The use of agricultural wastes and other types of wastes
have been considered and are found to be sufficient as partial
replacements for aggregates in construction materials. The
applications created options for reducing the use of virgin
materials and offers improved qualities such as thermal
insulation [3, 4, 5]. Thailand’s 20 year national strategy gives
importance to environmental issues and lowering carbon
emissions from all sectors. Existing field crops such as rice,
animal feed corn, cassava and pineapple, and plantation crop
such as oil palms, coconut trees, rubber trees and durian are
all plausible substitutes for aggregate mixtures in construction
materials; however, they are already being used as animal
feed, natural fertilizers, etc. Hemp is another crop that has

Keywords: Sustainable Construction, Eco-materials, Upcycling,
Green Economy, Land Use Change, CO2 Offset

MAT26-1

1878

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

potential as alternative for construction materials due to the
added properties hemp fibers brings to the mixture. Hemp is
known to be used as insulators and wall materials in countries
where it is industrialized, however, the recent introduction of
hemp in Thailand and the movement to legalize it as another
option for economic crop is still a controversial topic. Thus
apart from the engineering properties and applications, it is
important to consider the sustainability issues involving the
application. Hence, this study will review the sustainability
aspects of using hemp shiv as alternative materials for the
construction industry in Thailand.

2. Sustainability Indicators Review of Hemp Shiv
as Alternative Materials for Construction
Industry in Thailand
2.1 Sustainability Indicators in Construction
Ever since sustainable development was defined in
1987 in the Brundtland report as, “Development that meets
the needs of the present without compromising the needs of
the future generations to meet their own needs,” it became
one of the basis of consideration for many sectors, especially
those involving consumption of natural resources. In 1991, the
International Union for Conservation of Nature (IUCN), United
Nations Environment Program (UNEP) and World Wildlife Fund
(WWF) proposed that sustainable development is the
improvement in the quality of life for humans while
accounting for the carrying capacity of the ecosystem. More
recently, the quality of life of people in terms of communities
and sustainable cities is recognized globally under the United
Nations’ Sustainable Development Goals 9 and 11 and
nationally under the National Economic and Social
Development Plan No. 12 and was applied into Thailand’s 20
years Master Plan for National Development. Consideration of
sustainability in the construction sector also covers all the
three pillars including social, economic and environment
pillars.
Huang et al. [2] studied the carbon emission of the global
construction sector using the world input-output database
developed by the 7th Framework Programme of the European
Commission and found that in 2009, the total global CO2
emission from the construction sector is 23% based on global
economic activities. Comparison of direct and indirect energy
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consumption found that indirect activities such as resource
extraction use significantly more energy than direct construction
activities. The production of cement makes up 14% of the nonenergy consuming CO2 emission from indirect construction
activity.
Rault, Ralegaonkar, and Mandavgane [4] reviewed options
for selected industrial and agricultural wastes in developing
countries such paper processing residues, cigarette butts, fly
ash, textile effluent treatment plat (ETP) sludge, polystyrene
foam, plastic fiber, straw, polystyrene fabric, cotton waste, dried
sludge from industrial waste water treatment plant, rice husk
ash, granulated blast furnace slag, rubber, kraft pulp production
residue, limestone dust and wood sawdust, etc. were used at
different percentages in brick making in order to explore its
application into construction material. It was found that using
waste as substitute materials produced light-weight bricks which
are good for transportation management. Results of the study
indicated that a combination of waste material can be used
with paper pulp and paper processing residue to product wastecreate bricks that are environmentally sound, economical
friendly and passes engineering requirement for application.
Paper pulp and paper processing residue on its own have
approximately 12 times higher comprehensive value than
required by IS 107-1992 however, its water absorption is also
much higher. Enhanced performance of waste-create bricks
should also be considered along with the physic-mechanical
and chemical properties of bricks. The density, thermal
conductivity and comprehensive strength are basic
requirements whereas economic viability is an indicator that
should be considered for green material.
According to Yilmaz and Bakiş [5], environmental
sustainability must take into consideration the carrying capacity
of the environment and ecosystem, the time it takes for
resources to revive itself, contamination and effects from
harvesting resources and the trade-offs that comes with it, and
how to minimize the effects of human activities on the
environment. Economic sustainability is ideally the power to
produce and buy goods without limitations. However, with
consideration of resources availability, economic sustainability
cannot be sustained if resources are depleted and recovery
cycle is not sufficient to provide for production and
consumption. Social sustainability is such that the future
generations have access to resources that can sustain their
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livelihoods. The activities in the construction sector consume a
lot of resources and energy and also produce a lot of pollution
creating negative impacts on the environment and society. An
approach that will help create sustainability in the construction
sector is to adapt the design and concept of building and
infrastructures so that they are more concerned for the natural
resources and environment as well as the life cycle of the
materials and the finished building/facility. Applying the life
cycle concept to construction will increase sustainability in the
construction sector from the planning stage and throughout its
work cycle, including material selection and waste
management. Other than that, land use change is a major
concerned and proper planning is required. Specific
properties of materials such as low embedded-energy materials
and low impact virgin material process are also part of the
indications for sustainability in construction. One hold-back is
that the demand for eco-materials is still low due to the price
of products and mind-set of consumers.
Colangelo and, Forcina et al [6] explored the sustainability
of waste-mixed concrete based materials by applying the
ISO14040 standard. The life-cycle inventory was used to
determine and compare the energy consumption between
virgin material extraction and raw aggregates production. The
input materials included Portland cement, water, natural
aggregates and recycled aggregates together with fuel, energy
and water during transportation and production were
considered to determine the resultant GHG and land emissions.
Results showed that using recycled aggregates will contribute to
lowering Global Warming (GW) and the improvement of
environment problems from the construction sector.
Panyakaew and Fotios [7] studied the application of agrowaste as thermal insulator in construction materials for
residential buildings to address the issue of availability of
natural resources for construction materials which is limited to
the construction industry and thus a threat to the sustainability
of the industry. Agro-industrial and other solid wastes are
options for raw materials for construction materials that solve
the problem of resource limitations for the construction
industry and also the waste management problem for industrial
and solid wastes. Agro-wastes can be used to produce variety of
construction materials such as particle boards, thermal insulators,
masonry composites/bricks, cementitious/ pozzolana/binder materials,
used as aggregates, fiber reinforcement, and reinforcement materials.
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The proportion of each type of waste into the material varies
depending on the required engineering properties for the
products and its applications. Mechanical properties tested
for rice husk, bark, and ash at 10, 20 and 30% and a w/c ration
of 0.28% resulted in compressive strength at 28 days of 86, 88
and 85 MPa for the designed strength of 78 MPa. For palm oil at
the same cement replacement and water ration percentages
resulted in comprehensive strength at 28 days of 81, 86 and 80
MPa. It was found that the fiber reinforced cement is
becoming popular because it also offers lightweight option as
well as good thermal-acoustic properties and has economic
viability.
Gan, Zou, Ye, Skitmore and Xiong [8] took another approach
in looking at the sustainability of the construction sector. It is
important that there is a demand in the market for the ecomaterials otherwise it will not make sense economically to
produce the materials even though the construction market is
increasing rapidly due to urbanization. There must be
supporting policy as well as economic viability and
consciousness of end users. Sustainability in construction
does not always require high technology, however, the
confidence of the users may require advanced technology in
the production process which causes problems for developing
countries. Another obstacle is the availability of standards
and codes for the materials which will be a limitation for the
material to enter the market. A survey questionnaire was
designed and performed to find out the preferences of the end
users and 25 critical factors which influence owners to choose
sustainable construction materials were identified. Results of
the survey found that economic feasibility is the most critical
factor influencing the application of sustainable construction
methods and materials.
Ferrer, Thomé and Scavarda [9] reviewed the concept of
sustainable urban infrastructure and concluded that the
concept is multi-leveled and is interlinked between climatechange issues, economic growth, urban growth, environmental
costs, resources availability, decisions and supporting systems
and urban infrastructure system. The concept itself has
evolved through the years with the evolution and growth of
society as well as advances in city infrastructure. The most
recent criteria for sustainable urban infrastructure involves
disaster mitigation, having a low maintenance but highly
efficient city system, being a resilient city and providing livable
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conditions adaptable to the induced changes of climate change
situation.
Karakoç [10] studied alternative materials or designed
housing to be marketable and accepted by consumers it must
first be supported by government mechanisms such as policies
or regulations. Therefore, the criteria for materials used in green
housing, eco-friendly houses, energy efficient homes, etc. are
important for practical applications. At the present, there are
standards for alternative materials issued by the International
Standardization Organization (ISO) such as the sustainable
building construction under ISO 14040, construction materials
under ISO 21930 and consideration criteria under ISO 21931.
Some tools developed for the assessment of the efficiency in
environmental performance in the construction practices such
as ATHENA Impact Estimator for Buildings & Eco Calculator and
Building for Environmental and Economic Sustainability (BEES)
software.
The study identified sustainability in the
construction sector into 4 main pillars, environmental
performance of the material, building performance of the
material, economic performance of the material and material
characteristics.
Khasreen, M.M., Banfill, P.F.G., and Menzies, G.F. [11]
reviewed the life cycle assessment (LCA) tool and recommends
it for use to determine the environmental impact of buildings in
detail. LCA will be able to identify the impacts at every stage
of the construction and throughout its life span and can work
with multilevel datasets.
Liew [12] presented that the commonly used wastes in
construction practices are from 3 sectors, agriculture (rice husk
ash, corn cob ash and sawdust ash), industrial (fly ash, silica
fume and granulated blast furnace slag) and municipal wastes
(glass, plastic and paper). Biocomposites construction products
are being studied in a wide range as they are based on
renewable resources but there are some complexities and
challenges in terms of engineering properties for the materials
in terms of applications. A mixture of agricultural waste is
also a possibility to achieve required strength for the product
[13].
Krizmane, M., et al. [13] explored the key criteria for existing
sustainable building rating tools and suggested that applications
should be consistent with local regulations, certification systems
should be applied and tools such as LEED and BREEAM
certification systems can be used for measuring energy
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efficiency. This can be used for determining the sustainability of
the building performance after the construction phase.
However, although existing tools can provide confidence for
quality according to the sustainability principles, policy
framework, legislation and market support is still required for
end users or owners to decide to apply sustainable design for
buildings and utilize sustainable construction materials so that
they can be marketed.
Nielsen [14] used the life cycle tool to assess Carbon
footprint of concrete buildings based on the Danish cement and
concrete industry case study. It was concluded that during the
production phases the carbon footprint of concrete is higher
compared to light-weight materials. Alternative materials for
cementitious materials will greatly reduce the carbon footprint
of concrete because most of the emissions are in that process.
When concrete building becomes of age it should be torn down
and the material should be reused in other applications that
are safe in order to offset the CO2 created. The differences
between concrete structures and light-weight structure in terms
of CO2 footprint can be anywhere from 10 to 50 years.
Danso, H. [15] reviewed studies on properties of sustainable
construction materials which are commonly used and identified
the 25 indicators for sustainable construction materials based
on the three pillars of sustainability. Of these indicators, 12 was
suggested for use as the baseline for future studies exploring
the sustainability of construction materials including 3 indicators
for environmental sustainability, 4 indicators for social
sustainability and 5 indicators for economic sustainability.
The environmental sustainability indicators include human
toxicity, climate change and solid waste. Social indicators
include adaptability, thermal comfort, local resources and
housing for all. Economic sustainability includes maintenance
cost, operation cost, initial cost, long-term savings, and life span
of the material.
2.2 Potential of Hemp Shiv as Alternative Construction
Material
Pantawee, Sinsiri, Jaturapitakkul, and Chindaprasirt [16]
studied the potential of hemp shiv for use as coarse aggregates
in concrete based material. It was found that hemp concrete of
1420-1470 kg/m3 density aged 28 days had the comprehensive
strength of 15.0-17.0 MPa and water absorption content of 14.516.5% for Al2(SO4)3 treated hemp shiv. This was one of the
earlier studies on the application of hemp in construction
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materials in Thailand.
The study on the physical and
mechanical properties of hemp concrete resulted in satisfactory
basic block material indicating that hemp can be used to
replace coarse aggregates in the concrete-based material [16].
Arrigoni, A., et al. [17] performed life cycle assessment of
natural building materials looking at the role of carbonation,
mixture components and transport in the environmental
impacts of hempcrete blocks. The study showed that the use
of hempcrete is growing quickly across Europe and North
America because they can use build on site techniques and this
lowers the emissions from transport in its life cycle.
Hempcrete blocks stores high amount of carbon and as building
materials they will be removing more carbon than they emitted
during the growth and block production process. CO2 is also
absorbed during carbonation process which takes up to 240
days. It is suggested that consideration of indirect land use
change should be considered as part of the environmental
impact assessment if hemp will be grown on the industrial scale
to support the construction industry.
This may limit the
biomass stock required and thus limit the market for hempcrete
or other hemp-based construction materials.
Florentin, Y., et al. [18] suggests that using hemp-lime biocomposite building materials has advantages over other
materials because of the unique properties of hemp in carbon
sequestering.
Hemp-lime composites may be further
developed into load baring construction materials. The biofibers are applicable for use in construction requirements and
are potential alternative as efficient mitigation option for
construction materials. Furthermore, hemp-lime material may
contribute to long-term reduction of energy requirement in
buildings.
Dhakal, U., et al.[19] studied a bio-aggregate based
composite material, hempcrete, and found that the material
has low thermal conductivity (0.074 to 0.103 W/mK) and it is an
effective moisture buffer. Hempcrete materials can absorb noise
better than pure concrete materials and also has high carbon
sequestration index. Hemp is good quality bio-light-weight
aggregate, however, it will also make the blocks have lower
comprehensive strength as it has higher porosity. At the same
time, marketing of hempcrete is limited to the niche market.
Elfordy, S., et al. [20] found that the flexural strength of
hemp and lime ranges from 0.832-1.191 MPa for mixture density
of 430-607 kg/m3.. This is relatively low compared to other
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materials. It should also be noted that the higher the density
the lower the thermal resistance.
Wahyuni, A.S. et al [21] tested the performance of rice husk
ash, sea shell ash and bamboo fiber as additives to concrete
mixture. Test results show that the tensile strength is increased
with the addition of all 3 materials with bamboo fiber
reinforced concrete as the most comparable to that of normal
concrete.
Pittau et al. [22] performed a study focusing on the
application of bio-based materials in wall structure applications
and in addition to that studied the CO2 emission reduction
potential using life cycle inventory (LCI), life cycle assement
(LCA) and dynamic life cycle assement (DLCA) to identify GWI
and GWP. Results showed that the material’s performance in
the walls were good, with the addition of walls with straw and
hempcrete and hemp shiv showing negative Global Warming
Index (GWI). However, the study suggested that further studies
should be performed for the magnitude of impact on climate
change if large scale plantations are encourage to secure supply
of bio-composites even though they are good alternatives for
cementitious materials.
Çomak, B., et al. [23] found that the comprehensive
strength of cement motar is improved with 2-3% of added
hemp fiber and they have good adherence to cement. The
suggested fiber length is 12 mm for best results as
reinforcement materials. The sample mixtures have densities of
2065 kg/m3 and 2156 kg/m3.
Shahzad [24] concluded that as hemp fibers are being used
as reinforcement materials more and more they still have their
weakness in water absorption. Application of hemp fiber to
replace synthetic fibers will require enhancement of fiber
properties. However, the tensile properties of hemp fibers are
sufficient for use in composite materials as substitution for glass
fiber in general.
Ingraol, C. et al. [25] concluded that the production cost of
hemp-based construction material will be higher than
conventional raw materials. However, its quality and properties
are competitive in the growing eco-market and green economy
trend. In this regards, enabling policies such as the EU’s policy
to support producers of hemp-based materials should be
considered to encourage the application of hemp in the
production of construction material market and industry.
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3. Discussion
The reviewed literatures suggest that hemp shiv have
positive potential as eco-materials in the sense that they make
energy efficient construction materials, are renewable resources,
and have CO2 offset potential both during supply production
and as a finished product.
These traits contribute to the
sustainability of construction sector. However, for Thailand,
sustainability criteria for promoting industrial hemp that should
be considered should include land use change from food
production land to industrial hemp land as suggested by [5-6],
[15], [22].
The 12 baseline sustainability indicators for
sustainable construction materials suggested by [15] are
relevant but should also be customized for more details for
hemp. Upcycling hemp shiv is an option to create green
economy but the market demands and the economic viability
must be considered [5], [8], [19].
This is because hemp
production in Thailand is not industrialized and in order to
sustain the production of construction materials using hemp on
the industrial scale the environmental, economic and social
requirements will need to be prioritized in details.
Studies reviewed show that preliminary properties of hemp
applications in construction materials are consistent with the
growing need for green construction. It has the potential and
will contribute to lowering the carbon footprint of construction
material production and building at the end of use.
Moreover, if hemp is produced on the industrial scale, the use
of shiv in construction materials will be a way to upcycle the
waste material from the industry and support the circular
economy and green economy concepts which are consistent to
Thailand’s development strategy.
Further studies will be
required to identify the appropriate mixture for construction
material using hemp and other agro-waste. However, some
materials such as rice husk or corn cob studied [4, 21] may not
be good options for Thailand because they are already being
used in other industries. More precise details on economic
efficiency should be explored to verify the cost-effectiveness of
the investment.
Hemp shiv as waste materials from the industry on its own
are carbon-negative and the hemp-added eco-material
products can account for CO2 offset in the other parts of the
building construction lowering the overall CO2 emission of a
building [6], [11]. Existing sustainability assessment tools such
as ISO 14040, ISO 21930, ISO 21931, LEED and Building for
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Environmental and Economic Sustainability (BEES) [10], [13]
should be applied with projected information for hemp
production in Thailand.
It should be noted that production of basic hempcrete and
hemp concrete or even in-place construction using hemp-lime
mixture doesn’t require high technology or applications.
However, for mass production more advanced technology
should be adopted and apply to ensure long term economic
efficiency for the production process. Also, to ensure market
access of hemp construction products in Thailand, a survey
assessing end-user requirements and acceptance level should
be performed. The mindset of the end-users in developing
countries like Thailand may not be willing to pay much more
for eco-materials than what they are paying for conventional
materials even though they are aware of the climate change
problem and environmental issues. The survey may include
questions that will help collect information which will be useful
for future design and development of construction products
from hemp. In addition to the GWP and CO2 offset potential
[17], [22], other benefits of hemp composite materials such as
thermal conductivity [19], improved physical and mechanical
properties [16], [18-12], and [23] should also be considered.
International market such as Europe and North America where
there are demands for hempcrete [17] may be an alternative
option for market access, however the transportation process
cost and CO2 footprint will increase drastically so the trade-off
and eco-efficiency should also be considered. The information
can then be used to support decision making process in more
detail.
The local details of each indicator should be further
identified and explore. Using hemp shiv in its basic form may
be a low technology production method but it offers physically
and mechanically usable lightweight eco-material product.
More advanced applications such as hemp fibers in other forms
for reinforcement materials are also an option and further
studies are encouraged.
Non-cementitious based materials
such as hemp-lime composites or hempcrete [18-19] are
products that have potential as eco-materials for construction
but improvements are required in terms of strength and design
to enhance its applications in construction and make them
more marketable.
Another concern on industrializing hemp production which
is a major sustainability criteria is land use change which may
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impact food security and create social conflict. Enabling legal
frameworks for implementation and applications should be
discussed and knowledge and information should be
disseminated to stakeholders, specifically farmers so they can
make informed decisions before they alter their food crop land
to hemp production fields.
From the above discussion and considerations, the
sustainability indicators for hemp shiv applications as ecomaterials in construction based on suggested indicators by [15]
that should be highlighted are suggested as follows.
Environmental indicators: human toxicity, climate change,
solid waste and land use change.
Economic indicators: market access, supply, maintenance
cost, production cost, initial cost, long-term savings, and life
span of the material.
Social indicators: adaptability, thermal comfort, local
resources, food security.
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sustainability indicators should be used to carry out
subsequent studies for future promotion of application of
hemp shiv in the construction material production for
Thailand’s construction industry.

5. Further work
Further work will include identifying sustainability indicators
for industrial hemp production in Thailand based on the
sustainability indicators review using qualitative survey. This will
be followed by a quantitative study on CO2 emissions related
to hempcrete in Thailand will be carried out using LCA
methodologies together with other sustainability assessment
tools such as ISO 14040, ISO 21930 and ISO 21931 based on
the sustainability indicators identified. In parallel to that, the
results of the application of hempcrete as wall materials in
terms of energy efficiency, thermal conductivity and indoor air
quality will be assessed.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากำลั ง อั ด โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น และ
อัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ผสมกากดินล้างและซิลิก้าฟูม โดยใช้สัดส่วนของเถ้าลอยแคลเซีย มสูงต่อ
กากดิ น ล้ า งต่ อ ซิ ลิ ก าฟู ม เท่ า กั บ 100:0:0, 90:10:0, 90:5:5, 80:20:0,
80:15:5, 80:10:10, 70:30:0, 70:25:5, 70:20:10 และ 70:15:15
ตามลำดับ งานวิจัยนี้ใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดีย ม
ไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 10 โมลาร์ เป็นสารละลายด่างในส่วนผสม
โดยทำการทดสอบระยะเวลาการก่ อ ตั ว กำลั งอั ด โมดู ลั ส ยื ด หยุ่ น และ
อั ตราส่ว นปั ว ซองของคอนกรีตที่มี ก ารแข็ งตัว เร็ว ผลการทดสอบ พบว่า
การใช้กากดินล้างแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงสำหรับการผลิต คอนกรีตที่มี
การแข็งตัวเร็วช่วยชะลอระยะเวลาการก่อตัวได้ กำลังอัดและโมดูลัสยืดหยุ่น
ของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณ
การใช้ ก ากดิ น ล้ า งและซิ ลิ ก าฟู ม จากผลการทดสอบสามารถสรุป ได้ ว่ า
คอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมกากดินล้างร้อยละ
10 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนผสมควบคุม
คำสำคัญ: คอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว, เถ้าลอยแคลเซียมสูง, กากดินล้าง,
ซิลิกาฟูม, สมบัติเชิงกล

Abstract
This article aims to study the compressive strength, elastic
modulus and Poisson’s ratio of rapid hardening concrete made
from high-calcium fly ash incorporated with clay residue (CR)
and silica fume (SF). The FA:CR:SF ratios were 100:0:0, 90:10:0,
90:5:5, 80:20:0, 80:15:5, 80:10:10, 70:30:0, 70:25:5, 70:20:10 and
70:15:15, respectively. Sodium silicate solution with 10 molar
sodium hydroxide solution were used as alkaline solutions in
the mixture. The setting time, compressive strength, modulus of
elasticity, and Poisson’s ratio of rapid hardening concrete were
investigated. Test results found that the usage of CR to replace
FA for manufacturing rapid hardening concrete could delay its
setting time. The compressive strength and elastic modulus of

FA rapid hardening concrete tended to decrease with an
increase in both CR and SF. It can be concluded that rapid
hardening concrete made from FA with 10%CR was a marginal
increase compared to the control mix.
Keywords: Rapid hardening concrete, High-calcium fly ash, Clay
residual, Silica fume, Mechanical properties

1. บทนำ
ปัญ หาสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากกระบวนการผลิตปู นซีเมนต์ที่มีการ
ปล่อ ยก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์สู่บ รรยากาศปริมาณมาก และปั ญ หาการ
กำจัดของเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการวิจัย
และพัฒนาที่จะลดปัญหาดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่จะนำ
วัส ดุ เหลื อ ทิ้ งจากอุ ต สาหกรรมมาผลิ ต เป็ น วั ส ดุ ใหม่ ม ากขึ้ น โดยใช้ เป็ น
วัสดุป ระสานแทนปู นซี เมนต์ ห รือ ลดปริมาณการใช้ปู น ซีเมนต์ ให้ น้อ ยลง
หนึ่งในนั้นคือ วัสดุอัลคาไล [1]
วัสดุอั ลคาไลสามารถสังเคราะห์ ได้จ ากวัตถุ ดิบ ที่มีส่ว นประกอบของ
ซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) นำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายที่เป็น
ด่าง เช่น สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์แ ละสารละลายโซเดีย มซิลิเกต
ทำให้เกิดปฏิกิริยาและเกิดการแข็งตัวและสามารถรับกำลังได้ วัสดุตั้งต้นที่
นิยมใช้ในการผลิต ได้แก่ เถ้าลอย เถ้าแกลบ เถ้าปาล์มน้ำมัน และเถ้าชาน
อ้อย เป็นต้น [1, 2]
ในประเทศไทยนิยมใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
องค์ประกอบหลักทางเคมีของเถ้าลอยประกอบด้วยซิลิก า อะลูมินา และ
แคลเซี ย มที่ มี ป ริ ม าณสู งเป็ น หลั ก จากรายงานวิ จั ย พบว่ า เถ้ า ลอยที่ มี
ปริมาณแคลเซียมสูงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตวัสดุ
จีโอโพลิเมอร์ [3] อย่างไรก็ตามการใช้เถ้าลอยที่มีปริมาณแคลเซียมสูงเป็น
วัสดุตั้งต้น ในการผลิต คอนกรีต ยังคงต้อ งมีก ารปรับ ปรุงสมบั ติเชิงกลให้ ดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้น กระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบเสริมที่มีองค์ประกอบ
ของซิลิกาเข้ามาทำปฏิกิริยาร่วมกับเถ้าลอยที่มีปริมาณแคลเซียมสูง เพื่อให้
ได้ผลผลิตแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสารประกอบนี้มี
สมบัติในการยึดประสานมากขึ้นภายในระบบของวัสดุอัลคาไล
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จากงานวิจัยที่ผ่านมา การใช้ซิลิกาฟูมหรือไมโครซิลิกาที่มีปริมาณของ
LOI
1.30
1.51
ซิลิกามากกว่าร้อยละ 90 ผสมในคอนกรีตทำให้สมบัติ เชิงกลของคอนกรีต
ดีขึ้น เนื่องมาจากซิลิกาฟูมมีความละเอียดสูงมากทำให้สามารถลดค่าความ ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว (kg/m3)
พรุนและเพิ่มปริมาณของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตได้มากขึ้น [4] นอกจากนั้น
สัญลักษณ์
FA
CR
SF NH NS RS
วัสดุ อี ก หนึ่ งชนิ ดที่ มี ป ริมาณของซิ ลิก าสูง คือ กากดิ น ล้า ง ซึ่งจากข้ อ มู ล 100FA0CR0SF 427
118 118 489
กระบวนการผลิตเซรามิก วัตถุดิบที่ใช้จะเป็นดินขาวซึ่งมีปริมาณของซิลิกา 90FA10CR0SF 385 43
118 118 490
มากกว่าร้อยละ 45 [5] จึงน่าจะเป็นแหล่งให้ซิลิกาที่น่าสนใจสำหรับการผลิต 90FA5CR5SF
385
21
21 118 118 489
คอนกรีต
80FA20CR0SF 342
85
118 118 491
ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและ 80FA15CR5SF 342 64
21 118 118 489
อัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง 80FA10CR10SF 342 43
43 118 118 488
ผสมกากดิ นล้ า งและซิลิ ก าฟู ม ซึ่ งผลการทดสอบที่ได้ รับ ช่ ว ยให้ เข้ า ใจถึ ง 70FA30CR0SF 299 128
118 118 491
พฤติกรรมของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมกาก 70FA25CR5SF 299 107 21 118 118 490
ดินล้างและซิลิกาฟูมและเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาคอนกรีตที่มีการ 70FA20CR10SF 299 85
85 118 118 489
ก่อตัวเร็วใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมต่อไปในอนาคต
70FA15CR15SF 299
64
64 118 118 488

-

CA
1201
1202
1199
1204
1201
1198
1206
1203
1199
1196

2. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ
2.1 วัสดุทใี่ ช้ในการทดสอบ
เถ้าลอยแคลเซียมสูง (FA) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และกากดินล้าง (CR)
จากกระบวนการผลิตเซรามิ ก จังหวัดลำปาง และซิลิกาฟูม องค์ประกอบ
ทางเคมีของเถ้าลอยแคลเซียมสูง กากดินล้าง และซิลิกาฟูมดังแสดงในตาราง
ที่ 1 จะเห็นว่าเถ้าลอยประกอบด้วยซิลิกา (SiO2) อะลูมินา (Al2O3) เหล็ก
ออกไซด์ (Fe2O3) และแคลเซี ย มออกไซด์ (CaO) เป็ น หลั ก ซึ่ งปริ ม าณ
ผลรวมของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 เท่ า กั บ 60.92 เปอร์เซ็ น ต์ และ CaO
เท่ากับ 25.79 เปอร์เซ็นต์ เถ้าลอยที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้จึงจัดอยู่ในเถ้าลอย
Class C ตามมาตรฐาน ASTM C618 [6] ส่ว นกากดิน ล้า งและซิ ลิก าฟู ม
ประกอบด้วยซิลิกาเป็นหลัก ส่วนมวลรวมละเอียดใช้ทรายแม่น้ำ และมวล
รวมหยาบใช้หินปูนย่อยขนาด 3/8 นิ้ว
สารละลายด่างที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ เข้ ม ข้ น 10 โมลาร์ (NH) และสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เกต (NS) ที่ มี
องค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง Na2 O เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 12.37, SiO2 เท่ า กั บ
ร้อยละ 29.94 และ H2O เท่ากับร้อยละ 57.69 โดยน้ำหนัก

2.2 อัตราส่วนผสมและเตรียมตัวอย่าง
อั ตราส่วนผสมของคอนกรีตที่มีก ารแข็ งตัวเร็ว ดังแสดงในตารางที่ 2
โดยใช้สัดส่วนของเถ้าลอยแคลเซียมสูงต่อกาก ดินล้างต่อซิลิกาฟูมเท่ากับ
100:0:0, 90:10:0, 90:5:5, 80:20:0, 80:15:5, 80:10:10, 70:30:0,
70:25:5, 70:20:10 และ 70:15:15 ตามลำดั บ ในการผสมคอนกรีต ใช้
อัตราส่วนสารละลายต่อ วัสดุประสานเท่ากับ 0.55 อัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NS/NH) เท่ากับ 1.0 และ
ใช้สารพลาสติกไซเซอร์ (SP) ร้อยละ 1 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน
ขั้นตอนการผสมคอนกรีตประกอบด้วย การผสมเถ้าลอยแคลเซียมสูง
กากดินล้างและซิลิกาฟูมให้เข้ากัน จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ความเข้มข้น 10 โมลาร์ ผสมเป็นเวลา 1 นาที เติมมวลรวมละเอียดและ
มวลรวมหยาบผสมเป็นเวลา 1 นาที และเติมสารละลายโซเดียมซิลิเกต และ
สารพลาสติก ไซเซอร์ ผสมอี ก ครั้งให้ เข้ า กัน ประมาณ 1 นาที การเตรีย ม
ตัวอย่างคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วดังแสดงในรูปที่ 1

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยแคลเซียมสูง กากดินล้าง และ
ซิลิกาฟูม
Chemical compositions
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K 2O
SO3

FA (%)
31.32
13.96
15.64
25.79
2.94
2.83
2.93
3.29

CR (%)
77.48
9.74
2.43
0.54
0.02
0.01
5.61
1.01

SF (%)
92.00
0.70
1.20
0.20
0.20
0.40
0.10
-
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 t 2 −  t1
 2 − 0.00005

(2)

เมื่อ E หมายถึง โมดูลัส ยืดหยุ่นของคอนกรีต (GPa), S2 หมายถึง
ความเค้นอัดของคอนกรีตที่ร้อ ยละ 40 ของกำลังอั ดประลัย (MPa), S1
หมายถึง ค่าความเค้นอัดที่เกิดความเค้น 0.00005 (MPa),  2 หมายถึง ค่ า
ความเครียดที่ทำให้เกิดความเค้นเท่ากับ S2,  หมายถึง ค่าอัตราส่วนปัว
ซองของคอนกรีต,  t 2 หมายถึง ค่าความเครียดด้านข้างที่ตำแหน่งกึ่งกลาง
ตัวอย่างคอนกรีตเมื่อมีความเค้นเท่ากับ S2,  t1 หมายถึง ค่าความเครียด
ด้านข้างที่ตำแหน่งกึ่งกลางตัวอย่างคอนกรีตเมื่อมีความเค้นเท่ากับ S1

(ข) ลักษณะการบ่มคอนกรีตที่อุณหภูมหิ ้องควบคุม
รูปที่ 1 วิธีเตรียมตัวอย่างคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล

รูปที่ 2 การทดสอบกำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซอง
ของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว
2.3 เตรียมตัวอย่างและการทดสอบ
หลังจากกระบวนการผสมเสร็จแล้ว ทำการเทลงแบบหล่อทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 100 สูงเท่ากับ 200 มิลลิเมตร และกระทุ้งตาม
มาตรฐาน ASTM C39 [7] แล้ว ทำการห่ อ ด้วยฟิล์มพลาสติก เพื่อ ป้ องกัน
การสูญเสียความชื้นของตัวอย่าง และเก็บไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ เท่ากับ
25 องศาเซลเซียส และถอดแบบเมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังจากการเทตัวอย่าง
ลงแบบ จากนั้ น ทำการห่ อ ด้ ว ยฟิ ล์ ม พลาสติ ก เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย
ความชื้ น อี ก ครั้ง ดั งแสดงในรูป ที่ 1ข และเก็บ ตั ว อย่า งไว้ที่ ห้ อ งควบคุ ม
อุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส จนครบอายุการทดสอบตัวอย่างที่อายุ
การบ่มเท่ากับ 7 วัน โดยผลการทดสอบใช้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบจำนวน
3 ตัวอย่าง
การทดสอบกำลั งอั ด ของคอนกรีต ที่ มี ก ารแข็ งตั ว เร็ว วิ เคราะห์ ตาม
มาตรฐาน ASTM C39 [7] ส่วนค่า โมดูลัสยืดหยุ่นและอั ตราส่ว นปั ว ซอง
ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM C469 [8] ดังแสดง
ในรูปที่ 2 สำหรับการวิเคราะห์ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นหาได้จากสมการ (1) และ
อัตราส่วนปัวซองหาได้จากสมการ (2)
E=

S1 − S2

 2 − 0.00005

3.1 กำลังอัด
ผลการทดสอบกำลังอั ด ของคอนกรีต ที่มีก ารแข็ งตัว เร็ว จากเถ้ า ลอย
แคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดินล้างและซิลิกาฟูม ดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า
การใช้กากดินล้างและซิลิกาฟูมแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงส่งผลให้ก ำลังอัด
ของคอนกรีตมีแ นวโน้มลดลง อาจเนื่อ งจากว่าการเพิ่มขึ้ นของอั ตราส่ว น
ซิลิกาต่ออะลูมินาในระบบของการผลิตคอนกรีต จากการใช้กากดินล้างและ
ซิลิก าฟู ม ในส่ ว นผสมเกิ นปริมาณที่ เหมาะสมต่ อ การพั ฒ นากำลังอั ด ของ
คอนกรีต อี ก ทั้ ง ซิ ลิ ก าจากกากดิ น ล้ า งเป็ น ซิ ลิ ก าที่ ไม่ มี ค วามว่ อ งไวมาก
เมื่อพิจ ารณาเปรีย บเทียบกับ ซิลิก าจากเถ้ าลอย ส่งผลให้ก ารทำปฏิกิริย า
จีโอโพลิเมอไรเซชั่นเพื่อให้ได้ผลผลิตโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (NASH)
หรือจีโอโพลิเมอร์เจลน้อยกว่า [9] แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของซิลิกา
จากกากดินล้างและซิลิกาฟูมน่าจะช่วยการทำปฏิกิริยาในช่ว งอายุป ลาย
ทำนองเดียวกับปฏิกิริยาปอซโซลานของระบบซีเมนต์ปกติ [10] ซึ่งผลการ
ทดสอบตามรูปที่ 3 เป็ นการทดสอบของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ วที่อายุ
เพียง 7 วัน ซึ่งเป็นไปได้ว่ากำลังอัดช่วงต้นของการใช้กากดินล้างและซิลิกา
ฟูมในส่วนผสมของคอนกรีตจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงจะช้ากว่าเมื่อพิจารณา
การใช้เถ้ าลอยแคลเซีย มสูงในส่ว นผสมเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ควรต้องมี
การศึกษากำลังอั ดของคอนกรีต จากเถ้าลอยแคลเซีย มสูง ผสมกากดินล้าง
และซิลิกาฟูมในอายุปลายเพิ่มเติม
นอกจากนี้จ ากรูป ที่ 3 ยั งพบว่า กำลังอั ด ของคอนกรีต จากเถ้ า ลอย
แคลเซี ย มสู ง ผสมกากดิ น ล้ า งร้ อ ยละ 10 (ส่ ว นผสม 90FA10CR0SF)
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย โดยสามารถให้ ค่ า กำลั งอั ด สูงถึ ง 42.0 เมกะ
ปาสคาล เมื่อเทียบกับส่วนผสมควบคุม (ส่วนผสม 100FA0CR0SF) ที่ให้ค่า
กาลังอัดเท่ากับ 41.2 เมกะปาสคาล อาจเป็นไปได้ว่าปริมาณการแทนที่ด้วย
กากดินล้างที่ร้อยละ 10 เป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการพัฒนากำลังอัดของ
คอนกรีต

(1)
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รูปที่ 3 กำลังอัดของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วที่อายุบ่มเท่ากับ 7 วัน
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของคอนกรีตที่มี
การแข็งตัวเร็วจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดินล้างและซิลิกาฟูม
(ร้อยละ 10) ที่อายุบ่มเท่ากับ 7 วัน

ตารางที่ 3 ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มี
การแข็งตัวเร็วที่อายุบ่มเท่ากับ 7 วัน
Modulus of
Symbol
Poisson’s ratio
Elasticity (GPa)
100FA0CR0SF
34.4
0.26
90FA10CR0SF
30.9
0.28
90FA5CR5SF
22.5
0.20
80FA20CR0SF
25.0
0.25
80FA15CR5SF
15.0
0.23
80FA10CR10SF
7.6
0.33
70FA30CR0SF
19.3
0.26
70FA25CR5SF
16.0
0.25
70FA20CR10SF
14.8
0.18
70FA15CR15SF
15.7
0.21
3.2 ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซอง
ผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและอั ตราส่วนปัวซองของคอนกรีต
ของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดิน
ล้างและซิลิก าฟูม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า การใช้กากดินล้างและ
ซิลิกาฟูมแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงส่งผลให้โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
มีแนวโน้มลดลง ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับ กำลังอัดของคอนกรีตจาก
เถ้ าลอยแคลเซียมสูง (รูป ที่ 3) และความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียดของคอนกรีตจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดินล้าง
และซิ ลิ ก าฟู ม (รูป ที่ 4-6) ซึ่ งการแทนที่ ด้ ว ยกากดิ น ล้ า งและซิ ลิ ก าฟู ม
ในเถ้าลอยแคลเซียมสูงเพื่อคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว พบว่า เส้นความชัน
มีแ นวโน้ม ลดลงซึ่งการที่ความชันลดลงและความเครีย ดเพิ่มขึ้ นแสดงถึ ง
คอนกรีตจะมีความเหนียวมากขึ้นและเป็นข้อดีของโครงสร้างคอนกรีต

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของคอนกรีตที่มี
การแข็งตัวเร็วจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดินล้างและซิลิกาฟูม
(ร้อยละ 20) ที่อายุบ่มเท่ากับ 7 วัน
ส่วนผลการทดสอบอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว
จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดินล้างและซิลิกาฟูม พบว่า กราฟมี
ลัก ษณะเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งความเค้ น และ
ความเครียดของโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า
การใช้ ก ากดิ น ล้ า งและซิ ลิ ก าฟู ม ทำให้ อั ต ราส่ ว นปั ว ซองของคอนกรี ต
มีแ นวโน้ม เพิ่ มขึ้ น อาจเนื่อ งจากปริมาณที่ เพิ่ มขึ้ น ของกากดิน ล้า งทำให้
เนื้อคอนกรีตมีความไม่เป็นเนื้อเดียวกันเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรม
การเสี ย รู ป ร่ า งของคอนกรี ต ซึ่ ง โดยปกติ ค อนกรี ต กำลั ง สู ง จะมี ค่ า
อัตราส่วนปัวซองระหว่าง 0.20-0.25 [11] และจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจาก
เถ้ า ลอยแคลเซี ย มสู ง มี ค่ า อั ต ราส่ ว นปั ว ซองระหว่ า ง 0.21-0.31 [12]
ส่วนคอนกรีตปกติจะมีอัตราส่วนปัวซองระหว่าง 0.11-0.21 [11] จากผล

MAT27-4

1889

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

การทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3 จะเห็ นได้ว่า ส่วนผสมที่มีค่ามากกว่า
0.31 อาจหมายถึ งคอนกรีตมีพ ฤติก รรมการเสียรูปร่างแบบบวมตัว หรือ
ขยายตัวด้านข้ างมากซึ่งสอดคล้อ งกับค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครีย ดของคอนกรีต ที่ ก ราฟจะมี ลั ก ษณะคว่ ำ เป็ น อย่ า งมาก
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อะลูมินาในระบบของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว ซึ่งโดยปกติแล้วอัตราส่วน
ซิลิกาต่ออะลูมินาที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุอัลคาไล
เพิ่มขึ้น [9]

4. บทสรุป

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของคอนกรีตที่มี
การแข็งตัวเร็วจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดินล้างและซิลิกาฟูม
(ร้อยละ 30) ที่อายุบ่มเท่ากับ 7 วัน

4.1 การใช้กากดินล้างและซิลิกาฟูมแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงส่งผลให้
กำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงส่วนผสม อาจเนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้น
ของอัตราส่วนซิลิกาต่ออะลูมินาภายในระบบ
4.2 กำลังอัดของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วผสมกากดินล้างร้อยละ 10
มีแ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย โดยสามารถให้ ค่ า กำลั งอั ด สู งถึ ง 42.0 เมกะ
ปาสคาล เมื่อเทียบกับส่วนผสมควบคุมที่ให้ค่ากำลังอัดเท่ากับ 41.2 เมกะ
ปาสคาล ที่อายุการบ่มเท่ากับ 7 วัน
4.3 การใช้กากดินล้างและซิลิกาฟูมแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงส่งผลให้
โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่มีก ารแข็ งตัวเร็วมีแนวโน้มลดลง แต่ในทาง
ตรงกั น ข้ า มอั ต ราส่ ว นปั ว ซองของคอนกรีต ที่ มี ก ารแข็ งตั ว เร็ว มี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ้ น อาจเนื่อ งจากปริมาณที่เพิ่มขึ้ นของกากดินล้างส่งผลให้ คอนกรีต
มีความไม่เป็นเนื้อเดียวกันเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเสียรูปร่าง
แบบบวมตัวหรือขยายตัวด้านข้างมาก
4.4 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่มีก ารแข็งตัวเร็วมีค่าระหว่าง 7.634.4 จิกะปาสคาล ส่วนอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วมีค่า
ระหว่าง 0.18-0.33
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เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 7 ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นต้นและก่อตัวเริ่มปลายของคอนกรีต
ที่มีการแข็งตัวเร็ว
3.3 ระยะเวลาการก่อตัว
ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วจาก
เถ้าลอยแคลเซียมสูงแทนที่ด้วยกากดินล้างและซิลิ กาฟูมดังแสดงในรูปที่ 7
พบว่า ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นของคอนกรีตอยู่ในช่วง 6–11 นาที และ
ระยะเวลาการก่ อ ตั ว เริ่ ม ปลายของคอนกรี ต อยู่ ใ นช่ ว ง 8-18 นาที
เมื่อพิจารณาปัจจัยของการใช้กากดินล้างและซิลิกาฟูมต่อระยะเวลาการก่อ
ตั ว ของคอนกรี ต พบว่ า การใช้ ก ากดิ น ล้ า งและซิ ลิ ก าแทนที่ เถ้ า ลอย
แคลเซียมสูงสำหรับ การผลิตคอนกรีตช่วยชะลอระยะเวลาการก่อ ตัวได้
อาจเนื่องจากการใช้กากดินล้างและซิลิกาฟูมช่วยเพิ่มอัตราส่วนซิลิกาต่อ
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การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เอฟจีดียิปซั่มและแคลเซียมซัลเฟตต่อสมบัติเชิงกลและการหดตัวแห้ง
ของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
Comparative Study using FGD-Gypsum and Calcium Sulfate on Mechanical Properties
and Drying Shrinkage of Alkali-Activated High-Calcium Fly Ash Mortar
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์1,* บวรรัก อินทร์จอหอ2 ขัตติย ชมพูวงศ์3 ชุดาภัค เดชพันธ์4 ศตคุณ เดชพันธ์5 และ ธนากร ภูเงินขำ6
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หน่วยวิจยั เทคโนโลยีวัสดุกอ่ สร้างอย่างยั่งยืน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ.นครราชสีมา
*Corresponding author; E-mail address: yim_kachan@yahoo.com, hanjitsuwan@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของเอฟจีดียิปซั่มและแคลเซียมซัลเฟตต่อสมบัติเชิงกลและการหดตัวแห้งของวัสดุอ ัคลาไลมอร์ต้าร์ จาก
เถ้าลอยแคลเซียมสูง โดยเถ้าลอยแคลเซียมสูงถูกแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซั่ม
ร้อยละ 5 และแคลเซียมซัลเฟตร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน
ปริ มาณการแทนที ่ ของเอฟจี ด ีย ิปซั ่มและแคลเซี ยมซั ลเฟตที ่เลื อกใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นปริมาณการแทนที่จากการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้าที่ทำ
ให้ได้ค่าการหดตัวของวัสดุอัคลาไลเพสต์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงมีค่าต่ำที่สุด
สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น
เท่ากับ 10 โมลาร์ เป็นสารละลายด่างในส่วนผสม ผลการทดสอบ พบว่าการ
แทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซั่ม และแคลเซียมซัลเฟตในเถ้าลอย ส่งผลต่อสมบัติ
ของวั สดุ อ ั คลาไลมอร์ ต ้ าร์ จากเถ้ าลอยแคลเซี ยมสู ง โดยการแทนที่ ด ้วย
เอฟจีดียิปซั่มและแคลเซียมซัลเฟตในเถ้าลอยส่งผลทำให้ค่าระยะเวลาการ
ก่อตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังช่วยพัฒนากำลังรับแรงอัดของวัสดุอัลคาไล
มอร์ต้าร์ สำหรับค่ากำลังรับแรงอัดและค่ากำลังรับแรงดั ดของสดุอัคลาไล
มอร์ต้าร์ จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงที่อายุปลายในกรณีที่มีการแทนที่ด ้ วย
แคลเซียมซัลเฟตมีค่าลดลง สำหรับการใช้เอฟจีดียิปซั่มและแคลเซียมซัลเฟต
ในวัสดุอัคลาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงส่งผลทำให้ค่าการหดตัวแห้ง
ลดลงเมื่อเทียบกับส่วนผสมควบคุม
คำสำคัญ: วัสดุอัลคาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง, เอฟจีดียิปซั่ม, แคลเซียม
ซัลเฟต, สมบัติเชิงกล, การหดตัวแห้ง

Abstract
This research presents the comparative study using FGD
gypsum (FGD) and calcium sulfate (CaSO4) on mechanical
properties and drying shrinkage of alkali-activated high-calcium
fly ash (FA) mortar. FA was replaced by FGD and Ca2SO4 at the

rates of 5. 0% and 2. 5% by weight of binder, respectively. This
ratio of FDG and Ca2SO4 was based on the previous study in term
of low drying shrinkage of alkali-activated high-calcium FA paste.
Sodium silicate (Na2SiO3) solution and 10M sodium hydroxide
(NaOH) solution were used as liquid alkaline activation in all
mixtures. Test results found that the use of FGD and Ca2SO4 to
replace FA resulted in decreasing of setting time whereas its
strength development improved. However, at the later stage,
the compressive and flexural strengths of alkali- activated highcalcium FA with Ca2SO4 decreased. The use of FGD and Ca2SO4
in alkali- activated high- calcium FA mortar decreased its drying
shrinkage, in which comparison with the control mix.
Keywords: Alkali- activated high- calcium fly ash, FGD- gypsum,
Calcium sulfate, Mechanical properties, Drying shrinkage

1. คำนำ
ในประเทศไทยมีก ารศึกษาและพัฒนาวัสดุอ ัลคาไลจากเถ้าลอยใน
ประเด็นต่า ง ๆ เพื่อ ให้สามารถทราบพฤติก รรมของวัสดุ ดังกล่า ว และ
หาแนวทางในการประยุกต์ใช้วัสดุดังกล่าวในงานก่อสร้างจริง ข้อดีของ
วัสดุอัลคาไล คือ การพัฒนาค่ากำลังรับแรงอัด ความสามารถในการทนทาน
ต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง และทนไฟได้ดี [1] อย่างไรก็ตามการนำ
วัสดุอัลคาไลไปใช้ในหน้างานจริงในภาคสนามยังมีประเด็นที่ควรพิจารณา
ในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่นที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งการเติม
สารผสมเพิ่มในวัสดุอัลคาไลจากเถ้าลอย เช่น วัสดุที่มีองค์ประกอบของ
แคลเซียมออกไซด์ สามารถช่วยเร่งปฏิกิริยาได้ [2-3] เนื่องจากแคลเซียมออกไซด์ ใ นระบบของวั ส ดุ อ ั ล คาไลทำให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ไฮเดรชั ่ น คื อ
สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) แทรกอยู่ในเนื้อสารประกอบ
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โซเดีย มอะลูมิโ นซิลิ เกตไฮเดรต (NASH) หรือ จีโ อโพลิเมอร์เจล ทำให้
สามารถปรับปรุงสมบัติของวัสดุ อัลคาไลให้ดีขึ้น [4] แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาปัจจัยของค่าการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไล พบว่า ค่าการหดตัว
แห้งยังคงมีค่าที่ค่อนข้า งสูงมากโดยเฉพาะเมื่อ บ่มที่อุณหภูมิห้อ ง [5-6]
จากงานวิจ ัยของ Ridtirud et al. [5] และ Fernandez-Jimenez et al.
[7] พบว่า การเร่งปฏิกิริยาด้วยความร้อนช่วยลดค่า การหดตัวแห้งของ
วั ส ดุ อ ั ล คาไลได้ เ มื ่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ การบ่ ม ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ห ้ อ ง
นอกจากนั้น Matalkah et al. [8] ได้มีการศึกษาการใช้วัสดุบางชนิด เช่น
ซิลิกาฟูมร้อยละ 5 โพลิเอทิลีนไกลคอลร้อยละ 5 ผงหินปูนร้อยละ 5 พบว่า
การใช้วัสดุดังกล่าวในวัสดุอัลคาไลช่วยปรับปรุงสมบัติการหดตัวได้
ขณะเดีย วกัน สกลวรรณ และคณะ [9] ดำเนินการศึก ษาเบื้อ งต้น
พบว่า การใช้ สารผสมเพิ่มที่ มีสมบัติข ยายตัวทั้ง 4 ชนิด ประกอบด้วย
แคลเซียมซัลเฟต เอฟจีดียิปซั่ม โดโลไมต์ และแมกนีเซียมคาร์บอเนต ส่งผล
ต่อสมบัติของวัสดุอัคลาไลเพสต์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง ซึ่งค่าระยะเวลาก่อ
ตั ว มี แ นวโน้ มลดลงส่ว นค่า กำลั ง อั ด ของวัสดุอ ัคลาไลเพสต์ จากเถ้าลอย
แคลเซียมสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประเด็นของการชดเชยค่า
การหดตัวแห้งของวัสดุอัคลาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงด้วยสารผสมเพิ่มที่มี
สมบัติขยายตัวยังไม่ได้มีการรายงานและนำเสนอซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการนำวัสดุอัลคาไลไปใช้ในหน้างานจริงใน
ภาคสนาม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาเปรียบเทียบการใช้เอฟจีดียิปซั่ มและ
แคลเซี ยมซั ลเฟตแทนที ่ ใ นเถ้ า ลอยแคลเซี ย มสู ง เพื ่ อ ผลิ ต วั สดุ อ ั คลาไล
มอร์ต้าร์ที่มีต่อระยะเวลาการก่อตัว กำลังอัด กำลังดัด และการหดตัวแห้ง
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัสดุอัล
คาไลใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป

2. การเตรียมวัสดุและการทดลอง
2.1 วัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
วั ส ดุ ต ั ้ ง ต้ น ที ่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต วั ส ดุ อ ั ล คาไลมอร์ ต ้ า ร์ ประกอบด้ ว ย
เถ้าลอยแคลเซียมสูง (FA) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สารผสม
เพิ่ม ประกอบด้วย เอฟจีดียิปซั่ม (Flue Gas Desulfurization Gypsum;
FGD) แคลเซี ย มซั ล เฟต (CaSO4. 7H2O, CaSO4) และทรายแม่ น้ ำ
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุตั้งต้นดังแสดงในตารางที่ 1 สารละลายด่าง
ที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NH) เข้มข้น
เท่ากับ 10 โมลาร์ และสารละลายโซเดียมซิลิเกต (NS) โดยองค์ประกอบ
ทางเคมีของสารละลายโซเดียมซิลิเกต (NS) ประกอบด้วย 13.45% Na2O,
32.39% SiO2 และ 54.16% H2O
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุตั้งต้น
Chemical compositions (%)
FA
FGD
SiO2
36.93 0.73
Al2O3
18.10 0.42
Fe2O3
11.91 0.09
CaO
21.41 32.84
MgO
2.78
0.76
K2O
2.28
0.01
Na2O
1.42
0.17
TiO2
0.36
0.03
P2O5
0.20
0.04
other
0.16
0.01
SO3
2.90 48.47
LOI
1.54 16.44

CaSO4
0.06
40.66
0.30
0.01
0.15
0.27
0.02
0.13
58.40
-

2.2 อัตราส่วนผสมของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
ปริมาณการแทนที่เอฟจีดียิปซั่มร้อยละ 5 และแคลเซียมซัลเฟตร้อยละ
2.5 ในเถ้าลอยแคลเซียมสูงเพื่อผลิตวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์เลือกจากงานวิจัย
ที่ผ่านมา [9] เนื่องด้วยปริมาณการแทนที่ดังกล่าวส่งผลทำให้ได้ค่ากำลังรับ
แรงอัดและค่าหดตัวแห้ง ของวัสดุอัลคาไลเพสต์ จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ผสมสารผสมเพิ่มที่มีสมบัติการขยายตัวดีที่สุด
ในการผลิตวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จะใช้ อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 และตราส่วนทรายต่อ
วั ส ดุ ป ระสานเท่ า กั บ 2.75 ทุ ก อั ต ราส่ ว นผสม ซึ ่ ง จากการทดสอบ
ความสามารถทำงานได้ของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ผสมเอฟจี ด ี ย ิ ป ซั่ ม และแคลเซี ย มซั ล เฟตเพื ่ อ ให้ ไ ด้ ค ่ า การไหลแผ่
ตามมาตรฐาน ASTM C1437 (ร้อ ยละ 1105) [10] จากกระบวนการ
ทดสอบดังกล่าวจะได้ค่าอัตราส่วนสารละลายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.86
โดยอัตราส่วนผสมของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
Symbol
100FA
FA5.0FGD
FA2.5CaSO4

FA
(g)
100
95
97.5

FGD
(g)
5
-

CaSO4
(g)
2.5

NH
(g)
43
43
43

NS
(g)
43
43
43

Sand
(g)
275
275
275

สำหรับการผสมเริ่มต้นด้วยผสมวัสดุตั้งต้นตามตารางที่ 2 ให้เข้ากันเป็น
เวลาประมาณ 1 นาที จากนั ้ น เติ ม ของเหลวที ่ เ ตรี ย มไว้ (สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายโซเดียมซิลิเกต) ลงไปในส่วนผสม เติม
ทราย แล้วผสมต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 1
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โดยแต่ละส่วนผสมใช้ตัวอย่างจํานวน 4 ตัวอย่าง สำหรับวัดค่าการหดตัว
แห้ง

3. ผลการวิจัย

(ก) เครื่องผสม

3.1 ระยะเวลาก่อตัว
ระยะเวลาก่อตัวของวัสดุอ ัลคาไลมอร์ต้า ร์จากเถ้าลอยแคลเซีย มสูง
เมื่อแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซั่ม ร้อยละ 5 และแคลเซียมซัลเฟตร้อยละ 2.5
ดังแสดงในรูปที่ 1

(ข) ผสมเถ้าลอยและสารผสมเพิ่ม

25

initial

final

(ค) เติมสารละลายด่าง (ง) เติมทราย และผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
รูปที่ 1 วิธีการผสมวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
2.3 การทดสอบระยะเวลาก่อตัว กำลังอัด กำลังดัด และค่าการหดตัวแห้ง
การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ดัดแปลงจาก
มาตรฐาน ASTM C191 [11] ส่วนการทดสอบค่ากำลังอัดของวัสดุอัลคาไล
มอร์ต้าร์ดำเนินการตามมาตรฐาน ASTM C109 [12] โดยใช้แบบหล่อขนาด
50x50x50 มิลลิเมตร และการทดสอบค่ากำลังดัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
ดำเนิ น การตามมาตรฐาน ASTM C78 [13] โดยใช้ แ บบหล่ อ ขนาด
40x40x160 มิลลิเมตร สำหรับการเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังอัด
และกำลังดัด หลังกระบวนการผสมดำเนินการเทวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
ลงแบบหล่อ หลังจากนั้น กระทุ้ ง ตามมาตรฐานและใช้เกรีย งปาดหน้ า
ตัวอย่างให้เรียบและหุ้มแบบหล่อด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความชื้นของตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ดำเนินการ
ถอดแบบหล่ อ และห่อ ฟิ ล ์ มพลาสติก อี ก ครั ้ง และเก็ บ รัก ษาตั ว อย่า งไว้
ที่อุณหภูมิห้องจนครบอายุ การทดสอบเท่ ากับ 28 และ 90 วัน โดยการ
รายงานผลการทดสอบค่ากำลังอัดและกำลังดัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
ใช้ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างจำนวน 3 ตัวอย่าง
สําหรับการทดสอบการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ใช้แบบหล่อ
รูป ปริ ซึม ขนาด 25x25x285 มิลลิเมตร ทํา การทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C490 [14] และ ASTM C596 [15] สำหรับ การเตรีย มตัว อย่ า ง
หลังกระบวนการผสมดำเนินการเทวัสดุอ ัล คาไลมอร์ต้าร์ ลงแบบหล่อ ที่
เตรียมไว้ หลังจากนั้นกระทุ้งและใช้เกรียงปาดหน้าตัวอย่างให้เรียบและ
หุ้มแบบหล่อด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นของตัวอย่าง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ดำเนินการถอดแบบหล่อ และ
ตัวอย่างจะถูกเก็บไว้ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 251 องศาเซลเซียส
และความชื้นสัมพัทธ์ 505% โดยดำเนินการวัดค่าการหดตัวแห้ ง ของ
วัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ที่อายุตัวอย่างเท่ากับ 1-14, 28, 30, 60 และ 90 วัน

Setting time (min)

20
15

10
5
0
100FA

5.0FGD

2.5CaSO4

รูปที่ 1 ระยะเวลาก่อตัวของวัสดุMixture
อัลคาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงเมื่อ
แทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซัมและแคลเซียมซัลเฟต
จากรู ป ที ่ 1 พบว่ า ระยะเวลาก่ อ ตั ว ต้ น และก่ อ ตั ว ปลายของวั ส ดุ
อัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง (ส่วนผสมควบคุม) มีค่าเท่ากับ 9
และ 22 นาที ตามลำดับ เมื่อมีการแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซั่ม และแคลเซียม
ซัลเฟตในเถ้าลอยพบว่า ระยะเวลาก่อตัวต้นและก่อตัวปลายมีแนวโน้ม
ลดลง โดยค่าระยะเวลาก่อตัวต้นของ 2.5CaSO4 และ 5FGD มีค่าเท่ากับ 7
และ 7.5 นาที ตามลำดับ และระยะเวลาก่อตัวปลายมีค่าเท่ากับ 18 และ
14 นาที ตามลำดับ การที่ค่าระยะเวลาก่อตัว ของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้า ร์
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการทำปฏิกิริยาระหว่าง Ca2+ จากเอฟจีดียิปซั่ม
แคลเซียมซัลเฟต และเถ้าลอยแคลเซียมสูง กับซิลิกาและอะลูมินาจากวัสดุ
ตั ้ ง ต้ น เกิ ด เป็ น สารประกอบแคลเซี ย มซิ ล ิเ กตไฮเดรต (CSH) เพิ ่ ม ขึ้ น
ในระบบ [3,16] เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการใช้เอฟจีดียิปซั่มกับ
แคลเซียมซัลเฟตต่อระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ พบว่า
แคลเซีย มซัลเฟตมีแนวโน้มก่อ ตัวเร็วกว่าการใช้เอฟจีดียิปซั่ม อาจเป็น
เพราะว่า แคลเซียมซัลเฟตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแคลเซียมซัลเฟตเกรด
ห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้มีความบริสุทธิ์มากกว่าเอฟจีดียิปซั่ม จากผลการ
ทดสอบพบว่า วัสดุอัลคาไลที่มีการแทนที่ด้วยวัสดุผสมเพิ่มให้ค่าระยะเวลา
การก่อ ตัว ที่รวดเร็ว ซึ ่ง สามารถนำมาประยุก ต์ ใช้ก ับ งานซ่อ มแซมตาม
มาตรฐาน ASTMC881/881M-14 [17]
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3.2 กำลังอัดและกำลังดัด
กำลังอัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงเมื่อแทนที่
ด้วยเอฟจีดียิปซั่มร้อยละ 5 และแคลเซียมซัลเฟตร้อยละ 2.5 ดังแสดงในรูป
ที่ 2 และ 3
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รูปที่ 2 กำลังอัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสม
เอฟจีดียิปซัม่ และแคลเซียมซัลเฟต
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รูปที่ 3 กำลังดัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสม
เอฟจีดียิปซัม่ และแคลเซียมซัลเฟต
จากรูปที่ 2 พบว่า ค่ากำลังอัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอย
แคลเซียมสูง (ส่วนผสมควบคุม) ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 และ 90 วัน มีค่า
เท่ากับ 22.0 และ 33.3 เมกะปาสคาล เมื่อมีการแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซั่ม
และแคลเซียมซัลเฟตในเถ้าลอยแคลเซียมสูง พบว่า ค่ากำลังอัดของวัสดุ
อัลคาไลมอร์ต้าร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เล็กน้อยที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน
โดยการแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซั่มร้อยละ 5 และแคลเซียมซัลเฟตร้อยละ 2.5
มีค่าเท่ากับ 23.1 และ 22.9 เมกะปาสคาล ตามลำดับ ส่วนค่ากำลังอัดของ
วัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมเอฟจีดียิปซั่มร้อยละ 5
ที่อายุการบ่มเท่ากับ 90 วัน มีค่าเท่ากับ 34.2 เมกะปาสคาล แต่อย่างไร
ก็ตามค่ากำลังอัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสม
แคลเซียมซัลเฟตร้อยละ 2.5 ที่อายุการบ่มเท่ากับ 90 วัน มีแนวโน้มลดลง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนผสมควบคุม
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เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบ พบ่วา ค่ากำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
มีการแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซั่มและแคลเซียมซัลเฟตอาจเนื่องจากแคลเซียม
ออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นสามารถเกิดปฏิกิริยากับซิลิกาและอะลูมินาทำให้เกิดเป็น
สารประกอบแคลเซียมซิลิเกต (CSH) และ/หรือแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (CASH) เพิ่มขึ้น และเป็นการเร่งของปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่น
ภายในระบบ [18-25] แต่อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่การใช้ แคลเซียม
ซัลเฟตแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงทำให้ค่ากำลังอัดมีแนวโน้มลดลงอาจ
เนื่องจากปริมาณซัลเฟต (SO3) ในระบบ ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อการพัฒนากำลัง
อัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ เมื่อ พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการใช้
เอฟจี ด ี ย ิ ป ซั ่ ม กั บ แคลเซี ย มซั ล เฟตต่ อ กำลั ง อั ด ของวั ส ดุ อ ั ล คาไล
มอร์ต้าร์ พบว่า แคลเซียมซัลเฟตเกรดห้องปฏิบัติการจะส่งผลต่อกำลังอัด
มากกว่าเอฟจีดียิปซั่ม
ส่วนผลการทดสอบกำลังดัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ดังแสดงในรูปที่ 3
พบว่า ค่า กำลังดัดของวัสดุอ ั ลคาไลมอร์ ต้า ร์ จ ากเถ้า ลอยแคลเซี ย มสู ง
(ส่วนผสมควบคุม) ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 และ 90 วัน มีค่าเท่ากับ 3.4
และ 5.3 เมกะปาสคาล เมื่อ เถ้าลอยแคลเซีย มสูงถูก แทนที่ด้วยเอฟจีดี
ยิป ซั่ม พบว่า การแทนที่เอฟจีดีย ิป ซั่มช่ว ยปรับ ปรุง กำลังดัด ของวั ส ดุ
อัลคาไลมอร์ต้าร์ โดยค่ากำลังดัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ ผสมเอฟจีดี
ยิปซั่มมีค่าเท่ากับ 3.9 และ 5.7 เมกะปาสคาล ตามลำดับ ส่วนการแทนที่
แคลเซี ย มซั ล เฟตในเถ้า ลอยแคลเซีย มสู ง พบว่ า ค่ า กำลั ง รั บ แรงดัดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่อายุ เท่ากับ 28 วัน และมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุการบ่ม
เท่ากับ 90 วัน โดยค่ากำลังดัดของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ ผสมแคลเซีย ม
ซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 3.9 และ 4.8 เมกะปาสคาล ตามลำดับ ซึ่งผลของกำลัง
ดัดมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับผลการทดสอบกำลังอัดของวัสดุอัลคาไล
มอร์ต้าร์
3.3 การหดตัวแห้ง
ค่าการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงเมือ่
แทนที ่ ด ้ ว ยเอฟจี ดี ย ิ ป ซั ่ม ร้ อ ยละ 5 และแคลเซี ย มซั ลเฟตร้ อ ยละ 2.5
ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า ค่าการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จาก
เถ้ า ลอยแคลเซี ย มสู ง แทนที่ ด ้ ว ยเอฟจี ด ี ย ิ ป ซั ่ ม และแคลเซี ย มซั ล เฟต
มีแนวโน้มต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการใช้เถ้าลอยล้วน (ส่วนผสม
ควบคุม) อาจเนื่องจากเอฟจีดียิปซั่มหรือ แคลเซียมซัลเฟตทำปฏิกิริยากับ
โซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็นสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2)
และโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) [25] ซึ่งสารประกอบโซเดียมซัลเฟตจะมี
ความสามารถในการขยายตัว จึงช่วยปรับปรุงสมบัติด้านการหดตัวแห้งของ
วัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์ได้ นอกจากนั้น Ettringite จากระบบของวัสดุอัลคาไล
ยังช่วยปรับปรุงสมบัติด้านการหดตัวแห้งได้ [25] โดยค่าการหดตัวแห้งที่
อายุ 90 วั น ของวั ส ดุ อ ั ล คาไลมอร์ ต ้ า ร์ จ ากเถ้ า ลอยแคลเซี ย มสูงจะมี
ค่าประมาณ 10,784x10-6 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตร ขณะที่การใช้ เอฟจีดี
ยิปซั่มร้อยละ 5.0 ช่วยลดค่าการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์เหลือ
เท่ากับ 8,758x10-6 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตร และการใช้แคลเซียมซัลเฟต
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ร้อยละ 2.5 ช่วยลดค่าการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์เหลือเท่ากับ
8,633x10-6 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตร

Drying shrinkage (10-6 mm.mm-1)
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รูปที่ 4 ค่าการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ผสมเอฟจีดียิปซั่มและแคลเซียมซัลเฟต

4. บทสรุป
การใช้ ส ารผสมเพิ ่ ม ที่ ม ี ส มบั ติ ข ยายตั ว ได้ แ ก่ เอฟจี ด ี ย ิ ป ซั่ ม และ
แคลเซียมซัลเฟตแทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูงเพื่อผลิตวัสดุอัคลาไลมอร์ต้าร์
ได้ผลการศึกษา คือ
1. ระยะเวลาการก่อ ตัว ของวัสดุอ ัคลาไลมอร์ต้าร์ เมื่อมีการแทนที่
เอฟจีดียิปซั่มและแคลเซียมซัลเฟตแทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูง มีแนวโน้ม
ลดลงเมื่อพิจารณาเปรียบเทบส่วนผสมควบคุม (ไม่มีการแทนที่ ด้วยวัสดุ
ผสมเพิ่ม)
2.การใช้เอฟจีดียิปซั่ มร้อยละ 5.0 แทนที่ เถ้าลอยแคลเซียมสูง ช่ว ย
ปรับปรุงกำลังอัดและกำลังดัดได้ ส่วนการใช้ แคลเซียมซัลเฟตร้อยละ 2.5
แทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูง มีแนวโน้มเชิงลบต่อการพัฒนากำลังอัดและ
กำลังดัดของวัสดุอัคลาไลมอร์ต้าร์ที่อายุการบ่มเท่ากับ 90 วัน
3. การใช้เอฟจีดียิปซัม่ และแคลเซียมซัลเฟตแทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียม
สูงช่วยปรับปรุงสมบัติด้านการหดตัวแห้งของวัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึก ษาการพัฒนาวัสดุอัลคาไลผงเพื่อ ใช้เป็นวัสดุเชื ่อ ม
ประสานในงานก่อ สร้าง วัสดุตั้งต้นในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์
ประกอบด้วยเถ้าลอยและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยมีการแทนที่ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ในเถ้าลอยร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนักของวัสดุ
ประสาน ใช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ เ ข้ ม ข้ น 10 โมลาร์ และ
สารละลายโซเดียมซิลิเกตเป็นสารละลายอัลคาไลกระตุ้น ศึกษาอัตราส่วน
สารละลายต่อวัสดุป ระสานเท่า กับ 0.4 และ 0.5 อัตราส่วนสารละลาย
โซเดีย มซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 และ 2.0
ในแต่ละส่วนผสมและบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 25 และ 60 องศาเซลเซียส
นำวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่เตรียมได้มาบดและเรียกว่าวัสดุอัลคาไลผงเพื่อ
ใช้เป็นวัสดุเชื่อมประสานในงานวัสดุก่อสร้าง สำหรับวัสดุเชื่อมประสาน
ในงานก่อสร้างประกอบด้วยวัสดุอัลคาไลผง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซิลิ
กาฟูม โดยมีการแทนที่วัสดุอัลคาไลผงด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และซิลิกา
ฟู ม ที ่ ร ้ อ ยละ 40 และ 10 โดยน้ ำ หนั ก ของวั ส ดุ ป ระสาน ตามลำดั บ
ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 โมลาร์กับน้ำโดยกำหนดให้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.45 ในทุกส่วนผสมและบ่มตัวอย่าง
ที่อุณหภูมิห้อง
จากผลการศึ ก ษาค่ า กำลั ง อั ด ของของวั ส ดุ จ ี โ อโพลิ เ มอร์ เ พสต์
พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณการแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในวัสดุ
ประสาน และผลการศึกษาค่าระยะเวลาก่อตัวของวัสดุอัลคาไลผง พบว่า
เมื่อเพิ่มปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์ ส่ง ผลทำ
ให้วัสดุอัลคาไลผงมีการก่อตัวที่รวดเร็ว และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการบ่มของ
วัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้วัสดุอัลคาไลผงมีการก่อตัวที่ต่ำลง
จากผลการศึกษาข้างต้นจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาวัสดุอัลคาไลผงในงาน
วัสดุก่อสร้างต่อไป
คำสำคัญ: ผงอัลคาไล, จีโอโพลิเมอร์, เถ้าลอย, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ,
ซิลิกาฟูม, กำลังรับแรงอัด

This paper presents development of alkali-activated powder
for use as binder in construction work. The precursor was
consisted of fly ash and ordinary Portland cement for the
production of geopolymer paste. The replacements of fly ash
by ordinary Portland cement were 0, 10, 20 and 30 by weight of
binder. The NaOH concentration of 10 molar and sodium silicate
solution were used as alkaline activator. The liquid to binder
ratio of 0.4 and 0.5, sodium silicate to NaOH solution of 1.0 and
2.0 were used as for all mixes and curing at 2 5 and 60 degrees
Celsius. Geopoly paste that has been thoroughly grinded, called
alkali powder, for use as binder in construction work. In which
the binder in construction consists of alkali-activated powder,
Portland cement and silica fume. The replacements of alkaliactivated powder by ordinary Portland cement and silica fume
were 40 and 10 by weight of binder respectively. The NaOH
concentration of 2 molar and water. The water to binder ratio
of 0.45, were used as for all mixes and curing at room
temperature.
The compressive strength results of hardened geopolymer
paste were increased with increase ordinary Portland cement
replacement. And the results of testing the alkali-activated
powder setting time showed that, when the amount of ordinary
Portland cement in geopolymer paste increased, faster alkaliactivated powder setting time. And when the incubation
temperature of the geopolymer paste increased, the setting
time of the alkali-activated powder slows down. The above
information can be used as basic information in development of
alkali-activated powder for use as binder in construction work.
Keywords: alkali-activated powder, geopolymer, fly ash, ordinary
Portland cement, silica fume, compressive strength
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1. คำนำ
ในปัจจุบันจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ได้รับความสนใจและ
มี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่อ เนื ่อ งเพื่ อ เป็ นทางเลือ กใหม่ ใ นงานวั สดุ ก ่อ สร้า ง
จีโอโพลิเมอร์เปนวัสดุเชื่อมประสานชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบของซิลิกา
(SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) เป็นองค์ประกอบหลัก และทำการกระตุ้นด้วย
สารละลายด่า ง โดยส่ว นมากสารละลายด่ า งที่นิย มใช้ คือ สารละลาย
โซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และใชความรอนเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา เกิดการก่อตัวและแข็งตัวทำใหมีสมบัติในการรับแรงได้
ดังนั้นจีโอโพลิเมอร์จึงสามารถใช้เป็นวัสดุเชื่อมประสานได้ [1]
สำหรับในประเทศไทยวัสดุตั้งต้นที่นิยมใช้ใ นกระบวนการผลิตจีโอโพลิเมอร์ ได้แก่ เถ้าลอย ซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง [1] เถ้าลอยมีองค์ประกอบทางเคมีของ
ซิลิก า อะลูมินาและแคลเซียมออกไซด์ เป็นหลัก จากงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยมีความแข็งแรงต่ำเมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้อง
[2] แนวทางการพัฒนากำลังอัดที่อุณหภูมิปกติ คือ เร่งการเกิดปฏิกิ ริยา
ที่อุณหภูมิประมาณ 40-90 องศาเซลเซียส หรือเติมสารผสมเพิ่มในระบบ
จีโอโพลิเมอร์เพื่อให้วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่มีสมบัติเหมาะสม [3] งานวิจัยที่
ผ่านมาของสกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ และคณะ [1] ศึกษาแนวทางการ
พัฒนากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยด้วยการแทนที่ป ูนซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ แ ทนที ่ ใ นเถ้ า ลอยสามารถปรั บ ปรุ ง กำลั ง อั ด ของจี โ อโพลิ เ มอร์
ที่อุณหภูมิห้องได้ งานวิจัยข้างต้นรายงานไว้ว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
มีองค์ประกอบหลักทางเคมีคือ แคลเซียมออกไซด์ ซึ่งสามารถทำปฏิกริ ิยา
กับซิลิกาและอะลูมินาจากเถ้าลอยเกิดเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกต
ไฮเดรต (CSH) มากขึ้นและสารประกอบดังกล่าวจะอยู่ร่วมสารประกอบ
โซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (NASH) หรือจีโอโพลิเมอร์เจลส่งผลให้มี
ความสามารถรับกำลังได้เพิ่มขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการนำไปใช้งานในภาคสนามหรือเชิง
พานิชย์จ ะเห็นได้ว ่า วัสดุจ ีโ อโพลิเมอร์ (วัสดุตั้งต้นผสมกับ สารละลาย
โซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ) ยังมีความยุ่งยากและ
ลำบากในการใช้งาน ดังนั้น การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์ให้เป็นผงอัลคาไลชนิด
ส่วนผสมเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานเป็นวัสดุเชื่อมประสานในงาน
ก่ อ สร้ า งจึ ง ได้ ร ั บ การพั ฒ นาในปั จ จุบ ั น ด้ว ยนิ ย าม “เพี ย งแค่ เ ติ มน้ำ ”
ก็สามารถใช้งานได้ ในปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาผงอัลคาไล
เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ขณะที่ต่างประเทศเริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้ เช่น
งานวิจัยของ Abdel-Gawwad and Abo-El-Enein [4] ที่ศึกษานวัตกรรม
การผลิตผงจีโอโพลิเมอร์ แต่เมื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตของงานวิจัยนี้
พบว่า ผู้วิจัยเลือกใช้วัสดุตั้งต้น คือ เถ้าตระกรันเหล็กผสมกับแคลเซียม
คาร์ บ อเนตและน้ ำ เปล่า และกระตุ้ นการเกิ ด ปฏิ ก ิร ิ ย าด้ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ผลการทดสอบ พบว่า กำลังอัดของผงจีโอโพลิเมอร์
เพสต์มีค่าประมาณ 50 เมกะปาสคาล ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน ขณะที่
งานวิจัยของ Liew et al. [5] ได้ศึกษาผงจีโอโพลิเมอร์จากดินขาวเผาและ
เร่งการเกิดปฏิกิริยาด้วยอุณหภูมิระหว่าง 40-100 องศาเซลเซียส ผลการ
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ทดสอบพบว่า กำลังอัดของผงจีโ อโพลิเ มอร์ มี ค่า ระหว่า ง 5-10 เมกะ
ปาสคาล ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน จากการสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาผงจีโอโพลิเมอร์ยังคงมีน้อยมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ
พัฒนาผงอัลคาไลเพสต์ที่ได้รับจากจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ผ่านกระบวนการบด
ให้ ล ะเอี ย ดแล้ ว แค่ เ ติ ม น้ ำ ซึ ่ ง ผลการทดสอบที ่ ไ ด้ ร ั บ ช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจถึ ง
พฤติกรรมเบื้องต้นของผงอัลคาไลเพสต์และเป็นแนวทางเบื้องต้นในการ
พัฒนาผงอัลคาไลเพสต์เพื่อใช้เป็นวัสดุเชื่อมประสานในอนาคต

2. การเตรียมวัสดุและการทดลอง
2.1 วัสดุตั้งต้นสำหรับการผลิตจีโอโพลิเมอร์
วัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ ได้แก่ เถ้าลอยแคลเซียมสูง
(FA) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ องค์ประกอบทาง
เคมีของเถ้าลอยแคลเซียมสูงและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดังแสดงในตารางที่
1 จะเห็นว่าเถ้าลอยประกอบด้วยซิลิกา (SiO2) อะลูมินา (Al2O3) เหล็ก
ออกไซด์ (Fe2O3) และแคลเซีย มออกไซด์ (CaO) เป็นหลัก ซึ่งปริมาณ
ผลรวมของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 เท่า กับ 60.92 เปอร์เซ็นต์ และ CaO
เท่ากับ 25.79 เปอร์เซ็นต์ เถ้าลอยที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้จึงจัดอยู่ในเถ้าลอย
Class C ตามมาตรฐาน ASTM C618 [6]
สารละลายด่างที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เข้มข้น 10 โมลาร์ (NH) และสารละลายโซเดีย มซิ ลิ เกต (NS) ที่มี
องค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง Na2O เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 12.37, SiO2 เท่ า กับ
ร้อยละ 29.94 และ H2O เท่ากับร้อยละ 57.69 โดยน้ำหนัก
2.2 วัสดุตั้งต้นสำหรับผลิตผงอัลคาไลเพสต์
วัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตผงอัลคาไลเพสต์ ได้แก่ ผงจีโพลิเมอร์เพสต์ที่
ผ่ า นกระบวนการบดให้ ล ะเอี ย ดและร่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 150
ไมโครเมตร ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาฟูม และกระตุ้นด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NH) ที่ความเข้มข้น 2 โมลาร์ และน้ำประปา
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุตั้งต้น

MAT29-2

Chemical compositions (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K 2O
Na2O
TiO2
P 2O 5
SO3
LOI

FA
36.93
18.10
11.91
21.41
2.78
2.28
1.42
0.36
0.20
2.90
1.54

PC
20.80
4.70
3.40
65.30
1.50
0.10
0.40
2.70
0.90

SF
92.00
0.70
1.20
0.20
0.20
0.40
0.10
-
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์เพสต์
Symbol
100FA-0PC-0.4L/B-1.0NS/NH
100FA-0PC-0.4L/B-2.0NS/NH
100FA-0PC-0.5L/B-1.0NS/NH
100FA-0PC-0.5L/B-2.0NS/NH
90FA-10PC-0.4L/B-1.0NS/NH
90FA-10PC-0.4L/B-2.0NS/NH
90FA-10PC-0.5L/B-1.0NS/NH
90FA-10PC-0.5L/B-2.0NS/NH
80FA-20PC-0.4L/B-1.0NS/NH
80FA-20PC-0.4L/B-2.0NS/NH
80FA-20PC-0.5L/B-1.0NS/NH
80FA-20PC-0.5L/B-2.0NS/NH
70FA-30PC-0.4L/B-1.0NS/NH
70FA-30PC-0.4L/B-2.0NS/NH
70FA-30PC-0.5L/B-1.0NS/NH
70FA-30PC-0.5L/B-2.0NS/NH

FA (g)
100
100
100
100
90
90
90
90
80
80
80
80
70
70
70
70

PC (g)
10
10
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30

NS (g)
20
27
25
33
20
27
25
33
20
27
25
33
20
27
25
33
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ขั ้ น ตอนการผสมผงอั ล คาไลเพสต์ เริ ่ ม ต้ น ด้ ว ยดำเนิ น การผสม
ผงจีโอโพลิเมอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และซิลิกาฟูมให้เข้ากันเป็นเวลา 1
นาที หลังจากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำ ประปาแล้วทิ้ง
ไว้เป็นเวลา 30 วินาที และเปิดเครื่องผสมด้วยความเร็วต่ำ (140±5 รอบต่อ
นาที) เป็นเวลา 60 วินาที หลังจากนั้นหยุดเป็นเวลา 20 วินาที เพื่อปาด
ซีเมนต์เพสต์ที่ติดอยู่ข้างๆ หม้อผสมและที่ใบพายให้มารวมกันตรงกลาง
และเปิดเครื่องผสมอีกครั้งด้วยความเร็วปานกลาง (285±10 รอบต่อนาที)
เป็นเวลา 30 วินาที

NH (g)
20
13
25
17
20
13
25
17
20
13
25
17
20
13
25
17

ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมของผงอัลคาไลเพสต์
Symbol
50AP-40PC-10SF-0.45W/B

2.3 อัตราส่วนผสม
2.3.1 จีโอโพลิเมอร์
เถ้าลอยถูกแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 10, 20 และ 30
โดยน้ ำ หนั ก วั สดุ ป ระสาน การผลิ ต วัส ดุจ ีโ อโพลิ เมอร์ เ พสต์ จ ะแปรผัน
อัตราส่ว นสารละลายต่อ วัสดุป ระสานเท่า กับ 0.4 และ 0.5 อัตราส่ว น
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0
และ 2.0 และอุ ณ หภู ม ิ ก ารบ่ ม เท่ า กั บ 25 และ 60 องศาเซลเซี ย ส
ทุ ก อั ต ราส่ ว นผสม อั ต ราส่ ว นผสมของจี โ อโพลิ เ มอร์ เ พสต์ ด ั ง แสดงใน
ตารางที่ 2
ขั้นตอนการผสมจีโอโพลิเมอร์เพสต์ เริ่มต้นด้วยดำเนินการผสมเถ้าลอย
และปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ใ ห้ เ ข้ า กั น เป็ น เวลา 1 นาที จากนั ้ น เติ ม
สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ แ ละสารละลายโซเดี ย มซิ ล ิ เ กตและ
ดำเนินการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเวลา 30 วินาที
2.3.2 ผงอัลคาไลเพสต์
ผงอัลคาไลเพสต์ (AAP) เป็นส่วนผสมระหว่าง ผงจีโอโพลิเมอร์ร้อยละ
50 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 40 และซิลิกาฟูมร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก
วัสดุประสาน โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.45 (น้ำประปา
รวมกับ สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ที่ ความเข้ม ข้น 2 โมลาร์) โดย
อั ต ราส่ ว นน้ ำ ต่ อ วั ส ดุ ป ระสานนี ้ เ ลื อ กใช้ จ ากทดสอบหาปริ ม าณน้ ำ
ที ่ เ หมาะสมตามมาตรฐาน ASTM C187-16 [7] (โดยพิ จ ารณาให้ เ ข็ ม
มาตรฐานที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ของชุดทดสอบไวแคต
จมลงไปในเพสต์เป็นระยะ 10 มิลลิเมตร ภายในเวลา 30 วินาที ปริมาณน้ำ
ที ่ ท ำให้ ผ งจี โ อโพลิ เ มอร์ เ กิ ด ความข้ นเหลวปกติ นี ้ จ ะเป็ น ค่ า มาตรฐาน
โดยอัตราส่วนผสมของผงอัลคาไลเพสต์ดังแสดงในตารางที่ 3

AAP
(g)
50

PC
(g)
40

SF
(g)
10

2M NH Water
(g)
(g)
10
35

2.4 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ
2.4.1 จีโอโพลิเมอร์เพสต์
การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ ดัดแปลงจาก
มาตรฐาน ASTM C191 [8] ส่วนการทดสอบค่ากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์
เพสต์ ดำเนินการตามมาตรฐาน ASTM C109 [9] โดยใช้แ บบหล่อขนาด
50x50x50 มิลลิเมตร สำหรับการเตรียมตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็น 2
กรณี คือ
(1) บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส: หลังกระบวนการ
ผสมดำเนินการเทจีโอโพลิเมอร์เพสต์ลงแบบหล่อ หลังจากนั้นกระทุ้งตาม
มาตรฐานและใช้เกรียงปาดหน้าตัวอย่างให้เรียบและหุ้มแบบหล่อด้วยฟิล์ม
พลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นของตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ดำเนินการถอดแบบหล่อและห่อฟิล์มพลาสติกอีกครั้ง
และเก็บรักษาตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องจนครบอายุ การทดสอบเท่ากับ 7
และ 28 วัน
(2) บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส: หลังกระบวนการ
ผสมดำเนินการเทจีโอโพลิเมอร์เพสต์ลงแบบหล่อ หลังจากนั้นกระทุ้งตาม
มาตรฐานและใช้เกรียงปาดหน้าตัวอย่างให้เรียบและหุ้มแบบหล่อด้วยฟิล์ม
พลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นของตัวอย่างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
แล้วนำตัวอย่างเข้าตู้อบเพื่อเร่งปฏิกิริยาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากครบ
24 ชั่วโมง ดำเนินการถอดแบบและห่อฟิล์มพลาสติกอีกครั้ง และเก็บรักษา
ตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องจนครบอายุการทดสอบเท่ากับ 7 และ 28 วัน
โดยการรายงานผลการทดสอบค่ากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ ทั้ง 2
กรณี ใช้ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างจำนวน 3 ตัวอย่าง
2.4.2 ผงอัลคาไลเพสต์
การทดสอบระยะเวลาการก่ อ ตั ว ของผงอั ลคาไลเพสต์ ด ำเนินการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C191 [8] ส่วนการทดสอบค่ากำลังอัดของ
ผงอั ล คาไลเพสต์ ด ำเนิ น การตามมาตรฐาน ASTM C109 [9] หลั ง
กระบวนการผสมดำเนิ น การเทผงอั ล คาไลเพสต์ ล งแบบหล่ อ ขนาด
50x50x50 มิลลิเมตร หลังจากนั้นกระทุ้งตามมาตรฐานและใช้เกรียงปาด

MAT29-3
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หน้าตัวอย่างให้เรียบและหุ้มแบบหล่อด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการ
สูญเสีย ความชื้นของตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่ว โมง เมื่อ ครบ 24 ชั่ว โมง
ดำเนิ น การถอดแบบหล่อ และห่อ ฟิ ล ์ม พลาสติ ก อี ก ครั ้ง และเก็ บ รัก ษา
ตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องจนครบอายุ การทดสอบเท่ากับ 1 วัน โดยการ
รายงานผลการทดสอบค่ากำลังอัดของผงอัลคาไลเพสต์ ใช้ค่าเฉลี่ยจาก
ตัวอย่างจำนวน 3 ตัวอย่าง
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มีการแข็งตัวเร็วขึ้น [10] ในทางตรงกันข้า มอัตราส่ว นของเหลวต่อ วั สดุ
ประสานที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ ดังที่
ได้มีการรายงานงานวิจัยก่อนหน้านี้ [11]

3. ผลการวิจัย
3.1 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์
ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์เพสต์
แปรผั น ปริม าณการแทนที ่ป ูน ซีเ มนต์ ซ ีเ มนต์ ร ้อ ยละ 0-30 อั ต ราส่ว น
สารละลายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.4 และ 0.5 และอัตราส่วนสารละลาย
โซเดีย มซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 และ 2.0
ดังแสดงในรูปที่ 1-4

รูปที่ 3 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์แทนที่ด้วย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์รอ้ ยละ 20

รูปที่ 4 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์แทนที่ด้วย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 30

รูปที่ 1 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ของเถ้าลอยล้วน

3.2 กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์
ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์เพสต์แปร
ผันปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ร้อยละ 0-30 อัตราส่วนสารละลาย
ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.4 และ 0.5 อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกต
ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 และ 2.0 และอุณหภูมิการ
บ่มเท่ากับ 25 และ 60 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 5-8
รูปที่ 2 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์แทนที่ด้วย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์รอ้ ยละ 10

ผลการทดสอบ พบว่าปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอัตราส่ว น
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมา [3] รายงานไว้ว่า การแทนที่ปูนซีเมนต์ทำให้ปริมาณ
แคลเซียมในระบบเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบมีการก่อตัวเร็วขึ้นและส่งผลให้เนื้อ
เพสต์มีการแข็งตัวเร็วขึ้น เช่นเดียวกันกับปัจจัยของซิลิกาที่มีความว่องไวใน
การทำปฏิก ิริย าจากสารละลายโซเดีย มซิลิเกตสามารถทำปฏิกิริยากับ
แคลเซียมออกไซด์จากเถ้าลอยและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ส่งผลให้เนื้อเพสต์
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รูปที่ 5 กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุการบ่มเท่ากับ 7 วัน และบ่มที่
อุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
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แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) มากขึ้นภายในระบบ [10] ในทางตรงกัน
ข้ามอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลเชิงลบต่อกำลังอัด
ของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ทำนองเดียวกันกับการเพิ่ มอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์
ของระบบซีเมนต์ [11] ส่ว นปัจจัยของอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริย า พบว่า
อุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส มีค่ากำลัง อัดที่สูงกว่า
อุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส ที่ส่วนผสมเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา [3]
รูปที่ 6 กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุการบ่มเท่ากับ 7 วัน และบ่มที่
อุณหภูมิเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส

รูปที่ 7 กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน และบ่มที่
อุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

3.3 ระยะเวลาการก่อตัวของผงอัลคาไลเพสต์
ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของผงอัลคาไลเพสต์ดังแสดงใน
รูปที่ 9 พบว่า ค่าระยะเวลาการก่อตัวของผงอัลคาไลเพสต์มีแนวโน้มลดลง
เมื่อเลือกใช้ผงจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ
30 เปรียบเทียบกับผงจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยล้วน โดยระยะเวลาการก่อ
ตัวปลายของผงอัลคาไลเพสต์ที่ผลิตจากผงจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยล้วน
มีค่าระหว่างประมาณ 38-45 นาที ส่วนระยะเวลาการก่อ ตัว ปลายของ
ผงอัลคาไลเพสต์ที่ผลิตจากผงจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยผสมปูนซีเ มนต์
ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 30 มีค่าระหว่างประมาณ 33-40 นาที อาจเนื่องจาก
แคลเซียมออกไซด์สามารถทำปฏิกิริยากับซิลิกาจากผงจีโอโพลิเมอร์และ
ซิลิกาฟูม
ส่วนปัจจัยของอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาของการผลิตผงจีโอโพลิเมอร์ตอ่
ระยะเวลาการก่อตัวของผงอัลคาไลเพสต์ พบว่า อุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยา
เท่ากับ 60 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มก่อตัวช้ากว่าอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยา
เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส ข้อสรุปตรงนี้ยังไม่แน่ชัดต้องวิเคราะห์ร่ว มกับ
โครงสร้างทางจุลภาคอีกครั้ง

รูปที่ 8 กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน และบ่มที่
อุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

จากผลการทดสอบ พบว่าปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอัตราส่วน
สารละลายโซเดี ย มซิ ล ิ เ กตต่ อ สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์
ที่เพิ่มขึ้นช่วยพัฒนากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ ได้ เนื่องจากการเพิ่ม
ปริมาณแคลเซีย มออกไซด์จ ากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทำให้แ คลเซียม
ออกไซด์สามารถเกิดปฏิกิริยากับซิลิกาและอะลูมินาจากเถ้าลอยและเกิด
เป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ซึ่งการเกิด แคลเซียม
ซิ ล ิ เ กตไฮเดรต (CSH) และอยู่ ร่ ว มกับ โซเดี ย มอะลูม ิโ นซิ ลิ เ กตไฮเดรต
(NASH) หรือ จีโอโพลิเมอร์เจลส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนากำลังอัดของ
จีโอโพลิเมอร์ [10] เช่นเดียวกันกับปัจจัยของซิลิกาที่มีความว่องไวในการทำ
ปฏิกิริยาจากสารละลายโซเดียมซิลิเกตสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียม
ออกไซด์จากเถ้าลอยและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเกิดเป็นสารประกอบ
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รูปที่ 9 ระยะเวลาการก่อตัวของผงอัลคาไลเพสต์

รูปที่ 10 กำลังอัดของผงอัลคาไลเพสต์ทอี่ ายุเท่ากับ 1 วัน
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3.4 กำลังอัดของผงอัลคาไลเพสต์
ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของผงอัลคาไลเพสต์ดังแสดงในรูปที่ 10
พบว่า กำลังอัดของผงอัลคาไลเพสต์เมื่อผลิตจากผงจีโอโพลิเมอร์เพสต์จาก
เถ้ า ลอยผสมปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ร ้ อ ยละ 30 มี แ นวโน้ ม มากกว่ า
ผงอั ล คาไลเพสต์ เ มื ่ อ ผลิ ต จากผงจี โ อโพลิ เ มอร์ จ ากเถ้ า ลอยล้ ว น อาจ
เนื่องจากผลผลิตของปฏิกิริยาไฮเดรชั่นช่วยพัฒนากำลังอัดผงอัลคาไลเพสต์
ที่อายุการบ่มช่วงแรก ผู้วิจัยเชื่อว่าซิลิกาจากผงจีโอโพลิเมอร์และซิลกิ าฟูม
จะช่วยพัฒนากำลังอัดของผงอัลคาไลเพสต์เมื่ออายุการบ่มมากขึ้นทำนอง
เดียวกับปฏิกิริยาปอซโซลาน ส่วนปัจจัยของอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาของ
การผลิตผงจีโอโพลิเมอร์ต่อกำลังอัด ของผงอัลคาไลเพสต์ พบว่า อุณหภูมิ
การเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มพัฒนากำลังอัดดีกว่า
อุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

4. บทสรุป

[2]

[3]

[4]

4.1 ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอัตราส่วนสารละลายโซเดียม
ซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาการ
ก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์มีแนวโน้มลดลงและกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์
เพสต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4.2 อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานที่เพิ่มขึ้นช่วยชะลอระยะเวลา
การก่อ ตัวของจีโ อโพลิเมอร์เพสต์ ในทางตรงกันข้า มกำลังอัด ของจีโอโพลิเมอร์เพสต์มีแนวโน้มลดลง
4.3 อุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส มีช่วยพัฒนา
กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์สูง กว่าอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 25
องศาเซลเซียส
4.4 ผงจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 30
มีแนวโน้มเร่งระยะเวลาการก่อ ตัวของผงอัลคาไลเพสต์มากกว่า ผงจีโ อโพลิเมอร์จากเถ้าลอยล้วน ส่วนอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศา
เซลเซียส มีแนวโน้มก่อตัวช้ากว่าอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 25 องศา
เซลเซียส
4.5 ผงจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 30
มีแนวโน้มพัฒนากำลังอัดของผงอัลคาไลเพสต์สูงกว่าผงจีโอโพลิเมอร์จาก
เถ้าลอยล้วน ขณะที่อุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส
ช่วยพัฒนากำลังอัดดีกว่าอุณหภูมิการเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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ความสามารถทำงานได้และกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าปาล์มน้ำมัน
Workability and Compressive Strength of Geopolymer Mortar Made From
High-Calcium Fly Ash Containing Cement and Palm Oil Fuel Ash
ปัทมาวดี แก้วระวัง1,* ทศพร ศรีคำมา2 และ ธนากร ภูเงินขำ3
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาความสามารถทำงานได้และกำลังอัดของจีโอโพ
ลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมปูนซีเมนต์และเถ้าปาล์มน้ำมัน
โดยการแทนที่ปูนซีเมนต์ในเถ้าลอยร้อยละ 0 และ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุ
ประสาน การแทนที่ เถ้ า ปาล์ ม น้ ำ มั น ในเถ้ า ลอยร้อ ยละ 0 และ 40 โดย
น้ำหนักของวัสดุประสาน และใช้สารกันซึมเป็นสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนร้อย
ละ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน การศึกษาใช้สารละลาย
โซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 10 โมลาร์
เป็นสารละลายด่างในการทำปฏิกิริยา โดยใช้อัตราส่วนสารละลายโซเดี ยมซิ
ลิเกตต่ อ สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์เท่า กั บ 1.0 และทำการแปรผั น
อั ต ราส่ ว นของทรายต่ อ วั ส ดุ ป ระสานเท่ า กั บ 0.5 และ 1.0 และบ่ ม ที่
อุ ณ หภู มิห้ อ งทุ ก อั ต ราส่ว นผสมผลการทดสอบพบว่า ปริมาณการแทนที่
ปู น ซีเมนต์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ส่งผลให้ ก ำลังรับ แรงอั ด ของจี โอโพลิ เมอร์มี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ้น และการแทนที่เถ้าปาล์มน้ำมันในเถ้าลอยทำให้ระยะเวลาการก่อตัว
ของจีโอโพลิเอมร์เพิ่มขึ้น
คำสำคั ญ : จี โ อโพลิ เ มอร์ , เถ้ า ลอย, เถ้ า ปาล์ ม น้ ำ มั น , ปู น ซี เ มนต์ ,
ความสามารถทำงานได้, กำลังอัด

Abstract
This article aims to study the workability and compressive
strength of geopolymer mortar made from high-calcium fly ash
(FA) containing cement (PC) and palm oil fuel ash (POFA). Fly
ash was replaced with cement (PC) at the rates of 0 and 20%
by weight of binder, Fly ash (FA) was replaced with palm oil
fuel ash (POFA) at the rates of 0 and 40% by weight of binder,
and using waterproof as an admixture at the rates of 0, 0.5, 1,
1.5 and 2% by weight of binder. Sodium silicate (Na2SiO3) and
10 molar sodium hydroxide (NaOH) solutions were used as the
alkaline solution in the reaction. The Na2SiO3/NaOH ratios of 1.0

with various sand to binder ratios of 0.5 and 1.0. The curing at
ambient temperature were used for all of mixtures. The results
found that the level replacement of PC increase showed the
compressive strength of geopolymer tended to increased and
fly ash (FA) was replaced with palm oil fuel ash (POFA) increase
showed the setting time of geopolymer tended to increased.
Keywords: Geopolymer, Fly ash, Cement, Palm oil fuel ash,
Workability, Compressive strength

1. บทนำ
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาน้ ำ ขั งหรือ การรั่ว ซึ มบริเวณดาดฟ้ า มั ก เกิ ดกั บ อาคาร
พาณิชย์ หรือตึกแถวที่มีหลังคาเป็นชนิดดาดฟ้าคอนกรีต (RC Slab) เกิดได้
จากหลายสาเหตุ เช่ น ท่ อ ระบายน้ ำ ไม่ทั น ความลาดเอี ย งของพื้ น ไม่ ได้
มาตรฐาน พื้นคอนกรีตเกิดการเสื่อมโทรม ระบบกันซึมเสื่อมสภาพ เป็นต้น
และหากปล่อยทิ้งไว้นานจนน้ำซึมเข้าไปถึงโครงสร้างเหล็กด้านใน อาจทำให้
โครงสร้างคอนกรีตเกิดความเสีย หายได้ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการแก้ปั ญ หามีให้
เลือกใช้หลายประเภททั้งแบบทาเคลื อบ ซ่อมแซมด้วยปูนที่ใช้สำหรับ งาน
ซ่ อ มหรื อ แบบแผ่ น สำเร็ จ รู ป แม้ ว่ า วั ส ดุ ซ่ อ มแซมดั ง กล่ า วจะติ ด ตั้ งง่ า ย
ทำงานง่ายแต่ก็มีราคาแพง การหาวัสดุทางเลือกจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ
โดยต้องคงสมบัติความทนทานและยืดอายุการใช้งานของคอนกรีต ซึ่งวัสดุ
ทางเลือกที่สามารถพัฒนาได้ คือ จีโอโพลิเมอร์
จีโอโพลิเมอร์เป็ นวัสดุเชื่อมประสานที่ได้รับ ความสนใจอย่างต่อเนื่อ ง
และนักวิจัยได้พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อให้จีโอโพลิเมอร์สามารถใช้เป็นหนึ่ง
ในทางเลือกสำหรับงานก่อสร้าง [1] จีโอโพลิเมอร์สามารถสังเคราะห์ได้จาก
วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของซิลิกาและอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก โดย
ใช้ห ลัก การทำปฏิกิริย าของซิลิก าและอะลูมินากับ สารละลายด่า งและใช้
ความร้อนในการเร่งปฏิกิริยา [2] ทำให้ได้วัสดุเชื่อมประสานที่สามารถรับ
แรงได้เช่นเดียวกับซีเมนต์เพสต์ วัสดุตั้งต้นที่นิยมใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์
ได้แก่ ดินขาว เถ้าลอย เป็นต้น [3]
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ในประเทศไทยนิยมใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูงเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิต
วัสดุ จี โอโพลิ เมอร์ ซึ่งเถ้ า ลอยแคลเซีย มสู งเป็ น ผลพลอยได้จ ากการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าเฉพาะที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีประมาณ 3 ล้านตัน
[4] เถ้าลอยแคลเซียมสูงเป็นวัสดุที่มีองค์ประกอบของซิลิกา อะลูมินา และ
แคลเซียมเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มีความ
แข็งแรงต่ำที่อุณหภูมิปกติ (25 องศาเซลเซียส) [5] ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการ
พัฒนากำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์ ดังนั้นกระบวนการผลิตจำเป็นต้อง
เร่งการเกิดปฏิกิริยาของจีโอโพลิเมอร์ด้วยความร้อนประมาณ 40-90 องศา
เซลเซียส [7] ดังนั้นงานวิจัยที่ผ่านมาจึงพยายามพัฒนากำลังรับแรงอัดของจี
โอโพลิเมอร์โดยการเติมสารผสมเพิ่มในจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย เช่น ยิปซัม
แคลเซีย มไฮดรอกไซด์ และปู นซีเมนต์ป อร์ตแลนด์ เป็ นต้น [4-7] ซึ่งจาก
งานวิ จั ย ของ Phoo-ngernkham et al. [8] ได้ ร ายงานไว้ ว่ า ปริ ม าณ
แคลเซียมที่เพิ่มขึ้นมีผลเชิงบวกต่อสมบัติทางกลของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ อีกทั้ง
สามารถก่อให้เกิดผลผลิตไฮเดรชั่นแทรกอยู่กับจีโอโพลิเมอร์ทำให้มีสมบัติ
ทางกลที่ดีขึ้น นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณแคลเซียมในระบบของจีโอ
โพลิเมอร์สามารถเพิ่มปริมาณของผลผลิตแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต และแสดง
ถึงการอยู่ร่วมกันของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและจีโอโพลิเมอร์เจล ซึ่งเป็น
การปรับ ปรุงสมบั ติทางกลในอายุป ลายของจี โอโพลิเมอร์ [8] อี ก ทั้งจาก
งานวิจัยของ Pangdaeng et al. [5] ได้รายงานไว้ว่าการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์แทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงสมบัติของจีโอโพลิ
เมอร์ แต่ยังสามารถเพิ่มความร้อนให้กับ ระบบของจีโอโพลิเมอร์ ซึ่งความ
ร้อนนี้เป็นผลมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
เถ้าปาล์มน้ำมัน ได้จากการนำทะลาย และเปลือกของปาล์มน้ำมันมา
เผาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งในปี 2559 มีการพยากรณ์ ว่า
ประเทศไทยจะสามารถผลิ ต ปาล์ ม น้ ำ มั น ประมาณ 11.7 ล้ า นตั น [9]
หลั งจากผลิ ตน้ ำ มั น ปาล์ ม แล้ ว จึ งเผากากที่ เหลื อ ได้ เป็ น เถ้ า ปาล์ม น้ ำ มั น
ประมาณ 3 แสนตันหรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 โดยน้ำหนักของปริมาณปาล์ม
น้ำมัน [10] ซึ่งเถ้าปาล์มมีก ารนำไปใช้ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณที่กองทิ้ง โดยต้องเสียพื้นที่เพื่อกองทิ้งเถ้าปาล์มน้ำมัน และยังส่งผล
เสียทางด้านอากาศ เนื่องจากเถ้าปาล์มน้ำมันสามารถฟุ้งกระจายได้ง่าย [1114] จากการศึกษาเบื้อ งต้น [15,16] พบว่าเถ้าปาล์มน้ำมันมีออกไซด์ของ
ซิลิกอน ซึ่งเป็นออกไซด์หลักในการทำปฏิกิริยาปอซโซลานในปริมาณสูง ทำ
ให้มีแนวคิดที่จะศึกษาถึงการนำเอาเถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน
และเพื่ อ เป็ นการนำวัสดุเหลือ ทิ้ งดังกล่าวมาทำให้ เกิดประโยชน์ และลด
ปัญหาทางสภาวะแวดล้อมที่เกิดจากเถ้าปาล์มน้ำมันด้วย
ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคึกษาความสามารถทำงานได้และ
กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมปูนซีเมนต์
และเถ้ า ปาล์ ม น้ ำ มั น ซึ่ งเป็ น สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ของวั ส ดุ กั น ซึ ม โดยการนำ
เถ้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง มาเป็นวัสดุตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ ผลการทดสอบที่
ได้รับจะช่วยให้เข้าใจถึงสมบัติเบื้องต้นวัสดุกันซึมจากจีโอโพลิเมอร์
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2. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
เถ้ า ลอยแคลเซี ย มสู ง (FA) จากโรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะ จั ง หวั ด ลำปาง
ปูนซีเมนต์ (PC) เถ้าปาล์มน้ำมัน (POFA) และทรายแม่น้ำ องค์ประกอบทาง
เคมีข องเถ้ าลอยแคลเซียมสูง ปู นซีเมนต์ แ ละเถ้ าปาล์มน้ำมัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 จะเห็นว่าเถ้าลอยประกอบด้วยซิลิกา (SiO2) อะลูมินา (Al2O3)
เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นหลัก ซึ่งปริมาณ
ผลรวมของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 เท่ า กั บ 66.94 เปอร์เซ็ น ต์ และ CaO
เท่ากับ 21.41 เปอร์เซ็นต์ เถ้าลอยที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้จึงจัดอยู่ในเถ้าลอย
Class C ต าม มาต รฐาน ASTM C618 [17] ส่ ว น เถ้ าป าล์ ม น้ ำมั น
ประกอบด้วยซิลิกาเป็นหลัก และมวลรวมละเอียดใช้ทรายแม่น้ำ
สารละลายด่างที่ใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ คือ สารละลายโซเดียมซิลิ
เกต (Na2SiO3) และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ความเข้มข้น
10 โมลาร์ โดยองค์ป ระกอบทางเคมีข องสารละลายโซเดีย มซิลิเกต (NS)
ประกอบด้วย 13.45% Na2O, 32.39% SiO2 และ 54.16% H2O
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยแคลเซียมสูง ปูนซีเมนต์ และ
เถ้าปาล์มน้ำมัน
Chemical compositions

FA (%)

PC (%)

POFA (%)

SiO2

36.93

10.82

42.94

Al2O3

18.10

2.58

2.22

Fe2O3

11.91

1.62

0.69

CaO

21.41

59.89

5.19

MgO

2.78

1.21

4.55

K2O

2.28

0.28

22.45

Na2O

1.42

0.12

0.49

TiO2

0.36

0.13

-

P2O5

0.20

0.09

-

SO3

2.90

2.07

6.10

LOI

1.54

21.14

9.30

2.2 อัตราส่วนผสมและเตรียมตัวอย่าง
อั ต ราส่ว นผสมของเถ้ า ลอยต่อ ปู น ซี เมนต์ ต่ อ เถ้ า ปาล์ม น้ ำ มั น เท่ า กั บ
100:0:0, 80:20:0 และ 40:20:40 โดยน้ ำ หนั ก วั ส ดุ ป ระสาน โดยใช้
อั ต ราส่ว นสารละลายโซเดี ย มซิ ลิเกตต่ อ สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์
เท่า กับ 1.0 ทุก อั ตราส่ว นผสมของจี โอโพลิเมอร์ และดำเนิน การแปรผัน
อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5 และ 1.0 และปริมาณการใช้สาร
กันซึมร้อยละ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 โดยควบคุมค่าการไหลแผ่เท่ากับร้อยละ
110±5 ทุกอัตราส่วนผสม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
Symbol

FA

PC

POFA

สารกันซึม

100FA0PC0POFA

100

-

-

0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0

80FA20PC0POFA

80

20

-

0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0

40FA20PC40POFA

40

20

40

0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0
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สามารถจมลงในจี โ อโพลิ เมอร์ ม ได้ ดำเนิ น การทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C191 [19]

ขั้นตอนการผสมจีโอโพลิเมอร์ เริ่มจากผสมเถ้าลอย ปูนซีเมนต์และเถ้า
ปาล์มน้ำมันให้เข้ากัน เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในวัสดุประสาน
และผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเวลา 30 วินาทีและเติมสารละลายโซเดียม
ซิลิ เกตและผสมต่ อ เป็ น เวลา 30 วิน าที หลั งจากนั้ น เติ ม สารกั น ซึ ม และ
ดำเนินการผสมต่อเป็นเวลา 30 วินาที
รูปที่ 3 การทดสอบระยะเวลาก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์

การทดสอบกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ หลังจากกระบวนการ
ผสมเสร็จแล้ว ทำการเทลงแบบหล่อขนาดทรงลูกบาศก์ ขนาด 50x50x50
มิลลิเมตร และห่อด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญ เสียความชื้นของ
ตัวอย่าง ทิ้งตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงทำ
การถอดแบบและห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งและเก็บไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 25 องศาเซลเซี ย สจนครบอายุ ก ารทดสอบ ดำเนิ น การทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C109 [20]

รูปที่ 1 การผสมจีโอโพลิเมอร์

2.3 เตรียมตัวอย่างและการทดสอบ
หลังจากกระบวนการผสมเสร็จแล้ว ทำการทดสอบการไหลแผ่ของจีโอ
โพลิ เมอร์ ที่ มี ค่ า การไหลแผ่ ร้ อ ยละ 110±5 ดำเนิ น การทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C1437 [18]

รูปที่ 4 ลักษณะตัวอย่างการทดสอบกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล

รูปที่ 2 การทดสอบค่าไหลแผ่ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์

การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์ ทดสอบโดยใช้เข็ม
มาตรฐานแบบไวแคตเช่นเดียวกันกับการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของ
ซีเมนต์เพสต์ การวัดระยะเวลาการก่อตัว คือระยะเวลาที่เข็มไวแคตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 มิลลิเมตร ปล่อยลงไปในซีเมนต์เพสต์ที่มีความข้น
เหลวปกติ หลังจากนั้นเข็มจมลงในจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 25 มิลลิเมตร ใน
ระยะเวลา 30 วิ น าที และการก่ อ ตั ว สุ ด ท้ า ยเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เข็ ม ไวแคตไม่

3.1 ระยะเวลาการก่อตัว
ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ดังแสดงใน
รูป ที่ 5-7 พบว่า ระยะเวลาก่อ ตัวปลายมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการ
แทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ โดยระยะเวลาการก่อตัวปลายของจีโอโพลิเมอร์มอร์
ตาร์ 100FA0PC0POFA ที่ผสมสารกันซึมร้อยละ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 โดย
มีอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานร้อยละ 0.5 มีค่าเท่ากับ 22, 20, 14, 13
และ 11 นาที และอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานร้อยละ 1.0 มีค่าเท่ากับ
16, 15, 9, 6 และ 5 นาที ตามลำดับ ระยะเวลาการก่อตัวปลายของจีโอโพลิ
เมอร์มอร์ตาร์ 80FA20PC0POFA ที่ผสมสารกันซึมร้อยละ 0, 0.5, 1, 1.5
และ 2 โดยมีอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานร้อยละ 0.5 มีค่าเท่ากับ 17,
15, 13, 10 และ 9 นาที และอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานร้อยละ 1.0 มี
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ค่าเท่ากับ 8, 8, 6, 5 และ 3 นาที ตามลำดับ ระยะเวลาการก่อตัวปลายของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ 40FA20PC40POFA ที่ผสมสารกันซึมร้อยละ 0, 0.5,
1, 1.5 และ 2 โดยมีอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานร้อยละ 0.5 มีค่าเท่ากับ
35, 31, 30, 26 และ 23 นาที และอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานร้อยละ
1.0 มี ค่ า เท่ า กั บ 26, 23, 22, 21 และ 17 นาที ตามลำดั บ จากผลการ
ทดสอบข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่มีค่าระยะเวลาการก่อตัวระหว่าง 2030 นาที เป็นส่วนผสมที่สามารถพัฒนาเป็นวัสดุกันซึมต่อไป

รูปที่ 5 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
(100FA0PC0POFA)
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3.2 กำลังรับแรงอัด
ผลการทดสอบกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ าร์ผสมปูนซีเมนต์และ
เถ้าปาล์มน้ำมัน ดังแสดงในรูป ที่ 8-10 พบว่า กำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์
มอร์ตาร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยที่กำลังอัดของอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5 จะได้
ว่ า 100FA0PC0POFA ที่ ใส่ ส ารกั น ซึ ม ร้อ ยละ 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2
มีค่าเท่ากับเท่ากับ 15.58, 12.11, 11.09, 10.07 และ 9.74 เมกะปาสคาล
ตามลำดั บ , 80FA20PC0POFA ที่ ใส่ ส ารกั น ซึ ม ร้อ ยละ 0, 0.5, 1.0, 1.5
และ 2 มี ค่ า เท่ า กั บ 19.76, 16.19, 14.03, 12.04 และ 11.39 เมกะ
ปาสคาล ตามลำดับ , และ 40FA20PC40POFA ที่ใส่สารกันซึมร้อยละ 0,
0.5, 1.0, 1.5 และ 2 มีค่าเท่ากับ 11.82, 11.22, 10.67, 10.10 และ 8.66
เมกะปาสคาล ตามลำดับ และกำลังอัดของอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน
เท่ากับ 1.0 จะได้ว่า 100FA0PC0POFA ที่ใส่สารกันซึมร้อยละ 0, 0.5, 1.0,
1.5 และ 2 มีค่าเท่ากับเท่ากับ 12.42 10.54 9.01 6.32 และ 5.16 เมกะ
ปาสคาล ตามลำดั บ , 80FA20PC0POFA ที่ใส่สารกั นซึ มร้อ ยละ 0, 0.5,
1.0, 1.5 และ 2 มีค่าเท่ากับ 16.44 13.14 12.14 10.23 และ 8.78 เมกะ
ปาสคาล ตามลำดับ , และ40FA20PC40POFA ที่ใส่สารกันซึมร้อยละ 0,
0.5, 1.0, 1.5 และ 2 มีค่าเท่ากับ 9.36 7.38 6.11 5.61 และ 4.51 เมกะ
ปาสคาล ตามลำดับ จากผลการทดสอบข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่มีค่า
กำลังอัดมากกว่า 10 เมกะปาสคาล เป็นส่วนผสมที่สามารถพัฒนาเป็นวัส ดุ
กันซึมต่อไป
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทั้งระยะเวลาการก่อตัวและกำลังอัดของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยผสมปูนซีเมนต์และเถ้าปาล์มน้ำมัน พบว่า
ส่วนผสมของ 40FA20PC40POFA (เถ้าลอยร้อยละ 40 เถ้าปาล์มน้ำมันร้อย
ละ 40 ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20) และการใช้สารกันซึมเป็นสารผสมเพิ่มร้อยละ
0, 0.5, 1.0, 1.5 เป็นส่วนผสมที่เหมาะสมในพัฒนาเป็นวัสดุกันซึมต่อไป

รูปที่ 6 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
(80FA20PC0POFA)

รูปที่ 8 กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
(100FA0PC0POFA)

รูปที่ 7 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
(40FA20PC40POFA)
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เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 9 กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
(80FA20PC0POFA)

รูปที่ 10 กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
(40FA20PC20POFA)

4. บทสรุป
การไหลแผ่มีค่าเท่ากับร้อยละ 110±5 ทุกอัตราส่วนผสม ระยะเวลาก่อ
ตัวปลายมีแนวโน้มลดลงขณะที่กำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
การแทนที่ด้ว ยปู น ซีเมนต์ เนื่ อ งจากการเพิ่มขึ้ นของผลผลิตแคลเซีย มซิลิ
เกตไฮเดรตและแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรตภายในระบบของจีโอโพลิ
เมอร์ ขณะที่ การแทนที่เถ้าปาล์มน้ำมันในเถ้าลอยที่เพิ่ มขึ้นมีแนวโน้มลด
ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ให้สั้นลง
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จีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นจากเถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้้ามัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการทดลองผลิตจีโอโพลิเมอร์ บล๊อคปูพื้นจาก
เถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน โดยปรับปรุงคุณภาพเถ้าปาล์มน้้ามัน
น้้ามันด้วยการบดแบบควบคุมเวลาที่ 15 นาที ใช้อัตราส่วนเถ้าถ่านหินต่อ
เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันในอัตราส่วน 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 และ
40:60 โดยน้้าหนัก ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 14 โม
ลาร์ แล้วน้าไปทดสอบก้าลังรับแรงอัดที่อายุการบ่ม 7 14 28 และ 60 วัน
และเลือกส่วนผสมที่ใช้ให้ค่าก้าลังอัดในช่วง 20 – 40 กก./ตร.ซม. และใช้
ปริมาณเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันมากที่สุด เพื่อผลิตจีโอโพลิเมอร์บล๊อกทางเท้า
ที่มีอัตราส่วนวัสดุประสานต่อหินฝุ่น เท่ากับ 1:3 1:5 และ 1:7 โดยน้้าหนัก
อัดขึ้นรูป ด้วยเครื่องอัดบล๊อคให้ มีขนาด 30x30x5 ซม. ทดสอบก้าลังอั ด
และค่าการดูดซึมน้้าของจีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้น พบว่า เถ้าปาล์มน้้ามัน
น้้ามันสามารถแทนที่เถ้าถ่านหินได้ถึงร้อยละ 50 มีค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วัน
เท่ากับ 21 กก./ตร.ซม. และเมื่อทดสอบสมบัติของบล๊อคจีโอโพลิเมอร์ปู
ทางเท้า พบว่า อัตราส่วนวัสดุประสานต่อหินฝุ่น เท่ากับ 1:5 โดยน้้าหนักให้
ค่าก้าลังอัดสูงที่สุด เท่ากับ 273 และ 438 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 7 และ 28
วัน ตามล้าดับ และมีค่าการดูดกลืนน้้าต่้าที่สุด เท่ากับร้อยละ 11.7 ที่ อายุ
28 วัน
ค้าส้าคัญ: เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน, ก้าลังอัด, จีโอโพลิเมอร์

Abstract
This research aims to produce a geopolymer pavement block
from fly ash and palm oil fuel ash. The quality of oil palm fuel
ash was improved by controlling grinding at 15 minutes. Fly ash
to palm oil fuel ash ratio at 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50
and 40:60 by weight were used in this research. 14 molar of
sodium hydroxide (NaOH) was used to be alkali solution. The
compressive strength was investigated at 7, 14, 28 and 60 days.

The mixture which given the compressive strength in the range
of 20 - 40 kg / cm2 and contained the most amount of palm
oil fuel ash was chosen to produce a geopolymer pavement
block. They were prepared with a binder to aggregates ratio of
1:3, 1:5, and 1:7 and with compressed in mold with size of
30x30x5 cm. Compressive strength and The water absorption
value of geopolymer pavement blocks were tested at 7 and 28
days. The results showed that palm oil fuel ash can replace
50% of fly ash with providing the compressive strength at 7
days of 21 ksc. The properties of geopolymer pavement block
found that the ratio of binder to dust stone was 1: 5 provided
the highest compressive strength of 273 and 438 ksc at the age
of 7 and 28 days respectively and the lowest water absorption
of 11.7 percent at the age of 28 days was found in this mixture.
Keywords: palm oil fuel ash, Compressive strength,
Geopolymer
1. ที่มาและความส้าคัญของงานวิจัย
จี โ อโพลิ เ มอร์ สั ง เคราะห์ จ ากการใช้ วั ส ดุ ป อซโซลานหรื อ วั ส ดุ ที่
องค์ประกอบหลักของซิลิกาและอลูมินา ร่วมกับสารละลายด่างเข้มข้น เช่น
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรื อ โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ (KOH)
ร่วมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วและเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับระบบ เมื่อวัสดุตั้งต้นท้าปฏิกิริยากับสารละลายด่างจะ
เกิ ด เป็ น โครงสร้ า งรู ป ทรงสามมิติ แ บบอสัณ ฐานที่ มี ก ารจั ด เรีย งตัว เป็ น
โมเลกุลลูกโซ่ ซึ่งเมื่อแข็งตัวสามารถรับก้าลังได้ และยังให้คุณสมบัติอื่นๆ
เช่น ความสามารถในการรับ ก้า ลัง ดึง ความทนทานต่อ สารละลายกรด
ความทนทานต่อซัลเฟต ค่าการซึมของน้้าและสารละลาย เป็นต้น ดังนั้น
วัสดุที่สามารถน้ามาใช้ในการสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์จึงมีความหลากหลาย
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ในงานวิจัย นี้สนใจเลือกใช้เถ้า ถ่า นหิน และเถ้า ปาล์มน้้ามัน น้้ามันในการ
สังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์ [1]
เถ้าถ่านหินเป็นผลพลอยได้จากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเถ้าถ่านหิน ซึ่ง
แหล่งใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง เถ้าถ่าน
หินจัดเป็นวัสดุปอซโซลานที่มีคุณสมบัติที่ดีในการใช้ในงานคอนกรีตและ
งานวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ด้ ว ยรู ป ร่ า งกลม ท้ า ให้ เ กิ ด ความลื่ น ไหลและเพิ่ ม
ความสามารถในการท้างานได้ ส่วนที่ไม่เป็นผลึกของซิลิกาและอลูมินาท้าให้
สามารถท้าปฏิกิริยาปอซโซลาน รวมถึงการท้าปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ไรเซ
ชันได้ดี [2] ช่ว ยเพิ่มก้าลังอั ดและความทนทานให้ กับ วัสดุได้ เถ้ า ปาล์ม
น้้ามันน้้ามันเป็นผลพลอยได้จากการน้าส่วนต่างๆ ของต้นปาล์มน้้ามัน เช่น
เศษกากกะลา เส้นใยทางใบและทะลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม หลังจาก
การเผาเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงและพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล ซึ่งปริมาณปาล์มน้้ามันที่ใช้ในประเทศไทยมีจ้านวนมากและท้าให้มี
เศษปาล์มน้้ามันที่หลงเหลือรอการก้าจัดอยู่เป็นจ้า นวนมากเช่นกัน จาก
องค์ประกอบทางเคมีของ เถ้าถ่านหิน และ เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน ที่มีซิลิกา
และ อลูมินาในปริมาณสูงและจัดเป็นวัสดุปอซโซลานที่สามารถใช้ประโยชน์
ในงานคอนกรีตได้ [3-4] ในงานวิจัยนี้จึงสนใจน้าเถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์ม
น้้ามันน้้ามันมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อผลิตจีโอโพลิเมอร์และน้าส่วนผสมที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างต่อไป
ดังนั้น งานวิจัยนี้มีความสนใจในการใช้ผลิตต้นแบบจีโอโพลิเมอร์บล๊อกปู
พื้นจากเถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน ซึ่งเถ้าปาล์มน้้ามัน น้้ามันจะ
น้ามาบดด้วยการควบคุมเวลาที่ 15 นาทีเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และจากการ
ค้นคว้าพบว่ายังไม่มีผู้ท้าการศึกษาการใช้เถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้้ามัน
น้้า มัน ร่ ว มกั บ สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์เ พี ย งอย่า งเดี ย วเป็ นสาร
กระตุ้นจีโอโพลิเมอร์ และจีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นจากเถ้าถ่านหินและเถ้า
ปาล์มน้้ามันน้้ามันจะถูกพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ต่อไป
2. วิธีด้าเนินงานวิจัย
2.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ ใช้เถ้าถ่านหินชนิดไม่ปรับปรุงคุณภาพ จากโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ จังหวัดล้าปาง เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน ใช้ชนิดไม่ปรับปรุงคุณภาพ จาก
บริษัท สุขสมบูรณ์ น้้ามันปาล์ม จ้ากัด จังหวัดชลบุรี และปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยการบดแบบควบคุมเวลาที่ 15 นาที ด้วยเครื่องบดแบบหมุนเวี่ยงที่มีลูก
เหล็กเป็นตัวบด สารละลายด่างเข้มข้น ใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเกล็ด
เพื่อใช้เตรียมเป็นสารละลายด่างเข็มข้น โดยใช้ความเข็มข้น 14 โมลาร์
2.2 วิธีการสังเคราะห์และการทดสอบจีโอโพลิเมอร์
อัตราส่วนของเถ้าถ่านหินต่อเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันที่ใช้ในการสังเคราะห์
จีโอโพลิเมอร์เท่ากับ 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60
โดยน้้าหนัก ใช้สัญลักษณ์ xxFAyyPA-zzM โดย xx คืออัตราส่วนของเถ้า
ถ่านหิน yy คืออัตราส่วนของเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน และ zz คือ เวลาที่ใช้
ในการบดเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน ส่วนผสมใช้อัตราส่วนสารละลายด่างต่อ
วั ส ดุ ป ระสานเท่ า กั บ 0.6 ผสมให้ เ ข้ า กั น และน้ า ท่ อ PVC ที มี เ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ถอดแบบหลังจาก 24 ชั่วโมง ห่อ
ด้วยพลาสติก ทดสอบก้าลังอัดที่อายุ 7 14 28 และ 60 วัน
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คัดเลือกตัวอย่างที่ให้ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันในช่วง 20 – 40 กก./ตร.
ซม. และมีการแทนที่ปริมาณเถ้าปาล์มน้้ามันมากที่สุด มาผลิตจีโอโพลิเมอร์
บล๊อกปูพื้นต่อไป
2.3 การผลิตจีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้น
การผลิตบล๊อคปูทางเท้าจี โอโพลิเมอร์ใช้อัตราส่วนเถ้า ถ่ านหินต่อ เถ้ า
ปาล์มน้้ามันน้้ามันเท่ากับ 50:50 โดยน้้าหนัก เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันบดด้วย
การควบคุมเวลาที่ 15 นาที ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 14 โมลาร์
แปรเปลี่ยนอัตราส่วนวัสดุประสานต่อหินฝุ่นเท่ากับ 1:3 1:5 และ 1:7 โดย
น้้าหนัก อัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดบล๊อค ทดสอบก้าลังอัด และ ค่าการดูดกลืน
น้้าที่อายุ 7 และ 28 วัน และศึกษาลักษณะพื้นผิวของบล๊อคด้วยเทคนิค
SEM และ EDS
3. ผลการทดลอง
3.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุตั้งต้น
ตารางที่ 1 แสดง องค์ป ระกอบทางเคมีข องเถ้ า ปาล์มน้้า มั น
น้้ามันและเถ้าถ่านหิน พบว่า เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันมีองค์ประกอบทางเคมี
หลักได้แก่ CaO ร้อยละ 36.36 K2O ร้อยละ 28.03 SiO2 ร้อยละ 14.78
และมีค่าสูญเสียน้้าหนักเนื่องจากการเผาร้อยละ 0.47 ในขณะที่ เถ้าถ่าน
หินมีผลรวมของ SiO2 Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 56.32 และมีค่า
การสูญเสียน้้าหนักเนื่องจากการเผาเท่ากับร้อยละ 0.17 จัดเป็นเถ้าถ่านหิน
Class F ตามมาตรฐาน ASTM C618 [5] และ มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์
ร้อยละ 36.64
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน (PA) และเถ้า
ถ่านหิน (FA)
สารประกอบออกไซด์
PA
FA
SiO2

14.78

10.80

Al2O3

N/A

3.36

Fe2O3

8.59

42.16

CaO

36.36

36.64

SO3

1.82

1.65

K2O

28.03

2.36

LOI

0.47

0.17

รูปที่ 1 แสดงลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคของเถ้ าถ่านหินและเถ้า
ปาล์มน้้ามันน้้ามัน พบว่า เถ้าถ่านหินมีค่ากลางของขนาดอนุภาคเท่ากับ
14.21 ไมครอน ส้าหรับเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน พบว่า เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน
ที่ไม่ป รับปรุงคุณภาพมีค่ากลางอนุภาคเท่ากับ 107.62 ไมครอน เมื่อบด
ด้ว ยการควบคุ มเวลา 15 นาที ค่า กลางของขนาดอนุ ภ าค มี ค่ า เท่ า กั บ
53.09 ไมครอน เมื่อใช้การปรับปรุงคุณภาพด้วยการบด ขนาดอนุภาคมี
แนวโน้มลดลง พบว่าขนาดที่เล็ก ลงของเถ้า ปาล์มน้้ามัน น้้ามันจะท้าให้ มี
พื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น
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รูปที่ 1 ลัก ษณะการกระจายตัวของอนุภาคของเถ้า ปาล์มน้้า มัน น้้า มันที่
ควบคุมด้วยเวลาการบด 15 นาที
ลักษณะพื้นผิวของเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันที่ควบคุมเวลาด้วยการบด แสดง
ดังรูปที่ 2 พบว่า เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันที่ไม่บดมีขนาดใหญ่มากมีความเป็นรู
พรุนที่สูง เมื่อบดด้วยเวลา 15 นาที (รูป ข) ขนาดของเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน
เล็กลงอย่างมีนัยส้าคัญและความพรุนของตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดและมีลักษณะใกล้เคียงกันและเห็นได้ชัดเจนว่าการบดจะช่วยลดความ
พรุนของวัสดุลง
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3.2 ก้าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์
รูปที่ 3 แสดงผลของก้าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เมื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันด้วยการบดแบบควบคุมเวลาที่ 15 นาที พบว่า
เมื่ออายุการบ่มเพิ่มขึ้นก้าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้น แต่มีค่าก้าลัง
อัดลดลงเมื่อมีร้อ ยละการแทนที่เถ้ าถ่า นหิ นด้ว ยเถ้า ปาล์มน้้ามัน น้้า มันที่
เพิ่มขึ้น ปริมาณการแทนที่เถ้าถ่ านหินด้วยเถ้า ปาล์มน้้า มัน น้้ามันที่ให้ค่า
ก้าลังอัดสูงที่สุดคือที่ร้อยละ 20 โดยน้้าหนัก ให้ค่าก้าลังอัดเท่ากับ 49.03
83.41 113.50 และ 153.31 กก./ตร.ซม. ทีอายุ 7 14 28 และ 60 วัน
ตามล้าดับ การเพิ่มระยะเวลาการบดเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามัน ท้าให้ก้าลังอัดมี
ค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย การบดเถ้าปาล์มน้้ามันช่วยลดขนาดของรูพรุนและ
ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้เถ้าปาล์มน้้ามันท้าปฏิกิริยากับสารละลายได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการทดลองต้องการใช้ เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันในปริมาณสูง
จึงก้าหนดเลือก ตัวอย่างที่ให้ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันในช่วง 20 – 40 กก./
ตร.ซม. และมีก ารแทนที่ป ริม าณเถ้ า ปาล์ม น้้า มัน มากที่สุ ด ท้า ให้ เลื อ ก
ส่วนผสม 50FA50PA-15M ซึ่งแทนที่เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันร้อยละ 50 โดย
น้้าหนัก ให้ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันเท่ากับ 21.13 กก./ตร.ซม. มาเป็นส่ว
ผสมในการทดสอบขั้นต่อไป

รูปที่ 3 ผลของก้าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เมื่อปรับปรุงคุณภาพของเถ้า
ปาล์มน้้ามันน้้ามันด้วยการบดแบบควบคุมเวลาที่ 15 นาที

รูปที่ 2 ลักษณะพื้นผิวของเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันยังไม่ปรับปรุง และบด 15
นาที

3.3 สมบัติของจีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้น
จี โ อโพลิเ มอร์บ ล๊อ กปู พื้น ใช้อั ตราส่ว นเถ้ า ถ่ า นหิ น ต่อ เถ้ า ปาล์มน้้า มั น
น้้ามันเท่ากับ 50:50 โดยน้้าหนัก แปรเปลี่ยนอัตราส่วนวัสดุประสานต่อหิน
ฝุ่นเท่ากับ 1:3 1:5 และ 1:7 ใช้ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 14 โมลาร์
ที่อัตราส่วน สารอัลคาไลน์ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.65 ผลการศึกษาก้าลัง
อัด แสดงดังรูปที่ 4 และค่าการดูดซึมน้้าของวัสดุ แสดงดังรูปที่ 5
จากการศึกษา พบว่า โดยให้ค่าก้าลังอัดของกระเบื้องปูทางเท้าจีโอโพลิ
เมอร์ที่มีวัสดุป ระสานต่อ หินฝุ่นเท่า กับ 1:3 1:5 และ 1:7 โดยน้้าหนัก
เท่ากับ 243 274 และ 138 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 7 วัน และ 289 438 และ
241 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน ตามล้าดับ โดยส่วนผสมที่ใช้วัสดุประสาน
ต่อหิ นฝุ่นเท่า กับ 1:5 ให้ค่าก้าลังอั ดสูงที่สุด กระเบื้ องปูทางเท้าจี โอโพลิ
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เมอร์ที่มีวัสดุประสานต่อหินฝุ่นเท่ากับ 1:3 1:5 และ 1:7 โดยน้้าหนัก มีค่า
การดูดกลืนน้้าที่อายุ 7 วัน เท่ากับร้อยละ 15 9.7 และ 13.7 และที่อายุ 28
วัน เท่ากับร้อยละ 18.5 11.7 และ 14.5 ตามล้าดับ เนื่องจากการทดลองมี
การควบคุมปริมาณสารละลายที่ใช้ท้าให้อาจส่งผลต่อค่าก้าลังอัดของวัสดุ
และค่าการดูดซึมน้้าของบล๊อคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณมวลรวมใน
ส่วนผสมได้

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ผิวของมวลรวม (หินฝุ่น) แต่การเชื่อมต่อการของหินฝุ่นบางส่วนยังไม่ดีนัก
ท้าให้ส่งผลต่อค่าก้าลังอัดและค่าการดูดซึมน้้า ด้วย โดยลักษณะโครงสร้าง
ทางจุ ลภาคจะช่วยให้งานวิจั ยสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของบล๊อ คให้ มี
คุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้นได้

รูปที่ 4 ก้าลังอัดของกระเบือ้ งปูทางเท้าจีโอโพลิเมอร์

รูปที่ 5 ค่าการดูดกลืนน้า้ ของกระเบื้องปูทางเท้าจีโอโพลิเมอร์
3.4 ลักษณะพื้นผิวของจีโอโพลิเมอร์
รูปที่ 6 แสดงลักษณะพื้นผิวของจีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้น ทีก้าลังชยาย
ต่างๆ พบว่า พื้นที่ผิวที่ก้าลังขยาย 500X พบส่วนที่เป็นมวลรวมและส่วนที่
เป็นจีโอโพลิเมอร์เพสต์อยุ่รวมกัน สังเกตุได้ว่าจีโอโพลิเมอร์เพสต์เคลือบอยู่
บนผิวของมวลรวม และเมื่อเพิ่มก้าลังขยายเป็น 3000X พบว่าส่วนจีโอโพลิ
เมอร์เพสต์เชื่อมติดผิว ของมวลรวมและมีลักษณะเป็ นแผ่นขนาดใหญ่ทั่ว
บริเวณพื้นผิว และเมื่อเพิ่มก้าลังขยายเป็น 15000X พบเห็นลักษณะคล้าย
เข็มวางรวมกันคล้ายรูปดอกไม้ ซึ่งมั กพบในการเกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์
ที่สอดคล้องกับงานของ S. Alehyen et. al. (2017) [6] และ S.K. Nath
and Sanjay Kumar (2020)
รูปที่ 7 พื้นผิวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ศึกษาด้วยเทคนิค SEM และ EDS
ซึ่งเมื่อใช้เทคนิค EDS สามารถอนุมานส่วนประกอบที่เกิดขึ้นบนพื้น ผิวของ
จีโอโพลิเมอร์ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่น
และส่วนที่เป็นหินฝุ่นได้ชัดเจน สังเกตุได้ว่า จีโอโพลิเมอร์เพสต์เคลือบบน

รูปที่ 6 ลักษณะพื้นผิวของจีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นจากเถ้าถ่านหินและเถ้า
ปาล์มน้้ามันน้้ามันบด
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[2]

รูปที่ 7 พื้นผิวของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ทศี่ ึกษาด้วยเทคนิค SEM และ EDS
4. สรุปผลการวิจยั
1. จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันที่บดด้วยการ
ควบคุมเวลาที่ 15 นาที ตัวอย่าง 80FA20PA-15M ให้ค่าก้าลังอัดสูงที่สุด
2. ตัวอย่าง 50FA50PA-15M ซึ่งแทนที่เถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันร้อยละ 50
โดยน้้าหนัก เป็นตัวอย่างที่น้ามาใช้เป็นส่วผสมในการศึกษาจีโอโพลิเมอร์
บล๊อกปูพื้นเนื่องจากให้ค่าก้าลังอัดที่อายุ 7 วันมากกว่า 20 กก./ตร.ซม.
และใช้ปริมาณเถ้าปาล์มน้้ามันน้้ามันมากที่สุด
3. จีโอโพลิเมอร์บล๊อกปูพื้นที่มีอัตราส่วนวัสดุประสานต่อหินฝุ่น เท่ากับ
1:5 โดยน้้าหนัก ให้ค่าก้าลังอัดสูงที่สุด และให้ค่าการดูดซึมน้้าต่้าที่สุด
4. โครงสร้างทางจุลภาค พบส่วนที่ท้าปฏิกิริยาจากจีโอโพลิเมอร์ และ
ส่วนที่เป็นมวลรวมอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่าน
หินและเถ้า ปาล์มน้้า มันน้้า มันสามารถน้ามาใช้ในการผลิตจี โ อโพลิเมอร์
บล๊อกปูพื้นได้ และหากมีการปรับปรุงส่วนผสมเพิ่มเติม จะท้าให้ได้ จีโอโพลิ
เมอร์บล๊อกปูพื้นที่เป็นไปตาม มอก. ต่อไป
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การประเมินกําลังและการหดตัวของคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทําจากมวลรวมรีไซเคิลและใช้
เถ้าก้นเตาร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสาน
Investigation on Strength and Shrinkage of Eco-Friendly Concrete Containing Recycled
Aggregate and Using Ground Bottom Ash and Calcium Carbide Residue Mixture as a Binder
ปิ่นพงศ์ กันหาลา1, วีรชาติ ตัง้ จิรภัทร2, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล3
1
2

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (maxkystory@outlook.com)
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมแกล้าธนบุรี (weerachart.tan@kmutt.ac.th)
3
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (chai.jat@kmutt.ac.th)

บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากาลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่น และ
การหดตัว ของคอนกรีตที่ใช้เถ้ าก้นเตาบดละเอี ยด (GBA) ร่ว มกับกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียด (GCR) เป็นวัสดุประสานในอัตราส่วน 70:30
โดยน้าหนัก และใช้มวลรวมหยาบจากการย่อยเศษคอนกรีต (RCA) แทนที่
มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ (NA) เพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์และหินย่อยจาก
ธรรมชาติ และใช้สารละลายด่างเป็นตัวเร่งปฎิกิริยา คือ โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ในอัตราร้อยละ 0, 0.5, 1 และ 3 โดยน้าหนักของวัสดุ
ประสาน ใช้ อัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.30 และปริมาณวัสดุ
ประสานเท่ า กั บ 550 กิ โ ลกรั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร ผลการทดสอบพบว่ า
คอนกรีตที่ทาจากวัสดุประสานที่ใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดผสมร่วมกับกาก
แคลเซีย มคาร์ไบด์บ ดละเอี ยด (CBN) มีการพัฒนาก าลังอั ดที่ช้ากว่า
คอนกรี ตทั่ ว ไปที่ ใช้ ปู นซี เ มนต์ ป อร์ ตแลนด์ เ ป็ น วั สดุ ป ระสาน แต่ เ มื่อ ใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฎิกิริยา คอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตา
บดละเอี ย ดร่ว มกั บ กากแคลเซีย มคาร์ไ บด์ บ ดละเอี ย ด และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ในอัตราร้อยละ 1 (CB1N) มีกาลังอัดที่อายุ 28 วัน
เท่ากับ 34.8 เมกะปาสคาล ซึ่งเป็นอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุด และมีค่ากาลัง
อั ดใกล้ เคี ย งกั บ คอนกรีต ควบคุ ม (CT) ที่ท าจากปู นซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์
ปริมาณปูนซีเมนต์ 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใช้มวลรวมหยาบ
จากธรรมชาติ นอกจากนี้คอนกรีตที่ทาจากวัสดุประสานที่ได้จากเถ้าก้น
เตาบดละเอียดผสมร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียด และใช้มวล
รวมหยาบจากเศษคอนกรีตส่งผลให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตลดลง
เมื่อเทียบกับคอนกรีต ควบคุม (CT) การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอีย ดผสม
ร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสานสามารถลดการ
หดตัวของคอนกรีตได้เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุม (CT)

The objectives of this research are to study the
compressive strength, modulus of elasticity, and shrinkage of
concrete using ground bottom ash (GBA) mixed with ground
calcium carbide residue (GCR) as a binder and containing
recycled concrete aggregate (RCA) as coarse aggregate. A ratio
of GBA to GCR was 70:30 by weight. A binder content of
concrete was 550 kg/m3 and water to binder ratio (w/b) was
0.30. Sodium hydroxide was used as a strength accelerator at
rates of 0, 0.5, 1 and 3% by weight of binder. The results were
found that the recycled aggregate concrete made with GBAGCR mixture (CBN) had lower compressive strength than that of
conventional concrete (CT). However, the compressive strength
at 28 days of concrete made from GBA-GCR mixture as a
binder with activated by 1% NaOH and containing recycled
aggregate (CB1N) was 3.48 MPa which was the best with
proportion and the same as that of CT concrete. Moreover, the
modulus of elasticity of concrete made with GBA-GCR mixture
and coarse recycled concrete aggregate was lower than CT
concrete. In addition, the use of GBA-GCR mixture as a binder
could also reduce the shrinkage of concrete as compared with
the CT concrete.
Keywords: Bottom ash, Calcium carbide residue, Recycled
aggregate concrete, Sodium hydroxide, Compressive strength,
Total Shrinkage
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1. คํานํา
ปั จ จุ บั น คอนกรี ต เป็ น วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มทั่ ว โลก ซึ่ ง
ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานหลักในส่วนผสมคอนกรีตแต่การผลิตปูนซีเมนต์
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ อ ยู่ ม า ก ทั้ ง ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (หินปูน, หินดินดาน, ยิปซั่ม) และการใช้เชื้อเพลิงสูงใน
กระบวนการผลิ ต อี ก ทั้ ง กระบ วนการผลิ ต ยั ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ส่วนผสมของคอนกรีตประกอบด้ว ย
มวลรวมร้อยละ 70 ถึง 80 โดยปริมาตรของคอนกรีต ดังนั้นมวลรวมจึงเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของคอนกรีต ซึ่งการได้มาของมวลรวมมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการระเบิดภูเขาเพื่อนาหินมาย่อยเพื่อใช้เป็นมวลรวม
ในงานคอนกรี ต ในขณะเดี ย วกัน เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ง านคอนกรี ต อย่ า ง
แพร่หลาย ทาให้เกิดขยะคอนกรีตเป็นจานวนมากตามมาด้วยเช่นกันไม่ว่า
จะเป็น เศษคอนกรีตจากการรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีต หรือตัวอย่างจาก
การทดสอบคอนกรีต
ดังนั้นเพื่อลดปริมาณการใช้ปู นซีเมนต์จึงมีก ารศึกษาวัสดุป ระสานที่
สามารถใช้แทนปูนซีเมนต์ เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าก้นเตา เถ้าแกลบ เถ้าปาล์ม
น้ามั น และ เถ้ า ชานอ้ อ ย เป็ น ต้น ซึ่ งวั ส ดุ เ หล่ า นี้ เป็ น วั ส ดุเ หลื อ ใช้ จ าก
กระบวนการผลิตอุ ตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ มีนักวิจัยได้ศึกษาการใช้
วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ เช่น เพ็ญพิชชา คงเพิ่มโกศล และคณะ [1] ศึกษา
การใช้เ ถ้ า ก้น เตาร่ว มกั บ กากแคลเซี ย มคาร์ไ บด์ เพื่ อ พั ฒ นาก าลัง อั ด ใน
อัตราส่วนร้อยละ 70:30 โดยน้าหนัก ผลการทดสอบพบว่าสามารถให้
กาลังอัดที่สูงถึง 29.7 เมกะปาสคาล ที่อายุ 28 วัน และเพิ่มเป็น 33.2 และ
36.8 เมกกะปาสคาล ที่อายุ 60 และ 90 วัน ตามลาดับโดยไม่มีปูนซีเมนต์
ในส่ว นผสม เนื่ อ งจากกากแคลเซีย มคาร์ไบด์ซึ่ งอยู่ในรู ป ของแคลเซีย ม
ไฮดรอกไซด์ สามารถท าปฏิ กิ ริ ย ากับ เถ้ า ก้ น เตาได้ เ ป็ น อย่ า งดี ต่ อ มา
พงศ์ ศิริ ไทยฤทธิ์ และคณะ [2] ศึ ก ษาสมบั ติ ข องคอนกรีต ที่ใ ช้ กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุประสาน พบว่าการใช้กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าชานออ้อยเป็นวัสดุประสานในงานคอนกรีต ช่วย
ลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ได้ถึงร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับคอนกรีตควบคุม
ที่มีกาลังอัดเท่ากัน ขณะที่สมบัติเชิงกลของคอนรีต ได้แก่ การรับกาลังอัด
และโมดูลัสยืดหยุ่นไม่ต่างกันมากเมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็น
วัสดุประสาน Chi [3] ได้ศึกษาผลของอัตราส่วนโมดูลัสและปริมาณของ
สารละลายที่กระตุ้นด้วยอัลคาไลต่อคุณสมบัติและโครงสร้างขนาดเล็กของ
เถ้าลอยที่กระตุ้นด้วยด่าง พบว่าความเข้มข้นของสารละลายในปริมาณที่
สูงขึ้นสามารถลดการหดตัวของคอนกรีตได้
ในทางเดียวกันเพื่อเป็นการลดปริมาณของเศษคอนกรีตและลดการใช้
มวลรวมหยาบจากธรรมชาติจึงมีการศึกษาเพื่อนาขยะคอนกรีตกลับมาใช้
ใหม่ โดยนาเศษคอนกรีตมาย่อ ยเพื่อ ใช้แ ทนมวนรวมหยาบในส่ว นผสม
คอนกรีต Tangchirapat และคณะ [4] พบว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบ
จากการย่อยเศษคอนกรีตส่งผลให้กาลังอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
ต่าลง เนื่องจากการดูดซึมน้าที่มากกว่าและความแข็งแรงที่น้อยกว่ามวล
รวมธรรมชาติ อย่างไรก็ตามได้มีก ารศึกษาเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ
ดังกล่าว เช่น การปรับปรุงคุณภาพมวลรวมหยาบก่อนนามาผสม [5] และ
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การน าวั ส ดุ ป อซโซลานมาใช้ ใ นส่ ว นผสมคอนกรี ต [6] สามารถท าให้
คุณภาพของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากการย่อยเศษคอนกรีตดีขึ้นได้
เถ้าก้นเตาเป็นผลพลอยได้จากการผลิ ตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับเถ้า
ถ่านหิน แต่เถ้าก้นเตามีขนาดอนุภาคที่ใหญ่และมีรูพรุนสูงจึงไม่เป็นที่นิยม
นามาใช้เป็นวัสดุป อซโซลาน จึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานไฟฟ้า จาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เถ้า ก้นเตามีสมบั ติเป็ นวัสุปอซโซลานเมื่อมีความ
ละเอียดที่สูงขึ้น [7] และ ชลดรงด์ เจริญไวยเจตน์ [8] ได้ศึกษาการนาเถ้า
ก้นเตามาคัดเลือกขนาดโดยตะแกรงขนาดต่างๆ จากนั้นนาไปบดละเอียดให้
มีขนาดอนุภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เท่ากับร้อยละ 5 แล้วนาไปแทนที่
ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยน้าหนักของวัสดุประสาน ผลการ
ทดสอบพบว่ า มอร์ ต าร์ ที่ มี ก ารแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ด้ ว ยเถ้ า ก้ น เตาที่ ผ่ า น
ตะแกรงเบอร์ 50 ก่อนบดละเอียดสามารถพัฒนากาลังอัดได้ดีที่สุด และมี
ดัชนีกาลังที่สูงกว่ามอร์ตาร์ควบคุมที่อายุ 28 วันขึ้นไป
กากแคลเซี ย มคาร์ไบด์เป็ น วัสดุเ หลือ ทิ้ งจากอุ ตสาหกรรมผลิ ตก๊า ซ
อะเซทิลีนเพื่อนามาใช้ในการตัดเชื่อมโลหะและอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลพลอย
ได้ จ ากการผลิ ต ก๊ า ซอะเซทิ ลี น คื อ กากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป
Ca(OH)2 เนื่องจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์มีความเป็นด่างสูง จึงส่งผลต่อดิน
บริ เ วณโดยรอบเพราะจะท าให้ ดิ น เสื่ อ มคุ ณ ภาพและไม่ ส ามารถท า
การเกษตรได้ งานวิ จั ย ของ ชริ น ทร์ นมรั ก ษ์ [9] พบว่ า เมื่ อ ใช้ ก าก
แคลเซี ย มคาร์ ไ บด์ ร่ ว มกั บ เถ้ า ถ่ า นหิ น ที่ บ ดให้ มี ค วามละเอี ย ดสู ง มี
องค์ประกอบทางเคมีเพียงพอต่อการทาปฏิกิริยาปอซโซลานได้ เมื่อนาวัสดุ
ทั้งสองชนิด คือ กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าก้นเตามาผสมรวมกันและใช้
แทนที่ปูนซีเมนต์ ซึ่ง อรรคเดช อับดุลมาติ น และคณะ [10] พบว่าการใช้
มอร์ตาร์ที่ทาจากเถ้าก้นเตาร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในอัตราส่วนที่
เหมาะสม ส่งผลให้กาลังอัดของมอร์ตาร์สูงขึ้นซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับ มอร์
ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน
วัสดุประสานกระตุ้นด้วยด่าง (Alkali-activated Binder) ผลิตจาก
การผสมสารละลายอัลคาไล เช่น อัลคาไลไฮดรอกไซด์ หรืออัลคาไลซิลิเกต
เป็นต้น และสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง เช่น ตะกรันเตาถลุงเหล็ก ดินขาว
เผา หรือ เถ้ า ถ่ า นหิ น เป็ น ต้น [11] จากงานวิ จั ย ที่ ผ่า นมา Katz [12]
ทาการศึกษาการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้กระตุ้นด้วยด่าง ซึ่ง
ส่งผลให้มีการพัฒนากาลังอัดของคอนกรีตที่ดีขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากาลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่น และการหด
ตัวของคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียด
เป็นวัสดุประสานในอัตราส่วน 70:30 โดยน้าหนัก ใช้มวลรวมหยาบจาก
การย่อยเศษคอนกรีตแทนมวลรวมหยาบจากธรรมชาติ และใช้สารละลาย
ด่าง คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

2. วัสดุและวิธีการศึกษา
2.1 วัสดุประสาน
วัสดุป ระสานที่ใช้ในการศึกษานี้ป ระกอบด้ว ย เถ้ า ก้นเตาและกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียด ซึ่งเถ้าก้นเตาเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้า
จังหวัดระยอง โดยนาเถ้าก้นเตามาปรับปรุงคุณภาพโดยคัดเลือกให้มีขนาด
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ผ่านตะแกรงเบอร์ 50 จากนั้นนาไปบดละเอียดจนมีอนุภาคค้างบนตะแกรง
ขนาดมาตรฐานที่มีช่องเปิด 45 ไมโครเมตร (เบอร์ 325) น้อยกว่าร้อยละ 1
โดยน้าหนัก เพื่อเพิ่มความไว (Sensitivity) ในการทาปฏิกิริยา และกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตก๊าซอะเซทิลีน
โดยนามาปรับปรุงคุณภาพเช่นเดียวกับเถ้าก้นเตาโดยบดจนมีขนาดอนุภาค
ค้างตะแกรงเบอร์ 325 น้อยกว่า ร้อยละ 10 โดยน้าหนัก ตามมาตรฐาน
ASTM C430 [13]
2.2 มวลรวมหยาบ
มวลรวมหยาบที่ใช้ในการศึก ษานี้ป ระกอบด้ว ยมวลรวมหยาบจาก
ธรรมชาติ (NA) และมวลรวมหยาบจากการย่อยเศษคอนกรีต (RCA) มวล
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รวมหยาบจากธรรมชาติใช้หินปูนย่อยขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 19 มม ส่วนมวล
รวมหยาบจากการย่ อ ยเศษคอนกรี ต ได้ จ ากการน าตั ว อย่ า งคอนกรี ต
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 150 มม สูง 300 มม ที่ผ่า นการ
ทดสอบกาลังอัดมาแล้ว ซึ่งมีกาลังอัดอยู่ระหว่าง 30 ถึง 40 เมกะปาสคาล
ย่อยด้วยเครื่องย่อยคอนกรีตแบบขบ (Jaw crusher) จากนั้นนาเศษ
คอนกรีตมาร่อ นผ่า นตะแกรงขนาดช่อ งเปิ ด 19 มม (ตะแกรงมาตรฐาน
ขนาด 3/4 นิ้ว ) และค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 เพื่อใช้เป็นมวลรวมใน
ส่ว นผสมคอนกรีต สมบั ติทางกายภาพของมวลรวมที่ศึกษาได้แ ก่ ความ
หนาแน่นและการดูดซึมน้าของมวลรวมตามมาตรฐาน ASTM C127 [14]
ทดสอบขนาดคละและโมดูลัสความละเอี ย ดของมวลรวมตามมาตรฐาน
ASTM
C136
[1 5 ]

ตารางที่ 1 ส่วนผสมคอนกรีต
3

Mixed
CT
CBN
CB0.5N
CB1N
CB3N

Binder

Cement

GCR

400
550
550
550
550

400
-

165
165
165
165

Mix Proportion (kg/m )
Fine aggregate
GBA
Sand
772
385
642
385
642
385
642
385
642

Coarse aggregate
NA
RCA
995
855
855
855
855

2.3 มวลรวมละเอียด
มวลรวมละเอียดที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ทรายแม่น้า ซึ่งมีขนาดผ่า น
ตะแกรงเบอร์ 4 มีค่าการดูดน้าร้อยละ 1 และมีโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ
2.43
2.4 สารละลายด่าง
สารละลายด่างที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ชนิดเกล็ด ความบริสุทธิ์ร้อยละ 98
2.5 ส่วนผสมและการทดสอบคอนกรีต
การศึกษานี้แบ่งตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือคอนกรีต
ควบคุม (CT) ซึ่งใช้มวลรวมจากธรรมชาติ (หินปูนย่อยและทรายแม่น้า)
กลุ่ ม ที่ ส องคื อ คอนกรี ต ที่ ใ ช้ เ ถ้ า ก้ น เตาร่ ว มกั บ กากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์
บดละเอียดในอัตราส่วน 70:30 (CBN) ซึ่งใช้มวลรวมหยาบจากการย่อย
เศษคอนกรีต (RCA) แทนที่มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ (NA) ทั้งหมดกลุ่ม
ที่สามคือคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียด
ในอัตราร้อยละ 70:30 ซึ่งใช้มวลรวมหยาบจากการย่อยเศษคอนกรีตแทนที่
มวลรวมหยาบจากธรรมชาติทั้งหมด และใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) เป็นตัวกระตุ้นในอัตราร้อยละ 0.5, 1 และ 3 โดยน้าหนักวัสดุ
ประสาน (CB0.5N, CB1N และ CB3N ตามลาดับ) ใช้อัตราส่วนน้าต่อวัสดุ

Water

W/B

Na(OH) (%)

SP (%)

Slump (cm)

200
165
165
165
165

0.5
0.3
0.3
0.3
0.3

0
0.5
1
3

1
1.2
3.6
12

17.5
18.0
17.0
16.5
9.0

ประสานสาหรับคอนกรีตควบคุมเท่ากับ 0.5 และคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตา
บดละเอี ย ดร่ว มกั บ กากแคลเซีย มคาร์ไบด์บ ดละเอี ย ดเป็ นวัสดุป ระสาน
เท่ากับ 0.3 และควบคุมการยุบตัวของคอนกรีตเท่ากับ 150-200 มม โดย
ใช้สารลดน้าพิเศษ (Superplasticizer หรือ SP) ซึ่งอัตราส่วนผสมของ
คอนกรี ต แสดงไว้ ใ นตารางที่ 1 ผสมและเทคอนกรี ต ในแบบหล่ อ รู ป
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม สูง 200 มม และแบบหล่อ
รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 75 x 285 มม เพื่อทาการทดสอบกาลังอัดและ
การหดตัวรวมของคอนกรีตตามลาดับ
สาหรับตัวอย่างคอนกรีตจากคอนกรีตควบคุมและคอนกรีต ที่ใช้เถ้าก้น
เตาบดละเอียดร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสาน
เมื่อหล่อเสร็จทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลาดับ
จากนั้นทาการถอดแบบแล้วนาตัวอย่างทรงกระบอกไปบ่มในน้า ทดสอบหา
ค่ากาลังอัดที่อายุ 3, 7 และ 28 วันตามมาตรฐาน ASTM C39 [16]
ทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่ นของคอนกรีตที่อายุ 28 วันตามมาตรฐาน ASTM
C469 [17] ในขณะเดียวกันตัวอย่างรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 75 x 285
มม หลังถอดแบบแล้ว นาไปเก็บ ไว้ที่ห้อ งควบคุมอุ ณหภูมิ ที่ 25±2 องศา
เซลเซียส ทดสอบการหดตัวของคอนกรีตที่อายุ 0, 1, 3, 7, 14, 21 และ
28 วันตามมาตรฐาน ASTM C157 [18]
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3. ผลการทดสอบ
3.1 สมบัติทางกายภาพของเถ้าก้นเตาบดละเอียด
ตารางที่ 2 แสดงสมบัติทางกายภาพของวัสดุประสานทั้งหมดที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ จากการทดสอบพบว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC)
มีปริมาณอนุภาคค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 เท่ากับร้อยละ 11.35
โดยน้าหนัก และมีค่า ความถ่ ว งจ าเพาะเท่ า กับ 3.15 ขณะที่เถ้ า ก้นเตา
บดละเอียด (GBA) และกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียด (GCR) มีขนาด
อนุภ าคค้า งตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 เท่า กับ 0.55 และ 8.12 โดย
น้าหนัก และมีค่าความถ่วงจาเพาะมีค่าเท่ากับ 2.53 และ 2.26 ตามลาดับ
ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่า นมาพบว่าเถ้าก้นเตาที่มีความละเอียดสูงสามารถทา
ปฏิกิริยาปอซโซลานดีขึ้นได้ [8]
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประสาน
Material Retained on a sieve No.325 (% by weight)

Specific
gravity

OPC
GBA

11.35
0.55

3.15
2.53

GCR

8.12

2.66

Chemical composition (%)

OPC

BA

CCR

Silicon dioxide (SiO2)

20.9

63.2

3.9

Aluminium oxide (Al2O3)

4.8

24.4

2.3

Ferric oxide (Fe2O3)

3.4

7.3

0.5

Calcium oxide (CaO)

65.4

2.3

65.4

Sulfur trioxide (SO3)

2.7

0.1

0.7

Magnisium oxide (MgO)

1.3

0.8

0.7

Sodium oxide (Na2O)

0.3

0.4

-

Potassium oxide (K2O)

0.4

1.3

-

Loss on ignition (LOI)

1

0.2

26.5

3.3 สมบัติทางกายภาพของมวลรวลรวม
ตารางที่ 4 แสดงถึงสมบัติทางกายภาพของมวลรวมที่ใช้ในงานวิจัยนี้
จากการศึกษาพบว่ามวลรวมหยาบที่ได้จากการย่อยเศษคอนกรีต (RCA) มี
ค่าการดูดซึมน้าเท่ากับร้อยละ 5.79 ซึ่งสูงกว่ามวลรวมหยาบจากธรรมชาติ
(Crushed Limestone หรือ NA) ที่มีอัตราการดูดซึมน้าเท่ากับร้อยละ
0.72 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตร์ ขาคล้าย [20] พบว่าการที่ค่าการ
ดูดซึมน้าของมวลรวมหยาบที่ได้จากการย่อยเศษคอนกรีตมีค่า สูงเนื่องจาก
ซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ตาร์จากเศษคอนกรีตเดิมที่ยึดเกาะที่ผิวของมวลรวมมี
ความพรุน จึงส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ามีค่าสูง ในทางตรงกันข้าม RCA มีค่า
ความถ่ วงจาเพาะเท่ากับ 2.47 ซึ่งน้อยกว่ามวลรวมจากธรรมชาติที่มีค่า
เท่ากับ 2.77 เนื่องจาก RCA มีซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ตาร์เกาะติดที่ผิวของ
มวลรวมจากธรรมชาติเดิม ทาให้มีความพรุนสูง มีความหนาแน่นต่า จึงทา
ให้ความหนาแน่นของ RCA ลดลง
ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพของมวลรวมหยาบ

Properties
Specific gravity (SSD)
Absorption (%)

3.2 สมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน
สมบัติทางเคมีของวัสดุประสานที่ใช้ในงานวิจั ยนี้แ สดงในตารางที่ 3
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีแล้วพบว่าเถ้าก้นเตา (BA) มี SiO2 เป็น
องค์ประกอบหลัก เท่า กับ ร้อยละ 63.2 และมีผลรวมของปริมาณ SiO2,
Al2O3, และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 94.9 ซึ่งจัดเป็นวัสดุปอซโซลาน Class
F ที่กาหนดไว้โดยมาตรฐาน ASTM C 618 [19] ที่ระบุไว้ว่าผลรวมของ
ปริมาณ SiO2, Al2O3, และ Fe2O3 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้าหนัก
ส่วนกากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CCR) พบว่ามีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ CaO
เป็นองค์ประกอบหลักมีค่าเท่ากับร้อยละ 65.4 ขององค์ประกอบทางเคมี
ทั้งหมด ซึ่งมีค่าเท่ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แต่มีปริมาณ LOI
ที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงที่ใช้ในการเผาทาให้น้าระเหยออกไป
ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน
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Coarse Aggregate
Crushed Limestone
RCA
2.77
2.47
0.72
5.79

3.4 กาลังอัดของคอนกรีต
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบของคอนกรีตควบคุม (CT) คอนกรีต
ที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานพบว่ามีการพัฒนากาลังอัดอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 28 วัน เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันสามารถให้กาลังอัดของคอนกรีต
ค่อนข้างสูงที่ช่วงอายุ 28 วันแรก ส่งผลให้คอนกรีตควบคุม (CT) มีค่ากาลัง
อัดเท่ากับ 24, 32, และ 37.7 เมกกะปาสคาล ที่อายุ 3, 7 และ 28 วัน
ตามลาดับ
คอนกรีตที่ใช้เถ้ าก้นเตาบดละเอี ยดร่วมกกับกากแคลเซีย มคาร์ไบด์
บดละเอียดเป็นวัสดุประสานโดยไม่มีปูนซีเมนต์ มีปฏิกิริยาหลักในคอนกรีต
คือ ปฏิกิริยาปอซโซลาน [21] การพัฒนากาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้วัสดุ
ปอซโซลานเป็นวัสดุป ระสานมีการพัฒนาก าลังอั ด ช้า ในช่วงอายุต้นของ
คอนกรีต จากตารางที่ 5 คอนกรีต CBN มีค่ากาลังอัดที่ต่าและการพัฒนา
กาลังอั ดที่ช้า ซึ่งมีค่า เท่า กับ 2, 6.2 และ 19.2 เมกกะปาสคาล โดย
อัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสาน 0.3 ที่อายุ 3, 7 และ 28 วันตามลาดับ
นอกจากนี้ ค อนกรี ต ที่ ใ ช้ เ ถ้ า ก้ น เตาบดละเอี ยดร่ ว มกั บ กา ก
แคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสานโดยไม่มีปูนซีเมนต์ ในการ
ทดสอบนี้ใช้มวลรวมหยาบที่ได้จากการย่อยเศษคอนกรีต (RCA) แทนที่มวล
รวมหยาบจากธรรมชาติ (NA) ทั้งหมด จึงทาให้คอนกรีตที่ใช้ RCA มีค่า
กาลังอัดที่ต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Kou และ Poon [22] ที่พบว่ากาลัง
อัดของคอนกรีตที่แทนที่มวลรวมหยาบด้วย RCA และใช้มวลรวมละเอียด
จากธรรมชาติมีค่าใกล้เคียงหรือต่ากว่าคอนกรีตควบคุมเล็กน้อย ซึ่งเป็นผล
จากค่าการดูดซึมน้าที่สูงของ RCA ทาให้มีปริมาณน้าในส่วนผสมคอนกรีต
มาก และความแข็งแรงของ RCA ที่ต่ากว่ามวลรวมหยาบจากธรรมชาติ
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ตารางที่ 5 กาลังอัดของคอนกรีต
compressive strength (MPa) - Normalized compressive
strength (%)
Mixes
3 days
7 days
28 days
CT
24.3 - (100)
32.0 - (100)
37.7 - (100)
CBN
2.0 - (8)
6.2 - (19)
19.2 - (51)
CB0.5N
8.3 - (34)
12.6 - (40)
27.4 - (72)
CB1N
5.8 - (24)
15.5 - (48)
34.8 - (92)
CB3N
4.2 - (17)
7.5 - (23)
13.4 - (35)

อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มกาลังอัดของคอนกรีต ผู้วิจัยจึงใช้สารละลายด่าง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ผสมกับน้าในอัตราร้อยละ 0.5, 1 และ 3 โดย
น้าหนักของวัสดุประสานเพื่อเร่งปฏิกิริยาปอซโซลานให้เกิดเร็วขึ้น จากรูปที่
1 เห็ น ได้ ว่ า คอนกรี ต ที่ ใ ช้ RCA และใช้ เ ถ้ า ก้ น เตาร่ ว มกั บ กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสานและใช้สารละลาย (NaOH)
เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าร้ อ ยละ 0.5 และ 1 โดยน้ าหนั ก ของวั ส ดุ ป ระสาน
(CB0.5N และ CB1N) มีการพัฒนากาลังอัดที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับคอนกรีต
CBN ที่ไม่ได้ใช้สารเร่งปฏิกิริยา โดยคอนกรีต CB0.5N ค่ากาลังอัดเท่ากับ
8.3, 12.6 และ 27.4 เมกกะปาสคาล และคอนกรีต CB1N มีค่ากาลังอัด
เท่ากับ 5.8, 15.5 และ 34.8 เมกกะปาสคาลที่ อายุ 3, 7 และ 28 วัน
ตามลาดับ เมื่อพิจาราณาถึงค่ากาลังอัดพบว่า คอนกรีต CB1N ที่อายุ 28
วันมีค่ากาลังอัดใกล้เคียงกับ คอนกรีตควบคุม (CT) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 34.8
เมกกะปาสคาล หรือคิดเป็นร้อ ยละ 92 ของคอนกรีตควบคุม (CT) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Reaksmery Soeurt และ วิเชียร ชาลี [23]
พบว่าการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เร่งปฏิกิริยาในช่วง 0.5 ถึง 1
โมลาร์ มีแนวโน้มให้การพัฒนากาลังอัดที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อ ใช้ความ
เข้มข้นที่สูงกว่า 1 โมลาร์ พบว่าการพัฒนากาลังอัดมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจ
เป็นผลจากความหนืดที่เพิ่มขึ้น ตามความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ ส่งผลให้คอนกรีตมีการยึดประสานภายในส่วนผสมต่าลง และทา
ให้กาลังอัดของคอนกรีตต่าลงด้วย เห็นได้จากคอนกรีต CB3N มีค่ากาลังอัด
เท่ากับ 4.2, 7.5 และ 13.4 เมกกะปาสคาลที่อายุ 3, 7 และ 28 วัน
ตามลาดับ ซึ่งมีค่ากาลังอัดที่ 28 วันน้อยกว่าคอนกรีตทุกส่วนผสม

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

3.5 โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
รูปที่ 2 แสดงค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต พบว่ามวลรวมมีผลต่อค่า
โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตโดยตรง เนื่องจากมวลรวมเป็นส่วนผสมหลักใน
คอนกรีตและมีผลต่อ ก าลังอั ดโดยตรง การใช้มวลรวมจากการย่อ ยเศษ
คอนกรีตทาให้โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตลดลงอย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จาก
เส้ นแนวโน้ มของคอนกรีต ที่ใ ช้หิ น ธรรมชาติ ข องคอนกรีต ควบคุ ม (CT)
ร่วมกับ พงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์ [2] ที่อายุ 28 วัน มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ
42.73 และ 33.4 จิกะปาสคาล ตามลาดับ ในขณะที่คอนกรีตที่ใช้มวล
รวมจากการย่อยเศษคอนกรีตมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นอยู่ระหว่าง 22.21-27.78
จิ ก ะปาสคาล ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า คอนกรี ต ที่ ใ ช้ หิ น ธรรมชาติ ทุ ก ส่ ว นผสม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุพัตร์ ขาคล้าย [20] ที่พบว่าการใช้มวลรวม
ละเอียดและมวลรวมหยาบจากการย่อยเศษคอนกรีตแทนที่มวลรวมหยาบ
จากธรรมชาติ ส่งผลให้คอนกรีตมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่ต่าลง ทั้งนี้เนื่องจาก
โมดูลั ส ยืด หยุ่ น ของมวลรวมที่ ได้ จ ากการย่อ ยเศษคอนกรี ตมี ค่า ต่ ากว่ า
โมดูลัสยืดหยุ่นของมวลรวมจากธรรมชาติ รวมถึงช่องว่า งที่เกิดจากความ
พรุนของซีเมนต์เพสต์ที่เกาะอยู่ส่งผลให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่ใช้
มวลรวมหยาบจากการย่อยเศษคอนกรีตมีค่าต่ากว่าของคอนกรีตปกติ
จากรู ป ที่ 2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของวั ส ดุ ป ระสานที่ ใ ช้ เ ถ้ า ก้ น เตา
บดละเอียดร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียด และจากงานวิจัยของ
สุพัตร์ ข าคล้า ย [20] ที่ใช้เถ้ า ปาล์มน้ามันบดละเอี ย ดแทนที่ปู นซีเมนต์
ปอร์ดแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 20, 35 และ 50 พบว่ามีค่าโมดูลัสยืดหยุน่
ที่ใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน แต่ยังน้อยกว่าคอนกรีตที่ใช้
หินธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าผลของการใช้วัสดุประสานที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่มีผลต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมากนัก และการ
ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในส่วนผสมคอนกรีต แม้จะสามารถเพิ่ม
กาลังอัดของคอนกรีตขึ้นได้แต่ ไม่ส่งผลต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
มากนักเช่นกัน

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลัสยืดหยุ่นและกาลังอัดของคอนกรีตทีอ่ ายุ
28 วัน
รูปที่ 1 กาลังอัดของคอนกรีต
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3.6 การหดตัวรวมของคอนกรีต
จากรูป ที่ 3 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตที่ทาจากเถ้าก้นเตา
บดละเอียดร่วมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสานและ
ถูกกระตุ้นด้วยด่างเพื่อเร่งปฏิกิริยา โดยการหดตัวเนื่องจากการสูญเสียน้าสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกของคอนกรีต CBN เกิดการหดตัวมากสุดที่อายุ 28 วัน
เท่ากับ 650.69 x 10-6 มม/มม ในขณะที่คอนกรีต CB0.5N, CB1N และ
CB3N เกิดการหดตัวเท่ากับ 549.15 x 10-6 , 483.37 x 10-6 และ
187.34 x 10-6 มม/มม ตามลาดับ จากผลการทดสอบพบว่าการหดตัวของ
คอนกรีตที่ท าจากเถ้ า ก้นเตาบดละเอี ย ดร่ว มกับ กากแคลเซี ย มคาร์ไบด์
บดละเอี ย ดเป็ นวัสดุประสานลดลงเมื่อ เพิ่มความเข้มข้ นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ
และอุ บลลักษณ์ รัตนศัก ดิ์ [24] พบว่า สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ที่
ความเข้มข้นสูง ทาให้มีความสามารถในการชะซิลิกาและอลูมินาจากเถ้าก้น
เตาได้ ดี ขึ้ น และงานวิ จั ย ของ Chi [3] พบว่ า การใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สูงทาให้เกิดซิลิกาเจลภายในเนื้อคอนกรีต
มากขึ้นส่งผลให้คอนกรีตเกิดการขยายตัวทาให้การหดตัวลดน้อยลง

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการหดตัวรวมของคอนกรีต

4. สรุปผลการทดสอบ
4.1 การใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมในการผสม
คอนกรี ต ที่ ใ ช้ ม วลรวมรี ไ ซเคิ ล และเถ้ า ก้ น เตาบดละเอี ย ดร่ ว มกั บ กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุประสานสามารถเพิ่มกาลังอัดของ
คอนกรีตได้ การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 1 โดยน้าหนัก
ของวัสดุประสาน ในส่วนผสมคอนกรีต ทาให้คอนกรีตมีกาลังอัดเทียบเท่า
กับคอนกรีตควบคุม (CT) โดยที่ คอนกรีต CB1N มีกาลังอัดเท่ากับ 34.8
เมกกะปาสคาล หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของ คอนกรีตควบคุม (CT) ที่อายุ
28 วัน
4.2 การใช้ ม วลรวมหยาบจากการย่ อ ยเศษคอนกรี ต ส่ง ผลกระทบ
โดยตรงต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่ลดลง เนื่องจาก RCA มีความ
พรุนสูงความหนาแน่นน้อยและความแข็งแรงต่ากว่ามวลรวมธรรมชาติ การ
ใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดร่วมกับกากแคลเซีย มคาร์ไบด์บดละเอียดเป็นวัสดุ
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ประสานและการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไม่มี
ผลต่อค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมากนัก
4.3 การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้เถ้า
ก้ น เตาบดละเอี ย ดร่ ว มกั บ กากแคลเซี ย มคาร์ ไ บด์ บ ดละเอี ย ดเป็ น วั ส ดุ
ประสานท าให้ ก ารหดตัว ของคอนกรีต ลดน้อ ยลงตามความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทีย บกับคอนกรีตที่ ทาจาก
ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน
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การศึกษาความสูงและความเร็วการบินถ่ายภาพ
ที่มีผลต่อความถูกต้องในการทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
The study of flight elevation and speed of UAV Photogrammetric accuracy
For mapping.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องของการทำแผนที่
ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยศึกษาผลกระทบของความสูงบิน และความเร็ว
ที่ใช้ในการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับราคาถูก โดยทำการบิน
ถ่ายภาพเหนือพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขนาด 10 ไร่ มีรูปแบบการบิน 4
กรณี คือ การบินแบบเคลื่อนที่พร้อมถ่ายภาพและแบบหยุดนิ่งเพื่อถ่ายภาพ
แต่ละรูปแบบกำหนดความสูงบินให้มีความละเอียดของจุดภาพที่ 3.5 และ
5 ซม./จุดภาพ กำหนดการซ้อนทับของภาพด้านหน้าและด้านข้าง 80%
และ 75% ตามลำดับ ใช้จุดควบคุมภาพและจุดตรวจสอบจำนวน 5 และ
15 จุดตามลำดับ โดยใช้การรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ในการหาค่าพิกัดของ
จุดดังกล่าว จากนั้นทำการประมวลผลด้วยโปรแกรม Agisoft Photoscan
Professional V.1.4.4 เพื ่ อ สร้ า งความหนาแน่ น ของจุ ด ระดั บ สำหรั บ
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข และภาพถ่ายดิ่งจริง งานวิจัยนี้ใช้ค่า RMSE ใน
การประเมินความถูกต้องทั้งทางราบและทางดิ่ง โดยใช้มาตรฐาน ASPRS
2014 ในการระบุชั้นคุณภาพของงาน จากการคำนวณพบว่า รูปแบบการ
บินที่ให้ค่าความถูกต้องดีที่สุดคือ การบินถ่ายภาพแบบหยุดนิ่งเพื่อถ่ายภาพ
ที่ความละเอียดของจุดภาพ 5 ซม./จุด ภาพ สามารถผลิตภาพถ่ายดิ่งจริง
สำหรับใช้ในงานที่มีความละเอียดสูงสุดได้ และให้ผลความถูกต้องทางดิ่งอยู่
ในชั้นความถูกต้องทางดิ่งที่ 5 ซม.
คำสำคัญ: ภาพถ่ายทางอากาศ, รูปแบบการบิน, อากาศยานไร้คนขับ

Abstract
This study aims to evaluate the effect of flight elevation and
speed to accuracy of landfill mapping by using Low-cost
Unmanned Arial Vehicle (UAV) photogrammetry. The study site
located at landfill site that covers 10 Rai (16,000 square meters).
Flight configuration was set up including 80% of frontal overlap
and 75% of side overlap at Ground sampling distance (GSD) 3.5

and 5 cm/pixels. The picture trigger modes of UAV’s flight were
set to safe mode (stopping to capture) and fast mode (flying to
capture). The Ground control points (GCPs) were set up at 5
positions and check point (CPs) were set up at 15 positions,
respective. The Agisoft Photoscan Professional V.1.4.4 software
was used for data processing in order to generate densified point
cloud, digital elevation model, and orthoimage. The accuracy of
GCPs and CPs were evaluated by Root Mean Square Error (RMSE)
values and followed the American Society for Photogrammetry
and Remote Sensing (ASPRS) 2014 standard. The result showed
that GSD at 5 cm/pixel with safe mode gave the best accuracy
both horizontal and vertical positions which can be used for the
highest accuracy work. For Vertical accuracy evaluation, the
result was in the 5-cm vertical accuracy class.
Keywords: Photogrammetry, The picture trigger mode,
Unmanned Aerial Vehicle

1. บทนำ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการลงทุนการคมนาคมขนส่ง การวางผัง
เมื อ งให ม่ แ ละ ก า รท่ อ งเที ่ ย ว ส่ ง ผลให ้ เ ก ิ ด ใช้ พ ลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติจึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา อย่างไรก็ตาม
โครงการ EEC ได้วางนโยบายโครงการเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อม 14 โครงการ
วงเงินรวม 8,615 ล้านบาท ในส่วนของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเน้น
การจัดการมลพิษคิดเป็นเงิน 8,230 ล้านบาท [1] เงินส่วนนี้จะนำไปใช้ใน
การกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยวิธีการนำไปจัดการที่บ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอย ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยภายในบ่อ ฝังกลบให้ มีประสิทธิภาพนั้น
จำเป็นต้อ งอาศัย ข้อ มูลทางวิชาการในการบริห ารจัดการ โดยคำนึงถึ ง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่วนสำคัญในการบริหารจัดการขยะคือแผนที่บ่อฝัง
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กลบขยะมูลฝอย ข้อมูลในแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางกายภาพ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก Biochemical degradation และสามารถวิเคราะห์
ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เพื่อการจัดการขยะที่ดีได้ การทำแผนที่ โดย
เทคโนโลยี Direct measurement ที่มีการใช้กล้องสำรวจในบ่อขยะนั้นมี
ข้อ จำกัดในด้านของการทำงานในพื้นที่ที่อาจก่อ ให้เกิดอันตรายแก่นัก
สำรวจได้ จึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลา และลดโอกาสการสัมผัสกับมลพิษจากขยะได้ แต่การสำรวจด้วย
วิธีดังกล่าวนั้น ยังไม่สามารถกำหนดรูปแบบการบินที่เหมาะสมเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความแม่นยำและถูกต้องสูง งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษา
รูปแบบการบินที่เหมาะสมที่ใช้ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ โดยศึกษา
รูปแบบการบินและความเร็วที่ ใช้ในการบินถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้
คนขับชนิดราคาถูก ในการทำแผนที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยให้ไ ด้ความถูก
ต้องสูงเทียบกับมาตรฐานการทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศสากล

2. อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
2.1 พื้นที่การศึกษา
ในการศึกษานี้ได้เลือกตัวแทนพื้นที่ศึกษาเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบเทกอง ตั้งอยู่ บนพิกัด 14.14°N, 100.67°E ตำบลคลองสาม อำเภอ
คลองสาม จังหวัดปทุมธานี 14 มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 10 ไร่ ดังแสดงลักษณะ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในรูปที่ 1
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รูปที่ 2 แสดงตำแหน่งการวางจุด GCP และ CP ในพืน้ ที่ศกึ ษา

หลังจากที่ได้มีการวางจุด GCP และ CP แล้วมีการเก็บค่าพิกัด ทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย วิธีการ Global Navigation setline System (GNSS) แบบ
Real time kinetic (RTK) ด้วยอุปกรณ์ยี่ห้อ Hi-Target รุ่น V100 ที่ให้มีค่า
ความคลาดเคลื่อนทางแนวราบ 8 มิลลิเมตร + 1ppm RMS และแนวดิ่ง
15 มิลลิเมตร + 1ppm RMS โดยทำการติดตั้งสถานีฐาน (Base Station)
ไว้บนหมุดหลักฐานจุดที่ 1 ซึ่งเป็นจุดออกงานวางพิกัดไว้ที่ทางเข้า บ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอย โดยมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์คือ N = 1,502,532.000
เมตร, E = 554,745.000 เมตร, z = 50.000 เมตร และนำสถานีเคลื่อนที่
(Rover Station) ไปวางบนจุด GCP และ CP เพื่อ เก็บ ค่า พิกัด ดังแสดง
ลักษณะและการปฏิบัติงานในรูปที่ 3

รูปที่ 1 ตำแหน่งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ่อขยะมูลฝอยแบบเทกอง
เทศบาลตำบลคลองสาม

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

2.2 การสำรวจภาคสนาม
ในการทำแผนที่ภ าพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับต้องมีการสำรวจ
ภาคสนามเพื่อ กำหนดจุดควบคุมภาพ (GCP) สำหรับ Georeferencing
และวางจุดตรวจสอบ (CP) เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ โดย
หลั ก การแล้ ว จุ ด ดั ง กล่ า วต้ อ งวางให้ ค รอบคลุ ม พื ้ น ที ศ ึ ก ษาตามหลั ก
Stratified Random Sampling ซึ่งเป็นการกำหนดจุดตามความลาดชันให้
กระจายครอบคลุมพื้นที่สำรวจ [2] ในการศึกษานี้ได้วางจุด GCP จำนวน 5
จุด และวางจุดตรวจสอบจำนวน 15 จุด ดังแสดงตำแหน่งของจุดต่าง ๆ ใน
รูปภาพที่ 2
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รูปที่ 3 การสำรวจภาคพืน้ ด้วย RTK-GNSS Hi-Target รุ่น V100 (ก) Base
Station (ข) Rover Station ใน (ค) จุดควบคุมภาพ และ (ง) จุดตรวจสอบ
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2.3 การถ่ายภาพอากาศ
การสำรวจภาพถ่ายทางอากาศเพื่อทำแผนที่ในงานวิจัยนี้ได้ใช้อากาศ
ยานไร้คนขับชนิดราคาถูก (Low-Cost UAV) ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 3
Professional โดยมี ก ล้ อ งถ่ า ยภาพแบบ gimbal ยี ่ ห ้ อ Sony EXMOR
1/2.3" CMOS ประกอบกับเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 20 มม. และ
ความละเอียดกล้องเท่ากับ 12.0 megapixels (4000 × 3000) ดังแสดงชุด
อากาศยานในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ชุดอากาศยานไร้คนขับยี่ห้อ DJI Phantom 3 Professional
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คลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการทำงานได้ดัง
รูป ที่ 5 เริ่มจากการนำข้อมูลภาพถ่ายเข้าสู่โปรแกรมแล้วทำการ Align
Photo เพื่อแยกภาพให้กระจายออกเป็นจุดภาพที่มีพิกัดตำแหน่งย่อย ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการลบจุดภาพที่ไม่มีการโยงยึดเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนจากจุดเหล่านี้ จากนั้น
โปรแกรมจะทำการ Build Dense Cloud สร้างความหนาแน่นของจุดภาพ
จากจุดภาพที่มีจุดเด่นและพิก ัดตำแหน่งตรงกัน และ Build Mesh เพื่อ
สร้างพื้นผิวแบบจำลอง ต่อมาโปรแกรมจะทำการ Build Texture สร้าง
รายละเอีย ดบนจุดภาพเพื่อ สร้า งเป็นแผนที่ภ าพถ่า ยดิ่ งจริงและสร้ า ง
แบบจำลองเชิงเลข จากนั้นนำข้อมูลพิกัดตำแหน่งของจุดควบคุมภาพ และ
จุดตรวจสอบเข้าสู่โปรแกรมและทำการปรับตำแหน่งจุดที่ได้จากการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์และตำแหน่งจุดบนภาพถ่ายทางอากาศให้ตรงกัน
เพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างพิกัดตำแหน่ง
จากการรังวัดและพิกัดตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งให้ผลในรูปแบบ
ของค่า เฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (Root-mean Square Error :
RMSE)

การศึกษานี้ได้บินถ่ายภาพพื้นที่ศึกษาด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ตามวัตถุประสงการศึกษา โดยใช้ DJI Go Application เพื่อควบคุมการ
ทำงานการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอากาศยาน และใช้ Pix4D
capture ในการกำหนดลักษณะการบินถ่ายภาพ ทั้งการซ้อนทับด้านหน้า
การซ้อนทับด้านข้าง ความสูง และรูปแบบการถ่ายภาพ ได้กำหนดการ
ซ้อนทับภาพด้านหน้าและด้านข้างเท่ากับ 80% และ 75% ตามลำดับ
กำหนดความสูงบินที่ให้ค่า Ground Sampling Distance (GSD) เท่ากับ
3.5 และ 5 ซม./จุดภาพ และกำหนดรูปแบบการบินถ่ายภาพด้วย Fast
Mode และ Safe Mode ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกำหนดลักษณะการบินถ่ายภาพ
Configuration
Codes

Mode

GSD
(cm/pixel)

Number
of
photos

Fast Mode
Case 3.5

Fast
Mode

3.94

54

Safe Mode
Case 3.5

Safe
Mode

3.97

53

Fast Mode
Case 5

Fast
Mode

5.64

40

Safe Mode
Case 5

Safe
Mode

5.78

35

GCPs

CPs

5

15

รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการประมวลผลด้วยโปรแกรม Agisoft Photoscan

2.5 การประเมินความถูกต้อง

2.4 การประมวลผล
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบการบินในลักษณะต่าง ๆ จะถูก
นำไประมวลผลด้ว ยโปรแกรม Agisoft PhotoScan Version 1.4.4 เพื่อ
สร้างแผนที่ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลขและภาพถ่ายดิ่งจริงและคำนวณความ

ค่ า ความคลาดเคลื ่ อ นระหว่ า งข้ อ มู ล พิ ก ั ด ที ่ ไ ด้ จ ากการรั ง วั ด ด้ว ย
ดาวเทียมแบบจลน์และภาพถ่ายทางอากาศ ให้ผลในรูปแบบของค่าสมการ
การคำนวณรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองได้ดังสมการ
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n
i =1

2
2
− X GNSSi ) + (YOi − YGNSSi ) 

n

( ZOi − ZGNSSi )

(3)

2

n

( RMSEr )2 + ( RMSEZ )2

(4)
(5)

เมื่อ RMSE x RMSEY และ RMSEZ คือความคลาดเคลื่อนใน
แนวแกน X แกน Y และแกน Z, X Oi YOi และ ZOi คื อ ค่ า พิ ก ั ด ใน
แนวแกน X แกน Y และแกน Z จากการประมวลผลที่จุด i, X GNSSi
YGNSSi และ Z GNSSi คือค่าพิกัดในแนวแกน X แกน Y และแกน Z จาก
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ที่จุด i, และ n คือจำนวนจุดควบคุมหรือ
จุดตรวจสอบที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด

3. ผลการทดลอง
ผลจากการประมวลด้วยโปรแกรม Agisoft PhotoScan ทำให้ได้แผน
ที่ภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบของภาพถ่ายดิ่งจริงและแบบจำลองเชิงเลข
จากจุดประสงค์ของการศึกษา เพื่อต้องการประเมินความถูกต้องที่เกิดจาก
ลัก ษณะการบินถ่า ยภาพที่แ ตกต่า งกัน โดยผลการศึก ษาแบ่งออกเป็ น
รูปแบบการบินแบบ Fast Mode และ Safe Mode
ผลการศึก ษาแสดงถึงความถูก ต้อ ง (RMSE/GSD) ในหน่ว ยจุดภาพ
(Pixel) ของจุดควบคุมภาพและจุดตรวจสอบที่เกิดจากลัก ษณะการบิน
ถ่ายภาพที่แตกต่างกันทั้ง 2 แบบ ซึ่งแสดงความถูกต้องออกมาในหน่วยของ
จุดภาพ ที่บ่งบอกถึงค่าความคลาดเคลื่อนเปรียบกับค่าความละเอียดของ
จุดภาพบนพื้นดิน (RMSE/GSD) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานการเปรียบเทียบของ
ASPRS (2014) โดยนำเสนอในแนวราบ (X และ Y) แนวดิ ่ ง (Z) และ
ความถูกต้องรวม (Total) ของตำแหน่ง GCP และ CP

0.41

0.41

0.38

0.68

0.84

0.69

0.55

จากรูปที่ 6 ความถูกต้องในแนวราบของจุดควบคุมภาพ (GCP) และจุด
ตรวจสอบ (CP) ที่เกิดจากลักษณะการบินแบบ Safe mode case 3.5 และ
case 5 พบว่า ค่าความถูกต้องของ GCP และ CP ทั้ง แกน X และ Y ของ
case 5 มีความถูกต้องมากกว่า case 3.5 โดยลักษณะการบิน ที่ให้ความ
ถูกต้องยอมรับได้ คือ การบินแบบ Safe Mode case 5 ซึ่งมีความถูกต้อง
ของ GCP ในพิก ัดแกน X และแกน Y เท่า กับ 0.68 จุดภาพ และ 0.38
จุดภาพ ตามลำดับ และความถูกต้องของ CP ในพิกัดแกน X และ Y เท่ากับ
0.41 จุดภาพ และ 0.41 จุดภาพ ตามลำดับ
2.50

2.00
1.50
1.00

0.98



Oi

0.87

i =1 

1.21

( X

n

GCP : RMSE Y / GSD
CP : RMSE Y / GSD

รูปที่ 6 ความถูกต้องในแนวราบของกรณี Safe mode ที่ 3.5 และ 5

(2)

n



1.55

2

Safe mode Case 5

GCP : RMSE X / GSD
CP : RMSE X / GSD

1.31

(YOi − YGNSSi )

Safe mode Case 3.5

1.65

RMSET =

i =1

(1)

1.53

RMSEZ =

n

0.50

1.98

RMSEr =



1.00

0.00

2

n

1.50

2.14

RMSEY =

( X Oi − X GNSSi )
i =1
n

RMSE/GSD (Pixels)

RMSEx =



2.00

RMSE/GSD (Pixels)

ที่ (1), (2), (3), (4) และ (5) โดยที่ลัก ษณะการบินแต่ละรูป แบบจะมีค่า
ความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน โดยเมื่อได้ความคลาดเคลื่อนแล้วจะนำไป
เปรี ย บเที ย บค่ า ความถู ก ต้ อ งกั บ มาตรฐาน American Society for
Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) สำหรั บ การระบุ
ระดับชั้นงานของค่าความถูกต้อง
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0.50
0.00
Fast mode Case 3.5
GCP : RMSE X / GSD
CP : RMSE X / GSD

Fast mode Case 5
GCP : RMSE Y / GSD
CP : RMSE Y / GSD

รูปที่ 7 ความถูกต้องในแนวราบของกรณี Fast mode ที่ 3.5 และ 5

จากรูปที่ 7 ความถูกต้องในแนวราบของจุดควบคุมภาพ (GCP) และจุด
ตรวจสอบ (CP) ที่เกิดจากลักษณะการบินแบบ Fast mode case 3.5 และ
case 5 พบว่า ค่าความถูกต้องของ GCP และ CP ทั้ง แกน X และ Y ของ
case 5 มีความถูกต้องมากกว่า case 3.5 โดยลักษณะการบินที่ให้ความ
ถูกต้องยอมรับได้ คือ การบินแบบ Safe Mode case 5 ซึ่งมีความถูกต้อง
ของ GCP ในพิก ัดแกน X และแกน Y เท่า กับ 1.31 จุดภาพ และ 1.21
จุดภาพ ตามลำดับ และความถูกต้องของ CP ในพิกัดแกน X และ Y เท่ากับ
0.87 จุดภาพ และ 0.98 จุดภาพ ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาความถูกต้องที่เกิดจากลักษณะการบินแบบ Safe mode
และ Fast mode พบว่าการบินแบบ Safe mode จะให้ความถูกต้องทาง
แนวราบดีกว่าการบินแบบ Fast mode และการบินที่ case 5 กล่าวคือมี
ความสูงบินที่แสดงด้วยค่า Ground Sampling Distance (GSD) เท่ากับ
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X Position

Safe
Mode
Case 3.5

X Position

Fast
Mode
Case 5

X Position

Safe
Mode
Case 5

X Position

√
√

Y Position

Y Position

Y Position

Y Position

√
√
√
√
√
√

0.65

0.47
0.18

0.09

0.00
Safe mode Case 3.5
GCP : RMSE Z / GSD

Safe mode Case 5
CP : RMSE Z / GSD

รูปที่ 8 ความถูกต้องในแนวดิ่งของกรณี Safe mode ที่ 3.5 และ 5

จากรูปที่ 8 ความถูกต้องในแนวดิ่งของ GCP และ CP ที่เกิดจากลักษณะ
การบินถ่ายภาพแบบ Safe Mode case 3.5 และ case 5 พบว่า case 3.5
ให้ความถูกต้องของ GCP ดีกว่า case 5 แต่ case 5 มีความถูกต้องของ CP
ดีกว่า case 3.5
3.00

2.70

Visualization
and less
accurate
work
(≥ 3-pixels)

0.20

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.37

Fase
Mode
Case 3.5

Standard
Mapping
and GIS
work
(2-pixels)

0.40

RMSE/GSD (Pixels)

Cases

Highest
Accuracy
work
(≤ 1-pixel)

0.60

1.84

Recommended use
Horizontal
Accuracy
(RMSE/GSD)
(pixels)

0.80

0.29

ตารางที่ 2 การจำแนกคุณภาพระดับชั้นความถูกต้องของลักษณะการบิน

Model, DSM) และแบบจำลองสามมิ ต ิ (3D model) ความถู ก ต้ อ งใน
แนวดิ่งสำหรับการศึกษานี้แสดงได้ดังต่อไปนี้

RMSE/GSD (Pixels)

5.64 ซม./จุดภาพ จะให้ความถูกต้องสูงกว่า case 3.5 ที่ความสูงแสดงด้วย
ค่า GSD เท่ากับ 3.94 ซม./จุดภาพ
มาตรฐานคุณภาพแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแบบภาพออร์โธเชิงเลข
(Digital Orthophoto) ASPRS 2014 ที่ระบุระดับชั้นของความถูกต้องโดย
เปรียบเทียบค่าความถูกต้องในหน่วยจุดภาพ (Pixel) ในแนวราบ (RMSEX)
และ (RMSEY) โดยความถูกต้องในแนวราบน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 จุดภาพ
จัดเป็นคุณภาพประเภทงานที่มีความถูก ต้อ งสูงสุด (Highest accuracy
work) ความถูกต้องในแนวราบมากกว่า 1 จุดภาพแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
2 จุ ด ภาพจั ด เป็ น คุ ณ ภาพประเภทงานทั ่ ว ไปและงาน GIS (Standard
Mapping and GIS work) และความถู ก ต้ อ งมากกว่ า 2 จุ ด ภาพขึ ้ น ไป
จัดเป็นงานคุณภาพต่ำ (Lowest accuracy) เมื่อนำผลการศึกษาดังแสดง
ในรูป 6 และ 7 ในหน่วยจุดภาพมาทำการแบ่งระดับชั้นความถูกต้อ งของ
CP แล้วพบว่ามีระดับชั้นที่แตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 2
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0.00
Fast mode Case 3.5
GCP : RMSE Z / GSD

Fast mode Case 5
CP : RMSE Z / GSD

รูปที่ 9 ความถูกต้องในแนวดิ่งของกรณี Fast mode ที่ 3.5 และ 5

เมื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของจุดตรวจสอบตามมาตรฐาน ASPRS
(2014) พบว่า ลักษณะการบินแบบ Safe mode case 3.5, Safe mode
Case 5 และ Fast mode Case 5 มีค่าความถูกต้องของ CP ของทั้งแกน
X และ แกน Y น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 จุดภาพ จัดเป็นคุณภาพประเภทงาน
ที่มีความถูก ต้อ งสูงสุด (Highest accuracy work) และลัก ษณะการบิน
แบบ Fast mode case 3.5 มีค่าความถูกต้องของ CP ทั้งแกน X และแกน
Y มีค่า มากกว่า 1 แต่น้อ ยกว่า หรือ เท่า กับ 2 จุดภาพ จั ดเป็นคุณ ภาพ
ประเภทงานทั่วไปและงาน GIS (Standard Mapping and GIS work)
ความถูกต้องในแนวดิ่งซึ่งพิจารณาจากแกน Z เป็นค่าที่แสดงคุณภาพ
ของการผลิตภาพถ่ายดิ่งจริง (Orthophoto) โดยสามารถนำไปใช้สำหรับ
เป็นข้อมูลการทำแบบจำลองข้อมูลจุดความสูงเชิงพื้นผิว (Digital Surface

จากรูปที่ 9 ความถูกต้องในแนวดิ่งของ GCP และ CP ที่เกิดจากลักษณะ
การบินถ่ายภาพแบบ Fast mode case 3.5 และ case 5 พบว่า ทั้ง case
3.5 ให้ความถูกต้องของ GCP และ CP ดีกว่า case 5
ในส่ว นของความถูก ต้อ งในแนวดิ่งจะแบ่งจากระดับ ความถูกต้องที่
เ ก ิ ด ข ึ ้ น ใ น แ น ว ด ิ ่ ง ( Vertical accuracy class) (ASPRS,2014) โ ด ย
เปรียบเทียบค่า RMSEZ ที่ได้ สำหรับการศึกษานี้ความถูกต้อง (ซม./จุดภาพ)
จะถูกคูณด้วยค่า GSD ของกรณีนั้น ๆ เพื่อให้ได้หน่วย RMSEZ แล้วนำมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานในแกน Z โดยการเปรียบเทียบจะจัดอยู่ในรูปแบบ
in Non Vegetated Terrain ซึ่งผลการเปรียบเทียบมาตรฐานดังแสดงใน
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การจำแนกความถูกต้องของภาพถ่ายดิ่งจริง (Orthophoto)
RMSEZ of CP

Vertical Accuracy Class
of CP

Fast Mode Case 3.5

7.27

10-cm

Safe Mode Case 3.5

2.50

2.5-cm

Fast Mode Case 5

15.21

20-cm

Safe Mode Case 5

2.73

5-cm.

Cases

ตารางที ่ 3 แสดงการจำแนกความถู ก ต้ อ งของภาพถ่ า ยดิ ่ ง จริ ง
(Orthophoto) ของ CP โดยการเปรียบเทียบจากค่า RMSEZ จากตาราง
พบว่ า ผลของ CP ที ่ ม ี ร ะดั บ ความถู ก ต้ อ งดี ท ี ่ ส ุ ด คื อ 2.5-cm vertical
accuracy class คือ รูป แบบ Safe mode case 3.5 ระดับ ความถูก ต้ อ ง
รองลงมาคือ 5-cm vertical accuracy class คือรูปแบบ 5-cm vertical
accuracy class เมื่อพิจารณาความถูกต้องพบว่า รูปแบบการบินที่ให้ผลที่
ดีทั้ง GCP และ CP คือรูปแบบการบินแบบ Safe mode case 5

0.5
0.0

Fast mode Case 3.5 Fast mode Case 5 Safe mode Case 3.5 Safe mode Case 5

GCP: RMSE Total/GSD

3.7, 4.2, และ 5.3 ซม./จุดภาพ ด้ว ยจุดควบคุมภาพและจุดตรวจสอบ
จำนวน 4 และ 12 จุดตามลำดับ บนพื้นที่สนามหญ้าภายในมหาวิทยาลัย
Sains Malaysia ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันพบว่าเมื่อทำการบินถ่ายภาพที่มีค่า
ความละเอียดจุดภาพมากขึ้น ทำให้ค่าความถูกต้องมีค่าใกล้เคียงกันและมี
แนวโน้มดีขึ้น ซึ่งค่าความละเอียดจุดภาพที่ 5.3 ซม./จุดภาพให้ค่าความ
ถูกต้องได้ดีที่สุด ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการบินถ่ายภาพบนพื้นที่บ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ซึ่งมีความลาดชันมากกว่าและไม่คงที่อันเกิดจากปริมาณขยะ
มูลฝอยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อบินถ่ายภาพที่ระดับความสูงที่มีค่า
ความละเอียดจุดภาพ 5 ซม./จุดภาพ พบว่าค่าความถูกต้องที่ได้สามารถ
นำไปผลิตแผนที่ภาพถ่ายดิ่งจริงที่มีความละเอียดสูงได้ ซึ่งแสดงให้เ ห็ น
ว่าการบินถ่ายภาพในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของค่าระดับมากนั้นควรบิน
ถ่ายภาพด้วยความสูงบินที่มาก จากสมการที่ (6) และ (7) [4]
 p 
b = dw 

 100 
 q 
a = dl 

 100 

(6)
(7)

เมื่อ b คือระยะบนพื้นดินของส่วนที่ไม่ซ้อนทับด้านหน้า (เซนติเมตร),
a คือระยะบนพื้นดินของส่วนที่ไม่ซ้อนทับด้านข้าง (เซนติเมตร), d w คือ
ระยะของภาพถ่ายด้านกว้างบนพื้นที่จริง (เซนติเมตร), d l คือระยะของ
ภาพถ่า ยด้า นยาวบนพื้นที่ จ ริง (เซนติเมตร), p คือ เปอร์เซ็นต์ซ้อ นทั บ
ด้านหน้า และ q คือเปอร์เซ็นต์ซ้อนทับด้านข้าง
จากตารางที่ 4 เป็นผลจากการคำนวณตามสมการ (6) และ (7) จะเห็น
ว่าความสูงบินที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ภาพถ่ายหนึ่งภาพครอบคลุมพื้นที่ได้ขนาด
ใหญ่ขึ้น เมื่อภาพถ่ายเกิดการซ้อนทับกันจะทำให้พื้นที่ส่วนซ้อนทับมีพื้นที่
มากขึ้นทำให้จุดภาพบนภาพถ่ายมีตำแหน่งและจุดเด่นที่เหมือนกันมากขึ้น
ส่งผลให้ค่าความถูกต้องมีแนวโน้มดีขึ้น ดังนั้นในการบินถ่ายภาพทางอากาศ
จึงควรกำหนดค่าการซ้อนทับและความสูงบินที่ทำให้มีพื้นที่ส่วนซ้อนทับที่
เหมาะสมจึงจะทำให้ค่าความถูกต้องดีขึ้น ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า
การบินถ่ายภาพเหนือพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยควรบินถ่ายภาพภาพด้วย
ความสูงที่มีความละเอียดจุดภาพเป็น 5 ซม./จุดภาพจึงจะทำให้ได้ค่าความ
ถูกต้องที่ดีที่สุด

0.60

0.49

0.82

1.46

1.51

0.63

1.0

0.91

RMSE/GSD (Pixels)

1.5

1.46

2.0
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GCP: RMSE Total/GSD

รูปที่ 10 ความถูกต้องรวมของ GCP และ CP แต่ละลักษณะการบิน

รูปที่ 10 แสดงความถูกต้องรวม (Total accuracy) ของ GCP และ CP
ของลัก ษณะการบินแบบ fast mode และ safe mode ของทั้ง 2 กรณี
พบว่า ลักษณะการบินแบบ Safe mode ให้ความถูกต้องที่ดีกว่าการบิน
แบบ Fast mode และกรณี 5 จะให้ผลดีกว่ากรณี 3.5 ของลักษระการบิน
แบบ Safe mode คือความถูกต้องของ GCP เท่ากับ 0.49 จุดภาพ และ
ความถูกต้องชอง CP เท่ากับ 0.60 จุดภาพ ตามลำดับ
การวิเคราะห์ผลความถูกต้องในภาพรวม ทำให้เห็นว่ารูปแบบการบินที่
เหมาะสมสำหรับ การบินถ่า ยภาพมีความเหมาะสมบนพื้นฐานของความ ตารางที่ 4 ส่วนซ้อนทับบนพืน้ ที่จริง
ถูก ต้อ งของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อผลิตภาพถ่ายออร์โธเชิงเลขและ
Front
ภาพถ่ายดิ่งจริงอันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างแผนที่ความสูงเชิงพื้นผิว
GSD
Cases
Overlap
(Digital Surface Model, DSM) และแบบจำลองสามมิติ (3D model)
(cm.)
(%)

4. วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลอง
เมื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการบินถ่ายภาพในเชิงของความสูงพบว่า การ
บินถ่ายภาพที่ความสูงบินมากขึ้น จะทำให้ความถูกต้องมีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยโดย Sharan Kumar และคณะ ในปี 2018 [3] ซึ่ง
ทำการบินถ่ายภาพที่ระดับความสูงที่มีความละเอียดจุดภาพเป็น 2.6, 3.2,
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Fast Mode

3.94

Safe Mode
Fast Mode
Safe Mode

3.97
5.64
5.78

80

Side
Overlap
(%)

75

ส่วน
ซ้อนทับ
ด้านหน้า
บนพื้นที่
จริง (ซม./
ภาพ)

ส่วน
ซ้อนทับ
ด้าน
ข้างบน
พื้นที่จริง
(ซม./ภาพ)

12608

8865

12704
18048
18496

8932.5
12690
13005
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จากการวิเคราะห์ผลในเชิงของรูปแบบการถ่ายภาพ จากการศึกษา
งานวิจ ัย โดย Francisco-Javier และคณะ ในปี 2015 [5] ซึ่งทำการบิ น
ถ่ายภาพแบบหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ที่ความละเอียดจุดภาพ 3, 4 และ 5 ซม./
จุดภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ MD4-1000 ติดตั้งด้วยกล้อง TetraCam
mini-MCA6 ชนิดของกล้องถ่ายภาพแบบ Rolling Shutter ที่มีระยะโฟกัส
9.6 มิ ล ลิ เ มตร ความคมชั ด 1.3 megapixel (1280 x 1024 pixels)
เซนเซอร์ CMOS และ readout time ของกล้องอยู่ที่ 0.5 ถึง 5 วินาที [6]
พบว่าการบินถ่ายภาพแบบเคลื่อนที่จะทำให้ Vector error distribution มี
ความคลาดเคลื่อ นน้อ ยกว่า การถ่า ยภาพแบบหยุดนิ่ง ส่งผลให้ ก ารบิ น
ถ่ายภาพแบบเคลื่อนที่ที่ความละเอียด 4 ซม./จุดภาพให้ผลดีที่สุด ในขณะที่
งานวิจัยชิ้นนี้ทำการบินถ่ายภาพแบบหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ที่ความละเอียด
จุดภาพเป็น 3.5 และ 5 ซม./จุดภาพใช้อากาศยานไร้คนขับ DJI Phantom
3 Professional ติดตั้งด้วยกล้อ ง FC300X ชนิดของกล้องถ่ายภาพแบบ
Rolling Shutter ที่มีระยะโฟกัส 3.61 มิลลิเมตร ความคมชัดของภาพ 12
megapixel (4000 x 3000 pixels) เซนเซอร์ CMOS และ readout time
ของกล้อ งอยู่ที่ 0.033 วินาที พบว่า การบินถ่า ยภาพแบบหยุดนิ่งทำให้
Camera Location error มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าการบินถ่ายภาพ
แบบเคลื่อนที่ส่งผลให้การบินถ่ายภาพแบบหยุดนิ่งที่ความละเอียด 5 ซม./
จุดภาพได้ค่าความถูกต้องที่ดีที่สุด จะเห็นได้ว่าระยะโฟกัส ความคมชัดของ
ภาพ และ readout time ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบการ
บินถ่ายภาพ ดังนั้นกล้องถ่ายภาพนั้นมีระยะโฟกัสและ readout time ที่
น้อยและมีความคมชัดสูงควรกำหนดรูปแบบการถ่ายภาพแบบหยุดนิ่งจึงจะ
ให้ค่าความถูกต้องได้ดี
จากงานวิ จ ั ย โดย Jonas และ คณะ ในปี 2016 [6] ได้ ท ำการบิ น
ถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ DJI Inspire 1 ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพแบบ
Rolling Shutter ที่ความเร็วบิน 1, 4 และ 8 เมตรต่อวินาทีอากาศยานไร้
คนขับ DJI Inspire 1 ที่มี readout time เป็น 74 มิลลิวินาทีให้ค่าความ
ถูกต้องได้ดีที่สุดเมื่อบินถ่ายภาพด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที ในงานวิจัย
ชิ ้ น นี ้ ไ ด้ ใ ช้อ ากาศยานไร้ค นขั บ DJI Phantom 3 Professional ซึ ่ ง เป็ น
กล้อ งถ่า ยภาพแบบ Rolling Shutter เช่นกันมี readout time เป็น 33
มิลลิวินาทีให้ค่าความถูกต้องได้ดีที่สุดเมื่อบินถ่ายภาพด้วยความเร็ว 2 เมตร
ต่ อ วิ น าที จะเห็ น ได้ ว ่ า ค่ า readout time ของกล้ อ งถ่ า ยภาพมี ผ ลต่ อ
ความเร็วที่ใช้ในการบินเมื่อกล้องถ่ายภาพมีค่า readout time ที่สูงจะทำ
ให้สามารถบินถ่า ยภาพด้ว ยความเร็ว ที่ เพิ่ม ขึ้ น ได้ ในขณะที่ก ล้อ งที ่ มี
readout time ต่ำไม่ควรบินถ่ายภาพด้วยความเร็วที่มาก ดังนั้นในการบิน
ถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ DJI Phantom 3 Professional จึงควร
ใช้ความเร็วบิน 2 เมตรต่อวินาทีจึงจะให้ค่าความถูกต้องได้ดีที่สุด
นอกจากนั้นการกำหนดรูปแบบการบินโดยแสดงดังรูปที่ 11 จะกำหนด
จุดที่ลั่นชัตเตอร์ ไว้บนแผนที่ เมื่อถึงจุดลั่นชัตเตอร์กล้องจะทำการลั่นชัต
เตอร์เพื่อ ถ่า ยภาพ การบินแบบหยุดนิ่งจะทำให้ จ ุ ดที ่ล ั่น ชั ตเตอร์ แ ละ
ตำแหน่งของภาพเป็นจุดเดียวกัน ในขณะที่การบินแบบเคลื่อนที่จะทำให้
ตำแหน่งและภาพถ่ายมีความคลาดเคลื่อน
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(ก)
(ข)
รูปที่ 11 รูปแบบการถ่ายภาพ (ก) Safe Mode (ข) Fast Mode

ซึ่งรูปแบบการถ่ายภาพจะส่งผลต่อตำแหน่งของโดรนซึ่งก็คือตำแหน่ง
ของกล้ อ งขณะทำการบิน ถ่ า ยภาพส่ง ผลให้ ต ำแหน่ง ของกล้อ งมีความ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแสดงดังรูปที่ 12

(ก)

(ข)

(ง)
(ค)
รูปที่ 12 Camera Location and Error Estimates. (ก) Fast Mode Case 3.5
(ข) Fast Mode Case 5 (ค) Safe Mode Case 3.5 (ง) Safe Mode Case 5

รูปที่ 12(ก) และ 14(ข) แสดงให้เห็นว่าเวกเตอร์ที่แสดงตำแหน่งของ
กล้องนั้นมีการเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบในแต่ละตำแหน่ง ในขณะที่
รูป 12(ค) เวกเตอร์ที่แสดงตำแหน่งของกล้องมีก ารเรียงตัวไปในทิศทาง
เดียวกันแต่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนทั้งแนวแกน x และแกน y และรูปที่
12(ง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากเวกเตอร์จะเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน
แล้ว ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นยังเกิดขึ้นในแนวแกน y และเกิดความ
คลาดเคลื่อนในแนวแกน x เพียงเล็กน้อยจึงส่ง ผลให้ค่าความถูกต้องของ
ตำแหน่งภาพมีความถูก ต้อ งมากขึ้น ดังนั้นในงานวิจ ัย ชิ้นนี้ทำการบิ น
ถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ DJI Phantom 3 Professional พบว่า
การเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศโดยกำหนดให้มีความเร็วบิน 2 เมตรต่อ
วินาที เมื่อถึงจุดถ่ายภาพกำหนดให้ อากาศยานไร้คนขับหยุดเคลื่อนที่แล้ว
ทำการถ่ายภาพจะทำให้ได้ผลของความถูกต้องที่ดีที่สุด

SGI01-7

1929

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

5. สรุปผลการทดลอง
การผลิตแผนที่ภาพถ่ายดิ่งจริงที่มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย
เนื่อ งจากมี ค่าใช้จ ่ายในการดำเนินงานสูง งานวิจ ัยชิ้นนี้นำเสนอการใช้
อากาศยานไร้คนขับชนิดราคาถูก เพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้ได้
ความถูกต้องเชิงตำแหน่งที่ยอมรับได้ด้วยการเปรียบเทียบความถูกต้องของ
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศชนิดภาพออร์โธเชิงเลข (Digital orthophoto)
กับมาตรฐาน ASPRS 2014 โดยลักษณะการบินถ่ายภาพที่อากาศยานไร้
คนขับมีการหยุดนิ่งขณะถ่ายภาพและความเร็วบินเป็น 2 เมตร/วินาที ใน
การเคลื่อนที่ระหว่างจุดที่ทำการถ่ายภาพ และมี ความสูงบินที่ทำให้ความ
ละเอียดจุดภาพเป็น 5 ซม./จุดภาพ จะทำให้ได้ความถูกต้องในแนวราบดี
ที่สุดซึ่งสามารถใช้ในงานที่มีความถูก ต้องสูงสุด ได้ ส่วนความถูกต้องใน
แนวดิ่งที่ดีท ี่ สุ ดสามารถใช้ ในงานที ่ม ีความถูก ต้อ งในระดับ 5 ซม. ได้
ลักษณะการบินดังกล่าวทำให้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพถ่ายทาง
อากาศและแบบจำลองเชิ ง เลขมี ค วามถูก ต้ อ งดี ท ี่ ส ุ ด ซึ ่ ง จะทำให้ก าร
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของบ่อขยะ และปริมาณขยะเพื่อบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังช่วย
ลดระยะเวลาในการสำรวจซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับมลพิษที่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักสำรวจได้
เพื่อการศึกษาการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับทำแผนที่บ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและเวลา จึงควรมีการศึกษารูปแบบ
การกำหนดจุดและการกระจายตัวของควบคุมภาพบนพื้นที่ศึกษา รวมถึง
การซ้อ นทับ ภาพที่เหมาะสม เพื่อ ให้ได้แ ผนที่ภ าพถ่า ยทางอากาศจาก
อากาศยานไร้คนขับที่มีความถูกต้องแม่นยำทางตำแหน่งสูงสุด
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การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากการสำรวจ
ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมในการสร้างแบบจำลองสิ่งปลูกสร้าง
AN APPLICATION OF AERIAL PHOTOS
USING THE UAV FOR MODELING OF ENGINEERING STRUCTURE
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บทคัดย่อ

1. คำนำ

การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น การทำแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ เป็นต้น งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างแบบจำลอง 3
มิติ และแบบรูปด้านหน้าเฉพาะส่ว นของอุโบสถวัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ซึ่งผลที่ได้จะอยู่ในรูปของการประเมินค่าความถูกต้องแบบจำลอง 3 มิติ
เหตุผลที่เลือกพื้นที่ศึกษาวัดคูเต่า เนื่องจากต้องการสร้างแบบจำลองสิ่ง
ปลู ก สร้ า ง ซึ ่ ง สามารถนำผลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการบู ร ณะซ่ อ มแซม
โบราณสถานได้ โดยการประเมินค่าความถูกต้องแบบจำลอง 3 มิติ จะนำมา
เปรียบเทียบระยะที่วัดด้วยกล้อง total station ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในเกณฑ์
งานก่อสร้างทางวิศวกรรม
คำสำคัญ: วัดคูเต่า, การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ, แบบจำลอง 3
มิติ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

Abstract
The unmanned aerial vehicle (UAV) surveying for engineering
applications can be applied to many types of work such as aerial
photos mapping etc. The objective of this research is to evaluate
the 3D construction models and the specific front images of Khu
Tao Temple, Mae Tom Sub-district, Bang Klam District, Songkhla
Province by conducting the UAV survey and showing in form of
high accuracy 3D model evaluation. The reason for selection the
Khu Tao temple because this temple is planned to renovate
following its own ancient architecture. By evaluation of accuracy
results of the 3D modeling, it showed that the model had high
precision technique for reconstruction ancient temple
compared to the ordinary distance measuring with the total
station telescope. Moreover, the mentioned results were in the
criteria of construction engineering.
Keywords: Khu Tao temple, UAV survey, 3D modeling

วิวัฒนาการและการตลาดของอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศ
ยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Unmanned Aerial Vehicle, UAV)
เติบโตเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความง่ายในการบังคับใช้งาน ความสามารถ
ในการบังคับควบคุมการบินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน มีการบันทึกภาพ
โดยใช้กล้องดิจิทัลที่สามารถบันทึกภาพระยะไกลได้ ซึ่งภาพดิจิทัลที่บันทึก
ได้จะมีความละเอียดสูง และมีหน่วยความจำที่รองรับภาพได้เป็นจำนวน
มาก ดังนั้นจึงมีการนำ UAV มาผลิตแบบก่อสร้างหรือแผนที่ ซึ่งสามารถทำ
ได้สะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้อง เสมือนมองเห็นได้ในสภาพเป็นจริง คือ
แสดงความลึกสูงต่ำนูน ในรูปแบบภาพ 3 มิติ ซึ่งเป็นลักษณะที่ง่ายต่อการ
สื่อความหมายมากขึ้น [1] ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลและเอกชน
ได้หันมาใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการสำรวจกันอย่างแพร่หลายเพื่อสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้ในการวางแผนงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
UAV จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่นงานผลิตแผนที่ งานสร้าง
แบบจำลองสถาปัตยกรรมโบราณสถาน เป็นต้น ดังนั้นคณะวิจัยทำจึงใช้
ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยทางอากาศจาก UAV เป็ น ข้ อ มู ล มาศึ ก ษาการสร้ า ง
แบบจำลองสถาปัตยกรรมไทยในพื้นที่อุโบสถวัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอ
บางกล่ำ จังหวัดสงขลา เริ่มก่อสร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 24–25 สมัย
รัตนโกสินทร์ ซึ่งอุโบสถก่ออิฐถือปูนก่อปิดทึบทั้งหลัง มีทางเข้าอยู่ทางด้าน
หน้าและด้านหลัง โครงหลังคาชั้นเดียวต่อด้วยปีกนกประดับด้วยปูนปั้นรูป
ครุฑแบก หน้าบันตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และ
รูปพระพรหมทรงหงส์มีลายกนกและรูปสัตว์ประกอบที่ผนังด้านข้าง และ
ข้างบันไดมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง ระหว่างฐานกับช่องหน้าต่า ง
ประดับด้วยปูนปั้นรูปสิงห์หมอบ รูปพระพุทธรูป และลายเครือเถา ภายใน
อุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นฝีมือช่ างพื้นเมืองที่มีสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ สะท้อนถึงคตินิยมและเทคนิควิธีของช่างซึ่งหาดูได้ยาก
จากแหล่งอื่น ๆ เนื้อเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องแพร่หลายในวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของภาคใต้ เช่น เวสสันดรชาดก ภาพเทพชุมนุม [2] เพื่อใช้เป็นแบบจำลอง
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ในการบูรณะ ซ่อมแซ่มและทำนุบำรุงอุโบสถให้อยู่ในสภาพที่เหมือนจริง
เพื่อช่วยอนุรักษ์ศิลปะที่ทรงคุณค่าไม่ให้สูญหายไปและให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนรุ่นหลัง ได้เห็นถึงความงดงามและเพื่อเป็น
เครื่อ งยึดเหนี่ย วจิตใจ สมกับ ที่ ได้รับ รางวัล เพื่อ การอนุรัก ษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีพุทธศักราช 2554 จากองค์กรศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ บริเวณอุโบสถ และสร้างแบบรูปด้าน
เฉพาะส่วนหน้าบันของอุโบสถให้ได้มาตราส่วนที่ถูกต้อง จากภาพถ่าย UAV
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมเฉพาะบริเวณอุโบสถ วัดคู
เต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยสร้างแบบจำลอง 3
มิติ ครอบคลุมบริเวณอุโบสถ และสร้างแบบรูปด้านเฉพาะส่วนหน้าบันของ
อุโบสถ ดังรูปที่ 1

มุมมองด้านบน

หน้าบัน

รูปที่ 1 อุโบสถวัดคูเต่า
1.3.2 ใช้ ภ าพถ่ า ยที ่ไ ด้ จ าก UAV DJI Phantom 4 Advanced
ประเภท UAVควบคุมระยะไกล ขนาดตัวเครื่อง (ไม่รวมใบพัด) 350 × 350
มิลลิเมตร และตัวรีโมทคอนโทรลขนาด 100 วัตต์
1.4 นิยามศัพท์
1.4.1 แบบจำลอง (Model) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้
แทนของจริง เพื่อ ให้ง่า ยต่อการศึกษา และสามารถทำความเข้าใจการ
ทำงานของระบบจริงได้ง่ายกว่าศึกษาจากระบบจริงโดยตรง [3]
1.4.2 แบบรู ป ด้ า น (Elevation) หมายถึ ง ภาพ 2 มิ ต ิ ที ่ เ รา
มองเห็นวัตถุจากด้านข้าง ด้านหน้า ด้านหลัง จะเห็นว่ามีหลายด้าน ดังนั้น
รูปด้านจึงต้องมีการอ้างอิงว่าเป็นรูปด้านด้านใด [4]

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอก (Unmanned Aerial Vehicle, UAV)
UAV หรืออากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิน
จากภายนอกหรือเรียกสั้น ๆ ว่า โดรน (Drone) เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับ
หรือนักบินประจำการอยู่บนเครื่อง แต่สามารถควบคุมได้ มีรูปร่าง ขนาด
รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เป็นอากาศยานที่ควบคุมจาก
ระยะไกล ใช้ ก ารควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอ ยู่ 2 ลัก ษณะ คือ การควบคุม
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อัตโนมัติจากระยะไกลและการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบิน
ด้วยตนเอง ซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบที่ซับซ้อนแล้วมี
การติดตั้งไว้ในอากาศยาน และในส่วนของการตัดสินเส้นทางการบินนั้น
จะต้องมีการบังคับจากศูนย์ควบคุมระยะไกล รวมถึงมีการติดตั้งโปรแกรม
ไว้ให้บินไปตามเส้นทางที่กำหนด และวินิจฉัยการเดินทางด้วยคอมพิวเตอร์
บนอากาศยาน โดย UAV ทั่วไปจะคำนึงถึงหลัก 5 ประการ คือ ระยะเวลา
บิน ความเร็ว รัศมีทำการ ความสูง และน้ำ หนัก รวม UAV ถูก นำมาใช้
ประโยชน์ แ ละมี ร ู ป แบบการใช้ ง านได้ ห ลากหลาย เช่ น ตรวจจั บ
องค์ประกอบในอากาศ ใช้ในการขนส่ง ใช้ในการโจมตีทางอากาศ ใช้ในการ
ถ่ายภาพมุมสูง ดูสภาพจราจร ช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ โดยในประเทศไทย
ก็เริ่มมีก ารนำมาใช้งานกันอย่า งแพร่ห ลาย ซึ่งการนำ UAV มาใช้เพื่ อ
บันทึกภาพแต่ละครั้งอาจต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่
สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่ที่ต้องการบันทึกภาพ และสภาพภูมอิ ากาศ
ได้แก่ สภาพอากาศในวันเวลาที่จะขึ้นบิน เป็นต้น [5] UAV แบ่งออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่
2.1.1 UAV ปีกคงที่ (Fixed Wing UAV) ซึ่งมีว่าวเป็นต้นแบบ
ในการออกแบบ นิยมใช้ในด้านงานทางการทหาร การติดตามเป้าหมาย
ระยะไกล การสำรวจที่ต้องใช้ความละเอียดสูงและทำการบินในพื้นที่กว้าง
มีความสูงบินตั้งแต่ 600 เมตร ถึง 15,200 เมตร และระยะทำการบินตั้งแต่
2 กิโลเมตร ถึง 200 กิโลเมตร [6] การบินในอากาศของ Fixed Wing UAV
จะมีแรงหลัก ๆ 4 แรงเกิดขึ้นเสมอ ได้แก่ 1) แรงยก (Lift) ซึ่งจะเกิดแรงยก
เมื่อ UAV เคลื่อนที่ผ่านอากาศด้วยความเร็วที่เหมาะสม 2) แรงต้าน (Drag)
ตัวแปรหลักของแรงต้าน คือ ขนาดและรูปทรงของ UAV และความเร็วขณะ
เคลื่อนที่ แรงต้านเกิดขึ้นในขณะที่ UAV มีการเคลื่อนที่ผ่านอากาศ 3)
น้ำหนัก (Weight) ของ UAV การออกแบบขนาดของปีกแบบนี้ ใช้น้ำหนัก
ขณะบินหรือบรรทุกตัวแปรหลักของการเคลื่อนที่และการออกแบบปีก และ
4) แรงขับดัน (Thrust) หรือผลัก ฉุด UAV ไปข้างหน้าซึ่งเกิดจากส่วนของ
กำลังเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ของ UAV นั่นเอง
2.1.2 UAV ปี ก หมุ น (Rotor Wing UAV) มี ต ้ น แบบมาจาก
เฮลิคอปเตอร์ ใช้โรเตอร์ไปหมุนใบพัดเพื่อสร้างแรงยกให้ UAV ลอยขึ้นและ
ใช้ก ารเอีย งโรเตอร์เพื่อ ให้โ รเตอร์เป่า ไปทางด้า นตรงข้า มกับ ทิศทางที่
ต้องการให้ UAV เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้อ งการ UAV ประเภท Rotor
Wing นิยมใช้กันมาก เพราะมีหลายระดับราคา ตั้งแต่ต่ำไปจนราคาสูง ซึ่ง
ต่างกับ UAV ประเภท Fixed Wing ที่มีราคาสูงกว่า Rotor Wing UAV ถูก
ใช้อย่างแพร่หลายในด้านเชิงพาณิชย์ การสำรวจ การทำแผนที่ การขนส่ง
และงานด้านการทหาร และการบินเพื่อความบันเทิงทั่วไป สามารถบินใน
พื้นที่จำกัด เพราะใช้พื้นที่น้อยในการขึ้นบิน และลง แต่ข้อจำกัดในการใช้
งานคือมีระยะในการทำการบินที่น้อยทำให้เหมาะกับสภาพงานที่มีพื้นที่ไม่
กว้า ง มีความสูงบินที่จ ำกัดอยู่ในระดับ ต่ำ ถึ งระดับ ความสู งปานกลาง
โดยทั่วไป จึงนิยมใช้ในการทำแผนที่ 3 มิติ หรือการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีขนาด
ไม่กว้าง [7]
2.2 การบินถ่ายภาพด้วย UAV
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การบินถ่ายภาพด้วย UAV เพือ่ การผลิตแผนที่นั้นมีเงื่อนไขต่าง ๆ
ดังนี้ [8]
2.2.1 ความสูงบิน ความสูงบินขึ้นกับคุณลักษณะของกล้องที่ใช้
งาน ซึ่งจะสัมพันธ์กับความละเอีย ดจุดภาพของกล้อ งถ่ายภาพ (Native
Resolution) และความยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้ ส่วนใหญ่ใช้ความสูง 200
เมตร ถึง 500 เมตร ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนด และกฎหมายต่าง ๆ อีก
ทั้งอยู่สูงเหนืออาคาร สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทำแผนที่
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับของ UAV ในการบินตรง และบิน
ระดับ มี 3 ลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเครื่องบินตามทิศต่างๆ [9]
1) TILT เป็ น การเปลี ่ ย นแปลงระดั บ ของปี ก (Roll) ตาม
แนวแกนลำตัวเครื่องบิน ทำให้แกนของกล้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ไม่ตั้งฉาก
กับพื้นโลก ในการถ่ายภาพดิ่งทำให้มาตราส่วนของภาพไม่เท่ากันทั้งแผ่น
หรือในการถ่ายภาพเฉียงมุมกดของกล้องจะยกขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนด
ไวว้ทำให้ภาพถ่ายเฉียงนั้นผิดจากความประสงค์ไป โดยค่าที่ยอมให้ได้ไม่
เกิน ± 5 องศา
2) TIP เป็นลักษณะที่เครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงด้านขึ้น –
ลงของหัวเครื่อง (Pitch) เป็นการหมุนตามแกนด้านข้าง กล่าวคือ เครื่องบิน
มีลักษณะหัวสูงหรือหัวต่ำกว่าท่าบินตามปกติ จะมีความผิดเพี้ยนมาตรา
ส่วนของภาพถ่ายในแผ่นเดียวกัน ไม่เท่ากันทางด้านข้างจากซ้ายมาขวา
หรือ จากขวามาซ้าย เกิดจากปัจ จัยหลายอย่า ง เช่น จากกระแสลมพัด
กรรโชกไม่สม่ำเสมอ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการควบคุมของนักบิน โดย
ค่าที่ยอมให้ได้ไม่เกิน ± 5 องศา
3) CRAB เป็นลักษณะที่เครื่องบินมีการเปลี่ย นแปลงโดยรอบ
แกนดิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางหัวเครื่อง (Yaw) เพื่อรักษาแนวบินทางด้านข้าง
ซึ่งมีความแรงพอที่จะทำให้เครื่องบินเซออกจากแนวบินดังกล่าวมัก จะ
กำหนดให้ไม่เกิน 3-5 องศา
2.2.3 พารามิเตอร์การบิน ในการบินถ่ายภาพค่าพารามิเตอร์ของ
ภาพจะมี ส ่ ว นซ้ อ นกั น ของภาพทั ้ ง สองด้ า น ได้ แ ก่ ส่ ว นซ้ อ นด้ า นหน้า
(Overlap) ≥ 80% และ ส่วนซ้อนด้านข้าง (Sidelap) ≥ 60%
2.2.4 ความยาวโฟกัสของกล้องถ่ายรูป ในงานภาพถ่ายทางอากาศ
การเลือกใช้ความยาวโฟกัสที่ไม่ถูกต้องนั้น อาจส่งผลภาพที่ได้ไม่สามารถ
นำไปใช้งานได้ ในรูปที่ 3 เป็นการถ่ายภาพในเขตเมืองแต่ใช้ความยาวโฟกัส
สั้นทำให้ภาพที่ได้มาเกิดการบดบังวัตถุที่ไม่สามารถเข้าถึงของแนวโฟกัส
เลนส์ ดังนั้น การบินถ่ายภาพในเมืองควรใช้ความยาวโฟกัสยาวและบินสูง
จึงจะได้ภาพที่มีขนาดของวัตถุทถี่ ูกต้อง

รูปที่ 3 การมองเห็นของกล้องที่ความยาวโฟกัสต่างกัน [10]
2.3 ค่าพารามิเตอร์ของการประมวลผลภาพถ่าย
เพื่อการผลิตภาพที่มีคุ ณภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสำคัญ
กับการตั้งค่าพารามิเตอร์ในการประมวลผล และตรวจสอบรายงานการ
ประมวลผลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน โดยมีขั้นขั้นตอน
ดังนี้ [11]
2.3.1 การจับ คู่ภ าพเพื่อ สร้าง Tie Points เป็นขั้นตอนเริ่มต้น
ตั้งแต่การคำนวณตำแหน่งของภาพ จับคู่ภาพ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ
และส่งผลต่อขั้นตอนการประมวลผลในขั้นต่อไปโดยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ในขั ้ น ตอนนี ้ ป ระกอบด้ ว ย การกำหนดขนาดภาพที ่ จ ะสกั ด หาข้ อ มู ล
จุดสำคัญ และกำหนดจำนวนข้อมูลจุดสำคัญ เมื่อสร้าง Tie Points จะต้อง
ตรวจสอบการประมวลผล โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบผลการประมวลผล
ดังนีค้ ่าเฉลี่ย GSDที่ ประมวลผลต้องได้ไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ของแผนการ
บิน ขนาดพื้นที่ก ารประมวลผลต้อ งไม่น้อยกว่าแผนการบินที่วางแผน
จุดสำคัญในภาพต้องกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งภาพ และภาพถ่ายที่
นำไปใช้คำนวณต้องวัดสอบได้ร้อยละ 100
2.3.2 การโยงยึดค่าพิกัดด้วยจุดควบคุมภาพถ่าย ขั้นตอนในการ
ปรั บ แก้ ค ่ า พิ ก ั ด Tie Points ด้ ว ยวิ ธ ี Bundle Block Adjustment นั้ น
กำหนดไว้ว่า ค่าความถูกต้องของการวัดจุดควบคุมภาพถ่ายบนภาพต้องไม่
เกิน 2 พิกเซล และค่าความถูกต้องของ Tie Point ต้องเท่ากับ 1 พิกเซล
เมื่อประมวลผลการโยงยึดค่าพิกัดด้วยจุดควบคุมภาพถ่ายจะต้องตรวจสอบ
การประมวลผลจากรายงานการประมวลผลให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ดังนี้
จำนวนจุ ด ควบคุ ม ภาพถ่ า ยต้ อ งครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ โ ครงการ และค่ า
Reprojection Error ต้องไม่เกิน 0.3 พิกเซล
2.3.3 การสร้า งพอยต์คลาวด์ คือ การสร้างจุด พิกัดสามมิติที่มี
จำนวนมาก เพื่อให้เห็นรายละเอียดข้อมูลในการประมวลชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งพอยต์คลาวด์ที่สร้างในขั้นตอนนี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อสร้าง Mesh
Model โดยกำหนดให้ ขนาดภาพสำหรับการสร้างพอยต์คลาวด์ต้องเท่ากับ
0.5 ถึ ง 1 เท่ า ของภาพ และความหนาแน่ น ของจุ ด ต้ อ งตรงตามความ
ต้องการในการนำไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งคุณภาพของพอยต์คลาวด์จะขึ้นกับ
คุณภาพของภาพถ่าย ดังนั้นเมื่อพบจุดที่มีพอยต์คลาวด์ผิดปกติหรือ ฟุ้ง
กระจายบางส่วนสามารถขจัดจุดผิดปกติเหล่านั้นได้ทันที เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลขั้นตอนถัดไป
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2.3.4 การสร้า ง Mesh Model เป็ นขั้นตอนที่ป ระมวลผลสร้าง
ข้อมูลพื้นผิวที่มีโครงสร้างแบบเวกเตอร์ ที่ใช้แสดงลักษณะรูปร่างของโมเดล
ซึ่งมีความสำคัญต่อ การนำไปประมวลผลสร้า งแบบจำลองความสูงภูมิ
ประเทศ ซึ่งจะต้อ งกำหนดความละเอีย ดของ Mesh Model เทีย บเท่า
ความหนาแน่นของพอยต์คลาวด์ ส่ว นวิธ ีก ารเติมเต็มพื้นผิว นั้นใช้การ
Interpolation
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิชาญ ทุมทอง และคณะ [12] ได้ทำการวิจัยเรื่องระบบสร้างแผน
ที่ภาพถ่ายทางอากาศแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ UAV สำหรับการทำแผนที่
ชุมชน โดยใช้ระบบการทำงานได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันคือ ส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งได้พัฒนา UAV ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริการ
ชุมชนในการถ่ายภาพมุมสูง การสร้างแผนที่ชุมชนจากภาพถ่ายทางอากาศ
และ UAV นี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ และอำนวยความสะดวกในการ
ถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดังตัวอย่า ง เช่น ใช้เป็นระบบการ
ตรวจการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย นอกจากนั้นระบบยังสามารถ
สร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่สามารถนำไปสร้างเป็น
แผนที่มาตราส่ว นใหญ่ได้โ ดยมีข ้อ มู ลที่ เป็นปัจ จุบ ัน และการปรับ ปรุ ง
ข้อมูลภาพถ่ายนั้นทำได้โดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณน้อ ยกว่าการใช้
เครื่องบิน
ธนรัตน์ มิตรยอดวงศ์ [13] ได้ทำการศึกษาเรื่อง เรขาคณิตของ
กล้องถ่ายภาพพานอรามาเพราะคิดว่า กล้องถ่ายภาพทั่วไปมีข้อจำกัดที่
สำคัญคือ มีมุมรับภาพแคบ ปัญหานี้สามารถแก้ไขโดยการใช้กล้องถ่ายภาพ
พานอรามา ซึ่งเป็นกล้องที่สามารถถ่ายได้รอบทิศทางในการถ่ายภาพครั้ง
เดียว การเก็บข้อมูลจึงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้กล้องชนิดนี้นิยมนำมาใช้
กับระบบการทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ แต่ก่อนที่จะนำข้อมูลภาพพานอรามา
ที่ได้จากระบบมาใช้งานนั้น ต้องมี การปรับแก้ ซึ่งวิธีการปรับแก้ของบล็อก
ลำแสงเป็นวิธีที่ให้ความละเอียดถูกต้องและความเชื่อมั่นสูงที่สุด โดยการใช้
ความสัมพันธ์ของสมการสภาวะร่วมเส้น ค่าพิกัดใน 3 มิติ การวัดจุดโยงยึด
และ การคำนวณปรับแก้โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด ในงานวิจัยนี้ได้ทำการ
พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการรังวัดบนภาพพานอรามา
และการประยุกต์ใช้ในการรังวัดจาก ภาพพานอรามาภาพเดียว สามารถหา
พิกัด และวัดความสูงของวัตถุภายในภาพได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้ง
มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการปรับแก้ของบล็อกลำแสง เพื่อ
การรังวัดบนภาพพานอรามา สำหรับข้อมูลที่ได้จากระบบการทำแผนทีแ่ บบ
เคลื ่ อ นที ่ ทำการคำนวณหาตำแหน่ ง ของจุ ดเปิ ด ถ่า ยภาพพานอรามา
และทำการเปรียบเทียบค่าพิกัดของ จุดตรวจสอบที่ได้ระหว่างการทำการ
รังวัดภาคพื้นดินและการปรับ แก้ข องบล็อ กลำแสง โดยกล้อ งถ่า ยภาพ
พานอรามาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กล้อง Ladybug 3 ลักษณะเส้นทางที่
ใช้ในการศึกษามีสองกรณีด้วยกันคือ กรณียานพาหนะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
และกรณียานพาหนะเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง กรณียานพาหนะเคลื่อนที่เป็น
เส้นตรง ใช้จุดควบคุมภาพถ่ายจำนวน 15 จุด และ จุดตรวจสอบอิสระ 20
จุด จากการเปรีย บเทีย บค่า พิก ัด ของจุดตรวจสอบอิสระจากการรังวัด
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ภาคพื ้ น ดิ น กั บ การคำนวณจากการปรั บ แก้ ข องบล็ อ กลำแสง ได้ ว่ า
RMSEx = 0.038 เมตร RMSEy = 0.029 เมตร และ RMSEz = 0.219
เมตร กรณียานพาหนะเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง มีจุดควบคุมภาพถ่าย 5 จุด
จุดตรวจสอบอิสระทั้งหมด 10 จุด จากการเปรียบเทียบค่าพิกัดของ จุด
ตรวจสอบอิสระ ได้ผลดังนี้ RMSEx = 0.024 เมตร RMSEy = 0.031 เมตร
และ RMSEz = 0.169 เมตร
ธราวุฒิ บุญเหลือ [14] ทำการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้
คนขับ เพื่อจัดทำภาพถ่ายทางอากาศสำหรับการออกแบบชุมชนเมือง ใน
พื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง การศึกษาวิจัยนี้จะ
ถ่า ยทอดถึงกระบวนการในการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศอย่างรวดเร็ว
(Rapid Arial Photography) เพื่อใช้ในการออกแบบชุมชนเมื อง โดยการ
นำ UAV ราคาถูก (Low Cost UAV) มาใช้ รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพทาง
อากาศ และขั้นตอนการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ข้อ ค้นพบของการวิจ ัย คือ สามารถใช้ UAV มาประยุก ต์ใช้ เพื่อ จัดทำ
ภาพถ่ายทางอากาศได้ในพื้นที่ศึกษาได้ครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 ตารางกิโลเมตร
โดยมีความละเอียดที่คมชัด ใช้เวลาการดำเนินการที่สั้น โดยสามารถนำผล
การศึกษาวิจัยเพื่อใช้ต่อยอดในเชิงระบบภูมิสารสนเทศ และถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่สำคัญของสถาปนิกผังเมือง ในการออกแบบชุมชนเมืองและ
สาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

รูปที่ 4 วิธีการดำเนินงาน

3. วิธีการดำเนินงาน
ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมไทยด้วยภาพถ่ายจาก
UAV บริเวณอุโบสถวัดคูเต่า สามารถอธิบายขั้นตอนได้ ดังรูปที่ 4 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

SGI02-4

1934

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

3.1 หมุดควบคุมภาคพื้นดิน ในงานวิจัยนี้ ทำการรังวัดค่าพิกัดโดย
เดินวงรอบแบบศูนย์ลอยด้วยกล้องประมวลผลรวม ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมุด
กระจายโดยรอบบริเวณอุโบสถ ดังรูปที่ 5
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3.3.2 การกำหนดจุดอ้างอิงในการวัดระยะที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบรูปด้านเฉพาะหน้าบันของอุโบสถ บริเวณหน้าบันของ
อุโบสถถูกกำหนดจุดอ้างอิงให้ครอบคลุมจำนวน 3 จุด ดังแสดงในรูปที่ 8

มุมมองที่ 1

มุมมองที่ 2

รูปที่5 ตำแหน่งหมุดควบคุมภาคพื้นดิน
3.2 การกำหนดจุดควบคุมภาพถ่าย เพื่อให้ค่าพิกัดของจุดต่า งๆ
บนภาพมีความถูก ต้อ งสูง จึง กำหนดจุดควบคุมภาพถ่า ยให้ก ระจายตัว
ครอบคลุมพื้นที่ไว้ ดังแสดงในรูปที่ 6 และมีการรังวัดค่าพิกัดโดยเดินวงรอบ
แบบศูนย์ลอยด้วยกล้องประมวลผลรวม และควบคุมให้อยู่ในงานชั้นที่ 3
โดย CP01 ถึง CP04 ใช้การส่องแบบ Prism ส่วน CP05 และ CP04 ใช้การ
ส่องแบบ Non Prism

มุมมองที่ 3
มุมมองที่ 4
รูปที่7 จุดอ้างอิงในการวัดระยะ

รูปที่8 จุดอ้างอิงในการวัดระยะในแบบรูปด้าน
3.3 การรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ
3.3.1 วาง Premarking บนหมุ ด ควบคุ ม ภาคพื ้น ดิน จำนวน 4
หมุด แล้วใช้สมอบกยึดทั้ง4 มุมของ Premarking
3.3.2 วางแผนการบิ น และทำการบิ น ด้ ว ยโปรแกรม Pix4D
Capture โดยจะแบ่งการบินถ่ายภาพเป็น 2 แบบดังนี้

มุมมองที่ 1

มุมมองที่ 2
รูปที่6 จุดควบคุมภาพถ่าย
3.3 การกำหนดจุดอ้างอิงในการวัดระยะ
3.3.1 จุดอ้า งอิงในการวัดระยะที่ใช้ในการเปรีย บเทีย บความ
ถูกต้องของแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางระยะที่วัดได้
จากภาพ 3 มิติ จึงกำหนดให้จุดอ้างอิงครอบคลุมอุโบสถทั้ง 4 ด้าน ด้วยจุด
ควบคุมทั้งหมดที่กระจายโดยรอบจำนวน 20 จุด ดังแสดงในรูปที่ 7

1) การบินถ่ายภาพแบบ Double Grid จะกำหนดความสูงที่
30 เมตร มุมในการถ่ายภาพ 90 องศา Sidelap 70% และ Overlap 80%
2) การบิ น ถ่ า ยภาพแบบ Point of Interest จะเป็ น การ
ถ่ายภาพในทุก ๆ ครั้งที่ UAV ทำมุม 10 องศา กับอุโบสถ โดยกำหนดความ
สูงบินที่ 20 เมตร และ 25 เมตร
3.3.3 สร้างแบบจำลอง 3 มิติ นำข้อมูลภาพถ่ายจาก UAV จำนวน
180 ข้อมูลภาพมาประมวลผลด้วยโปรแกรมประยุกต์ Pix4D Mapper โดย
ประมวลผลในระดับ Medium จากนั้นกำหนดจุดอ้างอิงในการวัดระยะที่ใช้
ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 20 จุด
3.3.4 สร้ า งแบบรู ป ด้ า นเฉพาะส่ว นหน้ า บั น โดยแปลงข้ อ มูล
Raster ให้เป็นข้อ มูล Vector ซึ่งจะต้อ งเลือ กข้อ มูลภาพถ่า ยจาก UAV
จำนวน 1 ข้อมูลภาพในส่วนของบริเวณหน้าบัน เพื่อทำการสร้างแบบรูป
ด้าน โดยจะทำทีละหนึ่งชิ้นส่วนของหน้าบัน แล้วทำการปรับแต่งข้อมูล
Vector ให้มีความคมชัด จากนั้นจึง ส่งออกข้อมูลในรูปแบบนามสกุลไฟล์
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.Dwg เพื่อให้ง่ายต่อการปรับแต่งข้อมูลด้วยซอฟแวร์และเพื่อใช้เป็นไฟล์ใน
การพิมพ์แบบรูปรายการ

4. ผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
รูปที่ 9 แสดงผลจากประมวลภาพเพื่อ สร้างแบบจำลอง 3 มิติ
ในระดับปานกลาง (Medium) บริเวณอุโบสถ ซึ่งภาพมีความสมจริง แต่
บางบริเวณก็ยังไม่สามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติให้สมบูรณ์ได้ ดังแสดงใน
รูปที่ 9 มีค่า RMSE ทางราบและทางดิ่งเฉลี่ยเท่ากับ 0.006 เมตร และค่า
Reprojection Error เท่า กับ 0.177 Pixel โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ
การสำรวจด้ ว ยอากาศยานไร้ ค นขั บ เพื ่ อ งานวิ ศ วกรรม ส่ ว นผลการ
เปรี ย บเที ย บระยะที ่ ว ั ด ด้ ว ยกล้ อ ง Total Station กั บ ระยะที ่ ว ั ด จาก
แบบจำลอง 3 มิ ต ิ ของแต่ ล ะจุ ด โดยมี ท ั ้ ง หมด 22 ระยะ มี ค ่ า ความ
คลาดเคลื่อนน้อยสุดเท่ากับ 0.002 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุด
เท่ากับ 0.069 เมตร และมีค่าความเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 0.021 เมตร ซึ่งเมื่อ
นำมาหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า ± 0.028 เมตร แสดงว่าระยะใน
แบบจำลอง 3 มิติ มีความแม่นยำสูง

รูปที่9 แบบจำลอง 3 มิติ บริเวณอุโบสถวัดคูเต่า
4.2 ผลการสร้างแบบรูปด้าน หลังจากแปลงไฟล์ให้สามรถใช้งานด้วย
โปรแกรมช่วยในการเขียนแบบแล้ว เราจะสามารถวัดระยะจุดภาพต่างๆได้
ผลการเปรียบเทียบระยะที่วัด ได้จากไฟล์ข้อมูล และระยะที่รังวัดได้จาก
กล้องประมวลผลรวม พบว่ามีค่าต่างกันมากที่สุด -0.047 ม. แตกต่างกัน
น้อยที่สุด +0.005 ม. หรือกล่าวได้ว่า ค่า Accuracy ที่ดีที่สุดคือ 1:935

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ บริเวณอุโบสถ มีผลการประเมิ นค่า
ความละเอี ย ดถู ก ต้ อ งตามสมการ Root Mean Square Error (RMSE)
เท่ากับ 0.007 เมตร และมีค่าความละเอียดถูกต้องทางดิ่งตามมาตรฐาน
ของ National Standard For Spatial Data Accuracy (NSSDA) ในระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 0.014 เมตร ในส่วนของการประเมินค่า
ความถูกต้องของแบบจำลอง 3 มิติ โดยการเปรียบเทียบระยะที่วัดด้วย
กล้ อ ง Total Station กั บ ระยะที ่ว ัด จากแบบจำลอง 3 มิ ต ิ มี ค ่ า ความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่ากับ 0.002 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุด
เท่ากับ 0.069 เมตร มีค่าความเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 0.021 เมตร และมีค่า
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ±0.028 เมตร ซึ่งผลลัพ ธ์ ที่ได้อ ยู่ในเกณฑ์งาน
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ก่อสร้างทางวิศวกรรม โดยสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซม
โบราณสถานได้
การศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลผลแบบจำลอง 3 มิติ ในระดับ Medium ซึ่ง
ให้ความคมชัดระดับปานกลาง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์มี spec ดังนี้
ชื่อรุ่น : HP ProDesk 400 G4 MT
หน่วยประมวลผล : Intel® Core i7-7700 CPU @3.60GHZ
หน่วยความจำ(แรม) : 8GB DDR4
การ์ดจอ : 4043MB NVIDIA Geforce GT730
ระบบปฏิบัติการ : Wndows 10 Pro
ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด 72 ชม. ส่งผลให้ก ารวัดระยะใน
แบบจำลอง 3 มิติ มีความคลาดเคลื่อนสูง ดังนั้นควรใช้การประมวลผลใน
ระดับ High ซึ่งมีความคมชัดที่สูง แต่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงและใช้ระยะเวลาในการประมวลผลทีน่ าน
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การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยใช้แบบจำลอง CA-MARKOV
Land Use/Land Cover Change Detection and Prediction
using CA-MARKOV Model
ติณณ์ ถิรกุลโตมร1,* วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์2 และ อธิวัฒน์ ภิญโญยาง3
1,2

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
3
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จ.นครราชสีมา
*Corresponding author; E-mail address: aegeography@gmail.com

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
แบบจำลองเชิงพื้นที่มีบทบาทสำคัญในการประเมินการเปลี่ยนแปลงและ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปัจจุบัน
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดินจากข้อ มูลดาวเทียม ติดตามการเปลี่ย นแปลงและคาดการณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอนาคต วิธีการศึกษาเริ่มจากการจำแนก
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี 2560, 2561 และ 2562
จากข้ อ มู ล ดาวเที ย ม Sentinel-2A จากนั ้ น ทำการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 หลังจากนั้นใช้แบบจำลอง CAMARKOV คาดการณ์และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบ
แบบจำลองที่ใช้ในการคาดการณ์มีค่าความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 80.46
และค่าสัมประสิทธิ์แคปปาร้อยละ 76.72 ผลการตรวจสอบเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในปี 2563 มีพื้นที่เกษตรกรรม
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น เท่ากับ 33.93,
9.31, 9.14 และ 4.70 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่
ลดลง เท่ากับ 57.07 ตารางกิโลเมตร การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศกับแบบจำลองเชิงพื้นที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคั ญ : แบบจำลอง CA-Markov, ดาวเที ย ม Sentinel-2A, การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน, การคาดการณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน

Abstract
Remote sensing, geographic information system and
geospatial modeling plays important role in assessing, detecting

and predicting land use/land cover information. The main
objectives of the study were to classify, change detecting and
predicting land use/land cover from satellite imagery. To fulfill
the objectives, land use/land cover during 2017 to 2019 was
firstly classified into 5 classes (urban and built-up area,
agricultural area, forest land, water body, and miscellaneous
land) from Sentinel-2A. Therefore, land use/land cover was
detected changes between 2017-2018 and 2018-2019. Finally,
land use/land cover 2020 was predicted by the CA-MARKOV
model. As results, an accuracy assessment of prediction model
for predicting land use/land cover 2020 provided overall
accuracy and kappa hat coefficient of agreement about 80.46%
and 76.70%, respectively. According to land use/land cover
change detected data between 2019-2020, agricultural area,
urban and built-up area, water body, and miscellaneous land
were increase with 33.93, 9.31, 9.14 and 4.70 sq.km., respectively
while forest land tends to decrease in the future was 57.07
sq.km. The integration of remote sensing, geographic information
system technology with geospatial models can be used as
efficiently tools to classify, to detect the change and to predict
land use/land cover.
Keywords: CA-MARKOV, Sentinel-2 A, Land use/Land cover
change detection, Land use/Land cover prediction

1. คำนำ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Land use and land
cover, LULC) เป็นฐานข้อ มูลเชิงพื้นที่ ที่มี ความสำคั ญ ต่อ การวางแผน
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งการจัดการทรัพยากรและการใช้
ที ่ ด ิ น การวางผั ง เมื อ ง หรื อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ การ
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เปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอย่าง
เข้มข้น [1] อีกทั้งรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสำรวจการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่อ งที่มี
ความสำคัญ มาก [2] ในอดีตการตรวจสอบการเปลี่ย นแปลงเป็นเรื่องที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน อีกทั้งใช้งบประมาณ แรงงานและเวลาเป็นอย่างมาก ผล
การสำรวจที่ได้ยังไม่ทันสมัยและขาดความแม่นยำ ปัจจุบัน ภารกิจดังกล่าว
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(Geoinformatics) ในการสำรวจและติดตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน
การศึกษานี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยีการสำรวจจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) ได้แก่ ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2A
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System) และ
แบบจำลองเชิงพื้นที่ CA-MARKOV ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน ในอนาคต เพื่อประเมินการเปลี่ย นแปลงที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้น พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่อำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา (รูปที่ 1) พื้นที่ทั้งหมด 2,504.32 ตารางกิโลเมตร มีความ
หลากหลายของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
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สำรวจธรณี ว ิ ทยาแห่ง สหรัฐ อเมริก า (The United States Geological
Survey: USGS) ซึ่งข้อมูลภาพดาวเทียมของทั้ง 3 ปี ถูกบันทึกภาพในวันที่
24-27 มกราคม 2560, 12-19 มกราคม 2561 และ 24-27 มกราคม 2562
ข้อมูลภาพดาวเทียมดังกล่าว ในช่วงคลื่นสีน้ำ เงิน (Visible blue) เขียว
(Visible green) สีแดง (Visible red) และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near
infrared) จะถูกนำไปใช้ในการจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมดิน
2.2 การจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดิน
2.2.1 รูปแบบการจำแนกข้อมูล
รูป แบบการจำแนกข้อ มูลการใช้ป ระโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
อ้างอิงจากรูปแบบการจำแนกของกรมพัฒนาที่ดินที่ในระดับที่ 1 [3] โดย
ประกอบด้ว ย 5 ประเภทหลัก ได้แ ก่ (1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก สร้า ง
หมายถึง พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการตั้ งถิ่นฐาน การอยู่อาศัย การ
ประกอบกิจการและกิจกรรมของมนุษย์ (2) พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง บริเวณที่มี
ต้นไม้นานาชนิดขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่ (3) พื้นที่
เกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อ การเกษตรกรรมและ
การเลี้ย งสัตว์ (4) พื้นที่แ หล่งน้ำ หมายถึง แหล่งน้ำ ที่เกิดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น และ (5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง
พื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
2.2.2 วิธีการการจำแนกข้อมูล
วิธีการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมใช้การจำแนกข้อมูลแบบกำกับดูแล
(Supervised classification) ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย (1) กระบวนการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการจำแนกกับพื้นที่ตัวอย่าง (Training area)
ของประเภทข้อมูลที่ต้องการจำแนก พื้นที่ตัวอย่างเป็นพื้นที่ที่ตัวเลขค่าการ
สะท้อนของภาพดาวเทียมจะถูกนำไปใช้ในการประมาณการทางสถิติ เพื่อ
เป็นตัวแทนของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประเภทหนึ่งๆ [4]
และ (2) วิธีการจำแนกข้อมูลอิงพารามิเตอร์ แบบความควรจะเป็นสูงสุด
(Maximum likelihood classification) พิจารณาความควรจะเป็นสูงสุด
ของค่าการสะท้อนกับค่าสถิติของพื้นที่ตัวอย่าง [5]

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา

2. วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยใช้แบบจำลอง CA-MARKOV มีกรอบ
แนวคิดของการศึกษาแสดงดังรูปที่ 2
2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ มูลภาพดาวเทีย ม Sentinael-2A ปี 2560, 2561 และ 2562 ได้
จากการเผยแพร่ ผ ่า นเว็บ ไซต์ earthexplorer.usgs.gov ของสำนัก งาน

2.2.3 การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนก
ผลการจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2560
และ 2561 จะถู ก ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลการจำแนก วิ ธี ก าร
ตรวจสอบจะอ้างอิงกับข้อมูลภาพดาวเทียมความละเอียดสูงในช่วงเวลาและ
ปีที่ตรงกัน สำหรับผลการจำแนกข้อมูลปี 2562 จะตรวจสอบความถูกต้อง
โดยอ้างอิงกับ ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ในการศึก ษาครั้งนี้จะใช้
วิ ธ ี ก ารคำนวณจุ ดตั ว อย่า งบนพื้ น ฐานของการแจกแจงแบบอเนกนาม
(Multinomial distribution) เพื่อ คำนวณจุดตัว อย่า งสำหรับ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการจำแนกที่ระดับความเชื่อมั่น ที่ 95% และระดับ
ความแม่นยำที่ 10% ดังสมการที่ (1) ในขณะที่ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
จำแนกชั้น (Stratified random sampling) จะถูกนำมาใช้หาตำแหน่งใน
การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแจกแนกทั้ง 3 ช่วงเวลา โดยผลการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกจะพิจารณาค่าความถูกต้องโดยรวม
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(Overall accuracy, 𝑂𝐴) [6] ดังสมการที่ (2) และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา
(Kappa hat coefficient of agreement, 𝐾̂) [7] ดังสมการที่ (3)
𝑁=

𝐵𝛱𝑖 (1−𝛱𝑖 )

(1)

𝑏𝑖2

โดยที่ 𝛱𝑖 คือ สัดส่วนของประชากรในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
𝑖 จากทั้งหมด 𝑘 ประเภท, 𝑏𝑖 คือ ความแม่นยำที่ต้องการได้รับสำหรับ
ประเภททั้งหมด, 𝐵 คือ ค่าขีดจำกัดบน (𝛼/𝑘) คูณ 100 เปอร์เซ็นต์
ไทล์ของการกระจายแบบไคสแควร์ (Chi square: 𝜒 2 ) ที่มีระดับขั้นความ
เสรี เท่ากับ 1, 𝑘 คือ จำนวนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
𝑂𝐴 =

∑𝑘
𝑖=1 𝑛𝑖𝑖
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2.4 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ระหว่างปี 2562-2563
วิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 2 ช่วงเวลา [9] ใช้ผลการจำแนก
ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ท ี ่ ด ิ น และสิ ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ปี 2562 และผลการ
คาดการณ์ปี 2563 มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโดยโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการจำแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา (Post
classification comparison) ผลลัพธ์จะเป็นแผนที่และข้อมูลพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงประเภทใดไปสู่ประเภทใดในรูปแบบตารางเมตทริกซ์

(2)

𝑛

Sentinel-2A (2560, 2561, 2562)

โดยที่ 𝑂𝐴 คือ ความถูกต้องโดยรวม, 𝑘 คือ จำนวนประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินทั้งหมด, 𝑛𝑖𝑖 คือ จำนวนจุดตัวอย่างใน
แถว 𝑖, 𝑛 คือ จำนวนจุดตัวอย่างทั้งหมด
𝑘

𝑘

̂ = 𝑁 ∑𝑖=12 𝑛𝑖𝑖𝑘− ∑𝑖=1(𝑛𝑖+ ×𝑛+𝑖 )
𝐾
(𝑛
)
𝑁 −∑𝑖=1

𝑖+ ×𝑛+𝑖

LULC classification
Accuracy assessment

LULC 2560

(3)

โดยที่ 𝐾̂ คือ สัมประสิทธิ์แคปปา, 𝑘 คือ จำนวนแถวของประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุกดิน, 𝑛𝑖𝑖 คือ จำนวนจุดตัวอย่างในแถว
𝑖 , 𝑛𝑖+ คือ ผลรวมนอกแถวทแยงมุมของแถว 𝑖 , 𝑛+𝑖 คือ ผลรวมนอก
แถวทแยงมุมของคอลัมน์ 𝑖 และ 𝑁 คือ จำนวนจุดตัวอย่างทั้งหมด

LULC 2561

LULC change detection
CA-MARKOV
LULC prediction 2562

2.3 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
2.3.1 การทดสอบแบบจำลอง CA-MARKOV
การใช้แบบจำลอง CA-MARKOV [8] ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน จำเป็นต้องมีการทดสอบแบบจำลอง เพื่อแสดงถึง
ความถูกต้องน่าเชื่อถือสำหรับ นำไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2563 วิธีการทดสอบแบบจำลองทำได้โดยการใช้
ผลการจำแนกข้อมูลปี 2560 และ 2561 มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ
นำเข้าแบบจำลอง CA-MARKOV เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดินปี 2562 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องกับข้อมูลปี 2562 ที่ได้จากการจำแนกจากภาพดาวเทียม หาก
ให้ค่าความถูกต้องผ่านเกณฑ์ จึงสามารถใช้กระบวนการและแบบจำลอง
CA-MARKOV ในการคาดการณ์ข้อมูลปี 2563 ต่อไป
2.3.2 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2563
วิธีการการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2563
ใช้ผลการจำแนกข้อมูลปี 2561 และ 2562 มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
และนำเข้าแบบจำลอง CA-MARKOV ซึ่งข้อมูลสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ที ่ ด ิ น แต่ ล ะประเภท (Transition area) และความน่ า จะเป็ น ในการ
เปลี ่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ด ิ น แต่ ล ะประเภท (Probability of
Changing) ที่เกิดขึ้นจะถูกคาดการณ์และสร้างเป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2563 โดยแบบจำลอง CA-MARKOV พร้อมทั้ง
สร้างเป็นแผนที่

LULC 2562

Model
testing
Accuracy assessment

LULC change detection
CA-MARKOV
LULC prediction 2563
LULC change detection
2562-2563

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา

3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ผลการจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิ นปี 2560,
2561 และ 2562 ประเภทการใช้ประโยชน์ ที่ดินที่มีพื้นที่มากที่สุด ได้แก่
พื ้ น ที ่ ป ่ า ไม้ (Forest land) ถั ด มาเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Agricultural
land) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก สร้า ง (Urban and build-up area) และ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land) ส่วนพื้นที่น้อยที่สุดเป็นพื้นที่แหล่ง
น้ำ (Water body) ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3
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ตารางที่ 1 ผลการจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
LULC

2560 (ตร.กม.) 2561 (ตร.กม.) 2562 (ตร.กม.)

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

181.53

187.69

192.26

พื้นที่เกษตรกรรม

577.20

593.56

592.34

1,616.35

1,587.99

1,574.08

พื้นที่แหล่งน้ำ

58.40

58.43

58.54

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

70.85

76.65

87.09

2,504.32

2,504.32

2,504.32

2560
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่อยู่ป่าไม้
พื้นที่เบ็ดเตล็ด

2561

ให้ค่าความถูกต้องโดยรวม ร้อยละ 89.31 และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา ร้อย
ละ 80.38

2.34
3.48

7.68
23.65

62.86

63.41
7.49
23.70

2.33
2.83

7.25
23.05

100
80
60
40
20
0

64.54

รวม

2.33
3.06

พื้นที่ป่าไม้
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2562
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่แหล่งน้้า

รูปที่ 4 แผนทีก่ ารกระจายตัวของจุดตัวอย่างสำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

รูปที่ 3 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ทดี่ ินและสิ่งปกคลุมดิน

แผนที่การกระจายตัวของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมดิน ของปี 2560, 2561 และ 2563 แสดงดังรูปที่ 5

ในการตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกที่อาศัยการคำนวณจุด
ตัว อย่า งบนพื้นฐานการแจกแจงแบบอเนกนามที่พ ิจ ารณาสัดส่ว นของ
ประชากรในประเภทข้อมูลหลักเข้าใกล้ร้อยละ 50 พบว่า พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูก สร้า ง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป ่า ไม้ พื้นที่แ หล่งน้ำ และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 8, 25, 60, 3 และ 4 ตามลำดับ และจาก
การกำหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และระดับความแม่นยำ
เท่ากับร้อยละ 10 (ดังสมการที่ 1) ของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมดินทั้ง 3 ช่วงเวลา พบว่า จุดตัวอย่างสำหรับตรวจสอบความถูกต้อง
มีค่าเท่ากับ 139 จุด จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างแบบจำแนกชั้น (Stratified
random sampling) ได้ ผ ลลั พ ธ์ แ ผนที่ ก ารกระจายตั ว ของจุ ด ตั ว อย่า ง
สำหรับตรวจสอบความถูกต้องจะแสดงในรูปที่ 4
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิ นปี 2560 มีพื้นที่ป่าไม้
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุ มชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และแหล่ง
น้ ำ เท่ า กั บ 1,616.35, 577.20, 181.53, 70.85 และ 58.40 ตาราง
กิโลเมตร ตามลำดับ ความถูกต้องโดยรวมของผลการจำแนก ร้อยละ 87.77
และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา ร้อยละ 78.54 ส่วนข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ ่ ง ปกคลุ มดิ น ปี 2561 มี พ ื ้ น ที่ ป ่า ไม้ มากที ่ สุ ด รองลงมาเป็น พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และแหล่งน้ำ
เท่ากับ 1,587.99, 593.56, 187.69, 76.65 และ 58.43 ตารางกิโลเมตร
ตามลำดับ มีความถูกต้องโดยรวม ร้อยละ 89.21 และค่าสัมประสิทธิ์แคป
ปา ร้อยละ 82.94 สำหรับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิ นปี
2562 ประเภทการใช้ประโยชน์เรียงลำดับเหมือนกับปี 2561 มีพื้นที่เท่ากับ
1,574.08, 592.34, 192.26, 87.09 และ 58.54 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ

A

B

C

รูปที่ 5 แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดิน
(A) 2560, (B) 2561 และ (C) 2563

3.2 ผลการทดสอบแบบจำลอง CA-MARKOV
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง CA-MARKOV

ผลการจำแนก LULC ปี 2562

ผลการคาดการณ์ LULC ปี 2562
Ur
Ag
Fo
Wa
Mi
Ur
106.01
36.58
13.21
3.63
6.52
Ag
39.90 547.09
46.86
7.89
15.60
Fo
83.16 126.65 1226.91
16.27
21.38
Wa
0.45
0.71
6.12
73.57
0.10
Mi
15.22
32.76
14.57
1.65
61.51
รวม 244.74 743.79 1307.66 103.01 105.12
Overall Accuracy (%)
80.46
Kappa hat coefficient of agreement (%)
76.72

รวม
165.95
657.34
1474.37
80.96
125.70
2504.32

** พื้นที่ป่าไม้ (Fo) พื้นที่เกษตรกรรม (Ag) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Ur) พื้นที่เบ็ดเตล็ด
(Mi) และพื้นที่แหล่งน้ำ (Wa)

ตารางที่ 4 สัดส่วนของการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ปี 2563
Class 1
LULC ปี 2562

การทดสอบแบบจำลอง CA-MARKOV เป็นการใช้ผลลัพ ธ์จ ากการ
จำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2560 และ 2561
มาคาดการณ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท ี ่ ด ิ น และสิ ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ปี 2562 โดย
แบบจำลอง CA-MARKOV จากนั้นนำผลการคาดการณ์ที่ได้ มาตรวจสอบ
ความถูกต้องกับผลการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมปี 2562 หากผลการ
ทดสอบได้ค่าความถูกต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือ ได้ว่าแบบจำลอง CAMARKOV มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้คาดการณ์ข้อมูล การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2563 ได้
ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง พบว่า แบบจำลอง CAMARKOV ให้ผลการคาดการณ์ที่มีความถูกน่าเชื่อถือ ดังตารางที่ 2 ตาราง
ความคลาดเคลื่อนสำหรับประเมินความถูกต้อง [9] โดยได้ค่าความถูกต้อง
โดยรวม (Overall accuracy) สูง เท่ากับร้อยละ 80.46 และค่าสัมประสิทธิ์
แคปปา (Kappa hat coefficient of agreement) ปานกลางค่อนข้างสูง
เท่ากับร้อยละ 76.72 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แคปปาอยู่ระหว่างร้อยละ 40 ถึง
80 แสดงถึงความถูกต้องปานกลางระหว่างข้อมูลทดสอบทั้งสอง [10]
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Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5

180.37
18.42
0.78
1.69
0.14

LULC ปี 2563 (ตร.กม.)
Class 2
Class 3
Class 4
5.37
186.16
2.27
7.59
0.01

0.03
4.03
196.50
0.84
0.00

Class 5

9.26
55.09
40.06
96.45
0.54

0.35
31.12
0.05
31.54
138.34

** Class 1 คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง, Class 2 คือ พื้นที่เกษตรกรรม, Class 3 คือ
พื้นที่ป่าไม้, Class 4 คือ พื้นที่แหล่งน้ำ, และ Class 5 คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด

ผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี 2563 จาก
แบบจำลอง CA-MARCOV พบว่า ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน ดังตารางที่ 5 และแผนที่การกระจายตัวของแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ดังรูปที่ 6 โดยมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด คือ
1,517.00 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของพื้นที่ทั้งหมด
รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด
และแหล่งน้ำ มีพื้นที่เท่ากับ 626.27, 201.40, 91.79 และ 67.85 ตาราง
กิ โ ลเมตร และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.01, 8.04, 3.67 และ 2.71 ของพื ้ น ที่
ทั้งหมด ตามลำดับ
ตารางที่ 5 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ปี 2563
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่อยู่ป่าไม้
พื้นที่แหล่งน้ำ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่รวม

พื้นที่ (ตร.กม.)
201.40
626.27
1,517.00
67.85
91.79
2,504.32

ร้อยละของพื้นที่
8.04
25.01
60.58
2.71
3.67
100.00

3.3 ผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
การคาดการณ์การแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินปี
2563 ด้วยแบบจำลอง CA-MARCOV โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2
ช่วงเวลา คือ ปี 2561 และ 2562 เป็นข้อมูลพื้นฐาน ได้ผลลัพธ์ของการ
วิเคราะห์ คือ ค่าโอกาสความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 3)
และค่าสัดส่วนพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ค่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2563

LULC ปี 2562

ค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง LULC ปี 2563
Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 1

0.8956

0.0267

0.0001

0.0460

0.0017

Class 2

0.0914

0.9243

0.0200

0.2735

0.1545

Class 3

0.0039

0.0113

0.9757

0.1989

0.0003

Class 4

0.0084

0.0377

0.0042

0.4789

0.1566

Class 5

0.0007

0.0000

0.0000

0.0027

0.6869

** Class 1 คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง, Class 2 คือ พื้นที่เกษตรกรรม, Class 3 คือ
พื้นที่ป่าไม้, Class 4 คือ พื้นที่แหล่งน้ำ, และ Class 5 คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด

รูปที่ 6 แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสิ่งปกคลุมดิน ปี 2563
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3.4 ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดิน ระหว่างปี 2562-2563
ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดิน ระหว่า งปี 2562-2563 แสดงดังตารางที่ 6 พบว่า ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ด โดยมีพื้นที่เท่ากับ 33.93, 9.31,
9.14 และ 4.70 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ ส่วนประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีพื้นที่ลดลง คือ พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่ลดลง 57.07 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 6 ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดิน ระหว่างปี 2562-2563
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่แหล่งน้ำ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่รวม

2562
(ตร.กม.)
192.26
592.34
1,574.08
58.54
87.09
2,504.32

2563
(ตร.กม.)
201.40
626.27
1,517.00
67.85
91.79
2,504.32

การเปลี่ยนแปลง
(ตร.กม.)
9.14
33.93
-57.07
9.31
4.70
114.15

4. สรุปผลการศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และแบบจำลอง CA-MARKOV ในสำรวจ การคาดการณ์ และ
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน จาก
ข้อมูลดาวเทียม Sentinel-2A ในปี 2562-2563 พบว่า พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่
เพิ่มขึ้น 33.93, 9.31, 9.14 และ 4.70 ตารางกิโ ลเมตร ตามลำดับ ส่ว น
พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่ลดลง 57.07 ตารางกิโลเมตร
ทั้งนี้ผลการศึก ษายังพบว่า วิธ ีก ารที่ใช้สำรวจ ได้แ ก่ การจำแนก
ข้อมูลภาพดาวเทียมแบบกำกับดูแล โดยพิจารณาความเหมือนของค่าสถิติ
ของพื้นที่ตัวอย่างมากที่สุด การคาดการณ์ ได้แก่ การใช้แบบจำลอง CAMARKOV และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เทคนิคการตรวจสอบ
การเปลี่ ย นแปลงจากผลการจำแนกข้ อ มู ลใน 2 ช่ ว งเวลา เป็ น วิธ ีก าร
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้งบประมาณ แรงงาน
และเวลาน้อย ผลการคาดการณ์มีความถูกต้องสูง มี ความถูกต้องโดยรวม
ร้อยละ 80.46 และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา ร้อยละ 76.72 ผลลัพธ์ที่ได้ยังมี
ความเป็นปัจจุบันและมีความแม่นยำ
โดยสรุป สามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสำรวจจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบจำลอง
เชิงพื้นที่ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ
การคาดการณ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท ี ่ ด ิ น และสิ ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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การศึกษารูปแบบของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความถูกต้องของแผนที่
จากการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ
The Study of UAV-Photogrammetric Accuracy for Mapping
Based on Variation of Ground Control Points
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและจำนวนของจุดควบคุม
ภาพที่ส่งผลต่อความถูกต้องเชิงตำแหน่งในการทำแผนที่บ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยแบบถูกหลัก สุขาภิบาลของเทศบาลนครนครปฐม ขนาด 33 ไร่ ใน
การศึก ษาได้ก ำหนดจุดควบคุ มภาพและจุ ดตรวจสอบ ทั้งหมด 37 จุ ด
กำหนดค่ า ความละเอี ย ดของจุ ด ภาพบนพื ้ น ดิ น (Ground Sample
Distance, GSD) เท่า กับ 5 ซม./จุดภาพ การซ้อ นทับภาพด้านหน้าและ
ด้า นข้า งเท่า กับ ร้อ ยละ 80 และ 75 ตามลำดับ โดยกำหนดรูป แบบจุ ด
ควบคุ ม ภาพออกเป็ น 6 แบบ ได้ แ ก่ การกระจายตั ว แบบขอบ แบบ
ส่ ว นกลาง แบบมุ ม แบบแบ่ ง ครึ ่ ง แบบไขว้ และแบบกริ ด จากการ
ประมวลผลด้ ว ยโปรแกรม Agisoft PhotoScan Professional V.1.4.4
เพื่อ สร้า งความหนาแน่นของจุดภาพ แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข และ
ภาพถ่ายดิ่ง พบว่าในภาพรวมการกระจายตัวแบบกริดให้ความถูกต้อ งใน
แนวราบและแนวดิ่งได้ดีที่สุด จากนั้นทำการศึกษาจำนวนจุดควบคุมภาพที่
เหมาะสมตั้งแต่ 4, 6, 8, 10, 12, 14, และ 16 จุด ผลการศึกษาพบว่าความ
ถูกต้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนจุดควบคุมภาพเพิ่มขึ้น และเริ่มคงที่เมื่อ
จุดควบคุมภาพตั้งแต่ 8 จุด สำหรับแนวราบและแนวดิ่ง โดยเมื่อเทียบกับ
มาตรฐาน ASPRS 2014 พบว่าภาพถ่ายดิ่งจริงที่ได้สามารถนำไปใช้สำหรับ
งานที่มีความถูกต้องสูงสุดได้และให้ผลความถูกต้องทางดิ่งของแบบจำลอง
ระดับสูงเชิงเส้นอยู่ในชั้นความถูกต้องทางดิ่งที่ 5 ซม.

located in Nakorn Pathom province, 33 rai (5.28 ha). This study
specified total of the GCP and Check Points (CPs) at 37 points,
Ground Sampling Distance (GSD) at 5 cm/pixel, and flight
configurations of 80% - frontal overlap and 75% - side overlap.
The Agisoft PhotoScan Professional V.1.4.4 program was used for
generating densified point cloud, digital elevation model, and
orthoimage. The distribution formats of GCP were set to Edge
distribution, Central distribution, Corner distribution, Half
distribution, X-distribution, and Grid distribution. The best
accuracy for horizontal and vertical positions were obtained from
Grid distribution format. After that, this research studied the
appropriate amount of GCP at 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 16,
respectively. The results show increased accuracy in both
horizontal and vertical direction as the number of GCP increases
and begins to stabilize when there are more than 8 GCP.
According to the ASPRS 2014 standard, the obtained digital
orthophoto can be used for the highest accuracy work. The
vertical accuracy is defined at 5 cm-vertical accuracy class.
Keywords: Photogrammetry, Unmanned Arial Vehicle, Ground
Control Points, Landfill Mapping

1. คำนำ

คำสำคัญ: การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ, อากาศยานไร้คนขับ,
จุดควบคุมภาพ, แผนที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

Abstract
This study focuses on the use of Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) photogrammetry for assessing the influence of distribution
and number of Ground Control Points (GCP) that affect the
accuracy of mapping. The study site is final disposal site, which

ที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีในการรังวัดเพื่อทำแผนที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
อยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับยุคสมัยและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ตั้งแต่
กล้องระดับ (Optical Level) ที่ใช้ในการหาค่าระดับสูง-ต่ำของพื้นที่ โดยใช้
การอ่านค่าจากไม้ระดับ ต่อมามีการใช้กล้อง Optical Theodolite โดย
ระบบการสะท้อ นและหักเหของแสง จากนั้น ได้มีก ารพัฒนาเป็น กล้อง
ประมวลผลรวม (Total Station) ที ่ ใ ช้ ร ะบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละไมโคร
โพรเซสเซอร์ แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้เวลาดำเนินการหลายขั้นตอน และ
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การใช้งานในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศต่างระดับกันมาก ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การตั้งขากล้อง [12] ทั้งนี้ได้มีการประยุกต์ระบบสัญญาณดาวเทียมมาใช้ใน
การรั ง วั ด (Global Navigation Satellite System, GNSS) เทคโนโลยี
ดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทในการสำรวจมากขึ้น เนื่องจากมีระบบส่งข้อมูล
จากสถานีฐาน (Base Station) ไปยังจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดได้ แต่มี
ข้อจำกัดการส่งสัญญาณของระบบดาวเทียม [11] จากเทคโนโลยีการรังวัด
บ่อขยะมูลฝอยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ขั้นตอนในการดำเนินการทำแผนที่
มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลานาน และมีค่าดำเนินการสูง จึงถูกจัดเป็นเป็น
วิธีการสำรวจแบบดั้งเดิม (Traditional Technology) [8] นอกจากนั้นการ
นำเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมมาใช้ในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ที่มี ลักษณะภูมิ
ประเทศซั บ ซ้ อ น (Complex Terrain) และมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เช่น พื้นที่มีการดำเนินการฝังกลบขยะอย่าง
ต่อเนื่อง พื้นที่มีการทรุดตัวของกองขยะจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอย
เป็นน้ำชะมูลฝอยและแก๊ส พื้นที่มีสิ่งขีดขวางและลาดชัน ทำให้ยากต่อการ
ทำสำรวจ ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ และการรังวัด ส่งผลให้ต้นทุนและ
เวลาดำเนินการสูงขึ้น อีกทั้งมลพิษจากกองขยะยังส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้สำรวจอีกด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีในการรังวัดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยมีการ
พั ฒ นาไปอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง อากาศยานไร้ ค นขั บ (Unmanned Aerial
Vehicle, UAV) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับ
งานด้านการรังวัด เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ให้ภาพถ่ายความละเอีย ดสูง
สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทุกสภาพภูมิประเทศ และผู้สำรวจไม่จำเป็นต้องเข้า
ไปในพื้นที่นั้น ๆ โดยการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับใช้หลักการรังวัดด้วย
Photogrammetry ซึ ่ ง อาศั ย จุ ด ควบคุ ม ภาพ (Ground Control Point,
GCP) เป็นจุดอ้างอิงตำแหน่งจากภาพที่ไม่มีพิกัดให้ตรงกับจุดควบคุมภาพที่
ทราบค่าพิกัด (Georeferencing) [9] เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่ถูกต้องในการวาง
จุดควบคุมภาพให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่การรังวัด อย่างไรก็ตามการกำหนด
รูปแบบและจำนวนของจุดควบคุมภาพที่ให้ค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้และ
เหมาะสมกับพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีการฝังกลบขยะอย่างต่อเนื่อง
ยังคงไม่มีก ารรายงานในปัจ จุบ ั น ดังนั้นงานวิจ ัย นี้ ม ีว ั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ทำการศึกษารูปแบบและจำนวนของจุดควบคุมภาพที่เหมาะสม โดยให้
ความถูกต้องสูงสุดสำหรับการทำแผนที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
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รูปที่ 1 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Landfill)

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลประกอบด้วยดังนี้
3.1

จุดภาคพื้นดิน (Ground Points)

จุดภาคพื้นดิน (Ground Points) ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น จุดควบคุม
ภาพ (GCP) และจุดตรวจสอบ (Check Points, CP) ซึ่ง GCP สร้างโดยใช้
แผ่นไวนิล สีดำ-ขาว สลับเป็นตารางหมากรุก ขนาด 1.20x1.20 ม. (รูปที่ 2
ก) และ CP ใช้แผ่นพีพีบอร์ด สีส้ม -ดำ เป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.20 ม. (รูปที่ 2 ข)

รูปที่ 2 จุดภาคพืน้ ดิน (ก) GCP และ (ข) CP

3.2

การรังวัดภาคพื้นดิน

การรังวัดพิกัดของจุ ด GCP และ CP โดยงานวิจัยนี้ใช้ระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK-GNSS Network) ด้วยอุปกรณ์ยี่ห้อ
Hi-Target รุ ่ น V100 ที ่ ม ี ค ่ า ความคลาดเคลื ่ อ นทางแนวราบ 8 มม.+1
ppmRMS และแนวดิ่ง 15 มม.+1 ppmRMS (รูปที่ 3)

2. พื้นที่การศึกษา
งานวิจัยนี้ศึกษาในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
ของเทศบาลนครนครปฐม ตำบลตาก้อ ง อำเภอเมือ งนครปฐม จังหวัด
นครปฐม (13°52'11.9"N 100°02'44.6"E) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 33 ไร่
ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศมีความลาดชัน
และมีความต่างระดับความสูง เนื่องจากปริมาณกองขยะมูลฝอยจากชุมชน
ดังรูปที่ 1
รูปที่ 3 ชุด RTK-GNSS ยี่หอ้ Hi-Target รุน่ V100 โดยอุปกรณ์ชดุ นี้ประกอบไป
ด้วย (ก) สถานีฐาน (Base station) และ (ข) สถานีเคลื่อนที่ (Rover Station)
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3.3

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
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4.2

การทำงานในภาคสนาม

การรังวัดด้วยภาพถ่า ยทางอากาศใช้อากาศยานไร้คนขับ ประเภท
Low-Cost UAV ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 3 Professional ที่มาพร้อมกับ
กล้องถ่ายภาพความละเอียด 12 ล้านจุดภาพ ใช้เก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อ
นำไปประมวลผลเป็นแผนที่สองมิติและสามมิติ (รูปที่ 4)

ในขั้นตอนนี้เริ่มจากการวางตำแหน่งจุดภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วย
จำนวน GCP และ CP รวมทั้งสิ้น 37 จุด โดยครอบคลุมพื้นที่การศึกษา ดัง
แสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4 ชุด DJI Phantom 3 Professional

รูปที่ 5 ตำแหน่งจุดภาคพื้นดิน (Ground Points)

3.4

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Agisoft PhotoScan Professional Version
1.4.4 ในการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเป็นแผนที่ 2D, 3D, และ
ภาพถ่ายดิ่งจริง (Orthophoto) โดยโปรแกรมจะคำนวณค่าความถูกต้อง
ของตำแหน่งและแสดงค่าความคลาดเคลื่อนออกมาในรูปของ Root Mean
Square Error (RMSE) ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

4.3

4. วิธีการดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่
4.1

สำหรับการหาพิกัดตำแหน่งจุดภาคพื้นดินใช้ RTK-GNSS โดยสถานี
ฐานจะถูกยึดไว้เพื่ออ้างอิงตำแหน่งจากหมุดกรมที่ดิน (พิกัด N, E, และ EL
เท่ า ก ั บ 1,533,036.016 ม, 612,932,832 ม. , แ ละ 4.140 ม .) ที่
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ตามลำดับ และสถานีเคลื่อนที่จะบันทึกค่าพิกัดใน
แต่ละจุดที่ต้องการทราบ หลังจากนั้นจะทำการบินสำรวจ เพื่อบันทึกภาพ
และพิกัดตำแหน่งตามเส้นทางการบินที่วางไว้ก่อนลงภาคสนาม

การเตรียมการก่อนออกภาคสนาม

ในขั้นต้นจะทำการบินสำรวจในพื้นที่จริงด้วยอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการบินถ่ายภาพได้ไม่เกิน 20 นาที ดังนั้นจึงต้องแบ่งแผนการ
บินเป็นช่วง ๆ โดยใช้โปรแกรม Pix4D Capture เพื่อออกแบบแผนการบิน
ทั้งลักษณะและเงื่อนไขของการบิน โดยนำมาใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น DJI
GO 4 ในการแสดงภาพระหว่างการบินอัตโนมัติบนแท็บเล็ต และควบคุม
การบินด้วยรีโมทคอลโทรล หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
เพื่อกำหนดตำแหน่งของ GCP และ CP ที่เหมาะสม โดยตำแหน่งดังกล่าว
จะอยู่บนพื้นผิวของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ทราบตำแหน่งพิกัดทั้งแนวราบ
และแนวดิ่ง การศึกษานี้กำหนดการซ้อนทับกันของภาพถ่ายทางด้านหน้า
และด้านข้างเท่ากับร้อยละ 80 และ 75 ตามลำดับ และค่าความละเอียด
ของจุ ด ภาพบนพื ้ น ดิ น (Ground Sampling Distance, GSD) เท่ า กั บ 5
ซม./จุดภาพ

การประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับใช้โปรแกรม Agisoft
PhotoScan Professional V.1.4.4 มีข ั้นตอนดัง นี้ (1) จัดแนวภาพถ่า ย
(Aligning Photos) (2) สร้างกลุ่มข้อมูลจุดพิกัดเชิงพื้นผิว (Digital Surface
Point Cloud Model, DSM) (3) สร้ า งแผนที่ ภ าพออร์ โ ธ (Orthophoto
Mapping) (4) นำเข้าค่าพิกัดจุดภาคพื้นดินโดยกำหนดให้เป็นจุด GCP และ
CP ที่ได้จากการรังวัดด้วย RTK-GNSS (5) กำหนดรูปแบบและจำนวนของ
จุด GCP และ CP
สำหรับขั้นตอนการกำหนดรูปแบบและจำนวนของจุด GCP และ CP เพื่อ
ศึกษาถึงความเหมาะสมในการนำมาสำรวจพื้นที่กรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษารูปแบบการวาง GCP ที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา
(Distribution of GCP Adjustment) สำหรับรูปแบบตำแหน่ง GCP ที่ศึกษา
เพื่อระบุรูปแบบการกระจายตัวที่ดีที่สุด มีทั้งสิ้น 6 รูปแบบ โดยพื้นที่แรเงา
แสดงบริเวณที่มีการวางตำแหน่ง GCP (รูปที่ 6) ซึ่งประกอบด้วยจำนวน
GCP และ CP รวมทั้งหมด 37 จุด (ตารางที่ 1) และ (2) การศึกษาจำนวน
จุ ด ควบคุ ม ภาพที ่ ม ี ผ ลต่ อ ความถู ก ต้ อ งเชิ ง พิ ก ั ด (Number of GCP
Adjustment) ขั้นตอนนี้เป็นการนำรูป แบบการกระจายตัวที่ดีที่สุดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาศึกษาจำนวนจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความถูกต้องเชิงพิกัด
โดยการปรับลดจำนวน GCP ให้มีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้มาก
ขึ้น โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ASPRS 2014
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RMSEr = √

การกระจายตัว
แบบขอบ

การกระจายตัว
แบบส่วนกลาง

2
2
∑n
i=1[(Xoi −XGNSSi ) +(Yoi −YGNSSi ) ]

RMSEZ = √

การกระจายตัวแบบมุม
(เทียบเท่ากับทั้งสี่มุม)

(3)

n

2

∑n
i=1(Zoi −ZGNSSi )

(4)

n

(5)

RMSET = √(RMSEr )2 +(RMSEZ )2

กำหนดให้
n คือจำนวนจุด GCP หรือ CP ที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด
XOi , YOi และ ZOi คือ ค่า พิก ัด X, Y และ Z ตามลำดับ ที่ได้จากการ
ประมวลผลด้วยภาพ
XGNSSi , YGNSSi และ ZGNSSi คือค่าพิกัด X, Y และ Z ตามลำดับ ที่ได้จาก
การรังวัดด้วย RTK-GNSS

การกระจายตัว
การกระจายตัว
การกระจายตัว
แบบแบ่งครึ่ง
แบบไขว้
แบบกริด
รูปที่ 6 รูปแบบการกระจายตัวของจุดควบคุมภาพ ทั้ง 6 แบบ
ตารางที่ 1 จำนวน GCP และ CP ของการกระจายตัวทีแ่ ตกต่างทั้ง 6 แบบ
GSD
จำนวน จำนวน
รูปแบบการกระจายตัว
(ซม./จุดภาพ)
GCP
CP
การกระจายตัวแบบขอบ
5.52
20
17
การกระจายตัวแบบส่วนกลาง

5.54

17

20

กระจายตัวแบบมุม
(เทียบเท่ากับทั้งสี่มมุ )
การกระจายตัวแบบแบ่งครึ่ง

5.54

11

26

5.54

18

19

การกระจายตัวแบบไขว้

5.53

14

23

การกระจายตัวแบบกริด

5.54

16

21

5. ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพงานของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
โดยดู จ ากความถู ก ต้ อ งของจุ ด ควบคุ ม ภาพ และความถู ก ต้ อ งของจุ ด
ตรวจสอบที ่ ต ่ า งกั น ทั ้ ง 6 รู ป แบบ ซึ ่ ง ได้ ม าจากการคำนวณค่ า ความ
คลาดเคลื่อนแนวราบและแนวดิ่ง ผลลัพธ์ที่ได้ถูกแสดงในหน่วย จุดภาพ
(Pixels) บ่งบอกถึงค่าความคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าความละเอียด
ของจุดภาพบนพื้นดิน หรือ RMSE/GSD ตามมาตรฐานการเปรียบเทียบ
ของ ASPRS 2014

การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่

4.0

RMSE / GSD (Pixels)

4.4

3.99

5.0

SGI04-4

2.50

0.88
0.66
0.70
0.59

1.51

0.89

0.55
0.92

0.59
0.54

0.63
0.53

1.19

0.72
0.66

0.79
0.60
0.47
0.53

1.85

2.78
2.50

การวิเคราะห์ผลข้อมูลจะทำด้วยโปรแกรม และแสดงผลในรูปของค่า
3.0
ความคลาดเคลื่อ นเชิงตำแหน่ง Root Mean Square Error (RMSE) ของ
2.0
GCP และ CP โดยในการวิเคราะห์ผลจะอาศัยสมการพื้นฐาน (สมการที่ 1 5) เพื่อประเมินความละเอียดที่ถูกต้องเชิงตำแหน่งของค่าพิกัด ที่ได้จาก
1.0
ขั้นตอนการปรับแก้รูปแบบตำแหน่ง ซึ่งการวิเคราะห์ผลข้อมูลทำให้ทราบค่า
0.0
พิกัดที่มีความถูกต้องยอมรับได้ โดยความถูกต้องได้มาจากการแปลงการค่า
แบบขอบ แบบส่วนกลาง แบบมุม แบบแบ่งครึ่ง แบบไขว้
แบบกริด
RMSE เป็น RMSE/GSD ของทั้ง GCP และ CP สำหรับ ความถูก ต้อ งของ
Flight Configurations
GCP เป็นการบ่งบอกว่า รูปแบบการกระจายตัวของ GCP มีคุณภาพและให้
GCP: RMSE X / GSD
GCP: RMSE Y / GSD
CP: RMSE X / GSD
CP: RMSE Y / GSD
ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องเหมาะสมของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ในขณะที่
รูปที่ 7 ความความถูกต้องในแนวราบของ GCP และ CP แต่ละรูปแบบ
ความถูกต้องของ CP เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดสำหรับการ
นำไปใช้ จ ั ด ทำแผนที ่ ซึ ่ ง ผลที ่ ไ ด้ เ มื ่ อ นำมาเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐาน
ความถูก ต้อ งในแนวแกน X และแกน Y ของ GCP และ CP ที่มีค่า
American Society for Photogrammetry and Remote Sensing ความถูกต้องน้อ ยกว่า 1 จุดภาพ ถือ ได้ว่าเป็นรูป แบบที่มีความถูกต้อง
Accuracy Standards 2014 (ASPRS 2014) สามารถระบุ ค ุ ณ ภาพความ ยอมรับได้ ตามมาตรฐาน ASPRS 2014 จากรูปที่ 7 พบว่า รูปแบบที่ให้
ถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบและทางดิ่งของแผนที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้
ความถูกต้องยอมรับได้มี 2 แบบ คือ การกระจายตัวแบบขอบ และการ
กระจายตัวแบบกริด โดยรูปแบบการกระจายตัวแบบขอบ ให้ความถูกต้อง
ของ GCP ในพิก ัดแกน X และแกน Y เท่า กับ 0.79 และ 0.60 จุดภาพ
2
∑n (X −X
)
RMSEX = √ i=1 oi GNSSi
(1) ตามลำดับ ในขณะที่ ค วามถูก ต้อ งของ CP ในพิ ก ั ดแกน X และแกน Y
n
เท่ากับ 0.47 และ 0.53 จุดภาพ ตามลำดับ สำหรับการกระจายตัวแบบ
2
∑n (Y −Y
)
RMSEY = √ i=1 oi GNSSi
(2)
กริด ให้ค่าความถูกต้องของ GCP ในพิกัดแกน X และแกน Y เท่ากับ 0.88
n
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และ 0.66 จุดภาพ ตามลำดับ ในขณะที่ความถูกต้องของ CP ในพิกัดแกน
X และแกน Y เท่ากับ 0.70 และ 0.59 จุดภาพ ตามลำดับ
4.55

4.45

4.0
2.74

3.0

2.13

1.89

2.0
0.67

1.0

0.59

8.0

0.77 0.75

0.72

0.67

0.50

0.0

แบบขอบ แบบส่วนกลาง

แบบมุม

แบบแบ่งครึ่ง

แบบไขว้

แบบกริด

Flight Configurations
GCP: RMSE Z / GSD

CP: RMSE Z / GSD

รูปที่ 8 ความถูกต้องในแนวดิ่งของ GCP และ CP แต่ละรูปแบบ

ความถูกต้องในแนวดิ่งของ GCP และ CP ที่มีความถูกต้องยอมรับได้
(ค่าความถูกต้องน้อยกว่า 1 จุดภาพ) (รูปที่ 8) พบว่ามีเพียงการกระจายตัว
แบบกริดเท่านั้น โดยมีความถูกต้องของ GCP และ CP เท่ากับ 0.77 และ
0.75 จุดภาพ ตามลำดับ
เมื่อ พิจารณาตามมาตรฐาน ASPRS 2014 [3] พบว่า คุณภาพแผนที่
ภาพถ่า ยทางอากาศแบบภาพออร์โ ธเชิงเลข โดยเปรีย บเทีย บค่า ความ
คลาดเคลื่อ น (RMSE) และความถูก ต้อ งในหน่ว ยจุดภาพ สามารถแบ่ ง
ระดับชั้นความถูกต้องในแนวราบและแนวดิ่งของแต่ละรูปแบบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจำแนกคุณภาพระดับชั้นความถูกต้องของแต่ละรูปแบบ
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รูปที่ 9 ความถูกต้องรวมทั้งหมดของ GCP และ CP แต่ละรูปแบบ

ดังนั้นจึงนำรูป แบบการกระจายตัวแบบกริด มาศึก ษาการปรับลด
จำนวน GCP (จำนวน 4, 6, 8, 10, 12, 14, และ 16 จุด) เพื่อลดขั้นตอน
การเข้าถึงพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบเทกอง ที่มีลักษณะภูมิประเทศ
ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่อยู่ตลอดเวลา หลังจากที่มี
การปรับลดจำนวน GCP จะได้ผลความถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 10 และรูป
ที่ 11
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ในแนวดิ่งของ GCP และ CP อยู่ที่ระดับ 5 ซม. ในขณะที่ การกระจายตัว
แบบขอบมีระดับความถูกต้องในแนวดิ่งของ GCP อยู่ที่ระดับ 5 ซม. และ
CP อยู่ที่ระดับ 20 ซม. และเมื่อเปรียบเทียบความถูกต้อ งกับ มาตรฐาน
ASPRS 2014 รูปแบบการกระจายตัวแบบกริดให้ความถูกต้องในแนวราบ
และแนวดิ ่ ง ดี ท ี ่ ส ุ ด นอกจากนี ้ แ นวโน้ ม ของความถู ก ต้ อ งรวม (Total
accuracy) ยังแสดงให้เห็ นว่า มีเพีย งการกระจายตัว แบบกริดที่มีความ
ถูกต้องรวมมากที่สุด (รูปที่ 9)

Total RMSE / GSD (Pixels)

RMSE / GSD (Pixels)
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Number of GCPs
GCP density (m2/GCP)
GCP: RMSE X / GSD
GCP: RMSE Z / GSD

เมื่อพิจารณาคุณภาพระดับชั้นความถูกต้องที่เกิดขึ้นจากทั้ง 6 แบบ
พบว่าความถูกต้องในแนวราบของ GCP และ CP ทั้งแกน X และแกน Y ที่
ไม่เกิน 1 จุดภาพ ซี่งภาพถ่ายดิ่งที่ได้สามารถนำไปใช้ในงานที่มีความถูกต้อง
สูงสุด (Highest accuracy work) ได้ มีเพียงการกระจายตัวแบบขอบ และ
การกระจายตัวแบบกริด โดยการกระจายตัวแบบกริดมีระดับความถูกต้อง

14
3778.57
7

16
3306.25

GCP: RMSE Y / GSD
GCP: Total RMSE / GSD

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความถูกต้องของ GCP กับจำนวนของ GCP
ในแนวราบและแนวดิ่ง

จากการปรับลดจำนวนของ GCP ตั้งแต่ 4 ถึง 16 จุด พบว่าความถูก
ต้องที่ได้มีความแตกต่างกัน (รูปที่ 10) เริ่มคงที่เมื่อมีจำนวน GCP ตั้งแต่ 8
จุด โดยความถูกต้องในแนวราบและแนวดิ่งของ GCP ที่ไม่เกิน 1 จุดภาพ
พบว่าจำนวน GCP เท่ากับ 8 จุด เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่ให้ความถูกต้องที่
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ยอมรับได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยมีความถูกต้องของ GCP ในพิกัดแกน
X, แกน Y, และแกน Z เท่ากับ 0.99, 0.89, และ 0.70 จุดภาพ ตามลำดับ
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(Class 1) และ 1:200 (Class 1) ตามลำดับ [3] และคุณภาพความถูกต้อง
ในแนวดิ่ง ที่ให้ระยะห่างระหว่างเส้นชันความสูงเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ASPRS 1990 ของ GCP และ CP เท่ากับ 15 ซม. (Class 1) [2]
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความถูกต้องของ CP กับจำนวนของ GCP
ในแนวราบและแนวดิ่ง

สำหรั บ ความถู ก ต้ อ งของ CP ที ่ เ กิ ด จากการปรั บ ลดจำนวน GCP
ดังกล่าว มีความถูกต้องที่ต่างกัน (รูปที่ 11) โดยความถูกต้องที่ได้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามจำนวน GCP ที่เพิ่มมากขึ้น และเริ่มคงที่เมื่อจำนวน GCP ตั้งแต่
8 จุด ในขณะเดียวกัน ที่จำนวน GCP เท่ากับ 8 จุด เป็นจำนวนที่น้อยที่สุด
ที่ให้ความถูก ต้องที่ยอมรับ ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เนื่อ งจากมีความ
ถูกต้องในแนวราบและแนวดิ่งของ CP ไม่เกิน 1 จุดภาพ โดยความถูกต้อง
ของ CP ในพิก ัดแกน X, แกน Y, และแกน Z เท่า กับ 0.96, 0.77, และ
0.83 จุดภาพ ตามลำดับ
จากผลการศึกษาดังกล่าว เมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน ASPRS 2014 ที่
รายงานความถูกต้องในแนวราบน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 จุดภาพ จัดเป็น
คุ ณ ภาพประเภทงานที่ ม ีค วามถู ก ต้ อ งสูง สุด ความถู ก ต้ อ งในแนวราบ
มากกว่า 1 จุดภาพแต่น้อ ยกว่า หรือ เท่า กับ 2 จุดภาพจัดเป็นคุณภาพ
ประเภทงานทั ่ ว ไปและงาน GIS (Standard Mapping and GIS work)
และความถูกต้องมากกว่า 2 จุดภาพขึ้นไปจัดเป็นงานคุณภาพต่ำ (Lowest
accuracy) ในส่ ว นของความถู ก ต้ อ งในแนวดิ ่ ง จะแบ่ ง จากระดั บ ความ
ถูกต้องที่เกิดขึ้นในแนวดิ่ง (Vertical accuracy class) [3] พบว่าความถูก
ต้องที่เกิดขึ้นจากจำนวน GCP ตั้งแต่ 8 ถึง 16 จุด มีระดับความถูกต้องที่
สามารถนำไปใช้สำหรับงานที่มีความถูกต้องสูงสุดในแนวราบ และระดับ
ความถูกต้องในแนวดิ่งอยู่ที่ระดับ 5 ซม.
นอกจากนี้ การใช้รูปแบบการวางตำแหน่งและปรับลดจำนวน GCP ที่
เหมาะสม สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินการภาคสนาม ที่จำเป็นต้ องใช้
เวลานานและมีค่าดำเนินการสูงได้ โดยเมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน ASPRS
2014 สามารถรายงานได้ว่า การกำหนดสัดส่วนจำนวน GCP ที่จำนวน 8
จุด (ความหนาแน่นของจุด GCP เท่ากับ 6,612.50 ตร.ม./จุดควบคุมภาพ)
เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่ให้ความถูกต้องยอมรับได้ โดยสามารถระบุคุณภาพ
ความถูกต้องของ GCP และ CP ในแนวราบ ที่ตรงกับมาตราส่วน 1:300

โดยจากการศึกษาพบว่า รูปแบบที่ต่างกันของการวางตำแหน่ง GCP
ไม่ได้ส่งผลต่อความถูกต้องของการ Georeferencing สังเกตได้จากรูปที่
7–9 ความถูกต้องของ GCP ทั้ง 6 รูปแบบนั้น ไม่มีความแตกต่างกันมาก ซึ่ง
ตรงข้า มกับ ความถูก ต้องทางพิกัดของ CP ที่ส่งผลโดยตรงอย่างชัดเจน
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการวาง GCP เป็นสิ่งสำคัญ ที่นักสำรวจต้อง
คำนึงถึง จะสังเกตเห็นได้ว่า การกระจายตัวแบบขอบ มีความถูกต้องของ
CP สูงสุดในแนวราบ ในทางกลับกัน การกระจายตัวแบบมุม แบบแบ่งครึ่ง
และแบบไขว้ มีความถูกต้องของ CP ต่ำสุดในแนวราบ โดยการกระจายตัว
แบบขอบมีการวางจุด GCP ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามากที่สุด กล่าวคือเมื่อ
ลากเส้นโยงยึดแต่ละจุดของ GCP ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาแล้ว สามารถ
ทราบถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษาได้ อย่างชัดเจน (รูปที่ 6) ต่างจากการวางจุด
GCP ในรูปแบบการกระจายตัวแบบมุม แบบแบ่งครึ่ง และแบบไขว้ ที่มี
รูปแบบการกระจายตัวของจุด GCP กระจุกอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของพื้นที่
ศึกษา ซึ่งไม่สามารถแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 6)
สำหรับความถูกต้องในแนวดิ่ง รูปแบบการกระจายตัวของ GCP ที่สม่ำเสมอ
และลักษณะของพื้นที่ศึกษาที่มีความซับซ้อนและลาดชัน ส่งผลต่อความ
ถูกต้องในแนวดิ่งอย่างเห็นได้ชัด [10] โดยจากการศึกษาพบว่า การกระจาย
ตัวแบบกริดมีความถูกต้องของ CP สูงสุด สัมพันธ์กับการวางตำแหน่งของ
GCP ที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและยังคงครอบคลุมพื้นที่ศึกษา [7] ต่าง
จากการกระจายตัว แบบมุมและแบบแบ่งครึ่งที่มีความถูก ต้องของ CP
ต่ำสุด (รูปที่ 8)
สำหรับการศึกษาจำนวนของ GCP งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับลดจำนวน
GCP จากรูปแบบที่มีความถูกต้องยอมรับได้ โดยการเทีย บกับมาตรฐาน
ASPRS 2014 ซึ ่ ง อยู ่ ใ นคุ ณ ภาพระดั บ Highest accuracy work (ความ
ถูก ต้อ งน้อ ยกว่าหรือ เท่ากับ 1 จุดภาพ) แตกต่า งจากงานวิจ ัยอื่น ๆ ที่
แนะนำจำนวนจุด GCP โดยอาศัยค่า RMSE ที่ต่ำที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบความ
ถูกต้องกับมาตรฐานแล้ว พบว่ายังคงมีความถูกต้องที่มากกว่ า 1 จุดภาพ
[4][5][6][7][10][14] โดยงานวิจ ัย นี้รายงานว่า เมื่อ ปรับ ลดจำนวน GCP
ตามที่กำหนด พบว่าไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของการ Georeferencing ทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง (รูปที่ 10) แต่ส่งผลโดยตรงต่อความถูกต้องของ CP
โดยความถูกต้องในแนวราบเริ่มคงที่ตั้งแต่ 6 จุด สัมพั นธ์กับการวางจุด
GCP ที่ครอบคลุมในพื้นที่ศึกษา และความถูกต้องในแนวดิ่งเริ่มคงที่ตั้งแต่ 8
จุด สอดคล้องกับการวางจุด GCP ในพื้นที่ศึกษาที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้
ความถูกต้องในแนวราบและแนวดิ่ง จะมีความถูกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
1 จุดภาพที่การวางจำนวน GCP ตั้งแต่ 8 จุด ขึ้นไป หรือความหนาแน่น
เท่ากับ 6,612.50 ตร.ม./จุดควบคุมภาพ (รูปที่ 11) ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวน
ที่น้อยที่สุดที่ให้ความถูกต้องที่ยอมรับได้ [5][6][14]
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อีกทั้งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของรูปแบบ
การกระจายตัวและจำนวนของ GCP เพื่อทำแผนที่ภาพออร์โธ โดยการใช้
UAV มีไม่มากนัก รูปแบบของพื้นที่ที่ศึกษาในอดีต มักเป็นพื้นที่ที่มีความ
สมมาตร ง่า ยต่อการกำหนดรูป แบบการวางตำแหน่ง GCP [6] ต่า งจาก
งานวิจัยนี้ที่ศึกษารูปแบบการวางตำแหน่งและจำนวน GCP บนพื้นที่ศึกษา
ที่ไม่สมมาตร และมีภูมิประเทศซับซ้อน ด้วยบริบทรูปแบบและจำนวนที่
เสนอในงานวิจัยนี้ จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำแผนที่ในพื้นที่ท่มี ี
ภูมิประเทศซับซ้อน เช่น พื้นที่บ่อฝังกลบขยะที่ยังคงมีการดำเนินงานฝัง
กลบขยะอยู่ โดยงานวิจัยนี้อาจกล่าวได้ว่าความแตกต่างของลักษณะพื้นที่
ศึกษาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อการแนะนำรูปแบบการกระจายตัวของ
GCP ที่เหมาะสม การศึกษานี้พบว่า การวางตำแหน่ง GCP แบบขอบ ซึ่ง
เป็นการวางตำแหน่งที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา ให้ความถูกต้องในแนวราบ
ของ CP สูงที่สุดที่ 0.70 จุดภาพ ในขณะที่การวางตำแหน่ง GCP แบบกริด
ซึ่งเป็นการวางตำแหน่งที่มีความสม่ำเสมอ ให้ความถูกต้องในแนวดิ่งของ
CP สูงที่สุดที่ 0.75 จุดภาพ คล้ายกับงานวิจ ัยของ Patricio และคณะที่
แนะนำว่า การวางตำแหน่ง GCP แบบขอบ ให้ความถูกต้องของ CP สูง
ที่สุดในแนวราบที่ 1.06 จุดภาพ และการวาง GCP แบบกริดให้ค่าความ
ถูกต้องของ CP ดีที่สุดในแนวดิ่งที่ 1.43 จุดภาพ [4] โดยจะเห็นได้วา่ พื้นที่
ศึก ษาในงานวิจ ัยนี้ เป็นพื้นที่บ่อ ฝังกลบขยะมูลฝอย ประกอบด้วยราง
ระบายน้ำชะมูลฝอยรอบ ๆ มีภูเขาขยะสูงกว่า 15 เมตร อยู่บริเวณตรง
กลางของพื้นที่ศึ กษา อีกทั้งยังมีวัชพืชปกคลุม ต่างจากพื้นที่ศึกษาของ
Patricio และคณะที่มีลักษณะภูมิประเทศไม่ซับซ้อน เป็นพื้นที่โล่งกว้าง
สมมาตร และไม่มีพืชปกคลุม [4]

7. สรุปผลการศึกษา
การสำรวจบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
ชนิดราคาถูก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการสำรวจ และลด
โอกาสการสัมผัสมลพิษที่เกิดขึ้นจากขยะของนักสำรวจ อย่างไรก็ตาม การ
สำรวจด้วยวิธีการนี้ควรมีการจัดรูปแบบการกำหนดจุดควบคุมภาพ (GCP)
เพื่อ ให้เกิดความถูก ต้อ งแม่นยำของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สูงสุด โดย
งานวิจัยนี้พบว่า ความถูกต้องของ Orthophoto และ DSM ที่ได้จากการ
วางตำแหน่งของ GCP ด้วยการกระจายตัวแบบกริด จำนวนตั้งแต่ 8 จุดขึ้น
ไป มี ค วามถู ก ต้ อ งทางพิ ก ั ด ของ CP และความถู ก ต้ อ งของการ
Georeferencing ในแนวราบสำหรับงานที่มีความถูกต้องสูงสุด ในขณะที่
ความถู ก ต้ อ งในแนวดิ ่ ง อยู ่ ใ นชั ้ น ความถู ก ต้ อ งทางดิ ่ ง ที ่ 5 ซม. โดย
เปรีย บเทีย บระดับ ชั้นความถูก ต้อ งตามมาตรฐาน ASPRS 2014 และมี
ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่งานวิจัยนี้เท่ากับ 6,612.50 ตร.ม./
จุดควบคุมภาพ โดย Orthophoto ที่ได้สามารถนำไปใช้กับงานที่ต้องการ
ความถูกต้องสูงสุดได้ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือของ DSM สำหรับการ
ประยุกต์ใช้ในงานสำรวจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการแสดงลักษณะพื้นผิว และ
คำนวณปริมาตรของพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย นอกจากนี้งานวิจัยนี้แสดง
ให้เห็นความสำคัญของการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของ GCP ซึ่งจำเป็นต้องมี
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การกระจายตัว ที่ครอบคลุมและสม่ำ เสมอทั่วพื้นที่สำรวจ อีก ทั้งต้องมี
จำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลความถูกต้องที่ดีที่สุด
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การประยุกต์ใช้ระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงบนอากาศยานไร้คนขับเพื่อรังวัดวัดรอยพิมพ์ฐานอาคาร
Application of Multi-Head Oblique Cameras on UAV to Delineate of Building Footprint
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายเฉียงที่ได้จากระบบกล้อง
ชุดถ่ายภาพเฉียงติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับชนิด VTOL (Vertical Takeoff and Landing) เพื่อ รังวัดรอยพิมพ์ฐานอาคารสำหรับ งานออกแบบ
ทางด้านวิศวกรรมโยธาและการวางผังเมือง โดยระบบกล้องชุดถ่ายภาพ
เฉียงประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพจำนวน 2 กล้องวางตัวเฉียงกับแนวดิ่งและ
แนวบินถ่า ยภาพ กล้อ งทั้งสองถูก โยงยึดไว้ด้ว ยอุป กรณ์แ ท่นยึ ดกล้ อ ง
(Camera-Rig) โดยมีความสัมพัน ธ์ในเชิงการเลื่อนที่ (Translation) และ
การหมุน (Rotation) ที่สัมพัทธ์ต่อกัน ทำการบินถ่ายภาพแบบกริดตาม
หลักการทางโฟโตแกรมเมตรีโ ดยมีส่วนซ้อ นด้านหน้า (Front Overlap)
80% และส่วนซ้อนด้านข้าง (Side Overlap) 60% และบันทึกภาพทั้งสอง
กล้อ งพร้อ มกัน ผลการวิจ ัย พบว่า การรังวัดรอยพิมพ์ฐานอาคารจาก
ภาพถ่ายเฉียงที่ได้ มีความถูกต้องใกล้เคียงกับวิธีรังวัดภาคพื้นดินด้วยกล้อง
สำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) และมี ค วามถู ก ต้อ งเพีย ง
พอที่จะแสดงผลบนแผนที่มาตราส่วน 1:1,000 ไปจนถึงแผนที่มาตราส่วนที่
เล็กกว่า
คำสำคัญ: ภาพถ่ายเฉียง, รอยพิมพ์ฐานอาคาร, แท่นยึดกล้อง

Abstract
This article discusses the application of using oblique images
from multi-head oblique cameras which are installed on a VTOL
(Vertical Take-off and Landing) Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
to survey building footprints for civil engineering design and
urban planning. The system consists of two cameras which align
obliquely with the nadir and the flight direction. The two
cameras are tied on camera-rig equipment and are positioned
by using relative translation and relative rotation. The image
acquisition is designed to be a single grid flight path with 80%
front overlap and 60% side overlap, while the two cameras take
pictures simultaneously. The result shows that the accuracy of
building footprints from oblique images surveying is comparable

to that of ground survey methods and is sufficient to display on
1:1,000 scale map and smaller.
Keywords: Oblique Image, Building Footprint, Camera-Rig

1. คำนำ
รอยพิมพ์ฐานอาคาร (Building Footprint) ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่งสำหรับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธาและการวางผังเมือง
การให้ได้มาซึ่งรอยพิมพ์ฐานที่มีความถูกต้องใกล้เคียงสภาพจริงนั้น มักจะใช้
วิธ ีก ารสำรวจทางภาคพื้นดินแบบดั้งเดิม (Conventional Survey) ด้ว ย
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) หรือเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเที ย ม GNSS (Global Navigation Satellite System) ด้ ว ยวิ ธ ี RTK
(Real Time Kinematic) เป็นหลัก ซึ่งวิธ ีก ารดังกล่าวถือ ว่าใช้เวลาและ
ต้นทุนค่อนข้างมากและในบ้างครั้งก็มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิ่งที่จะรังวัด
ดังนั้นจึงมีความพยายามอันหลากหลายที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของรอยพิมพ์
ฐานอาคารที่มีความถูกต้องแต่ประหยัดต้นทุนและเวลา เช่น การสังเคราะห์
จากข้อมูลไลดาร์ [1] หรือจากภาพถ่ายดาวเทียม [2] เป็นต้น ในช่วงทศวรรษ
ที่ 2010 เป็นต้นมา ภาพถ่า ยเฉียงได้รับ ความนิยมเป็นอย่า งมากในการ
นำมาใช้สร้างรูป 3D เสมือ นจริงของอาคาร [3] และใช้ในการตรวจสอบ
รูปร่าง 2D ของอาคาร [4] เนื่องจากสามารถมองเห็นพื้นผิวด้านข้า งของ
อาคารได้ดีกว่าภาพถ่ายดิ่ง
การประยุก ต์ใช้ภ าพถ่า ยเฉียงบนอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned
Aerial Vehicle : UAV) เริ ่ ม มี ข ึ ้ น หลั ง จากที่ UAV ได้ ร ั บ ความนิ ย มอย่า ง
แพร่ ห ลาย เช่ น การทดสอบติ ด ตั ้ ง ระบบกล้ อ งชุ ด ถ่ า ยภาพเฉี ย งแบบ
Maltese Cross บน UAV [5] การศึกษาการสร้างพื้นผิวจำลอง 3 มิติ ของ
อาคารด้วยกล้องถ่ายภาพเฉียงที่ติดตั้งบน UAV [6] การศึกษาหาพื้นที่และ
ปริมาตรของอาคารจากภาพถ่ายเฉียงจาก UAV [7] และการประยุกต์ใช้
ภาพถ่ายเฉียงจาก UAV ราคาประหยัดอย่าง DJI Mavic Pro เพื่อหารูปร่าง
และขนาดของอาคารสำหรับงานผังเมืองในจากาต้าร์ [8]
งานวิ จ ั ย นี้ น ำเสนอวิ ธ ี ก ารประยุ ก ต์ใ ช้ภ าพถ่า ยจากระบบกล้ อ งชุด
ถ่ายภาพเฉียงจำนวน 2 กล้องซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยอุปกรณ์แ ท่นยึดกล้อ ง
(Camera-Rig) ติดตั้งระบบกล้องบน UAV ชนิด VTOL (Vertical Take-off
and Landing) ทำการบินถ่ายภาพแบบกริดตามหลักการทางโฟโตแกรมเม
ตรี (Front Overlap 80%, Side Overlap 60%) และบั นทึ ก ภาพทั้ งสอง
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กล้อ งพร้อ มกัน โดยมีความคาดหวังว่า ภาพถ่า ยเฉีย งที่ได้ จะช่ว ยเพิ่ม
ศักยภาพการมองเห็นบริเวณด้านข้างของอาคารได้ดีกว่าภาพถ่ายดิ่ง เพื่อให้
การรังวัดตำแหน่งของมุมอาคารมีความแม่นยำ สามารถนำมาสร้างรอย
พิมพ์ฐานอาคารที่มีความถูกต้อง และใกล้เคียงกับที่สามารถรังวัดได้ด้วย
เครื่องมือสำรวจภาคพื้นดิน

2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 ขั้นตอนการวิจัย
เพื ่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจกระบวนการวิจ ัย ได้ โ ดยง่ า ย จึ ง ขอนำเสนอ
ภาพรวมของกระบวนการวิจัยด้วยผังการทำงานก่อนแล้วจึงตามด้วยหัวข้อ
การอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัย โดยจะ
เริ่มทำการอธิบายในเรื่องของภาพถ่ายเฉียง (แนวตั้งที่ 2 ของผังงาน) ก่อน
แล้วตามด้วยการรังวัด GNSS (แนวตั้งที่ 1 ของผังงาน) และท้ายสุดด้วยการ
รังวัดด้วยกล้อง Total Station (แนวตั้งที่ 3 ของผังงาน) ซึ่งผังงานแสดง
กระบวนการวิจัยมีลำดับและขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 2 การถ่ายภาพแนวดิ่ง ภาพเฉียงต่ำและภาพเฉียงสูง [10]

ข้อมูลภาพถ่ายเฉียงที่ใช้ในการรังวัดหารอยพิมพ์ฐานอาคารในครั้งนี้
เป็นภาพถ่ายเฉียงต่ำของอาคารหลายประเภท เช่น อาคารพาณิชย์ อาคาร
ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโกดังสินค้า เป็นต้น โดยอาคารดังกล่าวมี
ความสูงตั้งแต่ 1-4 ชั้น ทำการบินถ่า ยภาพบริเวณถนนบางขุนเทีย นชายทะเลช่วงระหว่างซอยเทียนทะเล 26 ถึงซอยเทียนทะเล 28 ด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับชนิด VTOL รุ่น Foxtech Nimbus V2 ติดตั้งระบบกล้องชุด
ถ่ายภาพเฉียง ซึ่งประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพจำนวน 2 กล้อง รุ่น Foxtech
Map-02 มีความละเอียด 24.3 ล้านจุดภาพ โดยกล้องถ่ายภาพทั้งสองถูก
ยึดติดไว้ทางด้านซ้ายและด้านขวาของอุปกรณ์แท่นยึดกล้อง (Camera-Rig)
กล้องทั้งสองมีลักษณะการวางตัวให้ท ำมุมเฉียงกับทิศทางการบินประมาณ
45 องศา และทำมุม เฉี ย งกั บ แนวดิ ่ง ประมาณ 30 องศา โดยจำนวน
ภาพถ่ายเฉียงที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 430 ภาพ

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการวิจัย
รูปที่ 3 ภาพแนวเฉียงที่ใช้ในงานวิจัย

2.2 ข้อมูลภาพถ่ายเฉียงที่ใช้ในการวิจัย
ภาพถ่ายเฉียงคือภาพที่ถูกถ่ายขึ้นโดยให้แกนของกล้องเอียงออกจาก
แนวดิ ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ ภาพเฉี ย งต่ ำ ( Low oblique
photograph) ที่ไม่เห็นเส้นขอบฟ้าปรากฏบนภาพ และภาพเฉียงสูง (High
oblique photograph) ที่เห็นเส้นขอบฟ้าปรากฏบนภาพ ปัจจุบันการ
ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายเฉียงเพื่อการรังวัดจะเป็นการใช้ภาพถ่ายชนิดเฉียงต่ำ
ซึ่งมีมุมตกมุมเอียงไม่เกิน 45 องศาเท่านั้น [9]
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สามารถทราบค่าที่แน่ชัดได้ จึงใช้วิธีการวัดค่าโดยประมาณแล้วให้ซอฟท์แวร์
คำนวณปรับปรุงค่าด้วยวิธีการเชิงเลข

รูปที่ 4 อากาศยานไร้คนขับและระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงที่ใช้ในงานวิจยั [11]

2.3 การวางแผนบินถ่ายภาพ
กระทำการวางแผนบินถ่ายภาพด้วยซอฟท์แวร์ ARDUPILOT [12] โดย
ใช้วิธีการบินถ่ายภาพแบบกริดตามหลักการทางโฟโตแกรมเมตรี ที่ระดับ
ความสู ง บิ น เฉลี ่ ย 215 เมตร กำหนดให้ ม ี ส ่ ว นซ้ อ นด้ า นหน้ า (Front
Overlap) 80% และส่ว นซ้อ นด้า นข้างระหว่างแนวบิน (Side Overlap)
60% ประกอบด้วยแนวบินจำนวน 6 แนว (นำมาใช้ประมวลผลเพียง 5
แนวบินเนื่องจากมี 1 แนวบินที่มีจำนวนภาพไม่เต็มแนวบิน)

รูปที่ 6 อุปกรณ์ Camera-Rig ที่ใช้โยงยึดกล้องถ่ายภาพเฉียง [15]

2.5 การรังวัดแบบหลายมุมมอง
การรั ง วั ด แบบหลายมุ ม มองบน rayCloud Editor [16] นั บ เป็ น
คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งของซอฟท์แวร์ Pix4D เนื่องจากยินยอมให้ผู้
รังวัดสามารถทำการรังวัดตำแหน่งของจุดที่สนใจจากมุมมองต่าง ๆที่ปรากฏ
บนภาพถ่ายหลายๆภาพได้ ภายในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแสดงค่า
ความแปรปรวนและค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานทางตำแหน่งของจุดรังวัดได้
ทันทีในขณะที่ทำการรังวัด ทำให้ผู้รังวัดสามารถคัดกรองจุดบังคับภาพ
ถ่ายภาพพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) หรือจุดโยงยึดภาพ (Tie
Point) ที่มีคุณภาพดีที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายได้ ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะใช้ใน
การรังวัดจุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดินและจุดโยงยึดภาพแล้ ว ยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการรังวัดตำแหน่งของมุมอาคารเพื่อ นำค่าพิกัด XY ของมุม
อาคารมาวาดรอยพิมพ์ฐานได้

รูปที่ 5 การวางแผนบินถ่ายภาพสำหรับระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียง

2.4 การประมวลผลภาพถ่ายเฉียง
ใช้ ซ อฟท์ แ วร์ Pix4D [13] ในการประมวลผลภาพถ่ า ยเฉี ย ง ทั ้ ง นี้
เนื ่ อ งจากซอฟท์ แ วร์ ด ั ง กล่ า วมี ค วามสามารถในการประมวลผลระบบ
Camera-Rig [14] ที่ทำการโยงยึดหลายกล้องถ่ายภาพเข้าไว้ด้วยกัน ในการ
ประมวล Camera-Rig นั ้ น จะมี พ ารามิ เ ตอร์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2 ชนิ ด คื อ
พารามิ เ ตอร์ ข องการเลื ่ อ นที ่ (Translation) ในทิ ศ ทาง XYZ ของกล้ อ ง
ถ่า ยภาพรองสัมพัทธ์ก ับ กล้อ งถ่า ยภาพหลัก และพารามิเตอร์ก ารหมุ น
(Rotation) รอบแกน XYZ ของกล้องถ่ายภาพรองสัมพัทธ์กับกล้องถ่ายภาพ
หลัก โดย Camera-Rig ที่ใช้สำหรับการโยงยึดระบบกล้องถ่ายภาพเฉียงใน
การวิจัยครั้งนี้ สามารถตรวจวัดค่าการเลื่อนตำแหน่งทางแกน XYZ แบบ
สัมพัทธ์ได้อย่างแน่ชัด ในขณะที่ค่าการหมุนรอบแกน XYZ แบบสัมพัทธ์ไม่

SGI05-3

รูปที่ 7 การรังวัดจุด GCP แบบหลายมุมมองบน rayCloud Editor

1954

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

DOL-16

655,368.926

1,504,348.763

0.224

Fixed

DOL-19

655,005.050

1,503,774.511

1.197

Fixed

2.7 การวาดรอยพิมพ์ฐานอาคารจากการรังวัดภาคพื้นดิน

รูปที่ 8 การรังวัดตำแหน่งมุมอาคารแบบหลายมุมมองบน rayCloud Editor

2.6 การรังวัดค่าพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน
ใช้ จ ุ ด บั ง คั บ ภาพถ่ า ยภาคพื ้ นดิ นที ่ ใช้ ใ นการคำนวณปรั บ แก้ บ ล็อ ก
ภาพถ่ายจำนวน 10 จุด โดยแต่ละจุดจะมีระยะห่างกันไม่เกิน 250 เมตร
การกำหนดจุดบังคับภาพถ่ายจะพิจารณาจากจุดที่มีความเด่นชัดในพื้นที่
เช่น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ฝาบ่อพักชนิดกลม เป็นต้น ส่วนพื้นที่ที่ไม่
ปรากฏสิ่งเด่นชัดในพื้นที่ ได้มีการสร้างจุดบังคับภาพถ่ายแบบ Pre-Marking
โดยการทาสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 40x40 เซนติเมตรสองรูปให้มุมชน
กัน ทำการรังวัดค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธี RTK
ใช้เวลาในการรังวัดค่าพิกัดต่อจุดไม่น้อยกว่า 3 นาที (180 epoch) โดย
อ้างอิงค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานแผนที่ของสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

การวาดรอยพิมพ์ฐานอาคารจากการรังวัดภาคพื้นดินนั้น ใช้วิธีการนำค่า
พิก ัด XY ของมุมอาคารที่ไ ด้จ ากการรั งวั ดภาคพื้ นดิน ด้ว ยกล้อ ง Total
Station มาวาดเป็นรูปฐานของอาคารด้วยซอฟท์แวร์สำหรับงานเขียนแบบ
เช่น AutoCAD เป็นต้น ค่าพิกัด XY ของมุมอาคารได้จากการรังวัดด้ว ย
กล้ อ งสำรวจแบบประมวลผลรวม Leica TCRA 1103 PLUS ซึ่งมีความ
ถูกต้องในการรังวัดระยะ 2 มิลลิเมตร + 2 ppm สำหรับการวัดแบบใช้
ปริซึม และมีความถูกต้อง 3 มิลลิเมตร + 3 ppm สำหรับการวัดระยะทาง
แบบไม่ใช้ปริซึม มีความถูกต้องในการวัดมุม 3 ฟิลิปดาตามมาตรฐาน DIN
18723 และมีระบบ Dual Axis Compensator ชดเชยความเอียงชนิดสอง
แกนที่มีความถูกต้อง 0.3 ฟิลิปดา และมีระบบ Dual Axis Compensator
ชดเชยความเอียงชนิดสองแกนที่มีความถูกต้อง 0.3 ฟิลิปดา กระทำการ
รังวัดมุมอาคารด้วยกล้องหน้าเดียวเฉกเช่นการรังวัดเก็บรายละเอียดแผนที่
โดยทั่วไป ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งเชิงเส้นสูงสุดที่ระดับความเชื่อมั่น
95% เมื่อคำนวณจากการแพร่กระจายของความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ [17]
แล้วมีค่าเท่ากับ ±0.042 เมตร ซึ่งถือว่ามีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ของแผนที่
มาตราส่วน 1:200 Class 1 (ความถูกต้องดีกว่า 5 เซนติเมตร) ตามมาตรฐาน
ASPRS [18]

รูปที่ 9 การรังวัดค่าพิกดั จุด GCP ด้วยวิธกี าร RTK
ตารางที่ 1 ค่าพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายภาคพืน้ ดิน (GCP)

รูปที่ 10 การรังวัดค่าพิกัดของมุมอาคารด้วยกล้อง Total Station

Point ID

Easting

Northing

Ortho Hgt.

Point Class

DOL-02

655,155.374

1,503,706.269

0.914

Fixed

DOL-03

655,357.171

1,503,643.234

1.054

Fixed

DOL-06

655,311.938

1,503,978.675

1.034

Fixed

DOL-07

655,366.687

1,503,814.071

0.915

Fixed

DOL-09

655,129.315

1,504,161.883

1.191

Fixed

DOL-10

655,326.822

1,504,156.900

0.339

Fixed

DOL-11

655,500.982

1,504,125.499

1.352

Fixed

DOL-14

655,179.639

1,504,409.124

1.393

Fixed

2.8 การเปรียบเทียบรอยพิมพ์ฐานอาคาร
รอยพิ ม พ์ ฐ านอาคารที ่ ม าจากการรั ง วั ด ทั ้ ง สองวิ ธ ี จ ะถู ก นำมา
เปรียบเทียบในเบื้องต้นด้วยการซ้อนทับกัน (Overlay) บนซอฟท์แวร์เขียน
แบบ AutoCAD (หรื อ ซอฟท์ แ วร์ ด ้ า น GIS อื ่ น ๆ) ในส่ ว นของการ
เปรียบเทียบแบบละเอียด จะทำการเปรียบเทียบ 2 วิธีคือ การเปรียบเทียบ
ตำแหน่งของมุมอาคารแบบจุดต่อ จุดโดยการพิจ ารณาค่า RMS (Root
Mean Square) ของผลต่า งค่า พิก ัดทางราบของมุมอาคารที่ได้จากการ
รังวัดบนภาพถ่ายเฉียงและการรังวัดภาคพื้นดินตามมาตรฐาน NSSDA [19]
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และการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของรูป ปิด (Polygon) ของรอย
พิมพ์ฐานอาคาร หรือแม้กระทั่งเส้นฐานของอาคารที่รังวัดได้เพียงบางส่วน
ในรูปแบบของ Polyline โดยใช้วิธีการวัดระยะฮาวส์ดอร์ฟ (Hausdorff
Distance) [20] ซึ่งความคล้ายคลึงกันนั้นมิใช่เพียงแค่รูปร่างของรอยพิมพ์
ฐานอาคาร หากแต่ยังรวมไปถึงทิศทางการวางตัวของรอยพิมพ์ฐานอาคาร
ด้วย
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-

RMSE ทางแกน X

=

0.054 เมตร

-

RMSE ทางแกน Y

=

0.047 เมตร

RMSE ทางแกน Z

=

0.042 เมตร

3.2 การเปรียบเทียบรอยพิมพ์ฐานอาคาร
3.2.1 การเปรียบเทียบโดยใช้ค่าพิกัดมุมอาคารแบบจุดต่อจุด
ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ไ ด้ ค ั ด เลื อ กตั ว อย่ า งอาคารที ่ จ ะนำมาใช้ ใ นการ
เปรียบเทียบรอยพิมพ์ฐานที่ได้จากรังวัดด้วยภาพถ่ายเฉียงและจากการ
รังวัดภาคพื้นดิน จำนวน 12 อาคารดังแสดงในรูปที่ 11

รูปที่ 11 การเปรียบเทียบรอยพิมพ์ฐานอาคาร

3. ผลการวิจัย
3.1 การประมวลผลภาพถ่ายเฉียงจากระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียง
3.1.1 ผลการคำนวณค่าพารามิเตอร์การวางตัวภายนอกของกล้อง
ถ่ายภาพรองบนอุปกรณ์ Camera-Rig
ในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ การวางตัวของกล้องถ่ายภาพรองบน
อุปกรณ์ Camera-Rig นั้น ค่าพารามิเตอร์สำหรับการเลื่อนที่ (Translation)
สามารถตรวจวั ด ค่ า ที ่ แ น่ ช ั ด ได้ จ ึ ง ถู ก กำหนดให้ เ ป็ น ค่ า คงที่ ส่ ว น
ค่าพารามิเตอร์สำหรับการหมุน (Rotation) ไม่สามารถตรวจวัดค่าที่แน่ชัด
ได้ แต่สามารถวัดค่าโดยประมาณแล้วนำมาใช้ เป็นค่าเริ่มต้น (Initial) เพื่อ
ปรับปรุงหาค่าพารามิเตอร์ที่ละเอียดด้วยวิธีการเชิงเลข (Numerical) ซึ่งผล
การคำนวณที่ได้มีรายละเอียดดังนี้
-

ค่าการเลื่อนที่ทางแกน X (ทิศทางแนวบิน) = 0.000 เมตร

-

ค่าการเลื่อนที่ทางแกน Y (ตั้งฉากแนวบิน) = 0.060 เมตร

-

ค่าการเลื่อนที่ทางแกน Z (แนวแกนดิ่ง)

= 0.000 เมตร

-

ค่าการหมุนรอบแกน X

= 31.657 องศา

-

ค่าการหมุนรอบแกน Y

= 31.868 องศา

-

ค่าการหมุนรอบแกน Z

= -87.561 องศา

รูปที่ 11 ตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ใช้ทดสอบ

3.1.2 ผลการคำนวณข่ายสามเหลีย่ มทางอากาศ
ผลการเปรียบเทียบค่าพิกัดมุมอาคารที่รังวัดได้จากภาพถ่ายเฉีย งและ
ในการคำนวณข่า ยสามเหลี่ย มทางอากาศ ใช้จ ำนวนจุดบังคับ ภาพ
การรั
งวัดภาคพื้นดินแบบจุดต่อจุดจำนวน 67 จุด ให้ผลดังต่อไปนี้
ถ่ า ยภาพพื ้ น ดิ น (GCP) ทั ้ ง สิ ้ น จำนวน 10 จุ ด ให้ ม ี ค ่ า ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) ที่ได้จากการรังวัดภาคสนามด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
RMS ทางแกน X
=
0.164 เมตร
GNSS เท่ า กั บ 0.02 เมตร ทำการคำนวณร่ ว มกั บ จุ ด โยงยึ ด ภาพ (Tie
RMS ทางแกน Y
=
0.168 เมตร
Points) ที่ได้จากการจับคู่ภาพแบบอัตโนมัติ โดยมีค่ารากที่สองของความ
- RMS รวม
=
0.235 เมตร
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE) ในแนวแกน XYZ
ความถูกต้องทางราบที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามมาตรฐาน
ของจุดบังคับภาพถ่าย ดังต่อไปนี้
ของ NSSDA
=
0.407 เมตร
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างแบบจุดต่อจุดระหว่างข้อมูลที่ได้จาก
การรังวัดบนภาพถ่ายเฉียงและการรังวัดภาคพื้นดิน
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อาคาร

มุมที่

อาคารทดสอบ 6

5

X
0.440

Y
-0.104

X2
0.1936

Y2
0.0108

6

0.317

0.016

0.1005

0.0003

1

X
-0.083

Y
-0.051

X2
0.0069

Y2
0.0026

อาคารทดสอบ 6
อาคารทดสอบ 7

1

-0.203

-0.089

0.0412

0.0079

อาคารทดสอบ 1

2

-0.029

-0.100

0.0008

0.0100

อาคารทดสอบ 7

2

0.093

-0.050

0.0086

0.0025

อาคารทดสอบ 1

3

-0.018

-0.024

0.0003

0.0006

อาคารทดสอบ 7

3

-0.103

-0.315

0.0106

0.0992

อาคารทดสอบ 1

4

-0.026

-0.121

0.0007

0.0146

อาคารทดสอบ 7

4

-0.142

-0.124

0.0202

0.0154

อาคารทดสอบ 1

5

0.066

-0.031

0.0044

0.0010

อาคารทดสอบ 8

1

-0.113

-0.195

0.0128

0.0380

อาคารทดสอบ 1

6

0.033

-0.067

0.0011

0.0045

อาคารทดสอบ 8

2

-0.081

0.084

0.0066

0.0071

อาคารทดสอบ 1

7

0.035

-0.037

0.0012

0.0014

อาคารทดสอบ 8

3

-0.243

0.096

0.0590

0.0092

อาคารทดสอบ 1

8

0.015

-0.131

0.0002

0.0172

อาคารทดสอบ 8

4

-0.222

0.013

0.0493

0.0002

1

0.264

-0.108

0.0697

0.0117

อาคาร

มุมที่

อาคารทดสอบ 1

อาคารทดสอบ 1

9

0.058

-0.013

0.0034

0.0002

อาคารทดสอบ 9

อาคารทดสอบ 1

10

0.043

-0.029

0.0018

0.0008

อาคารทดสอบ 9

2

0.094

-0.121

0.0088

0.0146

อาคารทดสอบ 1

11

0.037

0.000

0.0014

0.0000

อาคารทดสอบ 9

3

-0.039

-0.176

0.0015

0.0310

อาคารทดสอบ 1

12

0.032

-0.063

0.0010

0.0040

อาคารทดสอบ 9

4

0.049

-0.080

0.0024

0.0064

อาคารทดสอบ 1

13

-0.122

0.025

0.0149

0.0006

อาคารทดสอบ 10

1

-0.222

-0.018

0.0493

0.0003

อาคารทดสอบ 1

14

0.279

-0.013

0.0778

0.0002

อาคารทดสอบ 10

2

0.037

-0.204

0.0014

0.0416

อาคารทดสอบ 2

1

-0.026

-0.002

0.0007

0.0000

อาคารทดสอบ 10

3

0.158

0.131

0.0250

0.0172

อาคารทดสอบ 2

2

0.218

-0.242

0.0475

0.0586

อาคารทดสอบ 10

4

-0.040

-0.017

0.0016

0.0003

อาคารทดสอบ 2

3

0.087

-0.103

0.0076

0.0106

อาคารทดสอบ 11

1

0.108

-0.040

0.0117

0.0016

2

-0.175

0.125

0.0306

0.0156

อาคารทดสอบ 2

4

0.318

-0.275

0.1011

0.0756

อาคารทดสอบ 11

อาคารทดสอบ 2

5

0.008

-0.130

0.0001

0.0169

อาคารทดสอบ 11

3

-0.094

-0.269

0.0088

0.0724

อาคารทดสอบ 3

1

-0.233

0.028

0.0543

0.0008

อาคารทดสอบ 11

4

0.104

-0.069

0.0108

0.0048

อาคารทดสอบ 3

2

0.093

0.044

0.0086

0.0019

อาคารทดสอบ 12

1

-0.017

-0.158

0.0003

0.0250

อาคารทดสอบ 3

3

-0.115

-0.243

0.0132

0.0590

อาคารทดสอบ 12

2

-0.105

0.014

0.0110

0.0002

อาคารทดสอบ 4

1

-0.009

0.009

0.0001

0.0001

อาคารทดสอบ 12

3

0.038

0.060

0.0014

0.0036

อาคารทดสอบ 4

2

0.025

0.026

0.0006

0.0007

อาคารทดสอบ 12

4

0.122

-0.263

0.0149

0.0692

อาคารทดสอบ 4

3

0.026

0.077

0.0007

0.0059

SUM

1.7971

1.8978

อาคารทดสอบ 4

4

-0.025

-0.138

0.0006

0.0190

MEAN

0.0268

0.0283

0.1638

อาคารทดสอบ 5

1

0.043

-0.126

0.0018

0.0159

RMS(X)

อาคารทดสอบ 5

2

0.112

-0.010

0.0125

0.0001

RMS(Y)

อาคารทดสอบ 5

3

0.244

0.403

0.0595

0.1624

RMS

อาคารทดสอบ 5

4

0.438

-0.187

0.1918

0.0350

อาคารทดสอบ 5

5

0.318

-0.174

0.1011

0.0303

อาคารทดสอบ 5

6

0.030

-0.057

0.0009

0.0032

อาคารทดสอบ 5

7

0.083

0.573

0.0069

0.3283

อาคารทดสอบ 5

8

-0.339

0.410

0.1149

0.1681

อาคารทดสอบ 5

9

-0.102

-0.198

0.0104

0.0392

อาคารทดสอบ 5

10

0.042

-0.245

0.0018

0.0600

อาคารทดสอบ 5

11

0.199

-0.187

0.0396

0.0350

อาคารทดสอบ 6

1

0.042

0.215

0.0018

0.0462

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑜𝑓 𝑀𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ = |

อาคารทดสอบ 6

2

0.222

0.320

0.0493

0.1024

อาคารทดสอบ 6

3

-0.013

0.146

0.0002

0.0213

อาคารทดสอบ 6

4

0.319

0.194

0.1018

0.0376

โดยที่ H(A,B) คื อ ระยะฮาวส์ ด อร์ ฟ ระหว่า งสมาชิ ก เซต A และ
สมาชิ ก เซต B, Acc.Threshold คื อ เกณฑ์ ค วามถู ก ต้ อ งเริ ่ ม ต้ น หรื อ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้ (Allowable Error) ของแผนที่ Class 1 ที่

NSSDA Horizontal Accuracy at 95% Confidence Level

0.1683
0.2348
0.4067

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของรอยพิมพ์ฐานอาคาร
การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของรอยพิมพ์ฐานอาคารกระทำโดย
วิธีการวัดระยะฮาวส์ดอร์ฟ (Hausdorff Distance : H(A,B)) แล้วคำนวณหา
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่า งของอาคารแต่ละหลัง (Degree of Mismatch)
ด้วยวิธีการหาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Relative Error) ดังสมการ
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มาตราส่ ว นต่ า ง ๆ ตามมาตรฐาน ASPRS [18] ซึ ่ ง มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.25
มิลลิเมตร×มาตราส่วนของแผนที่นั้น ๆ
ตารางที่ 3 สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของรอยพิมพ์ฐานอาคารของ
แผนที่มาตราส่วนใหญ่
อาคาร

H(A,B)

อาคารทดสอบ 1

Degree of Mismatch (%)
1:500

1:1000

1:2000

0.132

5%

0%

0%

อาคารทดสอบ 2

0.420

100%

68%

0%

อาคารทดสอบ 3

0.269

100%

8%

0%

อาคารทดสอบ 4

0.140

12%

0%

0%

อาคารทดสอบ 5

0.579

100%

100%

16%

อาคารทดสอบ 6

0.452

100%

81%

0%

อาคารทดสอบ 7

0.331

100%

33%

0%

อาคารทดสอบ 8

0.261

100%

5%

0%

อาคารทดสอบ 9

0.285

100%

14%

0%

อาคารทดสอบ 10

0.223

78%

0%

0%

อาคารทดสอบ 11

0.285

100%

14%

0%

อาคารทดสอบ 12

0.290

100%

16%

0%

Average H(A,B)

0.306

4. สรุปผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาจากค่า RMS ของความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้ ของ
แผนที่ Class 1 ที่มาตราส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ASPRS [18] ดังต่อไปนี้
- แผนที่มาตราส่วน 1:50

= 0.0125

- แผนที่มาตราส่วน 1:100

= 0.025 เมตร

- แผนที่มาตราส่วน 1:200

= 0.050 เมตร

- แผนที่มาตราส่วน 1:500

= 0.125 เมตร

- แผนที่มาตราส่วน 1:1,000

= 0.25

เมตร

- แผนที่มาตราส่วน 1:2,000

= 0.50

เมตร

- แผนที่มาตราส่วน 1:4,000

= 1.00

เมตร

- แผนที่มาตราส่วน 1:5,000

= 1.25

เมตร

- แผนที่มาตราส่วน 1:10,000

= 2.50

เมตร

แผนที่มาตราส่วน 1:20,000

= 5.00

เมตร

-

เมตร

ค่าพิกัดของจุดตรวจสอบในการวิจัยครั้งนี้คือค่าพิกัดของมุมอาคารที่ถูก
รังวัดภาคพื้นดินด้วยกล้อง Total Station โดยวิธีการรังวัดเก็บรายละเอียด
แผนที่ด้วยกล้องหน้าเดียว มีความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งเชิงเส้น สูงสุดที่
ระดั บ ความเชื ่ อ มั ่ น 95% ซึ ่ ง คำนวณมาจากการแพร่ ก ระจายความ
คลาดเคลื่อนต่าง ๆ [17] เท่ากับ ±0.042 เมตร ซึ่งถือว่ามีความถูกต้องอยู่ใน
เกณฑ์ ข องแผนที่มาตราส่วน 1:200 Class 1 ตามมาตรฐาน ASPRS [18]
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับตรวจสอบความถูกต้องที่ได้จากการรังวัด
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จากภาพถ่ายเฉียงได้ โดยในการรังวัดค่าพิกัดเปรียบเทียบตำแหน่งของมุม
อาคารแบบจุดต่อจุด พบว่ามีค่า RMS ของผลต่างค่าพิกัดทางราบของมุม
อาคารที่ได้จากการรังวัดบนภาพถ่ายเฉีย งและการรังวัดภาคพื้นดิน มี ค่า
เท่ากับ 0.235 เมตรและความถูกต้องทางราบที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตามมาตรฐานของ NSSDA [19] เท่ากับ 0.407 เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว
ถือ ว่า มี ความถูก ต้อ งเพีย งพอสำหรับ การแสดงผลบนแผนที่ มาตราส่ ว น
1:1,000 Class 1 ตามมาตรฐาน ASPRS [18] ไปจนถึงแผนที่มาตราส่ว นที่
เล็ ก กว่ า อย่ า งแผนที ่ ม าตราส่ ว น 1:5,000 Class 1 ซึ ่ ง นิ ย มใช้ ใ นงาน
สารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร์ (GIS) เป็ น ต้ น ในขณะที ่ ก ารเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของรอยพิมพ์ฐานอาคารด้วยวิธีการหาระยะฮาวส์ดอร์ฟดังแสดงใน
ตารางที่ 3 โดยพิจารณาจากอาคารที่มีความแตกต่างกัน น้อยกว่า 20% (ค่า
Degree of Mismatch <20%) พบว่า แผนที่มาตราส่วน 1:500 มีความลง
รอยกัน น้อ ยที่สุด (ลงรอยกัน จำนวน 1 อาคารจากทั้งหมด 12 อาคาร)
แผนที่มาตราส่วน 1:1,000 อาคารส่วนใหญ่มีความลงรอยกัน (ลงรอยกัน
จำนวน 8 อาคารจากทั้งหมด 12 อาคาร) และแผนที่มาตราส่วน 1:2,000
อาคารทั้งหมดมีความลงรอยกัน (ลงรอยกันจำนวน 12 อาคารจากทั้งหมด
12 อาคาร) จึงอาจกล่าวได้ว่าการรังวัดบนภาพถ่ายเฉียงที่ถ่ายด้วยระบบ
กล้องชุดถ่ายภาพเฉียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรังวัดตำแหน่งของมุม
อาคารเพื่อสร้างรอยพิมพ์ฐานอาคารสำหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ตั้งแต่
มาตราส่วน 1:1000 Class 1 ไปจนถึงแผนที่มาตราส่วนที่เล็กกว่าอย่างแผน
ที่มาตราส่ว น 1:5,000 Class 1 ตามมาตรฐาน ASPRS [18] ได้ ซึ่งจะให้
ประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและจัดการพื้นที่สำหรับงาน
ผังเมือง [20] รวมถึงสามารถนำไปใช้สำหรับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม
โยธาบางประเภทและครอบคลุมไปถึงการจัดทำข้อมูลสำหรับงาน GIS ได้
โดยระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงจะให้ประโยชน์ในด้านความรวดเร็วในการ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการจะรังวัด การหลีกเลี่ยงการเข้าถึงตำแหน่งของ
ข้อมูลที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัยหรือเข้าถึงได้ยาก ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของ
ระบบกล้องชุดถ่ายภาพเฉียงที่จะช่วยลดต้นทุน และระยะเวลาในการรังวัด
จัดทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับการรังวัดภาคพื้นดิน ส่วนข้อจำกัด
ของการรังวัดบนภาพถ่ายเฉียงนั้น หลีกเลี่ยงไม่พ้นจากเรื่องของการถูกบดบัง
จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ อาคารที่ทำการรังวัด เช่น ต้นไม้ที่ปลูกไว้ใกล้กับ
ตัวอาคาร หรือแม้กระทั่งการบดบังกันของอาคารที่อยู่ใกล้ชิดกัน เป็นต้น
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั ้ ง นี ้ ไ ด้ ม ี ก ารเที ย บผลการศึ ก ษากั บ งานวิ จ ั ย ที่
คล้ายคลึงกันอย่าง Aicardi et al.,(2016) [6] และงานวิจัยของ Vacca et
al.,(2017) [7] แล้วพบว่า งานวิจัยที่กล่าวถึงทั้ง 2 งานนั้นสามารถให้ผลการ
รังวัดบน DSM ที่สังเคราะห์จากการรังวัดด้วยภาพถ่ายเฉียงได้ถูกต้องถึง
ระดับ เซนติเมตรในขณะที่ งานวิจ ัย นี้ ให้ความถูก ต้อ งในระดับ เดซิ เ มตร
นอกจากนั้นแล้วยังมีงานวิจัยของ Eu et al.,(2019) [22] ที่ได้ศึกษาความ
ถูกต้องของแบบจำลอง 3D ที่สังเคราะห์ได้จากภาพถ่ายเฉียงจาก UAV ราคา
ประหยัดอย่าง DJI Phantom 4 Professional และงานวิจัยของ Zhang et
al.,(2020) [23] ทีไ่ ด้ศึกษาแบบจำลอง 3D ที่สังเคราะได้จากภาพถ่ายเฉียงที่
ถูกแปลงมาจากภาพพาโนรามา โดยงานวิจัยทั้ง 2 งานที่ได้กล่าวถึงในลำดับ
หลังนี้ก็ให้ความถูกต้องของแบบจำลอง 3D ในระดับเซนติเมตรเช่นเดียวกัน
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวิธีการประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด
ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดเพื่อหาพื้นที่ขอบเขตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
และนำมาใช้ เ ป็ น ชั ้ น ข้ อ มู ล ภั ย พิ บ ั ต ิ จ ากน้ ำ ท่ ว มเพื ่ อ ทำการทดสอบ
การประมวลผลข้อมูลแลนด์สแกน (Landscan) ซึ่งเป็นข้อมูลการกระจายตัว
ของประชากรที่มีความละเอียดสูง โดยสร้างมาจากแบบจำลอง Dasymetric
หรือการทำแผนที่ด้วยวิธีแบบละเอียด ที่ใช้ในการประมาณค่าความหนาแน่น
ของประชากร และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจำนวนประชากร
ของกรมการปกครองในการหาจำนวนประชากรที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบ
จากอุทกภัย ตลอดจนการค้นหาพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสูงสุดจากน้ำท่วม
โดยใช้ดาวเทียมเซนทิเนลวัน (Sentinel-1) จากสหภาพยุโรป ซึ่งสามารถ
ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล พื ้ น ที่ ป ระสบภั ย มาทำการวิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ว
โดยไม่ ม ี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย และใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ร หั ส เปิ ด เช่ น โปรแกรม SNAP
และ QGIS เป็นต้น ในการทำงานร่ว มกัน ทำให้สามารถประมวลผลทุ ก
ขั้นตอนได้โดยไม่มีอุปสรรคทางข้อจำกัดในด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
สำหรั บ ผลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ ค ื อ พื ้ น ที ่ น ้ ำ ท่ ว มสู ง สุ ด ของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 มีพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 346.70 ตาราง
กิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 216,688.13 ไร่ และผลการวิ เ คราะห์ ข อง
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมที่วิเคราะห์
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จะมีพื้นที่แตกต่าง
กั น อยู ่ ท ี ่ ป ระมาณ 20.40 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ คิ ด เป็ น 12 ,750 ไร่
จากนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประมวลผลโดยใช้ข้อมูลแลนด์สแกน (Landscan) จะได้จำนวนประชากร
ทั ้ ง สิ ้ น 1,615,388 คน เมื ่ อ นำมาวิ เ คราะห์ จ ำนวนประชากรที ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมคิดเป็นร้อยละ 37.14 ของจำนวนประชากรทั้ง
จังหวัด โดยมีความคลาดเคลื่อนจากการ เปรียบเทียบกับข้อมูลของสำนัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อยู่ที่ร้อยละ 13 นอกจากนี้ผลลัพธ์
ที่ได้จากการทำวิจัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการหาแนวโน้มของพื้นที่น้ำ
ท่วมเพื่อเตรียมการป้องกัน การเฝ้าระวังหรือทำการอพยพประชากรได้อย่าง
ทั น ท่ ว งที เพื ่ อ ลดการเกิ ดผลกระทบเป็น วงกว้า ง แต่ ก ารใช้ ข ้ อ มูลจาก
แหล่งข้อมูลเปิดนั้นจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริง เพื่อให้การประเมินสถานการณ์อยู่ใน
ระดับความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้

This research presents a method of data processing from
open data with open- source software for extracting flood
boundary areas in Ubon Ratchathani Province. We can use
flooding area data as a flood hazard data layer to test
“Landscan” data processing, which is highly detailed population
distribution data. We verify the accuracy with the population
data of the Department of Provincial Administration in finding
the population that is affected by the floods. Searching for the
area that has received the most significant damage from
flooding, we apply the Sentinel- 1 satellite from the European
Union. We can easily download the data for analysis as quickly
as data available without any charge and use open- source
software such as SNAP and QGIS programs for integrating use,
enabling processing at every step without hindrances in terms
of software and hardware. As by the results, the highest flooding
area in Ubon Ratchathani province is on 11 September 2019,
with a total flooding area of around 346.70 square kilometers or
approximately 216,688. 13 rai. The analysis result of
29 September 2019, compared with the flood area data
analyzed by the Geo- Informatics and Space Technology
Development Agency, have a different area of approximately
20. 40 square kilometers or 12,750 rai. Subsequently, when
analyzing the population data in Ubon Ratchathani province that
is processed using “ Landscan” data, the total population is
1,615,388 people. When analyzed, the people affected by the
flooded area is 37.14 percent of the whole province population
with deviations from compared with the data of the Bureau of
Registration Administration, Department of Local Administration,
at 13 percent. Besides, we can apply the results from the
research to find the trend of flooding areas exposure to prepare
for prevention timely surveillance of population evacuation to
reduce the occurrence of the wide effect. However, the use of
คำสำคัญ: น้ ำ ท่ ว ม, ระบบสารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร์ , แหล่ ง ข้ อ มู ล เปิ ด , data from open sources must be done carefully and checked
before using it as the assessment of the situation is at an
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด
acceptable level.
Keywords: Flood, Geographic Information System, Open Data,
Open Source Software
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1. คำนำ

ภายใน kernel ที่เลือกคือ ผลลัพธ์จะแสดงจุดภาพตรงกลางซึ่งเป็นตัวแทน
ของข้อมูลโดยรอบทั้ง 8 จุดภาพ ทำให้ได้ภาพที่ความคมชัดที่สูงขึ้น ซึ่งใช้
จากสถิติการเกิดอุทกภัย ในประเทศไทยที่ผ่านมานั้น ทำให้ประชาชน สมการดังต่อไปนี้ในการปรับแก้ สมการหาความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์
ต้องประสบความเสียหายทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ โรงงาน ที่ปราศจากสัญญาณรบกวน
พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น และจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุดในพื้น ที่
จังหวัดอุบลราชธานีช่วงเดื อนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ในพื้นที่
32 จั ง หวั ด 184 อำเภอ 836 ตำบล 7,293 หมู ่ บ ้ า น ประชากรได้ รั บ
σ2z +μ2 μ2
σ2 = 2 z2 - z2
(1)
ผลกระทบ 419,988 ครัว เรือ น บ้า นเรือนประชากรได้รับความเสียหาย
σv + μv μv
35,649 หลัง มีผู้เสียชีวิ ต 39 คน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบ สมการคำนวณตัวคูณน้ำหนัก
ทางด้ า นการเกษตร โดยมี พ ื ้ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ความเสี ย หายกว่ า 639,556 ไร่
σ2 μv
k= σ2 (μ2 /μx 2 )+σ
(2)
จาก 23 อำเภอ และทางด้านปศุสัตว์มีจำนวนสัตว์ได้รับผลกระทบทั้งหมด
2 2
v z v x μv
104,134 ตัว จาก 12 อำเภอ ซึ่งจากข้อ มูลดังกล่าวแสดงถึงผลกระทบ
ในทางตรงต่อประชากรในพื้นที่และนอกจากนั้นยังส่งผลกระทบทางอ้อมอีก
μ
x̂= μz +k(z-μz )
(3)
มากมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ในการใช้ข้อมูลเท่าที่
v
จะสามารถหาได้ ใ นเวลาที ่ จ ำกั ด หากเกิ ด สถานการณ์ ข ึ ้ น อย่ า งรวดเร็ว
ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติไม่ให้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นขยายตัวเป็นวงกว้าง ซึ่ง หากมีความรู้ในด้านข้อมูลซอฟท์แ วร์
และการประมวลผล ก็จะสามารถสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล
จำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมในเบื้องต้นขณะเกิดภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำมาสู่การจัดทำงานวิจัยฉบับนี้
โดยในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำ
ท่วม ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการนำ
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
(Earth observation satellite) ที่ให้บ ริก ารโดยไม่คิดมูลค่า จากสหภาพ
ยุโรปมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับ ข้อมูลประชากรแลนด์สแกน (Landscan)
ในพื้นที่ข องจั งหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อ หา
ขอบเขตและแนวโน้มของพื้นที่น้ำท่วม การเตรียมการป้องกัน การเฝ้าระวัง
รูปที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธี Lee Filter ขนาด 3 x 3
ตลอดจนการอพยพประชากรได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการเกิดผลกระทบ
เป็นวงกว้างตามความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มมากขึน้
ไบนาไรเซชั่น (Binarization) [3] เป็นการแยกจุดภาพสีเทาที่มีค่าตัง้ แต่
0 - 255 (256 ระดับ, 8-bit) ซึ่งมีพื้นที่น้ำและพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งน้ำ
2. ขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย
อยู่รวมกัน ให้ได้พ ื้นที่น้ำ และพื้นที่ดิน โดยใช้ก ราฟของค่า การสะท้อน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ตั ้ ง อยู ่ ส ุ ด เขตชายแดนตะวั น ออกของภาค เนื่องจากพื้นที่น้ำมีการดูดซับคลื่นสัญญาณได้ดีจึงสะท้อนสัญญาณได้ต่ำ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ในระบบพิ ก ั ด UTM(WGS84) เมื่อใช้หลักการนี้ทำให้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้น (Threshold) ในการแบ่ง
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี อ ยู ่ ในโซน 48P E: 484580.81 N: 1683625.01 จุดภาพโดยกำหนดค่าต่ำให้เป็นแหล่งน้ำ แยกภาพเป็น binary โดย ภาพสี
มี ข นา ดพ ื ้ น ที ่ 16 ,112 ตา รา งก ิ โ ลเมตร ห รื อ 10.6 ล้ า นไร่ ขาว (1 = พื้นที่น้ำ) และภาพสีดำ (0 = พื้นที่อื่น ๆ ) โดยใช้สมการที่ (4)
เป็นตัวกำหนดเงื่อนไข

3. การแปลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง
29 กันยายน พ.ศ.2562 ของบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจากเว็บไซต์
การบริการข้อมูลโครงการ Copernicus Open Access จัดทำโดยองค์การ
อวกาศยุ โ รป (ESA) ข้ อ มู ล ที ่ น ำมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล Level-1 ชนิ ด
Interferometric Wide Swath (IW) GRD มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 5x20
เมตร ความกว้ า งของแนว 250 กิ โ ลเมตร [1] ซึ ่ ง เป็ น ข้ อ มูล ที ่มี ความ
คลาดเคลื ่ อ นแฝงอยู่ การนำมาใช้ ใ นงานวิ จ ั ย จึ ง ต้ อ งเพิ ่ มคุ ณภาพของ
ภาพถ่ายดาวเทียมในโปรแกรม SNAP เพื่อวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทำการลดจุดภาพสีดำที่อยู่บนข้อมูลภาพ โปรแกรม
SNAP มี โ มเดลสำหรั บ การปรั บ แก้ อ ยู ่ ห ลายวิ ธ ี เช่ น Boxcar Median
Frost, Gamma Map, Lee, Refined Lee, Lee Sigma สำหรับงานวิจัย
ฉบับนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิดของ Lee Filter (Lee, 1981) [2] ขนาด
ภาพ 3 x 3 หรือ 9 จุดภาพ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของจุดภาพ
เท่ากับ ค่าเฉลี่ยบริเวณข้างเคียงและความแปรปรวนของจุดภาพทั้งหมด

255 x (Source Bands < Threshold Value)
โดยที่ Source Bands = Sigma0_VV

(4)

ถ้าหากค่า Source Bands มีค่าน้อยกว่า ค่าที่กำหนดเริ่มต้น (Source
Bands < Threshold Value ) จะแสดงเงื่อนไขที่เป็นจริง หรือ 1 (พื้นที่น้ำ)
และหากมีค่ามากกว่า แสดงเงื่อนไขเป็นเท็จ หรือ 0 (พื้นที่ดิน)
และเนื่องจากการบันทึกภาพจากระยะไกลนั้นมักจะเกิดความบิดเบี้ยว
ของภาพซึ่งเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความโค้งและการหมุนของโลก
รวมถึงการหมุนของดาวเทียม จึงต้องลดความคลาดเคลื่อนของดาวเทียม
ทางเรขาคณิตโดยใช้วิธี Range-Doppler Terrain Correction ดังรูปที่ 2
และแสดงผลลัพธ์การปรับปรุงคุณภาพถ่ายดาวเทียมในรูปที่ 3
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ประมวลผลคื อ พื ้ น ที่ ที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ ผลกระทบจาก น้ ำ ท่ ว ม

รูปที่ 2 การปรับปรุงข้อมูลภาพด้วยวิธี Range-Doppler Terrain Correction
รูปที่ 4 พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

5. คำนวณจำนวนประชากรจากข้อมูลแลนด์สแกน
(Landscan)

รูปที่ 3 ผลลัพธ์การปรับปรุงคุณภาพถ่ายดาวเทียม

4. สร้างข้อมูลขอบเขตพื้นทีน่ ้ำท่วม
การสร้ า งขอบเขตพื ้น ที่ น้ ำ ท่ว มในงานวิ จ ัย นี ้ใ ช้ โ ปรแกรม ArcGIS
ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเพื่อการศึกษา โดยนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ แปลงจากข้อ มูล ราสเตอร์ (Raster) ให้เป็นรูป แบบของพื ้ น ที่
(Polygon) เพื่อสามารถแก้ไข แบ่งขอบเขตของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน อีกทั้ ง
ยังทำให้โครงสร้างข้อมูลกะทัดรัด ไฟล์ข้อมูลมีขนาดเล็กจึงใช้พื้นที่สำหรับ
การจัดเก็บน้อย [4]

การคำนวณจำนวนประชากรแบบรวดเร็ว โดยนำข้อมูลแลนด์สแกน
(Landscan) [6] ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ประมาณ 1 กม. (30″ X 30″)
ซึ่งข้อมูลแลนด์สแกน ได้รับการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลประชากรจากการสำรวจ
สำมะโนประชากร (Demographic-Census) และข้อ มูลทางภูมิศาสตร์
(Geographic data) เทคนิคการวิเคราะห์ภ าพถ่า ยระยะไกล (Remote
sensing imagery analysis techniques) ในกรอบการสร้างแบบจำลอง
หลายตัวแปร (Multivariate dasymetric modeling) เพื่อแยกแยะจำนวน
ประชากรภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี แล้วทำการแปลง
ข้ อ มู ล แสดงลั ก ษณะเป็ น ราสเตอร์ (Raster) ให้ เ ป็ น รู ป แบบของพื ้ นที่
(Polygon) เพื่อให้สามารถคำนวณประชากรและแสดงออกมาอยู่ในรูปแบบ
ของแผนที่จำนวนประชากร

จัดกลุ่มข้อมูล (Classification) โดยใช้ค่าการสะท้อน (DN) โดยจาก
การกำหนดค่าเริ่มต้น (Threshold Value) ทำให้การแบ่งช่วงแหล่งน้ำจะ
แสดงเป็ น สี ข าวดั ง นั ้ น เพื ่ อ ความถู ก ต้ อ งจึ ง กำหนดช่ ว งการสะท้ อ น
เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะกลุ่มข้อมูลพื้นที่น้ำและหาพื้นที่น้ำทั้งหมดโดยการ
สร้างตารางข้อมูล เพื่อคำนวณพื้นที่ (Geometry Calculate) [5] โดยใช้
โปรแกรมซึ่งมีสมการที่ (5) เป็นพื้นฐานของการคำนวณหาพื้นที่ ซึ่งได้
ตั ว เลขแสดงพื ้ น ที ่ น ้ ำ ทั ้ ง หมด จากนั ้ น สร้ า งพื้ น ที ่ จ ำลองจากภาพถ่า ย
ดาวเทียม
A=1/2[Σnn-1 (xi+1-xi)(yi+1+yi)]
(5)
ค่า n = จำนวนจุดยอดของ polygon
(x1,y1),(x2,y2),..(xn+1,yn+1) = ค่าพิกัดของแต่ละจุดยอด

รูปที่ 5 แสดงจำนวนตัวเลขประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ

นำข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2562 นำมาลบกับ
ข้อมูลอ้างอิงแหล่งน้ำของวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผลลัพธ์จากการ
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6. วิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมสูงสุด
เปรียบเทียบพื้นที่ น้ำท่วมในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 29 กันยายน
พ.ศ.2562 พื้นที่ที่มากที่สุดแสดงถึงขอบเขตพิ้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
จากภัยน้ำท่วม
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดพืน้ ที่น้ำท่วมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2562
วันที่
30 สิงหาคม พ.ศ.2562
5 กันยายน พ.ศ.2562
9 กันยายน พ.ศ.2562
11 กันยายน พ.ศ.2562
15 กันยายน พ.ศ.2562
17 กันยายน พ.ศ.2562
21 กันยายน พ.ศ.2562
23 กันยายน พ.ศ.2562
27 กันยายน พ.ศ.2562
29 กันยายน พ.ศ.2562

3.2 เปรียบเทียบผลลัพธ์ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม
ข้อ มูล ที่ผ่า นการวิเคราะห์ แสดงพื้นที่น้ำ ท่วมสำหรับ ข้อมูลที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างกับข้อมูลน้ ำท่วมที่เผยแพร่ของ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยใช้สมการที่ (6)
เปอร์เซนต์ความคาดเคลื่อน =
พื้นที่น้ำท่วมของ GISTDA - พื้นที่น้ำท่วมที่ผ่านการวิเคราะห์
(
) x 100 (6)
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสองข้อมูล

พื้นที่น้ำท่วม (ตารางกิโลเมตร)
48.892758
162.571500
329.605763
346.605763
346.701084
263.956152
289.827379
135.094315
114.298395
135.954850

3.3 วิเคราะห์ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อประชากร
นำข้อมูลพื้นที่น้ำที่ผ่านการวิเคราะห์มาซ้อนทับกับ ข้อมูลประชากร
แล้ว หาเปอร์เซ็นต์ ป ระชากรที่ได้รับ ผลกระทบโดยใช้ จ ำนวนประชากร
ที่ได้รับผลกระทบหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดจากข้อมูล Landscan
แล้วคูณด้วยหนึ่งร้อย

รูปที่ 6 วิธกี ารดำเนินการทำงาน

รูปที่ 7 แสดงจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ

4. บทสรุป
จากการศึกษาการสำรวจระยะไกลและนำข้อมูลเปิดและซอฟต์แวร์รหัส
เปิ ด ในงานทางด้ า นสารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ำหรั บ
แปลภาพถ่ายดาวเทียมเป็นขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม และวิเคราะห์ผลกระทบ
ของน้ ำ ท่ ว มบริ เ วณจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซ ึ ่ ง ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ่ า น
โปรแกรม SNAP, QGIS และโปรแกรม ArcGIS ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีข้อ ดี
ข้อด้อยและความสามารถที่ต่างกัน แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพจึง
ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวร่วมกันทำให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้
1) สามารถหาพื้นที่และสร้างแผนที่น้ำท่วมจากแหล่งข้อมูลเปิดและ
ซอฟต์ แ วร์ร หัส เปิด ที่ ไ ม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้จ ่า ย และพบว่า ข้ อ มูล ของวันที่
11 กั น ยายน พ.ศ. 2562 มี พ ื ้ น ที ่ น ้ ำ ท่ ว มสู ง ที ่ ส ุ ด คื อ 346.701
ตารางกิ โ ลเมตร ดั ง แสดงในตางรางที ่ 1 แยกเป็ น รายวั น ตามข้ อ มู ล
ภาพถ่ายดาวเทียม

ซึ ่ ง ทำให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ประชากรที ่อ าศั ย ในพื ้ นที ่ เ ป็นจำนวน
599,879 คน จากจำนวนประชากร 1,615,388 หรือคิดเป็นร้อยละ 37.13
ของประชากรทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 7 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของการประยุกต์ใช้ข้อมูลจึงดำเนินการเทียบจำนวนประชากรที่คำนวณ
จากข้อมูลแลนด์สแกน (Landscan) และ สถิติจำนวนประชากรและบ้าน
ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ที ่ ไ ด้ จ าก ระบบสถิ ติ
ทางการทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง มีจำนวน
1,878,146 คน พบว่ามีความแตกต่างกัน ประมาณ ร้อยละ 13.03 หรือ
ประมาณ 262,778 คน สามารถนำมาใช้งานวิเคราะห์ข้อมูล ได้รวดเร็ว
ประเมินผลกระทบเบื้องต้นได้
2) เมื่อนำข้อมูลน้ำท่วมที่ ผ่านการวิเคราะห์ ของวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2562 ที่มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 135.955 ตารางกิโลเมตร มาศึกษา
เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่น้ำ ท่วมที่ได้จากสำนัก งานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดประมาณ

SGI06-4

1964

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

156.355 ตารางกิ โ ลเมตร พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อยู ่ ท ี ่ ป ระมาณ
13.95 เปอร์เซ็นต์ท ั้ ง นี้ ความแตกต่า งที่ เกิดขึ้ นอาจจะเกิดจากวิธ ี ก าร
ดำเนินการที่แตกต่างในการจัดการและสร้างข้อมูล รวมไปถึงการประมวล
ข้อมูลในการกำหนดค่าเริ่มต้น (Threshold) เพื่อกำหนดขอบเขตน้ำท่วม
และพบว่าภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี มีแม่น้ำมูลไหลผ่านในแต่ละ
อำเภอ ทำให้ เ กิ ด น้ ำ ท่ ว มซ้ ำ ซากโดยเฉพาะพื ้ น ที ่ บ ริ เ วณอำเภอเมื อ ง
อุบลราชธานี [7]
3) สำหรับข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมและจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ
ในงานวิ จ ั ย ฉบั บ นี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของสมการปั จ จั ย ความล่ อ แหลม
ซึ่งเป็นส่ว นหนึ ่ งขององค์ ป ระกอบสำหรับ การประเมิน ความเสี ่ย งจาก
ภัย พิบ ัติของสมการความเสี่ยง (RISK) [8] ดังนั้นผลที่ได้จ ากงานวิจัยนี้
สามารถใช้เป็นแนวทาง ในการพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยด้านการจัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคต
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รูปที่ 8 แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีน่ ้ำท่วมตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

กิตติกรรมประกาศ

การสร้างแผนที่น้ำท่วมโดยใช้แหล่งข้อมูลเปิดและซอฟต์แวร์รหัสเปิด
ทำให้คณะผู้วิจัยได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ต ลอดจนความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ในงานนั ้ น ๆ และถื อ เป็ น ข้ อ ดี อ ย่ า งยิ ่ ง ในการจั ด ทำงานวิ จ ั ย หั ว ข้ อ นี้
เนื่องจากได้นำทักษะความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ และยังสามารถนำไป
ประยุก ต์แ ละปรับ ใช้ในการทำงาน ซึ่งนับ เป็นการเตรีย มพร้อ มสำหรับ
การประกอบอาชีพ ในอนาคต ทั้งนี้ การทำงานที่ได้รับ มอบหมายตาม
ภารกิจใดก็ตาม จะเสร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ต้องมีหลายภาคส่วนที่ให้การ
สนับสนุน ให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ งานบรรลุตาม
เป้ า หมายที ่ ก ำหนดไว้ คณะผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง ขอแสดงความขอบคุ ณ มายั ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมา ณ ที่นี้
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การสร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อหาปริมาตรของต้นไม้โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษาต้นฟ็อกเทล
Creating 3D models to estimate the volume of trees using UAV, a case study of Foxtail
palm
พลพจน์ เอี่ยมสอาด1,* วิชญ์ภาส อภิญญารัตน์1 เสฏฐวุฒิ แจ้งจั่น1 ไพรัช ชูเลิศ1 และ อนุเผ่า อบแพทย์1
1

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: phonphot.i@ku.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้แสดงผลการศึกษาและทดสอบขั้นตอนการรังวัดและสำรวจ
ภาพถ่ า ยทางอากาศด้ ว ยอากาศยานไร้ ค นขั บ ขนาดเล็ ก (Unmanned
Aerial Vehicle : UAV) ร่วมกับการประมวลผลด้วยโปรแกรมประยุกต์รหัส
เปิดโอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map) เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ
เพื ่ อ หาปริ ม าตรของต้ น ไม้ โ ดยใช้ ต ้ น ฟ็ อ กเทลเป็ น กรณี ศ ึ ก ษา โดย
เปรีย บเทีย บค่า ปริมาตรที่ ไ ด้ ระหว่า งซอฟต์แ วร์ รหัสโอเพ่ นโดรนแมพ
(Open Drone Map) กับ ซอฟต์แ วร์เชิงพาณิชย์อ าจิซอฟท์โ ฟโตสแกน
(Agisoft Photoscan) จากนั้นทำการเก็บข้อมูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระดับอกและความสูงของต้นฟ็อกเทลโดยใช้ก ล้อ งวัดมุม (Theodolite)
เพื ่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ความถูก ต้อ งที ่ ไ ด้ จ ากอากาศยานไร้ ค นขับ และ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก
จากการวิจัยหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทล พบว่าปริมาตรของต้นฟ็อกเทลที่
ได้จากซอฟต์แวร์รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map) เมื่อเทียบ
กับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ อาจิซอฟท์โฟโตสแกน (Agisoft Photoscan) มี
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างกันเท่ากับ 0.008 ลูกบาศก์เมตรหรือ +2.52 % ซึ่ง
ถือว่าใกล้เคียงกัน จึงสามารถใช้ค่าจากซอฟต์แวร์รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ
(Open Drone Map) ได้ เมื่อเปรียบเทียบการใช้กล้องวัดมุม (Theodolite)
มีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากซอฟต์แวร์รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ (Open
Drone Map) อยู่ที่ 0.003 ลูกบาศก์เมตรหรือ +1.33 % ดังนั้นในการหา
ปริมาตรของต้นไม้ชนิดอื่นก็สามารถนำวิธีการที่นำเสนอไปประยุกต์ ใช้
ทดแทนการสำรวจต้นไม้ในสนามแบบเดิม เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับ
ขนาดเล็ก มีความละเอียดสูงและมีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล
และยังสามารถนำไปใช้งานในการหาปริมาตรหรือพื้นที่ในงานวิศวกรรม
ด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย
คำสำคัญ: แบบจำลองสามมิติ , ปริมาตรของต้นไม้ , อากาศยานไร้คนขับ,
ต้นฟ็อกเทล

Abstract
This research aims to create 3D models to estimate the
volume of trees using Unmanned Aerial Vehicle ( UAV) , a case
study of Foxtail palm. The process of surveying aerial images

using UAV together with processing using the Open Drone Map
to create a 3D model to estimate the volume of Foxtail palm.
This research compares the volume obtained between the
Open Drone Map open- source software and Agisoft Photoscan
commercial software. After that, we collect the chest diameter
and height of the Foxtail using the theodolite to evaluate the
accuracy at Obtained from UAV and compare the results with
the diameter measurement at chest height. From researching
the volume of the foxtail tree, we found that the volume of the
Foxtail tree obtained from the Open Drone Map open- source
software compared to Agisoft Photoscan's commercial software
has a difference of 0. 008 cubic meters or + 2. 52% , which
considered to be similar. Besides, when comparing the volume
of Foxtail by the Open Drone Map open- source software with
the theodolite, we found the percentage of difference about
0.003 cubic meters or +1.33%. Therefore, to find the volume of
other tree species, the proposed method can be applied to
replace the traditional tree surveying field due to the high
resolution and convenience of UAV for data collection. The use
of UAV in this way has the advantage of finding volumes cut/fill
in the construction site, and apply to the variety of other
engineering fields.
Keywords: 3D models, Volume of Trees, UAV, Foxtail Palm

1. คำนำ
การสำรวจรังวั ดภาพถ่า ยทางอากาศโดยอากาศยานไร้ ค นขั บ เป็ น
ศาสตร์ที่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของอุ ตสาหกรรมป่าไม้ในอนาคต ซึ่งมีความ
ต้อ งการทราบปริมาตรต้นไม้ เพื่อ ที่รองรับปริมาณความต้อ งการไม้ของ
อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ท่อนและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยในต่างประเทศ
มีการนำเทคโนโลยีการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาใช้ทดแทน
การสำรวจในสนามแบบเดิม (การวัดความสูงและ เส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก)
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เนื่องจากความละเอียดที่สูงขึ้น การสำรวจสามารถทำได้ครอบคลุมพื้นที่
กว้างทั้งในแบบรายต้นและรายแปลง
ในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มีราคาถูกลงและสามารถจัดหา
ได้ง่า ย จึงมีคนนำมาประยุก ต์ใช้งานในด้า นต่า ง ๆ เช่นการสร้า งแผนที่
ภาพถ่ายดิ่งทางอากาศและการสร้างแบบจำลองสามมิติ เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะ
นำข้อมูลมาใช้งานจะต้องผ่านการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ต่าง
ๆ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำซอฟต์แวร์รหัสเปิด อย่างเช่นซอฟต์แวร์โอเพ่นโด
รนแมพ (Open Drone Map) มาใช้งานเพื่อ ทดสอบประสิทธิภ าพว่า จะ
สามารถนำมาใช้งานจริงได้หรือไม่ ซึ่งในการศึกษาขั้นต้นผู้วิจัยเลือกศึกษา
การหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทล เนื่องจากต้นฟ็อกเทลมีลักษณะลำต้นที่ไม่
ซับซ้อนมากนักและบริเวณรอบ ๆ ต้นฟ็อกเทลมีพื้นที่มากพอที่จะออกแบบ
วิธีการบินถ่ายภาพได้ จึงสามารถใช้ในการศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
จากภาพถ่ า ยทางอากาศด้ ว ยอากาศยานไร้ ค นขั บ เพื ่ อ เป็ น ต้ น แบบ
(Prototype) และแนวทางประยุกต์ใช้งานสำหรับต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ผู้วิจัยได้
ทำการทดลองหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทล ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การ
หาปริมาตรด้วยการวัดความสูงของต้นด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite), การ
หาปริมาตรด้ว ยวิธ ีก ารหาเส้นผ่า ศูนย์ก ลางที่ ความสู ง ระดั บ อก การหา
ปริมาตรด้วยสมการของ Huber การหาปริมาตรด้วยสมการของ Smalian
และการหาปริมาตรด้วยสมการของ Newton เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาจะ
นำมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแต่ ละ
วิธีการ อันจะนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิธีการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสร้างแบบจำลอง 3
มิติ โดยอากาศยานไร้คนขับ
2) เพื่อ ศึก ษาวิธ ีการประมวลผล และวัดปริมาตรของต้นไม้ โดยใช้
ซอฟต์แวร์รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map)
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์อาจิ
ซอฟท์โฟโตสแกน (Agisoft Photoscan)
4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม เปรียบเทียบกับ
วิธ ีก ารวัดเส้นผ่าศูนย์ก ลางของต้นไม้ที่ความสูงระดับ อก Diameter at
breast height (D.B.H) และการหาปริมาตรด้วยสมการอื่น ๆ
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รูปที่ 1 แผนการดำเนินงานของโครงงาน
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
1) ชนิดของต้นไม้ตัวอย่างคือต้นฟ็ อกเทลขวดซึ่งมีลักษณะของลำต้น
เป็นทรงกระบอก จึงง่ายแก่การนำมาคำนวณหาปริมาตร
2) ขอบเขตพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณหลังอาคาร
หอประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะแก่การบินโดรน คือ เป็นที่โล่งกว้าง
สามารถนำโดรนขึ้นบินถ่ายภาพได้ โดยไม่ติดสิ่งกีดขวาง
3) การวางแผนการบิน ใช้การบินที่ความสูงสามระดับ แบบบินวนรอบ
ต้นไม้ตัว อย่าง เพื่อ ให้สามารถเก็บข้อ มูลของต้นฟ็อกเทลขวด ได้อ ย่าง
ครบถ้วน
4) ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone
Map) และซอฟต์ แ วร์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ อาจิ ซ อฟท์ โ ฟโตสแกน ( Agisoft
Photoscan)
5) บินถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก รุ่น DJI Phantom 4
Pro วางแผนบินที่ความสูงบิน 10 เมตร จากระดับพื้นดิน โดยมีส่วนเหลื่อม
ซ้อนกัน (Overlapping) 80% และ ส่วนเกย (Sidelap) 60% และค่า GSD
เท่ากับ 0.3 cm/pixel

SGI07-2

1967

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

2. การสำรวจและการประมวลผลเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
โดยอากาศยานไร้คนขับ
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ควบคุม การบินตามการวางแผนการบิน [2] เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
ได้ภาพ 140 ภาพ ดังแสดงในรูปที่ 3

2.1 การตรวจสอบสถานที่และเลือกต้นไม้ที่ต้องการวิจัย
เลือกต้นไม้ที่ต้องการวิจัยโดยเลือกต้นฟ็อกเทล และเลือกสถานที่ที่
เหมาะสมในการบินโดรนโดยมีระยะห่างอย่างน้อย 7 เมตร เพื่อได้ภาพถ่าย
ทางอากาศที่มีความครบถ้วน
2.2 การวางแผนการบิน
โดยวางแผนการบินที่ความสูงบิน 10 เมตร จากระดับพื้นดิน โดยมีส่วน
เหลื่อมซ้อนกัน (Overlap) 80% และ ส่วนเกย (Sidelap) 60% และโดย
บินถ่ายแบบวน (Circle) ตั้งเวลาถ่ายภาพทุก ๆ 2 วินาที
2.3 การสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ
อก
โดยทำการหาเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก ที่ระดับ 1.3 เมตรจากเส้นรอ
บวงที่ได้จากเทปและความสูงของต้นไม้ด้วยวิธีตรีโกณมิติโดยใช้กล้องวัดมุม
(Theodolite) หาเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของต้นฟ็อกเทลเมื่อวัดที่
ความสู ง กล้ อ งถึ ง เรื อ นยอด แล้ ว เข้ า สู ต รหาปริ ม าตรจากสมการ
ทรงกระบอก

รูปที่ 3 บินถ่ายภาพทางอากาศ 140 ภาพ
2.6 การสร้างแบบจำลองความสูงที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ
ในการสร้า งแบบจำลองความสูงที่ ได้จ ากอากาศไร้ คนขับ ที่ ได้จ าก
ภาพถ่ายทางอากาศผ่านกระบวนการโฟโตแกรมเมตรี จำเป็นต้องมีการวาง
แผนการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ความเหมาะสมกับงานโดยภาพที่ได้ต้องมีส่วน
ซ้อนตามแนวบิน (Overlap) มากกว่าร้อยละ 80 ดังแสดงในรูปที่ 4

2.4 การคำนวณหาปริมาตรต้นฟ็อกเทลโดยใช้วิธีการอื่น ๆ
การคำนวณปริมาตรของ Huber, Smalian, และ Newton [1]
โดยที่ B คือพื้นที่โคนของต้นฟ็อกเทล
B1/2 คือช่วงกลางของต้นฟ็อกเทล
b คือบริเวณปลายมีลักษณะคล้ายพาราโบลาคว่ำ

รูปที่ 4 การสร้างแบบจำลองความสูงที่ได้จากอากาศไร้คนขับ
ที่มา: https://www.slideshare.net/ThomasStarnes1/open-drones

รูปที่ 2 การคำนวณปริมาตรด้วยสมการต่างๆ
ที่มา: https://slideplayer.com/slide/7374002/
2.5 การบินถ่ายภาพทางอากาศ
การบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก รุ่น DJI
Phantom Pro 4 โดยใช้ แ อพพลิ เ คชั ่ น (Application) DJI GO ในการ

ข้อมูลสามมิติที่ได้จากการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศจะอยู่ในส่วน
ซ้อนและส่วนเกยของคู่ภาพ ที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ทางโฟโตแกรมเมตรี
โดยข้อมูลที่ได้ภายหลังจาการปรับแก้จะได้ข้อมูลกลุ่มจุดสามมิติ (Point
Cloud) หลังจากนั้นข้อมูลกลุ่มจุดสามมิติจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างโครงข่าย
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (Triangular Irregular Networks, TIN) และแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบราสเตอร์ จะได้เป็นแบบจำลองความสูงสิ่งปกคลุ ม
พื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model, DSM)
2.6.1 Digital Surface Model (DSM) และ Digital
Elevation Model (DEM)
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ค่าความสูงภูมิประเทศสามารถแยกออกได้เป็นค่าความสูง
พื้นผิวปกคลุมภูมปิ ระเทศ (Digital Surface Model, DSM) และ ค่าความ
สูงพื้นผิวภูมิประเทศ (Digital Elevation Model, DEM) ซึ่งทั้ง DSM และ
DEM จะอ้างอิงกับระดับน้ำทะเลปานกลาง

รูปที่ 5 Digital Surface Model (DSM) และ Digital Elevation Model
(DEM)
ที่มา: https://sites.google.com/site/lidardemservice/
ค่าความสูงพื้นผิวปกคลุมภูมิประเทศ (Digital Surface Model,
DSM) คือ ค่าความสูงบนพื้นผิวที่ปกคลุมพื้นผิวภูมิประเทศที่แท้จริง เช่น ค่า
ระดับสูงบนเรือนยอดของต้นไม้ หรือค่าระดับสูงบนหลังคาบ้าน เนื่องจาก
การรังวัดจากอากาศยานด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ไม่สังเกตเห็นพื้นผิวพื้นดินที่แท้จริง
ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5
ค่าความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ (Digital Elevation Model, DEM)
คือ ค่าความสูงพื้นผิวพื้นดินของภูมิประเทศที่แท้จริงที่แสดงผลในแผนที่ภูมิ
ประเทศด้วยเส้นชั้นความสูง ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง ค่าความสูง DSM จะมี
ค่าเท่ากับค่าความสูง DEM แต่ในบริเวณพื้นที่ที่มีสิ่งปกคลุมพื้นดินนั้นมีค่า
ความสูง DSM จะมีค่าสูงกว่าค่าความสูง DEM
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รูปที่ 6 ตัวอย่างของกลุ่มจุดสามมิติ (Points Cloud)
ที่มา: https://twitter.com/Carbomap/status/973634365627469829
การสะท้อนกลับของแสงเมื่อกระทบกับวัตถุ เพื่อคำนวณหาระยะทางจาก
เซนเซอร์ (Sensor) และวัตถุนั้น LiDAR sensor จะทำการบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบของระบบพิกัด (Coordination System) โดยมีแกน X, Y, และ Z
นอกจากนี้เมื่อเราทราบตำแหน่งของจุด (Point) ในรูปของ XYZ แล้ว เรา
สามารถที่จะเก็บข้อมูลสเปกตรัม (Spectral information) หรือข้อมูลของสี
ในรูปแบบ RGB ดังในรูปที่ 6
2.7 การประมวลผลภาพถ่า ยทางอากาศโดยซอฟแวร์ โ อเพ่นโดรนแมพ
(Open Drone Map)
โอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map, ODM) เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด
ที่ใช้ในการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยโดรนหรืออากาศยานไร้
คนขับ ซึ่ง ODM นั้นจะเป็นเครื่องมือในลักษณะของการสั่งงานในรูปแบบ
ของเครื ่ อ งมื อ บรรทั ด คำสั ่ ง (Command Line Toolkit) หรื อ เป็ น ชุ ด
เครื่อ งมือ โอเพนซอร์สสำหรับ การประมวลผลภาพถ่า ยทางอากาศจาก
อากาศยานไร้คนขับโดยผู้ใช้งานจะต้องอาศัยการพิมพ์คำสั่งในการใช้งาน
ทำให้ยากต่อผู้ใช้งานทั่วไปแต่มีเครื่องมือหนึ่งซึ่งได้ถูกพัฒนาในรูปแบบ ส่วน
ติดต่อ ผู้ใช้ (User Interface) ที่ชื่อ ว่า เว็บโอดีเอ็ม (WebODM) ซึ่งมีปุ่ ม
เครื่องมือให้ผู้ใช้งานคลิกสั่งการทำงาน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานโดยการอัพ
โหลดข้อมูลภาพที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับเข้าไป แล้วก็สั่งให้ประมวลผล
ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพียงการสร้างแบบจำลอง 3 มิติเท่านั้น จึงทำการ
ประมวลผลเพียงฟังก์ชันเดียว โดยมีขั้นตอนในการการประมวลผลดังนี้
(1) การนำเข้ารูปภาพที่ได้จากการบินสำรวจ จำนวน 140 รูป ลงใน
คอมพิวเตอร์ ดังในรูปที่ 7
(2) ทำการประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์โอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone
Map) โดยตั้งการประมวลผลเป็นแบบจำลองสามมิติ ดังในรูปที่ 8

2.6.2 กลุ่มจุดสามมิติ (Points Cloud)
กลุ่มจุดสามมิติ (Points Cloud) ทำหน้าที่ตัวแทนของวัตถุใน
รูปแบบสามมิติโดยการใช้กลุ่มก้อนของจุด ที่สะท้อนมาจากพื้นผิวของวัตถุ
เซนเซอร์ (Sensor) ในปั จ จุ บ ั น เช่ น LiDAR (Light Detection and
Ranging) ใช้การวัดเวลา
รูปที่ 7 การนำเข้ารูปภาพที่ได้จากการบินสำรวจ จำนวน 140 รูป ลงใน
คอมพิวเตอร์
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2.9 เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ของโปรแกรมโอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone
Map) และ อาจิซอฟท์โฟโตสแกน (Agisoft Photoscan)
จากการทดลองในการใช้โปรแกรมโอเพ็นท์ซอสส์โอเพ่นโดรนแมพ
(Open Drone Map) และ โปรแกรมเชิงพาณิชย์อาจิซอฟท์โ ฟโตสแกน
(Agisoft Photoscan) ในการหาความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง และปริมาตร
ของต้นฟ็อกเทลที่ได้ทำเลือกใชในการวิจัยนี้ พบว่า
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ของทั้ง 2 โปรแกรม
ผลลัพธ์ที่ได้

รูปที่ 8 หาปริมาตรของต้นฟ็อกเทลจาก 3D model โดยซอฟแวร์
OpenDroneMap
2.8 การประมวลผลภาพทางอากาศโดยซอฟแวร์เชิงพาณิชย์ Agisoft
Photoscan
Agisoft Photoscan เป็นซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนที่ประมวลผล
ภาพถ่าย หรือการรังวัดด้วยภาพ (photogrammetric) แบบดิจิทัล และ
สร้ า งข้ อ มู ล 3 มิ ต ิ ข ้ อ มู ล เชิ ง พื ้ น ที ่ ท ี ่ น ำไปใช้ ก ั บ งาน (Geographic
Information Systems, GIS) งานจัดเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม และ
การผลิตภาพถ่ายเทคนิคพิเศษ (visual effects) รวมไปถึงการวัดค่าของ
วัตถุระดับต่าง ๆ ในทางอ้อม โอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map) จึง
เลือก Agisoft Metashape ซึ่งมีเวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรี สามสิบวัน ข้อดีของ
Agisoft Metashape เมื่อเทียบกับ โอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map)
คือได้ภาพที่มีความละเอียดสูง และประมวลผลได้รวดเร็วกว่า โอเพ่นโด
รนแมพ (Open Drone Map)

ความสูง (Height; m)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Diameter; m)
ปริมาตร (Volume; m3)

โปรแกรม โอเพ่น
โดรนแมพ (Open
Drone Map)
7.17
0.23

โปรแกรม อาจิซอฟท์
โฟโตสแกน (Agisoft
Photoscan)
7.19
0.22

0.28

0.29

ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ทราบว่า ค่าความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง และปริมาตร
ของต้นฟ็อ กเทล ของโปรแกรมโอเพ็นท์ซอสส์ โอเพ่นโดรนแมพ (Open
Drone Map) และ โปรแกรมเชิงพาณิชย์อาจิซอฟท์โฟโตสแกน (Agisoft
Photoscan) มีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งทำให้ทราบว่าโปรแกรมโอเพ็นท์
ซอสส์ โ อเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map) มีป ระสิทธิ์ภ าพใกล้เ คีย ง
เทียบเท่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์อาจิซอฟท์โฟโตสแกน (Agisoft Photoscan)

3. สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
จากการทดสอบในการหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทลต้นที่ 1 ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ นั้น ได้ข้อสรุปผลดังตารางที่ 2 และรูปที่ 10

ขั้นตอนในการการประมวลผลมีดังนี้
(1) การนำเข้ารูปภาพที่ได้จากการบินสำรวจ จำนวน 140 รูป ลงใน ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทลต้นที่ 1 ด้วยวิธีต่าง ๆ
ผลการทดลอง
คอมพิวเตอร์
วิ
ธ
ท
ี
ใ
่
ี
ช้
ใ
นการหาปริ
ม
าตรของ
ปริมาตรที่หาได้ของต้นฟ็อกเทลต้นที่1
(2) ทำการประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์ Agisoft Photoscan โดยตั้งค่า
ต้นฟ็อกเทลต้นที่ 1
(ลูกบาศก์เมตร)
การ process Build mesh, DEM, และ Orthomosaic
การใช้กล้อง Theodolite
โปรแกรม Agisoft Photoscan
โปรแกรม Open drone map
สมการของ Huber
สมการของ Smalian
สมการของ Newton

รูปที่ 9 หาปริมาตรของต้นฟ็อกเทลจาก 3D model โดยซอฟแวร์เชิง
พาณิชย์ Agisoft Photoscan

0.279
0.288
0.280
0.342
0.393
0.359

จากการวิจัยหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทล พบว่า ซอฟต์แวร์รหัสเปิด โอเพ่น
โดรนแมพ (Open Drone Map) มี ค ่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามแตกต่ า งจาก
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ อาจิซอฟท์โฟโตสแกน (Agisoft Photoscan) อยู่ที่
+2.52 % ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันมากจึงสามารถใช้ค่าจากซอฟต์แวร์รหัสเปิด
โอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map) ได้อย่างมีประสิทธิภ าพใกล้เคียง
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์อาจิซอฟท์โฟโตสแกน (Agisoft Photoscan)
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รูปที่ 10 กราฟแท่งแสดงค่าปริมาตรของต้นฟ็อกเทลต้นที่ 1 ด้วยวิธีการต่าง ๆ

รูปที่ 11 กราฟแท่งแสดงค่าปริมาตรของต้นฟ็อกเทลต้นที่ 2 ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบการหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทลต้นที่ 2 ด้วยวิธี
ต่าง ๆ ทั้ง 6 วิธี แสดงผลดังนี้

ทำให้สามารถสรุปได้ว่า ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสร้างแบบจำลองสาม
มิติ โดยอากาศยานไร้คนขับสามารถนำมาใช้หาปริมาตรของวัตถุ ซึ่งในการ
หาปริมาตรของต้นฟ็อกเทล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนการสำรวจ
ต้นไม้ในสนามแบบเดิม เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับ มีความละเอียดสูง
และมีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์รหัส
เปิ ด โอเพ่ น โดรนแมพ (Open Drone Map) แทนการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ เชิง
พาณิชย์ในการหาปริมาตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดในด้าน
พื้นที่การบินในพื้นที่ที่เป็นป่ารกทึบหรือสิ่งกีดขวางในการบินมาเกินไปที่จะ
ทำการบินได้และซอฟต์แวร์รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map)
ยังต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งาน สำหรับงานวิจัยนี้ สามารถ
นำผลการทดลองไปใช้ในงานทางด้านป่าไม้สำหรับการวิจัยหรือศึกษาพันธุ์
ไม้หรือสวนป่า เพื่อหาปริมาตรสำหรับการคำนวณมูลค่าทางธุรกิจ และยัง
สามารถประยุกต์ใช้ในงานอื่นได้ เช่นงานหาปริมาตรของดินถม (Stockpile)
หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ต้องการได้

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการหาปริมาตรของต้นฟ็อกเทลต้นที่ 2 ด้วยวิธีต่าง ๆ
ผลการทดลอง
วิธีที่ใช้หาปริมาตรของต้น
ปริมาตรที่หาได้ของต้นฟ็อกเทลต้นที่
ฟ็อกเทลต้นที่ 2
2 (ลูกบาศก์เมตร)
การใช้กล้อง Theodolite
0.127
โปรแกรม Agisoft Photoscan
0.127
โปรแกรม Open drone map
0.130
สมการของ Huber
0.125
สมการของ Smalian
0.139
สมการของ Newton
0.130

ซึ ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บปริ ม าตรที ่ ได้ จ ากซอฟต์ แวร์ ร หั ส เปิ ด โอเพ่น
โดรนแมพ (Open Drone Map) กับวิธีการใช้กล้องวัดมุม ( Theodolite) [4]
และการหาปริมาตรด้วยวิธีอื่นพบว่าการใช้ข้อมูลจากกล้องวัดมุม (Theodolite)
คำนวณสมการทรงกระบอกและการใช้สมการ Newton เพื่อหาปริมาตรมีความ
ใกล้เคียงกับการหาปริมาตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ มากที่สุดจากสมการตัวอย่าง
ทั้งหมดที่นำมาใช้โดยที่วิธีการใช้กล้องวัดมุม (Theodolite) มีค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างจากซอฟต์แวร์รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ ( Open Drone Map) อยู่ที่
+1.33 % และสมการของ Newton มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากซอฟต์แวร์
รหัสเปิดโอเพ่นโดรนแมพ (Open Drone Map) อยู่ที่ +7.05 % ดังแสดงในรูปที่

4. ข้อเสนอแนะ

11
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1. งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้คำนวณปริมาตรต้นไม้และเก็บข้อมูลของต้นไม้
โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากต้องการศึกษาหาปริมาตร
เพียงต้นเดียว จึงหาสถานที่ที่จะทำการบินอากาศยานไร้คนขั บ
แบบบินวน (Circle) รอบต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย ได้ค่อ นข้า ง
จำกัดเพราะพื้นที่รอบ ๆ ต้นไม้จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
2. เนื่องจากต้นไม้ไม่ได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางคงที่ตลอดความสูง จึงทำ
การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ช่ว งความสูงของต้นไม้ เพื่อได้ความ
ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
3. ควรมีการหาความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์ a และ b ในสมการ
มวลชี ว ภาพ โดยจะต้ อ งตั ด ต้ น ไม้ ม าทำการทดลองและสร้ า ง
ความสัมพันธ์แอลโลเมตรี [3]

1971

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

𝑊 = 𝑎𝐷2𝐻𝑏 ……………………………………..(1)

เมื่อ W = มวลชีวภาพของต้นไม้ (กก.)

D = เส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก (ซม.)
H = ความสูงของต้นไม้ (ม.)
a, b = ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการทดลองในพื้นที่ป่าไม้แต่ละ
ประเภท/ชนิด
4. สามารถนำผลการทดลองครั้งนี้ไปใช้ในงานทางด้านป่าไม้สำหรับ
การวิจยั หรือศึกษาพันธุ์ไม้หรือผู้ที่ทำธุรกิจฟาร์มป่าไม้สำหรับขาย
เพื่อหาปริมาตรสำหรับการคำนวณมูลค่าทางธุรกิจ
5. สามารถนำผลการทดลองครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นได้ เช่นงาน
หาปริมาตรของดินถม (Stockpile) หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ต้องการ
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บทคัดย่อ
การหาค่า ระดั บ สูงเหนื อ ระดับ ทะเลปานกลางโดยวิธีก ารรังวัดด้ ว ย
โครงข่ายดาวเทียมGNSSได้ถูกนำมาใช้แทนที่วิธีการหาระดับสูงแบบดั้งเดิม
ภายหลังจากได้มีโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของ
ประเทศไทยโดยที่โครงการอยู่ห่างจากหมุดระดับ ชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่
ทหารประมาณ 20 กิโลเมตร ได้มีการสร้างหมุดระดับจำนวน 17 หมุด ห่าง
กันประมาณ 500 เมตร ตามข้างถนนทางหลวงชนบทเลียบชายฝั่งตะวันตก
จังหวัดชุมพร ได้มีการรังวัดหาค่าพิกัดของหมุดชั่วคราวที่สร้างไว้ใกล้เคียง
กับหมุดระดับด้วยวิธีสถิตย์ใช้เทคนิคการรังวัดแบบสัมพัทธ์โดยการรังวัด
พร้ อ มกั นเป็ น เวลาไม่ น้อ ยกว่า 1 ชั่ว โมง คำนวณหาค่ า ความสู งเหนื อ ยี
ออยด์TGM2017 แล้วคำนวณหาค่าระดับสูงด้วยวิธีโครงข่ายดาวเทียมและ
ได้มีการรังวัดหาค่าระดับของสูงหมุดระดับด้วยวิธีการระดับแบบครบวงจร
โดยการอ่ า นสามสายใย การหาค่ า ระดั บ สู งของหมุ ด ระดั บ วิธีโ ครงข่ า ย
ดาวเที ย มมี ค วามถู ก ต้ อ งดี ก ว่ า หรื อ เท่ า กั บ 12 mm√K หรื อ เกณฑ์ งาน
ระดับชั้นที่ 3 และทำงานได้รวดเร็วกว่าการหาค่าระดับสูงเหนือระดับทะเล
ปานกลางแบบการระดับสำหรับพื้นที่โครงการนี้
คำสำคัญ : หมุดระดับ, TGM2017, โครงข่ายดาวเทียม GNSS

Abstract
Elevationsof objects or ground points above mean sea
level are determined by GNSS network method instead of
conventional leveling, afterthe Development of PreciseGeoid
Model of Thailand. The project area is about 20 kilometers far
from the first order of benchmark determined by Royal Thai

Survey Department.Seventeenpermanent benchmarksare
constructed beside the rural roadalongthe west coast
ofChumphon Province by spacing about 500 meters. Measuring
coordinates of temporary points nearby seventeen benchmarks
by staticmethod,observing simultaneously at least 1 hours (by
technique of relative positioning).Compute geoid undulation
from TGM2017 and compute elevations by GNSS method.
Measuring elevations of benchmarks by the method of three
wires closed circuit differential leveling by level instrument.
Measuring elevations by GNSS method is equal or better than
12 mm√Kor Order 3 (leveling). Elevations above mean sea
level by GNSS method is faster than leveling method for this
project area.
Keywords : Benchmark, TGM2017, GNSS network

1.คำนำ
สำรวจรังวัดด้วยโครงข่ายดาวเทียมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมาก และ
ได้ถูกนำมาใช้แทนการสำรวจด้วยวิธีการดั้งเดิม (Conventional Ground
survey) ซึ่งทำให้สามารถรังวัดหาพิกัดและระดับของจุดต่างๆบนพื้นผิวโลก
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ค วามถู ก ต้ อ งสู ง และเนื่ อ งด้ ว ยโครงการพั ฒ นา
แบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย(Development of
Precise Geoid Model of Thailand) [5] ได้ ถู ก นำมาใช้ ในปี พ .ศ.2560
ซึ่งเรียกแบบจำลองดังกล่าวว่า TGM2017 จากแบบจำลองดังกล่าวสามารถ
รังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมหาค่าระดับได้โดยมีความละเอียดถูกต้อง
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อยู่ในเกณฑ์งานระดับชั้นที่ 3 ตามมาตรฐานของวสท. หรือตามมาตรฐาน
ของ FGCC1984 [2]
เนื่องจากพื้นที่โครงการตามถนนทางหลวงชนบทเลียบชายฝั่งตะวันตก
จังหวัดชุมพรอยู่ห่างจากหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหารประมาณ
20 กิโลเมตร ในโครงการศึกษาวิจัยนี้ จึงได้นำวิธีการหาค่าระดับ ด้วยวิธี
โครงข่ ายดาวเทีย มมาใช้เพื่ อ หาค่าระดับ สูงของหมุดระดับ ตามถนนทาง
หลวงชนบทเลียบชายฝั่งตะวันตก จังหวัดชุมพร โดยโยงยึดค่าระดับสูงจาก
หมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหารด้วยวิธีโครงข่ายดาวเทียมไปยังหมุด
โครงข่ายดาวเทียมที่สร้างอยู่ใกล้หมุดระดับโครงการตรวจสอบความถูกต้อง
ค่าระดับหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่สร้างให้อยู่ใกล้หมุดระดับโครงการ โดย
โยงยึดกับ หมุดจี พีเอสของกรมแผนที่ทหาร แล้วหาค่าระดับ สูงของหมุด
ระดับโครงการด้วยวิธีการระดับแบบสามสายใย ให้ค่าคลาดเคลื่อนอยู่ใน
เกณฑ์งานระดับชั้นที่ 3
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GNSS ควบคู่ ไปกั บ การใช้ แ บบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู งบริ เวณ
ประเทศไทย ได้พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินระดับแบบทั่วไปโดย
ใช้ก ล้องระดับ (Conventional leveling) ซึ่งมีความถูกต้องของค่าระดับ
ใกล้เคียงกัน จะให้ความคุ้มค่าที่เหนือกว่าในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายของการเดินระดับมีระยะมากกว่า
10 กม. ขึ้นไป [5]
วั ช โรตม์ พั น โยธา (2561) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ความถู ก ต้ อ งค่ า
ระดับสูงภูมิประเทศโดยใช้แบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศ
ไทยในพื้นที่ติดตามการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
ค่ า ระดั บ สู ง ภู มิ ศ าสตร์ ที่ รั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย ม GNSS แบบสถิ ต มี ค่ า
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean error) เท่ากับ 0.017 เมตร และค่าคลาดเคลื่อน
กำลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.085 เมตร โดยวิธีการหาค่าระดับสูงภูมิ
ประเทศแบบสัมบูรณ์ [8]

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เพื่อโยงยึดค่าระดับสูงจากหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร
อย่างน้อย 1 หมุด ไปยังหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่สร้างให้อยู่ใกล้หมุดระดับ
โครงการตามถนนทางหลวงชนบทเลียบชายฝั่งตะวันตก จังหวัดชุมพร
2.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องค่าระดับหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่สร้าง
ให้อยู่ใกล้หมุดระดับ โครงการ โดยโยงยึดกับหมุดระดับ ชั้นที่ 1 หนึ่งหมุด
แล้วตรวจสอบกับหมุดระดับชั้นที่ 1 อีกหนึ่งหมุด หรือตรวจสอบกับหมุดจีพี
เอสของกรมแผนที่ทหารอีก หนึ่งถึงสองหมุด
2.3 เพื่อ หาค่าระดับสูงของหมุดระดับโครงการ โดยอ้ างอิ งจากหมุ ด
ระดับโครงข่ายดาวเทียมด้วยวิธีการระดับแบบสามสายใย

3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 งานวิจัยที่ผ่านมา
ชัยวัฒน์ พรมทองและคณะ (2548) ได้รายงานการวิจัยเรื่องค่าความสูง
ออร์โธเมตริกจากการสำรวจด้วยดาวเทียม GPS ในประเทศไทย ได้รายงาน
ผลการวิจัย สรุปได้ว่าค่าความสูงออร์โธเมตริกที่ใช้จากการปรับแก้โครงข่าย
หมุ ด หลั ก ฐานระบบ GPS ทั้ งประเทศ ไม่ ส ามารถนำไปใช้ แ ทนการวั ด
ระดับชั้นที่ 3 ได้ แต่อาจนำไปใช้ในการสำรวจหาความสูงออร์โธเมตริกใน
เฉพาะพื้นที่ที่มีขนาดไม่กว้างนักได้ [6]
กรมแผนที่ทหารและมหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ [2560]ได้ร่วมกันจัดทำ
โครงการพั ฒ นาแบบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู งของประเทศไทย
(Development of Precise Geoid Model of Thailand) ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า
TGM2017 และได้รายงานผลการดำเนินงานไว้ว่า การทดสอบการใช้งาน
แบบจำลองยีออยด์รายละเอียดสูงในการหาค่าระดับด้วยเทคนิคการสำรวจ
ข้อมูลด้วยเทคนิคการสำรวจด้วยเทคโนโลยี GNSS ซึ่งผลการทดสอบความ
ถูกต้องแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์เปรียบเทียบกับหมุดตรวจสอบ 100
หมุด ได้แสดงให้เห็นถึง ความถูกต้องของแบบจำลองยีออยด์ความละเอียด
สู ง อยู่ ในระดั บ ดี ก ว่ า 10 ซม. และมี ค วามเที ย บเท่ า กั บ มาตรฐานงาน
ระดับชั้นที่ 3 และได้รายงานความคุ้มค่าในการหาค่าระดับด้วยเทคโนโลยี

3.2.1ระบบพิกัดอ้างอิง (Reference Coordinate System)
ในงานการสำรวจรั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย มมี ร ะบบ พิ กั ด อ้ า งอิ ง
ประกอบด้ ว ย 3 ระบบคื อ (1)ระบบพิ กั ด ของดาวเที ย ม (Satellite
reference coordinate system)(2 ) ระ บ บ พิ กั ด ฉ า ก ส า ม มิ ติ ที่ จุ ด
ศู น ย์ ก ลางโลก (Geocentric coordinate system)และ(3)ระบบพิ กั ด
ภูมิศาสตร์หรือระบบยีออเดติค (Geographic or Geodetic coordinate
system)
ระบบพิ กั ด ของดาวเที ย มในแต่ ล ะระนาบโคจรของดาวเที ย ม
(GPSมี ทั้งหมด 6 ระนาบ) จะเป็ นระบบพิ กัด ฉากสามมิ ติ โดยมีจุ ดศู นย์
กำเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลก(Earth’s mass center)และเป็นจุดโฟกัส
ของวงรีที่ดาวเทียมอยู่ใกล้สุด แกน Xอยู่บนเส้นเชื่อมโยงระหว่างจุดโฟกัส
ของวงรีซึ่งเป็นวงโคจรของดาวเทียม แกน Y อยู่ในระนาบของวงโคจร และ
แกน Z ตั้งฉากกับระนาบของวงโคจร ในระบบมือขวา พิกัด Z มีระยะห่าง
จากค่ า เฉลี่ ย ของวงโคจร ซึ่ งมี ค่ า น้ อ ยมาก ในระบบพิ กั ด Geocentric
Coordinate System โดยจุด origin อยู่ที่ Mass Center ของโลก แกน X
ผ่ า น Greenwich Meridian แ ก น Z อ ยู่ บ น แ ก น ห มุ น ข อ ง โ ล ก
(Conventional Terrestrial Pole : CTP และแกน Y อยู่บนระนาบศู นย์
สูตรในระบบมือขวา (right-handed coordinate system)
ในเครื่ อ งรับ สั ญ ญาณดาวเที ย มจะมี software แปลงพิ กั ด จาก
ระบบพิกัดของดาวเทียมในแต่ละระนาบ มาเป็ นระบบพิกัด Geocentric
Coordinate System และนำข้ อ มูลจากเครื่อ งรับ สัญ ญาณดาวเที ย มมา
คำนวณปรับ แก้ Network ในระบบพิกัดนี้ค่าที่ปรับแก้แล้ว จะแปลงเป็ น
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และความสูง hเหนือ ทรงรี (Ellipsoidal height)ซึ่ ง
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์สามารถแปลงเป็นพิกัดกริดในระบบUTM (Universal
Transverse Mercator) [3]
3.2.2 การหาระดับสูงจากการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
จากการรังวัดโครงข่ายดาวเทียม GNSS เมื่อปรับแก้โครงข่ายแล้ว
จะได้ค่าพิกัดพิกัดละติจูด (Latitude) และพิกัดลองจิจูด (Longitude) และ
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ความสูงเหนือทรงรี h (Ellipsoidal height) ซึ่งจากค่าพิกัดละติจูด และค่า
พิกัดลองจิจูดสามารถคำนวณหาค่าความสูงจีออยด์ N (geoid height or
geoid undulation or geoid separation) จากโปรแกรมแบบจำลอง
จี อ อยด์ แ ล้ ว คำนวณ ห าค่ า ระดั บ สู ง H (Elevation or Orthometric
height) จ า ก ค ว า ม สั ม พั น ธ์ H = h – N ดั งแ ส ด งใน รู ป ที่ 1 เป็ น
ความสัมพันธ์ของทั้งสามค่าดังกล่าว [5]
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5.ระเบียบวิธีวิจัย
ดำเนินงานวิจัยในพื้นทีข่ องโครงการตามถนนทางหลวงชนบทเลียบ
ชายฝั่งตะวันตก จังหวัดชุมพรดังนี้
5.1 คัดเลือกหมุดอ้างอิง
ได้คัดเลือกหมุดอ้างอิงที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ จากหมุดระดับชั้นที่ 1
จำนวน 1 หมุด คือ หมุดBMP.1763 และหมุดจีพีเอสของกรมแผนที่ทหาร
จำนวน 2 หมุด คือ หมุดGPS3315 และหมุดGPS3316 ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับ ค่าความสูงเหนือทรงรี และค่าความสูง
ยีออยด์

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 ในพื้นที่โครงการตามถนนทางหลวงชนบทเลียบชายฝั่งตะวันตก
จังหวัดชุมพร จะต้องสร้างหมุดโครงข่ายดาวเทียม จำนวน 17– 19 หมุด
เพื่อรังวัดหาค่าระดับสูงวิธีโครงข่ายดาวเทียมโดยยึดโยงกับหมุดระดับชั้นที่
1 ของกรมแผนที่ทหาร อย่างน้อย 1 หมุด แล้วตรวจสอบค่าระดับสูงโดยยึด
โยงกับหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหารอีกอย่างน้อย 1 หมุด หรือ
ตรวจสอบค่าระดับสูงโดยยึดโยงกับหมุดหลักฐานทางราบ(หมุดจีพีเอส)ของ
กรมแผนที่ทหารซึ่งทราบความสูงเหนือทรงรีและเมื่อทราบความสูงเหนือจี
อ อ ย ด์ TGM2017 ก็ จ ะ สาม ารถ ค ำน วณ ห าค่ าระ ดั บ สู ง ข อ งห มุ ด
จีพีเอสได้
4.2 รังวัดหมุดโครงข่ายดาวเทียม ด้วยเทคนิค Relative Positioning
วิธี Static โดยยึดโยงกับหมุดที่ทราบพิกัดทางราบและระดับสูง ให้มีความ
ละเอี ย ดถู ก ต้ อ งเท่ า กั บ หรื อ ดี ก ว่ า ตามเกณฑ์ Order C1ของมาตรฐาน
FGCC1989 (Federal Geodetic Control Committee 1989) [1] และ
คำนวณปรับแก้โครงข่ายดาวเทียมวิธี Least square คำนวณหาค่าความสูง
ยีออยด์ (Geoid Undulation) จาก TGM2017 แล้วคำนวณหาค่าระดับสูง
ด้วยวิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSS
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องค่าระดับสูงของหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่
สร้างอยู่ใกล้ห มุดระดับ โครงการว่าอยู่ในเกณฑ์ก ำหนดงานระดับ ชั้น ที่ 3
มาตรฐานวสท. [7] และมาตรฐาน FGCC1984 [2] หรือไม่
4.4 รังวัดหาค่าระดับสูงของหมุดระดับโครงการ โดยวิธีการระดับด้วย
กล้องระดับ โดยยึดโยงค่าระดับจากหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามข้อ4.3 แล้วคำนวณปรับแก้ค่าระดับสูง ด้วยวิธีการระดับ
(Closed Circuit Differential Leveling) ให้มีความละเอียดถูกต้องเท่ากับ
หรือดีกว่า 12 mm√K ตามเกณฑ์กำหนดงานระดับชั้นที่ 3 มาตรฐานวสท.
[7] และมาตรฐาน FGCC1984 [2]

รูปที่ 2 ที่ตั้งโครงการและหมุดของกรมแผนที่ทหารจำนวน 3 หมุด
5.2 งานสร้างหมุดโครงข่ายดาวเทียม
ได้สร้างหมุดโครงข่ายดาวเทียมเป็นหมุดชั่วคราว จำนวน 19 หมุดโดย
แต่ละหมุดตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งที่มีมุ มกั้นฟ้าไม่น้อยกว่า 15 องศา และไม่มี
อาคารสูง หรือต้นไม้ หรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่จะทำให้เกิด Multipath และ
ตั้งอยู่ใกล้กับหมุดระดับโครงการ โดยยึดโยงกับหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรม
แผนที่ทหารจำนวน1หมุด คือหมุด BMP.1763และยึดโยงกับหมุด จีพีเอสข
องกรมแผนที่ทหาร 2 หมุด คือ หมุดGPS3315 และหมุดGPS3316รวมเป็น
หมุดสำหรับรังวัดโครงข่ายดาวเทียม (GNSSNetwork)จำนวน 22 หมุดเพื่อ
ใช้สำหรับอ้างอิงในการหาค่าระดับสูงของหมุดระดับโครงการ
5.3 งานสร้างหมุดระดับโครงการ
ได้สร้างหมุดระดับโครงการเป็ นหมุดถาวร จำนวน 17 หมุดตามเขต
ทางของถนนทางหลวงชนบทเลียบชายฝั่งตะวันตก จังหวัดชุมพรแต่ละหมุด
อยู่ห่างกันประมาณ 0.500กิโลเมตร
5.4 งานรังวัดโครงข่ายดาวเทียม
ได้ ตั้ ง เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบ Geodetic GPS’s (Dual
frequency) จำนวนอย่างน้อย 4- 5 เครื่อง โดยตั้งเหนือหมุด BMP.1763
หมุดGPS3315 หมุดGPS3316และเหนือหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่สร้างขึ้น
ทั้ง 19 หมุด รังวัดด้วยเทคนิค Relative Positioning วิธี Static รังวัด
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พร้อมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง สำหรับการรังวัด 1 ชุด ซึ่งจะต้องรังวัดให้
ครบทุกหมุดดังแสดงโครงข่ายดาวเทียม(GNSS network)ในรูปที่ 3

รูปที่ 3โครงข่ายดาวเทียม(GNSS network)
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คำนวณปรับ แก้ห มุ ด โครงข่ า ยดาวเที ย มทั้ ง 22 หมุ ด มี ค่า คลาดเคลื่ อ น
บรรจบทางราบและระดับในแต่ละ Loop ต่ำสุดเท่ากับ 0.11 ppm (ราบ)
0.02 ppm (ระดั บ ) และสู ง สุ ด เท่ า กั บ 6.48ppm (ราบ) 10.61ppm
(ระดั บ ) ซึ่ งมี ความละเอี ย ดถู ก ต้ อ งทางราบดี ก ว่า 1 : 100,000 หรือ 10
ppm และมี ความละเอี ย ดถู ก ต้ อ งทางระดั บ ดีก ว่า 1 : 67,000 หรือ 15
ppm ตามเกณฑ์ Order C1 ของมาตรฐานของ FGCC 1989และเมื่ อ ใช้
TGM2017 ในโปรแกรมก็จะคำนวณค่าระดับสูงของแต่ละหมุดได้แสดงค่า
พิกัดกริดระบบ UTMบนพื้นหลักฐานWGS84 และค่าระดับความสูงเหนือ
ทะเลปานกลางของหมุดโครงข่ายดาวเทียมแต่ละหมุดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพิกัดกริดUTM และค่าระดับสูงหมุดโครงข่ายดาวเทียม
Point
A1
B2
GPS12/1
GPS12/2
GPS12/3
GPS12/4
GPS12/5
GPS12/6
GPS12/7
GPS2/8
GPS12/9
GPS12/10
GPS12/11
GPS12/12
GPS12/13
GPS12/14
GPS12/15
GPS12/16
GPS12/17
BMP1763
GPS3315
GPS3316

การรังวัดด้วยเทคนิคดังกล่าวเพื่อชดเชย ค่าคลาดเคลื่อนจากนาฬิกา
และเวลาในเครื่ อ งจี พี เ อส ค่ า การหั ก เหของแสงในชั้ น บรรยากาศ
ionospheric& tropospheric และค่า คลาดเคลื่อ นอย่ างเป็ น ระบบอื่ น ๆ
โดยค่ามาตรฐานความถูก ต้อ งทางตำแหน่ งสัมพั ทธ์ที่ความเชื่อ มั่น 95%
(Accuracy Standards for Geometric Relative Positioning
Accuracy at 95% Confidence Level) จะต้ อ งเท่ า กั บ หรื อ ดี ก ว่ า 1 :
100,000 or 10 ppm สำหรับ ตำแหน่ งทางราบ และจะต้อ งเท่า กับ หรือ
ดีกว่า 1 : 67,000 or 15 ppm สำหรับค่าระดับ ตามเกณฑ์Order C1ของ
มาตรฐาน FGCC1989 (Federal Geodetic Control Committee 1989)
ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 มาตรฐานความถูกต้องผลต่างระดับสำหรับความถูกต้องทางตำแหน่ง
สัมพัทธ์

5.5 ปรับ แก้ โ ครงข่ า ยดาวเที ย มด้ ว ยวิ ธีลิ ส ท์ ส แควร์ (Least square
adjustment)
ใช้โปรแกรม Magnet Tool คำนวณและปรับ แก้โครงข่ายดาวเทีย ม
ด้วยวิธีลิสท์สแควร์ โดยตั้งค่าพิกัดกริดในระบบUTMที่หมุดGPS3315 และ
ห มุ ด GPS3 3 1 6 (Fixed Horizontal) แ ล ะ ตั้ ง ค่ า ร ะ ดั บ ที่ ห มุ ด
BMP.1763(Fixed Vertical)ตามค่ า ที่ ก รมแผนที่ ท หารระบุ ไว้ จากการ

N
1148810.085
1148856.981
1152290.652
1151949.267
1151615.272
1151091.719
1150912.311
1150816.323
1150360.650
1149914.143
1149803.412
1149266.053
1148926.265
1148776.672
1148855.760
1149229.803
1149517.165
1149732.300
1149990.561
1164298.838
1172807.355
1149557.286

E
520912.393
520743.568
524074.405
523712.752
523442.799
523462.678
523045.412
522621.132
522462.353
522309.029
521982.668
521869.666
521604.452
521156.592
520719.851
520444.269
520067.349
519588.924
519186.263
512667.464
508270.822
530253.229

Elevation.
3.168
2.362
2.646
2.029
3.430
3.824
2.962
2.388
3.241
3.278
3.052
2.881
2.589
2.675
2.282
2.232
2.512
2.377
2.853
32.938
23.707
3.546

5.6 การหาค่าความสูงเหนือจีออยด์ (Geoid Undulation) ของหมุด
หลักฐาน
จากหมุดหลักฐานทางราบ (หมุดGPS) ของกรมแผนที่ทหาร คือ หมุด
GPS3315 และหมุดGPS3316ซึ่งเป็นงานรังวัด GPS ชั้น B ได้ระบุค่าพิกัด
บนพื้นหลักฐาน WGS84 ในระบบพิกัดภูมิศาสตร์คือค่าละติจูด (Latitude)
และค่าลองจิจูด (Longitude) และค่าความสูงเหนือทรงรี (h) ซึ่งจากพิกัด
ดังกล่าวสามารถหาค่าความสูงเหนือจีออยด์ TGM2017 โดยการนำเข้าข้อ
มูลค่าละติจูด (Latitude) และค่าลองจิจู ด (Longitude) หน่วยเป็นองศา
ทศนิยม (Decimal degrees) โดยจัดเป็นสดมภ์ที่ 1 สดมภ์ที่ 2 และสดมภ์
ที่ 3 ตามลำดับ รวมจำนวน 3 สดมภ์ โดยการนำเข้าINPUT DAT แล้ว เมื่อ
ประมวลผล จะปรากฏผลเป็น OUTPUT DAT แสดงผลเป็น 4 สดมภ์ คือ

SGI08-4

1976

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

สดมภ์ ที่ 1 เป็ น ชื่อ หมุ ด สดมภ์ ที่ 2 เป็ น ค่า ละติจู ด สดมภ์ ที่ 3 เป็ น ค่ า
ลองจิจูด และสดมภ์ที่ 4 เป็นค่าความสูงเหนือจีออยด์ เป็นไปตามรูปแบบ
ของโปรแกรมคำนวณ โดยไม่มีหัวเรื่อง ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 การนำเข้าข้อมูลและการแสดงผลค่าความสูงจีออยด์ในโปรแกรมคำนวณ
ของTGM2017

ค่า ความสูงเหนื อ จี อ อยด์ TGM2017 ของแต่ ละหมุ ด ที่ ค ำนวณจาก
โปรแกรมได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 พร้อมได้แสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด
และลองจิจูด ไว้ด้วย
ตารางที่ 2 คำนวณหาค่าความสูงเหนือยีออยด์ TGM2017
EEllipsoidal Geoid
height Undulation
GPS3315 10° 36’34.33470”N 99°04’32.20299”E
-4.586
-28.335
GPS3316 10° 23’56.92889”N 99°16’34.99457”E -23.640
-27.161
Point

Latitude

Longitude

5.7 การตรวจสอบความถูกต้องค่าระดับสูง
ได้ตรวจสอบความถูก ต้องค่าระดับ สูง ของหมุดโครงข่ ายดาวเทีย มที่
สร้างอยู่ใกล้หมุดระดับโครงการโดยการตรวจสอบกับค่าระดับสูงของหมุด
จีพีเอสของกรมแผนที่ทหารที่คำนวณค่าระดับสูงจากค่าความสูง h เหนือ
ทรงรี (Ellipsoidal height) และค่าความสูงเหนือยีออยด์ N (geoid height
or geoid undulation or geoid separation) จ า ก ค ว า ม สั ม พั น ธ์
H = h – N โดยที่ H เป็นค่าระดับสูง (Elevation or Orthometric height)
ของหมุ ด GPS3315 และหมุ ด GPS3316 เหนื อ ยี อ อยด์ TGM2017 ดั ง
แสดงในตารางที่ 3

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าค่าระดับสูงของหมุด GPS3315 และหมุด
GPS3316 ที่รังวัดโดยวิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSS ต่างจากค่าระดับสูงซึ่ง
คำนวณจากความสูงเหนือยีออยด์ TGM2017 และค่าความสูงเหนือทรงรี
รังวัดโดยกรมแผนที่ทหาร มีค่า ระดับสูงต่างกันเท่ากับ 0.042 เมตร และ
0.025 เมตร และโดยที่หมุดโครงข่ายดาวเทียมอยู่ห่างจากหมุดระดับชั้นที่
1 ของกรมแผนที่ทหาร (คือหมุด BMP1763) เป็ นระยะทางประมาณ 20
กิโลเมตร ซึ่งค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์กำหนดงานระดับชั้นที่ 3
ของมาตรฐาน วสท. และมาตรฐาน FGCC1984 [2] เท่ ากับ 12 mm√K
หรือ เท่ากับ 0.012√20 = 0.054 เมตร ดังนั้นค่าระดับสูงของหมุดโครงข่าย
ดาวเทียมที่รังวัดในโครงการนี้ จึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
5.9 การรังวัดหาค่าระดับสูงหมุดระดับโครงการ
ได้มีการรังวัดหาค่าระดับสูงหมุดระดับโครงการจำนวน 17 หมุด โดย
วิธีก ารระดั บ (Closed Circuit Differential Leveling) ด้ ว ยกล้ อ งระดั บ
อ่ า นค่ าไม้ ระดับ แบบสามสายใย โดยโยงยึดค่ าระดับ จากหมุ ดโครงข่ า ย
ดาวเทียมแต่ละหมุดที่สร้างอยู่ใกล้กับหมุดระดับโครงการเป็นหมุดคู่กัน โดย
มีค่าคลาดเคลื่อ นบรรจบต่ำ สุดเท่า กับ 0.00 มม. และมีค่า คลาดเคลื่อ น
บรรจบ สู ง สุ ด เท่ า กั บ 2.00 มม. ซึ่ ง มี ค วามละเอี ย ดถู ก ต้ อ งดี กว่ า
12 mm√K = 2.2 มม. ตามมาตรฐานงานชั้น 3 ของวสท. และFGCC 1984
[2] มีค่าระดับสูง (Elevation) ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าระดับสูงของหมุดระดับโครงการ
Point

ตารางที่ 3 ค่ า ระดั บ สู ง ของหมุ ด GPS3315 และหมุ ด GPS3316เหนื อ ยี
ออยด์TGM2017
Point
GPS3315
GPS3316

Ellipsoidal height
-4.586
-23.640

Geoid Undulation
-28.335
-27.161

Elevation
23.749
3.521

Point
GPS3315
GPS3316

Elevation from
GNSS network
TGM2017
23.707
3.546

23.749
3.521

Discrepancy
0.042
0.025

Elevation

Point

Elevation

BMP
BM12/1
BM12/2
BM12/3
BM12/4
BM12/5
BM12/6
BM12/7

32.938
3.425
2.759
3.772
4.010
3.383
2.669
3.855

BM12/9
BM12/10
BM12/11
BM12/12
BM12/13
BM12/14
BM12/15
BM12/16

3.200
3.540
2.535
3.822
2.354
2.198
2.285
1.807

BM12/8

2.826

BM12/17

2.382

6.ผลการวิจัย

5.8 การเปรียบเทียบค่าระดับสูง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ระดั บ สู ง ของหมุ ด GPS3315 และหมุ ด
GPS3316 จากตารางที่ 2 ซึ่งหาโดยวิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSS กับ ค่า
ระดับ สูงของหมุด GPS3315 และหมุด GPS3316 จากตารางที่ 3 ซึ่งหา
จากความสูงเหนือยีออยด์ TGM2017 และค่าความสูงเหนือทรงรีรังวัดโดย
กรมแผนที่ทหารดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าระดับสูงของหมุด GPS3315 และ หมุดGPS 3316
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ในโครงการการหาค่าระดับสูงของหมุดระดับตามถนนทางหลวงชนบท
เลียบชายฝั่งตะวันตก จังหวัดชุมพรด้วยวิธีโครงข่ายดาวเทียมมีผลงานวิจัย
ดังนี้
6.1 ได้มีการสร้างหมุดโครงข่ายดาวเทียมเป็นหมุดชั่วคราว จำนวน 19
หมุด โดยสร้างให้อยู่ในจุดใกล้เคียงกับหมุดระดับโครงการ ซึ่งเป็นหมุดถาวร
จำนวน 17 หมุด โดยมีระยะทางห่างกันประมาณ 0.500 กิโลเมตร ในเขต
ทางตามถนนทางหลวงชนบทเลียบชายฝั่งตะวันตก
6.2 ได้มีการรังวัดโครงข่ายดาวเทียมจำนวน 19 หมุด โดยยึดโยงกับ
หมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร คือหมุด BMP1763 และยึดโยงกับ
หมุดจีพีเอสของกรมแผนที่ทหาร จำนวน 2 หมุด คือหมุด GPS3315 และ
หมุ ด GPS3316ซึ่ งเป็ น งานรั ง วั ด ดาวเที ย มชั้ น B เพื่ อ เปรีย บเที ย บและ
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ตรวจสอบความถูกต้องค่าระดับสูงรวมรังวัดหมุดโครงข่ายดาวเทียมทั้งหมด
22 ห มุ ด คำนวณ ป รั บ แก้ โ ครงข่ า ยวิ ธี ลิ ส ท์ ส แควร์ (Least Square
Adjustment) มีค่าคลาดเคลื่อนบรรจบทางราบสูงสุดเท่ากับ 6.48 ppm
ซึ่งดีกว่า 1 : 100,000 หรือ 10 ppm และค่าคลาดเคลื่อนบรรจบทางระดับ
สู ง สุ ดเท่ ากั บ 10.61 ppmซึ่ งดี ก ว่ า 67,000 ห รื อ 15 ppm ต าม
เกณฑ์Order C1 ของมาตรฐานของ FGCC 1989 [1]
6.3 จากการคำนวณหาค่าระดับ สูงของหมุดโครงข่า ยดาวเทียมจาก
TGM2017 มีค่าระดับสูงดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบค่าระดับสูง
ของหมุด GPS3315 และหมุดGPS3316 ที่รังวัดโดยวิธีโครงข่ายดาวเทียม
GNSS ต่างจากค่าระดับสูงซึ่งคำนวณจากความสูงเหนือยีออยด์ TGM2017
และค่าความสูงเหนือทรงรีรังวัดโดยกรมแผนที่ทหารมีค่าระดับสูงต่างกัน
เท่ากับ 0.042 เมตร และ 0.025 เมตร ตามลำดับและโดยที่พื้นที่โครงการมี
ระยะทางห่ า งจากหมุ ด ระดั บ ชั้ น ที่ 1 ของกรมแผนที่ ท หารประมาณ
20 กิ โ ลเมตร ค่ า คลาดเคลื่ อ นจึ ง น้ อ ยกว่ า 12 mm√K หรื อ เท่ า กั บ
0.012√20 = 0.054 เมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานงานชั้นที่
3 ของ วสท.[7] และ FGCC 1984 [2]
6.4 จากการคำนวณหาค่าระดับสูงหมุดระดับโครงการจำนวน17 หมุด
ด้ ว ยวิ ธี ก ารระดั บ (Closed Circuit Differential Leveling) ด้ ว ยกล้ อ ง
ระดับ อ่านค่าไม้ระดับแบบสามสายใย มีค่าระดับสูง (Elevation) ดังแสดง
ในตารางที่ 5 ซึ่งได้มีการตรวจสอบค่าระดับสูงกับหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่
ได้สร้างไว้เป็นคู่กัน โดยมีค่าคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 12 mm√K เป็นไปตาม
เกณฑ์กำหนดมาตรฐานงานชั้นที่ 3 ของ วสท.และ FGCC 1984

8.ข้อเสนอแนะ
8.1 ในการสำรวจเพื่อหาค่าระดับสูงโดยวิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSS
มาแทนวิธีการระดับ ควรใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS receivers)
อย่างน้อย 3 – 4 เครื่อง รังวัดวิธี Static อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยเทคนิค
Relative Positioning
8.2 ในการรังวัดโครงข่ายดาวเทียม GNSS เพื่อหาค่าพิกัดทางราบและ
ระดั บ สู งของหมุด ควบคุ มในงานออกแบบรายละเอี ย ดและก่ อ สร้า ง ค่ า
คลาดเคลื่อ นทางราบและระดับ ที่ย อมให้ ควรอยู่ใ น Order C2 – II หรือ
ดีกว่า นั่นคือค่าคลาดเคลื่อนทางราบและทางระดับจะต้องเท่ากับหรือดีกว่า
1 : 20,000 หรือ 50 ppm.(สำหรับโครงการนี้ เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็น
ที่โล่ง ค่าคลาดเคลื่อนทางราบดีกว่า 1 : 100,000 หรือ 10 ppm. และค่า
คลาดเคลื่อนทางระดับดีกว่า1 : 67,000 หรือ 15 ppm.)
8.3 ในการรังวัดหาพิกัดและระดับหมุดควบคุมในโครงการออกแบบ
หรือ ก่ อ สร้า งด้ว ยวิ ธีโครงข่ า ยดาวเที ย มGNSSจะต้ อ งมี ก ารคำนวณและ
ปรับ แก้ค่า พิกั ดและค่ าระดับ สูงด้ วย ซึ่ งค่า ระดับ สู งที่ ได้สามารถใช้แ ทน
วิ ธี ก ารระดั บ ตามเกณฑ์ ง านชั้ น 3 มาตรฐานวสท.[7] และมาตรฐาน
FGCC1984 [2 ] จึงทำงานได้ รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดค่าใช้จ่าย [5]

เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

7.บทสรุป
ในการศึกษาโครงการนี้ ได้มีการสร้างหมุดโครงข่ายดาวเทียมชั่วคราว
จำนวน 19 หมุด อยู่ใกล้กับหมุดระดับโครงการที่สร้างขึ้นถาวร จำนวน 17
หมุด โดยมีระยะห่างกันประมาณ 0.500 กิโลเมตร ในเขตทางตามถนนใน
โครงการ ได้ทำการรังวัดโดยวิธีโครงข่ ายดาวเทีย ม GNSS โดยยึดโยงกับ
หมุดระดับ ชั้นที่ 1 จำนวน 1 หมุด และยึดโยงกับ หมุดจีพี เอสจำนวน 2
หมุ ดของกรมแผนที่ ท หาร มี ความละเอี ย ดถู ก ต้อ งตามเกณฑ์ Order C1
มาตรฐานของ FGCC 1989 [1] และอยู่ในเกณฑ์กำหนดมาตรฐานงานชั้นที่
3 ของ วสท. [7] และ FGCC 1984 [2] และได้ ห าค่ า ระดั บ สู ง ของหมุ ด
ระดับโครงการด้วยวิธีการระดับ(Closed Circuit Differential Leveling)
ด้ว ยกล้ อ งระดั บ และอ่ า นค่ าไม้ระดับ แบบสามสายใย โดยตรวจสอบค่ า
คลาดเคลื่อนกับหมุดโครงข่ายดาวเทียมที่ได้สร้างขึ้นเป็นคู่กัน ความละเอียด
ถู ก ต้ อ งอยู่ ในเกณฑ์ ก ำหนดมาตรฐานงานระดั บ ชั้น ที่ 3 ของ วสท.และ
FGCC 1984 การหาค่าระดับสูงวิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSSโดยการยึดโยง
ค่ า ระดั บ มาจากหมุ ด ระดั บ ชั้ น ที่ 1 ของกรมแผนที่ ท หารโครงการนี้ มี
ระยะทางห่ างจากโครงการประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งสามารถทำงานได้
อย่างถูกต้อ ง รวดเร็ว และได้มาตรฐาน จึงมีความเหมาะสมในการหาค่า
ระดั บ สู ง วิ ธี โ ครงข่ า ยดาวเที ย ม GNSSมาใช้ แ ทนวิ ธี ก ารระดั บ สำหรั บ
โครงการนี้มาก
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[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
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บทคัดย่อ
จากการได้มีโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของ
ประเทศไทยการหาค่าระดับ สูงโดยวิธีการรังวัดโครงข่ ายดาวเทียมได้ถู ก
นำมาใช้แทนที่วิธีการระดับแบบดั้งเดิมในโครงการนี้ได้มีการสร้างหมุดถาวร
จำนวน 6 หมุดบนสะพานและบนดินตามลำแม่น้ำยม อำเภอเมือง จังหวัด
แพร่ ได้มีการรังวัดหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของหมุดถาวรด้วยวิธีสถิต โดยใช้
เทคนิคการรังวัดแบบสัมพัทธ์โดยการรังวัดพร้อมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง คำนวณหาค่ายีออยด์อันดูเลชันจากTGM2017 แล้วคำนวณหาค่า
ระดับสูงด้วยวิธีโครงข่ายดาวเทียมได้มีการรังวัดหาค่าระดับสูงด้วยวิธีการ
ระดับโดยกล้องระดับแบบดิจิทัลเมื่อเปรียบเทียบค่าระดับสูงที่ได้จากการ
รังวัดทั้งสองวิธี ค่า RMSE จากการหาค่า ระดับ สูงวิธีโครงข่ ายดาวเที ย ม
GNSS ให้ผลเท่ากับหรือดีกว่า 12 mm√K หรือเกณฑ์งานระดับชั้นที่ 3 การ
หาค่าระดับ วิธี GNSS จึงดีกว่าการหาค่า ระดับ สูงแบบการระดับ สำหรับ
พื้นที่โครงการนี้
คำสำคัญ : TGM2017, โครงข่ายดาวเทียม GNSS, RMSE

Abstract
According to the Development of Precise Geoid Model
of Thailand, elevations of objects or ground points are
determined by GNSS network method instead of conventional
leveling. Six permanent monuments are constructed on
bridges and on ground along Yom river Mueang District Phrae
Province for this project. Measuring geographic coordinates of
monuments by static method, observing simultaneously at
least 1 hours (by technique of relative positioning). Compute
geoid undulation from TGM2017 and compute elevations by

GNSS method. Measuring elevations of monuments by the
method of closed circuit differential leveling by digital level.
After comparing elevations by both method. The RMSE of
elevations by GNSS method is equal to 0.027 meter or better
than 12mm√Kor Order 3 (leveling). Elevations by GNSS method
is better than leveling method for this project area.
Keywords : TGM2017, GNSS network, RMSE

1. คำนำ
ปั จ จุ บั น โครงการพั ฒ นาแบบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู ง ของ
ประเทศไทย (Development of Precise Geoid Model of Thailand)
[6] ได้ ถู ก นำมาใช้ ใ นปี พ .ศ.2560 ซึ่ ง เรี ย กแบบจำลองดั ง กล่ า วว่ า
TGM2017 สามารถรังวัดหาค่าระดับได้โดยมีความละเอีย ดถูก ต้องยิ่งขึ้ น
และเนื่อ งด้วยการสำรวจรังวัดด้ว ยดาวเทียมในระบบ GNSS ได้เข้ ามามี
บทบาทสำคัญมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถรังวัดหาพิกัดและระดับของจุดต่างๆ
บนพื้นผิวโลกได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องสูง และโดยที่โครงการนี้
เป็น โครงการศึก ษาสำรวจออกแบบปรับ ปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม
จะต้องมีการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและมีการหยั่งน้ำในแม่น้ำยม ด้วย
จำเป็ น ต้ อ งสร้ า งหมุ ด ควบคุ ม ทางราบและทางดิ่ ง สำหรั บ ใช้ อ้ า งอิ งใน
โครงการ อย่างน้อย 3 คู่ ซึ่งจะต้องสร้างไว้ใช้อ้างอิงในงานก่อสร้างด้วย โดย
ค่าพิกัดทางราบจะต้องยึดโยงจากหมุดหลักฐานทางราบ(หมุดGPS)ของกรม
แผนที่ทหารโดยวิธีโครงข่าย GNSS และค่าระดับสูงจะต้องยึดโยงจากหมุด
หลักฐานระดับอ้างอิงทะเลปานกลางของโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหมุด
เฉลิมพระเกียรติที่ได้ยึดโยงมาจากหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร
โดยการรังวัดหาค่าพิกัดทางราบและหาค่าระดับสูงจะต้องมีความละเอียด
ถูกต้องตามมาตรฐานที่ยอมรับได้หรือมาตรฐานสากล
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และเนื่ อ งจากในการสำรวจออกแบบและก่อ สร้างทางวิศวกรรมใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างมาก จะต้องสร้างหมุดหลักฐานทางราบโดยการ
รังวัดวิธี GNSS ซึ่งการรังวัดวิธีดังกล่าวสามารถคำนวณหาค่าระดับสูงได้อยู่
แล้วในโครงการนี้จึงได้ทำการศึกษาวิจั ย โดยการเปรีย บเทีย บการรังวัด
ระดับ ความสู งของพื้ น ดิน ระหว่า งวิธีก ารจากโครงข่ า ยดาวเทีย ม GNSS
Network กั บ วิ ธีก ารระดั บ โดยการใช้ โดยกล้ อ งระดั บ แบบดิ จิ ทั ล ซึ่ งได้
ทำการศึกษาในพื้นที่ของโครงการศึกษาสำรวจออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนเลียบแม่น้ำยมอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อรังวัดหาค่าระดับจากการรังวัดโครงข่ายดาวเทียมและรังวัดหา
ค่าระดับด้วยวิธีการระดับในพื้ นที่โครงการศึกษาสำรวจออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
2.2 เพื่อ เปรีย บเทีย บผลการรังวัดหาระดับ ของพื้นดินจากการรังวัด
โครงข่ายดาวเทียมและรังวัดหาค่าระดับด้วยวิธีการระดับในพื้นที่โครงการ

3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 งานวิจัยที่ผ่านมา
ชัยวัฒน์ พรมทองและคณะ (2548) ได้รายงานการวิจัยเรื่องค่าความสูง
ออร์โธเมตริกจากการสำรวจด้วยดาวเทียม GPS ในประเทศไทย ได้รายงาน
ผลการวิจัย สรุปได้ว่าค่าความสูงออร์โธเมตริกที่ใช้จากการปรับแก้โครงข่าย
หมุ ด หลั ก ฐานระบบ GPS ทั้ งประเทศ ไม่ ส ามารถนำไปใช้ แ ทนการวั ด
ระดับชั้นที่ 3 ได้ แต่อาจนำไปใช้ในการสำรวจหาความสูงออร์โธเมตริกใน
เฉพาะพื้นที่ที่มีขนาดไม่กว้างนักได้ [6]
กรมแผนที่ทหารและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2560) ได้ร่วมกันจัดทำ
โครงการพั ฒ นาแบบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู งของประเทศไทย
(Development of Precise Geoid Model of Thailand) ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า
TGM2017 [5] และได้รายงานผลการดำเนินงานไว้ว่า การทดสอบการใช้
งานแบบจำลองยีออยด์รายละเอีย ดสูงในการหาค่าระดับด้วยเทคนิคการ
สำรวจข้อมูลด้วยเทคนิคการสำรวจด้วยเทคโนโลยี GNSS ซึ่งผลการทดสอบ
ความถูกต้องแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์เปรียบเทียบกับหมุดตรวจสอบ
100 หมุด ได้แสดงให้ เห็ นถึ ง ความถูก ต้อ งของแบบจำลองยีอ อยด์ความ
ละเอียดสูงอยู่ในระดับดีกว่า 10 ซม. และมีความเทียบเท่ากับมาตรฐานงาน
ระดับชั้นที่ 3 และได้รายงานความคุ้มค่าในการหาค่าระดับด้วยเทคโนโลยี
GNSS ควบคู่ ไปกั บ การใช้ แ บบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู งบริ เวณ
ประเทศไทย ได้พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินระดับแบบทั่วไปโดย
ใช้ก ล้องระดับ (Conventional leveling) ซึ่งมีความถูกต้องของค่าระดับ
ใกล้เคียงกัน จะให้ความคุ้มค่าที่เหนือกว่าในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายของการเดินระดับมีระยะมากกว่า
10 กม. ขึ้นไป [5]
วั ช โรตม์ พั น โยธา (2561) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ความถู ก ต้ อ งค่ า
ระดับสูงภูมิประเทศโดยใช้แบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศ
ไทยในพื้นที่ติดตามการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
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ค่ า ระดั บ สู ง ภู มิ ศ าสตร์ ที่ รั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย ม GNSS แบบสถิ ต มี ค่ า
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean error) เท่ากับ 0.017 เมตร และค่าคลาดเคลื่อน
กำลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.085 เมตร โดยวิธีการหาค่าระดับสูงภูมิ
ประเทศแบบสัมบูรณ์ [7]
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 กรอบอ้างอิงระบบดาวเทียมGNSS
ระบบกรอบอ้ า งอิ งที่ ใช้ อ้ า งอิ ง ตำแหน่ ง ดาวเที ย มจี พี เอส คื อ
World Geodetic System 1984 (WGS84) ประกอบด้ว ยทรงรี WG584
และแกนอ้างอิงสามมิติ XYZ มีจุดศูนย์กลางมวลของโลกเป็นจุดกำเนิดใน
ระบบพิกัด Geocentric Coordinate System โดยจุด origin อยู่ที่ Mass
Center ของโลก แกน X ผ่าน Greenwich Meridian แกน Z อยู่บนแกน
หมุน ของโลก (Conventional Terrestrial Pole : CTP) และแกน Y อยู่
บนระนาบศูนย์สูตรในระบบมือขวา (right-handed coordinate system)
เช่ น เดี ย วกั บ ตำแหน่ ง ดาวเที ย มในเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มจะมี
software แปลงพิกัดจากระบบพิกัดของดาวเทียมในแต่ละระนาบ มาเป็น
ระบบพิกัด Geocentric Coordinate System และนำข้อมูลจากเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมมาคำนวณปรับแก้โครงข่ายดาวเทียม (GNSS Network)
ในระบบพิกัดนี้ค่าที่ปรับแก้จากการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSSแล้ว จะแปลง
เป็ นระบบพิกัดภูมิศาสตร์คือ พิ กัดละติจู ด (Latitude) และพิกัดลองจิ จู ด
(Longitude) และความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) ซึ่งระบบพิกัด
ภู มิ ศ าสตร์ ส ามารถแป ลงเป็ นพิ กั ด ก ริ ด ในระบ บ UTM (Universal
Transverse Mercator) ได้ [3]
3.2.2 การหาระดับสูงจากการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
จากการรังวัดโครงข่ายดาวเทียมGNSS เมื่อปรับแก้โครงข่ายแล้ว
จะได้ค่าพิกัดละติจูด (Latitude) พิกัดลองจิจูด (Longitude) และความสูง
เหนือ ทรงรี h (Ellipsoidal height) ซึ่ งจากค่ าพิ กั ดละติจู ด และค่ าพิ กั ด
ลองจิ จู ด สามารถคำนวณหาค่ า ความสู ง จี อ อยด์ N (geoid height or
geoid undulation or geoid separation) จากโปรแกรมแบบจำลอง
จี อ อยด์ แ ล้ ว คำนวณ ห าค่ า ระดั บ สู ง H (Elevation or Orthometric
height) จ า ก ค ว า ม สั ม พั น ธ์ H = h – N ดั งแ ส ด งใน รู ป ที่ 1 เป็ น
ความสัมพันธ์ของทั้งสามค่าดังกล่าว [3]
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 ในพื้ น ที่ โครงการจะต้อ งสร้า งหมุ ดควบคุ มทางราบและทางดิ่ ง
จำนวน 6 หมุ ด ในแต่ละโครงการ เพื่ อ รังวัด หาค่า ระดับ สูงวิธีโครงข่ า ย
ดาวเทียมโดยยึดโยงกับหมุดหลักฐานทางราบ (หมุดจีพีเอส) ของกรมแผนที่
ทหารที่ทราบพิกัดละติจูดพิกัดลองจิจูดและความสูงเหนือทรงรี อย่างน้อย
1 หมุด แล้วตรวจสอบค่าระดับสูงกับหมุดระดับที่รังวัดโดยวิธีการระดับโดย
ยึดโยงค่าระดับมาจากหมุดหลักฐานระดับ จำนวน 1 หมุด
4.2 รังวัดโครงข่ายดาวเทียมของหมุดควบคุมทางราบและระดับ ด้วย
เทคนิค Relative Positioning วิธี Static โดยยึดโยงกับหมุดที่ทราบพิกัด
ทางราบและระดับ สูงให้ มี ค วามละเอี ย ดถู ก ต้ อ งเท่ า กั บ หรือ ดี ก ว่า ตาม
เก ณ ฑ์ Order C2-II ข อ งม าต รฐา น FGCC1989 (Federal Geodetic
Control Committee 1989) [1] และคำนวณปรับแก้โครงข่ายดาวเทียม
วิธี Least square คำนวณหาค่ า ความสู งจี อ อยด์ (Geoid Undulation)
จาก TGM2017 แล้ ว คำนวณหาค่ า ระดั บ สู งด้ ว ยวิ ธีโ ครงข่ า ยดาวเที ย ม
GNSS
4.3 รังวัดหาค่าระดับหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่งโดยวิธีการระดับ
ด้วยกล้อ งระดับ แบบดิจิทัล โดยยึดโยงค่าระดับ จากหมุดหลักฐานระดับ
แล้ ว คำนวณ ป รั บ แก้ ร ะดั บ สู ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารระดั บ (Closed Circuit
Differential Leveling) ให้ มี ความละเอี ย ดถู ก ต้อ งเท่ า กับ หรือ ดี ก ว่า 12
mm√K ตามเกณฑ์ ก ำหนดงานระดั บ ชั้ น ที่ 3 มาตรฐานวสท.[7] และ
มาตรฐาน FGCC1984 [2]
4.4 เปรียบเทียบผลการรังวัดค่าระดับสูงวิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSS
กับวิธีการระดับ
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Positioning วิธี Static รังวัดพร้อมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องรังวัด
ให้ ครบทุก หมุดเป็ นโครงข่ ายดาวเทีย ม (GNSS Network) ดังแสดงในรูป
ที่ 2

รูปที่ 2 โครงข่ายดาวเทียม

การรังวัดด้วยเทคนิคดังกล่าวเพื่อชดเชย ค่าคลาดเคลื่อนจากนาฬิกา
และเวลาในเครื่ อ งจี พี เ อส ค่ า การหั ก เหของแสงในชั้ น บรรยากาศ
ionospheric & tropospheric และค่าคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบอื่นๆ
โดยค่ามาตรฐานความถู ก ต้อ งทางตำแหน่งสัมพัท ธ์ที่ความเชื่อ มั่น 95%
(Accuracy Standards for Geometric Relative Positioning
Accuracy at 95% Confidence Level)จะต้ อ งเท่ า กั บ หรื อ ดี ก ว่ า 1 :
20,000 or 50 ppm. ตามเกณฑ์ Order C2-II ของมาตรฐานFGCC1989
(Federal Geodetic Control Committee 1989) [1] ดังแสดงในรูปที่ 3

5.ระเบียบวิธีวิจัย
ได้ดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ของโครงการศึกษาสำรวจออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยมอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดังนี้
5.1 การสร้างหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง
ได้สร้า งหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่งในพื้นที่โครงการ จำนวน 6
หมุ ด เป็ น หมุ ด ถาวร คื อ หมุ ด PRE HV01, หมุ ด PRE HV02, หมุ ด PRE
HV03, หมุ ด PRE HV04, หมุด PRE HV05 และหมุ ด PRE HV06 โดยรังวัด
เป็นโครงข่ายดาวเทีย ม (GNSS Network) ยึดโยงกับหมุ ดอ้างอิงทางราบ
และทางดิ่งของกรมแผนที่ทหารจำนวน1หมุดคือหมุดGPS3211ซึ่งแสดงค่า
พิ กั ด ละติ จู ด พิ กั ด ลองจิ จู ด และค่ า ความสู ง เหนื อ ทรงรี เป็ น งานรั งวั ด
ดาวเทีย มชั้น B ซึ่งมีความถู กต้องเท่ากับ 1 ppm. และใช้อ้ างอิงกับ หมุด
หลั ก ฐานระดั บ ของกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งจำนวน 1หมุ ด คื อ หมุ ด
มฐ.ผม.พร 9 - 72 โดยรังวัดวิธีการระดับเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบค่า
ระดับสูง
5.2 การรังวัดโครงข่ายดาวเทียม
ได้ ตั้ ง เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบ Geodetic GPS’s (Dual
frequency) จำนวนอย่างน้อย 3 – 4 เครื่อง เหนือหมุด GPS3211 และตั้ง
เห นื อ ห มุ ด ที่ สร้ า งขึ้ น ทั้ ง 6 ห มุ ด โดย รั ง วั ด ด้ ว ย เท คนิ ค Relative

รูปที่ 3 มาตรฐานความถูกต้องผลต่างระดับสำหรับความถูกต้องทางตำแหน่ง
สัมพัทธ์

5.3 การปรับแก้โครงข่ายดาวเทียมด้วยวิธีลิสท์สแควร์ (Least square
adjustment)
ได้รังวัดค่าพิกัดโดยโยงยึดกับหมุด GPS3211 ของกรมแผนที่ทหารโดย
ใช้ ค่ า พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ (Geodetic Coordinate) ซึ่ ง เป็ น พิ กั ด ทางราบ
(Horizontal) คื อ ค่ า พิ กั ด ละติ จู ด (latitude) และค่ า พิ กั ด ลองจิ จู ด
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(Longitude) บ น พื้ น ห ลั ก ฐานท รงรี WGS 84 และ ค่ า พิ กั ดท างดิ่ ง
(Vertical) คื อ ความสู ง เหนื อ ทรงรี (ค่ า h : Ellipsoidal height) เป็ น
โครงข่ายดาวเทียม (GNSS network) ใช้โปรแกรม Magnet Tool คำนวณ
และปรับ แก้โครงข่ ายดาวเทีย มด้วยวิธี ลิสท์สแควร์ โดยการ Fixed Both
(Horizontal and Vertical) ที่ ห มุ ด GPS3211 จากการคำนวณปรับ แก้
หมุ ด ทั้ ง 6 มี ค่ า คลาดเคลื่ อ นบรรจบทางราบและระดั บ ในแต่ ล ะ Loop
ต่ ำ สุ ด เท่ า กั บ 0.21 ppm (ราบ) 0.84 ppm (ระดั บ ) และสู ง สุ ด เท่ า กั บ
6.78 ppm (ราบ) 3.44 ppm (ระดั บ ) ซึ่ งมี ค วามละเอี ย ดถู ก ต้ อ งดี ก ว่ า
1 : 20,000 หรือ 50ppm ตามเกณฑ์ Order C1-II มาตรฐานของ FGCC
1989 [1] ได้แสดงค่าพิกัดทางราบเป็นพิกัด ภูมิศาสตร์ในระบบ Geodetic
Coordinate บนพื้นหลักฐานWGS84 และค่าความสูงเหนือทรงรี ดั งแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพิกัดภูมิศาสตร์และความสูงเหนือทรงรี
Name

WGS84 Latitude

WGS84
Longitude

WGS84
Ell.Height (m)

GPS3211
PRE HV01
PRE HV02
PRE HV03
PRE HV04
PRE HV05
PRE HV06

18°10'18.27906"N
18°08'58.09726"N
18°09'02.33268"N
18°08'31.68521"N
18°08'33.02734"N
18°08'02.56483"N
18°08'01.92705"N

100°10'21.72190"E
100°08'16.04859"E
100°08'16.04950"E
100°07'49.25139"E
100°07'47.98079"E
100°07'31.03176"E
100°07'27.27366"E

122.950
117.789
117.801
116.815
116.706
118.112
118.109
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รูปที่ 4 การนำเข้าข้อมูลและการแสดงผลค่าความสูงจีออยด์ในโปรแกรม
คำนวณของTGM2017

ค่ า ความสู ง เหนื อ จี อ อยด์ TGM2017ของแต่ ล ะหมุ ด ที่ ค ำนวณจาก
โปรแกรมได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 พร้อมได้แสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด
และลองจิจูด ไว้ด้วย
ตารางที่ 2 คำนวณหาค่าความสูงยีออยด์จากTGM2017
Point
GPS3221
PREHV01
PREHV02
PREHV03
PREHV04
PREHV05
PREHV06

Latitude
(Degrees)
18.17174418
18.14947164
18.15064797
18.14213496
18.14250808
18.13404598
18.13386878

Longitude
(Degrees)
100.1727005
100.1377911
100.1377915
100.1303475
100.1299942
100.1252865
100.1242425

Geoid Undulation
N
-35.9380
-36.0020
-36.0030
-36.0059
-36.0068
-36.0047
-36.0062

5.5การหาค่าระดับสูงโดยวิธีโครงข่ายดาวเทียมGNSS
จากการรังวัดและปรับแก้โครงข่ายดาวเทียม GNSS จะได้ค่าความสูง h
เหนือทรงรี (Ellipsoidal height) ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 และค่าความ
สูงเหนือจีออยด์หาได้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
และคำนวณหาค่ า ระดั บ สู ง (Elevation) ของหมุ ด GPS3221 จาก
H = h – N ให้เป็นค่า Fixed และจุดอื่นๆก็สามารถคำนวณหาค่าระดับสูงได้
เช่นเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 3

5.4 การหาค่าความสูงเหนือจีออยด์ (Geoid Undulation)
ในการคำนวณหาค่าความสูงเหนือจีออยด์ (Geoid Undulation) ของ
แต่ละหมุด จากโปรแกรมการคำนวณของแบบจำลอง TGM2017 เพื่อให้
เป็นไปตามรูปแบบของโปรแกรมคำนวณ จะต้องจัดชื่อของแต่ละหมุดให้
อัก ษรและตัวเลขเรียงต่อกันโดยไม่เว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายขั้ นไว้ ค่า
พิกัดภูมิศาสตร์ (Geodetic Coordinates) คือค่าละติจูด (Latitude) และ
ค่าลองจิจูด (Longitude) จะต้องแปลงหน่วยเป็นองศามีจุดทศนิยม (ควรใช้
ทศนิยมไม่น้อยกว่า 8 ตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกันกับค่าพิกัดที่มีความ
ละเอียดหน่วยฟิลิปดาทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เมื่อนำชื่อหมุด ค่าพิกัดละติจูด
และค่า พิ กั ดลองจิ จู ด โดยจั ดเป็ น สดมภ์ ที่ 1 สดมภ์ ที่ 2 และสดมภ์ ที่ 3
ตามลำดับ รวมจำนวน 3 สดมภ์ โดยการนำเข้ า INPUT DAT แล้ว เมื่ อ
ประมวลผล จะปรากฏผลเป็น OUTPUT DAT แสดงผลเป็น 4 สดมภ์ คือ
สดมภ์ ที่ 1 เป็ น ชื่อ หมุ ด สดมภ์ ที่ 2 เป็ น ค่า ละติจู ด สดมภ์ ที่ 3 เป็ น ค่ า
ลองจิจูด และสดมภ์ที่ 4 เป็นค่าความสูงเหนือจีออยด์ เป็นไปตามรูปแบบ
ของโปรแกรมคำนวณ โดยไม่มีหัวเรื่อง ดังแสดงในรูปที่ 4

ตารางที่ 3 ค่าระดับสูงโดยวิธีโครงข่ายดาวเทียมGNSS
Point
Name
GPS 3221
PRE HV 01
PRE HV 02
PRE HV 03
PRE HV 04
PRE HV 05
PRE HV 06

Geoid undulation Ellipsoidal height Elevation
N
h
H
-35.938
122.950
158.888
-36.002
117.790
153.792
-36.003
117.802
153.805
-36.006
116.815
152.821
-36.007
116.737
152.744
-36.005
118.126
154.131
-36.006
118.101
154.107

Remark
Fixed

5.6 การหาค่าระดับสูงโดยวิธีการระดับ
ได้รังวัดหาค่าระดับสูงหมุดควบคุมทางราบและระดับ ทั้ง 6 หมุดโดย
วิธีก ารระดั บ (Closed Circuit Differential Leveling) ด้ ว ยกล้ อ งระดั บ
แบบดิจิทัล (Digital Level) โดยโยงยึดค่าระดับ สูงจากหมุดหลักฐานทาง
ราบและระดับ เฉลิม พระเกีย รติ ข องกรมโยธาธิก ารและผังเมือ ง มฐ.ผม.
หมายเลข พร 9 -72 โดยมีค่าระดับ 0+000 ที่น้ำทะเลปานกลาง (รทก)
หมุดดังกล่าวมีค่าระดับสูงเหนือน้ำทะเลปานกลางเท่าดับ 155.0665 เมตร
โดยมีค่าคลาดเคลื่อนบรรจบเท่ากับ 11.1 มม. ซึ่งมีความละเอียดถูกต้อ ง
ดี ก ว่ า 12 mm√K = 31.1 มม. ตามเกณฑ์ ก ำหนดงานระดั บ ชั้ น ที่ 3
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มาตรฐานวสท. [7] และมาตรฐานFGCC1984 [2] มีค่าระดับสูงดังที่แสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คำนวณค่าระดับสูงวิธกี ารระดับ
Elevation
By Digital Level
155.0665
153.785
153.796
152.849
152.775
154.159
154.149

Point Name
มฐ.ผม.พร9 -72
PRE HV 01
PRE HV 02
PRE HV 03
PRE HV 04
PRE HV 05
PRE HV 06

Remark
Fixed

5.7 การเปรียบเทียบค่าระดับสูง
จากการรังวัด หาค่ า ระดั บ สูงโดยวิธี โครงข่ า ยดาวเที ย ม GNSS และ
วิ ธี ก ารระดั บ (Closed Circuit Differential Leveling) เมื่ อ นำค่ า มา
เปรียบเทียบผลการรังวัดค่าระดับสูงจากหมุดที่รังวัดในโครงการทั้งหมด 6
หมุด โดยวิธีการรังวัดทั้งสองวิธีมีค่าคลาดเคลื่อน (Discrepancy) ดังแสดง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าระดับสูงวิธโี ครงข่ายดาวเทียมและวิธีการระดับ
Point Name

Elevation
By GNSS

By Digital Level

Discrepancy

PRE HV 01

153.792

153.785

0.007

PRE HV 02

153.805

153.796

0.009

PRE HV 03

152.821

152.849

0.028

PRE HV 04

152.744

152.775

0.031

PRE HV 05

154.131

154.159

0.028

PRE HV 06

154.107

154.149

0.042

Maximum

0.042

Minimum

0.007

Mean error

0.024

RMSE

0.027

SD

0.014
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วิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSSจากหมุด GPS3221 มายังหมุด PRHV06 ซึ่ง
อยู่ไกลสุดแล้วหากได้มีการรังวัดหาค่าระดับสูงโดยวิธีการระดับจากหมุด
GPS3221 มายังหมุด PRHV06 ซึ่งหมุดดังกล่าวได้หาค่าระดับสูงโดยวิธีการ
ระดับโดยโยงยึดมาจากหมุดมฐ.ผม.9-72 เพื่อเปรียบเทียบค่าระดับสูงของ
หมุดดังกล่าวอยู่แล้ว และโดยที่ระยะทางระหว่างหมุ ดทั้งสองห่างกันเท่ากับ
6.662 กิโลเมตร ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ตามเกณฑ์กำหนดงานระดับชั้น
ที่ 3 มาตรฐานวสท. [7] และมาตรฐานFGCC1984 [2] เท่ากับ 12 mm√K
= 0.012√6.622 = 0.031 เมตร ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สำหรับหมุดอื่นๆ
ได้แ สดงรายละเอี ย ดไว้ในตารางที่ 6 เนื่ อ งจากค่า RMSE เท่ ากับ 0.027
เมตร มีค่าน้อยกว่าค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สูงสุดซึ่งเท่ากับ 0.031 เมตร
แสดงว่าหมุดที่ ทดสอบโดยการรังวัดวิธีโครงข่ ายดาวเทีย ม GNSS อยู่ใน
เกณฑ์งานที่ยอมรับได้คือเกณฑ์กำหนดงานระดับชั้นที่ 3 มาตรฐานวสท. [7]
และ มาตรฐาน FGCC1984 [2]
ตารางที่ 6 ค่าคลาดเคลือ่ นระดับสูงและค่าคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับ
Point
PRE HV 01
PRE HV 02
PRE HV 03
PRE HV 04
PRE HV 05
PRE HV 06

Distance from
GPS3221, km.
4.440
4.369
5.551
5.557
6.524
6.622

Discrepancy, m

Allowable error, m

0.007
0.009
0.028
0.031
0.028
0.042

0.025
0.025
0.028
0.028
0.031
0.031

6.ผลการวิจัย

5.8 การวิเคราะห์ผล
ค่าระดับสูงจากการรังวัดโดยวิธี ดาวเทียมGNSS จำนวน 6 หมุด ดังได้
แสดงไว้ในตารางที่ 3 และค่าระดับสูงซึ่งรังวัดโดยวิธีการระดับดังได้แสดงไว้
ในตารางที่ 4 เมื่อ ได้เปรีย บเทีย บค่าระดั บ สูงทั้ งสองวิธี ดังได้แ สดงไว้ใน
ตารางที่ 5 จะเห็ น ได้ ว่าค่ า ระดับ สู งจากการรังวัดวิธีโครงข่ า ยดาวเที ย ม
GNSSและวิ ธี ก ารระดั บ (Closed Circuit Differential Leveling) มี ค่ า
ต่างกันสูงสุด 0.042 เมตร ค่าต่างกันต่ำสุด 0.007 เมตร ค่าคลาดเคลื่อ น
เฉลี่ยเท่ากับ 0.024 เมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.014 เมตร และ
มีค่า RMSE เท่ากับ 0.027 เมตร และโดยที่ได้หาค่าระดับสูงจากการรังวัด

ในการศึกษาโครงการนี้ ค่าระดับสูงที่รังวัดโดยวิธีโครงข่ายดาวเทียม
GNSS มีความละเอียดถูกต้องอยู่ในเกณฑ์งานระดับชั้นที่ 3 ตามมาตรฐาน
ของวสท. และFGCC1984 และโดยที่โครงการนี้จะต้องรังวัดค่าพิกัดทาง
ราบและระดับสูงของหมุดควบคุม เพื่อใช้อ้างอิงในการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยมอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ซึ่งได้ใช้วิธีโครงข่าย
ดาวเที ย ม (GNSS Network) หาพิ กัด ทางราบของหมุ ด ควบคุม ดั งกล่ า ว
การหาค่าระดับโดยวิธี GNSS ควบคู่กับการหาค่าพิกัดทางราบ มาใช้แทน
การหาค่าระดับด้วยวิธีการระดับ (Closed Circuit Differential Leveling)
ซึ่งต้องตั้งกล้องระดับ และอ่านค่าไม้ระดับ เป็ นจำนวนมากๆจุ ด และต้อ ง
รังวัดมาตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนที่หมุดหลักฐานระดับอ้างอิงเป็นระยะทาง
รวม 6.722 กิโลเมตร ทำให้เสียเวลาในการทำงานมาก การหาระดับสูงวิธี
โครงข่ายดาวเทียม GNSS มาใช้แทนวิธีการระดับ จึงเหมาะสำหรับโครงการ
นี้มาก

7.ข้อเสนอแนะ
7.1 ในการสำรวจเพื่อออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง การที่จะหา
ค่าระดับ สูงโดยวิธีโครงข่ ายดาวเทีย มGNSSมาแทนวิธีก ารระดับ ควรใช้
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS receivers) อย่างน้อย 3 –4 เครื่อง มา
ใช้ รั ง วั ด หาพิ กั ด ทางราบและระดั บ โดยเทคนิ ค Relative Positioning
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รังวัดวิธี Static อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ซึ่งปกติจำเป็นต้องหาค่าพิกัดทางราบ
มาอ้างอิงในการใช้งานอยู่แล้ว
7.2 การหาค่าระดับสูงของหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่งในโครงการ
สำรวจออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรม โดยวิธีโครงข่ายดาวเทียมGNSS
เป็นการลดขั้นตอนการหาค่าระดับโดยวิธีการระดับ ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว
ขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมาก
7.3 ในการรังวัดโครงข่ายดาวเทียม GNSS เพื่อหาค่าพิกัดทางราบ และ
ระดั บ สู ง ของหมุ ด ควบคุ ม ในงานออกแบบรายละเอี ย ดและก่ อ สร้ า ง
ค่าคลาดเคลื่อนทางราบและระดับที่ยอมให้ควรอยู่ใน Order C2 – II หรือ
ดีกว่า นั่นคือค่าคลาดเคลื่อนทางราบและทางดิ่งจะต้องเท่ากับหรือดีกว่า
1 : 20,000 หรือ50 ppm.
7.4 ในการศึกษาเปรียบเทียบค่าระดับสูง ด้วยวิธีการระดับ กล้องระดับ
ที่นำมาใช้จะต้องมีความละเอี ยดและวิธีก ารรังวัดตามเกณฑ์ก ำหนดงาน
ระดับชั้นที่ 3
7.5 ควรจะได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการรั ง วั ด หาค่ า ระดั บ สู ง ด้ ว ยวิ ธี
โครงข่ายดาวเทียม GNSS และวิธีการระดับในหลายๆภูมิประเทศที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น และมีระดับความสูงต่ำที่แตกต่างกันมาก
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บทคัดย่อ
ในโครงการได้มีการสร้างหมุดควบคุมทางราบและหมุดควบคุมทางดิ่ง
จำนวน สี่ หมุดกระจายในพื้นที่โครงการโดยโยงยึดกับหมุดหลักฐานของ
กรมทางหลวงชนบทจำนวน สอง หมุดมีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ Order
C1-II ของ FGCC1989 ได้ทำแผนที่โดยการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้
คนขับและใช้โปรแกรม Pix 4D. ในการประมวลผลค่าพิกัดและระดับของ
วัตถุและพื้นดินหาได้จากภาพออร์โธ และหาโดยRobotic Total Station
และวิธี RTKจากการตรวจสอบความถู ก ต้อ งแผนที่ จำนวน 9 จุ ดแผนที่ มี
ความถูกต้องเทียบเท่าแผนที่มาตราส่วน 1: 500ตามมาตรฐาน วสท. และ
ASPRS โดยความถูกต้องแผนที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% และได้มีการลง
ตำแหน่ งอาคารตามพิ กั ด ที่ ได้ อ อกแบบไว้ จ ำนวน 11 จุ ด ที่ ระดั บ ความ
เชื่อมั่น 95%ตามมาตรฐานวสท. และตามมาตรฐาน FGDC
คำสำคัญ : ภาพออร์โธ, ความถูกต้องแผนที่, การลงตำแหน่ง

Abstract
Setting four horizontal and vertical control points
distributed over the project area, reference to two GPS
monuments of Department of Rural Roads. The accuracy of
control points are better than Order C1-II of FGCC1989.
Photogrammetric mapping by drone and Pix 4D Program. For
mapping, coordinates and elevations of objects and ground
points are determined from Orthophotos and also by Robotic
Total Station and by RTK. By checking 9 well-defined points,
map accuracy conforms to Equivalent Map Scale 1:500 for
Standards of EIT and ASPRS at 95% confidence level. And
setting out coordinates of buildings as specified in designed

map for 11 points at 95% confidence level, conforming to
Standards of EIT and FGDC Geospatial Positioning Standards.
Keywords : Orthophotos, Map accuracy, Setting out coordinates

1. คำนำ
ในปัจจุบันการสำรวจทำแผนที่โดยการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้
คนขับ ได้มีการนำมาใช้ในการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโดยมีความ
ถูกต้องดีกว่ามาตรฐานแผนที่มาตราส่วน 1 : 500 ซึ่งเป็นแผนที่ที่ใช้ในการ
ใช้ในการออกแบบรายละเอียดตามมาตรฐาน ASCE [1] อีกทั้งได้มีการใช้
เครื่องมือการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GNSS ในการทำหมุดควบคุม
ทางราบและทางดิ่งโดยวิธีสถิต (Static) ซึ่งมีความถูกต้องทางราบดีกว่า 50
ppm ตามมาตรฐาน FGCC 1989 [2] และมีความถูกต้องทางดิ่งตามเกณฑ์
งานระดับชั้นที่ 3 ตามมาตรฐาน FGCC 1984 [3] และมาตรฐานวสท. [9]
และได้มีการใช้เครื่องรับสัญ ญาณดาวเทีย มรังวัดวิธี RTK รวมทั้งใช้กล้อ ง
รังวัดแบบเบ็ดเสร็จ (Robotic Total Station) เก็บรายละเอียดในการทำ
แผนที่ และลงตำแหน่งก่อสร้าง เนื่องจากสามารถรังวัดหาพิกัดและระดับได้
อย่างรวดเร็วมีความถูกต้องสูงและได้มาตรฐานการรังวัด
จึงได้ทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่โครงการโรงโม่สุราษฎร์ผาทอง อำเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสร้างหมุดควบคุมทางราบและหมุด
ควบคุมทางดิ่งจำนวนสี่ หมุด กระจายในพื้นที่ โครงการโดยโยงยึดกับหมุด
หลักฐานของกรมทางหลวงชนบทจำนวนสองหมุดได้ทำแผนที่สำหรับการ
ออกแบบรายละเอียดโดยการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับ
การใช้ก ล้ อ งรังวัด แบบเบ็ ดเสร็จ (Total Station) และเก็บ รายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในการทำแผนที่ และลงตำแน่งก่อสร้างตามพิกัดที่ได้ออกแบบไว้ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของวสท.หรือมาตรฐานสากล
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและรังวัดหาพิกัดทางราบ และระดับสูงของหมุดควบคุม
ทางราบ และหมุดควบคุมทางดิ่งในพื้ นที่โครงการโรงโม่ สุราษฎร์ผาทอง
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโยงยึดกับหมุดหลักฐานของกรม
แผนที่ทหารหรือหน่วยราชการที่เชื่อถือได้
2. เพื่อทำแผนที่สำหรับการออกแบบก่อสร้างในพื้นที่โครงการ โดยการ
บิ นถ่า ยภาพด้วยอากาศยานไร้คนขั บ และเก็บ รายละเอี ย ดเพิ่มเติมด้ว ย
กล้ อ งรังวั ด แบบเบ็ ด เสร็ จ (Total Station) และวิ ธี RTK ให้ ได้ แ ผนที่ ที่ มี
ความถูกต้องตามมาตรฐานวสท. และมาตรฐานASPRS
3. เพื่อลงตำแหน่งก่อสร้างอาคารตามพิกัดที่ได้ออกแบบไว้ให้ได้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ตามมาตรฐานวสท. และมาตรฐานFGDC

3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 งานวิจัยที่ผ่านมา
เล็ก จูฑะสุต (2527) ได้ศึกษาการสำรวจและออกแบบแนวสายส่งศักย์
สูงโดยเทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่าย พบว่าการเปรียบเทียบจากแผนที่
และรูปตัดตามแนวด้วยเทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่าย ให้ผลใกล้เคียงกับ
การสำรวจภาคพื้นดิน[11]
ศิริพ ร ตรีธาร ดีบุ ญ เมธากุลชาติ และวัชรินทร์ วิทยกุล (2561) ได้
ศึก ษาความถู ก ต้อ งของการรังวัดด้ วยภาพถ่ า ยจากอากาศยานไร้คนขั บ
สำหรับงานออกแบบเรขาคณิต พบว่า จากการประมวลผลภาพถ่ายโดยใช้
UAV ที่ ร ะดั บ ความสู งบิ น 95 เมตร ได้ ค่ า ความถู ก ต้ อ งทางราบเท่ า กั บ
4 เซนติเมตร และค่าความถูกต้องทางดิ่งเท่ากับ 5 เซนติเมตร ซึ่งมีความ
ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานของงานสำรวจภู มิ ป ระเทศสำหรั บ งานออกแบบ
รายละเอียด [12]
ชัยวัฒน์ พรมทองและคณะ (2548) ได้รายงานการวิจัยเรื่องค่าความสูง
ออร์โธเมตริกจากการสำรวจด้วยดาวเทียม GPS ในประเทศไทย ได้รายงาน
ผลการวิจัย สรุปได้ว่าค่าความสูงออร์โธเมตริกที่ใช้จากการปรับแก้โครงข่าย
หมุ ด หลั ก ฐานระบบ GPS ทั้ งประเทศ ไม่ ส ามารถนำไปใช้ แ ทนการวั ด
ระดับชั้นที่ 3 ได้ แต่อาจนำไปใช้ในการสำรวจหาความสูงออร์โธเมตริกใน
เฉพาะพื้นที่ที่มีขนาดไม่กว้างนักได้ [8]
วั ช โรตม์ พั น โยธา (2561) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ความถู ก ต้ อ งค่ า
ระดับสูงภูมิประเทศโดยใช้แบบจำลองจีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศ
ไทยในพื้นที่ติดตามการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
ค่ า ระดั บ สู ง ภู มิ ศ าสตร์ ที่ รั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย ม GNSS แบบสถิ ต มี ค่ า
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean error) เท่ากับ 0.017 เมตร และค่าคลาดเคลื่อน
กำลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.085 เมตร โดยวิธีการหาค่าระดับสูงภูมิ
ประเทศแบบสัมบูรณ์ [10]
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 กรอบอ้างอิงระบบดาวเทียม GNSS
ระบบกรอบอ้ า งอิ งที่ ใช้ อ้ า งอิ ง ตำแหน่ ง ดาวเที ย มจี พี เอส คื อ
World Geodetic System 1984 (WGS84) ประกอบด้ว ยทรงรี WG584
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และแกนอ้างอิงสามมิติ XYZ มีจุดศูนย์กลางมวลของโลกเป็นจุดกำเนิดใน
ระบบพิกัด Geocentric Coordinate System โดยจุด origin อยู่ที่ Mass
Center ของโลก แกน X ผ่าน Greenwich Meridian แกน Z อยู่บนแกน
หมุน ของโลก (Conventional Terrestrial Pole : CTP) และแกน Y อยู่
บนระนาบศูนย์สูตรในระบบมือขวา (right-handed coordinate system)
เช่ น เดี ย วกั บ ตำแหน่ ง ดาวเที ย มในเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มจะมี
software แปลงพิกัดจากระบบพิกัดของดาวเทียมในแต่ละระนาบ มาเป็น
ระบบพิกัด Geocentric Coordinate System และนำข้อมูลจากเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมมาคำนวณปรับแก้โครงข่ายดาวเทียม (GNSS Network)
ในระบบพิ กัดนี้ค่าที่ ป รับ แก้จากการรังวัดด้ว ยดาวเทีย ม GNSS แล้ว จะ
แปลงเป็ น ระบบพิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ คื อ พิ กั ด ละติ จู ด (Latitude) และพิ กั ด
ลองจิ จู ด (Longitude) และความสูงเหนือ ทรงรี (Ellipsoidal height) )
ซึ่ ง ระบบพิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ ส ามารถแปลงเป็ น พิ กั ด กริ ด ในร ะบบUTM
(Universal Transverse Mercator) ได้ [5]
3.2.2 การหาระดับสูงจากการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
จากการรังวัดโครงข่ายดาวเทียม GNSS เมื่อปรับแก้โครงข่ายแล้ว
จะได้ค่าพิกัดพิกัดละติจูด (Latitude) และพิกัดลองจิจูด (Longitude) และ
ความสูงเหนือทรงรี h (Ellipsoidal height) ซึ่งจากค่าพิกัดละติจูด และค่า
พิกัดลองจิ จูดสามารถคำนวณหาค่าความสูง จีออยด์ N (geoid height or
geoid undulation or geoid separation) จากโปรแกรมแบบจำลอง
จี อ อยด์ แ ล้ ว คำนวณ ห าค่ า ระดั บ สู ง H (Elevation or Orthometric
height) จ า ก ค ว า ม สั ม พั น ธ์ H = h – N ดั งแ ส ด งใน รู ป ที่ 1 เป็ น
ความสัมพันธ์ของทั้งสามค่าดังกล่าว [5]

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับ ค่าความสูงเหนือทรงรี และค่าความ
สูงเหนือจีออยด์

3.3 มาตรฐานถู ก ต้ อ งแผนที่ (Accuracy Standards for Mapping)
[1][9]
มาตรฐาน ASPRS (The American Society for Photogrammetry
and Remote Sensing) ได้กำหนดมาตรฐานความถูกต้องของแผนที่เป็น
ดังนี้
3.3.1 ความถูกต้องทางราบ (Horizontal Accuracy)
ASPRS 2014 ได้ ก ำหนดให้ ค่ า คลาดเคลื่ อ นที่ รั ง วั ด จากจุ ด
ตรวจสอบที่ เด่ น ชั ด (Well – defined points) โดยคำนวณค่ า RMSEx
และRMSEy จะต้องมีความถูกต้องเท่ากับหรือดีกว่า 0.25 มม. คูณส่วนกลับ
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มาตราส่ ว นแผนที่ (ให้ เป็ น X) สำหรั บ แผนที่ ที่ เป็ น Hard Copy และ
เนื่องจากปัจจุบันแผนที่เป็น Soft Copy หรือเป็นแผนที่ดิจิทัล หรือแผนที่
ภ า พ ถ่ า ย อ อ ร์ โธ (Orthophoto map) โด ย ที่ FGDC (The Federal
Geographic Data Committee) ได้ก ำหนดมาตรฐานความถู ก ต้ อ งของ
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (NSSDA : National Standard for Spatial Data
Accuracy) นั่ น คื อ RMSEx≤X, RMSEy≤X แ ละ RMSEr≤ 1.414X และ
ความถูกต้องทางราบที่ระดับความเชื่อมั่น 95 (Horizontal Accuracy at
95 % Confidence Level) ≤ 2.448*X
3.3.2 ความถูกต้องทางดิ่ง(Vertical Accuracy)
ASPRS 2014 ได้กำหนดให้ค่า RMSEz ต้องดีกว่าหรือเท่ากับ 1
ใน 3 ของช่ ว งเส้ น ชั้ น ความสู ง (Contour Interval) (ให้ X = 1/3*C.I.)
สำหรั บ พื้ น ดิ น ที่ ไม่ มีพื ชปกคลุ ม และความถู ก ต้ อ งทางดิ่ งที่ ระดั บ ความ
เชื่อมั่น95 (Vertical Accuracy at 95 % Confidence Level) ≤ 1.96*X
ตัว อย่ า ง แผนที่ ต ามมาตรฐานวสท [9] และมาตรฐาน ASPRS
สำหรับ แผนที่ ม าตราส่ ว น 1 : 500 และช่ ว งเส้ น ชั้ น ความสู ง (Contour
Interval) เท่ากับ 0.25เมตร ค่า RMSEx และ RMSEy จะต้องมีค่าน้อยกว่า
หรื อ เท่ า กั บ ค่ า ถู ก ต้ อ งทางราบ 0.125 เมตร สำหรั บ Class 1 และค่ า
RMSEz จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าถูกต้องทางดิ่ง คือ1 ใน 3 ของ
ช่วงเส้นชั้นความสูง หรือ 0.083 เมตร ซึ่งจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ค่ า ความถู ก ต้ อ งทางราบ 0.306 เมตรที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% และ
จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าความถูกต้องทางดิ่ง 0.163 เมตร ที่ความ
เชื่ อ มั่ น 95 % ต าม ม าตรฐาน FGDC : Federal Geographic Data
Committee แ ล ะ NSSDA : National Standard for Spatial Data
Accuracy [4]
3.4 การลงตำแหน่ งด้ว ยกล้อ งรังวั ดแบบเบ็ ดเสร็จ (Robotic Total
Station)
ในการลงตำแหน่งอาคารหรือเครื่องจักรด้วยกล้องรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ
(Robotic Total Station) เพื่อให้ ก ารลงตำแหน่งมีความเชื่อ มั่นในระดับ
95 % [5] จะต้องทราบ ค่าคลาดเคลื่อนทางระยะที่ยอมให้เป็นเท่าใด และ
ความคลาดเคลื่ อ นของกล้ อ งเป็ น เท่ า ใด รูป ที่ 2 แสดงค่ า คลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานวงรี a และ bและค่าคลาดเคลื่อนวงรีที่ความเชื่อมั่น 95 %

รูปที่ 2 วงรีคลาดเคลือ่ น

ซึ่งยกตั ว อย่า งอธิบ ายดั งนี้ ถ้ า ค่ า คลาดเคลื่ อ นทางระยะ (Position
Accuracy) เท่ากับ 0.025 เมตร ดังนั้นค่าคลาดเคลื่อนทางพิกัดจะเท่ากับ
0.025/√2 เท่ า กั บ 0.018 เมตรถ้ า ต้ อ งการรั งวั ด เพื่ อ ลงพิ กั ด ให้ มี ค วาม
เชื่อมั่น 95 % ค่าคลาดเคลื่อนในการลงพิกัดจะต้อ งเท่ากับหรือ น้อยกว่า
(ดีกว่า) 0.018/2.4477 หรือ 0.007 เมตร และถ้า กล้อ งมีความละเอี ย ด
ถู ก ต้ อ ง 5 ฟิ ลิ ป ดา ระยะทางไกลสุ ด จากจุ ด ตั้ ง กล้ อ งต้ อ งไม่ เกิ น กว่ า
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0.007/tangent (5second) เท่า กั บ 297 เมตร ที่ ในระดับ ความเชื่ อ มั่ น
95 %

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 สร้างหมุดควบคุมทางราบและระดับ จำนวน 4 หมุด เพื่อเป็นหมุด
ควบคุ ม ทางราบและหมุ ด ควบคุ ม ทางดิ่ ง ในการทำแผนที่ ส ำหรั บ การ
ออกแบบก่อสร้าง และลงตำแหน่ งก่อสร้างในพื้นที่โครงการโรงโม่ สุราษฎร์
ผาทอง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.2 รังวัดโครงข่ายดาวเทียมของหมุดควบคุมทางราบและหมุดควบคุม
ทางดิ่งด้วยเทคนิค Relative Positioning วิธี Static โดยยึดโยงกับหมุดที่
ทราบพิกัดทางราบและระดับ ให้มีความละเอียดถูกต้องเท่ากับหรือดีกว่า
ตามเกณฑ์ Order CI ของมาตรฐาน FGCC1989 (Federal Geodetic
Control Committee 1989) [1] และคำนวณปรับแก้โครงข่ายดาวเทียม
วิ ธี Least square ค ำ น ว ณ ห า ค่ า ค ว า ม สู งเห นื อ จี อ อ ย ด์ (Geoid
Undulation) จาก TGM2017 แล้วคำนวณหาค่าระดับสูงด้วยวิธีโครงข่าย
ดาวเทียม GNSS
4.3 ทำแผนที่ ภ าพถ่ า ยออร์ โ ธ (Orthophoto Map) สำหรั บ การ
ออกแบบก่อสร้างโดยการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
และเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยกล้องรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ
4.4 ลงตำแหน่งก่อสร้างตามพิกัดที่ได้ออกแบบไว้ ให้การลงตำแหน่งมี
ความเชื่อมั่นในระดับ 95 %

5.ระเบียบวิธีวิจัย
ดำเนินงานในพื้นที่ของโครงการโรงโม่สุราษฎร์ผาทองอำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
5.1 การสร้างหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง
ได้สร้า งหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่งในพื้นที่โครงการ จำนวน 4
หมุด คือ หมุด PT−01หมุด PT−02หมุดPT−03 และหมุด PT−04 โดยยึด
โยงกับ หมุดหลักฐานของกรมทางหลวงชนบทจำนวน2หมุดคือ หมุด SNI0043 และหมุ ด SNI-0046 เป็ น งานรั ง วั ด โครงข่ า ยดาวเที ย ม (GNSS
Network)
5.2 การรังวัดโครงข่ายดาวเทียม
ได้ ตั้ ง เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบ Geodetic GPS’s (Dual
frequency) จำนวนอย่างน้อย 4 - 6 เครื่องโดยตั้งเหนือหมุดหลักฐานของ
กรมทางหลวงชนบทคือหมุด SNI-0043 และหมุดSNI-0046 และตั้งเหนือ
หมุดที่สร้างขึ้นทั้ง 4 หมุด โดยรังวัดด้วยเทคนิค Relative Positioning วิธี
Static รังวัดพร้อมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องรังวัดให้ครบทุกหมุด
เป็นโครงข่ายดาวเทียม (GNSS Network) ดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4

SGI10-3

1987

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 3 โครงข่ายดาวเทียมSNI-0043 SNI-0046 ยึดโยงมายังหมุดในโครงการ

รูปที่ 5 มาตรฐานความถูกต้องผลต่างระดับสำหรับความถูกต้องทางตำแหน่ง
สัมพัทธ์

รูปที่ 4 โครงข่ายดาวเทียมหมุดในโครงการยึดโยงมายัง SNI-0043 SNI-0046

การรังวัดด้วยเทคนิคดังกล่าวเพื่อชดเชย ค่าคลาดเคลื่อนจากนาฬิกา
และเวลาในเครื่ อ งจี พี เ อส ค่ า การหั ก เหของแสงในชั้ น บรรยากาศ
ionospheric & tropospheric และค่าคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบอื่นๆ
โดยค่ามาตรฐานความถูกต้องสำหรับความถูกต้องทางตำแหน่งสัมพัทธ์ที่
ความเชื่ อ มั่ น 95% (Accuracy Standards for Geometric Relative
Positioning Accuracy at 95% Confidence Level ) จะต้องเท่ากับหรือ
ดี ก ว่ า 1 : 20,000 or 50 ppm ตามเกณฑ์ Order C2-II ของมาตรฐาน
FGCC1989 (Federal Geodetic Control Committee 1989) [2] ดั ง
แสดงในรูปที่ 5

5.3 ปรับ แก้ โ ครงข่ า ยดาวเที ย มด้ ว ยวิ ธีลิ ส ท์ ส แควร์ (Least square
adjustment)
ได้รังวัดค่า พิกัดทางราบโดยโยงยึดกับ หมุด หลัก ฐานSNI-0043 และ
SNI-0046 ขอ งกรมท างห ลวงชนบ ท โดยใช้ ค่ า พิ กั ด ยู ที เ อ็ ม (UTM
Coordinate) บนพื้นหลักฐานทรงรี WGS 84 และค่าระดับสูง (Elevation)
เป็ น โครงข่ า ยดาวเที ย ม (GNSS network) ใช้ โ ปรแกรม Magnet Tool
ร่ว มกับ TGM2017 คำนวณและปรับ แก้โ ครงข่ า ยดาวเที ย มด้ว ยวิธี ลิ สท์
สแควร์ โดยFixed Both (Horizontal and Vertical) ที่ ห มุ ด หลั ก ฐาน
SNI-0043 และSNI-0046 จากการคำนวณ ป รั บ แก้ ห มุ ด ทั้ ง 4 มี ค่ า
คลาดเคลื่ อ นบรรจบทางราบและระดั บ ในแต่ ล ะ Loop ต่ ำ สุ ด เท่ า กั บ
0.03ppm (ราบ) 0.05 ppm (ระดับ ) และสูงสุดเท่ากับ 5.27ppm (ราบ)
30.90 ppm (ระดับ) ซึ่งมีความละเอียดถูกต้องดีกว่า 1 : 20,000 หรือ 50
ppm ตามเกณฑ์ Order C1-II ของมาตรฐานของ FGCC 1989 ได้แสดงค่า
พิ กั ด กริ ด ยู ที เอ็ ม (UTM Coordinate) ค่ า ระดั บ สู ง (Elevation above
mean sea level) ดังแสดงในตารางที่ 1จากตารางดังกล่าวได้คำนวณและ
แสดงค่ า Mean Grid Factor ไว้ ส ำหรั บ ทอนระยะราบบนพื้ น ดิ น เป็ น
ระยะกริดในระบบพิกัดยูทีเอ็มด้วย
ตารางที่ 1 ค่าพิกัดยูทีเอ็มและระดับสูง
Name

N

SNI−0043

992340.158

491311.056

14.105

Remark
Fixed

SNI−0046

985536.024

487491.125

21.343

Fixed

PT−01

988233.014

498006.050

32.240

PT−02

988179.197

498012.021

31.741

PT−03

988138.867

498017.283

32.140

PT−04

988258.775

498099.733

35.705

Mean Grid factor
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5.4 ทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธ (Orthophoto Map)
ได้ ทำแผนที่ ภ าพถ่ ายออร์โธ (Orthophoto Map) สำหรับ ออกแบบ
ก่อสร้างโดยการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับครอบคลุม
พื้ น ที่ 0.097 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 60 ไร่ สร้า งจุ ด ควบควบ
ภาพถ่ า ย (Ground Control Points) จำนวน 7 จุ ด และจุ ด ตรวจสอบ
ความถูกต้อง (Check Points) จำนวน 9 จุด ครอบคลุมพื้นที่โครงการ โดย
ได้รังวัดพิกัดและระดับจุดควบคุมภาพถ่ายและจุดตรวจสอบด้วยวิธี RTK
ในการบิ น ถ่ า ยภาพใช้ ค่ า GSD เท่ า กั บ 2.52 cm/pixel แล้ ว นำมา
ประมวลผลด้วยโปรแกรม Pix 4 Dจากรายงานคุณภาพดังแสดงในรูปที่ 6
สรุป การตรวจสอบคุณภาพการถ่ายภาพ และในรูป ที่ 7 แสดง ค่า RMSE
ของจุดควบควบภาพถ่าย (GCPs) และจุดตรวจสอบความถูกต้อง(Check
Points)

รูปที่ 6 สรุปการตรวจสอบคุณภาพการถ่ายภาพ
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และได้ มี ก ารเก็ บ รายละเอี ย ดอาคารเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยกล้ อ งรัง วั ด แบบ
เบ็ดเสร็จ และวิธี RTK เพื่อ นำไปประกอบแผนที่สำหรับออกแบบก่อสร้าง
ต่อไป
5.5 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่
ตามมาตรฐาน ASCE [1] ได้กำหนดให้แผนที่มาตราส่วน 1 : 500 ถึง
1 : 2000 เป็ น แผนที่ ส ำหรับ ออกแบบทั่ ว ไป (Design Map) และแผนที่
มาตราส่ ว น 1 : 500 ได้ ก ำหนดให้ เป็ น Critical Design Map และใน
ปัจจุบัน ASPRS 2014 ได้กำหนดให้ค่าความถูกต้องของแผนที่ดิจิทัล และ
แผนที่ภ าพถ่าย เทียบเท่าแผนที่มาตราส่วน1 : 500 ดังได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อ 3.1
และจากจุดตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ภาพถ่ายจำนวน 9 จุด
ดั ง แสดงไว้ ในรู ป ที่ 5 เมื่ อ ตรวจสอบค่ า RMSEx = 0.0094 เมตร และ
RMSEy = 0.0149 เมตรจะมี ค่ า ความละเอี ย ดถู ก ต้ อ งทางราบที่ ค วาม
เชื่อมั่นในระดับ 95% เท่ากับ 0.030 เมตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.306 เมตร
ตามมาตรฐาน NSSDA Horizontal Accuracy at 95 % confidence
level สำหรับแผนที่มาตราส่วน 1 : 500 และเมื่อตรวจสอบค่า RMSEz =
0.033 เมตร จะมีค่าความละเอี ยดถู ก ต้อ งทางดิ่งที่ความเชื่อ มั่นในระดับ
95% เท่ากับ 0.065 เมตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.163 เมตร ตามมาตรฐาน
NSSDA Vertical Accuracy at 95 % confidence level สำหรับช่วงเส้น
ชั้นความสูง 0.25 เมตร ในตารางที่ 2เป็นรายการตรวจสอบความถูกต้อง
แผนที่ แ สดงให้ เห็ นว่า แผนที่ ภ าพถ่ า ยมี ความถู ก ต้อ งตามมาตรฐานของ
FGDC [4] ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
ตารางที่ 2 รายการตรวจสอบความถูกต้องแผนที่
ASPRS 2014 : RMSEx = 0.009 m. ≤ 0.125 m. for map 1 : 500
ASPRS 2014 : RMSEy = 0.015 m. ≤ 0.125 m. for map 1 : 500
ASPRS 2014 : RMSEz
= 0.033 m. ≤ 0.083 m. for C.I. 0.25 m.
ASPRS 2014 : RMSEr
= (RMSEx2 + RMSEy2)1/2 = 0.018 m. ≤
0.177 m. for map 1 : 500
NSSDA Horizontal Accuracy at 95 % confidence level = 0.030 m.≤
0.306 m. for map 1 : 500
NSSDA Vertical Accuracy at 95 % confidence level = 0.065 m. ≤ 0.163
m. for C.I. 0.25 m.
: By The Federal Geographic Data Committee ( FGDC )

รูปที่ 7 ค่าRMSE ของจุดควบควบภาพถ่าย (GCPs) และจุดตรวจสอบ (Check
Points)

5.6 การวางตำแหน่งอาคาร และลงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร
แผนที่ภ าพถ่ายที่ได้ตรวจสอบความถู กต้องแล้ว จึงนำส่งผู้อ อกแบบ
รายละเอียดการวางตำแหน่งอาคาร และให้ลงตำแหน่งก่อสร้างอาคารตาม
พิกัดที่ได้ออกแบบไว้ ดังนี้
5.6.1 เมื่ อ ผลิ ต แผนที่ ภ าพได้ ที่ ได้ ม าตรฐานสากล จึ งได้ น ำส่ ง
ผู้ออกแบบรายละเอียดการวางตำแหน่งอาคารโรงโม่ (Plan Layout) 11
รายการ เช่น อุโมงค์สร้างใหม่ สร้างสายพานใหม่สำหรับรับหินจากสายพาน
หินคลุกเดิม สร้างบ่อน้ำตกตะกอน สร้าง Chute ใหม่ ฯลฯ โดยผู้ออกแบบ
ได้กำหนดพิกัดของแต่ละจุดไว้ดังแสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9 เป็นภาพขยาย
การวางตำแหน่งอาคารโรงโม่
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คลาดเคลื่อนทางพิกัดจะเท่ากับ 0.025/√2 เท่ากับ 0.018 เมตร ต้องการ
รังวัดเพื่อลงพิกัดให้มีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นค่าคลาดเคลื่อนในการ
ลงพิกัดจะต้องเท่ากับหรือ น้อ ยกว่า (ดีกว่า) 0.018/2.4477 หรือ 0.007
เมตร
จากตารางที่ 3 ค่ า RMSEx เท่ า กั บ 0.001 เมตร และค่ า RMSEy
เท่ า กับ 0.002 เมตร มีค่ า น้อ ยกว่า 0.007 เมตร ดังนั้ นการลงตำแหน่ ง
ก่อสร้างอาคารในโครงการนี้มีระดับความเชื่อมั่ น 95% ตามมาตรฐานของ
วสท.และ ตามมาตรฐาน FGDC ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

รูปที่ 8 การวางตำแหน่งอาคารโรงโม่

รูปที่ 9 ภาพขยายการวางตำแหน่งอาคารโรงโม่

5.6.2 ได้ลงตำแหน่งก่อสร้างอาคารตามพิกัดที่ออกแบบไว้ จำนวน
11 จุด ด้วยกล้องรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ กล้องมีความถูกต้องทางมุม 1ฟิลิปดา
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การลงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร

6.ผลการวิจัย
ในโครงการสำรวจและทำแผนที่เพื่อออกแบบและลงตำแหน่งก่อสร้าง
อาคารโรงโม่สุราษฎร์ผาทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผลงานวิจัย ดังนี้
6.1 ได้มีการสร้างหมุดควบคุมทางราบ และหมุดควบคุมทางดิ่ง จำนวน
4 หมุด คือ หมุด PT−01, หมุดPT−02, หมุดPT−03 และหมุด PT−04 โดย
ยึดโยงกับหมุดหลักฐานของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 หมุด คือหมุด
SNI-0043 และหมุ ด SNI-0046 เป็ น งานรังวัด โครงข่ า ยดาวเที ย ม (GNSS
Network) มีค่าคลาดเคลื่อ นบรรจบทางราบและระดับดีกว่า 1 : 20,000
หรือ 50 ppm ตามเกณฑ์ Order C1-II ของมาตรฐานFGCC 1989 ได้ค่า
พิกัดยูทีเอ็ม (UTM Coordinate) และค่าระดับสูง (Elevation) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่ งได้ ค ำนวณค่ า Mean Grid factor เท่ า กั บ 0.999598664
สำหรับ ใช้ คู ณ ระยะราบบนพื้ น ดิ น (Ground Distance) เป็ น ระยะกริ ด
(Grid Distance) ในระบบพิกัดกริดยูทีเอ็ม
6.2 ได้ทำแผนที่ภ าพถ่า ยเป็ นแผนที่ดิจิ ทัลโดยการบิ นถ่ ายภาพด้ว ย
อากาศยานไร้คนขับ และได้มีการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการใช้กล้อง
รังวัดแบบเบ็ ด เสร็จ (Robotic Total Station) และวิธี RTK โดยได้ มีก าร
ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่ดิจิทัล มีความถูกต้องเทียบเท่าแผนที่ 1 : 500
ตามมาตรฐานของวสท. และมาตรฐาน ASPRS 2014 ในระดับความเชื่อมั่น
95% ตามมาตรฐาน FGDC
6.3 ได้ลงตำแหน่งก่อสร้างตามพิกัดที่ ได้ออกแบบไว้จำนวน 11 จุด มี
ค่าRMSEx เท่ากับ 0.001 เมตร และค่าRMSEy เท่ากับ 0.002 เมตร โดยมี
ค่า น้อ ยกว่า 0.007 เมตร ซึ่งเป็ นค่าที่ ย อมให้ ที่ระดับ ความเชื่อ มั่น 95%
สำหรับระยะทางคลาดเคลื่อน (Position Closure) เท่ากับ 0.025 เมตร ที่
ยอมให้ในงานก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานFGDC
ได้แสดงภาพโมเดลแผนที่ ภาพถ่ายค่าพิกัด และค่าระดับสูงของหมุด
ควบคุม และจุดลงตำแหน่งในรูปที่ 10

ในการลงตำแหน่งอาคารในโครงการนี้ ให้มีการลงตำแหน่งระยะทาง
คลาดเคลื่ อ น (Position Accuracy) เท่ า กั บ 0.025 เมตร ดั ง นั้ น ค่ า
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กำหนดมาตราส่วนตามที่ต้องการ
8.4 เนื่ อ งจากการรั ง วั ด หมุ ด ควบคุ ม ในโครงการด้ ว ยวิ ธี โ ครงข่ า ย
ดาวเทียม GNSS จะต้องมีการคำนวณและปรับแก้ค่าพิกัดและค่าระดับสูง
ด้ ว ย ซึ่ งค่ า ระดั บ สู ง สามารถใช้ แ ทนวิ ธี ก ารระดั บ ตามเกณฑ์ ง านชั้ น 3
มาตรฐานวสท. [9] และมาตรฐานFGCC1984 [3] จึ งทำงานได้ รวดเร็ว
ถูกต้อง และประหยัดค่าใช้จ่าย [7]
8.5 ในแต่ ละโครงการเมื่ อ มี ก ารรังวั ดหมุด ควบคุม ด้ ว ยวิธี โครงข่ า ย
ดาวเทีย มGNSS ควรยึดโยงกับ หมุด GPS และหมุดระดั บ ของกรมแผนที่
ทหารหรือยึดโยงกับหมุดหลักฐานของหน่วยงานของทางราชการที่เชื่อถือได้
เพื่อให้เป็นระบบพิกัดอันเดียวกัน ซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมาก และเป็นการ
สอดรับกับโครงการ One Map ของประเทศไทย
รูปที่ 10 ภาพโมเดลแผนทีภ่ าพถ่าย หมุดควบคุม และจุดลงตำแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

7.บทสรุป

[1]

ในการศึกษาโครงการนี้ค่าพิกัดยูทีเอ็มและค่าระดับ สูงที่รังวัดโดยวิธี
โครงข่ า ยดาวเที ย ม GNSS มี ความละเอี ย ดถู ก ต้อ งดี ก ว่า หรือ เท่ า กับ 1 :
20000 หรือ 50 ppm ซึ่งยู่ในเกณฑ์ ก ำหนดOrder C1-II ของมาตรฐาน
FGCC 1989และโดยที่แผนที่ 1 : 500 เป็นแผนทีสำหรับออกแบบก่อสร้าง
ตามที่ ASCE กำหนดให้ เป็ น Critical Design Map จึ งได้มีก ารทำแผนที่
ภาพถ่ายในโมเดลของแผนที่ดิจิทัลโดยบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ซึ่ ง มี ค วามถู ก ต้ อ งเที ย บเท่ า แผนที่ 1 : 500 ตามมาตรฐานวสท.และ
มาตรฐาน ASPRS 2014 และในโครงการนี้ได้ มีก ารลงตำแหน่งก่อ สร้า ง
จำนวน 11 จุ ด ตามพิ กั ด ที่ ได้ อ อกแบบไว้ โดยการใช้ ก ล้ อ งรัง วั ด แบบ
เบ็ดเสร็จ (Robotic Total Station) ซึ่งมี Angle Accuracy 1 ฟิลิปดา ซึ่ง
มีระดับความเชื่อมั่น 95% ในการลงตำแหน่ง ตามมาตรฐาน FGDC [4]

8.ข้อเสนอแนะ

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

8.1 ในการสำรวจเพื่อออกแบบรายละเอียดและสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
โดยวิธีโครงข่ายดาวเทียม GNSS ควรใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS
receivers) อย่างน้อย 3 – 4 เครื่อง มาใช้รังวัดหาพิกัดทางราบและระดับ
ของหมุดควบคุม โดยเทคนิค Relative Positioning รังวัดวิธี Static อย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง
8.2 ในการรังวัดโครงข่ายดาวเทียม GNSS เพื่อหาค่าพิกัดทางราบและ
ระดั บ สู งของหมุด ควบคุ มในงานออกแบบรายละเอี ย ดและก่ อ สร้า ง ค่ า
คลาดเคลื่ อ นทางราบและระดั บ ที่ ย อมให้ ควรเท่ า กับ หรือ ดีก ว่า Order
C2 – II ตามมาตรฐาน FGCC1989 [2] นั่นคือค่าคลาดเคลื่อนทางราบและ
ทางระดับจะต้องเท่ากับหรือดีกว่า 1 : 20,000 หรือ 50 ppm. ซึ่งเทียบเท่า
เกณฑ์งานวงรอบชั้นที่ 3 อันดับ 1 ตามมาตรฐาน FGCC1984 [3]
8.3 การทำแผนที่ดิจิ ทัลสำหรับ ออกแบบก่อ สร้าง ควรทำให้ มีความ
ถูก ต้อ งเทีย บเท่าแผนที่มาตราส่วน 1 : 100 – 1 : 500 ซึ่งใช้สำหรับ การ
ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างในส่วนที่มีข้อจำกัดทางตำแหน่งและระดับ
(Critical Design Maps) และแผนที่มาตราส่วน 1 : 500 – 1 : 2000 ซึ่งใช้
สำหรับการออกแบบทั่วไป(General Design Maps) [1] ซึ่งผู้ออกแบบจะ

[7]

[8]

[9]

[10]
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การหาระดั บ สู ง เหนื อ ทะเลปานกลางของจุ ด ต่ า งๆจากรั ง วั ด ด้ ว ย
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSSโดยคำนวณจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสู งเหนื อ ทรงรี แ ละความสู งจี อ อยด์ ซึ่ งความสู งจี อ อยด์ ห าได้ จ าก
แบบจำลอง TGM2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียด
สูงของประเทศไทย โครงการนี้อ ยู่บริเวณ ตำบล เขาน้อย อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุ รี โดยได้มีก ารรังวัดหาค่าระดับ สูง วิธีดาวเทียม GNSS ที่
หมุดระดับชั้นที่ 1 กรมแผนที่ทหารจำนวน 6 หมุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการ
เมื่อเปรียบเทียบค่าระดับสูงที่ได้จากการรังวัดทั้งสองวิธี ได้ค่าRMSE เท่ากับ
0.023 เมตร ซึ่ งดี ก ว่า 12 มม√K หรือเกณฑ์ งานระดั บชั้ นที่ 3 การหาค่ า
ระดับสูงวิธีดาวเทียม GNSS ใช้เวลาทำงานได้รวดเร็วกว่า และค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าวิธีการระดับ
คำสำคัญ : การรับสัญญาณดาวเทียม GNSS, ระดับสูงเหนือทะเลปานกลาง,
แบบจำลองTGM2017

Abstract
Elevations above mean sea level of points are determined
by GNSS method from the relationship between ellipsoidal
height and geoid undulation. Geoid undulation of points is
computed from TGM2 0 1 7 . The project area is at Khao Noi
Subdistrict, Tha Muang District, Kanchanaburi Province.
Elevations of six points in the project area are first order
benchmarks determined by The Royal Thai Survey Department.
Elevations of the same six points are observed by GNSS
method. Comparison of elevations by both methods found
that RMSE of elevations by GNSS method is equal to 0.023
meter which is better than 12 mm√K (third order leveling
specification). Determination of elevations by GNSS method
save cost and time compared to leveling method.

1. คำนำ
การสำรวจรังวัดความสูงของภูมิป ระเทศ มีความสำคัญ สำหรับ งาน
ทางด้านวิศวกรรมหลายแขนง อีกทั้งยังสามารถวางแผนกิจกรรมทางการ
บริหารของประเทศได้มากมาย ปัญหาสำคัญของงานทางด้านการสำรวจ
และทำแผนที่ของด้านวิศวกรรม คือขีดจำกัดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานสำรวจและทำแผนที่ ซึ่งอาจจะเห็น
ได้บ่ อ ยครั้งจากงานที่ผิดพลาดส่งผลกระทบต่ อ ผู้ว่า จ้ างประชาชนทั่ว ไป
รวมถึ ง งบประมาณ เพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาต่ า งๆเหล่ า นี้ ทางคณะผู้ จั ด ทำจึ ง
ทำการศึก ษางานทางด้า นการรั งวั ดสั ญ ญาณGNSS ประยุ ก ต์ใช้ร่ ว มกั บ
แบบจำลองยีอ อยด์ TGM2017 เทีย บค่าระดับ ชั้น1จากกรมแผนที่ทหาร
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แบบจำลองยีออยด์ TGM2017
หาค่าระดับสูงหรือค่าความสูงออร์โทเมตริก (Elevation or Orthometric
height) จากการรั ง วั ด สั ญ ญ าณ ดาวเที ย ม GNSS โดยคำนวณ จาก
แบบจำลอง TGM2017 ประกอบพื้ นผิว 3 ลัก ษณะคือ พื้ นผิวจริงในภู มิ
ประเทศ พื้นผิวทรงรีและพื้นผิวจีออยด์ โดยพื้นผิวจีออยด์ใกล้เคียงกับระดับ
ทะเลปานกลางมากที่สุด โดยที่ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์
ความละเอี ยดสูงของประเทศไทย(Development of Precise Geoid
Model of Thailand) [6] ได้ ถู ก น ำม า ใช้ ใน ปี พ .ศ .2 5 6 0 ซึ่ งเรี ย ก
แบบจำลองดังกล่าวว่า TGM2017 สามารถรังวัดหาค่าระดับได้โดยมีความ
ละเอียดถูกต้องยิ่งขึ้น และเนื่องด้วยการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมในระบบ
GNSS ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถรังวัดหาพิกัดและ
ระดับ ของจุ ดต่างๆบนพื้นผิว โลกได้อ ย่างรวดเร็ว มีความถู กต้อ งสูง และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีการระดับ
ในโครงการนี้ได้ทำการศึกษาวิจัย โดยการเปรียบเทียบการรังวัดระดับ
ความสู งของหมุ ด ระดั บ ระหว่ า งวิ ธี ก ารจากโครงข่ า ยดาวเที ย ม GNSS
Network แบบจลน์ ในทั น ที (Real-time kinematic : RTK) กั บ ค่ า
ระดับสูงของหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร จำนวน 6 หมุด ใน
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พื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้ทำการศึกษาในพื้นที่ตำบล เขา
น้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ รังวัดหาค่า ระดับ สูงของหมุด ระดับ ขั้ นที่ 1 ของกรมแผนที่
ทหารด้วยรังวัด วิธี GNSS ที่ในพื้นที่ตำบลเขาน้อ ย อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการรังวัดหาระดับสูงของหมุดระดับจาก
การรังวัดวิธีดาวเทียมGNSS และค่าระดับสูงของหมุดระดับขั้นที่ 1 ของกรม
แผนที่ทหารซึ่งรังวัดด้วยวิธีการระดับในพื้นที่โครงการ

3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 งานวิจัยที่ผ่านมา
กรมแผนที่ทหารและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2560) ได้ร่วมกันจัดทำ
โครงการพั ฒ นาแบบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู งของประเทศไทย
(Development of Precise Geoid Model of Thailand) ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า
TGM2017 [5] และได้รายงานผลการดำเนินงานไว้ว่า การทดสอบการใช้
งานแบบจำลองยีออยด์รายละเอียดสูงในการหาค่าระดับด้วยเทคนิคการ
สำรวจข้อมูลด้วยเทคนิคการสำรวจด้วยเทคโนโลยี GNSS ซึ่งผลการทดสอบ
ความถูกต้องแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์เปรียบเทียบกับหมุดตรวจสอบ
100 หมุด ได้แสดงให้ เห็ นถึ ง ความถูก ต้อ งของแบบจำลองยีอ อยด์ความ
ละเอียดสูงอยู่ในระดับดีกว่า 10 ซม. และมีความเทียบเท่ากับมาตรฐานงาน
ระดับชั้นที่ 3 และได้รายงานความคุ้มค่าในการหาค่าระดับด้วยเทคโนโลยี
GNSS ควบคู่ ไปกั บ การใช้ แ บบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู งบริ เวณ
ประเทศไทย ได้พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินระดับแบบทั่วไปโดย
ใช้ก ล้องระดับ (Conventional leveling) ซึ่งมีความถูกต้องของค่าระดับ
ใกล้เคียงกัน จะให้ความคุ้มค่าที่เหนือกว่าในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายของการเดินระดับมีระยะมากกว่า
10 กม. ขึ้นไป [5]
และในปีต่อมา วัชโรตม์ พันโยธา (2561) ได้ศึกษาการประเมินความ
ถูกต้องค่าระดับสูงภูมิประเทศโดยใช้แบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูง
ของประเทศไทยในพื้ น ที่ ติ ดตามการทรุด ตั ว ของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ค่าระดับสูงภูมิศาสตร์ที่รังวัดด้วยดาวเทียม GNSS แบบ
จลน์ มีค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.081 เมตร โดย
วิธีการหาค่าระดับสูงภูมิประเทศแบบสัมบูรณ์ [7]
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 กรอบอ้างอิงระบบดาวเทียมและการหาระดับสูงจากการรังวัด
ด้วยดาวเทียม GNSS
ระบบกรอบอ้ างอิ งที่ ใช้อ้ า งอิ งตำแหน่งดาวเทีย มจี พี เอสคือ World
Geodetic System 1984 (WGS84) ประกอบด้ ว ยทรงรี WG584 และ
แกนอ้างอิงสามมิติ XYZ มีจุดศูนย์กลางมวลของโลกเป็นจุดกำเนิดในระบบ
พิ กั ด Geocentric Coordinate System โด ย จุ ด origin อ ยู่ ที่ Mass
Center ของโลก แกน X ผ่าน Greenwich Meridian แกน Z อยู่บนแกน
หมุนของโลก (Conventional Terrestrial Pole : CTP และ)แกน Y อยู่
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บนระนาบศูนย์สูตรในระบบมือขวา (right-handed coordinate system)
เช่ น เดี ย วกั บ ตำแหน่ ง ดาวเที ย ม ในเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มจะมี
software แปลงพิกัดจากระบบพิกัดของดาวเทียมในแต่ละระนาบ มาเป็น
ระบบพิกัด Geocentric Coordinate System และนำข้อมูลจากเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมมาคำนวณปรับแก้โครงข่ายดาวเทียม (GNSS Network)
ในระบบพิกัดนี้ ค่าที่ปรับ แก้จากการรังวัดด้วยดาวเทีย ม GNSS แล้ว จะ
แปลงเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และความสูงเหนือทรงรี h ( Ellipsoidal
height) ซึ่งระบบพิกัดภูมิศาสตร์สามารถแปลงเป็นพิกัดกริดในระบบUTM
(Universal Transverse Mercator ) และเมื่อทราบค่าความสูงจีออยด์ N
( geoid height or geoid undulation or geoid separation) จ า ก
แบบจำลองจีออยด์ ก็จะสามารถคำนวณหาค่าระดับสูง H (Elevation or
Orthometric height) จากความสัมพันธ์ H = h – N ดังแสดงในรูปที่ 1
เป็นความสัมพันธ์ของทั้งสามค่าดังกล่าว

รูปที่ 1ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับ ค่าความสูงเหนือทรงรี และค่าความสูงเหนือ
ยีออยด์ [4]

3.2.2 การรังวัด GNSS แบบจลน์ในทันที (Real-time kinematic :
RTK)
วิธีการนี้มักถูกเรียกโดยย่อว่า RTK ซึ่งหลักการทํางานของวิธีการรังวัด
หาค่า พิกั ดแบบสัมพั ทธ์ด้ว ย วิธีก ารทํา งานแบบจลน์ ในทัน ทีนั้น ต้อ งใช้
เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 2 [3]
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ตั้งเครื่องรับสัญญาณ GPS เหนือหมุดA ซึ่งทราบค่าพิกัด หรือสถานี
หลัก และตั้งเครื่องรับสัญญาณ GPS เหนือหมุด B ที่ต้องการทราบค่าพิกัด
หรือสถานีจร ที่จุดทั้งสอง รับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันอย่างน้อย 4 ดวง
เครื่องรับสัญญาณ GPS จะมีการคำนวณหาค่าพิกัดในระบบ Geocentric
coordinate system จากผลต่ า งค่า พิ กั ดที่ คำนวณจากดาวเทีย ม นำไป
บวกกับ ค่า พิ กัด ที่ท ราบค่ า แล้ว ของหมุ ด A ก็จ ะเป็ น ค่า พิ กัด ของหมุด B
ตามที่ต้องการ เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสอง ซึ่ง
อาจเป็นเครื่องรับ และส่งคลื่นวิทยุหรือ การใช้โทรศัพ ท์มือ ถือ และอาศัย
สัญญาณอินเทอร์เนต ทําให้สถานีรับจร สามารถทราบค่าตําแหน่งที่ถูกต้อง
ได้ ทั น ที โดยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณมี โ ปรแกรมแปลงเป็ น ค่ า พิ กั ด ในระบบ
ภูมิศาสตร์คือค่าพิกัดละติจูด ค่าพิกัดลองจิจูด และค่าความสูงเหนือทรงรี
หรือพิกัดกริด UTM และเมื่อประมวลผลกับแบบจำลองจีออยด์ ก็จะทราบ
ค่าระดับสูง ได้ทันที

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 คัดเลือกหมุดระดับชั้นที่ 1 และหมุดGPSของกรมแผนที่ทหาร ใน
พื้นที่โครงการ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4.2 รังวัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์คือค่าพิกัดละติจูด ค่าพิกัดลองจิจูด และค่า
ความสูงเหนือทรงรี ของหมุดระดับชั้นที่ 1 ที่ได้คัดเลือกไว้ โดยใช้เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม อย่างน้อย 2 เครื่อง
4.3 คำนวณหาค่าความสูงเหนือจีออยด์ TGM2017
4.4 คำนวณหาค่าระดับสูงโดยวิธีดาวเทียม GNSS
4.5 เปรียบเทียบผลการรังวัดค่าระดับสูงโดยวิธีดาวเทียม GNSS กับค่า
ระดับสูงของหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร

5.ระเบียบวิธีวิจัย
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ตารางที่ 1 ค่าระดับสูงของหมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนทีท่ หาร
หมุดหลักฐานระดับอ้างอิง
BMR.9

ค่าระดับสูง รทก.
26.16174

PBM 622-39

25.15209

SBM.4169-59

25.42492

SBM.4168-39

23.87743

GPS 3487

24.49356

SBM.1607-2-59

22.77236

สถานที่ตั้ง
เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง
ร.ร.เขาดินวิทยาอุทร
อ.ท่าม่วง
น็อตป้ายบอกทาง อ.เมือง
สะพานคลองชลประทาน
อ.ท่าม่วง
สวนรุกขชาติ ร.9
ฐานสะพานลอยตรงข้าม
ร.ร.ท่าม่วงราษฎ์บำรุง

5.2 การกำหนดสถานีหลักและสถานีจรในการรังวัดหาค่าระดับสูง
ในการรังวัดค่าระดับสูงของหมุดที่ใช้ในการวิจัยด้วยโครงข่ายดาวเทียม
GNSS วิ ธี RTK โดยกำหนดให้ สถานี ห ลัก (Base Station) คือ (1) หมุ ด
BMR.9 แ ล ะ ส ถ า นี จ ร ได้ แ ก่ (2 ) ห มุ ด PBM 622-39 (3) ห มุ ด
SBM.4169-59 (4) หมุ ด SBM.4168-39 (5) หมุ ด GPS 3487 (6) หมุ ด
SBM.1607-2-59 โดยที่หมุด BMR.9 ของสถานีหลักเป็นหมุด GPS ซึ่งกรม
แผนที่ทหารได้รังวัดและปรับแก้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และค่าความสูงเหนือ
ทรงรี ไว้แล้ว
5.3 การตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ได้ทำการตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบGNSS แบบ Geodetic
ยี่ห้อ Hemisphere รุ่น S321 มีความละเอียดถูกต้องทางราบ 8 mm + 1
ppm RMSE และมีความละเอียดถูกต้องทางดิ่ง 15 mm + 1 ppm RMSE
โดยตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจำนวนอย่างน้อย 2 เครื่อง เครื่องแรกตั้ง
เหนือหมุด BMR.9 ด้วยสามขา (Tripod) เป็นสถานีหลัก ดังแสดงในรูปที่ 4

ดำเนินงานวิจัยในพื้นทีโ่ ครงการ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรีดังนี้
5.1 การคัดเลือกหมุดระดับชั้นที่ 1 และหมุดหลักฐานทางราบ (หมุด
GPS) ของกรมแผนที่ทหาร
ได้ทำการคัดเลือกหมุดระดับชั้นที่ 1 และหมุดหลักฐานทางราบ(หมุด
GPS)ของกรมแผนที่ทหารในพื้นที่โครงการ จำนวน 6 หมุด ตำแหน่งหมุดใน
พื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูป ที่ 1 ซึ่งแต่ละหมุดมีค่า ระดับ สูง (ทศนิยม 5
ตำแหน่ง ตามข้อมูลของกรมแผนที่ทหาร) ดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 4 ตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเหนือสถานีหลักหมุด BMR9

รูปที่ 3 ตำแหน่งหมุดระดับระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่โครงการ

SGI11-3

1995

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ส่วนเครื่องรับ สัญ ญาณดาวเทีย มอีก 1 – 2 เครื่อง ตั้งเหนือสถานีจ ร
ด้วยสามขา(Tripod) เป็นระยะเวลา 3 – 5 นาที ดังแสดงในรูปที่ 5
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ที่ 3 ตามลำดับ รวมจำนวน 3 สดมภ์ โดยการนำเข้ า INPUT DAT แล้ว
เมือประมวลผล จะปรากฏผลเป็น OUTPUT DAT แสดงผลเป็น 4 สดมภ์
คือสดมภ์ที่ 1 เป็นชื่อหมุด สดมภ์ที่ 2 เป็นค่าละติจูด สดมภ์ที่ 3 เป็นค่า
ลองจิจูด และสดมภ์ที่ 4 เป็นค่าความสูงเหนือจีออยด์ เป็นไปตามรูปแบบ
ของโปรแกรมคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 การนำเข้าข้อมูลและการแสดงผลค่าความสูงจีออยด์ใน
โปรแกรมคำนวณของTGM2017
ค่า ความสู งเหนื อ จี อ อยด์ TGM2017 ของแต่ล ะหมุ ด ที่ ค ำนวณจาก
โปรแกรม ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3 พร้อมได้แสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด
และลองจิจูด ไว้ด้วย
ตารางที่ 3 คำนวณค่าความสูงเหนือยีออยด์TGM2017
Point
BMR9
PBM622-39
SBM4169-59
SBM4168-39
GPS3487
SBM1607-2-59

รูปที่ 5 ตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเหนือสถานีจร หมุดGPS3487

5.4 รังวัดหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Geodetic Coordinates) ค่าละติจูด
(Latitude) และค่ า ลองจิ จู ด (Longitude) และค่ า ความสู ง เหนื อ ทรงรี
(Ellipsoidal height) ของแต่ละหมุด โดยได้ตั้งค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และค่า
ความสูงเหนือทรงรีไว้ที่สถานีหลักและได้รังวัดสถานีจรโดยวิธี โดยได้ตั้งบน
สามขา และใช้เวลารังวัด 3 - 5 นาทีในแต่ละสถานีจร ดังแสดงในตารางที่
2
ตารางที่ 2 ค่ารังวัดพิกดั ภูมิศาสตร์และความสูงเหนือทรงรี
Point
BMR9
PBM622-39
SBM4169-59
SBM4168-39
GPS3487
SBM1607-2-59

Latitude
13°57' 18.7185402"N
13° 58' 55.205568"N
13° 58' 50.343674"N
13°58' 32.0732311"N
13°58' 26.1617756"N
13° 57' 37.1058372"N

Longitude
99°37' 31.2734374"E
99°36' 19.4272681"E
99°37' 04.8288373"E
99°37' 48.7135873"E
99°37' 50.9241376"E
99° 38' 26.789892"E

Ellipsoidal
height (h)
-6.867
-8.016
-7.708
-9.208
-8.602
-10.293

5.5 การคำนวณหาค่าความสูงเหนือจีออยด์ (Geoid Undulation)
ในการคำนวณหาค่าความสูงเหนือจีออยด์ (Geoid Undulation) ของ
แต่ละหมุด จากโปรแกรมการคำนวณของแบบจำลอง TGM2017 เพื่อให้
เป็นไปตามรูปแบบของโปรแกรมคำนวณ จะต้องจัดชื่อของแต่ละหมุดให้
อัก ษรและตัวเลขเรียงต่อกันโดยไม่เว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายขั้ นไว้ ค่า
พิกัดภูมิศาสตร์ (Geodetic Coordinates) คือค่าละติจูด (Latitude) และ
คือ ค่า ลองจิ จู ด (Longitude) จะต้อ งแปลงหน่ ว ยเป็ น องศามี จุ ด ทศนิ ย ม
(ควรใช้ทศนิยมไม่น้อยกว่า 8 ตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกันกับค่าพิกัดที่มี
ความละเอียดหน่วยฟิลิปดาทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เมื่อนำชื่อหมุด ค่าพิกัด
ละติจูด และค่าพิกัดลองจิจูด โดยจัดเป็นสดมภ์ที่ 1 สดมภ์ที่ 2 และสดมภ์

Latitude
13.95519959
13.98200155
13.98065102
13.97557590
13.97393383
13.96030718

Longitude
99.62535373
99.60539646
99.61800801
99.63019822
99.63081226
99.64077497

Geoid
Undulation
-33.079
-33.171
-33.140
-33.102
-33.097
-33.049

5.5 การคำนวณค่าระดับสูง (Elevation)
จากค่ า ความสู งเหนื อ ทรงรี (Ellipsoidal height) ในตารางที่ 2 ซึ่ ง
รั ง วั ด จากโครงข่ า ยดาวเที ย ม และค่ า ความสู ง เหนื อ จี อ อยด์ (Geoid
Undulation) ของแต่ละหมุดตามที่แสดงในตารางที่ 3 นำมาคำนวณหาค่า
ระ ดั บ สู ง (Elevation or Orthometric height) จ าก ค ว าม สั ม พั น ธ์
H = h – N ซึ่งการหาค่าระดับ สูง (Elevation) ดังกล่าวอาจถือ ได้ว่าเป็ น
การรังวัดหาค่าระดับวิธีอ้อม (Indirect Measurement) ดังแสดงในตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 คำนวณค่าระดับความสูง
Point
BMR9
PBM622-39
SBM4169-59
SBM4168-39
GPS3487
SBM1607-2-59
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Ellipsoidal
height
-6.867
-8.016
-7.708
-9.208
-8.602
-10.293

Geoid
Undulation
-33.079
-33.171
-33.140
-33.102
-33.097
-33.049

Elevation
26.212
25.155
25.432
23.894
24.495
22.756

5.6 การเปรียบเทียบค่าระดับสูง
เมื่อนำค่าระดับสูง (Elevation or Orthometric height) ของแต่หมุด
1996
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มาเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ระดั บ สู ง ของกรมแผนที่ ท หาร (Royal Thai
Survey Department : RTSD) ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก า ร ร ะ ดั บ ชั้ น ที่ 1 มี ค่ า
คลาดเคลื่อนหรือค่าผลต่างระดับ (Difference) โดยไม่คิดเครื่องหมาย ดัง
แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าระดับสูงหาโดยวิธีดาวเทียม GNSS กับหมุดระดับชัน้ ที่
1 ของกรมแผนทีท่ หาร
Point
BMR9
PBM622-39
SBM4169-59
SBM4168-39
GPS3487
SBM1607-2-59
Max.discrepancy
Min.discrepancy
RMSE

Elevation by
GNSS
26.212
25.155
25.432
23.894
24.495
22.756

Elevation
by RTSD
26.16174
25.15209
25.42492
23.87743
24.49356
22.77236

Discrepancy
0.050
0.002
0.007
0.016
0.002
-0.016
0.050
0.002
0.023

Point
PBM 622-39
SBM 4169-59
SBM 4168-39
GPS 3487
SBM 1607-2-59

Distance from
BMR 9,km.
3.665
2.924
2.313
2.154
1.758

Discrepancy, m
0.002
0.007
0.016
0.002
-0.016

Allowable
error,m
0.023
0.021
0.018
0.018
0.016

6.บทสรุป
ในการศึกษาโครงการนี้ ค่าระดับสูงที่รังวัดโดยวิธีดาวเทียม GNSS ใน
พื้นที่โครงการ จำนวน 6 หมุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกับค่าระดับสูง ของ
หมุดระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร มีค่าRMSE เท่ากับ 0.023 เมตร ค่า
คลาดเคลื่อนต่ำสุดเทากับ 0.001 เมตร ค่าคลาดเคลื่อนสูงสุดเท่ากับ 0.050
เมตร : ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.10 เมตร [5] ตามที่กรมแผนที่ทหารได้แนะนำไว้
ค่าคลาดเคลื่อนมีความละเอียดถูกต้องอยู่ในเกณฑ์งานระดับชั้นที่ 3 ตาม
มาตรฐานของวสท.[6] และมาตรฐานFGCC1984 [2] และโดยที่โครงการนี้
ได้รังวัดโครงข่ายดาวเทียม GNSS วิธี RTK สามารถทำงานได้สะดวกและ
รวดเร็วมาก และค่าใช้จ่ ายน้อยกว่าวิธีการระดับมาก การหาระดับสูงวิธี
โครงข่ายดาวเทียม GNSS จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้มาใช้แทนวิธีการระดับ

7.ข้อเสนอแนะ

5.7 การวิเคราะห์ผล
จากการรังวัดหาค่าระดับสูงโดยวิธี ดาวเทียมGNSS จำนวน 6 หมุด ดัง
ได้ แ สดงไว้ ในตารางที่ 4 และได้ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ระดั บ สู งของหมุ ด
ระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร ซึ่งรังวัดโดยวิธีการระดับดังได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่าระดับสูงจากการรังวัดวิธีดาวเทียม GNSS และ
วิธีการระดับ มีค่าต่างกันสูงสุด 0.050 เมตร ค่าต่างกันต่ำสุด 0.001 เมตร
และมีค่า RMSE เท่ากับ 0.023 เมตร โดยจุดที่ต่างกันสูงสุดอยู่ที่หมุดBMR9
ซึ่งเป็นสถานีหลักและเป็นทั้งหมุดระดับ และหมุดGPS ของกรมแผนที่ทหาร
การที่ Fixed ค่าพิกัดภูมิศาสตร์และค่าความสูงเหนือทรงรีไว้ ทีสถานีหลัก
ค่า ระดั บ ที่ รังวัดได้จึ งเป็ น อิ สระต่อ กัน และพิ จ ารณาระยะทางจากหมุ ด
BMR9 ไปยั ง หมุ ด อื่ น ๆ ค่ า คลาดเคลื่ อ นที่ แ ต่ ล ะหมุ ด มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Allowable error ) ดังเช่นหมุดPBM 622-39 มี
ระยะทางห่างจากหมุด BMR9 เท่ากับ 3.655 กิโลเมตร มีค่าคลาดเคลื่อน
ผลต่า งค่ า ระดั บ สูง (Difference) เท่ า กั บ 0.001 เมตร มี ค่ า น้ อ ยกว่า ค่ า
ค ล า ด เค ลื่ อ น ที่ ย อ ม รั บ ได้ (Allowable error) คื อ 1 2 mm√K =
0.012√3.665 = 0.023 เมตร ซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ ก ำหนดงานระดั บ ชั้ น ที่ 3
มาตรฐาน วสท.[6] และมาตรฐาน FGCC1984 [2] รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าคลาดเคลือ่ นระดับและค่าคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับ
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การหาระดั บ สู ง ด้ ว ยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม GNSS ร่ ว มกั บ
แบบจำลอง TGM2017 เป็นวิธีที่กำลังศึกษาค้นคว้าถึงความเป็นไปได้ที่จะ
ประยุก ต์ใช้ในงานวิศวกรรมก่อ สร้า งจริงๆ เนื่องจากการใช้กำลังคนและ
เวลาในการทำงานน้อยกว่าการรังวัดด้วยกล้องระดับนอกจากนี้การหาค่า
ระดับด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ยังลดปัญหาความผิดพลาด
เนื่องจากเจ้ าหน้าที่รังวัดละเลยไม่รอบคอบ และระยะทางที่ไกลมากจน
อาจจะทำให้ เกิด ความผิด พลาด โดยข้ อ แนะนำในการดำเนิ น งานรังวั ด
สัญญาณดาวเทียม GNSS ซึ่งจะทำให้ค่ารังวัดสัญ ญาณดาวเทีย มแม่นยำ
มากขึ้น ควรปฏิบัติตามและระมัดระวัง ดังต่อไปนี้
7.1 การตรวจสอบ (Calibration) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมก่อนการ
ปฏิบัติงานเป็นสิ่งจำเป็นควรมีการตรวจสอบสัญญาณก่อนรังวัดจริง
7.2 ตรวจสอบสถานภาพหมุดหลักฐานก่อนที่จะทำการรังวัดจริงก่อน
เนื่องจากหมุดหลักฐานอ้างอิงของกรมแผนที่ทหาร ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
หรืออาจถูกทำลาย
7.3 กรณีหมุดหลักฐานอยู่ในพื้นที่ควบคุม การเข้าพื้นที่รังวัดสัญญาณ
ดาวเทียมควรมีก ารประสานงาน และมีหนังสือขออนุญาตในการใช้พื้ นที่
ก่อนเข้าไปสำรวจ
7.4 กรณีหมุดหลักฐานอยู่ในพื้นที่ควบคุม การเข้าพื้นที่รังวัดสัญญาณ
ดาวเทียมควรมีก ารประสานงาน และมีหนังสือขออนุญาตในการใช้พื้นที่
ก่อนเข้าไปสำรวจ
งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการทดสอบบนสภาพพื้นที่ราบที่มีความต่างระดับ
ไม่มาก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร รวมถึงทดสอบบน
หมุดเพียง 6 หมุด ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า หากดำเนินการบนพื้นที่ที่มี
ความต่ า งระดั บ มาก รวมถึ งขนาดพื้ นที่ ที่ ใหญ่ วิธีก ารนี้อ าจจะให้ ค วาม
ถูกต้องไม่ดีพอ ถึงแม้จะประหยัด รวดเร็ว จึงควรพึงระวังในจุดนี้ด้วย และ
จะต้องมีการศึกษาในพื้นที่ ที่มีค่าระดับต่างกันมาก และในพื้นที่ขนาดใหญ่
อีกด้วย
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจ
ด้ว ยการรังวัดภาพถ่า ยทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAVs
ขนาดเล็ ก สำหรั บ การสำรวจเพื ่ อ หาปริ ม าตรหิ น ในเหมื อ งหิ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ
จาก UAVs รังวัดปริมาตรหินและเปรีย บเทีย บปริมาตรหินจากผลการ
ประมวลผลภาพถ่ายฯ จากจำนวนจุดควบคุมภาคพื้นดินที่แตกต่างกัน รังวัด
ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS วิธี NRTK พื้นที่ศึกษาเหมืองหินเขา
บันไดนาง จังหวัดสงขลา บินถ่ายภาพที่ความสูงบิน 120 ม. จำนวน 250
ภาพ ขนาดจุดภาพ 3.38 ซม. ผลการรังวัดภาพถ่ายฯ ค่าความคลาดเคลื่อน
ของปรับแก้บล็อค 0.138 จุดภาพ ผลการคำนวณปริมาตรหิน แบบไม่ใช้จุด
ควบคุมภาคพื้นดินคิดเป็นปริมาตรได้ 1,100,405.80 ลบ.ม. จุดควบคุม 1
จุด 1,194,680.07 ลบ.ม. จุดควบคุม 2 จุด 1,194,893.64 ลบ.ม. จุ ด
ควบคุม 3 จุด 1,194,701.21 ลบ.ม.จุดควบคุม 4 จุด 1,194,099.52 ลบ.ม.
และแบบวิ ธ ี ก ารใช้ จ ุ ด วบคุ ม ตามมาตรฐาน 5 จุ ด คิ ด ปริ ม าตรได้
1,765,878.93 ลบ.ม. จุดควบคุม 6 จุด 1,765,801.67 ลบ.ม.
คำสำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ, การรังวัดภาพเชิงเลข, แบบจำลองระดับ
พื้นผิวเชิงเลข

Abstract
This article presents the study of UAVs surveying for rock
volume measurement in quarrying. The objective of study the
application of UAVs images processing for the calculated volume
of rock at the quarry and to compare the volume of the rock
with UAVs Photogrammetry from many different GCPs by using
GNSS RTK network. The study area at Khao Bandai Nang quarry
Songkhla Province. Which has a flying height of 120 meters
above the terrain. A total of 250 images average ground sampling
distance (GSD) about 3.38 cm. The mean reprojection error is

0.138 pixels. The results were DSM and Ortho imagery with 3.38
cm. resolution. And used DSM to calculate the volume of rock
in a quarry by 3d analysis tool result by without the GCP was
1,100,405.80 cu m. the method of using 1GCP was 1,194,680.07
cu m., 2GCPs was 194,893.64 cu m., 3GCPs was 1,194,701.21 cu
m., 4GCPs was 1 ,1 9 4 ,0 9 9 . 5 2 cu m. And with Survey by UAVs
Photogrammetry standard 5GCPs was 1,765,878.93 cu m. 6GCPs
was 1,765,801.67 cu m.
Keywords: UAVs, Digital Photogrammetry, DSM

1. คำนำ
การทำเหมืองหินและโรงโม่ห ินในประเทศไทยเดิมมีจ ำนวนไม่มาก
เพราะอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังนิยมการใช้ไม้เป็น วัสดุในการก่อสร้าง
และประกอบกับสาธารณูปโภคภาครัฐยังมีน้อย ทำให้ความต้องการในการ
ใช้หินเพื่อการก่อสร้างมีเฉพาะจากแหล่งผลิตขนาดเล็ก วิธีการผลิตหินเพื่อ
การก่อสร้างก็จะใช้วิธีโหนเชือกเจาะระเบิดบริเวณหน้าผาของภูเขาเพียง
เท่านั้น [1] ปัจจุบันการทำเหมืองหินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นหน่ว ยงานกำกับ ดูแ ลอุ ตสาหกรรมเหมือ งแร่ มี ความ
ต้ อ งการใช้ ห ิ น เพื ่ อ การก่ อ สร้ า งมี เ พิ ่ ม ขึ ้ น ตามสภาพการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจของประเทศและการเร่งรัดพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ ทำให้มีการขยายตัวของกิจการ
ระเบิดและย่อยหิน โรงโม่หินและการทำเหมืองหินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ [2] ลักษณะการทำเหมืองอุตสาหกรรม
การผลิตหินมีหลายประเภท ตั้ งแต่การผลิตหินเพื่อแกะสลัก หินประดับ
การก่อสร้าง และการทำถนน ซึ่งในภาคใต้มีการทำเหมืองแร่มากที่สุด และ
เป็นรายได้สำคัญของภาคใต้ การศึกษานี้มีความสนใจศึกษาการทำเหมือง
หินบริเวณเขาบันไดนางศิลา มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา
เขาบันไดนางศิลาเป็นเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตจัดทำ
เพื ่ อ อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งและหิ นอุ ตสาหกรรมชนิด หิ นอื ่น ๆ ใน
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อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเหมืองดังกล่าวได้ทำตามคำขอประทานบัตรที่
1/2557 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาขนาดเล็ก ที่อยู่บริเวณด้านทิศ
เหนือของภูเขาคอหงส์ที่มีชื่อตามนามศัพท์ในแผนที่ภูมิประเทศของกรม
แผนที่ทหาร ระวาง 5123 III คือ“เขาบันไดนาง” [3] เดิมการสำรวจเพื่อ
คำนวณปริมาตรหินภายในบริเวณเหมือ งหินเขาบันไดนางศิลานั้นทาง
ผู้ประกอบการได้ว่าจ้างสำนักที่ดินจังหวัดสงขลาในการสำรวจและจัดทำ
แผนที่ ปริมาตรหินจะถูกคำนวณโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศคำนวณปริมาณ
ดินตัดดินถมจากเส้นชั้นความสูง แต่ด้วยความกล่าวหน้าของการสำรวจมี
การพัฒนาให้มีวิธีการสำรวจที่หลากหลายและใช้ต้นทุน และระยะเวลาที่
น้อยกว่าการสำรวจภาคพื้ นดิน เช่น การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote
Sensing) การสำรวจด้วยเลเซอร์สแกนเนอร์ การสำรวจด้วย LIDAR ติดตั้ง
บนแพลทฟอร์มรูปแบบต่างๆเช่นอากาศยาน รถยนต์ และ การสำรวจด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) เป็นต้น
ศักยภาพของการสำรวจด้วยการการรังวัดภาพเชิงเลขเพื่อผลิตข้อมูลเชิง
พื้นที่โดยอาศัยหลักการของการหาความสัมพันธ์ของพิกัดภาพถ่ายและพิกัด
บนภาคพื้นดินด้วยจุดควบคุมภาคพื้นดิน คณะผู้วิจัยจึงได้นำการสำรวจด้วย
อากาศยานไร้คนขับ และการรังวัดภาพเชิงเลขมาผลิตเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่
สร้างแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขและภาพดัดแก้เชิงเลข เพื่อนำมาคำนวณ
ปริมาตรหินในเหมืองหิน และศึกษาการประมวลภาพถ่ายจาก UAVs เพื่อ
คำนวณปริ ม าตรจากแบบจำลองระดั บ เชิ ง เลขด้ ว ยจำนวนจุ ด ควบคุ ม
ภาคพื้นดินที่ต่างกัน เป็นแนวทางในการทำงานสำรวจปริมาตรเหมืองด้วย
UAVs ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังส่งเสริมวิธีการนี้ [4] จาก “แนวทางการ
รังวัดภูมิประเทศพื้นทื่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ” ในประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือ งแร่ เรื่อ งหลัก เกณฑ์และวิธีการ
รายงานการทำเหมืองปี พ.ศ. 2562 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบจำลองระดับพื้นผิวจากภาพถ่าย UAVs รังวัดปริมาตร
หินและเปรีย บเทียบปริมาตรหินจากผลการประมวลผลภาพถ่ายฯ ด้วย
จำนวนจุดควบคุมภาคพื้นดินที่ต่างกัน

2. พื้นที่ศึกษาและทฤษฎีที่สำคัญ
2.1 พื้นที่ศึกษา
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รูปที่ 1 พืน้ ที่ศกึ ษา เหมืองหินเขาบันไดนางศิลา

เหมื อ งหิ น เขาบั นไดนางศิ ลามี ร ู ป แบบการทำเหมือ งแบบขุ ดเจาะ
ภายนอกหรือเหมืองเปิด โดยทั่วไปเหมืองหินเขาบันไดนางศิลาจะประกอบ
ไปด้วย แร่หลายชนิด เช่น ปูนขาว หินทราย และแร่หินแกรนิต [5] ดังแสดง
ในรูปที่ 2

รูปที่ 2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

2.2 ทฤษฎีสำคัญที่เกีย่ วข้อง
2.2.1 การทำเหมือง
การทำเหมืองคือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ จาก
ใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือสายแร่ที่อยู่ใต้ดินวัสดุทั่วไปที่สกัดได้
แร่โลหะ ได้แก่ ทองแดง เหล็ก ทองคำ ตะกั่ว แมงกานีส แมกนิเซียม นิเกิล
ฟอสเฟต แพลทินัม เงิน ดีบุก หรือแร่อโลหะ เช่ น ถ่านหิน แร่รัตนชาติ และ
ยังมีวัสดุมีค่าอื่นๆ ที่มีการทำเหมืองเช่นกันได้แก่ หินแกรนิต หินปูนและหิน
อ่อ น การทำเหมือ งในความหมายที่ก ว้า ง ซึ่งรวมถึงการขุดเจาะน้ำ มัน
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่น้ำบาดาล เหมืองแร่ในอดีตมัก ก่อ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุนทรียภาพ ซึ่งพบเห็นได้ทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดจิตสำนึก ขาดความรู้ ขาดกฎหมาย
ควบคุม และเหมืองในอดีตอยู่ห่างไกลเมืองมาก แต่ปัจจุบันเรามีกฎหมาย
ควบคุม มีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องดูแลป้องกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง ด้วยการฟื้นฟูสภาพ [6]

พื้นที่โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินอุตสาหกรรมชนิดหินอื่น ๆ ประทานบัตรที่
27667/16228 เป็นโครงการของ บริษัท เขาบันไดนางศิลา จำกัด พื้นที่
เหมืองตั้งอยู่ที่บริเวณ เขาบันไดนาง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โครงการได้ผ่านการเห็นชอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวะล้อม
หรือ EIA เมื่อ วันที่ 11 ก.ค. 2559 [5] ทางเข้า ด้า นหน้า ติดถนนกาญจน
วณิชย์หรือทางหลวงหมายเลข 407 หาดใหญ่ – สงขลา ลักษณะภูมิประเทศ
มีระดับความสูงโดยประมาณตั้งแต่ 5 ถึง 80 เมตรเหนือระดับทะเลปาน
2.2.2 การกำหนดให้หินเป็นแร่ตามกฎหมายของประเทศไทย
กลาง มีลักษณะเป็นเนินเขาขนาดเล็กด้านทิศเหนือของภูเขาคอหงส์ พื้นที่มี
แต่ก่อนนั้นการระเบิดและย่อยหินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรม
ลักษณะเปิดโล่ง ทางเข้าโครงการสามารถเข้าได้จากทางหลวงสายหลัก มีพุ่ม
ไม่ขนาดเล็กขึ้นอยู่จำนวนบางส่วน มี พื้นที่ประมาณ 83 ไร่ หรือประมาณ ที่ดิน กระทรวงหาดไทย โดยอนุญาตให้ระเบิดและย่อยหินในพื้นที่ใดๆ ไม่
เกินแปลงละ 10 ไร่ ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี วิธีการผลิตหินนั้นใช้วิธีการอย่าง
134,412 ตารางเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1
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ง่าย ๆ ด้วยการห้อยเชือกเจาะระเบิดหน้าผาจากภูเขา หินที่ ถูกแรงระเบิด
จะร่วงลงสู่ที่ราบ จากนั้นจะขนย้ายหินไปยังโรงโม่หิน ซึ่งการผลิตหินด้วย
วิธีการนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขาดประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ทำให้ไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีแนวคิด
เปลี่ยนแปลงการระเบิดและการย่อยหินไปสู่เทคโนโลยีการทำเหมืองหิน
โดยให้ ห น่ ว ยงานเพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วกำกั บ ดู แ ล เพื ่ อ ให้ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ การทำเหมือง
เกิดจากกระบวนการ ขุด เจาะ ตามประเภทของเหมืองความแตกต่างกันไป
จำเป็นต้องมีการสำรวจรังวัด เพื่อคำนวณปริมาตรของหินนั้นทำเพื่อ หา
ปริมาตรของหินภายในเหมืองโดยมีจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลปริมาตรเพื่อ
ใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ของหิ น และคาดคะเนปริ ม าณการใช้ ห ิ น เพื่ อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2.2.3 วิธีการสำรวจเพือ่ คำนวณหาปริมาตร
การสำรวจเพื่อคำนวณหาปริมาตรนั้นสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ ความต้องการและงบประมาณของโครงการนั้น ๆ โดยบทความ
นี ้ จ ะกล่ า วถึ ง การสำรวจเพื ่ อ หาปริ ม าตรในพื ้ น ที ่ เ หมื อ งหิ น ซึ ่ ง ด้ ว ย
ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสำรวจปัจจุบันที่ทำให้การสำรวจเพือ่ หา
ปริมาตรนั้นไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากและเสียเวลา โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
1) วิธีการสำรวจค่าระดับตามแนวยาวและแนวขวาง (Profile
Cross-Section Leveling) ด้วยกล้องสำรวจแบบอัตโนมัติเป็นวิธีการสำรวจ
เพื่อหาลักษณะของพื้นดินตามแนวเส้นศูนย์กลางแนวทางและตั้งฉากกับเส้น
ฐาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม กระทำโดยการหาค่าระดับของ
จุดที่ต่อเนื่องกันแล้วลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านี้ เส้นที่ได้จะเป็นตัวแทนลักษณะ
ของพื้นดินตามศูนย์กลางแนวทางและแนวตั้งฉากให้ได้ความจริงมากที่สุด
[7] ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การสำรวจระดับตามแนวยาวและแนวขวาง [7]

2) การสำรวจด้ ว ยเครื ่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม GNSS วิ ธี
Network RTK เป็นการใช้ระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทีย ม
GNSS แบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบตั ิงาน
สำรวจและการทำแผนที่ให้สามารถตอบสนองการสำรวจหาค่าพิกัดทั้งทาง
ราบและค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง โดยการประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แบบจำลองยีออยด์ท้องถิ่นความละเอียดสูง TGM2017 ในเวลาอันรวดเร็ว
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แบบทันที (Realtime) สามารถให้ค่าพิกัดที่มีความละเอียดถูกต้องในระดับ
3-5 เซนติเมตร [8] โดยการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ในการทำ
แผนที่ภูมิประเทศดังแสดงในรูปที่ 4 ให้การทำงานด้วยความเร็วและความ
แม่นยำ ใช้งานง่า ย เพีย งเครื่อ งเดีย วก็เพีย งพอกับ การสำรวจและการ
ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ [9]

รูปที่ 4 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ CHC NAV I50 [9]

3) การรังวัดด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์แบบเก็บค่าพิกัดสาม
มิติ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับกล้องสำรวจสามารถหมุนได้ 360 องศารอบแกน
โดยช่องเปิดด้านบนจะเป็นช่องยิงแสงเลเซอร์ มีน้ำหนักเบา สามารถทำงาน
สำรวจได้อย่างสะดวก เก็บข้อมูล ค่าพิกัดทั้งสามมิติไปแปลงเป็นข้อมูล เชิง
ตัวเลข โดยเครื่องสแกนเนอร์นี้สามารถเก็บข้อมูลไปเป็นทำแบบจำลองสาม
มิติในคอมพิวเตอร์ ได้เสมือนพื้นที่จ ริงได้อย่า งดี ข้อมูลที่ได้มานั้นอยู่ ใน
ลักษณะเป็นจุดพิกัดที่เรียกกันว่า พอยต์คลาวด์ (Point Cloud)
4) การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ เป็นการนำเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพจากอากาศยานควบคู่กับการสำรวจทางพื้นดินสำหรับสร้างแผนที่
บริเวณที่ ต้องการ ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าการสำรวจพื้นราบด้วยกล้อง
สำรวจ เก็ บ รายละเอี ย ดได้ เ ป็ น บริ เ วณกว้ า ง ประมวลผลภาพสร้ า ง
แบบจำลองเชิงพื้นที่ได้รวดเร็ว เทคโลยีสำรวจนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มี
การพัฒนา เซ็นเซอร์ถ่ายภาพและอากาศยาน ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบิน
ขนาดใหญ่ที่เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง มีการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับที่มี
ความสามารถถ่ายภาพทางอากาศได้และมีความละเอียดสูง [10]
2.2.4 การสำรวจและประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์ในการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ
แบบอัตโนมัติ ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานด้า นต่าง ๆ มี ห ลัก การและทฤษฎี
เบื้องต้นที่สำคัญ คือหลักการพื้นฐานของการสำรวจด้วยภาพถ่าย หลักการ
สร้างจุดโยงยึดอัตโนมัติ หลักการทำโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ (Aerial
Triangulation, AT) ซึ ่ ง เป็ น กระบวนการที ่น ำข้ อ มู ล ลำแสงที ่ ฉ ายลงบน
ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยกล้องถ่ายภาพทางอากาศในจำนวนที่มากมาทำการ
ประมวลผลในการคำนวณทั้งการเล็งสกัดย้อนและกระบวนการเล็งสกัด ซึ่ง
การเล็งสกัดย้อนคือกระบวนการในการหาค่าองค์ประกอบการจัด วางภาพ
ภายนอก ทำให้ทราบตำแหน่งและการวางตัวของภาพถ่ายเทียบกับระบบ
พิกัดภาคพื้นดิน และกระบวนการในการคำนวณตำแหน่งและการวางตัวของ
ภาพถ่ า ยคู ่ ซ ้ อ นสามมิ ติ เ พื ่ อ ใช้ ห าค่ า พิ ก ั ด บนพื ้ น หลั ก ฐานจริ ง โดยใช้
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สมการสภาวะร่วมเส้น นำมาใช้ในการปรับแก้
และคำนวณค่าพิกัดภาคพื้นดินที่ไม่ทราบค่า คำนวณปรับแก้ค่าองค์ประกอบ
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การจัดภาพภายนอกในแต่ละภาพถ่าย [11] ซึ่งในปัจจุบันการประมวลผล
โครงข่า ยสามเหลี่ย มทางอากาศจะใช้ว ิธีการคำนวณปรับ แก้บ ล็อกแบบ
ลำแสง เพื่อสร้างผลลัพธ์ของการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ
1) การปรับแก้บล็อกลำแสง (Bundle Block Adjustment) เป็น
การสร้างระบบสมการร่วมเส้นของจุดบนภาพถ่าย กลุ่มของลำแสงซึ่งมีจุด
กำเนิดจากจุดศูนย์กลางการถ่ายภาพผ่านจุดที่ปรากฏบนภาพถ่ายทั้งหมด
ทั้งนี้ก ารคำนวณปรับ แก้ข องบล็อ กแบบลำแสงจะเป็นวิธ ีคำนวณหาค่ า
องค์ประกอบคือตำแหน่ง (Xo, Yo, Zo) และการเอียง (Orientation : ω,
φ ,κ ) ของภาพถ่ายในระวางวัตถุที่ไม่ทราบค่า ซึ่งตำแหน่งถ่ายภาพกำหนด
โดยพิกัดวัตถุของ จุด Perspective Center ส่วนการเอียง อธิบายโดยใช้
อาการเอี ย งของแกนกล้ อ งขณะถ่ า ยภาพ ขณะเปิ ด หน้ า กล้ อ ง ซึ ่ ง เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ระหว่างระบบพิกัดวัตถุ (X ,Y, Z) กับ ระบบพิกัด
ภาพถ่าย (x , y , z) ดังแสดงในรูปที่ 3
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รังวัดภาพถ่ายทางอากาศ คือ จุดควบคุมแต่ละจุดควรมีระยะห่างไม่เกิน 500
เมตร และไม่ควรเรียงตัวเป็นเส้นตรงและควรอยู่ตรงกลางแบบจำลองดัง
แสดงในรูปที่ 6 เพื่อควบคุมคุณภาพของแบบจำลอง ส่วนมากจะใช้เทคนิค
การขยายจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ

รูปที่ 6 ตำแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดินที่เหมาะสม [12]

รูปที่ 5 การปรับแก้แบบบล็อกลำแสง [10]

2) จุ ด ควบคุ ม ภาพถ่ า ยภาคพื ้ น ดิ น (Ground Control Points)
หรือ GCPs เป็นส่วนสำคัญในการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการ
รังวัดและประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างมาก เป็น
จุดที่มีพิกัดภาคพื้นดินมีค่าพิกัดในทั้ง 3 มิติ มีการรังวัดในภูมิประเทศด้วย
เครื่องมือที่สำรวจรังวัดประเภทต่างๆ ตามศักยภาพของผู้ทำงานด้วยความ
ละเอียดถูกต้องสูง โดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ใน
การรังวัดค่าพิกัดในภาคสนาม และรวมไปถึงการทำระดับที่สามารถนำจุด
ควบคุมนั้นไปทำการรังวัด โครงข่า ยรังวั ดสามเหลี่ย มทางอากาศ โดยมี
ลักษณะที่เป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนทั้งในภูมิประเทศและในภาพถ่ายทางอากาศ
ค่าความถูกต้องพิกัดของจุดพิกัดควบคุมภาคพื้นดินจะถูกถ่ายทอดเข้าไปใน
ระบบสมการของการคำนวณปรับแก้ในบล็อกของภาพถ่าย ความผิดพลาด
ของจุดควบคุมภาคพื้นดินจะแพร่เข้าไปในผลลัพธ์ หากมีจำนวนจุดพิกัด
ควบคุมภาคพื้นดินที่เหมาะสม ก็จะทำให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้เรขาคณิตของจุดควบคุมภาคพื้นดินในบล็อกยังมีความสำคัญต่อ
ความละเอียดถูกต้องที่ได้จากตำแหน่งที่ตั้งของจุดพิกัดควบคุมภาคพื้นดินก็มี
ความสำคัญเช่นกัน การจัดวางตำแหน่งของจุดบังคับภาคพื้นดินและจำนวน
ที่เหมาะสมโดยตามมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องาน
วิศวกรรม โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ไม่ให้น้อยกว่า 5 6 จุดต่อหนึ่งบล็อค [12] และมีตำแหน่งที่เหมาะสม จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ของแผนที่นั้น ๆ การปฏิบัติงานกับแบบจำลองสามมิติ และระบบปฏิบัติการ

3) การสร้ า งจุ ด พิ ก ั ด สามมิ ต ิ (3D point cloud) และโครงข่ า ย
เชื่อมโยงจุด (Mesh) กระบวนการสร้างจุดพิกัดสามมิติซึ่งเป็นการสร้างกลุ่ม
ของจุดสามมิติที่เก็บค่าของตำแหน่งของวัตถุในพิกัดทางราบและทางดิ่งด้วย
ชุดข้อมูลแบบแกน X,Y,Z ทั้งนี้ปัจจัยหลักในกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับการ
คำนวณค่ า ตำแหน่ ง ของกล้ อ งที ่ บ ั น ทึ ก ภาพถ่ า ย โดยขั ้ น ตอนในการ
ประมวลผลสร้างข้อมูลจุดโยงยึดแบบหนาแน่น จะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวน
จุดพิกัดสามมิติที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องสร้างจากภาพ
อย่างน้อย 3 ภาพเพื่อควบคุมคุณภาพความถูกต้องเชิงตำแหน่งของจุด
โดยหลัก การประมวลผลภาพถ่า ยทางอากาศจาก UAVs ที่ก ล่า วมา
ทั้งหมดนี้จะสามารถข้อมูลผลลัพท์ที่เป็นข้อ มูลเชิงพื้นที่เช่น ภาพดัดแก้
เชิงเลข แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ที่สามารถนำไปใช้ในงานด้านวิศวกรรม
งานออกแบบ การทำแผนที่
2.2.5 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการประมวผลภาพถ่าย UAVs
ข้อมุลเชิงพื้นที่ที่ได้จากกระบวลการประมวลผลภาพเชิงเลขจากอากาศ
ยานไร้คนขับนั้นได้ข้อมูลผลลัพธ์เช่นเดียวกับการประมวลผลภาพถ่ายทาง
อากาศจากกล้องติดเครื่องบิน หรือแพลทฟอร์มอื่นๆ เพียงข้อมูลภาพจาก
อากาศยานไร้คนขับ มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูง ถึง ระดับ เซนติเมตร ด้วย
ศักยภาพของกล้องถ่ายภาพที่ติดตั้งกับตัวลำ ระบบชดเชยการเอียงของกล้อง
(gimbal) ระบบการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS และเพดานบินที่ไม่สูง
ไปจนถึ ง ขี ด ความสามารถของโปรแกรมประมวลผลภาพที่ ป ระยุ ก ต์ใช้
อั ล กอริ ท ึ ม Scale Invariant Feature Transform หรื อ SIFT เพื ่ อ ให้ ไ ด้
โครงสร้างจุดที่เชื่อมโยงกัน แบบห่าง (sparse) เสร็จแล้วจึงยกระดับ เป็ น
โครงสร้างจุดแบบแน่น (dense cloud point) เทคนิค SIFT นี้จะช่วยในการ
จับคู่จุดภาพในภาพที่ต่างกัน และเมื่อนำเข้าข้อมูลภาพไปแล้วได้ผลลัพ ธ์จะ
ออกมามาเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ รูปแบบต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งมีความ
ละเอี ย ดของจุ ด ภาพสู ง ในระดั บ เซนติ เ มตร เช่ น ภาพดั ด แก้ เ ชิ ง เลข
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขทั้งแบบพื้นผิวหรือ DSM และพื้นดินหรือ DTM
แบบจำลองสามมิติเสมือนจริง เส้นชั้นความสูง เป็นต้น [13]
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3.2.1 อากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในโครงการ
เป็ น อากาศยานไร้ ค นขั บ แบบปี ก หมุ น ขนาดเล็ ก ยี ่ ห ้ อ ดี เ จไอ รุ่ น
Phantom 4 Advance ติดตั้งกล้อ งถ่ายภาพ รุ่น FC6310 ที่มีความยาว
โฟกัส 8.8 มม. ประเภทชัตเตอร์แบบ global มีความละเอียดของจุดภาพ
ของภาพ 20 ล้านจุดภาพ จำนวน 2 ลำ (สำรอง 1 ลำ) สำหรับการสำรวจ
ด้วยการบินถ่ายภาพทางอากาศดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 7 ผลลัพธ์จากการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ [14]

3. กระบวนการดำเนินงาน
โครงการศึกษานี้มีวิธีการดำเนินงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ
ให้ ผ ลการดำเนิ นงานเป็ น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ โ ดยแยกออกเป็ นหัว ข้ อ
ดังต่อไปนี้
3.1 การวางแผนและเตรียมข้อมูล
การสำรวจสภาพพื ้ นที ่ เ บื้ อ งต้ น บริ เ วณพื ้ นที ่ ศ ึ ก ษาเพื ่ อ ทำการวาง
แผนการบินด้วยแอพพลิเคชั่น Pix4D Capture จากสมาร์ทโฟนที่ใช้เชื่อมต่อ
กับอากาศยานไร้คนขับ กำหนดขอบเขตการบินให้อยู่ภายในเวลา 15 นาที
ใช้วิธีการบินแบบตารางกริด กำหนดส่วนซ้อนด้านหน้าร้อยละ 80 ส่วนซ้อน
ด้านข้างร้อยละ 80 เพราะพื้นที่มีความสูงชัน และการวางแผนงานสำรวจ
ด้วยดาวเทียม GNSS เพื่อสร้างจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดินหรือ GCPs ซึ่ง
จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
GNSS โดยรังวัดด้ว ยวิธ ี RTK GNSS Network หรือ NRTK เทคนิคสถานี
อ้า งอิงเสมือ นหรือ VRS จำนวนจุดที่ว างแผนงานมีจ ำนวนทั้ ง สิ้น 6 จุ ด
กำหนดตำแหน่งเบื้องต้นบนโปรแกรม Google Earth ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 9 DJI Phontom4 ADV

3.2.2 เครื่องรังวัดพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
เครื่องรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ STONEX รุ่น S10 จำนวน
6 เครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 10 ใช้ในการรังวัดค่าพิกัดของจุดควบคุมภาพถ่าย
ภาคพื้นดิน พร้อมกับการแปลงค่า ระดับ ความสูงด้วยข้อ มูลแบบจำลอง
ความสูงยีออยด์ TGM 2017 ซึ่งมีความละเอียดถูกต้องของระดับความสูง
ดีกว่า 10 ซม. ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานงานระดั บชั้นที่ 3 ซึ่งเพียงพอต่อ
การสำรวจจุดควบคุมภาคพื้นดินในงานสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ [8]

รูปที่ 10 เครื่องรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่หอ้ STONEX

รูปที่ 8 แผนการกำหนดจุดควบคุมภาคพื้นดิน

3.2 เครื่องมือสำรวจและอุปกรณ์
การดำเนินโครงการวิจ ัยนี้มีการใช้เครื่องมือ สำรวจที่ทันสมัยหลาย
ประเภทโดยแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.4 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลภาพ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการประมวลผลภาพถ่ายจาก UAVs โดย
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับการรังวัดภาพถ่ายเชิงเลข PIX4D Mapper
แบบลิขสิทธิ์ถาวรและโปรแกรมประยุกต์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ArcGIS desktop พร้ อ มชุ ด เครื ่ อ งมื อ 3D analysis เพื ่ อ การวิ เ คราะห์
แบบจำลองระดับ สูงเชิงเลขที่ได้จากการประมวลผลภาพเพื่อใช้คำนวณ
ปริ ม าตรหิน ในเหมื อ ง โปรแกรมประมวลผลภาพถ่า ยจาก UAVs Pix4d
Mapper นี้ดงั แสดงในรูปที่ 11
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จุดควบคุมภาคพื้นดินทั้ง 6 จุด แต่ละจุดใช้เวลาในการรังวัดประมาณ 5 10 นาที ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 การรังวัดวิธี RTK GNSS Network
รูปที่ 11 ซอฟต์แวร์ Pix4D Mapper Educational License [14]

ค่าพิกัดทางราบอยู่ในระบบพิกัด UTM WGS1984 และค่าระดับความสูง
จากการคำนวณด้วยแบบจำลองความถ่วงพิภพ TGM2017 ดังแสดงใน
3.3 กรอบวิธีการดำเนินงาน
ตารางที่ 1 โดยจุดควบคุมภาคพื้นดินจุดที่ 6 เป็นจุดพื้นระดับอ้างอิงของ
วิธีการดำเนินงานของการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจ โครงการนี้สำหรับการคำนวณปริมาตรหินในเหมืองหินเขาบันไดนางศิลา
รั ง วั ด ปริ ม าตรหิ น บริ เ วณเหมื อ งหิ น เขาบั น ไดนางศิ ล า จั ง หวั ด สงขลา
การศึ ก ษาการหาปริ ม าตรหิ น ในเหมื อ งหิ น เขาบั น ไดนางศิ ล า โดยใช้ ตารางที่ 1 ค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพืน้ ดินที่ได้จากการรังวัดภาพ
จุดควบคุมฯ ค่าพิกัดทางเหนือ (ม.) ค่าพิกัดตะวันออก (ม.) ค่าระดับ (ม.)
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขที่เป็นผลจากการประมวลผลภาพจากอากาศยาน
667039.199
779862.917
10.869
GPS01
ไร้คนขับสามารถนำเสนอกรอบการดำเนินงานได้ดงั แสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 12 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

3.4 ขั้นตอนในการปฎิบัติงาน
3.4.1 การสำรวจจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินด้วยดาวเทียม GNSS
หลังจากที่วางแผนกำหนดตำแหน่งจุดควบคุมภาคพื้นดินแล้วโดยเป็น
พื้นที่โล่งและไม่เป็นอุปสรรคต่อการสำรวจด้วยดาวเทียม GNSS และเหมาะ
กับการวางเป้าล่วงหน้าให้กับการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดย
โครงการศึกษานี้มีจุดควบคุมภาคพื้นดิน ทั้งหมดจำนวน 6จุด สำรวจโดยใช้
ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
เทคนิคแบบสถานีอ้างอิงเสมือน (Virtual Reference Station) หรือ VRS
ซึ่งเป็นระบบการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบจลน์ซึ่งได้ค่าพิกัดของจุด
ควบคุมภาคพื้นที่ในขณะที่ทำการรังวัด [15] ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่โครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ เพื่อให้ได้ค่าพิกัดทางราบและทางดิ่งของ

GPS02

667074.737

780032.583

23.435

GPS03

666747.785

779948.947

15.261

GPS04

666860.131

779677.122

46.430

GPS05

667182.887

779714.500

66.589

666602.842
780094.161
GPS06*
*จุดอ้างอิงค่าระดับความสูงในการคำนวณปริมาตร

12.769

3.4.2 การบินถ่ายภาพตามแผนการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับ
เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อวางเป้าล่วงหน้า (pre marking) โดยใช้แผ่นไวนิล
สีข าว-แดงขนาด 1 x 1 เมตร วางจุดตัด ของเป้า ให้ตรงหัว หมุดของจุ ด
ควบคุมภาคพื้นดิน ทำการบินโดยใช้ แอพพลิเคชั่นที่วางแผนการบินเพื่อ
ควบคุมการบินคือ Pix4D Capture ที่ความสูงบินประมาณ 120 เมตร ทำ
ให้ได้ขนาดจุดภาพบนพื้นดินหรือ GSD ประมาณ 3.38 เซนติเมตร ด้วย
ซ้อนด้านหน้าร้อยละ 80 และส่วนซ้อนด้านข้างร้อยละ 80 ทำให้ได้ภาพ
ทั้งหมด 250 ภาพดังแสดงข้อมูลสรุปผลการบินในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลสรุปการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วย UAVs
รายละเอียด

จำนวน

หน่วย

134,412

Sq. m.

Flight Time

15

minutes

Flight Distance

6.8

Km.

Average GSD

3.38

cm.

Over-lap/Side-lap

80/80

percent

Flying Height

120

m.

Number of images

250

images

Area
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3.4.3 การรังวัดภาพเชิงเลขด้วยโปรแกรมประยุกต์
1) การรังวัดภาพถ่า ยด้ว ยโปรแกรมประยุกต์ด้ว ยโปรแกรม Pix4d
Mapper เริ่มจากการนำภาพถ่ายจำนวน 250 ภาพนำเข้าโปรแกรมและทำ
การเชื่อมโยงภาพแต่ละภาพในโครงการด้วยจุดโยงยึด (tie point หรือ key
points) ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในพื้นที่ซ้อนกันแต่ละภาพ
2) การนำเข้าค่าพิกัดและรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน ลงในภาพถ่ายที่
สามารถถ่ายภาพเห็นจุดควบคุมนั้นๆทั้งหมดจำนวน 6 จุดโดยตั้งค่าแต่ละ
เป็นจุดแบบ 3D control point เมื่อทำการรังวัดแบบ Full Control Point
3) การปรับแก้โครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ได้
จากการประมวลออกมาอยู่ในระบบพิกัดเช่นเดียวกับจุดควบคุมภาคพื้นดิน
โดยทำการปรับ แก้โครงข่า ยสามเหลี่ย มทางอากาศทั้งหมด 7 ครั้งตาม
วิธ ีก ารรังวัดด้ว ยจำนวนจุดควบคุมภาคพื้นดินต่างกัน ดังนี้คือ ไม่ใช้จุด
ควบคุมภาคพื้นดิ และใช้จุดควบคุม ภาคพื้นดินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1 –
4 จุด และใช้จ ุดควบคุมภาคพื้นดินตามมาตรฐานคือ 5 – 6 จุด ในการ
ประมวลผลภาพแต่ละครั้ง โดยมีลักษณะการวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน ใน
แต่ละวิธีดังแสดงในรูปที่ 14 ควบคุมมาตรฐานการปรับแก้บล็อคโดยให้ค่า
Mean Reprojection Error ไม่ให้เกิน 0.3 จุดภาพ
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โดยได้ จ ุ ด พิ ก ั ด สามมิ ต ิใ นโครงการจำนวนประมาณ 43 ล้ า นจุ ด เฉลี่ ย
ประมาณ 75 จุดต่อตารางเมตร ได้แบบจำลองระดับพื้นผิวเชิงเลข หรือ
DSM ที่มีความละเอียดจุดภาพ 3.38 เซนติเมตร
3.5 การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่จากการประมวลผลภาพถ่าย
การสร้างข้อมูลภาพดัดแก้เชิงเลขและข้อมูล แบบจำลองระดับพื้นผิว
เชิงเลขหรือ DSM ด้วยการให้โปรแกรมนำข้อมูลออกมาตามการตั้งค่าข้อมูล
เชิงพื้นที่ให้มีความละเอียดเท่ากับข้อมูลภาพที่ นำเข้าโดยตัวอย่างผลลัพธ์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการประมวลผลด้วยวิธีการรังวัดด้วยจุดควบคุม
ภาคพื้นดิน 6 จุดดังแสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 16 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการประมวลผลภาพด้วย 6 GCPs

และเพื ่ อ ที่ จ ะนำข้ อ มู ล DSM ไปวิ เ คราะห์ ป ริม าตรของหิ นโดยที่จ ะนำ
ขอบเขตในการคำนวนปริมาตรที่ได้จากข้อมูลตำแหน่งในประทานบัตรที่มี
ความยาว 1.808 เมตร มาสร้างชั้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
ไว้ ซ ้ อ นทั บ และตั ดข้ อ มู ล DSM ที ่ ไ ด้ จ ากการประมวลผลทั้ ง 7 ชุ ด โดย
ขอบเขตและ DSM ที่ตัดพื้นที่ตามแนวเขตแล้วดังแสดงในรูปที่ 17

รูปที่ 14 การวางจุดควบคุมจำนวนที่แตกต่างกันในแต่ละการประมวลผล

4) การสร้างจุดพิกัดสามมิติและ TIN หรือ Mesh model โดยการใช้
เครื่องมือ “point cloud and mesh” ซึ่งจุดเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของ
พิกัดสามมิติในภูมิประเทศมีการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงกันแต่ละจุดทำให้
สามารถสร้าง Mesh หรือในทางงานรังวัดภาพเชิงเลขเรียกว่าโครงข่า ย
สามเหลี่ยมไม่ปกติหรือ TIN เพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข
หรือ DEM [16] และ ภาพดัดแก้เชิงเลข โดย ผลการประมวลผลภาพใน
ขั้นตอนนี้ดังแสดงในรูปที่ 15

รูปที่ 15 รายงานผลลัพธ์การประมวลผลภาพถ่ายด้วย Pix4D

รูปที่ 17 แบบจำลองระดับที่ตัดด้วยพื้นที่ขอบเขตประทานบัตร

3.6 การคำนวณปริมาตรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นำเข้ า ข้ อ มู ล DSM สู ่ โ ปรแกรม ARCGIS ที ล ะข้ อ มู ล และด้ ว ยชุ ด
เครื่องมือการวิเคราะห์แบบสามมิติหรือ 3D analysis ด้วยคำสั่ง Surface
volume ใส่ รายละเอีย อเพื่อทำการคำนวณปริมาตร โดยในช่อ ง Input
Surface ใช้ DSM แต่ละวิธีทีละ 1 ข้อมูล เมื่อคำนวณเสร็จจะให้ค่าปริมาตร
ออกมาในรูป แบบ Text File กำหนดค่า ระดับ ความสู งอ้า งอิ งที่ เริ ่ ม คิ ด
ปริมาตรในช่อง Reference Plane โดยอ่านค่าความสูง ณ จุดอ้างอิงของ
โครงการ (GCP6) โดยพบว่าค่าระดับอ้างอิงนี้ในแต่ละวิธีการประมวลผล
ด้วยจำนวน GCP ที่แตกต่างกันมีค่าระดับที่ต่างกันโดยตัวอย่างเช่น วิธ๊การ
6GCPs ค่าระดับจุดอ้างอิงปริมาตร (Plane Height) มีค่าระดับคือ 12.769
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เมตร เลือกวัดปริมาตรเหนือจุดนี้ด้วยคำสั่ง ABOVE ก็จะทำให้ได้ปริมาตร
ของหินเหนือระดับอ้างอิงออกมาทั้ง 7 ข้อมูล DSM นำมาเปรียบเทียบ

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อ
การสำรวจรังวัดปริมาตรหินบริเวณเหมืองหินเขาบันไดนางศิลา จังหวัด
สงขลา มี 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ คือผลจากการรังวัดภาพถ่า ยทาง
อากาศเพื่อสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่นำมาคำรวณปริมาตรหินในเหมืองหินและ
ผลของการสร้ า งแบบจำลองระดั บ ความสู ง เชิ ง เลขเพื ่ อ นำมาคำนวณ
ปริมาตรโดยใช้จำนวนจุดควบคุมภาคพื้นดินที่ต่างกัน
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ความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองระดับในทางราบสามารถจะตรวจสอบได้
จากภาพดั ด แก้ เ ชิ ง เลขและเมื ่ อ ตรวจสอบภาพดั ด แก้ เ ชิ ง เลขจากการ
ประมวลผลโดยไม่ใช้จุดควบคุมภาคพื้นดินกับตำแหน่งของเป้าล่วงหน้าที่
เป็นจุดควบคุมภาคพื้นดินดังแสดงในรูปที่ 19 มีความคลาดเคลื่อนทางราบ
เฉลี่ย 3.50 เมตรซึ่งเมื่อพิจารณาจากเส้นขอบเขตโดยรอบที่มีความยาว
ประมาณ 1.8 กิโลเมตรความคลาดเคลื่อนของปริมาตรสูงสุดจะอยู่ประมาณ
ไม่เกิน 50,000 ลบ.ม.ซึ่งเป็นปริมาตรที่คลาดเคลื่อนไม่ถึงร้อยละ 5 สามารถ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาตรชุดข้อมูลทั้ง 7 ชุดต่อไป

4.1 ผลการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่
การรังวัดและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้
คนขับเพื่อสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ จากการประมวลผลโดยการใช้จำนวนจุด
ควบคุมภาคพื้นดินที่ต่า งกันทำให้ ได้ข้อ มูลภาพดัดแก้เชิงเลขและข้อ มูล
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขของแต่ละวิธีมาจำนวน 7 ชุดข้อมูล โดยผลการ
ปรับแก้บล็อควิธีแบบไม่ใช้จุดควบคุมภาคพื้นดิน ใช้จุดควบคุมแบบ 1GCP,
2GCPs, 3GCPs, 4GCPs, 5GCPs และ6GCPs ได้ค่า Mean Reprojection
Error คือ 0.138 จุดภาพ จำนวนจุดพิกัดสามมิติ (3D point cloud) เท่ากับ
7,546, 7607, 7613, 7609, 7,985, 7484 และ 7412 จุ ด ต่ อ ตารางเมตร
ตามลำดับ ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขมีข้อมูลจุดสูงสุดและต่ำสุด
แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 18

รูปที่ 19 ความคลาดเคลื่อนทางราบของภาพดัดแก้วิธี No GCP

4.2 ผลการคำนวนปริมาตรหินบริเวณพื้นที่เหมืองหินที่ได้รับประทานบัตร
ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขที่นำมาตัดด้วยขอบเขตเหมืองและนำ
จุดอ้างอิงระดับที่จุด GCP6 ที่มีค่าระดับเหนือระดับทะเลปานกลาง 12.77
เมตร คำนวณปริมาตรเหนือระดับอ้างอิง ด้วยเครื่องมือ Surface volume
ในโปรแกรมประยุกต์ ArcGIS ดังแสดงในรูปที่ 20

รูปที่ 18 จุดสูงสุดและต่ำสุดของแบบจำลองระดับจากวิธีต่างกัน

ข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงที่ได้จากการประมวลผลภาพด้วยวิธีการไม่
ใช้ GCP (ภาพซ้าย) ค่าระดับสูงสุดประมาณ 56 เมตร ต่ำสุด - 8 เมตรและ
ใช้ GCP ครบทั้ง 6 จุด (ภาพขวา) ค่าระดับสูงสุดประมาณ 75 เมตร ต่ำสุด
3 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง โดยสรุปได้ในตารางที่ 3
รูปที่ 20 การคำนวณปริมาตรด้วยชุดคำสั่ง 3D Analysis

ตารางที่ 3 สรุปชุดข้อมูลแบบจำลองระดับเชิงเลขแต่ละวิธีการกำหนดจุด GCP
จำนวน GCP
No GCP

3D point cloud
(จุด/sqm)
7,546

1GCP

ระดับต่ำสุด (m.) ระดับสูงสุด (m.)
-8

56

7,607

-15

56

2GCPs

7,613

-15

56

3GCPs

7,609

-15

56

4GCPs

7,985

-15

56

5GCPs

7,484

3

75

6GCPs

7,412

3

75

ปริมาตรของข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขที่ผ่านการประมวลผล
แบบมีจุดควบคุมครบตามาตรฐาน 6 จุด ยึดเป็นปริมาตรที่เป็นฐานในการ
เปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธ ี อ ื ่ น มี ป ริ ม าตรหิ น เหนื อ ระดั บ อ้ า งอิ ง ประมาณ
1,765,801.67 ลบ.ม.บนพื้นที่ 133,412 ตร.ม.หรือประมาณ 83 ไร่ และ
เมื่อ นำข้อ มูลแบบจำลองระดับ สู ง เชิ งเลขที่ ป ระมวลผลด้ว ยจำนวนจุ ด
ควบคุมภาคพื้นดินที่ต่างกันมาคำนวณปริมาตรหินได้ผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการคำนวณปริมาตรจากจำนวน GCP ที่ต่างกัน
จำนวน GCP
No GCP

ปริมาตร
(ลบ.ม.)
1,100,405.80

1GCP

1,194,680.07

571,121.60

32.34

2GCPs

1,194,893.64

570,908.03

32.33

3GCPs

1,194,701.21

571,100.46

32.34

4GCPs

1,194,099.52

571,702.15

32.38

5GCPs

1,765,878.93

77.26

0.004

6GCPs*

1,765,801.67

-

-
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เป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกัน โดยข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขจากการ
สำรวจด้ ว ยอากาศยานไร้ค นขั บ จากการใช้ จ ุ ดควบคุม ภาคพื้ นดินตาม
มาตรฐานมีปริมาตรหิน 1,765,801.67 ลบ.ม. บนพื้นที่ 133,412 ตร.ม.
การไม่ใช้จุดควบคุมภาคพื้นดินจะคำนวณปริมาตรแตกต่างไปประมาณร้อย
ละ 37.68 และการใช้จุดควบคุมภาคพื้นดินจำนวนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ปริมาตรแตกต่างไปประมาณร้อยละ 32 ซึ่งผลดังกล่าวเป็นการสนับสนุนว่า
การสำรวจเพื่อคำนวณปริมาตรเหมืองหินด้วยอากาศยานไร้คนขับจำเป็น
อย่างยิ่งในการใช้จุดควบคุมภาคพื้นดินให้มีจำนวนเพียงพอตามมาตรฐาน
การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ

ต่างจาก Full GCP ร้อยละของ
(ลบ.ม.)
Full GCP
665,395.87
37.68

5.2 ข้อเสนอแนะ

4.3 การอภิปรายผล
ข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลขที่ได้จากการประมวลผลภาพ
เชิงเลขมีลักษณะแตกต่างกันจากการนำมาตรวจสอบเป็นกลุ่มข้อมูล 3 กลุ่ม
คือ 1) แบบไม่ใช้ GCP 2) แบบที่ใช้ GCP ต่ำกว่ามาตรฐานคือน้อยกว่า 5
จุด และ 3) แบบใช้ GCP ตามมาตรฐานมากกว่า 5 จุด [12] ซึ่งเมื่อ นำ
ข้อ มูล แบบจำลองระดับ ฯชุดดังกล่า วไปคำนวณหาปริมาตรหินผลที่ได้
สอดคล้องกับความแตกต่างเป็นกลุ่มข้างต้น โดยพบว่าวิธีการสำรวจด้วย
อากาศยานไร้คนขับเพื่อคำนวณปริมาตรหินในเมืองหินโดยไม่ใช้จุดควบคุม
ภาคพื้นดิน ได้ปริมาตรต่างจากการใช้จุดควบคุมตามมาตรฐานประมาณ
ร้อยละ 37.68 การใช้จุดควบคุมภาคพื้นดินจำนวนน้อยกว่ามาตรฐาน 5 จุด
ได้ปริมาตรต่างจากการใช้จุดควบคุมตามมาตรฐานประมาณร้อยละ 32 ซึ่ง
ผลที่ได้นี้มีความคลาดเคลื่อนจากค่าพิกัดทางราบของแบบจำลองระดับ
ความสูงเชิงเลขได้ป ระมาณไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งค่า ความต่างของข้อมูล
ปริมาตร ทั้ง 2 กลุ่มที่ไม่มีจุดควบคุมภาคพื้นดินตามมาตรฐานนี้ ไม่เพียงพอ
ต่อการนำไปคำนวณปริมาตรหินในเหมืองหิน

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อ
การสำรวจรังวัดปริมาตรหินบริเวณเหมืองหินเขาบันไดนางศิลา จังหวัด
สงขลา พื้นที่ศึกษามีลักษณะพื้นที่เป็นเหมืองหิน เปิดโล่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก
กระจายตัวอยู่น้อยมาก พื้นที่ประมาณ 83 ไร่ สำรวจโดยการบินถ่ายภาพ
ด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนขนาดเล็กได้ภาพจำนวน 250 ภาพ
ขนาดจุดภาพหรือ GSD ประมาณ 3.38 เซนติเมตร รังวัดและประมวลผล
ภาพถ่ายร่วมกับจุดควบคุมภาคพื้นดินจำนวน 6 จุด ที่ได้จากการรังวัดด้วย
สำรวจโดยใช้ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) เทคนิคแบบสถานีอ้างอิงเสมือน (Virtual Reference Station)
หรือ VRS ประมวลผลได้ข้อมูลทั้งหมด 7 ชุดข้อมูลตามจำนวนจุดควบคุม
ภาคพื้นดินที่ต่างกันผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองระดับความสูงเชิงเลขที่ได้
จากการประมวลผลมีลักษณะข้อมูลที่ต่างกันเป็น 3 กลุ่มข้อมูลคือ แบบไม่
ใช้ GCP แบบที่ใช้ GCP ต่ำ กว่า มาตรฐาน 5 จุด และแบบใช้ GCP ตาม
มาตรฐานซึ่งทำให้ปริมาตรหินในเหมืองในพื้นที่โครงการมีความแตกต่างกัน

5.2.1 บทความนี้เจ้าของโครงการไม่มีข้อมูลการสำรวจภาคพื้นดินสร้าง
แผนที่ภูมิประเทศเพื่อนำมาคำนวณปริมาตรทำให้ไม่มีข้อมูลปริมาตรจาก
การสำรวจภาคพื้นดินเป็นฐานในการเปรียบเทียบ
5.2.2 การศึกษานี้ไม่ได้ประเมินความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งทางราบ
ด้วยจุดตรวจสอบ ที่มีการกระจายตัวทั่วโครงการ ความคลาดเคลื่อนค่า
พิก ัดทางราบของแบบจำลองระดับ เชิงเลขจากการประมวลผลที่อยู่ใน
บทความเป็นค่าสูงสุดจากจุดที่สามารถรังวัดได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณบริษ ัท เขาบันไดนางศิลา จำกัด เจ้า ของพื้นที่ทำการวิ จั ย
ขอบคุณวิศวกรรังวัด ประจำกรมที่ดินที่ให้คำแนะนำในการสำรวจด้วย RTK
GNSS network ขอบคุณวิศวกรสำรวจ กรมอุตสาหกรรมเหมื องแร่ท ี่ให้
คำแนะนำในมาตรฐานการสำรวจด้ ว ยอากาศยานไร้ ค นขั บ ขอบคุ ณ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ที่สนับสนุน
เครื่องมือในการดำเนินโครงการวิจัยนี้
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การสำรวจผลกระทบพายุปาบึก
ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง ระบบหาด E5-RYG
THE EFFECT OF COASTAL CHANGE BY PABUK STORM SURGE
IN SUB-CELL E5-RYG
สุภวรรณ วรรณนุช และ สรวิศ สุภเวชย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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บทคัดย่อ
แนวชายฝั่งทะเลประเทศไทยความยาวประมาณ 3,151 กม. ซึ่งจากข้อมูล
รายงานสถานภาพชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2560 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พบว่า ประเทศไทยยั งคงมี พื้ นที่ ประสบปั ญหาการกั ดเซาะชายฝั่ งประมาณ
145.73 กม. การแก้ไขปั ญหากัดเซาะชายฝั่งจำเป็ นต้องมีฐานข้ อมูลชายฝั่งที่
ชัดเจน เพื่อใช้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นที่ งานวิจัยนี้จึงได้มีการสำรวจรังวัด จัดทำเส้นแนวชายฝั่ง และภาพตัดขวาง
ชายหาด เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในแต่ละช่วงฤดูกาล โดยใช้
การรังวัดระบบเครือข่ายดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK) ด้ วยการหาค่าโดยระบบ
ดาวเทียม (GNSS) ในพื้นที่ระบบหาด E5-RYG (มาบตาพุด-แม่รำพึง,ก้นอ่าว) และ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่ง เปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่ง
ระหว่าง 2 ช่วง จากช่วงก่อนและหลัง พายุปาบึก จากผลการศึกษาพบว่า มีพื้นที่
ชายฝั่งสะสมตัว 0.005 ตร.กม. และมีพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง 0.048 ตร.กม. จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควร
มีการเฝ้าระวั ง และติดตามสถานภาพชายฝั่งในระยะยาว เพื่ อวางแผน และ
มาตรการในการรองรับภัยพิบัติในอนาคต
คำสำคัญ: คลื่นพายุซัดฝั่ง, ชายฝั่ง, กัดเซาะ, GNSS, RTK

Abstract
The coastline of Thailand is approximately 3,151 kilometers in
length. According to the 2017 Coastal Status Report from Department
of Marine and Coastal Resources still has an area of erosion 145.73
kilometers. The problem of coastal erosion requires a clear database
of coastal. This research therefore surveyed to create coastline and
beach cross section to analyze coastal changes in each season by Real
Time Kinematics (RTK) with Global Navigation Satellite System (GNSS).
In the case study of Sub-Cell E5-RYG (MAPTAPHUT- MAERUMPUNG,
KON AO) then export data to analyze and comparison the coastal
change before and after the effect of Pabuk storm surge. From this

study found that the coastal accretion 0.005 km2 and erosion 0.048
km2. The results of the study demonstrate that the area is risk for
coastal erosion problems. There should be surveillance and
monitoring coastal status in the long term in order to plan and mitigate
future disasters.
Keywords: Storm surge, coastal, erosion, GNSS, RTK

1. คำนำ
จากข้อมูลรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2560 โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งพบว่าแนวชายฝั่งทะเลประเทศไทยมีความยาว 3,151 กม. มีพื้นที่
ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 704.44 กม. แบ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม และการฟื้นฟูชายฝั่งในรูปแบบอื่น ๆ
แต่ยังคงมีพื้นที่ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่งประมาณ 145.73 กม.ปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งส่งผลให้เสียสมดุลทางระบบนิเวศ ทีเ่ ป็นรอยต่อระบบนิเวศทางบกและทาง
ทะเล ทำให้สูญเสียมูลค่าด้านการท่องเที่ยวที่นับเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของ
ประเทศ และยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชุมชนชายฝั่งด้วย
การดำเนินการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งในอดีต มีทั้งโครงการที่ประสบ
ความสำเร็จ และโครงการที่เป็ นเหตุให้ เกิดปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งในพื้ นที่
ข้ างเคี ยง เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ ชายฝั่งทะเลมี หลายปั จจัยที่ ส่งผล
กระทบ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง กระแสคลื่น ลมมรสุม หรือแม้กระทั่ง
พายุนอกฤดูกาล ซึ่งแต่ละปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลสถานการณ์ ชายฝั่งที่ชัดเจน มีการ
ปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งจริง งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาจัดทำ
รายละเอียดผลกระทบจากพายุนอกฤดูกาล(พายุปาบึก) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาคลื่น
พายุซัดฝั่ง ในพื้นที่ศึกษาระบบหาด E5-RYG (มาบตาพุด-แม่รำพึง,ก้นอ่าว)

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
งานวิ จั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิเคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพแนว
ชายฝั่งจากผลกระทบคลื่นพายุซัดฝั่ง ในพื้นที่ศึกษา โดยใช้การรังวัดระบบ
เครือข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK)
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3. ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา
หาดแม่รำพึง ชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่ ตำบลเพ, ตะพง, เชิงเนิน, เนินพระ,
ท่าประดู่, และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จั งหวัดระยอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ศึกษาระบบหาด E5-RYG มี การใช้ประโยชน์ที่ ดินในหลายรูปแบบ ทั้ งพื้ นที่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ชุมชนประมงชายฝั่งบ้านก้นอ่าว
จุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลลานหินขาว ค่ายทหารมหาสุรสิงหนาท
นิ คมอุ ตสาหกรรม IRPC และนิ คมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด ซึ่ งนั บเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 - เมษายน 2562 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดแม่
รำพึง ได้รับผลกระทบจากพายุนอกฤดูกาล คือพายุโซนร้อนปาบึก ที่ทำให้เกิด
คลื่ นพายุ ซั ดฝั่ ง พั ดพาตะกอนทรายชายหาด ส่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจน (รูปที่ 1 – 2) งานวิจัยนี้จึงได้เลือก
พื้นที่ศึกษาระบบหาด E5-RYG เป็ นกรณีศึกษาในการสำรวจการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งจากผลกระทบคลื่นพายุซัดฝั่ง โดยใช้การรังวัดระบบเครือข่ายดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK) ด้วยการหาค่าโดยระบบดาวเทียม (GNSS) เพื่อเป็นแนวทางใน
การในการวิเคราะห์ผลระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่ง และเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

4.2 การศึกษาระบบกลุม่ หาดในประเทศไทย (Littoral Cell)
ระบบกลุ่ มหาด คื อการแบ่ งแนวชายฝั่ งตามการเคลื่ อนย้ ายของ
ตะกอนชายฝั่งภายในพื้นที่ปิดของภูมิประเทศชายฝั่งทะเลใด ๆ โดยตะกอนจะ
ไม่ถูกพัดพาข้ามไปถึงอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งการขวางกั้นตะกอนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีหัวแหลม (Headland) ที่มีลักษณะยื่นขวางกระแสน้ำ ทำให้ตะกอนตกสะสม
บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ การแบ่งระบบกลุ่มหาดอาจใช้ปากแม่น้ำขนาดใหญ่
ซึ่งในแต่ละระบบกลุ่มหาด หรือที่เรียกว่า Littoral Cell จะต้องมีลักษณะตามที่
กล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน โดยทั่วไปประมาณการว่ามีรูปร่างคงสภาพ
ไม่น้อยกว่า 100 ปี ในประเทศไทยกำหนดขอบเขตของระบบกลุ่มหาดโดยใช้
ลักษณะธรณีสัณฐานที่เด่นชัด เป็นตัวแบ่งระบบกลุ่มหาด โดยแบ่งออกเป็น 64
ระบบกลุ่มหาดหลัก Littoral Cell และ 282 ระบบหาดย่อย Sub-Cells
4.3 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
โดยทั่วไปพื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาได้รับผลกระทบจาก 2 ช่วงฤดูมรสุม
คือ ในช่วงเดือน พ.ย. - ม.ค.ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดพาตะกอนไปทางทิศตะวันตก และในช่วงเดือน เม.ย. - ส.ค.ได้รับผลกระทบ
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาตะกอนไปทางทิศตะวันออก

รูปที่ 1 ผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่ง หาดแม่รำพึง

รูปที่ 3 การไหลเวียนของกระแสน้ำจากผลของลมมรสุม
ในช่วง วันที่ 31 ธ.ค. 2561 – 8 ม.ค. 2562 พื้นที่ชายฝั่งได้รับ
ผลกระทบ จากพายุนอกฤดูกาล พายุปาบึก ทำให้เกิดคลื่นพายุซักฝั่งและ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจน
รูปที่ 2 การเปลีย่ นแปลงสภาพชายหาดจากผลกระทบคลื่นพายุซัดฝั่ง

4. วรรณคดีวิจารณ์
4.1 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลประเทศไทย
จากข้อมูลรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2560 โดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งพบว่าแนวชายฝั่งทะเลประเทศไทยมีความยาว 3,151 กม. มี
พื้ นที่ ประสบปั ญหากั ดเซาะชายฝั่ ง 704.44 กม. แบ่ งเป็ นพื้ นที่ ที่ ได้ มี การ
ดำเนินการแก้ไขปั ญหาโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม และการฟื้นฟูชายฝั่งใน
รูปแบบอื่น ๆ แต่ยังคงมีพื้นที่ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่งประมาณ 145.73 กม.
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4.4 การทำงานของเครื่องมือรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
ใช้ระบบเครือข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Continuous
Operating Reference Station; CORS) เพื่อส่งข้ อมูลดาวเทียม ณ ตำแหน่ งที่
ติ ดตั้ งไปยั งสถานี ควบคุ ม สามารถนำมาใช้ แทนที่ การวางสถานี ฐาน (Base
Station) ได้ และช่วยลดข้ อจำกัดด้านระยะห่ างระหว่างสถานีฐานและสถานี
เคลื่อนที่ ได้ถึ งประมาณ 70 กิโลเมตร โดยต้องใช้สถานีรับสั ญญาณดาวเทียม
ถาวรอย่างน้อย 3 สถานี ทำให้สามารถปรับแก้ชั้นบรรยากาศในขณะเคลื่อนย้าย
สถานี รั บ สั ญ ญาณดาวเที ยม เพื่ อ ให้ ได้ ความถู กต้ อ งเชิ งตำแหน่ งต่ ำกว่ า
4 เซนติเมตร ในการทำงานสำรวจสามารถใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพียง
เครื่ องเดี ยว (Rover) วางในตำแหน่ งที่ ต้ องการทราบค่ าพิ กั ดภายในพื้ นที่
ให้บริการ หลักการทำงาน เมื่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเชื่อมต่อระบบโดย
การเข้ารหัสจากผู้ให้บริการเครือข่ายฯแล้ว เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะส่งค่า
พิ กัดโดยประมาณไปยั งสถานี ควบคุ ม จากนั้ นระบบจะสร้างตำแหน่ งสถานี
อ้างอิงเสมือนใกล้ ๆ กับตำแหน่งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมของผู้ใช้งาน พร้อม
ส่งข้ อมู ลที่ปรับแก้ทางเทคนิ คมายังเครื่องรับสั ญญาณดาวเที ยมของผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานจะได้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูง ณ เวลานั้น หากมีการเคลื่อนที่ออก
ห่างจากระยะสถานีอ้างอิงเสมือนมากเกินไป ระบบก็จะคำนวณและสร้างสถานี
อ้างอิงเสมือนให้ใหม่ ณ ตำแหน่งใกล้ ๆ กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
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5. พื้นที่ศึกษา
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาในในระบบกลุ่มหาด E5 ระยอง-บ้านฉาง อยู่ใน
เขตการปกครอง ตำบลเพ ตำบลตะพง ตำบลเชิงเนิน ตำบลเนินพระ ตำบล
ท่าประดู่ และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ศึกษา 2 ระบบหาดย่อย ได้แก่
• E5-RYG (ก้นอ่าว) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า - หมู่เกาะเสม็ด
ถึง บริเวณจุดชมวิวลานหินขาว
• E5-RYG (มาบตาพุด-แม่รำพึง) จุดชมวิวลานหิ นขาว ถึงพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด

รูปที่ 7 พื้นที่ศึกษา
ทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งโดยการสำรวจรังวัด ระบบ
เครือข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) ในพื้นที่หาดทราย บริเวณหาดแม่รำพึง
ตั้ งแต่ อุ ท ยานแห่ งชาติ เขาแหลมหญ้ า - หมู่ เกาะเสม็ ด ถึ ง พื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรม IRPC ความยาวชายหาด 12 กม.

6. วิธีดำเนินงานวิจัย

รูปที่ 5 หลักการทำงานของเครื่องมือรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
4.5 ธรณีสัณฐานชายฝั่ง Coastal Geomorphology
การพังทลายของชายฝั่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายของตะกอน
ตามแนวชายฝั่ งโดยการเคลื่ อนที่ ของลมและน้ ำ นำไปสู่ การก่ อตั วของภู มิ
ประเทศและเมื่อมีการเคลื่อนที่ของตะกอนจำนวนมากรวมกับการทับถมจึงเป็น
ปัจจัยสำคัญสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพแนวชายฝั่ง

งานวิจัยนี้ทำการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยอาศัยเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับการสำรวจรังวัดโดย
ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ Real Time Kinematics (RTK)
ด้วยการหาค่าโดยระบบดาวเทียม (GNSS) ชนิดสองความถี่ รุ่น South Galaxy
G1s รับสัญญาณดาวเทียมสถานีเคลื่อนที่
6.1 ศึ กษาข้อมู ลเบื้ องต้ น ศึกษาข้ อมู ลเบื้ องต้นที่ ต้องการนำมา
ทำการศึกษาวิจัยจากการทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นการรวบรวมพื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาด้าน ธรณีสัณฐาน
ชายฝั่ง การเปลี่ ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลในพื้ นที่ ศึกษาจากงาศึกษาในอดี ต
รวมถึงข้อมูลอุทกศาสตร์ชายฝั่ง และทำการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น แผนที่
ภู มิ ป ระเทศ ภาพถ่ ายดาวเที ยม ระดั บ น้ ำขึ้ น - น้ ำลง ในรอบวั น แผนที่
ธรณีวิทยา แผนที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล เป็นต้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนการสำรวจภาคสนาม

รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในแต่ละช่วงฤดูกาล
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ข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นการเก็บข้อมูล โดยการการสำรวจภาคสนาม แบ่งการสำรวจเป็น
2 ส่วนหลั ก คือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล (Beach Profile)
และการศึ กษาธรณี สั ณฐานชายฝั่ งทะเล (Beach Cross Section) โดยทำการ
สำรวจในช่วงเดื อนธันวาคม 2561 (ก่อนพายุ ) เพื่ อเป็ นตั วแทนข้ อมู ลในช่วง
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงเดือนเมษายน 2562 (หลังพายุ) เพื่อเป็น
ตัวแทนข้อมูลในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

แนวชายฝั่งทะเล

รูปที่ 10 การสำรวจแนวชายฝั่งทะเลโดยการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
การศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล (Beach Cross Section)
ทำการสำรวจในแนวตั้งฉากกับแนวชายฝั่งทะเล เพื่อหาภาพตัดขวาง
ชายหาด ซึ่งต้องการค่าพิกัดทั้งในแนวราบและค่าระดับความสูง (ค่า x, y และ
z) กำหนดให้ แนวสำรวจตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง ทำการกำหนดจุ ดสำรวจทุก 3
เมตร หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของธรณีสัณฐานชายฝั่งอย่างชัดเจน เช่น แนว
สันทรายใต้น้ำ ระดับพื้นท้องน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เป็นต้น ทำ
การสำรวจลงไปในทะเลถึงระยะประมาณ 100 เมตร โดยกำหนดจุดเก็บข้อมูลใน
ระบบหาดก้นอ่าว 5 จุดสำรวจ และจุดเก็บข้อมูลในระบบหาดมาบตาพุด – แม่
รำพึง 3 จุดสำรวจตามลักษณะพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชัดเจน นำ
ข้ อมู ลพิ กั ดจากตำแหน่ งในแต่ ละจุ ดตามแนวสำรวจแต่ ละแนวจั ดทำเป็ น
ภาพตัดขวางชายหาด เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

รูปที่ 8 แนวการสำรวจเส้นแนวชายหาด ระบบหาดก้นอ่าว

แนวชายฝั่ง

สถานีเคลื่อนที่

แนวสำรวจ
ภาพตัดขวางชายหาด

รูปที่ 9 แนวการสำรวจเส้นแนวชายหาด ระบบหาดมาบตาพุด – แม่รำพึง
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล (Coastline)
ทำการสำรวจขนานกับแนวชายฝั่ง ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล ที่แสดงถึงจุดสูงสุดที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลในรอบ
ช่วงฤดูกาล ซึ่งจะใช้แนวสันทรายบริเวณสันหาด (Beach ridge) แนวสันทราย
ชายฝั่ง (Berm) และแนวนอกสุดของโครงสร้างชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ โดยทำ
การวางแผนที่กำหนดตำแหน่งจุดสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม และทำการสำรวจ
พื้ นที่ ชายฝั่ งโดยใช้ เครื่องมื อรั งวัดด้ วยดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK) ที่ ใช้ ระบบ
เครือข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (CORS) จากกรมที่ดิน รับสัญญาณ
ดาวเที ยมสถานี เคลื่ อนที่ เก็ บ ข้ อมู ลค่ าพิ กั ด x และ y ในแต่ ละจุ ดสำรวจ
ประมาณ 3 – 5 วินาที ทุกระยะ 5 เมตร หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง
ที่เห็ นได้อย่างชัดเจน จากนั้นข้ อมู ลค่าพิกัดตำแหน่งในแต่ ละจุดจะถู กนำมา
วิ เคราะห์ แ ละจั ดทำเป็ นเส้ นแนวชายฝั่ ง และวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงระหว่าง 2 ช่วงเวลาในการสำรวจ

รูปที่ 11 การสำรวจภาพตัดขวางของแนวชายหาด
6.3 วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากงานสำรวจเริ่มต้นจากการนำเข้าข้อมูลพิกัด
ผ่านกระบวนการ GIS โดยใช้โปรแกรม Arc Map 10.2 คำนวณการเปลี่ยนแปลง
ในพื้ น ที่ ชายฝั่ งทะเล โดยแบ่ งเป็ น พื้ น ที่ ย่ อ ยและคำนวณพื้ นที่ ชายฝั่ งที่
เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบคลื่นพายุซัดฝั่ง
• ดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมลงคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบไฟล์ Comma Separated Value หรือ CSV (.csv) ประกอบด้วยข้อมูล
วันที่เวลาที่ทำการสำรวจ และค่าพิกัดตำแหน่งอ(x , y และ z)
• แปลงข้อมูลพิกัดตำแหน่ง x , y และ z เป็นข้อมูลเส้นแนวชายฝั่งใน
รูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Polyline) เปรียบเทียบชุดข้อมูลระหว่าง 2 ช่วงเวลาและ
คำนวณพื้นที่ระหว่างเส้นแนวชายฝั่ง 2 เส้น แสดงเป็นข้อมูลพื้นที่ (Polygon)

SGI13-4

2012

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

6.4 สรุปผลแสดงเป็นแผนที่
สรุปผลข้ อมู ลแสดงผลในรูปแบบ ข้ อมู ลพื้ นที่ทั บถมชายฝั่ง และ
พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งจากผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่ง และแสดงเป็ นแผนที่
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง
วิธีดำเนินงานวิจัยประกอบด้วยการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน

รูปที่ 13 ข้อมูลจุดพิกัด (point) จากการสำรวจภาคสนาม

รูปที่ 14 เส้นแนวชายฝั่ง (Coastline)

รูปที่ 15 เปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่งในรูปแบบพื้นที่ (Polygon)

รูปที่ 12 ผังการดำเนินงานวิจัย

7. ผลการศึกษา
7.1 การสำรวจเส้นแนวชายหาด (Coastline)
ผลจากการเปรียบเทียบข้อมูลเส้นแนวชายฝั่ง เพื่อวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลใน 2 ช่วงเวลา โดยการนำ
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาวิเคราะห์บนโปรเกรม Arc Map แปลงข้อมูล
จากจุ ด พิ กั ด (point) จากงานสำรวจภาคสนาม เชื่ อ มต่ อ กั น เป็ น แนว
เส้นแนวชายฝั่ง (Coastline) วิเคราะห์ เปรียบเทีย บเส้นแนวชายฝั่ งแสดง
ข้ อ มู ล ในรู ป แบบพื้ น ที่ (Polygon) ได้ เป็ น ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่
ชายฝั่งแสดงเป็นข้อมูลพื้นที่กัดเซาะและพื้นที่ทับถม

รูปที่ 16 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นที่กัดเซาะและพื้นที่ทบั ถม
จากผลการสำรวจพบว่าพื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบ
จากคลื่นพายุซัดฝั่ง ส่งผลให้ตะกอนทรายชายหาดเคลื่อนตัวออกจากชายฝัง่
เกิ ด เป็ น พื้ น ที่ กั ด เซาะชายฝั่ ง ซึ่ ง จากผลการสำรวจพบว่ า พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบรุนแรงจะอยู่ในพื้นที่บริเวณท้องอ่าวที่มีลักษณะโค้งเว้า แต่จะมี
การเคลื่อนตัวของตะกอนทรายมาทับถมบริเวณพื้นที่ชายหาดที่มีลักษณะ
เป็นหัวแหลมขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ นอกจากนั้นยังมีการ
ทับถมของตะกอนในบริเวณที่เป็นปากคลอง คู หรือทางน้ำไหล ซึ่งอาจเป็น
ผลจากตะกอนในพื้นที่ต้นน้ำที่ถูกชะล้างและไหลตามกระแสน้ำออกสู่ทะเล
ผลการสำรวจเส้นแนวชายแสดงในรูปที่ 17-19
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รูปที่ 17 ผลการสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง ระบบหาดก้นอ่าว

รูปที่ 18 ผลการสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง ระบบหาดมาบตาพุด – แม่รำพึง
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จุดสำรวจที่ 1 พื้นที่สะสมตัว 867.591 ตร.ม พื้นที่กัดเซาะ 50.62 ตร.ม.

จุดสำรวจที่ 5 พื้นที่สะสมตัว 198.009 ตร.ม พื้นที่กัดเซาะ 7,357.503 ตร.ม.

จุดสำรวจที่ 2 พื้นที่สะสมตัว 0 ตร.ม พื้นทีก่ ัดเซาะ 7,033.25 ตร.ม.

จุดสำรวจที่ 6 พื้นที่สะสมตัว 1,171.07 ตร.ม พื้นที่กดั เซาะ 13,238.718 ตร.ม.

จุดสำรวจที่ 3 พื้นที่สะสมตัว 0 ตร.ม พื้นทีก่ ัดเซาะ 7,971.245 ตร.ม.

จุดสำรวจที่ 7 พื้นที่สะสมตัว 1,347.431 ตร.ม พืน้ ทีก่ ัดเซาะ 3,623.046 ตร.ม.

จุดสำรวจที่ 4 พื้นที่สะสมตัว 0 ตร.ม พื้นทีก่ ัดเซาะ 7,942.581 ตร.ม.

จุดสำรวจที่ 8 พื้นที่สะสมตัว 1,310.291 ตร.ม พืน้ ทีก่ ัดเซาะ 1,584.636 ตร.ม.

รูปที่ 19 ผลการสำรวการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในแต่ละจุดสำรวจ
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7.2 การสำรวจภาพตัดขวางของแนวชายหาด (Beach profile)

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงพื้นที่ชายฝั่ง
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รูปที่ 20 ผลการสำรวการเปลี่ยนแปลงภาพตัดขวางของแนวชายหาด จุดสำรวจที่ 1 - 4
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ภาพแสดงแนวสำรวจ Beach Profile

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงพื้นที่ชายฝั่ง
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รูปที่ 21 ผลการสำรวการเปลี่ยนแปลงภาพตัดขวางของแนวชายหาด จุดสำรวจที่ 5 - 8
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7. สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

ลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูก าลของคลื่ น และเหตุก ารณ์ เมื่อ เกิด พายุ หรือ มีค ลื่น ใหญ่ เข้ า สู่
ชายฝั่ง โดยปกติการเคลื่อนที่ของมวลทรายเข้า -ออกชายฝั่งเป็นขบวนการ
ทางชายฝั่งที่สามารถย้อนกลับได้ คือเมื่อมวลทรายเคลื่อนที่ออกจากชายฝั่ง
ในช่วงฤดูมรสุม (คลื่นมีขนาดใหญ่ ) ส่งผลให้ เกิ ดการกัดเซาะชายฝั่งตาม
ฤดูกาล และมวลทรายที่ถูก พัดพาออกไปจะทับ ถมกันทำให้ เกิดสันทราย
นอกชายฝั่ง (Sand Bar) ต่อมาเมื่อผ่านพ้นฤดูมรสุมไปเข้าสู่สภาวะคลื่นลม
สงบ มวลทรายนอกชายฝั่งจะถูกคลื่นขนาดเล็กพัดพาเข้าสู่ชายฝั่ง สันทราย
นอกชายฝั่งก็ จ ะเคลื่ อ นที่ เข้ า สู่ ช ายฝั่งมากขึ้ น ทำให้ เกิ ด การทั บ ถมของ
ตะกอนทรายชายฝั่ง ทั้งสองขบวนการจะเกิดขึ้นสลับกันไปมาตามฤดูกาล
ทำให้เกิดสมดุลของรูปตัดชายฝั่ง (Equilibrium Coastal/Beach Profile)
แต่ ก รณี เหตุก ารณ์ มีพ ายุข นาดใหญ่ เคลื่อ นที่เข้ าสู่ชายฝั่ง ทำให้ เกิดคลื่น
ขนาดใหญ่ที่มีกำลังแรง ส่งผลให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งพัดพาเอามวลทรายจาก
ทะเลไปทับถมด้านบนของชายฝั่ง ในขณะเดียวกันก็พัดพาเอามวลทราย
บริเวณชายฝั่งกลับออกสู่ท้องทะเลทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง
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จากผลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง จากผลกระทบ
คลื่นพายุปาบึก ในพื้นที่ระบบหาด E5-RYG โดยแบ่งพื้นที่สำรวจเป็น 8 จุด
สำรวจย่อยพบว่ามีพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง และพื้นที่ทับถม ในแต่ละจุดสำรวจ
แสดงเป็นชุดข้อมูลดังต่อไปนี้
Coastal Change Chart
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รูปที่ 22 สรุปผลการสำรวจพื้นทีช่ ายฝั่ง
จากผลการสำรวจเส้นแนวชายหาดพบว่าพื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบเกิดเป็นพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งในบริเวณท้องอ่าว เป็นพื้นที่
0.048 ตร.กม. และเกิดตะกอนทับถมบริเวณพื้นที่ชายหาดที่มีลักษณะเป็น
หัวแหลมขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ รวมไปถึงในบริเวณที่เป็น
ปากคลอง คู หรือทางน้ำไหล ซึ่งอาจเป็นผลจากตะกอนในพื้นที่ต้นน้ำที่ถูก
ชะล้า งและไหลตามกระแสน้ำออกสู่ทะเล รวมเป็ นพื้นที่ 0.005 ตร.กม.
และจากการสำรวจภาพตัดขวางชายหาด พบว่ามวลทรายที่ถูกพัดพาออก
จากชายฝั่งในพื้นที่กัดเซาะส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนที่มาทับถมกันด้านนอก
ทำให้เกิดเป็นสันทรายนอกชายฝั่ง (Sand Bar)
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า พื้ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากผลกระทบคลื่นพายุซัดฝั่ง ควรมีการเฝ้าระวัง
และติ ด ตามสถานภาพการเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ช ายฝั่ งในระยะยาว เพื่ อ
วางแผน และมาตรการในการรองรับภัยพิบัติในอนาคต
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แผนที่ 3 มิติ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
3D maps designed for visually impaired students
ภาณุ อุทัยศรี* แววพลอย ศรีมณี ณัฐพล เพชรนาค และ สันติชัย นำพลสัก
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
*Corresponding author; E-mail address: phanu@rmutl.ac.th*, waewploy.kk@gmail.com, 35oishi@gmail.com, santichai.numpolsak@gmail.com

บทคัดย่อ

Abstract

การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน นับเป็นปัญหาสำคัญ
ของนัก เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หากนักเรียนคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุต่อนักเรียนในการ
เดินทางในโรงเรียนได้ ด้ว ยเหตุนี้นักเรียนจำเป็นต้องได้รับ การฝึกฝนให้
คุ้นเคยกับ เข้า ใจในตำแหน่ง และทิศทางของอาคารและสิ่งสำคัญ ต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถเดินทางไปในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบตัวแปรการรับรู้เชิ งสัมผัส เพื่อสร้างแผนที่ 3
มิ ติ ข องอาคารภายในโรงเรี ย นสอนคนตาบอดภาคเหนื อ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นฝึกให้นักเรียนเข้าใจถึงสัญลักษณ์ และ
รายละเอียดในแผนที่ ท้ายสุดได้ทดสอบนักเรียนโดยการเดินตามแผนที่ไปยัง
สถานที่ที่กำหนด และทำการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ ตามหัวข้อ
การศึกษา 7 หัวข้อ
ผลที่ได้แสดงดังนี้
1. ความพึงพอใจในการใช้งานแผนที่มีคะแนนเฉลี่ย 86%
2. ความสะดวกในการใช้แผนที่มีคะแนนเฉลี่ย 84%
3. ความเข้าใจในรายละเอียดของแผนที่มีคะแนนเฉลี่ย 86%
4. ความเหมาะสมของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่มีคะแนนเฉลี่ย 86%
5. ความเหมาะสมของขนาดแผนที่มีคะแนนเฉลี่ย 76%
6. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในแผนที่มีคะแนนเฉลี่ย 76%
7. ประโยชน์ที่ได้รับ ในชีว ิตประจำวันจากแผนที่ 3 มิติมีคะแนนเฉลี่ย
84%
จะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วแผนที่3มิติสามารถใช้งานได้ดี และยังนำไปใช้
ในการเรีย นการสอนในวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้ว ยการทำ
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว

Moving from place to place within a school can pose a
significant challenge to visually impaired students. If they
can familiarize themselves with the physical environment of
the school, they would be less likely to suffer accidents in
their movement within the school. To this end, they can be
trained to grasp the positions and orientation of buildings,
structures, and other important elements of the school and
to move reliably in the directions that connect them. The
research presented here involves a test of sensing variables.
It begins by creating a 3D map of the buildings in in the
Northern school for the blind under the patronage of the
Queen, Chiang Mai Province. Then students are trained to
grasp the symbols and details in the map. Finally, the
students are tested by moving to targeted place and
questionnaires and interviews that are related to seven
criteria of learning efficacy.

คำสำคัญ: นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น,สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน, แผนที่ 3 มิติ,

7. Practical utility of the map: 84%

The results show:
1. Satisfaction of user: 86%
2. Ease of use: 84%
3. Understanding of 3D map details: 86%
4. Suitability of legend: 86%
5. size: 76%
6. materials: 76%

The overall response from interviewees was good. The 3D
maps produced are also used to teach students in the
Blind Rehabilitation Academy to become familiar with their
environment and movements.
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ใช้เป็นสื่อ กลางในการบันทึก และนำเสนอข้อ มูลตำแหน่ง รูป ร่า ง และ
ความสัมพันธ์ด้านตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ด้วยรูป” [3]

1. คำนำ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในประเทศไทยมีจำนวน 191,965
คน ในจำนวนผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนไว้จำนวน 2,027,500 คน หรืออยู่ใน
ลำดับ 3 ในกลุ่มผู้พ ิก ารในประเทศไทย[1] นั บ เป็น จำนวนไม่น้อ ยที่ใ ช้
ชีวิตประจำวันกับคนปกติ ซึ่งการเดินทางในชีวิตประจำวันนั้น แตกต่ างกัน
มาก ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เดินทาง ส่วนใหญ่แล้วเป็นไม้เท้าช่วยในการสำรวจสิ่งกีดขวาง หรือเคาะ
เป็นเสียงเพื่อฟังเสียงสะท้อนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ปัญหาหนึ่งที่ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นประสบอยู่คือการที่ไม่รู้ว่า
ตนเองอยู่ที่ใด และปลายทางอยู่ที่ใดในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย หากผู้มี
ความบกพร่องทางสายตาสามารถทราบถึงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ อาคาร
ต่าง ๆ ถนน ทางเดิน ของพื้นที่ที่ต้องการเดินทางไปนับว่าจะสามารถช่วยให้
การเดินทางนั้นมีความปลอดภัยแก่ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นมาก
ขึ้น
ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่ถูกนำเสนอในรูปของ แผนที่ ซึ่งเป็นที่น่า
เสีย ดายที่ผู้มีความบกพร่อ งทางการมองเห็นไม่สามารถใช้แ ผนที่ แ บบ
เดียวกับคนปกติได้เนื่อ งจากคนปกติใช้แผนที่โดยการรับรู้ทางจักษุสัมผัส
ส่วนผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ใช้การรับรู้แบบการสัมผัส แผนที่ที่
ถูกออกแบบมาสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นจึงต้องออกแบบให้
สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้ใช้งานด้วย

ผู้ว ิจ ัยคาดว่างานวิจ ัยนี้จะเป็นส่ว นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพสังคม
ในทางที่ดีข ึ้น โดยการช่วยเสริมศักยภาพในการเดินทางของผู้พ ิการทาง
สายตา และคาดว่าจะได้ประโยชน์ดังนี้
1.3.1 แผนที่ 3 มิติ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น
1.3.2 แผนที่ 3 มิติ เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่ อ งทางการมองเห็ น เพื ่ อ พั ฒ นาการเคลื ่ อ นไหว และสร้ า ง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม

1.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แผนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
แผนที่สำหรับ ผู้ที่มีความบกพร่อ งทางการมองเห็น (tactile maps)
ไม่ได้ถูกละเลยไปเสียทีเดียวที่ผ่านมามีการใช้วัสดุ และเทคนิคในการทำแผน
ที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในหลายรูปแบบ อาทิเช่น
2.1.1 แผนที่สื่อผสม (mix-media map)
เป็นแผนที่ใช้ วัสดุต่างๆ ที่หาได้มาสร้างให้เกิดรูปทรง ลวดลายให้เกิด
ความแตกต่างในการสัมผัสข้อดีคือหาวัสดุรอบตัวมาสร้างได้ ข้อด้อยคือยาก
แก่การทำสำเนาให้เหมือนกัน และวัสดุอาจมีการหลุดร่อนได้ ดังตัวอย่า ง
แสดงในรูปที่ 1

สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคือ
1.1.1 เพื่อ ทดสอบตัว แปรการรับรู้เชิงสัมผัสเพื่อสร้า งแผนที่ 3 มิติ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
1.1.2 เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถนำ
แผนที่ 3 มิติ ไปใช้ในการประกอบการเรียนรู้ในการสร้างความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
1.2 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง ผู้ที่มองไม่เห็นหรือพอเห็นแสง
รูปที่ 1 แผนที่สื่อผสม
เห็ น เลื อ นลาง และมี ค วามบกพร่ อ งทางสายตาทั ้ ง สองข้ า ง โดยมี ที่มา https://www.pathstoliteracy.org/strategies/using-tactile-graphicsความสามารถในการมองเห็น ได้ ไม่ถ ึง 1/10 ของคนปกติ (10% ในการ
create-design-park
มองเห็นเมื่อเทียบกับคนสายตาปกติ) หลังจากที่ได้รับการรักษาและแก้ไข
2.1.2 แผนที่เทอร์โมฟอร์ม (thermoform map)
ทางการแพทย์ หรือมีลานสายตา (ระยะกว้างของการมองเห็น) กว้างไม่เกิน
เป็ น แผนที ่ ใ ช้ พ ลาสติ ก ฉี ด อั ด ด้ ว ยสุ ญ ญากาศและความร้ อ นลงบน
30 องศา[2]
แผนที่ 3 มิติ สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็ น แม่พิพม์ทรงนูน 3 มิติต้นฉบับ นิยมใช้ในการผลิตแผนที่ปริมาณมาก ได้แผน
หมายถึง “แผนที่ที่ออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับบุคคลผู้ที่มีค วามบกพร่อง ที่พลาสติกทรงนูนดังตัวอย่างในรูปที่ 2 แผนที่นี้ทำความสะอาดง่าย ราคา
ทางการเห็นหรือคนตาบอด โดยการรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสโดยใช้มือ ซึ่ง ฉบับสำเนาไม่แพง [4] มีข้อด้อยคือเปราะ แตกหักเสียหายได้ง่าย การผลิต
ใหม่ใช้เวลาสั่งจากโรงงาน
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ที่มา https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=
tbn%3AANd9GcShHJ6wWNCZglpzHZDsPBaHVJogi--0A0aK_1MnZk4wrjQeqIV&usqp=CAU

2.2 แผนที่ 3 มิติ
แผนที่สามมิติ คือแผนที่มีความสูงเพิ่มเข้ามาเป็ นมิติที่ 3 เพื่อช่วยให้
เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ที่นำมาสร้างเป็น แผนที่ในมุมมองของ
คนทั่วไปแผนที่คือเครื่องมือที่แสดงขนาด ตำแหน่ง ทิศทาง และรายละเอียด
ของสิ่งที่อยู่ในภูมิประเทศจริ งสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา แผนที่
3 มิติ หมายถึงแผนที่ที่ไม่เป็นกระดาษแผ่นเรียบมีการทำให้นูนขึ้นหรือสูงขึ้น
เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัมผัสเพื่อแยกแยะความแตกต่างได้ อาจมี
อักษรเบลล์กำกับเพื่ออธิบายสัญลักษณ์ในแผนที่ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5

รูปที่ 2 แผนที่เทอร์โมฟอร์ม (thermoform map)
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/28837 1182382906587/

2.1.3 สเวลเปเปอร์ (swell paper)
เป็นแผนที่ที่เป็นกระดาษที่มีฟการผสมไมโครแคปซูลของแอลกอฮอล์ฝัง
อยู่ในผิวกระดาษ เมื่อ กระดาษถูกเขียนโดยดินสอหรือพิมพ์โดยหมึก เมื่อ
นำไปถูกความร้อนแคปซูล จะระเบิด ซึ่งจะทำให้ผิวกระดาษนูนขึ้นมาเป็น
แผนที่ภาพนูนสำหรับใช้งาน[5] ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 3 ข้อดีคือสามารถ
ผลิตได้เอง ข้อด้อยคือกระดาษมีความคงทนต่อความชื้น และการสัมผัสต่ำ

รูปที่ 5 แผนที่เมืองในประเทศโปแลนด์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สายตา
ที่มา https://www.researchgate.net/publication/
309726791_The_rules_of_developing_tactile_maps_for_blind_and_vi
sually_impaired

2.3 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

รูปที่ 3 แผนที่สเวลเปเปอร์ (swell paper)
ที่มา https://goo.gl/8Np45F

2.1.4 แผนที่นูนอิงค์เจ๊ต (Ink-jet tactile map)
เป็นแผนที่ที่ใช้เทคโนโลยีเพียโซอิเลคทริคอิงค์เจ๊ต โดยการพิมพ์โดยใช้
หมึกโพลิเมอร์อะคริลิคลงบนวัสดุที่เคลือบด้วยเทอร์โมพลาสติก เมื่อถูกแสง
อัลตราไวโอเลตจะทำให้หมึกแข็งตัวซึ่งสามารถพิมพ์ซ้ำกันได้หลายชั้นเพื่อ
เพิ่มความสูง[6] ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4 มีชื่อเรียกอื่นคือ poly jet มี
ความแม่นยำสูงคงทนต่อการสัมผัสแต่เครื่องพิมพ์มีราคาสูง

รูปที่ 4 แผนที่นนู อิงค์เจ๊ต

การสอนให้เด็กเรียนรู้ในการใช้แผนที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตใน
ภูมิป ระเทศและสังคมมีก ารสอนเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการ
มองเห็นให้เข้าใจถึงการใช้แผนที่ ตั้งแต่แบบภาพนูนง่าย ๆ จนถึงหนังสือที่มี
ความซับซ้อน[7] ตัวอย่างในปี 2002 Jim Durkel ได้ใช้แผนที่ 3 มิตเิ ล่นเป็น
เกมส์ค้นหาสมบัติที่เป็นของที่ระลึกโดยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นใช้สมุดแผนที่ภาพนูนค้นหาร่วมกับผู้ปกครอง[8] Florian Feucht
และ Chelsea Holmgren ได้ทำการพัฒนาแผนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นในกรณีศึกษาการเดินทางจากที่หอพักไปยังสถานที่สถานที่
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้[9] ในด้านเทคนิคในการสร้างแผนที่สำหรับผู้ที่
มีความบกพร่องทางสายตา ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการใช้คอมพิวเตอร์แ ละ
ซอฟต์แ วร์เข้ามาช่วยเช่น Daniel H. [10] ได้ใช้เครื่อง CNC มาดัดแปลง
ติดตั้งปากกาชนิดพิเศษเข้าไปที่เครื่องเพื่อใช้ในการเขียนแผนที่ให้นูนขึ้นตาม
ข้ อ มู ล แผนที่ ท ี ่ ต ้ อ งการแสดงเป็ น 3 มิ ติ โ ดยใช้ ข ้ อ มู ล แผนที ่ จ าก
OpenStreetMap(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_for_the_bli
nd) Radim Štampach และ Eva Mulíčková [11] อาศั ย ข้ อ มู ล จาก
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OpenStreetMap เพื่อสร้างแผนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา
แบบอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ทาง GIS ในการสร้างแผนที่ที่เหมาะสมกับผู้ที่
มีความบกพร่องทางสายตาแล้ว พิมพ์ลงบนกระดาษไมโครแคปซูล(ชนิด
เดี ย วกับ swell paper) แม้ ว ่ า จะมีห ลายเทคนิค ในการสร้า งแผนที่ แต่
กระดาษแบบเดียวกับ swell paper มีการใช้งานกับสถานศึกษามากกว่า
ด้วยเหตุที่สามารถใช้งานได้สะดวกเครื่องมือไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ในประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาในเรื่องของคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปร
เชิงสัมผัส และการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของ
คนตาบอด โดยวรชาติ สุวรรณวงศ์ [12] ได้ทำการทดสอบในปี พ.ศ. 2546
โดยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นใช้มือสัมผัสสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูนที่
ทำขึ้นจากกระดาษ swell paper ด้วยกระบวนการผลิตแบบได้มาตราส่วน
ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่เป็นผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นทุกตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าแผนที่ภาพนูนมีความจำเป็น
ในชีวิตประจำวัน นับได้ว่างานวิจัย ชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาแผนที่
สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาได้
แสดงสัญลักษณ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดของสัญลักษณ์ที่สามารถสัมผัสได้แสดงใน
ตารางที่ 1 และขนาดที่เหมาะสมของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่แสดงในตาราง
ที่ 2 สำหรับสัญลักษณ์ที่แสดงเป็นแผนที่บนกระดาษ swell paper
จากนั้นมีการทดลองในลักษณะคล้ายกันในปี พ.ศ. 2548 โดยวีรวรรณ
กันทะมา และคณะ[13] ได้ทดสอบตัวแปรการรับรู้เชิงสัมผัสจากงานวิจัย
ของวรชาติ สุวรรณวงศ์ และสร้างแผนที่ภาพนูนสำหรับคนตาบอดที่ทำจาก
กระดาษ swell paper การทดสอบนี้ทำขึ้นโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน

ในระดับ ป.6 สามารถใช้แผนที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จำนวน 4 แห่งใน
รัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตรจากโรงเรียนสอนคนตาบอด ฯ ได้แก่ 1) วัดพระสิงห์
2) สวนสาธารณะหนองบวกหาด 3) หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ และ 4) สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยคัดเลือกจาก
สถานที่ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมเส้นทางมีความปลอดภัย มี
ทางเท้า ทางม้าลาย และใช้เวลาไปกลับรวมไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งผล
การประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากถึง 91% และอีก 9% อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง ตัวอย่างของแผนที่ภาพนูนสำหรับคนตาบอดที่ใช้แสดงในรูปที่ 6

ตารางที่ 1 ขนาดเล็กที่สดุ ของตัวแปรเชิงสัมผัส

จากนั้นในปี พ.ศ. 2551 มานิต เปนะนาม [14] ได้ทำการทดสอบใน
หัวข้อ การออกแบบสารสนเทศบนแผนที่สัมผัสสำหรับ เด็กบกพร่อ งทาง
สายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือโดยออกแบบแผนที่โดยใช้กระดาษ
swell paper กำหนดเส้นทางเดินจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือไป
ยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จากการวิจัยได้ออกแบบ
แผนที่เดินทางเป็นเล่มแผนที่ และในการใช้งานพบว่าแผนที่ที่ออกแบบมี
รายละเอียด และจำนวนหน้ามากเกินไปทำให้เด็ก ที่มความบกพร่อ งทาง
สายตาไม่สามารถเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดด้วยตัวเองได้ ผู้วิจัย
ต้องบรรยายรายละเอียดแวดล้อมเพิ่มเติม ตัวอย่างแผนที่สัมผัสชุด B หน้า 1
แสดงในรูปที่ 7 และหน้า 2 แสดงในรูปที่ 8

สัญลักษณ์
จุดสี่เหลี่ยมจตุรัส

ขนาดเล็กที่สุด
ด้านกว้าง = 3.0 ม.ม.

ตัวอย่าง
◼

จุดสามเหลี่ยมด้านเท่า

ความสูง = 3.0 ม.ม.



จุดวงกลม

เส้นผ่านศูนย์กลาง = 2.5 ม.ม.

⚫

เส้นตรง

กว้าง = 0.2 ม.ม.

ระยะห่างระหว่างสัญลักณ์

ห่าง = 1.2 ม.ม.

_____________

ที่มา วรชาติ สุวรรณวงศ์ [12]

ตารางที่ 2 ขนาดทีเ่ หมาะสมของตัวแปรเชิงสัมผัสในการทำแผนที่
สัญลักษณ์
จุดสี่เหลี่ยมจตุรัส

ขนาดที่เหมาะสม
ด้านกว้าง = 4.0 ม.ม.

จุดสามเหลี่ยมด้านเท่า

ความสูง = 4.5 ม.ม.



จุดวงกลม

เส้นผ่านศูนย์กลาง = 3.0 ม.ม.

⚫

เส้นตรง

กว้าง = 0.4 ม.ม.

ระยะห่างระหว่างสัญลักณ์

ห่าง = 2.0 ม.ม.

รูปที่ 6 แผนที่ภาพนูนสำหรับคนตาบอด
ที่มา วีรวรรณ กันทะมา และคณะ [13]

ตัวอย่าง
◼

_____________

ที่มา วรชาติ สุวรรณวงศ์ [12]

ของโรงเรีย นสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูป ถัมภ์ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอด ฯ
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3.3 ทดสอบการใช้แผนที่
ทำการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นให้ได้สัมผัสแผนที่
และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนที่ จากนั้นทดสอบโดยให้กลุ่มตั วอย่าง
เดินทางไปยังอาคารที่กำหนดพร้อมจับเวลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ใช้
วิธีสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 10
คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน มีคุณสมบัติคือเป็นผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น มีสติสัมปชัญญะ ไม่วิกลจริต ไม่พิการซ้ำซ้อน
เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการทดสอบ และตอบแบบสอบถาม
3.4 สรุปผลการใช้แผนที่
รูปที่ 8 แผนที่สัมผัสชุด B หน้า 2
ที่มา มานิต เปนะนาม [14]

ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้แผนที่ในการเดินทางโดยมีหัวข้อ
หลักคือ ความสะดวกในการใช้แผนที่ 3 มิติ ความเข้าใจในรายละเอียดของ
แผนที่ 3 มิติ ความเหมาะสมของสัญ ลัก ษณ์ ที ่ใ ช้ ในแผนที่ 3 มิติ ความ
เหมาะสมของขนาดแผนที่ 3 มิติ ความพึงพอใจในการใช้งานแผนที่ ความ
เหมาะสมของวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ท ำแผนที ่ 3 มิ ต ิ และประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ใน
ชีวิตประจำวันจากแผนที่ 3 มิติ จากนั้นทำการสรุปผลการทดลอง

จะเห็นได้ว่างานวิจัยในประเทศไทยที่ผ่านมาใช้กระดาษ swell paper
เป็นหลัก ในการวิจ ัย ด้ว ยเหตุ ผลหลัก ที ่ว ่า ใช้ เครื ่อ งมือ สมัย ปัจ จุบ ัน คือ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ได้หลายแบบเป็นเครื่องมือในการสร้างแผนที่
ทำซ้ำหรือปรับปรุงได้สะดวกส่วนการทำให้กระดาษ swell paper นูนขึ้น
ตามแผนที่ที่ต้องการใช้เครื่องรีดร้อนพิเศษสำหรับกระดาษ swell paper 3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยเฉพาะ หรือหากจำเป็นสามารถใช้เตารีดรีดลงบนกระดาษ swell paper
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์จากการนำผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
เพื่อให้ไมโครแคปซูลแตกตัวนูนขึ้นมาได้แม้จะไม่ดีเท่าใช้เครื่องรีดร้อนก็ตาม
เห็นที่เข้าร่วมทำการทดสอบไปทำการทดลองเดินตามแผนที่ จากนั้นทำการ
เนื่องด้วยแผนที่ผลิตด้วยกระดาษ swell paper เมื่อใช้งานด้ว ยการ
สัมภาษณ์ภายหลังจากการทดสอบแล้ว โดยกำหนดคำถามไว้ดังนี้
สัมผัสความชื้น และเหงื่อจะซึมเข้าสู่เนื้อกระดาษประกอบกับมีการสัมผัส ไป
3.5.1 ความสะดวกในการใช้แผนที่ 3 มิติ
มาทำให้กระดาษมีการสึกหรอ และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถใช้งาน
3.5.2 ความเข้าใจในรายละเอียดของแผนที่ 3 มิติ
ต่อไปได้ หากมีแผนที่มีนูนขึ้นเป็น 3 มิติให้สัมผัสได้มีความคงทนต่อ การ
3.5.3 ความเหมาะสมของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ 3 มิติ
สัมผัส และความชื้นจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
3.5.4 ขนาดที่เหมาะสมของขนาดแผนที่ 3 มิติ
3. วิธีการ
3.5.5 ความพึงพอใจในการใช้งานแผนที่ 3 มิติ
3.5.6 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในแผนที่ 3 มิติ
งานวิจ ัย นี้เป็นการศึก ษาเชิง สำรวจ (survey research) โดยวิธ ีก าร
3.5.7 ประโยชน์ที่ได้รับในชีวิตประจำวันจากแผนที่ 3 มิติ
ทดลอง (experimental method) และวิธีสัมภาษณ์ (interview method)
ในการวิจัยนี้มีสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละจากสมการที่ (1) และ
เพื่อทดสอบตัวแปรการรับรู้เชิงสัมผัส เพื่อสร้างแผนที่ที่เหมาะสมสำหรับ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากสมการที่ (2)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และความพึงพอใจในการใช้แผน
ที่ที่ผลิตขึ้นมา ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานไว้ดังนี้
x
ร้อยละ
(1)
(%) = i 100
x

i
3.1 เก็บข้อมูลทางกายภาพ
 xi wi
(2)
x=
ขั้นตอนนี้ได้ลงพื้นที่ศึกษาจากแผนผังของอาคารในโรงเรียนสอนคนตา
บอดในพระบรมราชินูป ถัมภ์ จังหวัดเชีย งใหม่ วัดทวนสอบขนาด และ
โดยที่
ตำแหน่งอาคารสำหรับนำมาขึ้นเป็นภาพแผนที่ลายเส้น

nwmax

คือ ค่าสังเกต

xi

x

คือ ผลรวมของค่าสังเกต

x

คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

wi

คือ ค่านำหนักคะแนน

wmax

คือ ค่านำหนักคะแนนสูงสุด

n

คือ จำนวนของค่าสังเกต

i

3.2 สร้างแผนที่ 3 มิติ
ออกแบบแผนที่ 3 มิติ โดยทำการทดสอบตัวแปรรับรู้เชิงสัมผัส โดยใช้
ตัวอย่างทดสอบเพื่อนำผลที่ได้เป็นตัวกำหนดขนาดเล็กสุดขอบสัญลักษณ์ที่ผู้
มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถแยกแยะ และทำความเข้าใจได้ มา
ใช้เป็นขนาดของสัญลักษณ์ในแผนที่ ทำการสร้างจากแบบจำลอง 3 มิติโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ทราบขนาดของแผนที่ที่จะจัดทำ และมีการ
กำกับสัญลักษณ์สำคัญในแผนที่ด้วยอักษรเบลล์
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เกณฑ์ให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ลำดับ โดยแบ่งตามคะแนนน้ำหนักดังนี้
ดีมาก 5 คะแนน ดี 4 คะแนน พอใช้ 3 คะแนน ปรับปรุง 2 คะแนน และแย่
1 คะแนน เมื่อสัมภาษณ์แล้วจะทำการสรุปคะแนนออกมาในรูปร้อยละ และ
คิดค่าเฉลี่ยโดยถ่วงน้ำหนักตามคะแนน ตัวอย่างการคำนวณจากตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการสำหรับการคำนวณ
ที่

1

ดี
มาก
(5)

เรื่อง

ความสะดวกในการใช้แผนที่ 3 มิติ

4

รูปที่ 9 แผนที่อาคารภายในโรงเรียนสอนคนตาบอด

เกณฑ์ให้คะแนน
พอ ปรับ
ดี
ใช้
ปรุง
(4)
(3) (2)

แย่

4.2 ผลทดสอบการใช้แผนที่

(1)

4

0

จากการทดสอบการใช้แผนที่ ขนาด 200 x 115 มม. ตามรูปที่ 10 โดย
สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

2

0

จากการประเมินในเรื่องความสะดวกในการใช้แผนที่ 3 มิติผลที่ได้พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4 คนจากทั้งหมด 10 คนคิดเป็นร้อยละได้
ดังนี้ 4 100 = 40%
10

ดังนั้น 40% อยู่ในเกณฑ์ดีและ 20% อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีค่าระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 84% หาได้จาก
(4  5) + (4  4) + (2  3) + (0  2) + (0 1)
100 = 84%
(10  5)

รูปที่ 10 แผนที่ 3 มิติโรงเรียนสอนคนตาบอด ขนาด 200 x 115 มม.

ระดับความพึงพอใจแบ่งตามเกณฑ์การให้คะแนนโดยวัดจากร้อยละ
ความพึงพอใจเฉลี่ยกำหนดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์คะแนนของระดับความพึงพอใจ
แย่

0.00% – 20.00%

ปรับปรุง

20.01% – 40.00%

พอใช้

40.01% – 60.00%

ดี

60.01% – 80.00%

ดีมาก

80.01% – 100.00%

พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ยังมีความสับสนไม่
สามารถแยกแยะรายละเอียดของแผนที่ได้มากพออีกทั้งพื้นผิวที่เกิดจาก
เครื่องพิมพ์ไม่เรียบทำให้นักเรียนมีความสับสนไม่คุ้นเคย จึงปรับเปลี่ยน
ขนาดของแผนที่ให้ใหญ่ขึ้นเท่ากับขนาดกระดาษ A3 คือขนาด 297 x 420
มม. ดังแสดงในรูปที่ 11 นักเรียนจึงสามารถแยกแยะรายละเอียดของแผนที่
ได้ ตัวแผนที่ทำจากไม้อัดเบาทาสีโปสเตอร์และเคลือบผิวด้วยแลคเกอร์ ด้วย
เหตุผลที่ว่าพื้นผิวมีความเรียบ และน้ำหนักเบา เมื่อเคลือบด้วยแลคเกอร์แล้ว
ช่วยเพิ่มความคงทนให้กับแผนที่ สำหรับความชื้นและการสัมผัส อีกทั้ง ยัง
สามารถเพิ่มสีให้กับแผนที่เพื่อให้คนสายตาดีสามารถเข้าใจแผนที่ได้ง่ายขึ้น
อีกด้วย นอกจากนั้นยังได้เพิ่มเติมอักษรเบลล์กำกับเพื่อให้สามารถอ่านได้

4. ผลการทดสอบ
4.1 แผนที่ 3 มิติ
จากข้อมูลทางกายภาพนำมาออกแบบกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์ และ
แผนผังของตัวอาคารด้วยคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 9 โดยออกแบบโดย
ใช้ขนาดตามที่เหมาะสมทางสัญลักษณ์ ได้แผนที่ขนาด 115 x 200 มม. ดัง
แสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 11 แผนที่ 3 มิติโรงเรียนสอนคนตาบอด ขนาด 297 x 420 มม.
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จากนั้นได้สอนวิธีการใช้แผนที่ให้กับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็ น โดยการให้ ส ั มผั ส สั ญ ลั ก ษณ์ แล้ ว อธิ บ ายถึ ง ความหมาย และ
รายละเอียดในแผนที่ดังแสดงในรูปที่ 12
ตารางที่ 6 สรุปคะแนนของการใช้แผนที่
ที่

เรื่อง

ดี
มาก
(5)

เกณฑ์ให้คะแนน
พอ ปรับ
ดี
ใช้
ปรุง
(4)
(3) (2)

แย่
(1)

1

ความสะดวกในการใช้แผนที่ 3 มิติ

4

4

2

0

0

2

ความเข้าใจในรายละเอียดของ
แผนที่ 3 มิติ

4

5

1

0

0

3

ความเหมาะสมของสัญลักษณ์ที่ใช้
ในแผนที่ 3 มิติ

5

3

2

0

0

ทดสอบโดยการให้นักเรียนเดินทางจากหน้าโรงเรียนไปยังอาคารที่
กำหนด นักเรียนสามารถเดินทางไปได้อย่างถูกต้องทุกคน ข้อสรุปของกลุ่ม
ตัวอย่างแสดงในตารางที่ 5

4

ความเหมาะสมของขนาดแผนที่ 3
มิติ

2

5

2

1

0

5

ความพึงพอใจในการใช้งานแผนที่
3 มิติ

3

7

0

0

0

ตารางที่ 5 สรุปกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง

6

ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ทำ
แผนที่ 3 มิติ

2

4

4

0

0

7

ประโยชน์ที่ได้รับในชีวิตประจำวัน
จากแผนที่ 3 มิติ

3

6

1

0

0

รูปที่ 12 การสอนการใช้งานแผนที่ 3 มิติ แก่นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น

สถานะภาพ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

เพศ
-เพศชาย
-เพศหญิง

5
5

50
50

4
6

40
60

5
5

50
50

0
10

0
100

0
10

0
100

10
0

100
0

อายุ
-15 ถึง 18 ปี
-19 ถึง 22 ปี
ระดับการศึกษา
-มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
-มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
สภาพการมองเห็น
-มองเห็นเลือนราง
-บอดสนิท
สถานะทางกายภาพของผู้ทดสอบ
-ปกติ
-ตาบอด
ความสามารถในการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์
-อ่านได้เขียนได้
-อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้

5. สรุปผล
ในการดำเนินการวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นโดยใช้การทดสอบ และสัมภาษณ์ทั้งหมด 10 คน
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ในการวิเคราะห์
คุณภาพของแผนที่ 3 มิติ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินการใช้งานของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีดังนี้
5.1 ความสะดวกในการใช้แผนที่ 3 มิติ
ในการวิจัยได้ทำการทดสอบโดยการเก็บแบบสอบถามเพื่อความพึ งพอใจ
จากการประเมินผลที่ได้พบว่า 40% มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 40%
อยู่ในเกณฑ์ดี 20% อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังแสดงแผนภูมิในรูปที่ 13 โดยมีค่า
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 84% สรุปได้ว่าความสะดวกในการใช้แผนที่
3 มิติอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถใช้แผนที่ 3 มิติได้

4.3 สรุปผลการใช้แผนที่
ในการทดสอบใช้แผนที่ 3 มิติสำหรับสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของกลุ่มผู้ทำการทดสอบจำนวน 10 คน ซึ่งมีขั้นตอนการ
ทดสอบตามหัวข้อที่ 3 โดยการสัมภาษณ์ และนำมาสรุปคะแนนได้ดังตาราง
ที่ 6
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พอใช้, 20%

พอใช้, 20%
ดีมาก, 40%

ดี, 30%

ดีมาก, 50%

ดี, 40%

รูปที่ 15 ความเหมาะสมของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ 3 มิติ
รูปที่ 13 ความสะดวกในการใช้แผนที่ 3 มิติ

5.4 ความเหมาะสมของขนาดแผนที่ 3 มิติ

5.2 ความเข้าใจในรายละเอียดของแผนที่ 3 มิติ
ได้ทำการทดสอบโดยการสอนการใช้แผนที่ 3 มิติ แล้วจึงให้ลองทดสอบ
ใช้งานจริงจากนั้นจึงถามความเข้าใจจากผู้ทดสอบแล้วนำมาประเมินผลได้ว่า
40% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 50% อยู่ในเกณฑ์ดี และ 10% อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดัง
แสดงแผนภูมิในรูปที่ 14 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 86% สรุปได้ว่า
ความเข้าใจในรายละเอียดของแผนที่ 3 มิตอิ ยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า
หลังจากการสอนให้นักเรียนทราบถึงสัญลักษณ์ในแผนที่ว่าคือสถานที่ใด
นักเรียนสามารถอ้างอิงกับสิ่งที่คุ้นเคยสามารถบอกได้ว่าอาคารที่อยู่ติดกัน
คืออาคารอะไร ถัดไปจะเป็นอาคารอะไร

จากการทดสอบการใช้งานของแผนที่ 3 มิติ พบว่าผู้ทดสอบบางส่วนได้
แสดงความคิดเห็นว่าขนาดของแผนที่บางจุดเล็กเกินไปทำให้สัมผัสแล้วทำ
ความเข้าใจได้ยาก เช่น ความหนาของส่วนที่เป็นบันไดระยะขั้ นที่ทำน้อย
เกิ น ไป และระยะห่ า งระหว่ า งช่ ว งตึ ก น้อ ยเกิ น ไปทำให้ มี ป ัญ หาในการ
แยกแยะเป็นบางช่วงทำให้เห็นได้ว่าในรายละเอียดที่ซับซ้อ นนัก เรีย นไม่
คุ้นเคยกับสัญลักษณ์ทำให้สับสนหรือไม่เข้าใจได้
จากการประเมินผลพบว่า 20% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 50% อยู่ในเกณฑ์ดี
20% อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และ 10% อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ดังแสดงแผนภูมใิ น
รูปที่ 16 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 76% สรุปได้ว่าความ
เหมาะสมของขนาดแผนที่ 3 มิติอยู่ในระดับดี

พอใช้, 10%

ปรับปรุง,
10%
ดีมาก, 40%

ดีมาก, 20%

พอใช้, 20%

ดี, 50%
ดี, 50%

รูปที่ 14 ความเข้าใจในรายละเอียดของแผนที่ 3 มิติ

รูปที่ 16 ความเหมาะสมของขนาดแผนที่ 3 มิติ

5.3 ความเหมาะสมของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ 3 มิติ
จากทดสอบตัวแปรการรับ รู้เชิงสัมผัสเพื่อสร้า งแผนที่ 3 มิติ โดยใช้
รูปทรงเลขาคณิต ในขนาดที่ที่ได้จากการทดสอบและปรับปรุง ผู้ทดสอบ
สัมผัสและสามารถเข้าใจได้ถึงตำแหน่งต่าง ๆ ของสถานที่ที่ปรากฎในแผนที่
เปรียบเทียบกับสถานที่จริงที่คุ้นเคย จากการสัมภาษณ์ผู้ทำการทดสอบ
สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้ว่า 50% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 30% อยู่ใน
เกณฑ์ดี แ ละ 20% อยู่ในเกณฑ์พ อใช้ ดังแสดงแผนภูมิในรูป ที่ 15 โดยมี
ค่ า เฉลี ่ ย ของระดั บ ความพึ ง พอใจอยู ่ ท ี ่ 86% สรุ ป ได้ ว ่ า ความเข้ า ใจใน
รายละเอียดของแผนที่ 3 มิติอยู่ในระดับดีมาก ยืนยันได้ว่าหลังจากปรับปรุง
ขนาด และระยะห่างแล้วนักเรียนสามารถเข้าใจสัญลักณ์ที่อยู่ในแผนที่

5.5 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ทำแผนที่ 3 มิติ
วัสดุที่ใช้ในการทำแผนที่ 3 มิติที่ใช้ในการทดสอบทำจากไม้อ ัด ทาสี
โปสเตอร์และเคลือบผิวด้วยแลคเกอร์ ทำให้แผนที่ที่ได้มีน้ำ หนักเบา และ
ผิวสัมผัสที่ราบเรียบมีอายุการใช้งานที่นานและคงทน จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ทดสอบถึงความเหมาะสมของวัส ดุพบว่ามี 20% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 40%
อยู่ในเกณฑ์ดี 40% อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังแสดงแผนภูมิในรูป ที่ 17 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 76% นั่นคือวัสดุที่ใช้ในการทดสอบมี
ความเหมาะสมที่จะนำมาทำแผนที่ 3 มิติในระดับดี พอสรุปได้ว่าวัสดุที่ใช้ทำ
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แผนที่ที่คงทนกว่าแผ่นกระดาษและมีความหนาของสัญลักษณ์ทำให้นักเรียน
เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนที่ได้

พอใช้, 10%
ดีมาก, 30%

ดีมาก, 20%
พอใช้, 40%

ดี, 60%

รูปที่ 19 ประโยชน์ที่ได้รบั ในชีวิตประจำวันจากแผนที่ 3 มิติ

ดี, 40%

5.8 อภิปรายผลการวิจัย

รูปที่ 17 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ทำแผนที่ 3 มิติ
5.6 ความพึงพอใจในการใช้งานแผนที่ 3 มิติ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทดสอบถึงทัศนคติหลังจากการใช้แผนที่ 3 มิติ
ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดผลจากการสัมภาษณ์พบว่ามี 30% อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 70% อยู่ในเกณฑ์ดี ดังแสดงแผนภูมิในรูปที่ 18 โดยมีค่าเฉลี่ย
ของระดับ ความพึ งพอใจอยู่ ที ่ 86% อยู่ในระดับ ดี มาก แสดงให้เห็ น ว่ า
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในแผนที ่ 3 มิ ติ ส ามารถช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจใน
สภาพแวดล้อมได้
ดี, 70%

จากผลการทดสอบใช้แผนที่ 3 มิติ แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นสามารถจินตนาการภาพและรู้ตำแหน่งของแผนที่
3 มิติซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับตำแหน่งของสถานที่จริงได้ถูกต้อง แต่ควรมี
การเพิ่มขนาดขนาดของแผนที่ 3 มิติ เพราะสัญลักษณ์หรือระยะห่างในการ
วางอักษรเบลล์ที่มีขนาดมาตรฐานซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นโดยทั่วไปสามารถแปลความหมายได้ง่าย ในเรื่องของความทนทานของ
แผนที่ 3 มิติ ซึ่งทำด้วยวัสดุไม้อัดเคลือบด้วยแลคเกอร์เพื่อรักษาผิวสัมผัส
ของแผนที่ 3 มิติ ให้คงทนทำให้สามารถใช้งานได้นาน และทนทานต่อการ
เสียดสีจากการสัมผัส แผนที่ 3 มิติยังเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนการ
ใช้ชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ดี เพราะสามารถ
สร้างแผนที่ของบริเวณที่คุ้นเคยเพื่อเป็นการเรียนรู้การใช้แผนที่รองรับ การ
ใช้แผนที่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ดีมาก, 30%

รูปที่ 18 ความพึงพอใจในการใช้งานแผนที่ 3 มิติ
5.7 ประโยชน์ที่ได้รับในชีวิตประจำวันจากแผนที่ 3 มิติ

ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ศ ิร ิ พ ร วงศ์ ร ุ จ ิไ พโรจน์ อาจารย์ผ ู ้ส อนใน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ใน
การให้คำปรึกษาทั้งในด้านข้อมูลของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็ น และด้ า นแนวทางในการออกแบบแผนที ่ ร วมไปถึ ง ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการตรวจทานความถูกต้องของอักษรเบรลล์ในแผนที่

จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม ผู ้ ท ดสอบถึ ง ประโยชน์ ข องแผนที่ 3 มิ ต ิ ถึ ง
ประโยชน์ของการใช้แผนที่ในชิวิตประจำวัน ผลตอบรับที่ได้คือ 30% อยู่ใน เอกสารอ้างอิง
เกณฑ์ดีมาก 60% อยู่ในเกณฑ์ดี 10% อยู่ในเกณฑ์พอใช้ดังแสดงแผนภูมิใน
รูปที่ 19 มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 84% อยู่ในระดับดีมาก [1] กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2563). รายงานข้อมูลสถานการณ์
ชี้ให้เห็นว่า แผนที่ 3 มิติเป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนที่มี
ด้านคนพิการในประเทศไทย. เอกสารเผยแพร่ จากกรมส่งเสริมและ
ความบกพร่ อ งทางการมองเห็ น เพื ่ อ พั ฒ นาการเคลื ่ อ นไหว และสร้ า ง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร. สื บ ค้ น จาก : http://dep.go.th/
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมได้โดยศึกษาจากในแผนที่ได้
Content/View/6113/1. 31 มีนาคม 2563
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[2] นุ่นนิจ ถาวรรัตน์. บทความเรื่องโลกของคนตาบอด. สืบค้นจาก :
https://cfbt.or.th/kr/index.php/article/12-blind-world. 27
มกราคม 2563.
[3] ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2549). พจนานุ ก รมศั พ ท์ ภ ู ม ิ ศ าสตร์ ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. สำนักพิมพ์ ราชบัณฑิตยสถาน
[4] Simonetta I. Thermoformatura. ส ื บ ค ้ น จ า ก :
https://www.pinterest.com/pin/28837 1182382906587/. 27
มกราคม 2563
[5] Adelaida CN. Protection of Artwork in the event of
accessibility for people with visual impairments. สืบ ค้นจาก
: https://goo.gl/8Np45F. 31 มกราคม 2563.
[6] Don M. and Simon U. (2003). An introduction to the use of
inkjet for tactile diagram production. British Journal of
Visual Impairment. Volume 21, PP.73-77.
[7] Jennifer A. (2018). Tactile Maps and Teaching Maps Skills.
School for the blind eLearning. Perkins. ส ื บ ค ้ น จ า ก :
https://www.perkinselearning.org/scout/blog/tactile-mapsand-teaching-maps-skills. 10 มิถุนายน 2563.
[8] Jim D. (2002). Are We There Yet? or How I Spent My
Summer Vacation. Texas School for the Blind and Visually
Impaired. Volume 7, No. 2 ส ื บ ค ้ น จ า ก :
http://www.tsbvi.edu/seehear/spring02/summer.htm. 10
มิถุนายน 2563
[9] Florian F. and Chelsea H. (2018). Developing Tactile Maps
for Students with Visual Impairments: A Case Study for
Customizing Accommodations. Journal of Visual
Impairment & Blindness. PP.143-155.
[10] Daniel H. (2015). HaptOSM – Creating tactile maps for the
blind and visually impaired. Humans and Computers 2015
– Workshop. Stuttgart Germany. PP.405-410.
[11] Radim Štampach and Eva Mulíčková. (2016). Automated
generation of tactile maps. Journal of Maps. Vol. 12.
PP.532-540
[12] วรชาติ สุวรรณวงศ์ (2546). การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิง
สัมผัส และการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูน
ของคนตาบอด. วิทยานิพ นธ์ว ิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิต สาขา
วิศวกรรมสำรวจ. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[13] วีรวรรณ กันทะมา, กฤษดา วงค์ดวง, ก้องเกียรติ ปาฝาง และ พูน
วิวัฒน์ พรมชาติ (2548). แผนที่ภาพนูนสำหรับคนตาบอด. ปริญญา
นิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่.
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[14] มานิต เปนะนาม (2551). การออกแบบสารสนเทศบนแผนที่สัมผัส
สําหรับเด็กบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การพัฒนาระบบและเทคนิคการสอบเทียบเพื่อจัดทำแผนที่ 3 มิติความถูกต้องสูง ของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
A development and calibration techniques of high accuracy 3D Mobile Mapping Systems
(MMS) of Hydro Informatics Institute (HII).
นายณัฐกิตติ์ เสงีย่ ม1
1

3

งานวิจยั ภูมิสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจทิ ัล
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
*ณัฐกิตติ์ เสงีย่ ม ; E-mail address: nattakit@hii.or.th

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอนำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจจัดทำแผนที่ 3
มิติแ บบเคลื่อ นที่ และเทคนิคการสอบเทีย บระบบ โดยใช้ก ล้อ ง Total
Station, terrestrial Laser Scanner และ Computer Measuring Machine
(CMM) เพื่อให้ได้ค่า Lever Arm และ Bore-Sight ของระบบที่มีความถูกต้องสูง
เมื ่ อ เปรี ยบเทียบกับจุ ดศู นย์ กลางของระบบ จากนั ้ นจั ด ทำ Ground Control
Point (GCP) บนพื้นที่ทดสอบด้วยกล้อง Total Station จากนั้นวิ่งทดสอบระบบ
MMS ในพื ้ น ที ่ ท ดสอบที ่ เ ตรี ยมจุ ด ควบคุ ม ไว้ แ ละนำข้ อ มู ล ไปประมวลผลโดย
โปรแกรม Qinertial โดยใช้ค่า Lever Arm และ Bore-Sight ที่ได้จากการสอบ
เทียบข้างต้น จะได้ข้อมูล 2 ส่วนคือ ภาพถ่าย 360 องศา และข้อมูล Point Cloud
ซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับ GCP ที่ทำไว้ ได้ผลการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน
ทางราบ ±5 เซนติเมตร และทางดิ่ง ±7 เซนติเมตร ที่ระยะ 15 เมตรจากจุดเปิด
ถ่าย

คำสำคัญ: Lever Arm, Bore-Sight, ข้อมูล Point Cloud

Abstract
This article presents a development of 3D mapping from
surveying technology called “Mobile Mapping System (MMS)”
and its calibration. The calibration techniques use total station
camera, terrestrial laser scanners and a computer measuring
machine (CMM) to get high accuracy of Lever Arm and Bore Sight
with comparing to the system center. Then, ground control
points (GCPs) on the testing area are created by a total station
camera. After testing the MMS, the data will be corrected and
processed by using Qinertial program together with the
calibrated Lever Arm and Bore Sight data. The processing results
can give two type of data which are 360 degree of the surveying
object photos, and point cloud data. At 15 meters apart, the
MMS surveying technique could give an accuracy results on the

horizontal position of +/- 5 cm and on the vertical position of
+/- 7 cm by comparing with GCP.
Keywords: Lever Arm, Bore-Sight, Point Cloud data

1. คำนำ
ในปัจจุบันข้อมูลภูมิสารสนเทศถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่
จะใช้ในการวางแผนจัดการกับสถานการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้าง
การจัดการทรัพยากร รวมไปถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ด้วยภารกิจหลัก
ของสถานบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลให้กับ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาระบบ MMS เพื่อให้ได้ข้อมูลภูมิประเทศและแผนที่ 3 มิติที่มีความ
ถูกต้องสูง ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อผลิตข้อมูลใช้สำหรับวิเคราะห์และวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการกับภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สสน. เริ่มพัฒนาระบบ MMS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เริ่มจากระบบสำรวจ
ทางบก และได้พัฒนาต่อเนื่องมาตลอด โดยในปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่นที่ 3 โดย
การประกอบอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละชนิดด้วยตัวเอง และสืบค้นจนได้วิธีการ
สอบเทียบอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลแผนที่
3 มิติ โดยการพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษา ระบบ MMS สามารถสำรวจ
สามารถเก็ข้อมูลในระยะรัศมี 100 เมตรจากรถสำรวจ โดยสามารถเก็บ
ข้อมูลระยะทาง 100 กิโลเมตร ได้ในเวลาเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น บนถนน
หรือพื้นนผิวต่างๆที่รถสามารถเข้าถึงได้ อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้มีรายละเอียด
ดังในเอกสารวิจัยฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตระบบจัดทำแผนที่ 3 มิติแบบเคลื่อนที่ และนำเสนอเทคนิค
ตรวจวัดค่า Lever-arm และ Bore-Sight ของระบบ MMS ด้วยอุปกรณ์
ตรวจวัด 3 ชนิดเพื่อให้ได้ค่าที่มีความถูกต้องสูงที่สุด และนำมาใช้ในการ
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ประมวลผลข้อมูลจากระบบ MMS โดยแผนที่แบบจำลอง 3 มิติที่ได้นำไป
เปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่งกับจุดควบคุม (Ground Control
Point : GCP) โดยการเคลื่อนที่เป็นรูปแบบต่างๆ โดยมีความถูกต้องทาง
ตำแหน่งดีกว่า 10 เซนติเมตร
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3.2 การสอบเทียบอุปกรณ์ในห้องทดลอง
3.2.1 การสอบเทียบด้วยกล้อง Total Station

อุปกรณ์ Total Station ที่ใช้ในการสอบเทียบครั้งนี้เป็นกล้อง
ยี่ห้อ Topcon รุ่น OS 101 มีความถูกต้อง EDM อยู่ที่ ±3
มิลลิเมตร + 2ppm x D) กรณีที่ไม่มีเป้าปริซึม

3. วิธีดำเนินการ
3.1 องค์ประกอบของระบบ MMS
ระบบ MMS ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมด 5 ชนิด คือ
Global Navigation Satellite System (GNSS), Inertial Measurement
Unit (IMU), Laser Scanner, 360° camera แ ล ะ Distance Measuring
Instrument (DMI) โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดจะถูกประกอบรวมกันและติดตั้ง
บนรถยนต์สำรวจดังรูปที่ 1 การเชื่อมโยงอุปกรณ์แต่ละชนิดดังรูปที่ 2
Laser scanner
DMI

รูปที่ 3 แสดงการติดตั้งที่เป้าตำแหน่งต่างๆ และการสอบเทียบด้วยกล้อง Total
Station

360° camera

3.2.2 การสอบเทียบด้วย Terrestrial Laser Scanner (TLS)
อุปกรณ์ Terrestrial Laser Scanner ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้
เป็นยี่ห้อ FARO รุ่น Focus3D X330 โดยมีค่าความถูกต้องอยู่ที่
0.3 มิลลิเมตร

GNSS+IMU

รูปที่ 1 Sensor ของระบบ MMS

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงการเชือ่ มโยงของระบบ MMS
เนื่องจากระบบ MMS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชนิด จึงต้องมีจุดอ้างอิงหลัก
เป็นแกนของระบบ ส่วนอุปกรณ์อื่นนั้นต้องก็จะมีค่า Lever Arm และ Bore-Sight
ที่แตกต่างกันออกไป ความแม่นยำในการหาค่าเหล่านีม้ ีผลต้อความถูกต้องของ
ข้อมูลดังนั้นจึงต้องใช้วิธกี ารตรวจวัดที่มีความแม่นยำสูง แต่ดว้ ยการตรวจวัดแต่ละ
วิธีมีขอ้ จำกัดที่แตกต่างกัน สสน. จึงต้องใช้วิธีการตรวจวัดทั้งหมด 3 วิธี คือ
ตรวจวัดด้วยกล้อง Total station, ตรวจวัดด้วย Terrestrial Laser scanner และ
ตรวจวัดด้วย Computer Measuring Machine (CMM) เพือ่ ให้ได้ค่าที่มีความ
ถูกต้องสูงสุด โดยค่าที่วัดได้แสดง ดังตารางที่ 1

รูปที่ 4 แสดงการติดตั้งที่เป้าตำแหน่งต่างๆ และการสอบเทียบด้วย Laser
Scanner

ข้อมูลที่ได้จากการ Scan ดังแสดงในรูปที่ 5 เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บมาจาก
การ Scan ซึ่งใช้เวลาประมวล 40 นาทีต่อการตั้งกล่อง 1 ครั้ง หลังจากนัน้ ข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกนำมาประสานกันด้วย Laser Reference Sphere เพื่อให้ได้ข้อมูล
ของรถทั้งคัน
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3.2.3.2 เมื่อใช้ probe วัดตำแหน่งเสา GNSS Antenna ทั้ง
2 ตำแหน่ง แสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 5 ผลจากการสอบเทียบด้วย Laser Scanner

3.2.3 การสอบเทียบด้วยอุปกรณ์ Computer Measuring Machine
ที่ใช้ในการสอบเทียบครั้งนี้ยี่ห้อ FARO รุ่น Prime ซึ่ง Accuracy
อยู่ที่ ±0.023มิลลิเมตร. เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
สามารถใช้ probe ของ FARO Prime ทำการรังวัดค่าตำแหน่ง
ได้โดยตรงเลย ดังแสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 8 จุดอ้างอิงของ Velodyne Puck Lite ซึ่งอยู่เยือ้ งจากจุดศูนย์กลาง
ของอุปกรณ์ และการคำนวณมุม รอบแกน X,Y,Z

3.2.3.3 การวัดค่าตำแหน่ง Ladybug 5+
สำหรับ Ladybug จะอ้างอิงจุดศูนย์กลางของเลนส์
ทั้ง 5 ด้าน โดยมีแกน X พุ่งออกจากหน้า 0 แล้วมี
แกน Z พุ่งจากจุดตัดกันนั้นขึ้นไปยังเลนส์ที่ 6 ส่วน
แกน Y ตั้งฉากกับแกนทั้ง 2 ตอนต้น

รูปที่ 6 ผลจากการสอบเทียบด้วย Laser Scanner

3.2.3.1 เมื่อใช้ probe วัดตำแหน่งเสา GNSS Antenna ทั้ง
2 ตำแหน่ง แสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 9 แสดงจุดศูนย์กลางและแกนต่างๆของ Ladybug 5+ การวัดค่าตำแหน่ง
Lever Arm และ Bore-Sight

รูปที่ 7 แสดงค่าตำแหน่งที่วดั ได้จาก CMM

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่า Lever Arm และ Bore-Sight ก่อนและหลังการสอบ
เทียบอุปกรณ์
ลำดั
รายการ
บ
1 Center of Rotation Lever Arm (X, m.)
2
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Center of Rotation Lever Arm (Y, m.)

ก่อนการสอบ
เทียบ
0.550

หลังการสอบ
เทียบ
0.216

0.040

0.005
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ลำดั
รายการ
บ
3 Center of Rotation Lever Arm (Z, m.)

ก่อนการสอบ
เทียบ
1.770

หลังการสอบ
เทียบ
1.814

4

Odometer Lever Arm (X, m.)

0.523

0.216

5

Odometer Lever Arm (Y, m.)

-0.596

-0.884

6

Odometer Lever Arm (Z, m.)

1.770

1.814

7

GNSS Ant1 Lever Arm (X, m.)

-0.086

-0.116

8

GNSS Ant1 Lever Arm (Y, m.)

0.553

0.550

9

GNSS Ant1 Lever Arm (Z, m.)

0.244

0.140

10

GNSS Ant2 Lever Arm (X, m.)

-0.080

-0.112

11

GNSS Ant2 Lever Arm (Y, m.)

-0.547

-0.552

12

GNSS Ant2 Lever Arm (Z, m.)

0.246

0.142
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รูปที่ 11 ตัวอย่างจุดควบคุมในพืน้ ทีท่ ดสอบ

ตารางที่ 2 แสดงค่าพิกัดของจุดควบคุมภาพ
หมายเลข

3.3 กำหนดจุดควบคุมในพื้นที่ทดสอบ 2 รูปแบบ
3.3.1 การใช้เป้าตารางหมากรุก
เป้าตารางหมากรุก ขนาด 1 x 1 เมตร และมีช่องหมากรุกขนาด
10 x 10 เซนติเมตร ดังรูปที่ 10
1 เมตร

1 เมตร

รูปที่ 10 แสดงเป้าตารางหมากรุกขนาด 1เมตร x 1เมตร

3.3.2 จุดควบคุมธรรมชาติ (Natural Point)
จุดควบคุมธรรมชาติที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ประกอบไปด้วยจุด
ทั้งหมด 39 จุด โดยมีระยะ ระหว่าง 10 – 100 เมตร จากเส้นทาง
การวิ่งดังรูปที่ 11
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N (m.)

E (m.)

H (m.)

1

Slope Distance
(m.)
1519588.649 678617.939 -30.810
18.225

2

1519584.417 678629.966 -30.765

21.474

3

1519575.867 678654.408 -30.748

41.539

4

1519577.808 678607.808 -26.359

9.553

5

1519580.993 678608.400 -26.327

11.774

6

1519584.121 678608.997 -26.303

14.332

7

1519587.266 678609.572 -26.274

17.124

8

1519590.442 678610.170 -26.242

20.064

9

1519592.776 678609.886 -21.532

23.721

10

1519592.084 678613.441 -21.595

22.835

11

1519591.806 678613.859 -24.406

21.633

12

1519587.033 678630.864 -21.022

25.670

16

1519584.912 678643.588 -24.389

33.998

17

1519581.145 678643.467 -26.501

32.202

18

1519581.991 678644.696 -21.673

34.538

19

1519579.317 678652.619 -19.467

41.811

20

1519579.121 678653.223 -21.677

41.822

21

1519579.147 678654.392 -20.962

43.101

22

1519580.693 678648.522 -25.935

36.946

23

1519580.503 678649.088 -26.443

37.381

24

1519573.569 678656.085 -25.710

43.278

25

1519569.646 678655.985 -29.493

42.873

26

1519567.966 678655.390 -29.501

42.368

27

1519562.509 678649.691 -27.848

37.627

28

1519561.258 678650.165 -31.909

38.32

29

1519558.014 678652.315 -29.050

41.311

30

1519554.675 678649.621 -24.486

40.440

31

1519552.947 678646.379 -25.259

38.214

32

1519552.900 678646.476 -27.841

38.052

33

1519551.297 678637.137 -28.443

31.155

34

1519549.334 678636.700 -29.399

32.067

35

1519550.325 678636.895 -31.834

31.557

36

1519574.048 678668.499 -19.489

56.518

37

1519568.276 678689.093 -19.493

76.792

38

1519537.558 678765.507 -0.419

108.878

39

1519538.139 678684.659 -14.282

90.385

40

1519534.215 678683.959 -14.637

91.391
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หมายเลข

N (m.)

E (m.)

41

Slope Distance
(m.)
1519545.247 678651.312 -14.345
48.834

42

1519541.138 678650.536 -14.468
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ขั้นตอนการเก็บข้อมูลของ INS เป็นการเก็บข้อมูลของทุกวินาที
ดังนั้นเมื่อ import ข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม Qinertia จะได้ Solution การ
ประมวลผลเป็น Fixed และ Float

H (m.)

50.510

3.3.3 จุดอ้างอิงแบบมีเส้นฐาน
สร้างจุด 2 จุด โดยการรังวัดค่าพิกัดใช้เทคนิค RTK สร้างเส้น
ฐานด้วย GNSS โดยใช้สถานีอ้างอิงทางพิกัดที่ใกล้ที่สุดคือสถานี
DPT9 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้นใช้กล้อง Total
Station ตั้งบนจุด B แล้วยิง Back Sight ไปที่จุด A โดยใช้
Target
จุด A

รูปที่ 14 ผลลัพธ์การประมวลผลข้อมูล

จุด B

รูปที่ 12 การตั้งอุปกรณ์ GNSS เพือ่ รังวัดค่าพิกัดของเส้นฐาน

4. การประมวลผลข้อมูล
4.1 ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Qinertia
4.1.1 ประมวลผลจากการวิ่งสำรวจและข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล GNSS จาก Base Station หลังจากนั้น
ระหว่างการประมวลผล Motion Profile ที่ต้องเลือกใช้คือ
Automotive และ เลือกระบบ GNSS ทั้งหมดที่มี และใส่ค่า
Dual Antenna Lever Arm และ Odometer Lever Arm

อั ต ราการ Fixed ได้ ม ากถึ ง 89.61% ในขณะที ่ อ ี ก 10.39% เป็ น
Solution แบบ float และเมื่อ ลองพิจ ารณาถึงสถิติค่า ความถูกต้อ งเชิง
ตำแหน่ง พบว่าในทางราบมีค่าเฉลี่ยความถูกต้องอยู่ที่ 1.15 เซนติเมตร โดย
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.9 มิลลิเมตร และมีค่าความถูกต้องต่ำที่สุด
ในทางราบอยู่ที่ 2.13 เซนติเมตร ในขณะที่หากพิจารณาในแนวดิ่งพบว่ามี
ค่าความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่ 1.44 เซนติเมตร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
1.2 มิลลิเมตร นอกจากนั้นในแนวดิ่งมีค่าความถูกต้องต่ำสุดอยู่ที่ 2.63
เซนติเมตร ตามลำดับ จะเห็นว่าช่วงที่มีผลต่อค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่ง
คือ ช่วงแรกและช่วงท้ายของการเก็บข้อมูล ดังนั้นก่อนการวิ่งเก็บข้อมูลและ
หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว ควรจอดรถทิ้งไว้ในที่โ ล่งและรับสัญญาณ
GNSS ได้ดีเป็นระยะเวลาประมาณ 5 นาที
4.2 การเปรียบเทียบค่าความถูกต้องกับจุดควบคุมภาพ
หลังจากที่ได้ดำเนินการ ประมวลผลข้อมูลจาก INS เรียบร้อย
แล้ว ก็จ ะดำเนินการนำผลที่ ไ ด้ นั้ นมาคำนวณตำแหน่ งของ Point
Cloud ที่ได้สำรวจมา แล้วนำผลที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับ จุ ด
ควบคุมภาพที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามมีบางจุดที่ทำการ
ระบุตำแหน่งได้ยาก จึงไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ซึ่งผลของการตรวจสอบแยกตามความเร็ว 40 และ 80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง แสดงไว้ในตารางที่ 3 และ 4 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องกับจุดควบคุมภาพ โดย
วิ่งทดสอบที่ความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รูปที่ 13 หน้าต่างกำหนดค่า Lever Arm และ Bore-Sight

หมาย
เลข
4
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จุดควบคุมภาพ
N

E

Point Cloud
H

N

E

H

1519577.81 678607.81 -26.36 1519577.75 678607.86 -26.36
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จุดควบคุมภาพ
N

E

Point Cloud
H

N

E
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หมาย
เลข

H

จุดควบคุมภาพ
N

E

Point Cloud
H

N

E

H

5

1519580.99 678608.40 -26.33 1519580.97 678608.45 -26.32

20 1519579.12 678653.22 -21.68 1519579.10 678653.22 -21.69

6

1519584.12 678609.00 -26.30 1519584.11 678609.07 -26.31

21 1519579.15 678654.39 -20.96 1519579.12 678654.40 -21.00

7

1519587.27 678609.57 -26.27 1519587.25 678609.65 -26.30

27 1519562.51 678649.69 -27.85 1519562.54 678649.67 -27.81

8

1519590.44 678610.17 -26.24 1519590.37 678610.20 -26.31

29 1519558.01 678652.32 -29.05 1519558.01 678652.25 -29.06

12 1519587.03 678630.86 -21.02 1519586.95 678630.89 -20.96

30 1519554.68 678649.62 -24.49 1519554.75 678649.58 -24.53

13 1519583.96 678632.00 -26.76 1519583.87 678631.98 -26.67

31 1519552.95 678646.38 -25.26 1519552.99 678646.38 -25.27

14 1519586.09 678632.35 -19.47 1519586.03 678632.35 -19.47

32 1519552.90 678646.48 -27.84 1519552.98 678646.45 -27.83

15 1519583.40 678640.31 -21.71 1519583.33 678640.27 -21.69

33 1519551.30 678637.14 -28.44 1519551.29 678637.25 -28.49

18 1519581.99 678644.70 -21.67 1519581.94 678644.61 -21.66

34 1519549.33 678636.70 -29.40 1519549.25 678636.60 -29.38

19 1519579.32 678652.62 -19.47 1519579.27 678652.63 -19.43

35 1519550.33 678636.90 -31.83 1519550.28 678636.97 -31.84

20 1519579.12 678653.22 -21.68 1519579.10 678653.19 -21.68

mean

0.058

0.085

21 1519579.15 678654.39 -20.96 1519579.08 678654.42 -21.01

min

0.005

0.025

27 1519562.51 678649.69 -27.85 1519562.46 678649.69 -27.81

max

0.131

0.172

29 1519558.01 678652.32 -29.05 1519557.96 678652.27 -29.03

SD

0.036

0.037

30 1519554.68 678649.62 -24.49 1519554.66 678649.61 -24.47
31 1519552.95 678646.38 -25.26 1519552.93 678646.36 -25.27

4.3 การผสานข้อมูลภาพ 360 องศา เข้ากับ Point Cloud

32 1519552.90 678646.48 -27.84 1519552.90 678646.44 -27.83

หลังจากที่ทำการประมวลผล Point Cloud และภาพ 360
องศา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถผสานข้อมูลดังกล่าวเข้าด้วยกันโดยใช้
โปรแกรม Orbit GT Content Manager เพื่อสร้างแผนที่ 3 มิติ โดยลำดับ
ข้อมูลออกออกเป็นเฟรมตาม Trajectory ที่ระบบ MMS วิ่งผ่าน
จำนวนแฟรมขึ้นอยู่กับความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลภาพ โดยข้อมูลทีแ่ สดง
ออกมานั้นสามารถตรวจวัดขนาดความกว้าง ยาว สูง และพื้นที่ ของภูมิ
ประเทศได้เสมือนการรังวัดบนพื้นที่จริง ทุกประการโดยค่าความแม่นยำ
ของระบบ MMS ของ สสน.

33 1519551.30 678637.14 -28.44 1519551.35 678637.20 -28.40
34 1519549.33 678636.70 -29.40 1519549.31 678636.67 -29.34
35 1519550.33 678636.90 -31.83 1519550.34 678636.87 -31.78
mean

0.061

0.072

min

0.019

0.025

max

0.100

0.123

SD

0.023

0.026

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องกับจุดควบคุมภาพ โดย

วิ่งทดสอบที่ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
หมาย
เลข

จุดควบคุมภาพ
N

E

Point Cloud
H

N

E

H

4

1519577.81 678607.81 -26.36 1519577.85 678607.76 -26.46

5

1519580.99 678608.40 -26.33 1519581.04 678608.38 -26.36

6

1519584.12 678609.00 -26.30 1519584.12 678608.96 -26.38

7

1519587.27 678609.57 -26.27 1519587.26 678609.54 -26.31

8

1519590.44 678610.17 -26.24 1519590.45 678610.17 -26.38

12 1519587.03 678630.86 -21.02 1519587.10 678630.82 -21.07
13 1519583.96 678632.00 -26.76 1519584.01 678631.95 -26.76
14 1519586.09 678632.35 -19.47 1519586.09 678632.35 -19.53
15 1519583.40 678640.31 -21.71 1519583.41 678640.31 -21.88
18 1519581.99 678644.70 -21.67 1519581.92 678644.79 -21.65
19 1519579.32 678652.62 -19.47 1519579.34 678652.66 -19.43

รูปที่ 15 ข้อมูลแผนที่ 3 มิติ
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5. บทสรุป
จากรายละเอียดที่ได้แสดงมาตอนต้น พบว่าการรังวัดค่า Lever-Arm
ของรถ เช่น Lever-Arm จาก INS มายังจุด Center of Rotation การใช้
กล้อง Total Station ก็เพียงพอต่อการวัดค่าดังกล่าว อย่างไรก็ตามค่า
Lever-Arm และ Bore-Sight ของ Sensor ต่างๆ เช่น Velodyne Puck
Lite และ Ladybug การใช้ CMM ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งที่จะได้ค่าที่
ถูกต้องแม่นยำมากพอในการประมวลผลในขั้นตอนต่อไป
ค่า Lever-Arm และ Bore-Sight ที่ได้ สามารถในไปใช้ประมวลผล
ข้อมูล โดยผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับจุดควบคุมภาพ พบว่ามีความถูกต้อง
เฉลี่ยของระบบในทางราบดีมากอยู่ในระดับ ±5 เซนติเมตร ที่ระยะ 15
เมตรจากจุดเปิดถ่าย และใน 3 มิติ อยู่ในระดับความถูกต้อง ±7 เซนติเมตร
ที่ระยะ 15 เมตรจากจุดเปิดถ่าย ในงานวิจัยนี้
อีกทั้งความเร็วที่ใช้ในการสำรวจ ยังส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูล
และความหนาแน่นของ Point cloud อีกด้วย ดังตารางที่ 3 และ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบค่า Max และ SD เห็นได้ว่าที่ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง สูง
กว่าประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับการวิ่งที่ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง
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[3] Chiang, K.-W.; Tsai, M.-L.; Naser, E.-S.; Habib, A.; Chu, C.-H.
New calibration method using low cost mem imus to verify
the performance of uav-borne มิลลิเมตรs payloads. Sensors
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การประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำตมในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล
Estimation of wet direct-seeding rice Evapotranspiration in Irrigated Areas
of Chao Phraya Basin by using remote sensing technology
ณัฐพล เย็นสกุลสุข1 และ ธงทิศ ฉายากุล2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: nuttapon.ysk@gmail.com

บทคัดย่อ
ปริมาณการใช้น้ำของพืชเป็นองค์ป ระกอบข้อมูลหนึ่งที่สำคัญ ในการ
วางแผนการจั ดสรรน้ำให้ กับพื้ นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานเพื่อ ให้
มีความเหมาะสมกับ ปริมาณน้ำต้นทุนและมีป ระสิทธิภ าพ ในการศึกษา
วิจั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ในการประมาณค่ า ปริม าณการใช้ น้ ำ ของข้ า ว
แบบนาหว่ า นน้ ำ ตม (ET) ในเขตชลประทานของลุ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยา
โดยศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์
(NDVI) ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กับค่าสัมประสิทธิ์พืช (Kc)
ที่ อ้ า งอิ ง จากกรมชลประทาน โดยการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น
อย่างง่ายและคำนวณค่า ET โดยการคูณค่าสัมประสิทธิ์ พืช (Kc) ที่ได้จาก
NDVI กับค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) ผลการศึกษาของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งแปลงนา พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า Kc ที่ ได้ จ าก NDVI มี ค่ า ต่ ำ สุ ด
0.8162 ค่าสูงสุด 1.6366 และมีค่าเฉลี่ย 1.3321 และค่า ET ที่คำนวนโดย
ใช้ ค่ า Kc ที่ ได้ จ าก NDVI มีค่ า ต่ำ สุด 3.1079 มม./วัน ค่ า สูงสุด 6.9011
มม./วัน และมีค่าเฉลี่ย 5.4411 มม./วัน
คำสำคัญ: การสำรวจระยะไกล, ดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ ,
ปริมาณการใช้น้ำของพืช, สมการ Penman-Monteith

Abstract
Evapotranspiration of plants is one of the important data
for planning water allocation in agricultural irrigation system
in term of suitability for storage amount and efficient supply.
This research aims to estimation of wet direct-seeding rice
Evapotranspiration in the irrigated areas of Chao Phraya Basin.
The study the relationship between Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) derived from sentinel-2 satellite imagery
and Crop Coefficient (Kc) referenced from Royal Irrigation
Department by using simple linear regression analysis and and
ET value calculation through multiplying Crop Coefficient (Kc)

derived from NDVI and Reference Crop Evapotranspiration (ETo).
The result of the study on paddy field samples indicates that
the minimum value of Kc derived from NDVI is 0.8162, meanwhile
, the maximum value is 1.6366 and the average value is 1.3321.
Whereas, the minimum value of ET, calculated by Kc derived
from NDVI is 3.1079 mm/day, the maximum value is 6.9011
mm/day and the average value is 5.4411 mm/day.
Keywords: Remote Sensing, Normalized Difference Vegetation
Index, Evapotranspiration, Penman-Monteith equation

1. บทนำ
ปริมาณการใช้น้ำของพืช หมายถึง ปริมาณน้ำที่พืชใช้ในขบวนการคาย
ระเหยน้ำ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของการสังเคราะห์ แ สง เพื่อ สร้า งอาหารและ
เจริญเติบโตของพืช โดยทั่วไปตามหลักการชลประทานถือว่าพืชที่ไม่เป็ น
โรคจะใช้น้ำตามปกติ ถ้าความชื้นในดินไม่จำกัด แต่เมื่อใดก็ตามที่ความชื้น
ในดินต่ำกว่าวิกฤติ (Critical Moisture Level หรือ Critical Point) พืชจะ
ดูดน้ ำจากดิน ได้น้ อ ยลง การใช้น้ำของพืชในขบวนการคายระเหยน้ำ จะ
ลดลง ซึ่งมีผลทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชลดลงด้วย ดังนั้นใน
การออกแบบโครงการชลประทานหรือการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จึง
มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งทราบค่ า ปริ ม าณการใช้ น้ ำ ของพื ช ที่ ป ลู ก ในพื้ น ที่
ชลประทาน เพื่อ นำข้ อมูลไปใช้สนับสนุนในการออกแบบขนาดแหล่งน้ำ
ตลอดจนวางแผนและจัดสรรการส่งน้ำให้พืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
มีประโยชน์สูงสุด [9] ปริมาณการใช้น้ำของพืชสามารถคำนวณได้หลายวิธี
โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เลือกใช้วิธี Penman–Monteith ซึ่งเป็นวิธีที่
ให้ ผลลัพ ธ์แ ม่น ยำกว่า สูต รอื่ น ที่ ผ่ า นมาในอดีต เนื่ อ งจากวิธี Penman–
Monteith ได้ ร วบรวมองค์ ป ระกอบข้ อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศต่ า งๆ ที่ มี
อิทธิพ ลต่อปริมาณการใช้น้ำของพืชมาใช้ในการคำนวณในสูตรทุกอย่า ง
อาทิเช่น ค่าการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็ว ลม ชั่ว โมงแสงแดด เป็ น ต้น ปริมาณการใช้น้ ำของพื ชสามารถ
คำนวณได้โดยการคูณค่าสัมประสิทธิ์ของพืช (Kc) กับค่าปริมาณการใช้น้ำ
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ของพืชอ้างอิง (ETo) โดยที่ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงได้จากการ
คำนวณข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศต่างๆ ที่ได้จากสถานีตรวจวัดในท้องถิ่น
นั้นๆ [5]
ปั จ จุ บั น การนำเทคโนโลยี ก ารสำรวจระยะไกลจากข้ อ มู ล ภาพถ่ า ย
ดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชเป็นวิธีที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
ครอบคลุมบริเวณกว้างและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ได้ [4] ในการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามีการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทีย มในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำและค่าสัมประสิทธิ์พืช
หลากหลายชนิ ด อาทิ เช่ น การประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
Sentinel-2 หลายช่วงเวลา ในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของมะเขือเทศ
คำนวณโดยวิธี Penman – Monteith ในเมืองคาเซอร์ทา ประเทศอิตาลี
ในปี 2017 - 2018 โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพื้นที่ใบ (LAI)
ของข้าวโพดกับค่าสัมประสิทธิ์พืช ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย และคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์พืช
ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณการใช้
น้ำของพืชในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตต่อไป [1] และการศึกษาประมาณค่า
สัมประสิ ทธิ์ ข องข้ า วโพด โดยใช้ ดั ชนีผ ลต่า งพืช พรรณแบบนอร์มอลไลซ์
(NDVI) จากภาพถ่ายดาวเทียม Terra ระบบ Modis หลายช่วงเวลา พื้นที่
ศึกษาตั้งอยู่บริเวณตะวันตกตอนกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง NDVI ของข้าวโพดกับค่าสัมประสิทธิ์พืช ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่ามีค่า
R-Squared เท่ากับ 0.85 [2] โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการประมาณ
ค่า ปริมาณการใช้ น้ำ ข้ าวแบบนาหว่า นน้ ำตม คำนวณโดยวิธี Penman–
Monteith โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์
มอลไลซ์ (NDVI) กับ ค่า สัมประสิทธิ์พืช (Kc) ด้ว ยวิธีก ารวิเคราะห์ ก ารถด
ถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยการคูณ
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จาก NDVI ของภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ร่วมกับ
ข้อ มู ลปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้ า งอิ ง (ETo) ใช้ก ลุ่มตัว อย่างแปลงนาใน
การศึกษา 80 ตัวอย่าง โดยศึกษาข้าวนาปรัง ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกนอกฤดูกาล
ทำนาปกติ ต้อ งอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำระบบชลประทานเป็ นหลัก โดยผล
การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การสำรวจระยะไกลจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการประมาณค่าปริมาณ
การใช้น้ำของพืชในรูปแบบเชิงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน
และจั ด สรรการส่ งน้ ำ ให้ พื ช ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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3. พื้นที่และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
3.1 พื้นที่ศึกษาวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ มี พื้ น ที่ ศึ ก ษาบริเวณพื้ น ที่ เพาะปลู ก ข้ า วในเขต
ชลประทานของลุ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยา โดยมี เนื้ อ ที่ เพาะปลู ก ข้ า วทั้ ง หมด
โดยประมาณ 1,915,280 ไร่ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของ
ประเทศไทย โดยมีลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำวางตัวตามแนวเหนือ –ใต้อยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 13° 30´ เหนือถึงเส้นรุ้งที่ 16° 05´ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่
99° 30´ ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 101° 00´ ตะวันออก [10] จากการศึกษา
เอกสารและรายงานการวิจัยต่างๆ พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ของ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม และมีการ
เพาะปลูกพืชข้าวเป็นหลัก โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกคือข้าว กข. นาหว่านน้ำตม
3.2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม Sentinel-2 เป็ น ดาวเที ย มของหน่ ว ย
งานองค์ ก ารอวกาศยุ โ รป (ESA) ซึ่ ง สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์
https://scihub.copernicus.eu ดาวเที ย ม Sentinel -2 เป็ น ดาวเที ย ม
คู่แฝด ประกอบด้วย Sentinel-2A และ Sentinel-2B ระบบ Multispectral
Instrument (MSI) ความละเอียดเชิงรังสี 12 บิต ความละเอียดเชิงพื้นที่ทาง
ราบ 10x10 เมตร บันทึกภาพบริเวณ T47PPS และ T47PPR มีการบันทึก
ซ้ำทุกๆ 5 วัน มีระบบพื้นหลักฐานอ้างอิงแบบ World Geodetic System
1984 (WGS1984) และระบบพิกัดแบบ Universal Transverse Mercator
(UTM) Zone 47 North
3.3 ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ขา้ ว (Kc)
ข้ อ มู ล ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข้ า วแบบนาหว่ า นน้ ำ ตมเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
การศึก ษาวิจั ย เกี่ ยวกับ ปริมาณการใช้น้ำของพืชที่ส ถานีทดลองการใช้น้ำ
ชลประทาน โดยส่ว นการใช้น้ำชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อ มูล จากเว็บ ไซต์ http://water.rid.go.th/hwm/cropwater
/iwmd/db/pdf/kc.pdf โดยค่ า Kc จะแบ่ งตามอายุ ข องพื ช รายสั ป ดาห์
จำนวน 14 สัปดาห์ [8] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ข้าว (Kc)
สัปดาห์ที่

Kc ที่อ้างอิงจาก
กรมชลประทาน

1

-

2

-

3

0.8

2. วัตถุประสงค์

4

1.05

2.1 เพื่ อ ประมาณค่า สั ม ประสิท ธิ์ ข้ า วแบบนาหว่า นน้ ำ ตมจากภาพถ่ า ย
ดาวเทียม Sentinel-2 หลายช่วงเวลา
2.2 เพื่อ ประมาณค่า ปริมาณความการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำตม
จากค่าสัมประสิทธิ์พืชที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2

5

1.25

6

1.4

7

1.5

8

1.55

9

1.6

10

1.63
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11

1.68

12

1.6

13

1.5

14

1.36

15

1.08

16

0.65
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พรรณใบเขียวปกคลุมจะมีค่าต่ำเข้าใกล้ 0 หรือต่ำกว่า 0 เนื่องจากมีค่าการ
สะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ต่ำกว่าช่วงแสงสีแดง [6] ดังรูปที่ 1

หมายเหตุ สัปดาห์ ของนาหว่านน้ำตม หมายถึง สัปดาห์หลังการหว่านข้าวงอก
ลงสู่แปลงนา

3.4 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo)
ข้ อ มู ล ค่ า ปริ ม าณการใช้ น้ ำ ของพื ช อ้ า งอิ ง (ETo) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากส่วนการใช้น้ ำชลประทาน กรมชลประทาน ที่ ทำการศึก ษารวมรวบ
ข้อ มูลและคำนวณค่า ETo ไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้ อ มูล ETo ได้จ าก
เว็ บ ไซต์ http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/db/pdf/ETo_Pe
nMon_2554.pdf โดยข้อมูล ETo เป็นข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมธันวาคม ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทั้งหมด
จำนวน 17 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา [7]

4. วิธกี ารศึกษา
4.1 จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 Level-1C โดยทำการ
ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานองค์ การอวกาศยุ โ รป (ESA)
https://scihub.copernicus.eu ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้ข้อมูลภาพช่วง
คลื่นแสงสีแดง (แบนด์ 4) และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (แบนด์ 8) ช่วงเวลา
บันทึกภาพตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 - 2562 จากนั้น
ทำการปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ค่ า สะท้ อ นชั้ น บนสุ ด ของชั้ น บรรยากาศ (TOA
reflectance) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการปรับ เปลี่ยนจากไฟล์เมตาดาต้า
(MTD_MSIL1C.xml) ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Level-1C
4.2 คำนวณดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI)
การคำนวณดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI) เป็ น การ
นำค่าสะท้อ นพื้นผิวที่ผ่านการปรับเปลี่ยนเป็นค่าสะท้อนชั้นบนสุดของชั้น
บรรยากาศจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาคำนวณ โดยใช้ช่วงคลื่นแสงสีแดง
(แบนด์ 4) และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (แบนด์ 8) โดยค่าของดัชนีผลต่าง
พืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ จะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง -1 ถึง 1 ดังแสดงใน
สมการที่ (1)
NIR-RED
NDVI=
(1)
NIR + RED
โดยที่ NDVI คือดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ NIR คือค่า
การสะท้อนแสงช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ และ RED คือค่าการสะท้อนแสง
ช่วงคลื่นแสงสีแดง
ในบริเวณที่มีพืชพรรณใบเขียวปกคลุมพื้นผิวหนาแน่น ค่า NDVI จะมี
ค่าที่สูงเข้าใกล้ 1 และบริเวณที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นผิวน้ำหรือ บริเวณที่ไม่มีพืช

รูปที่ 1 ดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI)

4.3 กลุ่มตัวอย่างแปลงนาที่ใช้ศึกษา
ในการการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ จ ำนวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแปลงนาในการศึ ก ษา
ทั้งหมด 80 ตัวอย่าง โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) ให้ข้อมูลตัวอย่างมีการกระจายทั่วในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขต
ชลประทาน บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้ข้อมูลการลงสำรวจภาคสนามของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ได้ทำการสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือน
พฤษภาคม - กั น ยายน พ.ศ. 2560 โดยข้ อ มู ล การสำรวจพื้ น ที่ ใช้ เพื่ อ
ตรวจสอบการจำแนกพื้นที่การใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทนาข้ าว สำหรับ
กำหนดตำแหน่งกลุ่มตัวอย่างแปลงนาที่ใช้ในการศึกษา โดยทำการเก็บค่า
พิกัด ของพื้นที่ แปลงนาและทำการสัมภาษณ์ เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อ ทราบ
ถึงข้ อ มูลของแปลงนา ได้แก่ พันธุ์ข้ าวที่ป ลูก วิธีที่ป ลูก โดยกลุ่มตัวอย่า ง
แปลงนา 80 ตัวอย่าง มีค่า เฉลี่ย พื้นที่ แ ปลงนาละ 5 ไร่ และคิดเป็ นพื้ นที่
ทั้งหมดโดยประมาณ 400 ไร่ ดังรูปที่ 2

SGI16-3

2038

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 3 ตัวอย่างแปลงนา ที่ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

รูปที่ 4 ข้อมูลอนุกรมเวลาค่าเฉลีย่ NDVI ของจุดภาพในพื้นที่แปลงนา

4.5 ค่าสัมประสิทธิ์ข้าว (Kc)
รูปที่ 2 ตำแหน่งกลุม่ ตัวอย่างแปลงนาที่ใช้ในการศึกษา 80 ตัวอย่าง

4.4 ข้อมูลอนุกรมเวลา NDVI
นำข้อมูล NDVI จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ในแต่ละช่วงเวลา
ต่างๆ มาสร้างเป็นชุดข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้ ข้อมูล NDVI จากภาพถ่าย
ดาวเที ย ม Sentinel-2 ที่ บั น ทึ ก ในช่ ว งเวลาเดื อ นมกราคม – ธั น วาคม
ปี พ.ศ. 2561 – 2562 มาทำการซ้อนทับ (Layer Stacking) จากนั้นทำการ
หาค่าเฉลี่ย NDVI ของจุดภาพทั้งหมดในพื้นที่ แปลงนา ดังรูปที่ 3 ตัวอย่าง
แปลงนา ขนาดพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยนำข้อมูล
ค่ า เฉลี่ ย NDVI ของจุ ด ภาพทั้ งหมดในแปลงนา มาแสดงเป็ น กราฟตาม
ช่ว งเวลา ดั งรู ป ที่ 4 เพื่ อ ใช้ แ สดงสถานะการเจริญ เติ บ โตของข้ า วตลอด
ฤดู ก าลเพ าะปลู ก ในรู ป แบบของชี พ ลั ก ษณ์ พื ช พรรณ (Vegetation
Phenology) เพื่ อ นำข้ อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย NDVI แปลงนาที่ ป ลู ก ในช่ ว งนาปรั ง
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพาะปลูกจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยว ทั้ง 14 สัปดาห์ ไปใช้
ในการพัฒนาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า NDVI กับค่า Kc ที่อ้างอิงจาก
กรมชลประทานต่อไป
จากรายงานการศึก ษาวิจั ย การประยุก ต์ใช้ค่ า NDVI สำหรับ ติดตาม
การเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วที่ ผ่ า นมา พบว่า ข้ า วในระยะเริ่ม ต้ น เพาะปลู ก
20 – 30 วัน มีค่า NDVI อยู่ที่ประมาณ 0 – 0.30 จากนั้นค่า NDVI จะมีค่าที่
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับจนถึงระยะเจริญเติบโตเต็มที่ NDVI มีค่า 0.80
ขึ้นไป จากนั้นค่า NDVI จะค่อยๆ มีการลดลงตามลำดับจนถึงระยะเก็บเกี่ยว [3]

ข้อมูลค่า Kc ที่อ้างอิงจากกรมชลประทาน เป็นข้อมูลรายสัปดาห์ตั้งแต่
ระยะเริ่มต้นเพาะปลูกจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยว จำนวน 14 สัปดาห์ ซึ่งเป็น
ค่าคงที่ ที่มีความสอดคล้อ งตามระยะการเจริญ เติบ โตของข้ าว โดยค่า Kc
นั้นจะมีค่าที่ต่ำในระยะเริ่มต้นเพาะปลูกและจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ
จนถึงระยะการเจริญเติบโตเต็มที่หลังจากนั้นค่ า Kc จะค่อยๆ ลงลดจนถึง
ระยะเก็ บ เกี่ ย ว โดยค่ า Kc ที่ อ้ า งอิ ง จากกรมชลประทานเป็ น ข้ อ มู ล ที่
จะนำไปใช้ในการพัฒ นาสมการความสัมพันธ์กับ ค่า NDVI ตามระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวต่อไป
4.6 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ข้าว (Kc) กับ NDVI
ทำการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า Kc กั บ ค่ า NDVI ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งเส้ น อย่า ง โดยที่ ค่า Kc คื อ ค่ า ที่ อ้ า งอิ งจากกรม
ชลประทานและ NDVI คือ ค่าเฉลี่ย NDVI ของจุดภาพทั้งหมดในแปลงนา
จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพาะปลูกจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยว จำนวน 14 สัปดาห์ ซึ่งได้จากชุดข้อมูลอนุกรมเวลา NDVI โดยข้อมูล
กราฟจะแสดงสถานะการเจริญเติบโตของข้าวตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยทำ
การคัดเลือกค่า NDVI ของข้าวที่ปลูกในช่วงนาปรัง ดังรูปที่ 5 ตัวอย่างการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kc กับค่า NDVI ในพื้นที่แปลงนา 1 แปลงจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่า งทั้ งหมด 80 ตั ว อย่ า ง ตั้ งอยู่ ในอำเภอเมื อ ง จั งหวั ด สิ งห์ บุ รี
มีระยะเริ่มต้นเพาะปลูก อยู่ในเดือ นธันวาคม พ.ศ. 2561 และมีระยะเก็บ
เกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

SGI16-4

2039

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kc ที่อ้างอิงจากกรมชลประทานกับ
ค่าเฉลีย่ NDVI ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

4.7 ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo)
รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) ที่คำนวณตามสูตร
Penman–Monteith รายเดือ น ตั้งเดือ นมกราคมถึ งธัน วาคม โดยข้ อ มู ล
ETo จั ดเก็บ อยู่ในรูป แบบจุดสถานี ในการศึก ษาวิจั ย ครั้งนี้เลือ กใช้ข้ อ มูล
ETo ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา จำนวน 17 สถานี ซึ่งเป็นข้อมูลได้จากส่วนการ
รูปที่ 6 ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) เดือนมกราคม
ใช้น้ำชลประทาน กรมชลประทาน ที่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ
ระยะเวลา 30 ปี ระหว่าง พ.ศ.2524 – 2553 และทำการคำนวณค่า ETo
4.8 ปริมาณการใช้น้ำของพืช (ET)
ไว้มาตรฐานตามคู่มือ FAO-56 ดังแสดงในสมการที่ (2)
900

0.408∆(Rn -G)+ γT+273 U2 (es-ea )

(2)
โดยที่ ETo คือปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง Rn คือพลังงานการแผ่
รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ที่ สุ ท ธิ ที่ พื้ น ผิ ว G คื อ พลั ง งานความร้ อ นที่ ถ่ า ยลงดิ น
T คืออุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย ∆ คือความชันของโค้งความดันไอน้ำอิ่มตัว
γ คือค่าคงที่ของเทอมความชื้น U2 คือความเร็วลมที่ระดับความสูง 2 เมตร
จากผิวดิน และ es -ea คือผลต่างระหว่างความดันไอน้ำอิ่มตัวกับความดัน
ไอน้ำจริงในอากาศ
จากนั้ น นำข้ อ มู ล ETo ทั้ ง หมด 17 สถานี มาทำการประมาณค่ า
ข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่ ด้ ว ยวิ ธี Inverse Distance Weight (IDW) ในแต่ ล ะเดื อ น
ทั้ง 12 เดือน ให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในสมการที่ (3) โดยจัดเก็บ
ข้อ มูลในรูป แบบจุดภาพ (Raster) กำหนดความละเอี ย ดของจุ ดภาพทาง
ราบเท่ากับขนาดของจุดภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 คือ 10 x 10 เมตร
ดังรูปที่ 6 ตัวอย่างการปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) เดือนมกราคม
ETo =

∆+ γ(1+0.34U2 )

การคำนวณปริ มาณการใช้ น้ ำ ของพื ช จะทำการคำนวณค่ า ET ของ
แปลงนาที ละแปลงแล้ว จึ งนำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ ย โดยค่า ET สามารถ
คำนวณโดยการคูณค่า Kc ตามช่วงการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละสัปดาห์
กับค่า ETo ของพื้นที่เพาะปลูกพืชในช่วงเวลานั้นๆ โดยที่ Kc เป็ นค่าที่ได้
จากการพัฒนาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย NDVI จากภาพถ่า ย
ดาวเทียมกับค่า Kc ที่อ้างอิงจากกรมชลประทาน และ ETo ที่คำนวณตาม
สูตร Panman–Monteith และผ่านการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยวิธี
IDW แล้ว ดังแสดงในสมการที่ (4)
ET = Kc x ETo
(4)
โดยที่ ET คือปริมาณการใช้น้ำของพืช Kc คือค่าสัมประสิทธิ์ของพืช
และ ETo คือค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง
4.9 การตรวจสอบความถูกต้อง

การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ใช้วิธีการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่
างระหว่างค่า Kc ที่อ้างอิงจากกรมชลประทานกับค่าเฉลี่ย Kc
Zp =
(3)
1
n
∑i=1( )
ที่ได้จาก NDVI ของกลุ่มตัวอย่างแปลงนาทั้ง 80 ตัวอย่างและเปรียบเทียบ
dip
โดยที่ Zp คือ จุดที่ ไม่ท ราบค่า Zi คือ ค่าของจุ ดที่ทราบค่า dip คือ เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ET ที่ ค ำนวณโดยใช้ ค่ า Kc
ระยะทางจากจุดที่ทราบค่าไปยังจุดไม่ทราบค่า และ n คือเลขกำลัง
ที่อ้างอิงจากกรมชลประทานกับค่าเฉลี่ย ET ที่คำนวณโดยใช้ค่า Kc ที่ได้จาก
NDVI ของกลุ่มตัวอย่างแปลงนาทั้ง 80 ตัวอย่าง
และทำการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนทางสถิติ โดยใช้ ค่ารากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error, RMSE)
เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์
z
∑ni=1( i )
dip
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5. ผลการศึกษา

5.3 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง

5.1 ค่าสัมประสิทธิ์ข้าว (Kc)

ผลการเปรียบเที ยบเปอร์เซ็ นต์ ความแตกต่ างของค่า Kc ที่ อ้ า งอิ งจาก
กรมชลประทานกับค่าเฉลี่ย Kc ที่ได้จาก NDVI ของกลุ่มตัวอย่างแปลงนาทั้ง
80 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 2 และผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย ET ที่ ค ำนวณโดยใช้ Kc ที่ อ้ า งอิ งจากกรมชลประทานกั บ
ค่าเฉลี่ย ET ที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่ได้จาก NDVI ของกลุ่มตัวอย่างแปลงนา
ทั้ง 80 ตัว อย่า ง ดังตารางที่ 3 และผลการคำนวณค่ารากที่ สองของความ
คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ดังตารางที่ 4

ผลการศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ค่ า Kc ที่ อ้ า งอิ งจากกรมชลประทานกั บ
ค่าเฉลี่ย Kc ที่ได้จาก NDVI ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
จากกลุ่มตัวอย่างแปลงนาทั้งหมด 80 ตัวอย่าง พบว่าความสัมพันธ์ส่วนใหญ่
มี ค่ า R-Squared อยู่ ใ นช่ ว ง 0.80 – 0.97 ดั ง รู ป ที่ 7 การเปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลี่ย Kc ที่ได้จาก NDVI ของกลุ่มตัวอย่างแปลงนา 80 ตัวอย่างกับค่า Kc
ที่อ้ างอิ งจากกรมชลประทาน ในแต่ละสัป ดาห์ โดยค่า เฉลี่ย Kc ที่ได้จ าก
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างค่า Kc ที่อ้างอิงจากกรมชลประทาน
NDVI มีค่าต่ำสุด 0.8162 ค่าสูงสุด 1.6366 และค่าเฉลี่ย 1.3321
และค่า Kc ที่ได้จาก NDVI

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบค่า Kc ทีอ่ ้างอิงจากกรมชลประทาน
กับค่า Kc ที่ได้จาก NDVI

5.2 ปริมาณการใช้น้ำของพืช (ET)

สัปดาห์ที่

Kc ที่อ้างอิงจาก
กรมชลประทาน

Kc ที่ได้จาก NDVI

ค่าเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่าง (ร้อยละ)

3

0.80

0.85

5.54

4

1.05

1.01

4.32

5

1.25

1.21

3.08

6

1.40

1.38

1.23

7

1.50

1.52

1.04

8

1.55

1.60

3.40

9

1.60

1.64

2.26

10

1.63

1.63

0.13

11

1.68

1.61

4.33

12

1.60

1.55

3.17

13

1.50

1.46

2.39

14

1.36

1.30

4.45

15
1.08
1.08
0.44
ผลการประมาณค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำตม
16
0.65
0.82
22.67
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแปลงนาทั้ ง 80 ตั ว อย่ า ง ดั งรู ป ที่ 8 การเปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลี่ย ปริมาณการใช้น้ำของข้าวที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่ได้จาก NDVI กับที่
คำนวณโดยใช้ Kc อ้ า งอิ งจากกรมชลประทาน โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่า ET ที่คำนวณโดยใช้ Kc
ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำของข้าวแบบนาหว่านน้ำตม ที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่ ที่อ้างอิงจากกรมชลประทานกับค่า ET ที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่ได้จาก NDVI
ET ที่คำนวณโดยใช้
ได้จาก NDVI มีค่าต่ำสุด 3.1079 มม./วัน ค่าสูงสุด 6.9011 มม./วัน และมี
ET ที่คำนวณโดยใช้
ค่าเปอร์เซ็นต์
สัปดาห์ที่
Kc ที่อ้างอิงจาก
ค่าเฉลี่ย 5.4411 มม./วัน
Kc ที่ได้จาก NDVI ความแตกต่าง (ร้อยละ)
กรมชลประทาน

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบค่า ET ที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่อ้างอิงจาก
กรมชลประทานกับค่า ET ที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่ได้จาก NDVI
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3

2.29

3.11

6.20

4

3.78

3.64

3.61

5

4.48

4.40

1.93

6

5.08

5.07

0.13

7

5.57

5.69

2.20

8

5.90

6.18

4.52

9

6.20

6.41

3.34

10

6.61

6.70

1.39

11

7.13

6.90

3.32

12

6.92

6.79

1.98

13

6.68

6.59

1.30
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14

6.15

5.95

3.40

15

4.95

4.98

0.46

สัปดาห์ที่

ET ที่คำนวณโดยใช้
Kc ที่อ้างอิงจาก
กรมชลประทาน

16

3.00

ET ที่คำนวณโดยใช้
ค่าเปอร์เซ็นต์
Kc ที่ได้จาก NDVI ความแตกต่าง (ร้อยละ)
3.77

22.93

ตารางที่ 4 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลีย่ (RMSE)
ข้อมูล

RMSE

Kc ที่ได้จาก NDVI

0.06

ET ที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่ได้จาก NDVI

0.26
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ขอขอบคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นข้ อ มู ล ที่
ใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ ให้สิ่งที่ดีดี ความ
ห่วงใย การสนับ สนุนและโอกาสที่ดีทางการศึกษากับผู้วิจั ยมาโดยตลอด
และประโยชน์แห่งวิทยานิพนธ์นี้มอบแด่บุพการี คณาจารย์และทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการทำวิทยานิพนธ์

เอกสารอ้างอิง

6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษา พบว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
ค่า Kc ที่ได้จาก NDVI ของภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กับค่า Kc ที่อ้างอิง
จากกรมชลประทาน และเปรีย บเที ยบเปอร์เซ็นต์ ความแตกต่ างค่า ET ที่
คำนวณโดยใช้ Kc ที่ได้จาก NDVI กับค่า ET ที่คำนวณโดยใช้ Kc ที่อ้างอิงจาก
กรมชลประทาน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
รวมถึ งผลการคำนวณค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อ นกำลังสองเฉลี่ ย
(RMSE) มีค วามคลาดเคลื่อ นอยู่ ในระดั บ ที่ ต่ ำ เข้ า ใกล้ ศูน ย์ แ สดงถึ งความ
แม่นยำในการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลจากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมสำหรับการติดตามปริมาณการใช้น้ำของพืชในรูปแบบเชิงพื้นที่ โดย
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านสภาพอากาศในการ
บันทึกข้อมูลช่วงคลื่นของภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 เมื่อชั้นบรรยากาศ
ถูกปกคลุมด้วยเมฆหรือหมอกจึงส่งผลให้ข้อมูลมีความแปรปรวนเกิดขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะ
ในการศึกวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของ
ข้าวแบบนาหว่านน้ำตม ในช่วงการปลูกข้าวนาปรังเท่านั้น ซึ่งเป็นการทำนา
นอกฤดูกาล ยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมในช่วงการปลูกข้าวนาปีต่อไป เพื่อให้
ทราบถึ งปริมาณการใช้น้ ำของข้ า วครอบคลุม ตลอดฤดู ก าลเพาะปลู ก ทั้ ง
นาปรังและนาปี
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การประเมินค่าความสูงออร์โทเมตริกจากข้อมูลแบบจำลองความสูงยีออยด์
ด้วยโครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง
Evaluation Orthometric Height derived from GNSS CORS network
using various Geoid Model
พงษ์ศักดิ์ จินดาศรี1 พัชราวดี จิตสุทธิ1*
1

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
*Corresponding author; E-mail address: pongsak@hii.or.th

บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้ มุ่งหมายเพื่อประเมินความถูกต้องของค่าความสูงออร์โท
เมตริกที่ได้จากการรังวัดค่าความสูงอิลิปซอยด์ ด้วยระบบดาวเทียมนำทาง
(GNSS) โดยใช้ข้อมูลจากโครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง
(GNSS CORS network หรือ NRTK) ร่วมกับข้อมูลแบบจำลองความสูงยี
ออยด์ต่างชนิด ได้แก่ แบบจำลองท้องถิ่น (TGM2017) และแบบจำลอง
สากล (EGM2008, EGM96) และทำการเปรียบเทียบความถูกต้องของค่า
ความสูงออร์โทเมตริกจากแบบจำลองความสูงแต่ละชนิด กับข้อมูลความสูง
จากงานระดับชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่ทหาร โดยใช้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนล่ า งเป็ น พื ้ น ที ่ ศึ ก ษาด้ ว ยการรั ง วั ด แบบจลน์ แนวคิ ด (Virtual
Reference Station: VRS) จากการศึกษาพบว่าค่าความสูงออร์โทเมตริกที่
ได้จากการรังวัดโดยใช้แบบจำลองความสูงที่ต่างชนิดกัน เทียบกับค่าความสูง
หมุ ด ระดั บ ชั ้ น ที ่ 1นั ้ น ข้ อ มู ล แบบจำลองความสู ง ยี อ อยด์ TGM2017
EGM2008 และ EGM96 มีคา่ รากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE)
0.030 เมตร, 0.841 เมตร และ 0.933 เมตร ตามลำดับ โดยแบบจำลอง
ความสู ง ยี อ อยด์ ท ้ อ งถิ ่ น TGM2017 นั ้ น ให้ ค ่ า ความถู ก ต้ อ งที ่ ด ี ก ว่ า
แบบจำลองความสูงสากล ดังนั้น การใช้โครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
แบบต่อเนื่องร่วมกับแบบจำลองความสูงยีออยด์ท้องถิ่น จะเป็นทางเลือก
สำหรับงานสำรวจหาค่าระดับความสูงของภูมิประเทศที่มีความแม่นยำและ
ยังสามารถลดระยะเวลาในการสำรวจเทียบค่า ระดับน้ำ ทะเลปานกลาง
เช่นกัน
คำสำคัญ: แบบจำลองความสูง, ยีออยด์, สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
แบบต่อเนื่อง

Abstract
This study focuses on assessing the accuracy of the
orthometric heights using GNSS Network-based Real Time
Kinematic (NRTK) with different geoid model; the local model
(TGM17) and global model (EGM2008, EGM96). And evaluate the

accuracy of observed orthometric heights with the elevation
information of primary benchmarks of the Royal Thai Survey
Department. The lower Chao Phraya River basin was selected to
be the study area and carried out in Kinematic technique; Virtual
Reference Station (VRS). The results have shown, the comparison
differences between the estimated orthometric heights with the
geoid model from NRTK and the primary benchmarks elevation
are shown the RMSE of 0.030 m, 0.841 m and 0.933 m for TGM17,
EGM2008 and EGM96 respectively. From these results,
orthometric height estimated from NRTK with the local geoid
model (TGM1 7 ) could archive better accuracy than any global
geoid model. Therefore, the potential of the CORS network with
a local geoid model can be one of the better options for any
survey works and also can be the shorty measurement base on
mean sea level as well.
Keywords: orthometric heights, geoid model, CORS network

1. คำนำ
ปัจจุบันงานรังวัดด้วยดาวเทียมมีบทบาทสำคัญในงานด้านการสำรวจที่
ต้องการค่าความถูกต้องของตำแหน่ง นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็นค่า
พิก ัดในสามมิติ ค่า พิกัดทางดิ่งที่ได้จึงถือ เป็นผลพลอยได้จากงานรังวัด
ดาวเทียม แต่อย่างไรก็ตามวิธีการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค่ า ความถู ก ต้ อ งของตำแหน่ ง ทางราบและทางดิ ่ ง สู ง ยั ง มี ข้ อ จำกั ด
เนื่องมาจากการสิ้นเปลืองแรงงาน เวลา และเงินทุนในการตั้งสถานีฐาน
(Single base station) ในทุก ๆ ครั้งที่ทำสำรวจ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ
เล็งเห็นข้อ จำกัดดังกล่า วจึงได้มีก ารติดตั้งสถานีรับ สัญญาณดาวเทียม
แ บ บ ต ่ อ เ นื่ อ ง ( GNSS CORS: Global Navigation Satellite System
Continuously Operating Reference Station Continuously
Operating Reference Stations) สนับสนุนด้านการรังวัดในภารกิจของ
หน่วยงานนั้น ๆ แต่ยังไม่ได้มุ่งเน้นในการหาค่าความสูงเหนือระดับทะเล
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ปานกลางหรือความสูงออร์โทเมตริก เนื่องจากยังมีค่าความคลาดเคลื่อน
ทางดิ่งเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางที่เกิดจากการใช้แบบจำลองความสูง
สากล อยู่มากในการสำรวจระดับท้องถิ่น เช่น ในพื้นที่ประเทศไทย
ส่งผลทำให้หลายหน่วยงานให้ความสำคัญ กับการหาค่าความสูงเหนือ
ระดับทะเลปานกลางหรือความสูงออร์โทเมตริก โดยประยุกต์ใช้กับการ
รังวัดด้วยดาวเทียม โดยใช้ข้อมูลจากสถานีพิกัดอ้างอิงแบบต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกัน กรมแผนที่ทหาร ได้พัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียด
สูงของประเทศไทย โดยเป็นแบบจำลองความสูงยีออยด์ท้องถิ่น (Local
geoid model) หรือ TGM17 (Thailand Geoid Model 2017) [1,2]
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้หาค่ าความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วย
ดาวเทีย ม ด้ว ยเทคนิคการรังวัดแบบจลน์ แนวคิด (Virtual Reference
Station: VRS) ใช้ค่าความสูงจากการรังวัดด้วยดาวเทียมซึ่งเป็นความสูง
เหนื อ ทรงรี (Ellipsoidal height) บนกรอบอ้ า งอิ ง ค่ า พิ ก ั ด ITRF 2008
epoch 2018 แปลงมาเป็นค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลางหรือความ
สูงออร์โทเมตริก (Orthometric height) [6] งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรีย บเทีย บการประยุกต์ใช้ข ้อ มูลจากสถานีพิก ัดอ้างอิงแบบต่อเนื่อง
ร่ ว มกั บ แบบจำลองความสู ง ยี อ อยด์ ท ้ อ งถิ ่ น ( Local geoid model)
TGM2017 และแบบจำลองความสูงยีออยด์สากล (Global geoid model)
EGM96, EGM2008 เพื่อช่วยในการพิจารณาการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับค่าระดับทางดิ่งในอนาคต
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(Virtual Reference Station : VRS) ร่วมการทอนค่าเป็นค่าระดับน้ำทะเล
ปานกลางจากความสูงยีออยด์ท้องถิ่น (local geoid) เพื่อทดแทนการ
สำรวจเดินระดับด้วยกล้องสำรวจ
3.2. แนวคิดของระบบเครือข่ายสถานีฐานเสมือน (Virtual Reference
Station : VRS)
แนวคิด Virtual Reference Station หรือ VRS สถานีผู้ใช้งานจะส่ง
ค่าพิกัดตำแหน่งโดยประมาณของตัวเองไปยังศูนย์ควบคุมฯ จากนั้นศูนย์
ควบคุมฯ จะทำการคำนวณและประมาณค่าแก้ต่าง ๆ จากสถานีฐานทุก
สถานีสำหรับตำแหน่งโดยประมาณของสถานีผู้ใช้งาน) นั้น แล้วทำการ
คำนวณตำแหน่งสถานีผู้ใช้งานที่ถูกต้องโดยการใช้ค่าแก้ดังกล่าว ดังนั้นจึง
เสมือนว่ามีสถานีเทียม (Virtual Reference Station) สำหรับอ้างอิงใกล้ ๆ
กับสถานีผู้ใช้งาน [3, 4, 7] แสดงในรูปที่ 1

2. วัตถุประสงค์

รูปที่ 1 Virtual Reference Station ( VRS )

เปรียบเทียบการรังวัดด้วยดาวเทียม ด้วยเทคนิคการรังวัดแบบจลน์
โครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง แนวคิด (Virtual
Reference Station: VRS) ผ่านการทอนค่า Geoid ที่ต่างชนิดกัน เทียบ
กับข้อมูลค่าความสูงจากงานระดับชั้นที่ 1 กรมแผนที่ทหาร

3. แนวคิดทฤษฎี
3.1. การรังวัดแบบจลน์โดยอาศัยระบบเครือข่ายหรือ NRTK (Networkbased Real Time Kinematic)
การรังวัดแบบจลน์โดยอาศัยระบบเครือข่ายหรือ NRTK (Network-based
Real Time Kinematic) ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยลดข้อจำกัดของระยะเส้น
ฐาน และผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งสถานีอ้างอิง Reference
station (Base ) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจได้ แม้มีเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) แค่เครื่องเดียว จึงมีการพัฒนา
แนวคิดการรังวัดแบบจลน์โดยอาศัยระบบเครือข่ายหรือ NRTK (Networkbased Real Time Kinematic) ให้มีความถูกต้องทางตำแหน่งในระดับ
เซนติเมตร [3] และมีความน่าเชื่อถือของค่าพิกัดสูงโดยความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของค่าพิกัด ตลอดจนขอบเขตในการทำงานนั้นเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตลอดทั้งโครงข่าย ทำให้มพี นื้ ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น [4]
สำหรับหน่วยงานของผู้วจิ ัยได้ทดลองให้บริการแก่ผู้บุคคลหรือหน่วยงาน
ทั่วไป ในการรังวัดแบบจลน์โดยอาศัยระบบเครือข่ายหรือ NRTK
(Network-based Real Time Kinematic) แบบสถานีฐานเสมือน

โดยเทคนิค VRS เป็นเทคนิคหนึ่งของวิธีการรังวัด NRTKและจากการ
ประมวลข้อ มูล พื ้น ฐาน ผลกระทบของความคลาดเคลื่ อ นของวงโคจร
ดาวเทียม, ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ และ
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์จะเพิ่มขึ้นไปพร้อม
กับความยาวของ Baseline หากอยากจะลดผลกระทบดังกล่าวลง สามารถ
ทำได้ โ ดยการสร้ า งความแตกต่ า งของ Observables เช่ น วิ ธ ี Double
Differences เป็นต้นจากหลัก การที่ว ่าการปฏิบ ัติงานที่ดีต่อการใช้เส้น
Baselines ที่สั้นๆ เพื่อให้สร้าง Reference Station เสมือนใกล้กับ Rover
ทำให้เกิดการพัฒนาเพื่ อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ทำให้เกิด การสร้าง
เครือ ข่า ยสถานีอ ้า งอิ ง เพื ่อ ช่ว ยลดระยะของ Baseline ลง จนเกิดเป็ น
แนวคิดการสร้างสถานีเสมือนจริง จากการรังวัดจริงของเครือข่ายสถานีที่
อ้า งอิงที่ห ลากหลายอย่า งน้อ ยสามสถานีที่อ ยู่ล้อ มรอบ และส่งข้อ มู ล
เหล่านั้นกลับไปยั งสถานี Rover ผลของแนวคิดนี้ทำให้มีความแม่นยำใน
การหาตำแหน่ง [6]
3.3. แบบจำลองความสูงยีออยด์ (geoid modeling)
ยีออยด์ คือ ผิวระดับอ้างอิงมูลฐานหรือผิวศักยภาพความถ่วงของโลก
(level surface หรือ equipotential surface on geoid, w=w0 ดังรูป
ที่ 3 ) ที่มีความสำคัญต่อการกาหนดค่าระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศ
และส่งผลต่อค่าความถูกต้องในการรังวัดโดยตรง โดยเฉพาะการคำนวณกา
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ความสูงออร์โทเมตริก การคำนวณหาผิวยีออยด์ (geoid determination)
หรือ เรีย กอีกอย่างหนึ่งว่าการสร้างแบบจำลองความสูงยีออยด์ (geoid
modeling) [1] ซึ่งแบบจำลองความสูงยีออยด์สากลนั้น จะถูกคำนวณโดย
ใช้ค่าความโน้มถ่วงของโลกจากหลายๆแหล่ง ทำให้การนำไปใช้ในพื้นที่ที่
แตกต่างกัน สามารถเกิดความผันผวน ±100 ซม. ได้ ในระยะต่อมาจึงมีการ
ปรับปรุงค่าความสูงยีออยด์ให้เข้ากับแต่ละภูมิภาค หรือประเทศของตน ซึ่ง
จะถูกเรียกว่า แบบจำลองความสูงยีออยด์ท้องถิ่น [5,8]
EGM96 (Earth Gravity Model of 1996) เป็นแบบจำลองยีอ อยด์
สากล ถูก สร้า งโดยความร่วมมือของ National Imagery and Mapping
Agency (NIMA), NASA Goddard Space Flight Center (GSFC) แ ละ
Ohio State University โครงการนี้ได้รวบรวมข้อ มูลความโน้มถ่วงจาก
หลายๆแหล่ ง ของโลก ด้ ว ยวิ ธ ีท ี ่แ ตกต่ า งกั นบ้า ง จากข้อ มู ลดาวเทีย ม
GEOSAT และ ERS-1 ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาหาค่าที่เรียกว่า coefficients
ของ EGM96 แรงโน้มถ่วงของโลกมีลักษณะเป็นฟังก์ชั่น Harmonic ซึ่งจะ
คำนวณได้ก็ต่อเมื่อทราบค่า coefficients ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง โมเดล
EGM96 ความละเอียดของกริดที่แต่ละช่องมีขนาด 15′ x 15′
EGM2008 (Earth Gravitational Model) ถูกสร้างโดย U.S. National
Geospatial- Intelligence Agency (NGA) แบบจำลองยีออยด์สากลนี้ได้
ปรับ ปรุงจาก EGM96 โดยเพิ่มข้อ มูลจากดาวเทีย ม Gravity Recovery
and Climate Experiment (GRACE) เป็นข้อมูล จากดาวเทียม GRACE-1
และ GRACE-2 ที่วัดสนามความโน้มถ่วงของโลกปล่อยสู่วงโคจรในปี 2002
และได้เผยแพร่แบบจำลองนี้ในปี 2008 ความละเอียดของกริดที่แต่ละช่อง
มีขนาด 1′ x 1′
TGM2017 (Thailand Geoid Model 2017) เป็นแบบจำลองยีออยด์
ท้องถิ่นความละเอียดสูงที่อ้างอิงผิวระดับบริเวณประเทศไทย ถูกพัฒนาโดย
กรมแผนที่ทหารร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปรับปรุงการคำนวณ
จาก EGM2008 คำนวณร่วมกับค่าความสูงยีออยด์จากหมุดร่วม GPS และ
หมุดระดับจำนวน 206 สถานีของกรมแผนที่ทหาร และแบบจำลองชนิด
ความโน้มถ่วงพิภพ CMU0701 จากการวัดภาคพื้นดิน 3,947 สถานี ความ
ละเอียดของกริดมีขนาด 3” x 3” หรือประมาณ 90ม. x 90ม. [1] แสดงใน
รูปที่ 2
ในการพัฒนาระยะแรกนั้น ให้ชื่อ แบบจำลองว่า THAI12H ทำการ
คำนวณโดยกำหนดให้ อ ยู ่ ใ นระบบไร้ ก ระแสน้ ำ ขึ ้ น น้ ำ ลง ( non-tidal
system) และสร้างความสูงยีออยด์ตามสมการที่ (1)
N = NM +

R
4πγσ

∬(∆gF - ∆gM ) S(ψ) dσ + δNI

πkρH2
γ

(2)
ค่าแก้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศจะถูกนำไปใช้กับค่าความโน้มถ่วงที่
วัดได้ ดังนั้นค่าความสูงยีออยด์จึงได้จากการรวมค่า NM และ δNI โดยใช้
ความสูงเฉลี่ยกริดขนาด ขนาด 3” ผลที่ได้ คือแบบจำลอง THAI12H ที่มี
ค่าความถูกต้องทางดิ่ง ±50 ซม.
ต่อมาได้มีการปรับปรุงแบบจำลอง และได้เผยแพร่แบบจำลองยีออยด์
ล่าสุดในปี 2017 ชื่อว่า TGM17 ซึ่งแบบจำลองความละเอียดสูงนี้ ให้ค่า
ความถูกต้องทางดิ่งโดยปกติที่ 10 ซม. ในพื้นที่ทั่วไป และให้ 2-5 ซม. ใน
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล [1,9]
δNI = -

รูปที่ 2 การปรับปรุง Thailand Geoid Model 2017 (TGM2017)

3.4. ความสูงออร์โทเมตริก
แบบจำลองยี อ อยด์ ค วามละเอี ย ดสู ง จะใช้ ท ฤษฎี ข องสโตกส์ ก าร
คำนวณหายีออยด์ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของลูกโลกจริง ยีออยด์ และทรงรี
อ้างอิง จะเห็นได้ว่าความสูงยีออยด์ (geoid undulation) คือระยะที่วัด
ตามแนวเส้นดิ่งที่ตั้งฉากกับผิวยีออยด์ (ซึ่งเส้นดิ่งนี้พุ่งผ่านจุด P) เขียนเป็น
สมการพื้นฐานได้ว่าดังสมการที่ (3) แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงเหนือทรงรี และความสูงออร์โท
เมตริก [5]

(1)

โดยที่ σ คือพื้นผิวของลูกโลกจริง R คือ ค่ารัศมีเฉลี่ยของโลก γ คือ
ความโน้ ม ถ่ ว งพิ ภ พปกติ บ นทรงรี ระบบ WGS84 S คื อ ฟั ง ค์ ช ั น ของ
Strokesซึ่งแปรผันตาม ψ and ∆gF ความโน้มถ่วงอนอมอลลี่ที่มีการ
คำนวณค่าแก้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ∆gM คือ ความโน้มถ่วงอนอ
มอลลี่จาก EGM2008 และ NM คือความสูงยีออยด์จาก EGM2008 [9]
ในการคำนวณความสูงยีอ อยด์นั้นสามารถคำนวณค่า แก้เนื่อ งจาก
ผลกระทบทางอ้อม δNI ได้จากสมการที่ (2)
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Hp

= hp - Np

(3)

โดยที่ Hp คือความสูงออร์โทเมตริก (Orthometric Height) hp
คือความสูงเหนือทรงรีอ้างอิง (Ellipsoidal Height) และ Np คือ ความสูง
ยีออยด์ (Geoid Height) หรือค่าความแตกต่างระหว่างพื้นผิวยีออยด์และ
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พื้นผิวทรงรีตามแนวเส้นดิ่งที่พุ่งผ่านจุด P จากสมการดังกล่าวสามารถ
แปลงค่าความสูงเหนือทรงรีมาเป็นค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง
หรือความสูงออร์โทเมตริกได้ จะพบว่าค่าความถูกต้องของค่าความสูงออร์
โทเมตริกนั้นขึ้นอยู่กั บค่าความถูกต้องของค่าความสูงเหนือทรงรีที่ได้จาก
งานรังวัดด้วยดาวเทียม และค่าความถูกต้องของการหาค่า N จากที่ได้กล่าว
มาในข้างต้นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะหาค่าความสูงเหนือทรงรีที่ถูกต้องใน
ระดับ ดังนั้นค่าความถูกต้องของค่า N จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการหา
ค่าความสูงออร์โทเมตริกจากงานรังวัดดาวเทียม โดยค่าความถูกต้องของค่า
ความสูงออร์โทเมตริกจะขึ้นอยู่กับค่าความถูกต้องของค่าความสูงเหนือทรง
รีที่ได้จากงานรังวัดดาวเทียม และความสูงยีออยด์ [10]
การเปรี ย บเที ย บค่ า ความถู ก ต้ อ งแบบจำลอง ใน กระบวนการ
เปรียบเทียบค่าความถูกต้องนี้จะดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของค่า
ระดับความสูงภูมิประเทศที่ได้จาก แบบจำลองยีออยด์โดยวิธีการคำนวนค่า
ความถูกต้องแบบสัมบูรณ์ (Absolute Accuracy) เทียบความถูกต้องกับค่า
ระดับชั้นที่ 1 จากหมุดทดสอบ ณ ตำแหน่งเดียวกัน โดยใช้ห ลักทางสถิติ
ของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square หรือ RMS.) [11] ดังสมการ
(4) เพื่อนำไป คำนวณหาค่าการประเมินความถูกต้อ งของแบบจำลองยี
ออยด์
𝑅𝑀𝑆 = √

∑(𝑥−𝑥̃)2
𝑛
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รูปที่ 4 แผนที่ตำแหน่งสำรวจและตำแหน่งสถานี

4.1.3. เชื ่ อ มต่ อ รั บ ค่ า ปรั บ แก้ จ ากระบบเครื อ ข่ า ยหรื อ NRTK
(Network-based Real Time Kinematic) ในตำแหน่งพื้นที่โล่งบน
หมุดระดับ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที และคัดเลือกข้อมูลที่อยู่
ในโหมด Fixed Solution ผ่านการทอนค่า Geoid เป็นค่าความสูง
เหนือ ระดับ ทะเลปานกลาง ขณะสำรวจ ด้ว ยเครื่อ งรับ สัญ ญาณ
ดาวเทียมยี่ห้อ Leica รุ่น GS10 ระบบดาวเทียม GPS GLONASS
และ BeiDou ดังแสดงในรูปที่ 5

(4)

โดยที่ n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด
x คือ ค่าต่างระหว่างค่าระดับสูงที่ทำการรังวัดแบบจลน์กับค่าระดับชั้นที่ 1
𝑥̃ คือ ค่าเฉลี่ยของค่าต่างระหว่างค่าระดับสูงที่ทำการรังวัดแบบจลน์ กับค่า
ระดับชั้นที่ 1
รูปที่ 5 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ Leica รุ่น GS10

4. วิธีดำเนินการ
4.1. ข้อมูลและพื้นที่ใช้ในการศึกษา
4.1.1. พื้นที่ศึกษาบริเวณพระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพและปริมณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 9,680 ตารางกิโลเมตร ใน
พื้นที่บริการโครงข่ายสถานี GNSS CORS
4.1.2. การคั ด เลื อ กเลื อ กหมุ ด ระดั บ ชั ้ น ที่ 1 โดยเลื อ กชนิ ด หมุ ด
หลัก ฐานถาวร PBM (Permanent Bench Mark) ซึ่งเกิดจากการ
ถ่ายคระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) ของประเทศไทย
จากกล้องระดับ ตำแหน่งที่ตั้งเป็นที่โล่งแจ้งไม่มี อุปสรรคในการบด
บังสัญญาณดาวเทียม มีจำนวน 17 หมุด แสดงในรูปที่ 4

5. ผลการศึกษา
5.1. ผลการการประมวลผลข้อมูลการรังวัดด้วยดาวเทียม
ข้อมูลการรังวัดโครงข่ายสัญญาณดาวเทียม แบบจลน์ (Network RealTime Kinematic : NRTK) ที่ได้ทำการสำรวจและประมวลผลประมวลผล
แล้ว จำนวน 17 จุด ผ่านการทอนค่า Geoid เพื่อหาค่าความสูงเหนือระดับ
ทะเลปานกลาง หรือความสูงออร์โทเมตริก ข้อมูลผลสำรวจหมุดระดับชั้นที่
1 ค่าระดับอ้างอิงพื้นหลักฐานเกาะหลัก กรมแผนที่ทหาร ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสำรวจโครงข่ายสัญญาณดาวเทียมและหมุดระดับชั้นที่ 1
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.พุทธิพล ดำรงชัย สำหรับคำแนะนำและ
สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล แบบจำลองยี อ อยด์ ท ้ อ งถิ ่ น เพื ่ อ ใช้ ใ นการทดสอบ
ขอขอบพระคุ ณ กรมแผนที ่ ท หารที ่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หมุ ด
ระดับชั้นที่ 1 และสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ให้การ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยนี้เป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

6. บทสรุป
จากการศึกษาพบว่า การรังวัดแบบจลน์ แปลงค่าความสูงเหนือทรงรี
เป็ น ค่ า ความสู ง ออร์ โ ทเมตริ ก จากแบบจำลอง Geoid TGM2017 มี
ความคลาดเคลื่อ นจากค่า หมุดระดับ ชั้นที่ 1 น้อ ยที่สุด โดยมีค่า สูงสุด
สัมบูรณ์ เท่ากับ 0.058 ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์เท่ากับ 0.000 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.024 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE)
เท่ากับ 0.030 ส่วนแบบจำลอง Geoid EGM2008 มีความคลาดเคลื่อนจาก
ค่าหมุดระดับชั้นที่ 1 ตามลำดับรอง โดยมีค่าสูงสุดสัมบูรณ์ เท่ากับ 0.935
ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์เท่ากับ 0.710 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.060 ค่า
รากที ่ ส องของความคลาดเคลื ่ อ นเฉลี ่ ย (RMSE) เท่ า กั บ 0.841 และ
แบบจำลอง Geoid EGM96 มีความคลาดเคลื่อนจากค่าหมุดระดับชั้นที่ 1
มากที่สุด โดยมีค่าสูงสุดสัมบูรณ์ เท่ากับ 1.121 ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์เท่ากับ
0.623 ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.142 ค่า รากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.933 ดังแสดงในรูปที่ 6
กรา ค่าความคลาดเคลื่อน
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รูปที่ 6 ความคลาดเคลือ่ นความสูงออร์โทเมตริกและหมุดระดับชั้นที่ 1
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การประเมินระดับความเสี่ยงของต้นไม้ในเมืองด้วยเทคโนโลยีเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
RISK ASSESSMENT OF URBAN TREES USING A TERRESTRIAL LASER SCANNING TECHNOLOGY
วาริน ชุบขุนทด และ ชัยโชค ไวภาษา
ภาควิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-218-6652-64 โทรสาร 02-218-6650 e-mail: warinrmuti@gmail.com

บทคัดย่อ
การประเมินความเสี่ยงของต้นไม้เป็นคุณสมบัติที่สามารถทำได้จากการ
ประเมินความเสี่ยงโดยการสอนผู้ประเมินผลให้ทำตามรูปแบบที่สอดคล้อง
กันในการตรวจสอบต้นไม้ หากผู้ประเมินความเสี่ยงมีคุณสมบัติเหมาะสมจะ
สามารถประเมินต้นไม้ได้อ ย่า งถูกต้องเป็นกลางส่งผลให้ต้นไม้ในเมือง
สุขภาพดี ลดความร้อน ลดมลพิษ และทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น
ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนด้วยเลเซอร์ภาคพื้นดิน
(Terrestrial Laser Scanner : TLS) มาปรั บ ปรุ ง ความถู ก ต้ อ งในการ
ประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ โดยเลือกต้นจามจุรีทรงปลูกในรัชกาลที่ 9
จำนวน 4 ต้น ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูง 15-20 เมตร โดยสร้าง
แบบจำลองต้นไม้ขึ้นในรูปแบบต้นไม้เดี่ยว (single-tree) จากข้อมูล TLS
ประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Scan Master ในระบบ point cloud แบบ 3
มิติ แล้วนำไปกรอกในแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ ระดับ 2
Basic Tree Risk Assessment
คำสำคัญ: เครื่องสแกนด้วยเลเซอร์ภาคพื้นดิน การประเมินความเสี่ยงของ
ต้นไม้ ต้นจามจุรีทรงปลูก

Abstract
Tree risk assessment is a qualification that can be done from
risk assessment by teaching the assessor to follow a consistent
pattern in the tree inspection. If the tree risk assessor has good
qualifications. Can evaluate trees properly, neutral, resulting in
healthy trees in the city, Reduce heat, reduce pollution and
improve the quality of life of urban people. The researcher
therefore aims to use Terrestrial Laser Scanner (TLS) technology
to improve the accuracy of risk assessment of trees. By selecting
4 Rain tree planted by Rama 9 in Chulalongkorn University with
a height of 15-20 meters Create a tree model in a single tree
pattern from TLS data. Processed with the Scan Master software
in 3D point cloud system. And then fill in the Tree Risk
Assessment form of the level 2 Basic Tree Risk Assessment

Keywords: Terrestrial Laser Scanner, Tree risk assessment, Rain
tree planted by Rama 9

1. ที่มาและความสำคัญ
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน “American National Standards
Institute” (ANSI) [1] ได้มีการรับรองมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงของ
ต้ น ไม้ “International Society of Arboriculture” (ISA) เพื ่ อ จั ด ทำ
แผนผังต้นไม้สำหรับรุกขกร และช่วยกำหนดวิธีการวางแผนการทำงานให้
เหมาะสมสำหรับงานด้านรุกขกรรม
ในปัจจุบันเมืองไทยมีการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ที่มีค่า ความ
ถูกต้องต่ำ จากปัญหาดังกล่าวจึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยประเมิน
ความเสี่ยงและความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นกับผู้คนที่
อยู่ภายในบริเวณต้นไม้ เทคโนโลยีดังกล่าวคือเทคโนโลยี การสแกนด้ว ย
เลเซอร์ ภ าคพื ้ น ดิ น (Terrestrial laser scan : TLS) สามารถสร้ า ง
แบบจำลอง 3มิติในพื้นที่ขนาดเล็ก ให้ความละเอียดสูง และไม่สร้างความ
เสีย หายให้ต้นไม้ TLS ช่ว ยรวบรวมข้อมูลลัก ษณะโครงสร้างของต้นไม้
ตั้งแต่กิ่งจนถึงเรือนยอด [2] [3] ข้อมูลที่ได้จาก TLS คือคุณสมบัติพื้นฐาน
ของต้นไม้ที่ค่อนข้างแม่นยำ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (Diameter at
Breast Height : DBH) และความสูงของต้นไม้ ถูกวัดเป็นพารามิเตอร์ที่ถูก
วัดบ่อย และเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ [2][4][5][6] จากข้อมูลดังกล่าว TLS
สามารถนำไปใช้เก็บ ข้อ มูลอย่างเม่นยำและมีป ระสิทธิภาพ ผู้ว ิจ ัย จึงมี
แนวคิ ด ที ่ น ำ TLS เข้ า มาช่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล ต้ น ไม้ เพื ่ อ ให้ ส ามารถกรอก
แบบฟอร์ ม การประเมิ น ความเสี ่ ย งตามมาตรฐาน ISA ระดั บ 2 เพื่ อ
เปรียบเทียบค่า DBH(เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก), Height(ความสูงของ
ต้ น ไม้ ) , Crown Spread Dia.(เส้ น ผ่ า นศูน ย์ก ลางเฉลี ่ย ของพุ ่ม ไม้ ) โดย
เปรียบเทียบค่าที่วัดได้จากเครื่อง TLS กับค่าที่วัดได้จากวิธีของรุกขกร และ
ยังไม่พบว่ามีการศึกษานี้ในไทยมาก่อน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้สนใจที่
กรณีศึกษาต้นจามจุรีที่ ร.๙ ทรงปลูก จำนวน 4 ต้น ภายในจุฬลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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OK ต่อมา ตั้งค่าการสแกน โดยเลือก Resolution เท่ากับ 6.3mm@10m
แล้วเลือก Scan Mode เป็น High Speed สุดท้ายเลือก Pulse Select เป็น
First จากนั้นกด OK แล้วกด Scan การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่อง
TLS เก็บข้อมูล point cloud แบบสามมิติของต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงปลูกบริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬา
ฯ จำนวน 4 ต้น ดังรูปที่ 4

รูปที่ 1 ต้นจามจุรที รงปลูก

2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
อุ ป กรณ์ ท ี่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ลเป็น เครื่ อ งสแกนเลเซอร์ภ าคพื้ น ดิ น (TLS)
Topcon GLS-2000 ได้รับ ความอุเคราะห์จ าก บริษ ัท ท็อ ปคอนอินสทรู
เมนท์ (ไทยแลนด์) สามารถจับภาพที่มีความหนาแน่นสูงกว่าล้านจุดต่อวินาที
ที่ระยะ 100-300 เมตรและความแม่นยำในการวัดอยู่ที่หลักมิลลิเมตร
ข้อมูลจุดพิกัดที่ได้จากการสแกนนำมาประมวลผลเพื่อสร้างเป็น
ภาพสามมิติด้วยซอฟต์แวร์สแกนมาสเตอร์ (scan master software) ที่มา
พร้ อ มเครื ่ อ ง TLS และวั ด ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต ่ า ง ๆ ของต้ น ไม้ ด ้ ว ย
ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร์ CloudCompare ซ ึ ่ ง ด า ว น ์ โ ห ล ด ไ ด ้ จ า ก เ ว ็ บ ไ ซ ด์
http://www.danielgm.net/cc

3. การเก็บข้อมูลต้นจามจุรีด้วยเครื่อง TLS
สแกนตัวอย่างเก็บข้อมูล point cloud แบบ 3มิติ แบบ Single-tree
ในการสแกนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง ต้องตั้งเครื่อง TLS อย่างน้อย 3 สถานี
และต้องตั้งเป้าอ้างอิงอย่างน้อย 3 จุด โดยแต่ละสถานีต้องมองเห็นเป้า
อ้างอิงอย่างน้อย 2 จุด จุดละ 2 เป้า เพื่อทำการ Register ดังรูปที่ 2
การเก็บข้อมูลภาคสนามหาจุดตั้งเครื่อง TLS และเป้าอ้างอิง ดังรูปที่ 3
โดยตั้งค่าเครื่อง TLS เริ่มจากตั้งชื่อเป้าหมายคือ tcu_01 tcu_02 tcu_03
และ tcu_04 จากนั้นตั้งค่ากล้องเพื่อถ่ายภาพ 360 องศา ตั้งค่าPanorama
เป็น Wide, Resolution เป็น High60deg และ Exposure เป็น Auto กด

รูปที่ 3 การตั้งค่าเครื่อง TLS

รูปที่ 4 การเก็บข้อมูลภาคสนาม

4. การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและการคำนวณความ
เสี่ยง
วิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีหลากหลายวิธกี าร
และไม่มีว ิธ ีก ารทางคณิตศาสตร์ที่มีสูตรการคำนวณที่แน่นอน จึงนำมา
ประยุกต์ใช้ ก ับแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงต้นไม้ ISA ระดับ 2 ดั ง
ตารางที่ 1 เพื่อหาค่าความเสี่ยง

รูปที่ 2 การตั้งเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน เพือ่ เก็บข้อมูล Point cloud
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5. การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าความคลาดเคลื่อน (error) สามารถคำนวณได้จากการสร้างกราฟ
เส้นแนวโน้ม (Linear Regression) และวัดค่า ความคลาดเคลื่อ นได้ จ าก
ระยะระหว่างค่าแกน Y กับค่าจากเส้นแนวโน้มดังรูปที่ 5 เพื่อนำค่าความ
คลาดเคลื่อนมาคำนวณหาค่า MSE และ RMSE ต่อไป

รูปที่ 5 วัดค่าความคลาดเคลือ่ น

ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean square error: MSE) เป็น
ค่าที่ใช้วัดความแม่นยำพารามิเตอร์ของต้นไม้เพื่อประเมินความเสี่ยง ใน
ตารางการประเมินความเสี่ยงของ ISA ระดับ 2 มีสูตรในการคำนวณดังนี้
𝑀𝑆𝐸 =

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑡 −𝑥̂𝑡 )

𝑛−𝑝

(2)

รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean square error:
RMSE) เป็นค่าที่ใช้วัดความแม่นยำของตัวประมาณที่วัดจากรากที่สองของ
ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย มีสูตรในการคำนวณดังนี้
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸 = √

2
∑𝑛
𝑡=1(𝑥𝑡 −𝑥̂𝑡 )

𝑛−𝑝

(3)

MSE, RMSE มีค่ายิ่งต่ำยิ่งดี ถ้าเท่ากับ 0 แปลว่าโมเดลทำนายค่า y ได้
ถูกต้อง 100%

6. ผลการทดลอง
6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงของต้นจามจุรีโดย TLS
เก็บข้อมูลต้นจามจุรีที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงปลูกบริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ จำนวน 4 ต้น คือ tcu_01
tcu_02 tcu_03 และtcu_04 จากการเก็บข้อมูลต้นจามจุรีโดยเครื่องมือ
TLS และสร้ า งแบบจำลอง point cloud แบบ 3 มิ ต ิ ด้ ว ยโปรแกรม
cloudcompare ดังรูปที่ 5 ถึง รูปที่ 8 ข้อมูลต้นไม้ที่วัดจากเครื่อง TLS ทำ
การวัดสามส่วน คือ DBH(เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก), Height(ความสูงของ
ต้นไม้), Crown Spread Dia.(เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของพุ่มไม้ วัดค่าด้วย
โปรแกรม cloudcompare ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 ค่าการวัดจากเครือ่ ง TLS
DBH
Height
Crown Spread Dia.

รูปที่ 5 แบบจำลอง 3 มิติ ของต้นจามจุรี tcu_01

tcu_01
1.139
14.24
22.497

tcu_02
0.934
14.744
22.878

tcu_03
1.02
14.406
20.796

tcu_04
0.865
15.467
29.609

6.2 ผลการประเมินความเสี่ยงจากรุขกร
รุกขกรทำการวัด DBH ที่ความสูง 1.30 เมตร นิยมวัดเส้นรอบวง และ
เส้นผ่า นศูนย์ก ลาง วัดความสูงของต้นไม้ด้ว ยดินสออาศัย หลัก การของ
สัดส่วนของความสูงอ้างอิงที่ทราบความสูง เทียบกับความสูงของต้นไม้ ควร
วัดห่างจากต้นไม้ประมาณ 20-25 เมตร การปกคลุมของเรือนยอด ใช้เทปวัด
จากขอบเรือนยอดที่ปกคลุมจาดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งแนววัดจะต้องตัด
กันเป็นแนวตั้งฉาก ดังตารางที่ 5 คือค่าที่วัดได้จากต้นจามจุรี โดยรุกขกร
ตารางที่ 3 ค่าการวัดจากรุขกร
tcu_01

tcu_02

tcu_03

tcu_04

DBH

1.23

0.853

1.300

0.883

Height

14.730

14.264

14.947

16.243

Crown Spread Dia.

22.672

23.163

19.984

30.184

รูปที่ 6 แบบจำลอง 3 มิติ ของต้นจามจุรี tcu_02

6.3 ผลการคำนวณค่าความคลาดเคลื่อน
ต้นจามจุรีตัวอย่างทั้งหมด 4 ต้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกวัดโดย
รุกขกรเท่ากับ 1.230 0.853 1.090 และ0.883 เมตร ตามลำดับ และค่าที่
วัดจาก TLS เท่ากับ 1.139 0.934 1.02 และ0.865 ดังตารางที่ 4 และรูปที่
9 แสดงค่าความคลาดเคลื่อน DBH ของรุกขกรเท่ากับ 0.0954 -0.2012
0.1162 และ-0.0104 ค่าความคลาดเคลื่อน DBH ของ TLS เท่ากับ 0.0391
0.0923 0.0673 และ0.0141 ตามลำดั บ ค่ า MSE ของรุ ก ขกรกั บ TLS
เท่า กับ 0.0157 0.0036 ค่า RMSE ของทั้งสองวิธ ีเท่า กับ 0.1256 และ
0.0607 ตามลำดับ
รูปที่ 7 แบบจำลอง 3 มิติ ของต้นจามจุรี tcu_03
ตารางที่ 4 ค่าความคลาดเคลือ่ นของ DBH ระหว่าง รุกขกร กับTLS

รูปที่ 8 แบบจำลอง 3 มิติ ของต้นจามจุรี tcu_04

Tree
name

Arboris
t (m)

TLS
(m)

ค่าเฉลี่ย
เคลื่อน
ที่ Arb

ค่าเฉลี่ย
เคลื่อน
ที่ TLS

arboris
t error

tcu_01

1.23

1.139

1.134

1.099

0.0954

tcu_02

0.853

0.934

1.054

1.026

-0.2012

tcu_03

1.300

1.020

0.973

0.952

0.1162

tcu_04

0.883

0.865

0.893

0.879

-0.0104

MSE
RMSE

0.0157

0.0036
0.0607
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0.1256

TLS
error
0.039
1
0.092
3
0.067
3
0.014
1
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ตารางที่ 5 แสดงค่าความสูงของต้นจามจุรีที่วัดโดยรุกขกรมีค่าเท่ากับ
14.730 14.264 14.947 และ16.243 ดังรูปที่ 10 ค่าความสูงที่วัดได้จาก
เครื่อง TLS มีค่าเท่ากับ 14.240 14.744 14.406 และ15.467 ตามลำดับ
ค่า ความคลาดเคลื่อ นความสูงต้นจามจุรีข องรุก ขกร เท่า กับ 0.4668 0.5214 -0.3606 และ0.4132ค่ า ความคลาดเคลื ่ อ นความสู ง ของ TLS
เท่ า กั บ 0.0267 0.1964 0.4759 และ0.2508 โดยมี ค ่ า MSE เท่ า กั บ
0.1976 และ0.0821 ค่า RMSE เท่ากับ 0.4445 และ 0.2866 ตามลำดับ

1.3

1.2
1.1

TLS
(m)

ค่าเฉลี่ย
เคลื่อน
ที่ Arb

tcu_01

14.730

14.24

14.263

tcu_02

14.264

14.744

14.785

tcu_03

14.947

14.406

15.307

tcu_04

16.243

15.467

15.829

MSE
RMSE

0.1976
0.4445

0.0821
0.2866

ค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่
TLS
14.213
3
14.547
6
14.881
9
15.216
2

arboris
t error
0.4668
-0.5214
-0.3606
0.4132

Linear (arborist(m))

y = -0.0736x + 1.1735

Linear (TLS (m))

0.9
0.8

TLS
error

tcu_01

tcu_02

tcu_03

tcu_04

Tree name

รูปที่ 9 ค่าการวัด DBH ของต้นจามจุรี

0.026
7
0.196
4
0.475
9
0.250
8

16.5
y = 0.5222x + 13.741

16
15.5

Height

Arboris
t (m)

TLS (m)

DBH

1

ตารางที่ 5 ค่าความคลาดเคลือ่ นของ Height ระหว่าง รุกขกร กับTLS
Tree
name

arborist(m)

y = -0.0804x + 1.215

15
y = 0.3343x + 13.879

14.5

รุกขกร(m)

14

ตารางที่ 6 แสดงค่าความกว้างของทรงพุ่มของต้นจามจุรีซึ่งวัดโดยรุกข
กรและTLS โดยมี ค ่ า ความคลาดเคลื ่ อ นจากการวั ด ของรู ก ขกรเท่ า กั บ
1.6146 0.1802 -4.9242 และ3.3504 ค่าความคลาดเคลื่อนที่วัดได้จาก
TLS เท่ากับ 1.4396 -0.1048 -4.1122 และ2.7754 ตามลำดับ ดังรูปที่ 11
ตามลำดับ ค่า MSE ของรุกขกรกับTLS เท่ากับ 9.5248 6.6741ค่า RMSE
ของทั้งสองวิธีเท่ากับ 3.0862 และ2.5834 ตามลำดับ

Tree
name

Arboris
t (m)

TLS
(m)

tcu_0
1

22.672

22.497

tcu_0
2
tcu_0
3
tcu_0
4
MSE
RMSE

ค่าเฉลี่ย
เคลื่อน
ที่ Arb
21.097
7

ค่าเฉลี่ย
เคลื่อน
ที่ TLS
21.057
4

arboris
t error
1.6146

22.878

23.033
4

22.982
8

20.796

24.969
1

24.908
2

-4.9242

30.184

29.609

26.904
8

26.833
6

3.3504

9.5248
3.0862

6.6741
2.5834

23.163

19.984

0.1802

TLS
error
1.439
6
0.104
8
4.112
2
2.775
4

TLS (m)
tcu_01

tcu_02

tcu_03

tcu_04

Tree name

Linear (รุกขกร(m))
Linear (TLS (m))

รูปที่ 10 ค่าการวัดความสูงของต้นจามจุรี
35

Crown Spread Dia.

ตารางที่ 6 ค่าความคลาดเคลือ่ นของ Crown Spread Dia. ระหว่าง รุกขกร กับ
TLS

13.5

30

y = 1.9357x + 19.162
y = 1.9254x + 19.132

25

รุกขกร(m)

20
15

TLS (m)

tcu_01

tcu_02

tcu_03

tcu_04

Tree name

Linear (รุกขกร
(m))
Linear (TLS
(m))

รูปที่ 11 ค่าการวัดความกว้างทรงพุม่ ของต้นจามจุรี

รูปที่ 14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนที่วัด
ได้จากรุกขกรกับเครื่อง TLS โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากรุกขกรมีค่า
เท่า กับ 0.1282 0.5928 3.0867 0.2216 และ1.7789 ตามลำดับ ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ได้จากเคลื่อนที่ได้จากเครื่อง TLS มีค่าเท่ากับ 0.0607
0.2866 2.5834 0.0853 1.0752 ตามลำดับ
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2.5

RMSE

2
1.5

arborist(m)

1
0.5

TLS (m)

0

รูปที่ 14 ค่าความสัมพันธ์ของ RMSE ระหว่างรุกขกรกับTLS
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เมื่อนำค่าความคลาดเคลื่อนมาพล็อตกราฟทำให้สรุปได้ว่าค่า ที่
จากการวัดโดยเครื่อง TLS มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จากรุกขกร และมีค่า
เข้าใกล้ 0 แสดงให้เห็นค่าการวัดจากเครื่อง TLS มีค่าความถูกต้องใกล้เคียง
จากการวัดของรุกขกร และสามารถใช้ทดแทนค่าที่ได้จากรุกขกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ได้ดี เนื่องจาก TLS มีค่า
ความละเอียดสูง 6 mm
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การประมวลผลและการติดตามภัยแล้งระหว่างฤดูปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ค่าผิดปกติ
ผลต่างดัชนีพืชพรรณ
The Processing and Monitoring Drought In-Season Economic Crop by Normalized
Difference Vegetation Index Anomaly Analysis Tool
ธีรวัฒน์ ปานช้างไชยสิทธิ์* ภูกฤษ ศรีวิลาศ สรวิศ สุภเวชย์ และ อนุเผ่า อบแพทย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการ แนวทาง และเครื่องมือในการวิเคราะห์
ติ ด ตามผลกระทบของภั ย แล้ ง ในระหว่ า งฤดู (in-season) ปลู ก พื ช
เศรษฐกิ จ โดยวิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล เส้ น ฐานค่ า ผลต่ า งดั ช นี พื ช พรรณ
(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) ที ่ จ ั ด ทำขึ ้ น จาก
ข้อมูล NDVI รายสัปดาห์จากระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะ
แห้ ง แล้ ง แบบอั ต โนมั ต ิ (สำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ) ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561 ในรูปแบบของเส้นฐาน NDVI
รายสัปดาห์รายจุดภาพ เพื่อประเมินค่าผิดปกติ (anomaly) ของปีแ ล้ง
2562 (แล้งสูงสุดในรอบ 50 ปี) และทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อพื้นที่
เกษตรกรรมรายจังหวัดตามสัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงแสดงข้อมูล
เชิงปริมาณและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรายจุดภาพ (ขนาด 1x1 ตาราง
กิโ ลเมตร) พร้อ มทั้งเสนอแนวทางการติดตามผลกระทบในฤดูป ลูกพืช
เศรษฐกิจปี 2563 (กรณีศึกษาพืชอ้อยสำหรับผลิตน้ำตาล) โดยได้พัฒนา
เครื่องมือสำหรับติดตามประมวลผลข้อมูลจากระบบบริการข้อมูลสำหรับ
นักวิจัยของประเทศสามารถนำไปใช้งาน รายละเอียดของเครื่องมือและ
วิธีการใช้งานได้อธิบายไว้แล้ว ในส่วนเนื้อหา และส่วนสรุปผลของงานวิจัยนี้
ค่าผิดปกติของดัชนีพืชพรรณมีผลต่างติดลบสามารถอนุมานได้ว่าบริเวณที่
ปรากฏพืชที่ไม่สมบูรณ์หรือพืชลดลง คือบริเวณที่กำลังประสบภัยแล้ง
คำสำคัญ: ภัยแล้ง, การติดตามภัยแล้ง, ค่าผิดปกติของดัชนีพืชพรรณ

Abstract
The objective of this research is to present the method,
guidelines, and tools for analyzing and monitoring the effects of
in-season drought during the economic crop season. The
analysis based on the weekly Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) data from "the automated processing system for

the determination of drought risk areas" (Geo-Informatics and
Space Technology Development Agency) between 2013 - 2018
in the form of the weekly baseline of NDVI pixels. They are
assessing the anomaly of the drought in 2562 (the highest
drought in 50 years) and analysis of the effected ratio of the
provincial agriculture area. It also displays the area and quantity
of the affected by pixels (1x1square kilometers)—besides, the
suggested method for 2020 in-season monitoring (sugarcane
case study)—the monitoring tool for processing the serviced
data for the national researcher are explained through the main
content and the conclusion part of this study. The anomaly of
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) can be inferred
that the area where the plants appear to be incompleted or
reduced is the area where the plants are facing with drought.
Keyword : Drought, Drought Monitoring, NDVI Anomaly

1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีในฤดูแล้ง ความรุนแรงมากหรือ
น้อยที่แตกต่างกันในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นในช่วงปีนั้น ๆ
เช่น ปริมาณน้ำที่น้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค อุณหภูมิที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
โดยตรงกับภัยแล้ง
ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำ
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ เสียหายของผลผลิตที่เกิดจากภัยแล้งจึงมีความเสียหายมาก
ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตไม่เต็มที่ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ลด
น้อยลงและอาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจมาก การศึกษาภัยแล้ง เพื่อ
วางแผนจัดการภัยแล้งในอนาคตจึงมีความสำคัญ (เศวตฉัตร ,2553)
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เครื่องมือที่ใช้ในงานนี้จะใช้ค่าผิดปกติของดัชนีพืชพรรณ โดยค่าดัชนี
พืชพรรณเป็นค่าที่แสดงสัดส่วนพืชพรรณที่ปกคลุมในพื้นที่ คำนวณจากช่วง
คือที่เกี่ยวของกับพืชพรรณ(ช่วงอินฟราเรดใกล้ กับช่วงตามองเห็นสีแ ดง)
นำมาทำสัดส่วนกัน และจะได้ค่าเป็นลักษณะการกระจายแบบปกติ โดยมี
ค่าระหว่าง -1 ถึง 1 มีวิธีการคำนวณดังนี้
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

โดยที่

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑

NIR = ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
Red = ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นสีแดง
ความหมายของค่าที่ได้ในแต่ละบริเวณสามารถตีความได้ดังนี้
-1.00 – 0.29 พื้นที่ที่มีพืชปกคลุมอยู่น้อยมาก ไม่มีอยู่เลย หรือ
พื้นที่แหล่งน้ำ
0.30 – 0.59
พื้นที่ที่มีพืชพรรณอยู่หนาแน่นน้อย หรือ พื้นที่
เกษตรกรรม
0.60 – 1.00
พื้นที่ที่มีพืชพรรณอยู่หนาแน่นมาก
หากวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณใรรูปแบบของอนุกรมเวลา (Time
Series) จะเห็นรูปแบบและพื้นที่ของการเจริญเติบโตของพืช รวมไปถึงการ
ทำเส้นฐาน(ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชพรรณของสัปดาห์ Wi เมื่อ W แทนสัปดาห์
และ i แทนเลขประจำสัปดาห์ 01 - 51)
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2. วิธีดำเนินงานวิจัย
ในงานวิจัยเรื่องนี้จะแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ
โดยเริ ่ ม จากการสร้ า งเครื ่ อ งมื อ การนำเสนอวิ ธ ี ก าร และการติ ด ตาม
ผลกระทบของในฤดูเศรษฐกิจ ปี 2563 ของผลพืชอ้อย
2.1 การสร้างเครื่องมือและการนำเสนอวิธีการ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะอาศัยข้อมูลค่า ดัชนีพ ืชพรรณของพืช
เพราะค่าดัชนีพืชพรรณเป็นค่าที่แสดงถึงความหนาแน่นของพืชพรรณใน
พื้นที่ และสามารถศึกษาได้ในบริเวณกว้าง โดยกำหนดปีฐานเป็นค่าเฉลี่ย
ของดัชนีพืชพรรณในปี 2556 – 2561 และนำไปวิเคราะห์หาผลต่างกับปีที่
ต้องการศึกษา (ค่าที่ได้สามารถตีความถึงความรุนแรง ขนาดพื้นที่แ ละ
ระยะเวลาที่ส่งกระทบ) แสดงผลรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อ ให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ติด ตามผลกระทบของภัยแล้งและวิเคราะห์ถึง
ความรุนแรงในแง่ข องระยะเวลาและขนาดพื ้นที่ข องภัย แล้ ง ได้ โดยมี
ขั้นตอนการทำงานดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลดัชนีพืชพรรณ ขั้นตอนการ
ประมวลผลข้อมูลเส้นฐาน ขั้นตอนการประมวลผลค่าผลต่างของดัชนีพืช
พรรณ (ค่าดัชนีพืชพรรณที่ผิดปกติ) และขั้นตอนการประมวลผลสถิติราย
จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในงานวิจัยเรื่อ งนี้ได้นำเสนอวิธีการ แนวทาง และเครื่องมือ ในการ
วิเคราะห์และติดตามผลกระทบของภัยแล้ง รวมไปถึงเสนอแนวทางวิธีการ
ติดตามผลกระทบในฤดูเศรษฐกิจ ปี 2563 กรณีศึกษาพืชอ้อย เพราะเป็น
พืชที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นอย่างมาก โดยวิธีการ แนวทาง
และเครื่อ งมือ หลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะใช้ข ้อ มูลค่า ดั ชนีพืชพรรณเป็น
เครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นฐาน ผลต่างดัชนี
พืชพรรณจะเป็นตัวแทนของข้อมูลค่าดัชนีพืชพรรณในช่วงเวลานั้น ๆ ของปี
แล้ววิเคราะห์หาเครื่องมือสำหรับติดตามผลกระทบของภัย แล้งในพื้นที่ต่าง
ๆ เพื่อนำเสนอผลทางแนวทางและวิธีการติดตามผลกระทบในขั้นถัดไป
กรณีศึกษาพืชอ้อย
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของไทยอย่างมาก โดยพืชอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำตาล
ส่วนที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลยังเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมอื่นด้วย
เช่น การผลิตไฟฟ้า ไม้อัด กระดาษ เอทานอล สุรา และผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นต้น อุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้องเหล่านี้ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 1
ล้านคนต่อปี สร้างงานและรายได้อย่างมากมาย(เกษสุดา เดชภิมล) ดังนั้น
การขึ้นลงของผลผลิตอ้อยส่งผลต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมไปถึงพืชอ้อยเป็น
พืชที่มีความสำคัญในแต่ละปี มีการกำหนดช่วงปลูก ตัด ส่งเข้าหีบอย่าง
ชัดเจน ด้วยเหตุทกี่ ล่าวมานี้ การศึกษาผลกระทบของภัยแล้งในกรณีศึกษา
พืชอ้อยจึงมีความสำคัญต่อการจัดการในอนาคตต่อไป

ข้อมูลดัชนีพืชพรรณรายสัปดาห์ W01 − W51
ของปี 2556 - 2561

เฉลี่ยข้อมูลดัชนีพืชพรรณ [W𝑖2556 −2561]
; i = 01, 02, 03, …, 51(สัปดาห์)

ข้อมูลดัชนีพืชพรรณเส้นฐาน 2556 – 2561
W𝑖baseline

ประมวลผลค่าดัชนีพืชพรรณที่ผิดปกติ ปี 2562 – 2563
; xx = เลขปีสองตัวท้าย

W𝑖Anomaiy 20𝑥𝑥 = W𝑖20𝑥𝑥 − W𝑖baseline

ข้อมูลดัชนีพืชพรรณที่ผิดปกติ ปี 2562 – 2563
W𝑖Anomaiy 20𝑥𝑥

ประมวลผลสถิติในเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีการ Zonal statistic
ในขอบเขตจังหวัด และ อำเภอ

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการดำเนินงาน

2.2 การเตรียมข้อมูลดัชนีพืชพรรณ
ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ดั ช นี พ ื ช พรรณจากฐานข้ อ มู ล สำนั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายสัปดาห์ ตั้งแต่
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สัปดาห์ที่ 1 ปี 2556 ถึง สัปดาห์ที่ 17 ปี 2563 ในระบบฐานข้อมูลของ
สทอภ. ได้ ม ี ก ารจั ด เก็ บ ชื ่ อ ไฟล์ เ ป็ น สองระบบ ได้ แ ก่ ป ี 2556 – 2559
(CV(สั ป ดาห์ ข องข้ อ มู ล )(ปี ข องข้ อ มู ล ) SND.tif) และ 2559 – 2563
(c_viirs_fn_ndvi_w(สัปดาห์ของข้อมูล)_y(ปีของข้อมูล).tif) ในงานวิจัยนี้
ได้มีการเขียนชุดคำสั่ง (Python) ในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงจำเป็นต้องทำให้
ชื่อไฟล์ของข้อมูลทั้งหมดเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
โดยกำหนดให้ใช้ระบบ (CV(สัปดาห์ของข้อมูล)(ปีของข้อมูล)SND.tif) ใน
การกำหนดชื่อไฟล์ของข้อมูลทั้งหมด
2.3 การประมวลผลข้อมูลเส้นฐาน (Baseline)
หลังจากจัดการระบบชื่อไฟล์ขอ้ มูลแล้ว
นำข้อมูลมาสร้างเส้นฐาน
(Base line) ของค่า NDVI ระหว่างปี 2556 – 2561 รายสัปดาห์ ดังรูปที่ 2
เพื่อนำมาเป็นค่ากลางในการเปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณในปีต่าง ๆ นำ
ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ ปี 2556 – 2561 ในแต่ละสัปดาห์มาหาค่าเฉลี่ยราย
สัปดาห์ในทุก pixel (ข้อมูลดัชนีพืชพรรณเป็นข้อมูลประเภท Raster ขนาด
1900 x 1300 pixel) ค่าดัชนีพืชพรรณที่ถูกตีความเป็นพืชจะมีค่าระหว่าง 0
ถึง 1 (โดยความมากน้อยของพืชในพื้นทีข่ ึ้นอยู่กบั ความมากน้อยของค่าดัชนี
พืชพรรณในบริเวณนั้น ๆ) ค่าที่ไม่ได้ถูกตีความเป็นพืช (ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือถูกบังจากหยาดน้ำฟ้าต่าง ๆ) ทำให้
ค่าไม่อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 อาจส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผิดปกติ จึงไม่นำค่าเหล่านั้น
มาร่วมวิเคราะห์ในเส้นฐานด้วย

Baseline สัปดาห์ที่ 12

Baseline สัปดาห์ที่ 15

Baseline สัปดาห์ที่ 18

Baseline สัปดาห์ที่ 21

Baseline สัปดาห์ที่ 1

Baseline สัปดาห์ที่ 3

Baseline สัปดาห์ที่ 24

Baseline สัปดาห์ที่ 27

Baseline สัปดาห์ที่ 6

Baseline สัปดาห์ที่ 9

Baseline สัปดาห์ที่ 30

Baseline สัปดาห์ที่ 33
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3. ผลการวิจัยการประมวลผลค่าผลต่างของดัชนีพืชพรรณ
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีพืชพรรณในปีที่ต้องการศึกษากับค่าดัชนี
พืชพรรณที่ควรจะเป็นในช่วงเวลานั้น ๆ

Baseline สัปดาห์ที่ 36

Baseline สัปดาห์ที่ 39

Baseline สัปดาห์ที่ 42

Baseline สัปดาห์ที่ 45

จากผลข้อมูลค่าผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณปี 2562 - 2563 ราย
สั ป ดาห์ แสดงถึ ง ข้ อ มู ลความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า งค่า ดั ชนีพ ื ชพรรณในปีที่
ต้องการศึกษากับค่าดัชนีพืชพรรณที่ควรจะเป็นในช่วงเวลานั้น ๆ (รูปที่ 3)
บางข้อมูลเกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลเนื่องจากในพิกเซล (Pixel) นั้น
ข้อมูลดัชนีพืชพรรณรายสัปดาห์ของข้อมูลดัชนีพืชพรรณปีที่ต้องการศึกษา
ข้อมูลที่ไม่ถูกแสดง (พื้นที่ที่ไม่มีข้อมูล) ไม่สมบูรณ์จากเมฆที่บดบังทำให้ไม่มี
ค่าดัชนีพืชพรรณในบริเวณพิกเซล (Pixel) นั้น

Baseline สัปดาห์ที่ 48
Baseline สัปดาห์ที่ 51
รูปที่ 2 แสดงค่า NDVI ระหว่างปี 2556 – 2561 รายสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 3 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 6 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 9 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 12 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 15 ปี 2562

2.4 การประมวลผลค่าผลต่างของดัชนีพืชพรรณ (ผลค่าผิดปกติของค่าดัชนี
พืชพรรณ ปี 2562 – 2563
ค่าผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณ คือ ค่าดัชนีพืชพรรณที่คลาดเคลื่อนไป
จากข้อมูลเส้นฐาน ในแต่ละ pixel ค่าผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณที่ได้จะ
อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 (เพราะอยู่ในช่วงผลต่างของดัชนีพืชพรรณที่มีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1) โดยการวิเคราะห์ค่าผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณ สามารถ
คำนวณจากข้อมูลดัชนีพืชพรรณปี ที่ต้องการศึกษาเป็นตัว ตั้งและลบด้วย
ข้อมูลเส้นฐาน จะได้ผลเป็นค่าความผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณ
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สัปดาห์ที่ 18 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 21 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 51 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 3 ปี 2563

สัปดาห์ที่ 30 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 33 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 6 ปี 2563

สัปดาห์ที่ 9 ปี 2563

สัปดาห์ที่ 36 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 42 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 45 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 48 ปี 2562

สัปดาห์ที่ 12 ปี 2563
สัปดาห์ที่ 15 ปี 2563
รูปที่ 3 ผลข้อมูลค่าผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณปี 2562 - 2563 รายสัปดาห์

จากผลการดำเนินการจะได้เครื่องมือการติดตามผลกระทบของภัยแล้ง
เมื่อดูจากข้อมูลผิดปกติของดัชนีพืชพรรณที่ได้ โดย วิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลที่
ได้จะส่งผลกระทบในบริเวณกว้าง มีรูปแบบการขยายตัว และส่งผลกระทบ
เป็นระยะเวลายาวนาน รวมไปถึงความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้น ๆ ได้ บริเวณใดที่ค่าผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณเป็น
ลบ บริเวณนั้นในปี 2562 - 2563 จะมีค่าดัชนีพืชพรรณที่น้อยกว่าค่าดัชนี
พืชพรรณในเส้นฐาน (แสดงถึงมีจำนวนหรือความหนาแน่นของพืชที่ลดลง
เนื่อ งจากปรากฏการณ์ ต่า ง ๆ) ในทางกลับ กันหากค่าในบริเวณใดที่ค่า
ผิดปกติของค่าดัชนีพืชพรรณเป็นบวก ทำให้ทราบว่าบริเวณนั้นในปี 2562 2563 จะมีค่าดัชนีพืชพรรณที่มากกว่าค่าดัชนีพืชพรรณในเส้นฐาน (แสดง
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ถึงมีจำนวนหรือความหนาแน่นของพืชที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ ต่าง
ๆ) จากข้อมูลที่วิเคราะห์จะเสนอในรูปแบบสีในแต่ละพิกเซล (pixel) สีที่
แสดงข้อมูลของค่าผิดปกติของข้อมูลดัชนีพืชพรรณได้บ่งบอกถึงผลต่างของ
ค่าดัชนีพืชพรรณระหว่างปีที่ต้องการศึกษากับที่ฐาน โดยปีฐานแทนค่าดัชนี
พืชพรรณที่เป็นไปในช่วงเวลานั้น ๆ ของปี เมื่อประมวลผลต่างแล้ว ค่าที่ได้
จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยค่าจะบ่งบอกถึงความหนาแน่นของพืชพรรณ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยสีแดงถึง สีเหลือง (ค่า -1 ถึง 0) จะบ่งบอกว่าใน
ช่วงเวลานั้น ๆ พืชพรรณที่เจริญเติบโตมีน้อยกว่าปีฐาน (ค่าดัชนีพืชพรรณ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ณ ช่วงเวลานั้น ๆ) ค่าผลต่างเป็นลบในระยะเวลาที่
นาน และบริเวณกว้า งจะสามารถคาดการณ์ ได้ว่าบริเวณนั้น ๆ ประสบ
ปัญหาแห้งแล้งอยู่ จากผลข้างต้น จะเห็นว่า สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 9
ของปี 2562 และสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 15 ของปี 2563 มีพื้นที่สีแดงใน
บริ เ วณกว้ า งและต่ อ เนื ่ อ งยาวนาน อยู ่ ใ นช่ ว งฤดู แ ล้ ง ทำให้ ท ราบถึ ง
ผลกระทบของภัยแล้งว่าส่งผลในช่วงเวลาและบริเวณใดบ้าง (รูปที่ 4)
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3.2 การประมวลผลสถิติรายจังหวัด
หลังจากได้ข้อมูลค่าผิดปกติของดัชนีพืชพรรณรายเดือนแล้วนำข้อมูล
ไปประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี Zonal Statistic (แปลง Grid Layer
ให้เป็น Vector Layer เพื่อใช้เป็นข้อมูลสถิติในพื้น ที่นั้น ๆ) โดยกำหนด
ขอบเขตของ Vector Layer เป็นขอบเขตจังหวัดและขอบเขตอำเภอ เพื่อ
นำเสนอในรูปแบบแผนที่เพื่อง่ายต่อการตีความและวิเคราะห์ข้อมูล โดยผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยของค่าผิดปกติของดัชนีพืช
พรรณรายเดื อ นในของเขตพื ้ น จั ง หวั ด และอำเภอในประเทศไทยโดย
กำหนดค่าผลต่างระดับสูงสุดที่ค่าระดับ -0.06 ถึง -0.04 ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข ้อ มูล จะทำให้ทราบระดับ ความรุนแรงของภัย แล้งในแต่ละ
บริเวณ ดังผลลัพธ์แสดงในรูปที่ 5

ค่าผิดปกติผลต่างดัชนีพืชพรรณราย
ค่าผิดปกติผลต่างดัชนีพืช
จังหวัด
พรรณรายอำเภอ
รูปที่ 5 ค่าผิดปกติผลต่างดัชนีพืชพรรณรายจังหวัดและรายอำเภอ

3.3 ขั้นตอนการติดตามผลกระทบของในฤดูเศรษฐกิจ ปี 2563 ของผลพืช
อ้อย
จากผลข้อมูลในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 3 ของปี 2562 และ ปี 2563 (ช่วง
เดือนมกราคม) ดังรูปที่ 6 คือช่วงรับอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตประจำปี
โดยค่าข้อมูลผิดปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีค่าดัชนีของพืชต่ำ
กว่าปี 2562 โดยสามารถคาดการผลกระทบของความแห้งแล้งได้

รูปที่ 4 แสดงค่า NDVI Anomaly 2562 (Base line 2556 – 2562) สัปดาห์ที่ 2

โดยค่าผิดปกติของข้อมูลดัชนีพืชพรรณสามารถอธิบายปรากฏการณ์
ภัย แล้งได้ (หากในบริเวณใดค่า ผิดปกติข องค่า ดัชนีพ ืชพรรณติดลบใน
บริเวณกว้างและยาวนาน จะสามารถทำให้ทราบถึงพื้นที่และความรุนแรง
ของปัญหาภัยแล้งในบริเวณนั้นได้) เครื่องมือการศึกษาดูค่าความผิดปกติ
ของดัชนีพืชพรรณจึงเป็นอีกเครื่องมือ หนึ่งในการติดตามผลกระทบของภัย
แล้งของประเทศได้
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สัปดาห์ที่ 3 ปี 2562
สัปดาห์ที่ 3 ปี 2563
รูปที่ 6 แสดงค่า NDVI Anomaly 2562 และ 2563
(Base line 2556 – 2562) สัปดาห์ที่ 2

2060

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

โดยจากข้อมูลจากคณะกรรมการบริห ารไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
(TSMC) ได้เผยว่าในปีการผลิต 2562/63 มีผลผลิตอ้อยเข้าหีบหลังประกาศ
ปิดหีบทุกโรงงานทั้งหมด 74.89 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนจาก 130.97 ล้าน
ตัน (ลดลงกว่าร้อยละ 43) จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้ทราบว่า การติดตาม
ผลกระทบของพืชสามารกนำข้อมูลค่าผิดปกติของดัชนีพืชพรรณ เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ได้

4. บทสรุป
ค่า ผิดปกติข องดัชนีพ ืชพรรณมีผลต่า งติดลบสามารถอนุมานได้ว่า
บริเวณที่ปรากฏพืชที่ไม่สมบูรณ์หรือพืชลดลง คือบริเวณที่กำลังประสบภัย
แล้ง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ภัยแล้งจากการตรวจสอบค่า NDVI สามารถบอก
พื้นที่แห้งแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์นัก หากต้องการผลที่แม่นยำขึ้น
จำเป็ น ต้ อ งเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล NDVI ในอดี ต เป็ น ช่ ว งเวลายาว ๆ
โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบแนวโน้มของภัยแล้งเทียบกับดัชนีตัวอื่น ๆ เช่น
NDWI เป็นต้น ในช่วงเวลาเดียวกันก็จะยิ่งทำให้เปรียบเทียบค่าผิดปกติของ
ดัชนีพืชพรรณในพื้นที่มากยิ่งขึ้น การตรวจสอบภัยแล้งด้วยดาวเทียมนั้น
ดาวเทียมไม่สามารถตรวจวัดพื้นที่ประสบภัยแล้งได้โดยตรง การตรวจวัด
พื้นที่ภัยแล้งจำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ทางธรรมชาติในหลายปัจจัย
โดย NDVI เป็นเพียงมิติความสัมพันธ์ระหว่างความสมบูรณ์ของพืชกับความ
แห้งแล้งเท่านั้น
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https://www.gistda.or.th/main/en/node/3681 [สืบค้นเมื่อ 5
พฤษภาคม 2563]
[5] มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558). รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ โครงการ
จัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อย
ของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก 2557/58. สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

[6] ภานุพันธุ์ ไมตรี (2561). การประยุกต์ใช้ดัชนีพืชพรรณ(NDVI)ใน
การศึกษาศักยภาพการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย. ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะ
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.พท.ดร.สรวิศ
สุภเวทย์ ที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา และชี้แนะในการศึกษา
รวมถึงการเขียนบทความครั้งนี้
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยในรอบ 10 ปี
The Analysis of a Change in Temperature of Thailand in 10 Years
อังคณา พุ่มพวง* สรวิศ สุภเวชย์ และ อนุเผ่า อบแพทย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: angkana.pu@rku.th

บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ ได้แ สดงการประมวลผลข้ อ มูล อุ ณ หภูมิ พื้ นผิว ของ
ประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 จากข้อมูลความร้อนพื้นผิว
(land surface temperature) ข้ อ มู ล จากเซนเซอร์ ติ ด ตั้ งบนดาวเที ย ม
ระบบ VIIRS (Suomi NPP) ความละเอี ย ดเชิ งพื้ น ที่ 1 ตารางกิ โลเมตร
แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายพื้นที่ และแสดงการประมวลผลเส้นฐาน
อุ ณ หภู มิ (baseline temperature) สำหรั บ ใช้ ป ระมวลผลค่ า ผิ ด ปกติ
(anormaly) ของอุ ณ หภู มิพื้ น ผิว รายสัป ดาห์ ต่อ เนื่อ งในปี ที่ ป ระเทศไทย
ประสบภัย แล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี เมื่อ ปี 2562 และยังได้แ สดงค่า
ผิดปกติของอุณหภู มิรายสัป ดาห์ต่อ เนื่องในปี 2563 การประมวลผลทุก
ขั้นตอนในการคำนวณข้ อ มูลเส้นฐานอุ ณ หภูมิ จากการศึกษาพบว่า ในปี
พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมมีค่าค่าผิดปกติอุณหภูมิสูงกว่าปี พ.ศ.2562 เฉลี่ย
+0.302 องศาเซลเซียส ซึ่งปีพ .ศ.2563 มีแนวโน้มการเกิดภาวะภัยแล้ง
รุนแรงกว่าปี ก่อ น ตลอดจนค่าผิดปกติรายสัป ดาห์ จากงานวิจัย นี้ ได้ถู ก
นำมาใช้พัฒนาเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ให้นักวิจัยการสำรวจระยะไกลของ
ประเทศไทย ได้น ำไปประยุก ต์ใช้ป ระมวลผลข้อ มูลจากระบบให้ บ ริก าร
ข้ อ มู ล พื้ น ผิ ว อั ต โนมั ติ ข องสำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อ ให้เกิดองค์ความรู้ในการติดตามแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ : ภัยแล้ง,การติดตามภัยแล้ง,ค่าผิดปกติอุณหภูมิ

Abstract
This research displays the processing of land surface
temperature of the Thailand region continuously from 2002 to
2020. This land surface temperature measured from a satellite
system of VIIRS (Suomi NPP) in a 1 km resolution used to build
the baseline temperature and displays a monthly change of
surface temperature of Thailand continuously to the 20 years
drought severity in 2019 and temperature anomaly to 2020.
Every processing procedure, which used to calculate the
baseline temperature and temperature anomaly, is built as a
tool for Thai researchers. Besides, researchers to process the

land surface temperature data from the automated service of
the Geo-Informatics and Space Technology Development
Agency in which building more knowledge to monitor and
resilience the drought severity in the future. The detail of the
use of a tool already explains in the conclusion of the paper.
Keywords: Drought, Drought Monitoring, Temperature Anomaly

1. คำนำ
อุณ หภูมิทั่ วโลกที่เพิ่มสูงขึ้ น ในแต่ละปี อ ย่า งมีนัย สำคัญ เนื่อ งมาจาก
ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึง
ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรม
ซึ่งความแห้ งแล้ งที่ ม ากขึ้ น ส่งผลให้ เกษตรกรได้ รับ ความเดื อ ดร้อ นเป็ น
จำนวนมากเนื่อ งจากฝนทิ้งช่ว ง ปริมาณน้ำไม่เพีย งพอต่อความต้องการ
เพาะปลูก รวมทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตลด
น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ประเทศไทยเผชิญ ปัญ หาภัยแล้งที่
รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี [7] ทำให้ ฝนทิ้งช่วง ฤดูร้อ นยาวนานกว่าปกติ
พื้นที่เพาะปลูกเสียหายกว่า 5.2 ล้านไร่ พื้นที่ที่พบความเสียหายมากที่สุด
คือ ข้าว คิดเป็น 4.3 ล้านไร่ [8] หรือร้อยละ 82.69 ของพื้นการเกษตรที่
ได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งในอนาคตภัยแล้งและอุณหภูมิจะมีแนวโน้มที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเปรียบเทียบว่าในปีที่สนใจมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่หรือประสบ
ปั ญ หาภัย แล้งหรือ ไม่ ถ้ าทำการวิเคราะห์ โดยการเปรีย บเที ย บอุ ณ หภูมิ
ระหว่างอุณหภูมิปีที่สนใจกับปี ก่อนหน้า ผลลัพ ธ์ที่ได้จะไม่สามารถนำมา
วิเคราะห์ร่วมกับอุณหภูมิของปีอื่น ๆ ได้ เนื่องจากไม่มีจุดอ้างอิงที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ร่ว มกัน ดั งนั้ นจึ งมีค วามจำเป็ น ต้อ งสร้างเส้นฐานอุ ณ หภู มิ ซึ่ ง
เปรียบเสมือนจุดอ้างอิงเพราะมาจากการเฉลี่ยของอุณหภูมิเป็นระยะเวลา
หลายปี งานวิจัยนี้ได้สร้างเส้นฐานอุณหภูมิเป็นระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2556 ถึง
2561) โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ
VIIR (Suomi NPP) จากระบบให้ ป ระมวลผลเพื่อ การหาพื้ นที่เสี่ย งภาวะ
แห้ งแล้ งแบบอั ต โนมั ติ ข องสำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อวิเคราะห์ป ริมาณอุ ณหภูมิข องปี พ.ศ.
2562 เมื่อเทียบกับเส้นฐานอุณหภูมิ เนื่องจากในปีดังกล่าวประสบปัญหา
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ภัยแล้งที่ รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี และเพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มภัยแล้ง
ของปี พ.ศ.2563 ว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่

2. เส้นฐานอุณหภูมิ

The 25th National Convention on Civil Engineering
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281 ภาพ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึ ง 2561 และสำหรับ การวิเคราะห์ ค่ า
ผิดปกติของปี พ.ศ. 2562 รวม 45 ภาพ ซึ่งทุกภาพมีขนาดความละเอียด
เชิงพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทย
4.2 การประมวลผล

เส้นฐานอุณหภูมิ คือ จุดอ้างอิงของอุณหภูมิโดยมาจากการคำนวณหา
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอุณหภูมิของพื้นที่ที่สนใจเป็นระยะเวลานานหลายปี [1]
ซึ่ งค่า เฉลี่ ย ดั งกล่ าวถื อ ว่า เป็ น ค่ า อุ ณ หภู มิ ป กติ (normal temperature)
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าอุณหภูมิที่สนใจมีก ารเบี่ ยงเบนออกจากเส้น
ฐานในปริมาณเท่าใด ค่าความแตกต่างนี้เรียกว่า ค่าผิดปกติอุณหภูมิ

3. ค่าผิดปกติอุณหภูมิ
การคำนวณปริมาณความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของปีที่สนใจหรือ
อุณหภูมิแท้จริง (absolute temperature) ที่วัดได้จากเครื่องมือ กับ
จุดอ้างอิงหรือเส้นฐานอุณหภูมิ เรียกว่า ค่าผิดปกติอุณหภูมิ ถ้าผลต่างมีค่า
เป็น ลบ หมายถึง ปีนั้นมีอุณหภูมิเย็นลงกว่าอุณหภูมิอ้างอิง ในทางกลับกัน
ถ้ามีค่าเป็น บวก หมายถึง ปีนั้นมีความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิอ้างอิง [4]
โดยเฉพาะในกรณีที่ค่าผลต่างในเชิงบวกมีค่ามากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงภัย
แล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
ค่าผิดปกติ เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดที่ได้รับการยอมรับและนำมาศึกษา
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศอย่างแพร่หลาย เช่น การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยแล้งในศตวรรษที่ 21 ณ รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา [3] ที่วิเคราะห์ภัยแล้งจากการคำนวณ
ค่าผิดปกติของอุณหภูมแิ ละค่าผิดปกติของปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ปี ค.ศ.1895
ถึง 2014 พบว่าในปี ค.ศ.2014 รัฐแคลิฟอร์เนียมีสภาพอากาศร้อนและแห้ง
แล้งมากที่สุด

4. ข้อมูลและการประมวลผล
4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล
ระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งแบบอัตโนมัติ
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
มีจุดประสงค์เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว
อี ก ทั้งมี ระบบผลิตแผนที่ ก ลางออนไลน์เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจ แต่ก าร
วิเคราะห์ปัญหาภัยแล้งนั้นจะต้องทำการพิจารณาจากเส้นฐานอุณหภูมิซึ่ง
ยั งไม่ มี ในระบบดั งกล่ า ว งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ จั ด ทำการสร้ า งเส้ น ฐานเพื่ อ
วิเคราะห์ ค วามเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ เนื่ อ งจากระบบมี ฐานข้ อ มู ล
อุณหภูมิพื้นผิวรายวันและรายสัปดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VIIRS
(Suomi-NPP) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ข้อมูล
รายสั ป ดาห์ เนื่ อ งจากมี ค วามเพี ย งพอที่ จ ะทำให้ เห็ น รายละเอี ย ดและ
แนวโน้มของการเปลี่ย นแปลงอุณหภูมิ โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดจำนวน 326
ภาพ แบ่งข้ อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้ อมูลสำหรับ สร้างเส้นฐาน จำนวน

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อ มูลและการประมวลผลของงานวิจัย นี้ใช้
วิ ธี ก ารเขี ย นอั ล กอริทึ ม ด้ ว ยภาษาไพธอน เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวกใน
ประมวลผลข้ อ มู ลที่ มี ป ริม าณมากแบบอั ตโนมัติ ซึ่งขั้ นตอนการทำงาน
ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
อุณหภูมิพื้นผิว 2. เฉลี่ยอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ 3. สร้างข้อมูลอุณหภูมิ
เส้นฐาน และ 4. คำนวณค่าผิดอุณหภูมิปกติปี พ.ศ. 2562 ดังรูปที่ 1
(1) ตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว รายสัปดาห์
W01 – W52 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 - 2563

(2) เฉลี่ยอุณหภูมิพื้นผิว <WI2013-2018>
เมื่อ I = 1,2,3,…,51 (สัปดาห์)
(3) ข้อมูลอุณหภูมิเส้นฐาน 2556 – 2561
(WIbaseline)

(4) คำนวณค่าอุณหภูมิผิดปกติ 2562
WIanomaly = (WI2019 – WIbaseline)

รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการประมวลผล

4.1.1. ตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมพิ ื้นผิว รายสัปดาห์ W01 –
W52 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 - 2563
เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ว่าพบว่า
ชื่อของข้อมูลและระบบการเข้าถึงข้อมูลมีความแตกต่างกัน สามารถจำแนก
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2559 เป็นข้อมูลที่ได้
จากระบบ LP DAAC (Land Process Distributed Active Centre) ของ
NASA และ 2. ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 ได้มาจากการผลิตของ
สถานีรับ สัญ ญาณภาคพื้ นดิน ที่ อ ำเภอศรีราขา จั งหวัดชลบุ รี เนื่อ งจาก
ระบบไฟล์ที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อการประมวลผลแบบอัตโนมัติ ทำให้
ต้อ งมี ก ารจั ด ระบบไฟล์ ให้ เป็ น ชื่อ เดีย วกัน ก่ อ นเพื่ อ ให้ โปรแกรมไพธอน
สามารถจัดเรียงลำดับเวลาของข้อมูลได้
ในหนึ่งภาพครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศมีข้อมูลจำนวน 1,300
แถว และ 1,900 หลัก รวมมีจำนวนจุดภาพทั้งสิ้น 2.47 ล้านจุดต่อสัปดาห์
ในการประมวลผลเส้ นฐานจะต้ อ งแยกพิ จ ารณารายจุ ดภาพจากข้ อ มู ล
ทั้งหมด 281 ภาพ (ปี พ.ศ. 2556 – 2561) หรือกว่า 649 ล้านจุด ซึ่งเป็น
ปริ ม าณข้ อ มู ล ที่ มี ข นาดใหญ่ ดั ง นั้ น จะต้ อ งทำการพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม ที่
สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
4.1.2. เฉลี่ยอุณหภูมิพื้นผิว <WI2013-2018> เมื่อ I = 1,2,3,…,51
(สัปดาห์)
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การเฉลี่ยข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
ถึง 2561 เป็นระยะเวลาจำนวน 6 ปี สามารถทำได้โดยการคำนวณผลบวก
แยกรายจุดและหารด้วยจำนวนจุดภาพที่มีข้อมูล
เมื่อ พิจ ารณาข้อ มูลในแต่ละจุ ดภาพจะพบว่า บางจุดภาพมีค่า
เท่ า กั บ -9999 หมายถึ ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ซึ่ งเป็ น ผลมาจากมี เมฆปกคลุ ม ใน
ช่วงเวลาที่ดาวเทียมบันทึกภาพหรือเกิดข้อขัดข้องของระบบรับสัญญาณที่
สถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน อำเภอศรีราชา ซึ่งในการคำนวณจะต้องทำการ
กำจัดข้อมูลเหล่านี้ออกไปเสียก่อนจึงจะสามารถนำมาคำนวณหาผลบวกได้
จำนวนปีที่นำมาหารเพื่อหาค่าเฉลี่ยนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่
จะทำให้ค่าเฉลี่ย มีความถูก ต้อ งแม่นยำ ถ้ าข้อ มูลในจุดนั้นมีค่าครบทุกจุ ด
เท่ากับจำนวนปี (ไม่มีเมฆบดบั ง) ดังนั้นค่า N (จำนวนข้อมูลที่มี) จึงมีค่า
เท่ากับ 6 แต่เนื่องจากในแต่ละจุดภาพอาจมีข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวสัปดาห์ไม่
ครบทุ ก ปี จึ งไม่ส ามารถกำหนดค่า N = 6 (N หมายถึ ง จำนวนข้ อ มูลมี
ข้อมูล) สำหรับทุกกรณีได้ อีกทั้งถ้ามีข้อมูลมีค่าเป็น -9999 จะทำให้ค่า N
ลดลง เพราะไม่นำค่าข้ อ มูลมาพิจ ารณา ดังนั้น ค่า N ในแต่ ละจุดจะมีค่า
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มี
ดังนั้นค่าอุณหภูมิพื้นผิวรายจุดภาพและจำนวนปีที่มีข้อมูลเพื่อ
นำมาหาค่าเฉลี่ยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนำมาคำนวณเพราะว่า
ถ้านำค่าที่ไม่ถูกต้องมาคำนวณจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้และการประมวลผลเส้น
ฐานเกิดความผิดพลาดได้ เมื่อทำการคำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายจุดของ
สัป ดาห์ แ รกเรีย บร้อ ยแล้ว จากนั้นทำการคำนวณวนซ้ำ แบบเดิม จนครบ
ทั้งหมด 51 สัปดาห์
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กับค่าอุณหภูมิเส้นฐานที่เป็นอุณหภูมิอากาศในหน่วยเซลเซียสได้ จึงต้องทำ
การแปลงให้ อ ยู่ ใ นระบบเดี ย วกั บ เส้ น ฐานก่ อ นถึ ง จะสามารถนำมา
เปรียบเทียบกันได้ โดยใช้สมการเช่นเดียวกับข้อ 4.1.3.

5. ผลการวิจัย
จากการประมวลผลได้ ผ ลลั พ ธ์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ
1. เส้นฐานอุณหภูมิอากาศ 2. ค่าผิดปกติของปีพ.ศ. 2562 3. ค่าผิดปกติ
ของปีพ.ศ. 2563 4.ความสัมพันธ์ของค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2562 และ 2563
กับเส้นฐาน เนื่องจากผลลัพธ์ทั้ง 51 สัปดาห์ (หรือ 51 ข้อมูลภาพ) สามารถ
แบ่ ง รูป แบบการเปลี่ ย นแปลงออกเป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ งานวิ จั ย นี้ จึ งขอ
แสดงผลข้ อ มู ล แต่ พ อสั งเขป ณ สั ป ดาห์ ที่ 1, 5, 10,...,40,45 และ 50
ตามลำดับ จำนวนทั้งหมด 11 สัปดาห์ ดังต่อไปนี้
5.1. อุณหภูมิเส้นฐาน
ตัวอย่างอุณหภูมิเส้นฐานของสัปดาห์ที่ 1, 5, 10,...,50 ดังรูปที่
2 พบว่า อุณหภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ในช่วง 20 - 29 องศาเซลเซียส
โดยที่พื้นที่สีฟ้าหมายถึงพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและพื้นที่สีแดงหมายถึงพื้นที่ที่มี
อากาศร้อน

4.1.3. ข้อมูลอุณหภูมิเส้นฐาน พ.ศ.2556 ถึง 2561 (WIbaseline)
นำข้ อ มู ล เฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว รายจุ ด ที่ ได้ จ ากข้ อ 4.1.2. มา
คำนวณให้ เป็ นค่า เฉลี่ย อุณ หภูมิอ ากาศในหน่วยองศาเซลเซีย สเพื่อ สร้า ง
ข้อมูลอุณหภูมิเส้นฐานใหม่ โดยใช้สมการแปลง Y=0.1831X-31.2426 โดย
ที่ X หมายถึ ง อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว หน่ ว ยเคลวิน และ Y หมายถึ ง อุ ณ หภู มิ
อากาศหน่วยเซลเซียส จากงานวิจัย [6] คำนวณในแต่ละจุดภาพจากนั้นทำ
การบันทึกเป็นข้อมูลเส้นฐานอุณหภูมิอากาศ (.tif) เพื่อใช้ในการพิจารณา
และการวิเคราะห์ ก ารเปลี่ย นแปลงของอุ ณ หภูมิอ ากาศที่มัก จะนำมาใช้
วิ เค ร า ะ ห์ กั บ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ เช่ น ก า ร ค า ย ร ะ เห ย น้ ำ ข อ ง พื ช
(evapotranspiration) เป็นต้น
4.1.4. คำนวณค่าอุณหภูมิผิดปกติ พ.ศ.2562 WIanomaly =
(WI2562 – WIbaseline)
การประมวลผลเส้นผิดปกติอุณหภูมิ เป็นการหาค่าผลต่างราย
จุดระหว่างอุณหภูมิอากาศของปีพ.ศ. 2562 กับเส้นฐานอุณหภูมิ เพราะว่า
อุณหภูมิเส้นฐานของแต่ละจุดภาพที่ประมวลได้จะเป็นจุดอ้างอิงที่จะเป็นตัว
บ่งบอกว่าอุณหภูมิของปีพ.ศ. 2562 มีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงจากเส้น
ฐานในปริมาณเท่าใด ถ้าผลต่างเป็น ค่าบวก หมายถึง อุณหภูมิอากาศของปี
พ.ศ. 2562 มีอุณหภูมิสูงกว่าเส้นฐาน และ ค่าลบ หมายถึงอุณหภูมิอากาศ
ของปี พ.ศ. 2562 มีอุณหภูมิต่ำกว่าเส้นฐาน แต่ว่าข้อมูลอุณหภูมิของปีพ.ศ.
2562 เป็นข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวหน่วยเคลวิน ทำให้ยังไม่ สามารถหาผลต่าง
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รูปที่ 2 ตัวอย่างของอุณหภูมเิ ส้นฐาน ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2556 ถึง 2561
(หน่วย: องศาเซลเซียส)

5.2.ค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2562
ตัวอย่างค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศของสัปดาห์ที่ 1, 5, 10,..,50
เนื่องจากข้อมูลอุณหภูมิบางสัปดาห์ของปีพ.ศ. 2562 มีไม่ครบสมบูรณ์ทุก
สั ป ดาห์ ข้ อ มู ล ที่ ข าดหายไปเนื่ อ งจากการขั ด ข้ อ งที่ ส ถานี รับ สั ญ ญาณ
ภาคพื้นดิน ได้แ ก่ ข้ อมูลของสัป ดาห์ ที่ 24,25,และ 40 เป็ นต้น ทำให้ ไม่
สามารถประมวลผลค่าผิดปกติข องสัป ดาห์ดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้วิจัย จึ งได้
นำเสนอข้อมูลผิดปกติของสัปดาห์อยู่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ขาดหายไปมาก
ที่สุด ดังรูปที่ 3
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W10

W15

W50
W19
รูปที่ 4 ตัวอย่างของค่าผิดปกติอุณหภูมิของปี พ.ศ.2563
(หน่วย: องศาเซลเซียส)

รูปที่ 3 ตัวอย่างของค่าผิดปกติอุณหภูมิของปี พ.ศ.2562
(หน่วย: องศาเซลเซียส)

5.3.ค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2563
ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ
VIIRS (Suomi-NPP) จากระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้ง
แล้งแบบอัตโนมัติของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) มีข้อมูลของปีพ.ศ.2563 ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงปัจจุบัน
(พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ทั้งหมด 19 ข้อมูลภาพ (19 สัปดาห์) ซึ่งในที่นี้
ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลค่าผิดปกติของสัปดาห์ที่ 1, 5, 10, 15 และ 19 ดัง
รูปที่ 4

W01

5.4. ความสัมพั นธ์ข องค่า ผิดปกติปี พ .ศ. 2562 และ 2563 กับ เส้นฐาน
อุณหภูมิอากาศ
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศปี
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายสัปดาห์ จำนวน 51 สัปดาห์ , ค่า
ผิดปกติอุณหภูมิอากาศปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลอุณหภูมิรายสัปดาห์ จำนวน
19 สัปดาห์ และเส้นฐานอุณหภูมิอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ถึง 2561 ดังรูป
ที่ 5

W05
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2562 และ 2563 กับเส้นฐานอุณหภูมิ
อากาศ
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วิจารณ์ผลและสรุปผล

เอกสารอ้างอิง

ในรูปที่ 2 ผลลัพธ์มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
3 รูปแบบ สอดคล้องกับฤดูกาลของประเทศไทย คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว ซึ่งรูปแบบของฤดูร้อนจะแสดงผลเป็นสีเหลือง-ส้ม ฤดูฝนแสดงผล
เป็นสีฟ้า-เขียว และฤดูหนาวแสดงผลเป็นสีเหลือง-เขียว อุณหภูมิของ
ประเทศไทยตลอดทั้งปีอยู่ในช่วง 20 ถึง 29 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายวันของกรมอุตุนยิ มวิทยาเพราะที่ได้มาจากค่าเฉลีย่
อุณหภูมิทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่ได้มีค่าไม่สูงมาก
นัก
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จากรูปที่ 3 ค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศของปี พ.ศ. 2562 เทียบ
กับเส้นฐาน (พ.ศ. 2556 ถึง 2561) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ทวั่ ทุกภาคของ
ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นตลอดทั้งปี >0.0 ถึง +3 องศาเซลเซียส จาก
เส้นฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงวิกฤตความร้อนของประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัย
แล้งที่รุนแรงในปี พ.ศ. 2562
จากรูปที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศของปี
พ.ศ. 2563 เทียบกับเส้นฐาน (พ.ศ. 2556 ถึง 2561) มีค่าอยู่ในช่วง >0.0
ถึง +5.0 องศาเซลเซีย ส ซึ่งค่า มากกว่าค่า ผิดปกติข องปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
สอดคล้องกับกราฟความสัมพันธ์ค่าผิดปกติอุณหภูมิของปี พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ณ ช่วงเวลาเดียวกันคือ สัปดาห์ที่ 1 ถึง
สัปดาห์ที่ 19 ของแต่ละปี แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมมี
ค่า ค่าผิดปกติอุ ณ หภูมิสูงกว่าปี พ.ศ.2562 ไม่มาก เฉลี่ย +0.302 องศา
เซลเซียส แต่ค่าเฉลี่ยผิดปกติอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงในปีพ.ศ.2563 มี
แนวโน้มการเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงกว่าปี พ.ศ.2562

7.ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้สร้างเส้นฐานอุณหภูมิจากข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 ปี
อุณหภูมิพื้นผิวรายสัป ดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VIIR ซึ่งองค์การ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาโลก (the World Meteorological Organization) ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่า เส้นฐานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ควรสร้างจากข้อมูลเป็นระยะเวลา 30 ปี [2] ในอนาคตจะทำประมวลผล
ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
เพื่อสร้างเส้นฐานมีระยะเวลาที่มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์ก ารมหาชน) ที่อ นุเคราะห์ ข้อ มูลภาพถ่า ยดาวเทีย ม
ระบบ VIIR (Suomi NPP) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
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การปรับปรุงวิธีการจำแนกพรรณไม้ในเมืองด้วยภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง
ด้วยการใช้รูปตัดตามแนวลองจิจูด และข้อมูลเสริมจากการสำรวจด้วยไลดาร์ทางอากาศ
Improving Urban Tree Species Classification from High-Resolution Aerial Imagery
by Using Longitudinal Profiles and Ancillary Data from Airborne Lidar
สุภาภรณ์ รักษาล้ำ1,* ชัยโชค ไวภาษา2,*
1,2
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การบริหาร
จัดการและติดตามต้นไม้ในเขตเมืองที่ยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ต้นไม้ให้ประโยชน์อย่างมากในทุกด้านไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และ
ปัจจุบันการอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทย มีพื้นที่สีเขียว
เฉลี่ย ต่อ คนต่ำกว่ามาตราฐาน ดังนั้นการศึกษาเรื่อ งการกระจายตัวของ
ต้นไม้ และการจำแนกพรรณไม้ในพื้นที่เมืองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงวิธีการจำแนกพรรณไม้ในเมืองด้วย
ภาพถ่ า ยทางอากาศ DMC ด้ ว ยวิ ธี ก ารจำแนกแบบต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ
(Decision Tree) โดยใช้รูปตัดตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles)
และข้ อ มูลเสริมจากการสำรวจด้วยไลดาร์ (LiDAR) ทางอากาศ ในพื้ นที่
ศึกษาบริเวณสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 กรุ งเทพมหานคร พบว่าวิธีการ
ดังกล่าวสามารถจำแนกต้นไม้ที่มีความซับซ้อน ในลักษณะต้นเดี่ยวและกลุ่ม
ได้จริง โดยให้ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) 83.34 % และ
มีค่าสถิติแค็ปปา (Kappa Statistics) 0.833 ขึ้นไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการจำแนกต้นไม้ในเมืองพื้นที่อื่นๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองในเขตร้อนชื้นให้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การจำแนกพรรณไม้, เมือง, ภาพถ่ายทางอากาศ, ไลดาร์, รูปตัด
ตามแนวลองจิจูด

Abstract
The observation and sustainable management of tree has
always been vital and challenging for urbanized areas as it
plays an important role in all aspects. According to the World
Health Organization (WHO), Thailand has an average green
space per capita lower standard. Therefore, the study of the
distribution of trees and the classification of tree species in the
urban area is extremely important. This paper presents an
urban tree species classification from high-resolution aerial

imagery using decision tree method, longitudinal profiles, and
additional data from airborne lidar. Found that, the
classification by using both data sources can improve the
accuracy That providing overall accuracy is 83.34% and has a
Kappa Statistics 0.833 or more. Also, the trees’ classification is
more useful for separation in other urban areas and this can be
used for tree management in tropical cities.
Keywords: tree species classification, urban, high-resolution
aerial imagery, LiDAR, longitudinal profiles

1. ที่มาและความสำคัญ
จากการพัฒนาของโลกในแต่ละด้านได้นำพาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในทุก
ประเทศมีความเป็นเมืองเพิ่มชึ้นเรื่อยๆ แต่ในทางกลับกันป่าไม้ และต้นไม้
กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการและติดตามต้นไม้ในเมืองอย่าง
ยั่งยืนจึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองทั่วโลก ซึ่ง
ต้นไม้ในเขตเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับปรุงระบบ
การจัดการต้นไม้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้อง
กั บ สภาพต้ น ไม้ ใ นเขตเมื อ ง และความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประโยชน์ในการจัดการ การพัฒนา และการวางแผนการจัดการเมืองที่ดี ซึ่ง
ต้นไม้ในเขตเมืองนั้นมีความสำคัญและให้ประโยชน์อย่างมากในทุกด้าน ไม่
ว่ า จะเป็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบนิ เวศวิ ท ยา สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
เศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon
Footprint) สูงสุดเป็นอันดับ 22 ของโลก (Moran, 2019) และข้อมูลจาก
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 ระบุ ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีป ระชากรเมื อ งจำนวน
22.42 ล้านคน หรือ 31.44% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่เมืองและเทศบาล เป็นผลให้มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ างเพิ่มขึ้น
และพื้นที่เกษตรกรรมลดลง (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ, 2561) ดังนั้นเมื่อ ประชากรเพิ่ มขึ้ นในเขตเมือ ง การบริห าร
จั ดการป่ าไม้ จึ งจำเป็ น อย่า งยิ่ง เพื่ อ ช่ว ยสร้า งระบบนิเวศที่ดี มี ก ารผลิ ต
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ออกซิเจนและดูดซับคาร์บ อนไดออกไซด์ที่เพีย งพอ ซึ่งต้นไม้ในเขตเมือ ง
หรื อ ต้ น ไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด มี ค วามสามารถในการผลิ ต ออกซิ เจนและดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่างกัน การศึกษาเรื่องการกระจายตัวของต้นไม้ และ
การจำแนกพรรณไม้ในพื้นที่เมืองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
เพื่อ แก้ไขปัญ หาดังกล่าวได้มีการเสนอวิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีรูปตัด
ตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles) ของภาพถ่ายทางอากาศความ
ละเอียดสูงหลายช่วงคลื่น มาใช้ในการจำแนกประเภทของต้นไม้ในเขตเมือง
โดยมีแนวคิดว่า ขนาด รูปร่าง ทรงพุ่ม และสีของใบไม้ แต่ละชนิดมีผลต่อ
ค่ า การสะท้ อ นที่ ต่ า งกั น จึ งทำการเก็ บ ค่ า การสะท้ อ นรู ป ตั ด ตามแนว
ลองจิจูดแล้วนำมาจำแนกต้นไม้ในลักษณะต้นเดี่ยวในระดับพรรณไม้ โดย
วิ เคราะห์ ท างเรขาคณิ ต ร่ ว มกั บ การจำแนกด้ ว ยวิ ธี ต้ น ไม้ ก ารตั ด สิ น ใจ
(Decision tree) พบว่า มี ค วามแม่ น ยำในการจำแนกชนิ ด ของพื ช สู งถึ ง
75% (Zhang & Hu, 2012) โดยพื้นที่ศึกษาที่ประเทศแคนนาดา ซึ่งเป็ น
พื้นที่ที่มีอากาศหนาว และจากการศึกษาดังกล่าวใช้กับต้นไม้ที่เป็นลักษณะ
ต้นเดี่ยวเท่านั้น ต่อมา อาษิฐ (2557) ได้นำแนวคิดของ Zhang และ Hu
มาทำการจำแนกต้นไม้ในเมือ งในระดับ สายพันธ์ในพื้นที่เขตร้อน โดยใช้
พื้นที่ศึกษาคือ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร โดยทำการจำแนกพืชที่มี
รูปร่างทางเรขาคณิตแตกต่างกัน 3 ชนิด คือ หูกระจง พืชวงศ์ปาล์ม และ
จามจุรี จากการจำแนกแสดงให้เห็นว่า การใช้รูปตัด Longitudinal Profile
ในการจำแนกช่วยให้สามารถจำแนกพืชเขตร้อนในพื้นที่เมืองได้ค่าความ
ถูกต้องโดยรวมถึง 89% (อาษิฐ ลาภพระแก้ว, 2557)
ดั งนั้ น การศึ ก ษาในครั้งนี้ จ ะนำเอาวิธี ก ารจำแนกด้ ว ยวิ ธีต้ น ไม้ ก าร
ตัดสินใจของ อาษิ ฐ (2557) มาปรับปรุงเพื่อ ให้ จำแนกได้ความถูก ต้อ งที่
สูงขึ้ นด้วยการใช้ข้ อมูลเสริมจากจากการสำรวจด้ว ย LiDAR ทางอากาศ
พื้นที่ศึกษาคือ บริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร โดยทำการจำแนก
พืชที่มีรูปร่างทางเรขาคณิตที่ซับซ้อน 5 ชนิด ในลักษณะต้นเดี่ยวและกลุ่ม
และรายงานค่าความถูกต้องของการจำแนกเพื่อยืนยันผลการทดลอง
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ในช่ ว งคลื่ น สี แ ดง (Red Band) และคลื่ น อิ น ฟาเรดระยะใกล้ (NearInfrared Band) ดังสมการที่ (1)
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

(1)

(𝑁𝐼𝑅−𝑅)
(𝑁𝐼𝑅+𝑅)

โดยที่ 𝑁𝐼𝑅 คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดระยะใกล้ (NearInfrared Band)
𝑅

คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นสีแดง (Red Band)

3.2 การวิเคราะห์รูปตัดตามแนวลองจิจูด
การจำแนกต้นไม้ด้วยวิธีรูปตัดตามแนวลองจิจูด จะทำการตรวจสอบ
ความยาวของเส้นตัดเรือนยอดของต้นไม้ตามแนวลองจิจูดตามแนวคิดที่ว่า
ขนาด รูปร่าง ทรงพุ่ม มีผลทำให้ค่าการสะท้อนต่างกันดังรูปที่ 1 ดังนั้นจึง
ทำการเก็ บ ค่า การสะท้ อ นของเรื อ นยอดของต้ น ไม่ แ ต่ ล ะชนิ ด ตามแนว
ลองจิจูดด้วยวิธีวัดตามแนว Sun Azimuth Angle ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2
และนำมาวิเคราะห์โดยใช้หลักทางเรขาคณิต เพื่อจำแนกต้นไม้ (Zhang &
Hu, 2012)

2. วัตถุประสงค์

รูปที่ 1 ลักษณะรูปตัดตามแนวลองจิจดู ของพืช 6 ประเภท จากการทดลอง
ของ Zhang & Hu (2012)

เพื่อปรับปรุงวิธีการจำแนกต้นไม้ระดับสายพันธุ์ ในเมืองด้วยภาพถ่าย
ทางอากาศความละเอี ย ดสู ง หลายช่ ว งคลื่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารจำแนกแบบ
Decision Tree โดยใช้รูป ตัดตามแนวลองจิ จู ด (Longitudinal Profiles)
ความซับ ซ้อ นของเส้น รูป ตัด ตามแนวลองจิ จู ด และข้ อ มูลเสริมจากการ
สำรวจด้วย LiDAR ทางอากาศ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Indices)
ค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized Difference
Vegetation Index, (NDVI))นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพ ร่ ห ลายมากที่ สุ ด ใน
Vegetation Indices (Xue & Su, 2017) เป็ นการจำแนกด้วยอั ตราส่ว น
ช่วงคลื่น โดยช่วงของค่าของดัชนี NDVI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยเก็บค่าการ
สะท้อนจากพื้นสีเขียวที่ปกคลุมพื้นที่มาคำนวณหาค่าการสะท้ อนพลังงาน

รูปที่ 2 วิธวี ัดตามแนว Sun Azimuth angle

ต่อมา อาษิฐ ได้นำแนวคิดการวิเคราะห์ด้วยวิธีรูปตัดตามแนวลองจิจูด
มาใช้ ในการจำแนกต้ น ไม้ ในเมื อ งเขตร้ อ นชื้ น ซึ่ งพื ช มี ลั ก ษณะที่ ต่ า งกั น
หลังจากที่ท ำการวิเคราะห์ ด้ วยวิธีรูป ตัดตามแนวลองจิ จู ด อาษิ ฐทำการ
วิเคราะห์ด้วยสมาการโพลิโนเมียลอันดับที่ 2 โดยกำหนดเงื่อนไขดังรูปที่ 3
และผลลัพธ์ที่ได้ดังรูปที่ 4
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จากกรมแผนที่ทหาร เพื่อนำมาหาค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมล
ไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index : NDVI) ดังรูปที่ 6

รูปที่ 3 แผนผังวิธตี ้นไม้การตัดสินใจ (Decision tree) จากการทดลองของ อาษิฐ
ลาภพระแก้ว (2557)

รูปที่ 6 ภาพถ่ายทางอากาศ DMC บริเวณพื้นที่ศกึ ษา

3.5 คุณสมบัติของไลดาร์ LiDAR ทางอากาศ
รูปที่ 4 ลักษณะรูปตัดตามแนวลองจิจดู ของต้นจามจุรี ต้นหูกระจง
และต้นไม้วงศ์ปาล์ม จากผลการทดลองของ อาษิฐ ลาภพระแก้ว (2557)

3.3 การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขาหรือวิธีตน้ ไม้ตัดสินใจ (Decision tree)
วิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นวิธีการที่ใช้โครงสร้างต้นไม้มา
แสดงเป็นแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและผลลัพธ์ที่เป็นไป
ได้ เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถใช้เลือกและจัดอันดับตัวแปรเพื่อจำแนก
ระหว่างตัวเลือกที่ต้องการ (Belgiu & Drăgu, 2016) มีลักษณะโครงสร้าง
คล้ายต้นไม้ซึ่งโครงสร้าง หรือกิ่งก้านของเงื่อนไขการตัดสินใจจะแคบลง
เรื่อย ๆ เพื่อให้เข้าใกล้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่สุด ข้อดีของแผนผังการตัดสินใจ
มีลักษณะโครงสร้างที่ง่ายต่อการใช้งานดังรูปที่ 5

การศึ ก ษานี้ จ ะใช้ข้ อ มู ล Point Cloud บริเวณสวนหลวง ร.9 ถนน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ร. 9 แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
10250 สำรวจด้ว ยเทคโทโลยี Light Detection and Ranging : LiDAR
ทางอากาศ พ.ศ. 2559 จากสำนัก งานพั ฒ นาเทคโนโลยีอ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ โดยมีจำนวน Point Cloud ทั้งหมด 5,411,091 จุด มีความ
หนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1.231 จุดต่อตารางเมตร มีค่า Box Dimensions ที่
X: 2391.19, Y: 2388.75, Z: 415.758 ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ข้อมูลไลดาร์ LiDAR ทางอากาศ บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา

3.6 การตรวจสอบผลการจำแนก
รูปที่ 5 ตัวอย่างโครงสร้างวิธตี ้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)

3.4 คุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพทางอากาศ DMC
การศึ ก ษานี้ ใช้ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยทางอากาศเชิ งเลขความละเอี ย ดสู ง
บริเวณสวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ร.9 แขวงสวนหลวง เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 บันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ DMC มาตรา
ส่วน 1: 15,000 มีความละเอียดจุดภาพ 18 x 18 เซนติเมตร พ.ศ. 2560

การตรวจสอบการจำแนกด้วยวิธี Classification Error Matrix โดย
การสร้างตาราง Error Matrix แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำแนกและข้อมูลได้จากการสำรวจจริง โดยแบ่งเป็นค่า
ความถู ก ต้ อ งโดยรวม (Overall accuracy) ค่ า ความถู ก ต้ อ งของผู้ ผ ลิ ต
(Producer’s accuracy หรือ Omission error) และค่าความถูกต้องของ
ผู้ ใช้ (User’s accuracy หรือ Commission error) และค่ า สถิ ติ แ ค็ ป ปา
(Kappa Statistics)
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงชนิดต้นไม้

4.1 พื้นที่ศึกษาและต้นไม้ที่สนใจ

ต้นจามจุรี

Samaneasaman (Jacg.) Merr.

15

ต้นพิกลุ

Mimusops elengi

12

ต้นไม้วงศ์ปาล์ม

Palmae หรือ Arecacae

18

ต้นหางนกยูง

Caesalpinia Pulcherrima
Terminalia Ivorensis

11

ชนิดต้นไม้

พื้ น ที่ ศึ ก ษาสำหรั บ งานวิ จั ย นี้ คื อ บริ เวณสวนหลวง ร.9 ซึ่ ง เป็ น
สวนสาธารณะหรือสวนนานาชาติ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวาย เนื่องในศุภมงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศัก ราช 2530 ซึ่งเป็ น
สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 500
ไร่ ตั้ ง อยู่ ที่ ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ร. 9 แขวงสวนหลวง เขตประเวศ
กรุ ง เทพมหานคร 10250 ภายในสวนหลวง ร.9 ประกอบด้ ว ยสวน
นานาชาติสอดแทรกอยู่ 7 ชาติ ได้แก่ สวนจีน สวนญี่ปุ่น เป็นสวนของโลก
ภาคตะวัน ออก สวนต่ า ง ๆ ของชาติในทวีป ยุโ รปคื อ สวนอั งกฤษ สวน
ฝรั่งเศส สวนอิตาลี สวนสเปนเป็นสวนของโลกภาคตะวันตก สวนอเมริกัน
มีลัก ษณะเป็ น สวนชนิด ใหม่ (สำนั ก งานมูล นิธิสวนหลวง ร.9, 2012) ที่
สำคัญคือมีการปลูกที่มีทั้งลักษณะต้นเดี่ยวและเป็นกลุ่ม และมีพรรณไม้เขต
ร้อนคลอบคลุมทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังรูปที่ 8

ต้นหูกระจง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์

จานวนต้นไม้ตัวอย่าง

21

ที่มา: (ไทยเกษตรศาสตร์, 2555)

รูปที่ 9 ลักษณะต้นจามจุรี และต้นหูกระจง ตามลำดับ

รูปที่ 10 ลักษณะต้นไม้วงศ์ปาล์ม ต้นพิกุล และต้นหางนกยูง ตามลำดับ

5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการจำแนกด้วยค่า อัตราส่วนช่วงคลืน่ ของดัชนีความแตกต่างพืช
พรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI) ตามแนวลองจิจูด (Longitudinal
Profiles)

รูปที่ 8 แผนทีข่ อบเขตพื้นที่ศกึ ษา บริเวณสวนหลวง ร.9

การวิจัยครั้งนี้ต้องการจำแนกต้นไม้ในระดับสายพันธ์ทั้งที่เป็นต้นไม้
เดี่ยวและกลุ่ม ในพื้นที่เขตเมืองร้อนชื้น ดังนั้นการเลือกต้นไม้ที่เป็นตัวแทน
ของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในเขตเมืองร้อนภายในพื้นที่ศึกษา โดยทำการเลือกจาก
ต้นไม้ที่สนใจและนิยมปลูกในเขตเมือง 5 ชนิด ดังตารางที่ 1 และมีลักษณะ
ทางกายภาพดังรูปที่ 9 ถึงรูปที่ 10 เนื่องจากเป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
สำหรับปลูกในเขตชุมชนเมือง ช่วยลดฝุ่นละออง (สำนักจัดการป่าชุมชน,
2018) และการสุ่มสำรวจจากพื้นที่สวนสาธารณะอื่น ๆ สถานที่ราชการต่าง
ๆ ในกรุงเทพมหานครพบว่า มีการปลูกต้นไม้ 5 ชนิดดังกล่าวเป็นจำนวน
มาก จึงให้ต้นไม้ 5 ชนิดนี้เป็นตัวแทนของพืชเขตร้อนชื้นในการศึกษาครั้งนี้

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลตัวอย่างต้นไม้ที่สนใจจำนวน
5 ชนิด ดังตารางที่ 2 จากนั้นนำค่าพิกัดของต้นไม้มาแสดงผลร่วมกับข้มูล
ภาพถ่ายทางอากาศ DMC ที่ได้ทำการหาค่า NDVI ไว้แล้ว และทำการวาด
ขอบเขตเรือนยอดของต้นไม้แต่ละต้น และวาดเส้นรูปตัด ตามแนวลองจิจูด
เพื่ อ หาค่ า NDVI ตามแนวลองจิ จู ด ได้แ ก่ ค่า ดัชนี NDVI ต่ ำสุด ค่า ดัชนี
NDVI สูงสุด และค่าดัชนี NDVI เฉลี่ย ดังรูปที่ 11 และตารางที่ 2 ถึงตาราง
ที่ 6 โดยรหัสต้นไม้ที่ใช้เป็นรหัสจริงที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 11 เรือนยอดของต้นไม้ทั้ง 5 ชนิด และการวาดรูปตัดตามแนวลองจิจูด
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รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ค่าดัชนี NDVI ต่าสุด ค่าดัชนี NDVI สูงสุด ค่าดัชนี NDVI เฉลี่ย
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ตารางที่ 5 ค่าการสะท้อน NDVI ตามแนวลองจิจูดของต้นหางนกยูงแต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ค่าดัชนี NDVI ต่าสุด ค่าดัชนี NDVI สูงสุด ค่าดัชนี NDVI เฉลี่ย

58

จามจุรี

0.579314

0.611063

0.599355

68

หางนกยูง

0.468053

0.592929

0.525257

59

จามจุรี

0.634535

0.652115

0.644375

69

หางนกยูง

0.293842

0.402410

0.371371

62

จามจุรี

0.555787

0.633314

0.592941

70

หางนกยูง

0.187951

0.254525

0.231981

86

จามจุรี

0.548480

0.648702

0.625221

71

หางนกยูง

0.253879

0.400361

0.349476

132

จามจุรี

0.580380

0.642350

0.629799

72

หางนกยูง

0.158070

0.229893

0.198475

133

จามจุรี

0.558556

0.606995

0.594148

73

หางนกยูง

0.218955

0.298454

0.251611

134

จามจุรี

0.498131

0.630236

0.599423

486

หางนกยูง

0.362482

0.517527

0.449136

135

จามจุรี

0.557574

0.621559

0.602108

487

หางนกยูง

0.301545

0.452404

0.379133

187

จามจุรี

0.500859

0.599064

0.554951

488

หางนกยูง

0.293780

0.465944

0.382659

188

จามจุรี

0.557019

0.619205

0.591171

491

หางนกยูง

0.523732

0.542487

0.531314

191

จามจุรี

0.578577

0.639524

0.615630

512

หางนกยูง

0.291328

0.421927

0.366230

193

จามจุรี

0.600992

0.632646

0.621471

194

จามจุรี

0.449520

0.628031

0.597675

195

จามจุรี

0.584425

0.641378

0.618816

514

จามจุรี

0.541398

0.602021

0.585395

ตารางที่ 6 ค่าการสะท้อน NDVI ตามแนวลองจิจูดของต้นหูกระจงแต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ค่าดัชนี NDVI ต่าสุด ค่าดัชนี NDVI สูงสุด ค่าดัชนี NDVI เฉลี่ย

ตารางที่ 3 ค่าการสะท้อน NDVI ตามแนวลองจิจูดของต้นพิกุลแต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ค่าดัชนี NDVI ต่าสุด ค่าดัชนี NDVI สูงสุด ค่าดัชนี NDVI เฉลี่ย

92

หูกระจง

0.533340

0.548631

0.541804

93

หูกระจง

0.556024

0.589296

0.572325

94

หูกระจง

0.506619

0.582806

0.534732

95

หูกระจง

0.520584

0.564140

0.539197

161

พิกลุ

0.455085

0.514668

0.500353

495

หูกระจง

0.464552

0.583453

0.529772

162

พิกลุ

0.458000

0.531496

0.506928

496

หูกระจง

0.517386

0.595758

0.569167

163

พิกลุ

0.299547

0.367646

0.316934

499

หูกระจง

0.540855

0.568591

0.554713

164

พิกลุ

0.446861

0.471704

0.457654

500

หูกระจง

0.443609

0.565103

0.504913

165

พิกลุ

0.350579

0.402280

0.369050

501

หูกระจง

0.481519

0.519331

0.503333

166

พิกลุ

0.326715

0.428358

0.389067

505

หูกระจง

0.469838

0.495922

0.480486

167

พิกลุ

0.456825

0.474660

0.467086

88

หูกระจง

0.603506

0.632792

0.621345

168

พิกลุ

0.518188

0.550022

0.531243

89

หูกระจง

0.515930

0.576808

0.540758

170

พิกลุ

0.538136

0.559575

0.548423

90

หูกระจง

0.485994

0.574496

0.525275

171

พิกลุ

0.552249

0.570630

0.562056

91

หูกระจง

0.508452

0.531361

0.517077

479

พิกลุ

0.400983

0.499826

0.453041

110

หูกระจง

0.580991

0.662357

0.635046

481

พิกลุ

0.425107

0.503208

0.465242

111

หูกระจง

0.521048

0.535746

0.526647

112

หูกระจง

0.528594

0.553758

0.544135

113

หูกระจง

0.501357

0.545261

0.531455

137

หูกระจง

0.634536

0.678804

0.663508

138

หูกระจง

0.443586

0.524148

0.500844

139

หูกระจง

0.443411

0.471155

0.454734

140

หูกระจง

0.519733

0.560661

0.546672

ตารางที่ 4 ค่าการสะท้อน NDVI ตามแนวลองจิจูดของต้นไม้วงศ์ปาล์ม
แต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ค่าดัชนี NDVI ต่าสุด ค่าดัชนี NDVI สูงสุด ค่าดัชนี NDVI เฉลี่ย
80

วงศ์ปาล์ม

0.463009

0.484716

0.472659

81

วงศ์ปาล์ม

0.495874

0.552133

0.536511

82

วงศ์ปาล์ม

0.519568

0.582822

0.562526

83

วงศ์ปาล์ม

0.546390

0.592445

0.579153

84

วงศ์ปาล์ม

0.582260

0.598522

0.591203

85

วงศ์ปาล์ม

0.527211

0.531936

0.530199

115

วงศ์ปาล์ม

0.559843

0.643443

0.613168

117

วงศ์ปาล์ม

0.311005

0.637484

0.580378

118

วงศ์ปาล์ม

0.292459

0.617831

0.558315

119

วงศ์ปาล์ม

0.607065

0.666882

0.639656

143

วงศ์ปาล์ม

0.481002

0.610616

0.527484

144

วงศ์ปาล์ม

0.465898

0.590582

0.545157

145

วงศ์ปาล์ม

0.514548

0.605042

0.579216

146

วงศ์ปาล์ม

0.452754

0.586189

0.554206

147

วงศ์ปาล์ม

0.419764

0.565915

0.516543

148

วงศ์ปาล์ม

0.414544

0.505749

0.478592

150

วงศ์ปาล์ม

0.471575

0.588376

0.554673

151

วงศ์ปาล์ม

0.475814

0.597541

0.551411

153

วงศ์ปาล์ม

0.542286

0.608061

0.574353

154

วงศ์ปาล์ม

0.542429

0.610972

0.585147

156

วงศ์ปาล์ม

0.529511

0.587336

0.568788

5.2 ผลการแสดงรูปตัดขวางตามแนวลองจิจดู (Longitudinal Profiles)
จากการข้อมูลรูปตัดขวางตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles)
ทำการดึงค่าดัชนี NDVI ของทุก Pixel ที่ซ้อนทับ กับ เส้นรูป ตัดขวางตาม
แนวลองจิจูด นำมาแสดงเป็นกราฟตามค่าดัชนี NDVI โดยสามารถทำการ
แบ่ งความซับ ซ้อ นของเส้นรูป ตัดได่เป็ น 2 รูป แบบ คือมีความซับซ้อ นสูง
(High Roughness) และมีความซับซ้อนต่ำ (Low Roughness) ของต้นไม้
ในเมืองแต่ละชนิด จำนวน 5 ชนิด ซึ่งแบ่งออกเป็นเส้นรูปตัดขวางตามแนว
ลองจิจูดที่มีความซับซ้อนสูง 3 ชนิด ได้แก่ ต้นจามจุรี ต้นหูกระจง ต้นหาง
นกยูง และเส้น รูป ตัดขวางตามแนวลองจิจู ดที่มีความซับ ซ้อ นต่ำ 2 ชนิด
ได้แ ก่ ต้ นพิ กุล ต้น ไม้ว งศ์ ป าล์ม โดยแสดงตัว อย่า งรูป ตัด ขวางตามแนว
ลองจิจูดของต้นไม้แต่ละประเภท ดังรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 16
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จากข้ อ มูล LiDAR ทางอากาศ ทำการหาค่า ความสูงของต้นไม โดย
เลือก Point Cold ที่มีค่าสูงสุดภายในขอบเขตเรือนยอดของต้นไม้นั้น ๆ ดัง
รูปที่ 17 และแสดงค่าความสูงของต้นไม้ดังตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 11

รูปที่ 12 รูปตัดตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles) ของต้นจามจุรี

รูปที่ 20 การจำแนกค่าความสูงของต้นไม้แต่ละชนิดด้วยค่า Frist return ของ

ข้อมูล LiDAR

รูปที่ 13 รูปตัดตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles) ของต้นพิกุล

ตารางที่ 7 ค่าความสูงของของต้นจามจุรแี ต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ความสูงของต้นไม้จากข้อมูล LiDAR (เมตร)

รูปที่ 14 รูปตัดตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles) ของ
ต้นไม้วงศ์ปาล์ม

58

จามจุรี

10.771

59

จามจุรี

12.246

62

จามจุรี

15.087

86

จามจุรี

7.753

132

จามจุรี

11.509

133

จามจุรี

13.293

134

จามจุรี

12.372

135

จามจุรี

12.401

187

จามจุรี

13.475

188

จามจุรี

15.775

191

จามจุรี

13.232

193

จามจุรี

12.479

194

จามจุรี

14.125

195

จามจุรี

14.639

514

จามจุรี

10.038

ตารางที่ 8 ค่าความสูงของของต้นพิกุลแต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ความสูงของต้นไม้จากข้อมูล LiDAR (เมตร)

รูปที่ 15 รูปตัดตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles) ของ
ต้นหางนกยูง

รูปที่ 16 รูปตัดตามแนวลองจิจูด (Longitudinal Profiles) ของ
ต้นหูกระจง

161

พิกลุ

5.927

162

พิกลุ

4.899

163

พิกลุ

4.618

164

พิกลุ

4.948

165

พิกลุ

5.747

166

พิกลุ

4.051

167

พิกลุ

6.479

168

พิกลุ

4.062

170

พิกลุ

11.074

171

พิกลุ

8.667

479

พิกลุ

6.078

481

พิกลุ

5.421

5.3 ผลการจำแนกค่าความสูงของต้นไม้ (Tree Height) ที่ได้จากข้อมูล
LiDAR
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ตารางที่ 9 ค่าความสูงของของต้นไม้วงศ์ปาล์มแต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ความสูงของต้นไม้จากข้อมูล LiDAR (เมตร)
82

วงศ์ปาล์ม

2.498

84

วงศ์ปาล์ม

2.877

85

วงศ์ปาล์ม

3.946

115

วงศ์ปาล์ม

6.517

117

วงศ์ปาล์ม

6.83

118

วงศ์ปาล์ม

6.51

119

วงศ์ปาล์ม

7.352

143

วงศ์ปาล์ม

7.724

144

วงศ์ปาล์ม

10.408

145

วงศ์ปาล์ม

8.711

146

วงศ์ปาล์ม

5.591

147

วงศ์ปาล์ม

11.688

148

วงศ์ปาล์ม

9.018

150

วงศ์ปาล์ม

9.796

151

วงศ์ปาล์ม

6.43

153

วงศ์ปาล์ม

6.707

154

วงศ์ปาล์ม

4.664

156

วงศ์ปาล์ม

3.972

ตารางที่ 10 ค่าความสูงของของต้นหางนกยูงแต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ความสูงของต้นไม้จากข้อมูล LiDAR (เมตร)
68

หางนกยูง

3.482

69

หางนกยูง

8.905

70

หางนกยูง

9.41

71

หางนกยูง

9.32

72

หางนกยูง

13.105

73

หางนกยูง

11.99

486

หางนกยูง

9.746

487

หางนกยูง

7.108

488

หางนกยูง

10.198

491

หางนกยูง

6.615

512

หางนกยูง

8.972
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5.4 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขาหรือวิธีต้นไม้ตัดสินใจ
(Decision tree)
จากข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการจำแนกด้วยค่าอัตราส่วนช่วงคลื่นของ
ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI) ตามแนวลองจิจูด
(Longitudinal Profiles) การแสดงรูปตัดขวางตามแนวลองจิจูด และการ
จำแนกค่าความสูงของต้นไม้ (Tree Height) ที่ได้จ ากข้อ มูล LiDAR ทาง
อากาศ ได้นำมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขาหรือวิธีต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision tree) โดยมีเงื่อนไขในการวิเคราะห์เพื่อจำแนกดังนี้ 1)
ทำการจำแนกต้นไม้ที่มีลักษณะของความซั บซ้อนของเส้นรูปตัดตามแนว
ลองจิจูด (Longitudinal Profiles) 2) ทำการจำแนกด้วยค่าอัตราส่วนช่วง
คลื่นของดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI) ตามแนว
ลองจิจูด และ 3) ทำการจำแนกด้วยค่าความสูง จากข้อมูล LiDAR
โดย ถ้าต้นไม้ใดๆ มีความซ้ำซ้อนสูง มีค่า NDVI ตามแนวลองจิจูดเฉลี่ย
มากกว่า 0.55 และมี ค่าความสูง มากกว่า 10.5 เมตร จะจำแนกเป็ นต้ น
จามจุรี
ถ้ า ต้น ไม้ใดๆ มีค วามซ้ำ ซ้อ นสู ง มี ค่า NDVI ตามแนวลองจิ จู ด เฉลี่ ย
มากกว่า 0.55 และมีค่าความสูงน้อยกว่า 10.5 เมตร จะจำแนกเป็นต้นหู
กระจง
ถ้าต้นไม้ใดๆ มีความซ้ำซ้อนสูง มีค่า NDVI ตามแนวลองจิจูดเฉลี่ยน้อย
กว่า 0.55 และน้อยกว่า 0.4 จะจำแนกเป็นต้นหางนกยูง
ถ้ าต้ นไม้ ใดๆ มีค วามซ้ำซ้ อ นต่ ำ มี ค่า NDVI ตามแนวลองจิ จู ด เฉลี่ ย
มากกว่า 0.55 แต่น้อยกว่า 0.59 จะจำแนกเป็นต้นไม้วงศ์ปาล์ม
ถ้าต้นไม้ใดๆ มีความซ้ำซ้อนต่ำ มีค่า NDVI ตามแนวลองจิจูดเฉลี่ยน้อย
กว่า 0.55 และมีความสูงมากกว่า 3 เมตร จะจำแนกเป็นต้นพิกุล
ดังรูปที่ 18

ตารางที่ 11 ค่าความสูงของของต้นหูกระจงแต่ละต้น
รหัสต้นไม้ ชนิดต้นไม้ ความสูงของต้นไม้จากข้อมูล LiDAR (เมตร)
88

หูกระจง

12.949

89

หูกระจง

5.382

90

หูกระจง

5.137

91

หูกระจง

3.805

92

หูกระจง

2.797

93

หูกระจง

4.827

94

หูกระจง

6.084

95

หูกระจง

3.419

110

หูกระจง

17.096

111

หูกระจง

1.67

112

หูกระจง

2.331

113

หูกระจง

4.133

137

หูกระจง

8.92

138

หูกระจง

4.276

139

หูกระจง

5.374

140

หูกระจง

4.838

495

หูกระจง

6.435

496

หูกระจง

8.793

499

หูกระจง

3.595

500

หูกระจง

5.335

501

หูกระจง

4.364

รูปที่ 18 ผลการจำแนกต้นไม้ด้วยวิธีวิเคราะห์การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขาหรือ
วิธีต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree)

5.5 ผลการตรวจสอบการจำแนกด้วยวิธี Classification Error Matrix
จากผลลัพ ธ์การจำแนกด้วยวิธี วิเคราะห์ แ บบ Decision tree นำมา
ตรวจสอบการจำแนกด้วยวิธี Classification Error Matrix โดยให้ค่าความ
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ถู ก ต้ อ งโดยรวม (Overall Accuracy) 83.34 % และมี ค่ า สถิ ติ แ ค็ ป ปา
(Kappa Statistics) 0.833 และมีค่าความถูกต้องของผู้ผลิต (Producer’s
accuracy) และค่า ความถูก ต้องของผู้ใช้ (User’s accuracy) ดังตารางที่
12
ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบการจำแนกต้นไม้แต่ละชนิดด้วยวิธี Classification
Error Matrix
จามจุรี

พิกุล วงศ์ปาล์ม หางนกยูง หูกระจง

รวม

จามจุรี

13

0

0

0

2

15

พิกุล

0

11

5

0

0

16

วงศ์ปาล์ม

0

1

10

0

0

11

หางนกยูง

0

0

0

8

0

8

หูกระจง

2

0

0

2

18

22

รวม

15

12

15

10

20

72

Producer’s
Accuracy (%)

87

91.67

66.67

80.00

90.00

User’s
Accuracy (%)

86.67

68.75

90.91

100.00

81.82

6. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาของ อาษิฐ (2557) ได้ใช้ Longitudinal Profile ในการ
จำแนกพืชเขตร้อนในพื้นที่เมือง 3 ชนิด คือ หูกระจง พืชวงศ์ปาล์ม และ
จามจุ รี โดยให้ ค่า ความถู ก ต้อ งโดยรวมถึ ง 89% และเพื่ อ ยืน ยัน ผลการ
ทดลองว่า วิธีการดังกล่าวสามารถใช้ได้กับต้นไม้เขตร้อนอื่นๆ ในพื้นที่เมือง
ได้จ ริง งานวิจั ย นี้จึ งทำการปรับ ปรุงวิธีก ารจำแนกพรรณไม้ในเมือ งด้ ว ย
ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงหลายช่วงคลื่น ด้วยวิธีการจำแนกแบบ
Decision Tree โดยใช้รูป ตัดตามแนวลองจิ จู ด (Longitudinal Profiles)
ความซับ ซ้อ นของเส้น รูป ตัด ตามแนวลองจิ จู ด และข้ อ มูลเสริมจากการ
สำรวจด้วย LiDAR ทางอากาศ ในการจำแนกพืชที่มีรูปร่างทางเรขาคณิตที่
ซับซ้อน 5 ชนิด ได้แก่ ต้นจามจุรี ต้นพิกุล ต้นไม้วงศ์ปาล์ม ต้นหางนกยูง
และต้นหูกระจง ในลักษณะต้นเดี่ยวและกลุ่ม ซึ่งสามารถจำแนกต้นไม้ใน
เมืองได้จริง โดยให้ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) 83.34 %
และมีค่าสถิติแค็ปปา (Kappa Statistics) 0.833 ขึ้นไป
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การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข
จากอากาศยานไร้คนขับ
Estimation of the solar energy by Digital Terrain Model data
from Unmanned Aerial Vehicles
วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์1*, ติณณ์ ถิรกุลโตมร2, ธนกร ทอดสูงเนิน3, ศิลาภรณ์ จันทะลุน4, ภาณุวิชญ์ เอ็นดู5
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สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
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บทคัดย่อ
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่สวนทางกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นทางเลือกที่ถูกนำมาใช้อย่าง
แพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการใช้เ ทคโนโลยีช่วยในการสำรวจค่า
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข
(DTM) ที่ได้จ ากอากาศยานไร้คนขับ บนพื้นที่โ ล่ง ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อนำเสนอพื้นที่ต้นแบบในการคำนวณปริมาณ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ต ่ อ พื ้ น ที ่ ร ั บ แสง (Area Solar Radiation) ที ่ ม ี ค่ า
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับต่าง ๆ ก่อนการลงสำรวจพื้นที่จริง
จากการศึกษาพบว่าค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากแบบจำลองภูมิ
ประเทศเชิงตัวเลขจะให้ค่าพลังงานสูงสุดและต่ำสุด เท่ากับ 5,670.96 และ
2.65927 MWh ตามลำดับ หลังจากทำการตัดสิ่ งปกคลุมดิน (สิ่งปลูกสร้าง
และแหล่งน้ำ) ค่าพลังงานสูงสุดและต่ำสุด เท่ากับ 5,645.61 และ 382.715
MWh ตามลำดับ เมื่อนำมาแบ่งระดับค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ช่วงของข้อมูลเชิงเรขาคณิตออกเป็น 5 ระดับ พบว่าบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง
ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ข องมหาวิทยาลั ย เป็นพื้นที่ที่ให้ค่า ปริมาณ
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด (เนื้อที่ 22,869.04 ตารางเมตร) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการพิจารณาพื้นที่เหมาะสมหากมีแผนในการจัดหา
พื้นที่ในการติดตั้งเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์, แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข, อากาศ
ยานไร้คนขับ

Abstract
The ability to generate electricity is in contrast to the
demand for electricity in Thailand. This causes a wide range to
the development of alternative energy such as solar, water, and
wind. Therefore, this study aims to study a preliminary of

applying technology to survey the amount of solar energy by
using the Digital Terrain Model (DTM) from Unmanned Aerial
Vehicles (UAV) over the Rajamangala University of Technology
Isan. This study presents a technic for calculating the amount of
Solar Energy per Area Solar Radiation by using the DTM. As the
results from calculating the DTM, the maximum and minimum
Solar Energy is 5,670.96 MWh and 2.65927 MWh, respectively.
After eliminating some noise from the DTM, the maximum and
minimum Solar Energy is 5,645.61 MWh and 382.715 MWh,
respectively. The result from adjusted DTM was classified into
five levels associated with Geometrical interval. It is showed that
the open area in the west and south of the University (totally
22,869.04 m2) are the places that receive the highest amount of
Solar Energy. The explored result of this study can be proposed
to prioritize the areas for the field surveying afterwards. It would
be able to reduce the time of field surveying over the suitable
areas for the Solar Farm installation.
Keywords: Solar radiation, Digital Terrain Model, Unmanned
Aerial Vehicle

1. บทนำ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งสวน
ทางกับ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ที่ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของการบริโภคพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศได้ และด้วยกระแส
ตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อนที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จึงได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ หากพิจารณาตามข้อมูล
แผนที่ ศ ั ก ยภาพรั ง สี ท ี ่ ส ร้ า งจากข้ อ มู ล การตรวจวั ด จริ ง บริ เ วณสถานี
อุตุนิยมวิทยา ค่าพลังงานที่ได้ จะเป็นค่าการสะท้อนถึงค่าพลั งงานในจุด
ตรวจวัด และนำมาทำการประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Interpolate) ให้กับพื้นที่
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ทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดทำโครงการโครงการปรับปรุง
แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศ
ไทย โดยทำการคำนวณค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จากข้อมูลภาพถ่ า ย
ดาวเทียม GMS4, GMS5, GOES9 และ MTSAT-1R ระยะเวลา 20 ปี (ค.ศ.
1990-2009) ร่ว มกับ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยแผนที่ศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยตลอดปีที่ได้มีความละเอียดเชิงพื้นที่ประมาณ
3 x 3 ตารางกิ โ ลเมตร และมี ก ารจั ด ทำเป็ น แผนที ่ ศ ั ก ยภาพพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ข องเดื อ นต่ า ง ๆ ซึ ่ ง ผลลั พ ธ์ ข องแผนที ่ ศ ั ก ยภาพพลัง งาน
แสงอาทิตย์ที่ได้เป็นค่า เฉลี่ยระยะเวลา 20 ปี สามารถนำมาใช้เป็นค่า
พื้นฐานอ้างอิงได้ แต่ยังมีความละเอียดเชิงพื้นที่ที่หยาบเกินไปสำหรับการ
นำมาใช้ประกอบการพิจารณาการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นทางออกให้กับ
การสถานการณ์ดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการประมาณค่าปริมาณ
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital
Terrain Model: DTM) ที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial
Vehicle: UAV) บนพื้นที่โ ล่ง ภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ให้ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการคำนวณปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ต่อ
พื้นที่รับแสง (Area Solar Radiation) ที่มีค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์
อยู่ในระดับต่าง ๆ ก่อนการลงสำรวจพื้นที่จริง

สร้ า งภาพออโท (Orthomosaic) และ การสร้ า งดั ชนี (Index) เป็ น การ
กำหนดค่าความชัดเพื่อจะทำให้รายละเอียดรูปภาพมีรายละเอียดมากขึ้น

ขอบเขตพื้นที่การศึกษา

จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP)

Area solar radiation

ข้อมูลที่ได้จาก UAV จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูลรูปภาพ และ
ข้อมูล Log การประมวลผลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1) กระบวนการเริ่มต้น
จะทำการเลือกขนาดมาตราส่วนภาพให้เหมาะกับที่ใช้งาน และจะปรับแก้
ภาพที่มีขนาดซ้อนเหลื่อมกันให้ลดลง และทำการจับคู่ภาพโดยด้วยข้อมูล
จุดควบคุมภาพถ่า ยภาคพื้นดิน (Ground Control Point: GCP) ในการ
จับคู่ภาพ (2) กลุม่ ของจุดสามมิติ และเมช (Point Cloud and Mesh) เป็น
การสร้างโครงตาข่ายสามเหลี่ยมขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มพิกัดที่กำหนด
และ (3) แบบจำลองความสูงพื้นผิวปกคลุมภูมิประเทศ (Digital Surface
Model: DSM), แบบจำลองความสูง (Digital Terrain Model: DTM), การ

Viewshed calculation

Sun map calculation

Overlay of viewshed with
sun map and sky map

Sky map calculation

ค่า ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ต ่อพื้นที่รับแสง

2.1

การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ

โปรแกรมประมวลผลภาพถ่าย
ทางอากาศความละเอียดสูง

แบบจาลองภูม ิประเทศเชิงตัวเลข (DTM)

การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูลแบบจำลองภูมิ
ประเทศเชิ ง ตั ว เลขที ่ ไ ด้ จ ากอากาศยานไร้ ค นขั บ บนพื ้ นที ่ โ ล่ง ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (รูปที่ 1)

2.2

อากาศยานไร้คนขับ (UAV)

วางแผนแนวการบิน (Flight plan)

2. วิธีการศึกษา

การวางแผนแนวการบิน (Flight plan)
กำหนดให้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นพื้นที่
ศึกษา มีเนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ หรือประมาณ 528,000 ตารางเมตร และ
วางเส้ น แนวบิ น ผ่ า น (Line of flight) ตามแนวตะวั น ออก–ตะวั น ตก
กำหนดให้ความสูงการบินอยู่ที่ 90 เมตร กำหนดส่วนซ้อนร้อยละ 60 และ
ส่วนเกยร้อยละ 30 เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ระหว่างแถบบิน [1] และวางจุด
ควบคุมภาคพื้นดินจำนวน 9 จุดต่อการขึ้นบินถ่าย 1 ครั้ง ขึ้นบินถ่ายภาพ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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แบ่งระดับตามช่วงของข้อ มูลเชิงเรขาคณิต (Geometrical Interval)

บนพื้นที่โล่ง

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

2.3 การคำนวณปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ต่อพื้นที่รับแสง (Area Solar
Radiation)
2.3.1 การคำนวณมุมมอง (Viewshed calculation)
การคำนวณมุมมองเป็นการแสดงมุมมองจากท้องฟ้าทั้งหมดที่ มองเห็น
หรือถูกบดบังเมื่อดูจากสถานที่เฉพาะ จากมุมมองนี้จะถูกคำนวณโดยค้นหา
ตามจำนวนเส้นทางที่กำหนดรอบสถานที่ที่สนใจและกำหนดมุมสูงสุดของ
สิ่งกีดขวางบนท้องฟ้าหรือมุมขอบฟ้า ผลลัพธ์ของแต่ละตำแหน่งเซลล์จะ
สอดคล้องกับมุมซีนิธ (Zenith: θ) และมุมแอซิมัท (Azimuth: α) บนซีก
โลกของแต่ละทิศทาง [2][3][4][5][6] (รูปที่ 2)
2.3.2 การคำนวณแผนที่แสงอาทิตย์ (Sun map calculation)
การคำนวณแผนที่แสงอาทิตย์สามารถคำนวณโดยใช้แผนที่ดวงอาทิตย์
ในการฉายภาพครึ่งทรงกลมเดียวกันกับมุมมอง แผนที่ดวงอาทิตย์ จะเป็น
ภาพแบบกริดที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์หรือตำแหน่งที่ชัดเจนของ
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ดวงอาทิตย์ ซึ่งจะแตกต่า งกันไปตามชั่วโมงของแต่ละวันและเป็นเวลา
ตลอดทั้งปี การติดตามดวงอาทิตย์จะถูกคำนวณจากละติจูดของพื้นที่ที่
ศึกษาและการกำหนดค่าของเวลาที่กำหนดโดยภาคส่วนของแผนที่ดวง
อาทิตย์ สำหรับแต่ละภาคส่วนของแผนที่ดวงอาทิตย์จะมีการระบุค่าที่ไม่ซ้ำ
กัน (รูปที่ 3)
2.3.3 การคำนวณแผนที่ท้องฟ้า (Sky map calculation)
แผนที่ท้องฟ้าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงมุมมองครึ่งทรงกลมของท้องฟ้า
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นชุดของภาคส่วนของท้องฟ้าที่กำหนดโดยมุมซีนิธ และ
มุมแอซิมัท รังสีแสงอาทิตย์จะถูกคำนวณสำหรับแต่ละภาคส่วนของท้องฟ้า
ตามทิศทางดิ่งและทางราบ (รูปที่ 4)
2.3.4 ภาพมุมมองซ้อนทับกับแผนที่ดวงอาทิตย์แ ละแผนที่ท้อ งฟ้า
(Overlay of viewshed with sun map and sky map)
ในระหว่างการคำนวณรังสีแสงอาทิตย์ แผนที่ดวงอาทิตย์และแผนที่
ท้ อ งฟ้ า จะถู ก นำมาวางซ้ อ นทั บ กั น เพื ่ อ คำนวณการกระจายของรั ง สี
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แสงอาทิตย์แ ละการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ สร้า งเป็นภาพมุมมองซ้อ นทับ
ระหว่างแผนที่ดวงอาทิตย์และแผนที่ท้องฟ้า (รูปที่ 5 และรูปที่ 6)
2.4 การแบ่ ง ระดั บ ตามช่ ว งของข้ อ มู ล เชิ ง เรขาคณิ ต (Geometrical
Interval)
วิธีการแบ่งระดับตามช่วงของข้อมูลเชิงเรขาคณิตเป็นการจัดแบ่งช่วง
ค่าโดยพิจารณาจากความแตกต่างของค่าที่ต้องการจัดกลุ่ม ค่าที่มีความ
แตกต่างกันมากจะถูกจัดกลุ่มแยกออกจากกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
การกระจายของข้อมูลในแต่ละระดับความเสี่ยงให้มีจำนวนใกล้เคียงกัน [7]
การแบ่งกลุ่มด้วยวิธีนี้จะมั่นใจได้ว่า แต่ละช่วงชั้นจะมีระยะห่างที่ใกล้เคียง
กั น และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงระหว่ า งช่ ว งชั้ นอย่า งสม่ำ เสมอ [8] โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ออกเป็น 5 ระดับ คือ
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ (1) มากที่สุด (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น้อย
และ (5) น้อยที่สุด

รูปที่ 2 มุมในแนวนอน ผลลัพธ์จากพืน้ ทีก่ ารมองเห็น และแผนที่พื้นที่การมองเห็นไปยังมุมท้องฟ้า [9]

รูปที่ 3 แผนที่ดวงอาทิตย์ (Sun map) [9]

รูปที่ 4 แผนทีท่ ้องฟ้า (Sky map) [9]

รูปที่ 5 การซ้อนทับของพื้นทีก่ ารมองเห็นกับแผนทีด่ วงอาทิตย์ [9]

รูปที่ 6 การซ้อนทับของพื้นทีก่ ารมองเห็นกับแผนทีท่ ้องฟ้า [9]
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3. ผลการศึกษา
3.1 แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Terrain Model: DTM)
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง (รูปที่ 3) ที่ได้จากการ
ถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ เป็นข้อมูลตั้งต้นที่นำมาประมวลผลเป็น
ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงที่ไม่รวม
ความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิว แต่จะมีการสร้าง Point cloud จำลองความ
สูงบริเวณพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้วย ซึ่งถือเป็นจุดรบกวนในภาพ (Noise)
แสดงดังรูปที่ 4 โดยให้ค่าความสูงตั้งแต่ 206.82 ถึง 287.26 เมตร ซึ่งค่า
แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลขที่สูงที่สุดจะอยู่บริเวณหลังคาของสิ่งปลูก
สร้าง และค่าต่ำสุดจะอยู่ที่บริเวณแหล่งน้ำ
3.2 การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์
การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูล แบบจำลองภูมิ
ประเทศเชิงตัวเลขที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ (Pixel size) 0.23 x 0.23
เมตร ให้ค่าพลังงานสูงสุดและต่ำสุดเท่ากับ 5,670.96 MWh และ 2.65927
MWh ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 5 และบนพื้นที่โล่ง (ตัดข้อมูลสิ่งปลูก
สร้างและแหล่งน้ำออก) ให้ค่าพลังงานสูงสุดเท่ากับ 5,645.61 MWh และ
ค่าพลังงานต่ำสุดเท่ากับ 382.715 MWh ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4 แผนที่แบบจำลองความสูง

3.3 ระดับค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์
ค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาแบ่งระดับตามช่วงของข้อมูลเชิง
เรขาคณิตออกเป็น 5 ระดับ พบว่าบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและ
ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ที่ให้ค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์
มากที่สุด มีเนื้อที่ 22,869.04 ตารางเมตร พื้นที่ที่ให้ค่าปริมาณพลั งงาน
แสงอาทิตย์มาก ปานกลาง และน้อย จะแทรกตัวอยู่ตามบริเวณพื้นที่สีเขียว
รอบมหาวิทยาลัย และพื้นที่ที่ให้ค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์น้อยที่สุดมี
เนื้อที่ 130,511.18 ตารางเมตร จะอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้สิ่งปลูกสร้าง และ
บริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 7 และมีจำนวนเนื้อที่ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

รูปที่ 5 แผนที่พลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 6 แผนที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง และแหล่งน้ำ
รูปที่ 3 ภาพถ่ายรายละเอียดสูง (High-resolution image)
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ตารางที่ 1 จำนวนเนือ้ ทีท่ ี่ให้ค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละระดับ

จากการศึกษาการประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูล
แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลขที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ บนพื้นที่โล่ง
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่าค่าปริมาณพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ได้จากข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลขให้ค่าพลังงาน
สู ง สุ ด เท่ า กั บ 5,670.96 MWh และต่ ำ สุ ด เท่ า กั บ 2.659272 MWh ซึ่ ง
สังเกตได้ว่ามีระยะห่างระหว่างช่วงของข้อมูล ที่ผิดปกติมากเกินไป จึงทำ
การตัดพื้นที่สิ่งสิ่งปลูกสร้าง และแหล่งน้ำออกจากข้อมูลตั้งต้น ทำให้ค่า
พลังงานที่ได้สูงสุดจะอยู่ที่ 5,645.61 MWh และค่าพลังงานต่ำสุดเท่ากับ
382.715 MWh เมื่อนำมาแบ่งระดับค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ช่วงของข้อมูลเชิงเรขาคณิต (Geometrical Interval) ออกเป็น 5 ระดับ
พบว่าบริเวณพื้นที่ที่ให้ค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด (>5,584.3
MWh) มีเนื้อที่ 22,869.04 ตารางเมตร (จำนวน 432,307 เซลล์) เป็นพื้นที่
เปิดโล่งทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของมหาวิทยาลัย พื้นที่ที่ให้ค่าปริมาณ
พลังงานแสงอาทิตย์มาก (5,577.2 - 5,584.3 MWh) ปานกลาง (5,515.8
- 5,577.2 MWh) และน้อย (4,984.5 - 5,515.8 MWh) จะแทรกตัวอยู่
ตามบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบมหาวิทยาลัย และพื้นที่ที่ให้ค่าปริมาณพลังงาน
แสงอาทิตย์น้อยที่สุด (>4,984.5 MWh) มีเนื้อที่ 130,511.18 ตารางเมตร
(จำนวน 2,467,130 เซลล์) จะอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณ
พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งข้อมูลและวิธีการที่ได้ในการประมวลผลครั้งนี้สามารถ
นำไปใช้ประกอบการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว
และการใช้ พ ลั ง งานทดแทนอย่ า งยั ่ ง ยื น ในอนาคตได้ โดยจะช่ ว ยลด
ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สำรวจจริง ในส่วนของพื้นที่ที่มีค่าพลังงานตั้งแต่
ระดับน้อยที่สุดไปจนถึงระดับมากไปได้เป็นอย่างมาก

รูปที่ 7 ระดับปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar radiation classes) เมือ่ วันที่ 9
พฤษภาคม 2562

ระดับปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์
(MWh)
มากที่สุด (>5,584.3)
มาก (5,577.2 - 5,584.3)
ปานกลาง (5,515.8 - 5,577.2)
น้อย (4,984.5 - 5,515.8)
น้อยที่สุด (>4,984.5)

จำนวนเซลล์
(Cell)
432,307
1,474,414
1,339,474
361,199
2,467,130

ขนาดพื้นที่
(ตารางเมตร)
22,869.04
77,996.50
70,858.17
19,107.43
130,511.18

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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การหาค่าระดับความสูงแนวคันกั้นน้ำคลองระพีพัฒน์แยกตกโดยเทคโนโลยี MMS
สำหรับการบริหารจัดการน้ำ
Surveying to find the level of Raphiphat Yak Tok roads using MMS technology
อำนาจ สมภาร ปานฤทัย ตั้งประเสริฐ และ ณัฐกิตติ์ เสงีย่ ม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร
E-mail address: amnat@hii.or.th

บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรวจได้มีการพัฒนาไปจากเดิมมาก สิ่งหนึ่งที่เป็น
หัวข้อหลักของการการพัฒนาคือความรวดเร็วของการได้มาซึ่งข้อมูลสำรวจ
ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.ได้มีการ
พัฒ นาเทคโนโลยีสำรวจ Mobile Mapping System (MMS) สำหรับ ใช้
สำรวจหาค่าระดับและจัดทำแผนที่แบบ 3 มิติ ในงานวิจัยนี้ได้ดำเนินการ
ประยุกต์ใช้ MMS ใช้กับการบริหารจัดการน้ำโดยการหาความเหมาะสม
และข้อจำกัดของระบบเพื่อจะได้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ดำเนินการได้กำหนดพื้นที่ทำการสำรวจคือแนวคันกั้นน้ำ คลองระพีพัฒน์
แยกตกเพื่ อเปรีย บเทีย บผลของระบบ MMS กับ การตรวจวัดแบบ Real
Time Kinematic (RTK) พื้นที่ทดสอบ 14 กิโลเมตร จากการดำเนินการ
พบว่า ผลลัพธ์การสำรวจของทั้งสองระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน เวลาที่ใช้ในการสำรวจพบว่าการสำรวจด้วย MMS ใช้เวลาน้อ ย
กว่าการสำรวจแบบ RTK 12 เท่า การสำรวจทั้ง 2 แบบมีค่า RMSE 0.386
ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่เข้าใกล้ศูนย์แสดงถึงมีความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง
ตามกัน การนำระบบสำรวจ MMS ไปใช้งานในการหาค่าระดับจึงเป็นระบบ
ที่ให้ ผลลัพ ธ์ได้ อ ย่า งรวดเร็วทั น ต่อ การที่ จ ะนำข้ อ มูลค่ าระดับ มาทำการ
วิเคราะห์เพื่อบริการจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนได้
คำสำคัญ: Mobile Mapping System, Continuously Operating
Reference Stations: Core, Real Time Kinematic, Laser Scanner,
Dual Antenna, Inertial Measuring Unit

Abstract
The survey technology currently in use has been greatly
improved. One of the main topics of survey development is
the speed of data acquisition. Hydro-Informatics Institute (HII)
has developed Mobile Mapping System (MMS) technology for
use in surveying area levels and creating 3D maps. This
research has applied MMS to analyze for water management
by finding the appropriate and limitation of the system so that

it can be used efficiently. Specify the survey area, which is the
Raphiphat Yak Tok to compare the results of MMS with Real
Time Kinematic (RTK) measurements. The test area has a
distance of 14 kilometers. The survey found that the results of
both systems have similar changes. The time spent in the
survey found that surveying with MMS took 12 times less time
than the RTK survey. Both surveys have an RMSE 0.386, which
is considered to be near zero, indicating that there is a
correlation between the changes. The introduction of the MMS
surveying system for level determination is therefore a system
that provides fast results in order to use the level data to be
analyzed for urgent water management services.
Keywords: Mobile Mapping System, Continuously Operating
Reference Stations: Core, Real Time Kinematic, Laser Scanner,
Dual Antenna, Inertial Measuring Unit

1. บทนำ
การรั บ มื อ กั บ อุ ท กภั ย สิ่ ง ที่ ต้ อ งมี คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อทันต่อการใช้งานพร้อม
ทั้งแสดงผลได้ครบถ้วนทุกมิติเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมสำหรับประกอบการ
ตัด สิ น ใจ ถ้ า ทำได้ ตามหั ว ข้ อ ต่ อ ไปนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเตรีย มรั บ
สถานการณ์และลดความศูนย์เสีย การสำรวจค่าระดับนับว่ามีความจำเป็น
และสำคัญมากในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงปกติและ
ช่วงที่เกิดอุทกภัย การสำรวจค่าระดับความสูงของพื้นที่จากเดิมที่ใช้อยู่เป็น
แบบ RTK เป็นระบบที่มีความถูกต้องสูงสามารถใช้งานได้ดี ในพื้นที่ไม่กว้าง
มากแต่ถ้าพื้นที่กว้างหรือที่มีขนาดใหญ่วิธีการนี้จะต้องใช้ ระยะของเวลาใน
การดำเนินการนานเนื่องจากเป็นการเดินสำรวจ แต่ในปัจุบันเทคโนโลยีการ
สำรวจได้เปลี่ยนไปมากวิธีการสำรวจที่สามารถนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนที่
สามารถทำได้ ด้ ว ยระบบสำรวจ MMS [1-2] และมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ
ประยุกต์ใช้สำหรับวางแผนจัดทำผังเมื องอัจฉริยะ [5] ดังนั้นการใช้ระบบ
MMS ในการสำรวจจะเป็ น สิ่ ง ใหม่ ที่ จ ะเข้ า มาทำให้ ก ารสำรวจมี ก าร
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เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการลดเวลาสำหรับทำการสำรวจ ในงานวิจัยนี้
จึงประยุกต์ใช้ระบบ MMS มาทำการสำรวจหาค่าระดับความสูงของพื้นที่
เพื่ อ ใช้กั บ การบริห ารจั ด การน้ำ โดยจะเป็ น การหาความเหมาะสมและ
ข้อจำกัดของระบบเพื่อจะได้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ได้ดำเนินการในงานวิจัยนี้เป็นการสำรวจเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
การสำรวจทางด้านเวลาที่ใช้และค่าระดับความสูงมิได้เป็นการเปรียบเทียบ
ถึงประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์ว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากเป็น
ระบบที่แตกต่างกัน เพื่อนำผลสรุปที่ได้นำไปเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ระบบ
ทั้งสองให้เหมาะกับ งานและเวลาที่ใช้ สำหรับ หาค่าระดับ ของการบริห าร
จัดการน้ำ

2. อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ
2.1

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ระบบที่เป็นค่าความคลาดเคลื่อนรวมของอุปกรณ์ทั้งหมด [1] การจัดทำ
ระบบมีบทความที่ได้กล่าวถึงสมการการจัดทำระบบ [3] เริ่มจากสมการที่
(1) ที่เป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่าง IMU กับ Laser Scanner และจุด
ตรวจจากสัญญาณ Laser มีรูปที่ (2) ประกอบการอธิบายสมการต่อไปนี้
PIMU = RSBPS + dTSB
PIMU เป็นค่าพิกัดตำแหน่งของ IMU (XIMU, YIMU, ZIMU)

เป็นการปรับทิศทางการหมุนถ่ายลักษณะการวางมุมของ Laser

RSB

Scanner (XS, YS, ZS) กับ IMU (XIMU, YIMU, ZIMU)
เป็นค่าพิกัดตำแหน่ง (X, Y, Z) ของจุดตรวจวัด

PS

เป็นการเปลี่ยนถ่ายค่าพิกัดระหว่าง IMU (XIMU, YIMU, ZIMU) กับ

dTSB

อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ

(1)

Laser Scanner (XS, YS, ZS)

ในงานวิจัยต้องการหาความสามารถของระบบ MMS สำหรับในการใช้
งานหาค่าระดับสำหรับนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการน้ำโดยทำ
การเปรียบเทียบการตรวจวัดแบบระบบ MMS กับการตรวจวัดแบบ RTK
เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจวัด สำหรับเลือกใช้การสำรรวจให้เหมาะ
กับงานและข้อจำกัดของอุปกรณ์

สมการที่ (2) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของค่าพิกัดตำแหน่งเมื่อมีการ
เคลื่อนใหวของ IMU ในอาการเอีย งซ้ายขวา (Roll), การเปลี่ย นทิศทาง
(Heading) และการยกหัวขึ้นหรือกดหัวลง (Pitch) เมื่อมีการเคลื่อนไหวก็
จะมีการเปลี่ยนท่าทางและพิกัดจาก XIMU, YIMU, ZIMU ไปเป็น XL, YL, ZL
PL = RIMUPIMU

2.1.1 ระบบ MMS

เป็นพิกัดตำแหน่งและมุมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (XL, YL, ZL)

PL

อุปกรณ์ที่ใช้สำรวจด้วยระบบ MMS เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบ
ในรูปที่ 1 ประกอบด้วย Laser Scanner Velodyne LiDAR PUCK VLP16 ทำหน้ า ที่ วัด ระยะจากหั ว วั ด ถึ งวัต ถุ เพื่ อ นำมาสร้า งภาพ 3 มิ ติ แ บบ

(2)

RIMU

เป็นมุมระหว่าง IMU (XIMU, YIMU, ZIMU) กับท่าใหม่ IMU ที่เปลี่ยน

PIMU

เป็นพิกัดตำแหน่งใหม่ของ IMU (XIMU, YIMU, ZIMU)

Point Cloud, กล้อ ง 360 องศา Ladybug5 ทำหน้า ที่ บั น ทึ ก ภาพแบบ

สมการที่ (3) และสมการที่ (4) เป็นการเปลี่ยนถ่ายค่าพิกัด อ้างอิงสู่

360 องศา ระบบระบุ ต ำแหน่ งและทิ ศ ทาง, NovAtel GNSS Receiver
แบบ Dual Antenna, Inertial Measuring Unit (IMU) การประมวลผล

พื้ น หลั ก ฐาน World Geodetic System 1984 (W GS84) มี ค่ า แสดง
ตำแหน่งในพิกัส X, Y, Z

ได้ ใ ช้ ค่ า ปรั บ แก้ จ ากโครงข่ า ยรั บ สั ญ ญาณ ดาวเที ย มแบบต่ อ เนื่ อ ง

PG = RLPL + RECEF

(Continuously Operating Reference Stations: Cors) ของในโครงข่าย
ของ สสน. สถานี THAI รูปที่ 4

(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑) = 𝑃𝐸𝐶𝐸𝐹 – 𝑅𝐿𝑅𝐼𝑀𝑈𝑑𝑇𝐴

(3)
(4)

PG

เป็นพิกัดตำแหน่งที่อ้างอิงพื้นหลักฐาน WGS84 (XG, YG, ZG)

RL

เป็นการปรับเปลี่ยนมุมการทิศทางไปสู่พื้นหลักฐาน WGS84 โดย Rλ,

Rɸ
RECEF

เป็นค่าตำแหน่งของเสาอากาศที่อ้างอิงพิกัดตำแหน่งของโลก (XE,

YE, ZE)
𝑅𝐼𝑀𝑈

เป็นมุมระหว่าง IMU (XIMU, YIMU, ZIMU) และมุมตามค่าพิกัดท้องถิ่น

(XL, YL, ZL)
𝑑𝑇𝐴

เป็นค่าที่เปลี่ยนระหว่างศูนย์กลางของเสาอากาศและค่าศูนย์กลาง

ของ IMU ในค่าพิกัส X, Y, Z
รูปที่ 1 ระบบ MMS

การรวมระบบจากอุปกรณ์ตรวจวัดรูปที่ 1 เพื่อจัดทำเป็นระบบ MMS

ผลลัพธ์ที่ได้จากสมมการที่กล่าวมาจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็น Point
Cloud ในค่ า พิ กัส X, Y, Z ที่ อ ยู่ ในพื้ น หลั ก ฐาน WGS84 รูป ที่ 2 เป็ น

จะมีค่าความคลาดเคลื่อนตามคุณสมบัติของอุ ปกรณ์แต่ละตัวเมื่อนำมารวม
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รูปการจัดวางอุปกรณ์และการอธิบายลักษณะทางมุมการเปลี่ยนแปลมตาม
สมการ (1-4) ในการรวมระบบสิ่งหนึ่ งที่ ส ำคั ญ คือ การจั ดการเวลาของ
อุป กรณ์ แต่ละตัว ที่นำมาจัดทำ [4] ในระบบที่จัดทำได้มีก ารควบคุมการ
ทำงานให้ อุ ป กรณ์ ทุก รายการให้ สามารถทำงานร่ว มกันบนพื้น ฐานเวลา
เดียวกัน
GPS

Laser
Scanner

Zs
Ys
Xs

ZIMU

ZL
XL

YL
WGS

YIMU

XIMU
IMU

รูปที่ 2 การจัดวางอุปกรณ์สำรวจ MMS

2.1.2 อุปกรณ์สำรวจ RTK
ในการดำเนินการได้ใช้ เครื่อ งวัดด้ว ยสัญ ญาณดาวเทีย มแบบหลาย
ความถี่ ยี่ห้อ Leica รุ่น GS10 แสดงในรูปที่ 3 ให้รับค่าปรับแก้โครงข่ายรับ
สัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง (Continuously Operating Reference
Stations: Core) ของ สสน. ที่ส่งผ่านค่าปรับแก้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ 4G
ในรูปที่ 4

รูปที่ 3 เครื่องวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบหลายความถี่ Leica รุ่น GS10
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2.2

วิธีการดำเนินการ

วิธีการดำเนินการเริ่มจากทำการสำรวจในพื้นที่ทำการวิจัยคือ คันกั้น
น้ำคลองระพีพัฒน์แยกตกหรือถนนหมายเลข 6021 ระยะทางการสำรวจ
14 กิโลเมตร เริ่มต้นสำรวจจากจุดตัดกับคลองห้าหรือถนนหมายเลข 3010
ไปสิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนหมายเลข 3261 ทำการสำรวจด้วยระบบ MMS
และแบบ RTK ในการสำรวจด้วย RTK ได้กำหนดจุดสำรวจห่างกันประมาณ
200 เมตรตามแนวผิวถนนตรงเส้นแบ่งกลาง เว้นช่วงที่เป็นสะพานเนื่องจาก
ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นค่าระดับของพื้นผิวถนนเพื่อให้ได้แนวของถนนที่ต้องการ
หาค่าระดับ การสำรวจด้วยระบบ MMS เป็นการสแกนถนนทุกจุดที่ผ่าน วิ่ง
รถด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้ง 2 ระบบตรวจวัดรับค่าปรับแก้
จากโครงข่ายรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่องของ สสน. โดยที่ระบบการ
ตรวจวั ด แบบ RTK มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นไม่ เกิ น 5 เซนติ เมตรตาม
คุณ สมบั ติ ข องอุ ป กรณ์ ที่รับ ค่ าปรับ แก้ ในการตรวจวัดแบบ Real Time
ส่วนการตรวจวัดด้วยระบบ MMS รับค่าปรับแก้จากโครงข่ายรับสัญญาณ
ดาวเทียมแบบต่อเนื่องของ สสน. เช่นเดียวกันมีค่าความคลาดเคลื่อนทั้ง
ระบบจากผลรวมค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็ น
ระบบรวมไม่เกิน 35 เซนติเมตร ในการเก็บจุด Point Cloud ของพื้นผิวทำ
การเก็บที่ระยะ 6 เมตรจากหัวของ Laser Scanner

3. ผลการดาเนินการ
การสำรวจด้วย RTK ได้จุดสำรวจมาทั้งหมด 59 จุด ผลลัพธที่ได้เป็ น
ค่าระดับความสูงแสดงเป็น เมตร รทก. ซึ่งเป็ นค่า อ้างอิงค่าระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ส่วนผลการสำรวจด้วยระบบ MMS ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Point
cloud หรือภาพแบบ 3 มิติตัวอย่างบางช่วงในรูปที่ 5 ได้นำผลลัพธ์ 3 มิติ
มาทำการดึงค่า Point Cloud มีตำแหน่งทางแนวระนาบอยู่ในจุดใกล้เคี ยง
กับ จุดตรวจวัดแบบ RTK โดยได้ก ำหนดจุ ดใช้งานอยู่ ภ ายในรัศมี ข องจุ ด
สำรวจ RTK น้อยกว่า 15 เซนติเมตรและเป็ นจุดที่อ ยู่ใกล้จุ ดสำรวจด้ว ย
ระบบ RTK มากที่สุด ดึงส่วนที่เป็ น ค่าระดับ ความสูงมาเป็น เมตร รทก.
เช่นเดียวกัน ผลการตรวจวัดจากทั้ง 2 ระบบอยู่ในตาราง 1 เป็นการนำผล
มาเปรียบเทียบกันของจุดสำรวจตามที่กำหนดและได้ แสดงผลเป็นกราฟรูป
ที่ 6 เส้นกราฟ สีเขียวเป็นการตรวจวัดค่าระดับแบบ RTK เส้นกราฟแดง
เป็ นการตรวจค่ า ระดั บ ด้ ว ยระบบ MMS จากการนำผลลัพ ธ์ข องทั้งสอง
ระบบมาเปรี ย บเที ย บกั น จะเห็ น ว่ า ค่ า ความสู ง ทั้ ง สองระบบมี ค วาม
สอดคล้องกันแต่มีระยะห่างของกราฟทั้งสองเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อน
ของทั้งสองระบบที่ต่างกัน เวลาที่ใช้ในการสำรวจของการสำรวจด้วยวิธี
RTK ใช้เวลารวมการสำรวจ 3 ชั่วโมงโดยได้นับเริ่มตั้งแต่การเริ่มตรวจวัดจุด
ที่ 1 จนแล้ ว เสร็ จ จุ ด ที่ 59 การสำรวจด้ ว ยระบบ MMS ใช้ เวลาสำรวจ
ทั้งหมด 15 นาทีโดยนับเริ่มจากการเริ่มสำรวจตรงจุดเริ่มต้นและได้กำหนด
ความเร็วของรถสำรวจให้วิ่งอยู่ที่ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากไม่ได้
ไปแบบเร็วมากบางช่วงได้ชะลอความเร็วให้รถผู้ร่วมทางไปก่อน จึงใช้เวลา
ในการสำรวจของระบบ MMS ประมาณนี้เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของกาสำรวจ

รูปที่ 4 โครงข่ายรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่องของ สสน.
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

รูปที่ 5 ผลลัพธ์ทเี่ ป็นภาพ 3 มิติ
ตารางที่ 1 ผลการสำรว จด้วยระบบ MMS กับ RTK
จุดสำรวจ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MMS Z ( ม.รทก. )
3.71
3.68
3.63
3.58
3.59
3.59
3.52
3.51
3.53
3.36
3.52
3.62
3.66
3.73
3.4
3.48
3.72
3.17
3.32
3.53
3.72
3.62
3.7
3.89
3.63
3.58
3.61
3.47
3.51
3.42
3.54
3.57
3.66

RTK Z ( ม.รทก. )
3.92
3.91
3.91
3.9
3.9
3.93
3.89
3.92
3.93
3.69
3.86
3.89
3.87
3.87
3.59
3.12
4.02
3.64
3.72
3.89
3.94
3.9
3.96
4.26
3.99
4.03
4.04
3.94
3.97
4.02
4.18
4.18
4.13
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3.85
4
3.78
3.03
2.75
4.05
4.17
4.23
4.22
4.61
4.73
4.89
4.82
4.81
4.56
4.79
4.89
4.75
4.76
4.71
4.7
4.81
4.61
4.72
4.8
4.69

4.33
4.45
4.35
3.68
3.4
4.66
4.8
4.93
4.84
4.93
4.94
4.93
4.91
4.91
4.74
4.96
4.88
4.94
5.04
5.02
5
5.05
4.94
4.9
4.96
4.96

รูปที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการสำรวจด้วยระบบ MMS และ RTK

4. สรุปผลการดาเนินการ
จากการดำเนินการสำรวจแนวคันกั้นน้ำคลองระพีพัฒน์แยกตกเพื่อ
เปรี ย บเที ย บผลของระบบ MMS กั บ การตรวจวั ด แบบ RTK รวมพื้ น ที่
ทดสอบ 14 กิโลเมตร การดำเนินการพบว่า การสำรวจของทั้งสองระบบมี
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การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เวลาที่ใช้ในการสำรวจระบบ MMS
ใช้เวลาน้อยกว่าการสำรวจแบบ RTK 12 เท่า ทั้งสองการสำรวจมีค่า RMSE
มีค่าเท่ากับ 0.386 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่เข้าใกล้ศูนย์ เป็นตัวเลขที่แสดงถึงการ
เปลี่ย นแปลงที่ เส้ นกราฟการเปลี่ย นแปลงไปในทิ ศทางเดีย วกัน ในการ
เลือ กใช้อุป กรณ์ ห ากต้อ งค่าความคลาดเคลื่อ นน้อ ยควรใช้ก ารเก็บ ข้ อมูล
แบบ RTK แต่ถ้าต้องการความรวดเร็วในการสำรวจสามารถใช้วิธีการเก็บ
ข้ อ มู ลด้ ว ยระบบ MMS ได้ ข้ อ มู ล ที่ ได้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นมากกว่า แต่
สามารถดำเนินการเก็บ ข้อ มูลได้เร็วกว่า ในการเก็บ ข้ อมูลที่มีพื้นที่ข นาด
ใหญ่หรือระยะทางที่ยาวสามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์การสำรวจ
จะเห็ น ว่า สามารถแสดงการเปลี่ ย นแปลงระดั บ ความสู งของพื้ น ที่ แ ละ
สามารถกำหนดจุดเฝ้าระวังน้ำล้น ตัวอย่างในวงกลมสีแ ดงรูป ที่ 6 ที่มีค่า
ระดับลดลงต่ำกว่าพื้นที่ส่วนอื่นเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำล้นซึ่งควรมีการเสริม
หรือ จั ด อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อี ก ทั้ งเมื่ อ ทราบค่ า ระดั บ ของพื้ น ที่ ยั งสามารถ
กำหนดวางแผนสำหรับการผลักดันน้ำได้
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ประสบการณ์การใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรตามแนวทาง ABET และ AUN-QA
Hand-on Experiences on Criteria for ABET and AUN-QA Accreditation
สิทธิชัย แสงอาทิตย์*
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บทคัดย่อ
รัฐบาล โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
และสภาวิศวกร มีนโยบายในการนำแนวทางการรับรองหลักสูตรของ ABET
มาประยุกต์ใช้ เพื่อการรับรองหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไทยสู่ระดับ
สากล โดย อว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
โครงการขับเคลื่อนให้สถาบั นอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET
ภายในปี พ.ศ.2565 ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในช่วงสามปี
การศึกษาที่ผ่านมา สาขาฯ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ทั้งใน
ระบบ AUN-QA ระบบ TABEE และ ระบบ ABET โดยตามระบบ ABET
ได้รับการ mock-up visit จากผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวม
2 ครั้ง จากประสบการณ์ข้างต้น บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำเสนอการเปรีย บเที ย บเกณฑ์ ก ารประเมิ นเพื่ อ รับ รองหลั ก สู ตรตาม
แนวทาง ABET และ AUN-QA เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
การนำเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาลงปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ของหลักสูตรและสู่การรับรองหลักสูตรของ ABET ในอนาคต
คำสำคัญ: ABET, AUN-QA, Accreditation, Criteria

Abstract
Thai government by the Ministry of Higher Education,
Science, Research and Innovation (MHESI) and Council of
Engineer of Thailand has policy to adapt and adopt ABET
accreditation to bring Thai Engineering curriculums to
international standard. MHESI has signed MOU under a project
to drive Thai Higher Education Institutes to be accredited by
ABET within 2022. The School of Civil Engineering at Institute of
Engineering, Suranaree University of Technology has participated
in this MOU. In the past three academic year, the School has
assessed the internal quality assurance in accordance with AUNQA, TABEE and ABET. For the ABET, the ABET experts from the
USA have mock-up visited for 2 times. Based upon the gained
experiences, the objectives of this paper is to present the

comparison of criteria for ABET and AUN-QA accreditation in
order to exchange the knowledge of applying the criteria for the
curriculum’s continuous improvement and ABET accreditation in
the near future.
Keywords: ABET, AUN-QA, Accreditation, Criteria

1. คำนำ
แนวคิดการพัฒนาเกณฑ์ เพื่อ การรับ รองหลักสูตร (accreditation)
ตาม General Criteria ของ ABET และตาม Criteria ของ AUN-QA มี
ความแตกต่างกันพอสมควร เนื่องจาก ABET เป็นการรับรองหลักสูตรตาม
มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพและมีพื้นฐานมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
และได้รับ การยอมรับ กว่ า 30 ประเทศทั่ว โลก ส่ว น AUN-QA เป็นการ
รับรองหลักสูตรทางวิชาการ เพื่อยกระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศในอาเซียนเข้าสู่มาตรฐานสากลและมีพื้นฐานมาจากระบบใน
สหภาพยุโรป อย่า งไรก็ตาม ทั้งสองระบบมีพ ื้นฐานมาจากหลักการจัด
การศึกษาเดียวกันคือ การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcomesbased education หรือ OBE) ซึ่งเป็นแนวทางที่หลักสูตรจะถูกกำหนด ถูก
จัดตั้ง และถูกดำเนินการบนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควรที่จะเรียนรู้และ
แสดงออกมาได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว
จากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการจัดการศึก ษาที่มีความเชื่อ มโยงทาง
วิชาการและวิชาชีพมากขึ้น ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรจาก AUN-QA หรือจาก สกอ. เดิม ร่วมกับการ
รับรองหลักสูตรทางวิชาชีพของสภาวิศวกร เป็นการรับรองแบบบูรณาการ
ในกรอบ Thailand Accreditation Body for Engineering Education
(TABEE) ของสภาวิศวกร ซึ่งมีพื้นฐานมาจากของ ABET และด้วยนโยบาย
ในการส่งเสริมหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยเข้ าสู่ระดับ
นานาชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีหลักสูตรแกนนำในการเข้าสู่การ
รับรองของ ABET ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก
Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) ภายใน
ปี พ.ศ.2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื ่ อ 31 มกราคม 2563 โดยมี ม หาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว ม 6 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
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นครเหนือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบั ง โดยในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ุ ร นารีนั้น
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมในโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งในช่วงสามปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระบบ AUN-QA โดยการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment report หรือ SAR)
พร้อมมีการตรวจประเมินภายใน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ และในระบบ TABEE โดยการ
จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study report หรือ SSR) พร้อมรับ
การตรวจรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิศวกร และในระบบ ABET โดย
การจัดทำรายงานการศึก ษาตนเอง พร้อ มรับ การ mock-up visit จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ ากประเทศสหรัฐอเมริก า รวม 2 ครั้ง สำหรับ หลัก สูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งจากการดำเนินการ
คู ่ ข นานดัง กล่ า ว พบว่ า มี ป ระเด็ นที ่ส ามารถนำมาแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
ประสบการณ์ดังกล่าวที่น่าสนใจหลายประเด็น บทความวิชาการนี้จ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการเปรียบเทียบเกณฑ์ การประเมินเพื่อรับรอง
หลักสูตรตามแนวทาง ABET และ AUN-QA เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการนำเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาลงปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องของหลักสูตรและสู่การรับรองหลักสูตรของ ABET ในอนาคต

2. ภาพรวมการรับรองหลักสูตรของ ABET และ AUN-QA
ABET และ AUN เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลและไม่มุ่งแสวงหากำไร
โดย ABET ตั้งขึ้นเมื่อปี 2475 (1932) โดยสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
7 แห่งและมีอายุเก่าแก่กว่า 78 ปี ส่วน AUN ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 (1995)
โดยกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
อุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนสู่สากล โดยจัดตั้ง AUN-QA Network
ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 (1998)
กระบวนการรับรองหลักสูตร (accreditation) ของ ABET และ AUNQA เป็นกระบวนการทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร เพื่ อการประเมิน
เพื่อรับรอง (evaluation) ที่เป็นไปตามเกณฑ์ (criteria) ที่ Accreditation
Board for Engineering and Technology Incorporated (ABET Inc.)
(https://www.abet.org/) แ ล ะ ASEAN University Network (AUN)
(http://www.aun-qa.org/) กำหนดขึ ้ น โดยหลั ก สู ต รจะต้ อ งทำการ
ประเมิ น ตนเองภายใน (Internal self-assessment) ก่ อ นที ่ จ ะเข้ า สู่
กระบวนการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร โดยผู้ประเมินจาก ABET และ
AUN-QA ตามลำดั บ ณ 1 ตุ ล าคม 2562 ABET ให้ ก ารรั บ รอง 4,144
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษา 812 แห่งจาก 32 ประเทศทั่วโลก โดย 870
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษานอกประเทศสหรัฐอเมริกา
กระบวนการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรของทั้ง ABET และ AUN-QA
มีวงรอบ (cyclical) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หลักสูตรมีกระบวนการและ
ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง (continuous improvement) โดย

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

วงรอบของ ABET คือ สูงสุด 6 ปี (มีการรับรองแบบมีเงื่อนไข 3 ปี) และ
วงรอบของ AUN-QA คือ 4 ปี
ABET มี ส มาคมวิ ช าชี พ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งเป็ น สมาชิ ก 35 สมาคม
( https://www.abet.org/about-abet/member-societies/) ก ิ จ ก ร รม
ต่าง ๆ ของ ABET เป็นงานแบบอาสาสมัครจากภาควิชาการ ภาครัฐบาล
และภาคอุตสาหกรรม โดยสมาคมวิ ชาชีพจะเสนอตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่
อาสาสมัครในการมีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินเพื่อรับรองแบบ
peer-review ดังนั้น กระบวนการประเมินคุณภาพของ ABET เพื่อรับรอง
หลักสูตร จึงมีพื้นฐานมาจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ของหลักสูตรที่
ถูกประเมิน ส่วน AUN กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใน ASEAN ต้องสมัคร
เข้าเป็นสมาขิก AUN เพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการเข้าสู่กระบวนการรับ รอง
หลักสูตรแบบ AUN-QA ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 แห่ง
(http://www.aunsec.org/organization.php) โดยผู้ประเมินฯ ได้มาจาก
การเสนอชื่อตนเองหรือโดยสถาบันฯ สมาชิก เพื่อถูกคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น
ผู้ประเมินฯ โดยไม่มีข้อกำหนดในเรื่องความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จำเพาะ
เจาะจง ดังนั้น กระบวนการประเมินคุณภาพของ AUN-QA เพื่อรับรอง
หลักสูตร จึงไม่ได้มีพื้นฐานมาจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ โดยตรง
ABET ประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญา
โท โดยหลักสูตรจะถูกประเมินโดย criteria ที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตาม
accreditation commission ไ ด ้ แ ก ่ Applied and Natural Science
Accreditation Commission (ANSAC), Computing Accreditation
Commission (CAC), Engineering Accreditation Commission (EAC)
แ ล ะ Engineering Technology Accreditation Commission (ETAC)
หลัก สูตรที่ต้องการการรับ รองจะถูกกำหนดให้อยู่ใน commission บน
พื้นฐานของชื่อหลักสูตรที่ปรากฏบนใบปริญญาและจะต้องมีลักษณะที่ตรง
ตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละ commission จะทำการพัฒนา
criteria ของตนเอง โดยมี criteria บางส่ ว นที่ เ ป็ น ส่ ว นกลาง (general
criteria) ที ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น และบางส่ ว นที ่ ท ี ่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามแต่ ล ะ
commission (program criteria) โดย criteria ของแต่ละ commission
จะต้ อ งได้ ร ั บ การรั บ รองตามโครงสร้ า งคณะกรรมการของ ABET โดย
เอกสารคู่มือแนวทางในการประเมินฯ ศึกษาได้ที่เอกสารอ้างอิง 1 โดยใน
ระดับปริญญาตรี criteria มีทั้งสิ้น 8 criteria หลัก ดังที่แสดงในตารางที่ 1
และและผลการประเมินฯ จะอยู่ในรูป “ได้รับ การรับ รอง” หรือ “ไม่
รับรอง” พร้อมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ดังนั้น การศึกษา
ทำความเข้ า ใจใน general criteria และ program criteria ของ
บุคลากรทุกคนในหลักสูตรจึงมีความสำคัญมากในการที่จะนำแนวทาง
ABET ที ่ ก ำหนดลงสู ่ก ารปฏิ บ ั ต ิแ ละมี ก ารดำเนิน การปรับ ปรุง อย่า ง
ต่ อ เนื ่ อ ง (continuous improvement) ที ่ เ ห็ น ผล ตลอดจนมี ก าร
ประเมินประสิทธิผลที่เกิดจากการปรับปรุงคุณภาพฯ ดังกล่าว
AUN ประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก โดย
ทุกหลักสูตรจะถูกประเมินด้วย criteria ชุดเดียวกัน ซึ่งถูกพัฒนาโดย AUNQA experts ที ่ ใ ช้ inputs จากสมาชิ ก ของ AUN-QA Council และการ
ทบทวนเอกสารของ Review Team 15 คน จากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
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สมาชิกของ AUN โดยเอกสารคู่มือแนวทางในการประเมินฯ ปี 2019-2020
ศึกษาได้ที่เอกสารอ้างอิง 2 โดยมีทั้งสิ้ น 11 criteria หลัก ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 1 และผลการประเมินฯ จะอยู่ในช่วง 1 ถึง 7 ตามระดับการพัฒนา
ของหลักสูตรใน criteria นั้น ๆ โดยผลการประเมินฯ ในภาพรวมตั้งแต่ 4
ขึ้นไปจะถือว่า “ได้รับการรับรอง” พร้อมความเห็นของผู้ประเมินฯ (ที่อาจ
ไม่ใช่เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้ น ๆ) ดังนั้น เช่นเดียวกับ ABET การศึกษาทำ
ความเข้าใจใน criteria ของบุคลากรในหลักสูตรจึงมีความสำคัญมากใน
การที ่ จ ะนำแนวทาง AUN-QA ที ่ ก ำหนดลงสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ อธิ ย าย
กระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดและข้อกำหนดของ
AUN-QA รวมถึงการทบทวน การตรวจสอบ และทำการวิเคราะห์และ
ระบุจุดแข็งและ OFI ตลอดจนแผนที่ใช้ในการเสริมจุดแข็งและกำจัด
จุดอ่อน และการยกระดับคุณภาพ (quality enhancement)
ตารางที่ 1 ABET’s General Criteria และ AUN-QA’s Criteria (V3.0)
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โดย ABET จึ ง มี ค วามสำคั ญ มาก โดยจะต้ อ งมีข ้อ มู ล ประกอบเกณฑ์
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
AUN-QA กำหนดให้หลักสูตรที่ต้อ งการประเมินเพื่อรับ รองจะต้อง
ดำ เนิ น ก า รตา มข ั ้ น ตอ น ดั ง รา ย ละ เอ ี ย ดที ่ http://www.aunqa.org/Request โดยมี ร ายละเอี ย ด AUN quality assessment ตาม
กระบวนการ PDCA โดยขั้นตอนแรก Plan ใช้เวลาในการเตรียมการสมัคร
เข้า กระบวนการประเมิน ฯ การเตรีย มจัดเตรีย มกำหนดการ และการ
ประสานงานต่า ง ๆ ประมาณ 6-12 เดือ น จากนั้น Do เป็นการจัด ส่ ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยัง AUN Secretariat และผู้ประเมิน
ประมาณ 1.5-2 เดือนก่อนการเข้ประเมิน จนถึงวันเข้าประเมิน จากนั้น
Check เป็นช่วงของการประเมินฯ และสุดท้าย Act ที่ใช้เวลาประมาณ 4
เดือนในการพิจารณาผลและหากได้รับการรับรองหลักสูตรจะมีการส่ง final
assessment report และ certification status ไปยั ง สถาบั น ฯ และ
เผยแพร่ certification status ใน AUN website ซึ่งในภาพรวมแล้ ว ใช้
เวลาประมาณ 16 เดือน ดังนั้น การวางแผนรองรับการประเมินฯ โดย
AUN-QA จึงมีความสำคัญมาก เช่นเดียวกับ ABET

ABET’s General Criteria

AUN-QA’s Criteria (V3.0)

1. Student

1. Expected Learning Outcomes

2. Program Educational Objectives
(PEOs)

2. Programme Specification

3. Student Outcomes (SOs)

3. Programme Structure and Content

4. Continuous Improvement

4. Teaching and Learning Approach

5. Curriculum

5. Student Assessment

6. Faculty

6. Academic Staff Quality

7. Facilities

7. Support Staff Quality

จากการศึกษารายละเอียดของ ABET’s General Criteria และทำ
การเชื่อมโยงหรือ mapping กับ AUN-QA’s Criteria Version 3.0 พบว่า
เกณฑ์ของทั้งสองระบบมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่แตกต่างกัน ดังที่
แสดงในตารางที่ 2 และสามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบได้ดังนี้

8. Institutional Support

8. Student Quality and Support

3.1 เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการประเมินนักศึกษา

9. Facilities and Infrastructure
10. Quality Enhancement
11. Output

ABET กำหนดให้หลักสูตรที่ต้อ งการการประเมินเพื่อ รับรองจะต้อ ง
ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียกว่า The 18 month Accreditation
Process ดังรายละเอียดที่ https://www.abet.org/accreditation/getaccredited/accreditation-step-by-step/ โดยขั ้ น ตอนแรกใช้ เ วลาใน
การประเมินความพร้อม (Readiness Review) ประมาณ 12 เดือน และ
ต้อ งเสร็จ ภายใน 1 ต.ค. จากนั้น หลัก สู ตรทำการขอเข้า กระบวนการ
ประเมินเพื่อรับรอง (Requests for Evaluation) ภายใน 31 ม.ค. ของปี
ปฏิทินถัดไปที่ 1 จากนั้น ทำการประเมินเพื่อ รับรองภายใน และจัดทำ
รายงาน SSR และต้องส่งให้ ABET ภายใน 1 ก.ค. ของปีปฏิทินถัดไปที่ 1
เพื่อเข้ากระบวนการฯ โดยจะมีการเข้าตรวจเยี่ยม (On-Site Visit) ในช่วง
เดื อ น ก.ย. ถึ ง ธ.ค. ของปี ป ฏิ ท ิ น ถั ด ไปที ่ 1 และมี ก ารจั ด ทำ final
statement และ recommended accreditation action ซึ่งจะถูกนำเข้า
ที่ประชุมใหญ่ของ ABET commission members ในช่วงเดือน ก.ค. ของ
ปีปฏิทินถัดไปที่ 2 และประกาศผลในช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งในภาพรวมแล้ว จะ
ใช้เวลารวมประมาณ 22 เดือน ดังนั้น การวางแผนรองรับการประเมินฯ

3. ภาพรวมการรับรองหลักสูตรของ ABET และ AUN-QA

ABET’s General Criteria 1: Students ระบุเกณฑ์ย่อยที่หลักสูตรจัก
ต้องทำการทบทวนระบบกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวข้อ งกับนัก ศึก ษา
ได้แก่ A.) Student Admission โดยหลักสูตรต้องมีนโยบายและดำเนินการ
ในการรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ B.) Evaluating
Student Performance โดยนักศึกษาจะต้องถูกประเมินผลการศึกษา โดย
กระบวนการที่ เ หมาะสม (ABET ไม่ ไ ด้ ก ำหนด) โดยความก้ า วหน้ า ใน
การศึก ษาของนักศึกษาแต่ละคนจะต้องถูกติดตามอย่า งเป็นระบบ เพื่อ
หลักสูตรใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษาให้บ รรลุ
SOs และทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาบรรลุ PEOs ซึ่งจากประสบการณ์
หลักสูตรจะต้องพัฒนาระบบฯ ที่มีอยู่อย่างมาก ต่อเนื่อง และเห็นผล C.
Transfer Students and Transfer Courses โดยหลักสูตรต้อ งมีนโยบาย
และดำเนินการในการรับนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาเรียน โดยมีวิธีการเทียบโอน
หน่วยกิตที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด D.) Advising and
Career Guidance โดยหลักสูตรจะต้องจัดให้มีการให้คำปรึกษาเกี่ย วกับ
วิชาการและแนะแนวที่เหมาะสม มีการทบทวนและปรับปรุงสม่ำเสมอ E.)
Work in Lieu of Courses โดยหลักสูตรต้องมีนโยบายและดำเนินการใน
การรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ ย ้ า ยเข้า มาเรี ย น โดยมี ว ิ ธ ี ก ารเที ย บโอนหน่ ว ยกิตที่
เหมาะสมสำหรับการทำงานที่เทียบเคียงกับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
ฯ ของไทยมั ก ไม่มี F.) Graduation Requirements โดยหลั ก สู ต รต้อ งมี
ข้ อ กำหนดการจบการศึ ก ษาที ่ เ หมาะสมตาม SOs และ PEOs และ G.)
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Transcripts of Recent Graduates โดยหลัก สู ต รต้ อ งมีก ระบวนการ
และดำเนินการในด้านเอกสารที่ระบุว่านักศึกษาที่จบการศึกษามีคุณสมบัติ
ตามข้อ กำหนดที่จ บการศึกษาที่บ รรลุ SOs และ PEOs ซึ่ง การที่ ABET
สนใจในประเด็น “สิ่งที่นักศึกษาได้เรีย นรู้” และ “ความรู้ที่นักศึก ษา
สามารถแสดงให้เห็นได้เมื่อจบการศึกษา” ตาม SOs และ PEOs นี้จะเป็น
input ใน ABET’s General Criteria 4: Continuous Improvement
ซึ่งหลักสูตรฯ ของไทยต้องเร่งพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาตาม
รายวิชาที่เรียนให้สอดคล้องกับ SOs ที่มิใช่พียงการออกเป็นเกรดเท่านั้น
และนำไปสู่ Transcripts ที่ระบุ SOs และ PEOs ของบัณฑิตได้บรรลุ
ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงของ ABET’s Criteria และ AUN-QA’s Criteria
ABET’s General Criteria

AUN-QA’s Criteria (V3.0)

1. Student

8. Student Quality and Support
5. Student Assessment

2. Program Educational Objectives
(PEOs)

1. Expected Learning Outcomes

3. Student Outcomes (SOs)

1. Expected Learning Outcomes

4. Continuous Improvement

10. Quality Enhancement

6. Faculty
7. Facilities

9. Facilities and Infrastructure

8. Institutional Support
-

ความถี่ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและสื่อสารกับ
นักศึกษา 5.3 วิธีการประเมินผลนักศึกษา รวมถึง assessment rubrics
และ marking schemes ถูก นำมาเพื่อ ให้มั่ นใจถึงความถูกต้อง มีความ
น่าเชื่อถือ ความยุติธรรมของการประเมินผลนักศึกษา ซึ่ง AUN-QA ระบุ
วิธีการประเมินผล 5.4 การป้อนกลับผลการประเมินนักศึกษา ทันเวลาและ
ช่วยในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ 5.5 การร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของนักศึกษา ซึ่งการที่ AUN-QA ระบุการประเมินผลนักศึกษาที่
constructive alignment กับ ELOs ซึ่งคล้ายคลึงกับ ABET ซึ่งทำให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องเร่งพัฒนากระบวนการประเมินผลการศึกษา
ตามรายวิชาที่เรียนให้สอดคล้องกับ CLOs และ PLOs ที่มิใช่พียงการ
ออกเป็นเกรดเท่านั้น และนำไปสู่ Transcripts ที่ระบุ CLOs และ PLOs
ของบัณฑิตบรรลุได้
3.2 เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based
Education)

2. Programme Specification
3. Programme Structure and Content
6. Academic Staff Quality
7. Support Staff Quality

5. Curriculum
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4. Teaching and Learning Approach
11. Output

AUN-QA’s Criteria 8: Student Quality and Support ได้ ก ำหนด
เกณฑ์ที่เป็นกรอบและแนวทางเกี่ยวกับการรับนักศึกษา ระบบการติดตาม
ดูแ ล และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการให้ความสำคัญในการจัดสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ รองรับอย่างเหมาะสมตามกระบวนการ PDCA โดยกำหนด
เป็นแนวทางให้หลักสูตรดำเนินการได้แก่ 8.1 มีการกำหนดนโยบายการรับ
นักศึกษา ประเภทการรับนักศึกษา มีการสื่อสาร เผยแพร่ และทันสมัย 8.2
มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาและมีการประเมินฯ 8.3 มี
การควบคุมดูแ ล การให้คำปรึก ษาวิชาการและแนะแนวแก่น ัก ศึ ก ษาที่
เพียงพอ 8.4 มีการให้คำปรึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู้ และการได้ง านทำ และ 8.5 มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม ทางจิตวิทยาที่เอื้อต่อการศึกษา วิจัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา ซึ่งแนวทางที่ช่วยให้หลักสูตรดำเนินการ
เกี่ยวกับนักศึกษาที่ชัดเจนตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร
AUN-QA’s Criterion 5, Student Assessment เป็ น เกณฑ์ ท ี ่ บ อก
แนวทางการประเมิ น นั ก ศึ ก ษา โดยกำหนดเป็ น แนวทางให้ ห ลั ก สู ต ร
ดำเนิ น การได้ แ ก่ 5.1 หลั ก สู ต รมี ว ิ ธ ี ก ารประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาที่
constructive alignment ก ั บ AUN-QA’s Criterion 1 , ELOs ซึ่ ง
คล้ายคลึงกับ ABET 5.2 การประเมินผลนักศึกษา ประกอบด้วยช่วงเวลา

ABET’s General Criteria 2 : Program Educational Objectives
(วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร) ได้ ก ำหนดนิ ย าม PEOs ว่า
“broad statements that describe what graduates are expected to
attain within a few years after graduation.” ซึ่งเป็นแนวทาง/กรอบให้
หลักสูตรพิจารณากำหนด PEOs ที่ชัดเจน ระบุหัวข้อย่อยที่หลักสูตรจักต้อง
ให้ข้อมูลระบบกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการ
ศ ึ ก ษ า ข อ ง ห ล ั ก ส ู ต ร ไ ด ้ แ ก ่ A.) Mission Statement B.) Program
Educational Objectives ซึ่งจะต้องถูกพิจารณาทบทวนให้สอดรับกับพันธ
ก ิ จ ข อ ง ส ถ า บ ั น ใ น C. Consistency of the Program Educational
Objectives with the Mission of the Institute โดยผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
ของหลักสูตรจะถูกกำหนดใน D. Program Constituencies ซึ่งปกติได้แก่
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต โดยหลักสูตรจะคัดเลือ ก
ผู้แทนมาเป็น Industrial Advisory Board ของหลักสูตรที่ทำหน้าที่สำคัญ
ใ น E. Process for Review of the Program Educational Objectives
โดยหลักสูตรจักต้องเก็บหลักฐานการดำเนินการ แสดงให้เห็นถึงมีการใช้
ประโยชน์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีระบบ และมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวน PEOs อย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า PEOs สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ criteria ที่เกี่ยวข้อง
AUN-QA’s Criteria 1: Expected Learning Outcomes (ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง) ได้กำหนดเกณฑ์ที่เป็นกรอบและแนวทางให้หลักสูตรมี
อิสระในการดำเนินการจัดทำ ELOs โดย ELOs ระดับ หลัก สูตร เรียกว่า
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องหลั ก สู ต ร (Program Learning Outcomes หรือ
PLOs) ที ่ ก ำหนดคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต ซึ ่ ง สอดรั บ กั บ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของหลักสูตร (PEOs) ของ ABET โดยกำหนดเป็น
แนวทางให้หลักสูตรดำเนินการได้แก่ 1.1 มีการพัฒนาและจัดทำผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ไปในแนวทางเดียวกับวิสัยทั ศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยโดย
จะต้องแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs กับพันธกิจของสถาบันฯ และกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย AUN-QA กำหนดให้หลักสูตรจัด
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การศึ ก ษาด้ ว ยหลั ก การมุ ่ ง ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ Outcomes-based
education (OBE) เช่นเดียวกับของ ABET โดย ELOs ของหลักสูตรที่ได้จาก
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็น PLOs ที่ปรากฏใน มคอ.2 และ
จะนำไปสู่การออกแบบหลักสูตร ที่จะนำไปสู่การออกแบบรายวิชาที่มี CLOs
ที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 จากนั้น นำลงสู่กระบวนการจัดการเรีย น
การสอนที่สร้างความสำเร็จของผู้เรียนตามที่หวัง ที่ประเมินตาม มคอ.5 และ
มคอ.6 ในส่ว นของกระบวนการทบทวน PLOs ดำเนินการในลักษณะ
เช่นเดียวกับ ABET
ABET’s General Criteria 3: Student Outcomes ระบุเกณฑ์ย่ อยที่
หลั ก สู ต รจั ก ต้ อ งดำเนิ น การได้ แ ก่ A. Student Outcomes ซึ ่ ง แสดง
กระบวนการจัดทำและทบทวน SOs ที่หลักสูตรจะต้องใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้บัณฑิตบรรลุ PEOs ที่กำหนดโดย ABET คือ SO1 ถึง SO7 โดย
หลักสูตรสามารถมี SO เพิ่มเติมได้ ซึ่งจากประสบการณ์ SOs ของ ABET 7
ข้อนั้น ครอบคลุมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว โดยมีการปรับ
เพิ่มในส่วนของการระบุศาสตร์วิศวกรรมโยธาลงใน SOs เพื่อความชัดเจน
และจะต้ อ งการวิเ คราะห์ แ ละการ mapping SOs กั บ PEOs เพื ่ อ หา B.
Relationships of Student Outcomes to Program Educational
Objectives ตลอดจนมีการพัฒนาตัววัด Performance Indicators อีก 19
ตัววัด เพื่อใช้ในการวัดระดับของ SOs 7 ข้อ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ผลสำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อการพัฒนานักศึกษา
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง และนำไปสู่ transcript ที ่ ร ะบุ ร ะดั บ ความสำเร็จของ
นักศึกษาตาม SOs มิใช่แสดงในลักษณะเกรดตัวเลขเท่านั้น
AUN-QA’s Criteria 1: Expected Learning Outcomes ได้กำหนด
เกณฑ์ที่มีกรอบและแนวทางให้หลักสูตรมีอิสระในการดำเนินการจัดทำ
PLOs และ CLOs โดยกำหนดเป็นแนวทางให้หลักสูตรดำเนินการได้แก่ 1.2
มีก ารจัดและจำแนกประเภทผลลัพ ธ์การเรีย นรู้ทั้ งแบบเฉพาะรายวิชา
(subject specific) และแบบทั ่ ว ไป (generic หรื อ transferable) โดย
หลักสูตรจักต้องออกแบบ จัดทำและทบทวน ให้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ข อง
นั ก ศึ ก ษาที ่ ค รอบคลุ ม ทั ้ ง ความรู ้ แ ละทั ก ษะเฉพาะศาสตร์ น ั ้ น ๆ และ
ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เป็นความรู้และทักษะทั่วไปที่ผู้
จบการศึกษาจากทุกศาสตร์ต้องมี เช่น ด้านการสื่อสาร ด้านการแก้ปญ
ั หา
ด้านดิจิตอล และด้านการทำงานเป็นทีม เป็นต้น และ 1.3 มีการพัฒนาและ
จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยแสดงความเชื ่อ มโยงของความต้อ งการของผู้ ม ีส ่ว นได้ ส่ ว นเสีย กับ
ผลลัพธ์การเรีย นรู้ของนัก ศึก ษา (PLOs และ CLOs) ซึ่งการที่ AUN-QA
กำหนดเกณฑ์ที่กรอบและแนวทางให้หลักสูตรมีอิสระในการดำเนินการนั้น
จากประสบการณ์ พบว่า หลักสูตรฯ ประสบปัญหาในการดำเนินการ
เนื่องอาจารย์ในหลักสูตรจบการศึกษาในวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจกับศึกษาศาสตร์เหล่านี้ และมหาวิทยาลัยไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนี้ โดยตรง
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เปรียบเทียบและการประเมินเพื่อตัดสิ นตาม SOs ที่กำหนด โดยมุ่งเน้นใน
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (1) ที่ “การเรียนรู้ มิใช่การสอน” (2) ที่
“นักศึกษา มิใช่อาจารย์” และ (3) ที่ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่ใช่ปัจจัยนำเข้า
หรื อ ความสามารถในการรั บ นัก ศึ ก ษา” โดยผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมินฯ
ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบเพื่อ
การปรับ ปรุงหลัก สูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลัก สูตรจะต้อ งวิเคราะห์ ความ
เชื่อมโยงระหว่างรายวิชาที่เปิดสอนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง จากนั้น
หลักสูตรจะต้องแสดงแผนการดำเนินการประเมินฯ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวั ง อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งอย่ า งน้ อ ย 3 ปี ตลอดจนกิ จ กรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตรจะต้องแสดงความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังและเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลฯ ที่หลักสูตรใช้ ความถี่ที่ใช้ในการ
ดำเนินการ และสุดท้า ย ซึ่งเป็นส่ว นที ่สำคั ญ มากคือ การแสดงผลการ
ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาที่แสดงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อ งของรายวิชา
ต่าง ๆ ที่กำหนด ซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้ความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้สอนและ
ผู ้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ใ นการดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ทั ้ ง ในรู ป direct
assessment และ indirect assessment จากนักศึกษา
AUN-QA’s Criterion 10, Quality Enhancement เป็นเกณฑ์ที่เปิด
กว้าง โดยมี 3 จุดมุ่งคือ มุ่งที่การปรับปรุง ความรู้ (knowledge) ทักษะ
(skills) และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ (attitudes หรื อ
competencies) ของนั ก ศึ ก ษา มุ ่ ง ที ่ ก ารปรั บ ปรุ ง โอกาสและสภาวะ
แวดล้อมของการเรียนรู้ และมุ่งที่การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรและ
สถาบันฯ โดยเกณฑ์จะช่วยส่งเสริมให้เกิด การดำเนินการเชิงรุกที่มีก าร
จัดทำแผน (plan) เพื่อการประกันคุณภาพและการปรับปรุงที่จะนำไปสู่
แนวปฏิบ ัติที่ดี (best practices) โดยที่ห ลัก สูตรจะต้อ ง 10.1 มีก ารใช้
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
10.2 มีก ารปรับ ปรุงหลัก สูต รให้ท ัน สมัย ตามความก้า วหน้า ในศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ 10.3 มีการปรับปรุง ประเมินผลการใช้กระบวนการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่สอดคล้องกัน 10.4
มีการนำผลงานวิจัยมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 10.5 มีการประเมิน
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของระบบสนั บ สนุ น การศึ ก ษา เช่ น
ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการระบบ IT เป็นต้น และ 10.6 มีการปรับปรุง
กลไกการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจากเกณฑ์จ ะเห็นได้ว่า
AUN-QA ต้องการให้ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน (นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต) ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูต รและสถาบันฯ ซึ่ง ต้องการความร่ว มมือเช่นเดียวกับ
ABET
3.4 เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ข้อกำหนดของหลักสูตร และโครงสร้าง
และเนื้อหาของหลักสูตร

ABET’s General Criteria 5: Curriculum เป็นเกณฑ์เปิดให้หลัก สูตร
กำหนด subject areas ที่เหมาะสม แต่ไม่ให้กำหนดรายละเอียดในระดับ
3.3 เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement)
รายวิชา โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีการจัดแบ่งเวลาและเนื้อหาที่
ABET’s General Criteria 4: Continuous Improvement ต้ อ งการ สอดคล้ อ งกั บ SOs และ PEOs. ABET กำหนดองค์ ป ระกอบของหมวด
ให้หลักสูตรใช้กระบวนการที่มีหลักฐานและที่เหมาะสมในการประเมินเพื่อ ว ิ ช า ช ี พ ไ ด ้ แ ก ่ ( a) one year of a combination of college level
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mathematics and basic sciences (b) one and one-half years of
engineering topics และ (c) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (general education)
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการกำหนด Program Criteria เพิ่มเติมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ ดังนั้น กระบวนการคุณภาพของ ABET ในส่วนของหลักสูตรจึง
เป็นแบบกำหนดมาให้มาบางส่วน (partially prescriptive) ซึ่งช่วยให้มี
ความชัดเจนในการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มิใช่ของสถาบันฯ หรืออาจารย์ โดยศึกษาเพิ่มเติมได้
ที่
https://www.abet.org/accreditation/accreditationcriteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2 0 1 8 2019/#GC1
AUN-QA’s Criterion 2, Programme Specification เป็ น เกณฑ์ ที่
เปิดกว้างให้หลักสูตรดำเนินการในการให้ 2.1 มีการปรับปรุงข้อกำหนดของ
หลัก สูตรที่ ค รอบคลุม และทั นสมัย 2.2 มีก ารปรับ ปรุ ง ข้อ กำหนดของ
รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้มีครอบคลุมและทันสมัย และ 2.3 มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดของหลักสูตรและข้อกำหนดของรายวิชาให้ผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย รั บ รู ้ AUN-QA’s Criterion 3, Programme Structure
and Content เป็นเกณฑ์ที่ให้กรอบและแนวทางให้หลักสูตร 3.1 มีการ
จั ด ทำ Curriculum Mapping ให้ โ ครงสร้ า งหลั ก สู ต รและเนื ้ อ หาของ
หลัก สูตรสอดคล้อ งกับ Expected Learning Outcomes (ELOs) 3.2 มี
การกระจายความรั บ ผิ ด ชอบของรายวิ ช าต่ อ Program Expected
Learning Outcome (PLOs) และ 3.3 มี โ ครงสร้ า งหลั ก สู ต รมี ค วาม
สมเหตุสมผล มีความทันสมัย และสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน และตาม
เป็นไปตามทางที่สมาคมวิชาการ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งเกณฑ์ทั้ง
สองไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดของหมวดวิชาหรือรายวิชาที่หลักสูตรจะ
มีก ารจัดแบ่งเวลาและเนื้อ หาที่สอดคล้อ งกับ ELOs และ PLOs ดัง นั้น
กระบวนการคุณภาพของ AUN-QA ที่เกี่ยวข้องนี้จึงเป็นแบบเปิดกว้าง
(Non-prescriptive) มากกว่า ของ ABET ซึ่ง อาจก่อให้เ กิดปัญหาใน
การจัดทำหลักสูตรและรายวิชาระดับหนึ่ง หากอาจารย์ยังคงยึดติดกับ
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรแบบเดิม ๆ
3.5 เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ABET’s General Criteria 6: Faculty กำหนดให้ ห ลั ก สูต รจะต้ อ งมี
จำนวนอาจารย์ที่เพียงพอ และมีสมรรถนะที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
หลัก สูตร จำนวนอาจารย์จ ะต้อ งเพีย งพอรองรับ การปฏิสัมพันธ์ต่า ง ๆ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ กิจการ
นักศึกษา การพัฒนาทางวิชาชีพ และการปฏิสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม และ
นายจ้าง อาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความสามารถเพียงพอ
มีศักยภาพที่จะนำทางหลักสูตรไปในทิศทางที่เหมาะสม และสามารถพัฒนา
และดำเนินการกระบวนการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ภาพรวมของสมรรถนะของคณาจารย์อาจจะวัดได้จ ากการศึก ษา ความ
หลากหลายของภูมิหลัง ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์และประสิทธิผล
ของการสอน ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือร้นในการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ระดับความรอบรู้ ระดับการร่วมมือในสมาคมวิชาชีพ
และระดับของใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ของคณาจารย์ นอกจากนั้นแล้ว
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ABET ยั ง กำหนด Program Criteria (ตาม link ในหั ว ข้ อ 3.4) ที่ ร ะบุ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญที่กำหนด เช่นในกรณีของ Civil
and Similarly Named Engineering Programs ที ่ ASCE เป็ น ผู ้ ด ู แ ลนั้ น
หลั ก สู ต รจะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาจารย์ ผ ู ้ ส อนในรายวิช าออกแบบมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของใบประกอบวิชาชีพ หรือ
จากการศึกษาและประสบการณ์ในการออกแบบ และหลักสูตรจะต้องแสดง
ให้เห็นว่า การสอนดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
ดังนั้น กระบวนการคุณภาพของ ABET ในส่วนของคณาจารย์จึงเป็นแบบ
กำหนดมาให้ ม าบางส่ ว น (partially prescriptive) ช่ ว ยให้ ก ารรั บ
คณาจารย์ ใ หม่แ ละการพั ฒนาคณาจารย์ เ ดิ ม มี ค วามชั ด เจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
AUN-QA’s Criterion 6, Academic Staff Quality เป็นเกณฑ์ที่เปิด
กว้างให้หลักสูตรดำเนินการได้แก่ 6.1 การวางแผนพนักงานสายวิชาการที่มี
ความรู้ความสามารถ มีจำนวนเพียงพอ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
วิ จ ั ย และบริ ก ารวิ ช าการ 6.2 สั ด ส่ ว นจำนวนอาจารย์ ต ่ อ นั ก ศึ ก ษาที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพการศึกษาและได้มาตรฐาน
วิชาการและสมาคมวิชาชีพ 6.3 มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ ที่
รวมถึงมาตรฐานจรรยาบรรณและขอบเขตอิสระทางวิชาการ เพื่อการรับ
และการส่งเสริมอาจารย์และมีการสื่อสาร 6.4 มีการกำหนดสมรรถนะของ
อาจารย์และการประเมินปรับปรุง 6.5 มีระบบการพัฒนาอาจารย์ 6.6 มี
ระบบการบริหาร และส่งเสริมความสามารถของอาจารย์ ที่รวมถึงการให้
รางวัลและการให้การยกย่อง เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และ 6.7 มีระบบการปรับปรุงชนิด
และคุณภาพผลงานของกิจกรรมทางวิชาการและ/หรือการวิจัยของอาจารย์
โดย AUN-QA กำหนดแนวทางสำหรับอาจารย์ให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อ
พันธกิจการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากสัดส่วน
จำนวนอาจารย์เทียบเท่าต่อจำนวนนักศึกษาเทียบเท่า (ตามมาตรฐานที่
ประเทศนั้น ๆ กำหนด) และอาจารย์ต้องทำวิจัยตรงตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น กระบวนการคุณภาพของ AUN-QA ในส่วน
ของคณาจารย์จึงเป็นแบบเปิดกว้าง (Non-prescriptive) มากกว่าของ
ABET นอกจากนั้นแล้ว AUN-QA ยังให้ความสำคัญกับบุคลากรสนับสนุน
การเรียนรู้ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และหน่วยงานให้บริการนักศึกษา โดยกำหนด AUN-QA’s
Criterion 7, Support Staff Quality โดยมี เ กณฑ์ ย ่ อ ยที ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ
Criterion 6
3.6 เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ABET’s General Criteria 7: Facilities กำหนดให้หลักสูตรจะต้อ งมี
ห้องเรียน สำนักงาน ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและ
เพียงพอที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาบรรลุ SPs และเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศ
ที ่ ส ่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ อุ ป กรณ์ เ ครื ่ อ งมือ ทรั พ ยากรคอมพิว เตอร์แ ละ
ห้อ งปฏิบ ัติก ารต้อ งมีความทันสมัย และเหมาะสมกับ หลัก สูตร มีความ
เพียงพอ สามารถเข้าใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีระบบการดูแลบำรุงรักษา
ให้ทันสมัย เพื่อ สนับ สนุ นให้น ัก ศึก ษาบรรลุ SOs และสนับ สนุน ความ
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ต้องการอื่น ๆ ของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม
เกี่ย วกับ อุป กรณ์เครื่องมือ ทรัพ ยากรคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
ดั ง กล่ า ว การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุด และบริก ารด้า นคอมพิ ว เตอร์ จ ะต้อ ง
เพียงพอในการสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาในการจัดการศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการ
AUN-QA’s Criterion 9, Facilities and Infrastructure เป็นเกณฑ์ที่
เปิดกว้างให้ห ลักสูตรดำเนินการได้แ ก่ 9.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและ
เครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัยเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและวิจัย 9.2 ห้องสมุดและทรัพยากรมีความเพียงพอ
และทันสมัย สนับ สนุนการศึ ก ษาและการวิจ ัย 9.3 ห้อ งปฏิบ ัติก ารและ
เครื่องมือมีความเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
9.4 โครงสร้า งพื้นฐานด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง e-learning มี
ความเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย และ 9.5
กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม และการ
เข้าถึงของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและดำเนินการ ซึ่งทั้งสองเกณฑ์ให้
ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่เพียงพอที่จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาบรรลุ outcomes ตามที่กำหนด
และเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
3.7 เกณฑ์ส่วนที่แตกต่างกันของ ABET และ AUN-QA
ABET’s General Criteria 8: Institutional Support เป็ น เกณฑ์ ที่
กำหนดให้ผู้บริหารและสถาบันฯ ให้การสนับสนุนหลักสูตรอย่างเพียงพอ
เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินและงบประมาณ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
และสนับสนุนการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรต้องการ ทรัพยากรดังกล่าวจะต้อง
พอเพี ย งในการดึ ง ดูด การคงอยู ่ และก่ อ ให้ เกิด การพั ฒ นาวิ ช าชีพ ของ
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรดังกล่าวจะต้องพอเพียงในการดำเนินการ
และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์
อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการสนับสนุน
การบรรลุ SOs ของนักศึกษา ซึ่ง AUN-QA’s Criteria ไม่ได้กล่าวถึงการ
สนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาต่อการดำเนินการของหลักสูตรโดยตรง
AUN-QA’s Criterion 4 , Teaching and Learning Approach เ ป็ น
เกณฑ์ที่กำหนดแนวทางการจัดการสอนและการเรียนรู้ โดยกำหนดให้ 4.1
ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตรถูกกำหนดอย่างชัดเจนและสื่อสารถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็น
ชุดความเชื่อในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาที่นำไปสู่การ
กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทของผู้สอนและนักศึกษา สิ่งที่
ควรถู ก สอน และวิ ธ ี ก ารสอน 4.2 กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุตาม ELOs และ
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคณาจารย์ใหม่และช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่ง ABET ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง
แต่ ABET เน้นว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องบรรลุ PEOs เป็นสำคัญ มิได้
สนใจวิธีการฯ
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AUN-QA’s Criterion 11, Output ได้ ก ำหนดเกณฑ์ ใ นส่ ว นมี ก าร
ประเมินกระบวนการของการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเทียบเคียง (benchmark) เพื่อการปรับปรุง
ได้แก่ 11.1 กลไกการกำกับ ติดตาม และเทียบเคียงการคงอยู่และการตก
ออกของนักศึกษา เพื่อการปรับปรุงผล 11.2 กลไกการกำกับ ติดตาม และ
เทียบเคียงการจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดของนักศึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงผลฯ 11.3 กลไกการกำกับ ติดตาม และเทียบเคียงการได้งานทำ
ของบัณฑิตจบใหม่เพื่อการปรับปรุงผลฯ 11.4 กลไกการกำกับ ติดตาม และ
เทียบเคียงจำนวนและชนิดของงานวิจัยที่นักศึกษาได้จัดทำเพื่อการปรับปรุง
ผลฯ และ 11.5 กลไกการกำกับ ติดตาม และเทียบเคียงระดับ ความพึง
พอใจของผู้ ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย เพื ่ อ การปรั บ ปรุ ง ผลฯ ซึ ่ ง ABET ไม่ ได้
กล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาในมุมมองเช่นทาง AUN-QA
โดยตรง โดยข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ การตกออก การจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนด การได้งานทำ ผลงานการวิจัย และความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ถูกนำมารายงานใน Self-study report โดยตรง แต่
เป็นข้อ มูลประกอบในการพิจ ารณาผลการดำเนิ นการของหลัก สู ต รใน
ภาพรวม

4. บทสรุป
จากการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระบบ AUN-QA และ
ในระบบ ABET พร้อมรับการ mock-up visit จากผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศ
สหรัฐอเมริก า รวม 2 ครั้ง พบประเด็นที่สำคัญ คือ การประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรตามระบบ AUN-QA ที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เป็น
สมาชิก ทปอ. ได้ดำเนินการในช่วงหลายปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นระบบที่
สามารถพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การประเมินเพื่อการรับรองโดย ABET ได้เป็น
อย่างดีเช่นเดียวกับข้อสรุปของ Danielson, S. และทีมงานในเอกสารอ้างอิง
ที่ 4 โดยจักต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฯ อย่างดี และอีกหลักฐาน
หนึ่งคือ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าโครงการฯ ขับเคลื่อนให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABETฯ ของ อว. เป็นหลักสูตรที่
ใช้ระบบ AUN-QA มาก่อน และจากการเปรียบเทียบเกณฑ์ของ ABET และ
AUN-QA ตามบริบทที่ผ่านมา พบข้อสังเกตที่ควรทราบดังนี้
1. ABET เป็นระบบประกันคุณภาพหลักสูตรที่ใช้ในการรับรองหลักสูตร
ของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและประยุกต์ ด้าน computing
ด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ และด้ า น engineering technology ที่ ไ ด้ ร ั บ การ
ยอมรั บ ในระดั บ สากล ส่ ว น AUN-QA เป็ น ระบบประกั น คุ ณ ภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อมุ่งปรับปรุงประสิทธิผลของ
ของหลักสูตรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ดังนั้น การลงทุนลงแรงในการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อรองรับการประเมิน
เพื่อการรับรองโดย ABET นอกจากหลักสูตรจักได้พัฒนาตนเองตามแนวทาง
ที่เป็นสากลโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ และเป็นการยกระดับหลักสูตรสู่
สากล ตามนโยบายของรัฐบาลและสภาวิศวกรอีกด้วย
2. กระบวนการคุณภาพของ ABET เป็นแบบกำหนดมาให้ โดย ABET
กำหนดให้ SOs ของหลักสูตรตาม SO1 ถึง SO7 โดยหลักสูตรสามารถเพิ่ม
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SOs ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบ ัติแ ล้ว สามารถนำมาผลการ
ทบทวนและประชาพิจารณ์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาผนวกเข้า
ใน SOs ของ ABET ได้ ส่วนกระบวนการคุณภาพของ AUN-QA เป็นแบบไม่
กำหนดมาให้โดย AUN-QA เปิดโอกาสให้หลักสูตรพัฒนา ELOs ตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน (stakeholders) แล้วเชื่อมโยง
ไปยัง PLOs และ CLOs ตลอดจนเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งการที่เปิดกว้า ง
เช่นนี้และจากประสบการณ์พบว่า กระบวนการสำรวจความต้องการฯ ใช้
เวลามาก การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทำได้ยากและต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
จากนักครุศาสตร์มาช่วย ดังนั้น ระบบ ABET จึงชัดเจนและปฏิบัติง่ายกว่า
3. ระบบคุณภาพของ ABET สนใจในผลลัพธ์ “สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้”
และ “ความรู้ที่นักศึกษาสามารถแสดงให้เห็นได้เมื่อจบการศึกษา” หรือ การ
บรรลุ SOs และนำไปสู่การบรรลุ PEOs ของนักศึกษา โดยที่ ABET เน้นที่
การปรับปรุงอย่า งต่อเนื่อ งของหลักสูตรโดยการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับ
นัก ศึก ษาเทีย บกับ SOs และใช้ผลดังกล่า วประกอบการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยข้อมูลการประเมินฯ นักศึกษา ที่ เป็น
“direct assessment” ของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ SOs และต้องมีหลักฐานและการนำไปใช้ประโยชน์จริง
ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ ใช้ข้อมูล
เปรียบเทียบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษาประสบความสำเร็จหลังจากจบการศึกษาได้ดีมากขึ้นและตรงจุด
ตรงประเด็นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการเตรียมการสอนตาม มคอ. 3
และ 4 รวมถึงกระบวนการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตาม มคอ.5
และ 6 ตามที่ สกอ (เดิม) กำหนดจะต้อ งถูก ปรับ เปลี่ย นให้รองรั บ การ
ประเมินผลฯ ตาม SOs และ PEOs สุดท้าย การวิเคราะห์สังเคราะห์การ
ปรับปรุงคุณภาพจะต้อ งนำมาสรุปเปรียบเทีย บในแต่ละเทอมในแต่ ละปี
การศึกษาและนำมาเปรียบเทียบระหว่างปีต่อปี ซึ่งกระบวนการนี้ ต้อ งการ
ความเข้าใจระบบ ABET และความร่วมมือจากอาจารย์และผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกภาคส่วน ส่วนระบบคุณภาพของ AUN-QA เน้นที่การประเมิน
ระบบและกระบวนการในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น
นั ก ศึ ก ษา เช่ น AUN-QA’s Criterion 5, Student Assessment ข้ อ ย่ อ ย
5.1 การประเมินผลนักศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ELOs โดยข้อ
ย่อย 5.3 กำหนดให้ใช้วิธีการประเมินที่ถูก ต้อ ง น่าเชื่อถือ และยุติธรรม
พร้อมมีการยกตัวอย่างวิธีการประเมิน rubrics และ marking schemes ซึ่ง
เมื่อ พิจ ารณาร่ว มกับ AUN-QA’s Criterion 10, Quality Enhancement
ข้อย่อย 10.3 กำหนดให้มีการทบทวนและประเมินเพื่อรับรองกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่ อให้เกิด
ความตรงจุดที่ต้องการและสอดคล้องกับ ELOs ด้วย ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่
ดี เ ช่ น กั น และต้ อ งการความรู ้ ความเข้ า ใจ และความร่ ว มมื อ ในการ
ดำเนินการตามระบบเช่นกัน และเป็นฐานที่ดีในการพัฒนาสู่ ABET ต่อไป
4. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ ABET ตาม Criterion 4 มี
ลัก ษณะเฉพาะที่ต้องการให้ห ลักสูตรใช้ก ระบวนการที่มีหลักฐานและที่
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เหมาะสมในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อ
การเปรียบเทียบ และการประเมินเพื่อตัดสินในระดับการบรรลุ SOs ของ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องที่ 1.) “การเรียนรู้ มิใช่การสอน” 2.) “นักศึกษา มิใช่อาจารย์”
และ (3) “ผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่ใช่ปัจจัยนำเข้าหรื อความสามารถในการรับ
นักศึกษา” ซึ่งความก้าวหน้าในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะถูก
ประเมินฯ จากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ส่วนการเพิ่มพูนคุณภาพของ
AUN-QA ตาม Criterion 10 เป็นเกณฑ์ที่เปิดกว้าง โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3 ด้าน คือ 1.)
ด้า นความรู้ ด้า นทัก ษะ และด้า นการประยุก ต์ใช้ความรู้และทักษะของ
นักศึกษาตามที่ ELOs กำหนด 2.) ด้านโอกาสและสภาวะแวดล้อมของการ
เรี ย นรู ้ และ 3.) ด้ า นคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและสถาบั นฯ โดยเป็นการ
ดำเนินการตามกระบวนการ PDCA ที่มีการจัดทำแผนการเพื่อการประกัน
คุณภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้
ประเมินภายใน AUN-QA ของไทยยังให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ตามระดับการพัฒนาของหลักสูตร ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะแบบกว้าง ๆ มากกว่า
การเสนอแนะที่เจาะลึกในศาสตร์วิชาชีพที่ต้องการ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินการตามระบบคุณภาพ ABET และ AUN-QA อันก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
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นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาของบัณฑิตศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
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บทคัดย่อ
นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยให้หลักสูตร
สามารถวิ เคราะห์ แ ละวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารจั ด การของ
หลักสูตรให้ มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น โดยทุนการศึก ษามีส่วนช่ว ยดึงดูด
ความสนใจและเพิ่มอั ตรารับเข้ าของนัก ศึกษาในแต่ละปี รวมทั้งเป็ นการ
สนับสนุนผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพสูงให้เข้าศึกษาในหลักสูตร
จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ที่ต้องการทราบจุดแข็งของนโยบายสนับสนุน
ทุ น การศึ ก ษาที่ สั ม พั น ธ์กั บ จำนวนการรับ เข้ า และระยะเวลาการสำเร็ จ
การศึ ก ษา โดยได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาไทยและ
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สูต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อ มและทรัพ ยากรน้ำ (หลัก สูตรนานาชาติ )
ในช่วงปีการศึกษา 2553-2561 จำนวน 76 คน ของระบบฐานข้อมูลของ
บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล และทำการวิเคราะห์ ข้อ มูลจำนวน
นักศึกษาที่รับเข้าและข้อมูลระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาทั้งในกรณีได้รับ
การสนับ สนุนทุนการศึกษาและกรณีไม่ได้รับการสนับ สนุนทุนการศึกษา
การศึกษานี้ได้อ้างอิงข้อมูลจาก 2 แหล่งทุนหลักที่หลักสูตรได้เข้าร่วม ได้แก่
(1 ) โ ค ร ง ก า ร ทุ น รั ฐ บ า ล น อ ร์ เว ย์ (Norwaygian Government
Scholarship Program : Capacity Building for Institute in
Myanmar, CBIM) แ ล ะ (2 ) ทุ น ก า รศึ ก ษ า ข อ งบั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Postgraduate Scholarship,
MU PostGrad) ผลการศึ ก ษาพบว่ า การให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น CBIM ไม่
ส่งผลต่อ การเพิ่มขึ้ นของจำนวนนัก ศึกษารับ เข้ าของหลักสูตร เนื่ องจาก
แหล่งทุนจำกัดจำนวนการให้ทุนและระบุการให้ทุนเฉพาะนักศึกษาสัญชาติ
เมี ย นมาเท่ า นั้ น ในขณะที่ ก ารให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น MU PostGrad นั้ น
ส่งผลต่อจำนวนรับเข้าของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นถึง 2.18 เท่า ในช่วงปี พ.ศ.
2560-2562 เนื่องจากพิจารณาการให้ทุนจากคุณสมบัติทางการศึกษาของ
ผู้ ส มั ค รเป็ น หลั ก นอกจากนี้ ผ ลการวิ เคราะห์ ยั ง ชี้ ให้ เห็ น ว่ า การให้ ทุ น

สนับสนุนทั้ง 2 ประเภท ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่เร็วขึ้น
กล่าวคือ ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุน CBIM อยู่ในช่วงระหว่าง
2-2.5 ปี และอยู่ในช่วงระหว่าง 2.5-3.0 ปี สำหรับผู้รับทุน MU PostGrad
คำสำคัญ: การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร, หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตร
นานาชาติ)

Abstract
Graduate scholarship supportive policies is one of the
program management strategies that helps the graduate
program analyze and create the strategic plan in the
curriculum management more efficiently. Supporting
scholarship to students has attracted their study interest and
has increased the number of students in the admission process
each year. In addition, it has brought the best-qualified
students with high academic performance to study in the
program. It leads to this study that aims to examine the
strength of providing scholarship and its relation to the number
of students and graduation periods. This study collected
sample data of 76 Thai and foreign students enrolled during
academic year 2010-2018 in master program in Environmental
and Water Resources Engineering (International Program) from
the database system provided by the Faculty of Graduate
Studies, Mahidol University. Number of students and gradation
periods with scholarship and without scholarship were then
analyzed. Two main types of scholarship; (1) Norwaygian
Government Scholarship Program : Capacity Building for
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Institute in Myanmar (CBIM) and (2) Mahidol University
Postgraduate Scholarship (MU PostGrad) were considered and
referred in this study. The results show that providing CBIM
scholarship is not correlated with an increase in number of
students admitted due to the limits of the number of
scholarship and only providing for Myanmar students.
However, providing MU PostGrad scholarship strongly
influences the increasing number of students admitted during
2017-2019 of 2.18 times. This is because the criteria in
supporting scholarship to applicants is mainly based upon their
qualifications. Moreover, the result indicates that graduation
periods taken by masters graduates who receive 2 types of
scholarship; are shorter. The graduates who get support from
CBIM scholarship spend 2-2.5 years to complete program study
and take 2.5-3.0 years for the graduates who receive MU
PostGrad scholarship.
Keywords: Curriculum Management, Master Program in
Environmental and Water Resources Engineering (International
Program)

1. คำนำ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และทรัพ ยากรน้ำ (หลัก สูตรนานาชาติ) ได้เริ่มจั ดตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2551
ภายใต้การบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
การวิจัย และนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำร่วมกัน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพเพื่อ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นางานวิ จั ย ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปัจจุบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ได้ บ ริ ห ารจั ด การ
หลัก สูตรโดยเปิดรับ นักศึก ษาทั้งนักศึกษาไทยและนัก ศึกษาต่างชาติจ าก
หลากหลายประเทศ ไม่ ว่า จะเป็ น เมี ย นมา อิ น โดนี เซีย เนปาล ภู ฏ าน
บังคลาเทศ จีน เวเนซูเอลา อัฟกานิสถาน เป็นต้น รวมทั้งได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ที่เข้ มแข็ งกับ มหาวิทยาลัย ชั้นดังทั่วโลก เช่น มหาวิทยาลัย
อัลบอร์ก (Aalbourg University) ประเทศเดนมาร์ก มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส (Liverpool John
Moores University) ประเทศอั ง กฤษ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนา
งานวิจัยขั้นสูงที่เป็ นประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ ของประเทศ รวมทั้ ง ยั ง รั บ นั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเข้ารับการศึกษาและทำวิจัยในหลักสูตรระยะ
สั้น ในปี พ.ศ. 2560 หลั ก สูต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
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วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้พัฒนาเป็น
หลักสูตร 2 ปริญญา (Double Master’s Degree Program) โดยร่วมมือ
กั บ หลั ก สู ต รปริญ ญาโทของสถาบั น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโลก
มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่ น (Graduate School of the Global
Environmental Studies, Kyoto University, Japan) เพื่อเพิ่มทางเลือก
และเสริมสร้างทักษะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้
และงานวิจัยแบบสหวิทยาการจาก 2 สถาบันการศึกษาใน 2 ประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อ มและทรัพ ยากรน้ำ (หลัก สูตรนานาชาติ )
ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนภายใต้นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาของ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ
ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ไทยสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก (World Class
University) เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจและเพิ่มอัตรารับเข้าของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ที่มีผล
การเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพสูงให้เข้าศึ กษาในหลักสูตร ฯ จึงเป็นที่มา
ของการศึกษานี้ที่ต้องการทราบจุดแข็งของนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ กั บ จำนวนการรั บ เข้ า และระยะเวลาการสำเร็ จ
การศึ ก ษา ทั้ งนี้ เพื่ อ ช่ว ยให้ ห ลัก สู ต ร ฯ สามารถวิ เคราะห์ แ ละวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการบริห ารจัดการของหลัก สูตร ฯ ให้ มี ประสิทธิภ าพมาก
ยิ่งขึ้น

2. ภาพรวมการบริหารจัดการหลักสูตร ฯ
การบริหารจัดการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ตั้ ง แต่ ปี
การศึ ก ษา พ.ศ. 2553-2562 มี จ ำนวนนั ก ศึ ก ษาทั้ งสิ้ น 69 คน แยกเป็ น
นักศึกษาไทยจำนวน 49 คน หรือคิดเป็น 71.01% และนักศึกษาต่างชาติ 20
คน หรือคิดเป็น 28.99% และมีจำนวนมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรทั้งสิ้น 28 คน หรือ คิดเป็ น 40.48% ของจำนวนนั กศึกษารับ เข้ า
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 1-2 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
พบว่า นักศึกษารับเข้าของหลักสูตรมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเห็นได้
ชัดเจนจากจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตร ฯ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามยุ ท ธศาสตร์ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล รวมทั้ งทาง
หลักสูตร ฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานและ
กิจกรรมของหลักสูตร ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทำให้เป็นที่รู้จัก
และได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
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ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษารับเข้าของหลักสูตรและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรฯ ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2553-2562
ปีการศึกษา
นักศึกษาไทย
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

5
4
4
5
6
2
2
8
3
10
49

จำนวนนักศึกษารับเข้า
นักศึกษา
ต่างชาติ
0
0
0
0
3
0
2
3
8
4
20

5
4
4
5
9
2
4
11
11
14
69

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า (หลักสูตรนานาชาติ)

15

จานวนนักศึกษาไทย

จานวน (คน)

10
5

จำนวน
มหาบัณฑิต
ผู้สำเร็จการศึกษา
4
3
3
5
9
2
1
1
0
0
28

รวม

9
5
3

4

0

4
3

5
4

จานวนนักศึกษาต่างชาติ
11
11

14

9

5

4
2

2
1

1

0

0

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

รูปที่ 1 จำนวนนักศึกษารับเข้าและผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ระหว่างปี
การศึกษา 2553-2562
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า
(หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างปีการศึกษา 2553-2562

นักศึกษา
ต่างชาติ
28.99%

นักศึกษาไทย
71.01%
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University Postgraduate Scholarship, MU PostGrad) ใ น ปี พ .ศ .
2560 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
3.1 โครงการทุนรัฐบาลนอร์เวย์ (Norwaygian Government
Scholarship Program : Capacity Building for Institute in
Myanmar, CBIM)
โครงการทุนรัฐบาลนอร์เวย์ริเริ่มในปี พ.ศ. 2556 โดยสถานทูตนอร์เวย์
ประจำประเทศไทยร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาจากประเทศเมี ย นมา ภายใต้ โ ครงการ ”ทุ น
Capacity Building for Institutes in Myanmar” หรือที่เรียกว่าทุน CBIM
เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งระดับปริญญาเอกจำนวนปีละ 30 ทุน
และปริญ ญาโทจำนวนปี ละ 30 ทุน ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ (1)
Life Science and Health (2) Environmental Science (3) Social and
Population Science แ ล ะ (4) Human Rights & Peace Studies ใน
ลักษณะของ Co-funding ดังนี้ คือ
- สถานทูตนอร์เวย์ป ระจำประเทศไทยให้ ก ารสนับ สนุนประมาณ 50
ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค่ า หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า
(สนับสนุน 70%) ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าทำวิจัยสำหรับปริญญาเอก
250,000 บ าท และป ริ ญ ญ าโท 100,000 บ าท ค่ า ครองชี พ (Living
Expenses) เดือนละ 15,000 บาท (ปริญญาเอก 36 เดือน และปริญญาโท
24 เดือน) ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2,000 บาท และค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ 40,000 บาทต่ อ คน (เช่น ค่ า ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ไป-กลั บ /ค่ า ทำวี ซ่ า /ค่ า
หนังสือ เป็นต้น)
- มหาวิทยาลัยมหิ ดลโดยส่วนงานที่สนับ สนุน ทุนให้ การสนับ สนุนทุน
บางส่วน ซึ่งประกอบด้วย การลดค่าหน่วยกิต 30% ลดค่าทำวิจัย 50,000
บาทต่อคน และ Overhead 300,000 บาท
ทั้งนี้ รัฐบาลนอร์เวย์ได้กำหนดให้ผู้รับทุนระดับปริญญาเอกและระดับ
ปริญ ญาโทต้อ งสำเร็จ การศึก ษาภายในเวลาที่ก ำหนด คือ 3 ปี และ 2 ปี
ตามลำดับ [1]
3.2 ทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol
University Postgraduate Scholarship, MU PostGrad)

รูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์นกั ศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
ระหว่างปีการศึกษา 2553-2562

3. นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาของบัณฑิตศึกษา
การศึ ก ษานี้ ได้ก ำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ โดยพิ จ ารณาเฉพาะ 2
แหล่ งทุ น หลั ก ที่ ห ลั ก สู ต ร ฯ ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการตามนโยบายสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ (1) โครงการ
ทุนรัฐบาลนอร์เวย์ (Norwaygian Government Scholarship Program :
Capacity Building for Institute in Myanmar, CBIM) ในปี พ.ศ. 2557
และ (2) ทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
และหลัก สูตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษาของส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัดได้เล็งเห็ น
ความสำคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษา
ของบั ณ ฑิ ตศึก ษาขึ้ นในปี พ.ศ. 2559 โดยมีรูป แบบการให้ ทุ น สนั บ สนุ น
จำนวน 4 รูปแบบ ดังนี้ คือ (1) ทุนประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนเต็มรูปแบบ
(Full Scholarship) และ (2) ทุ น ประเภทที่ 2.1, 2.2, และ 2.3 ทุ น
สนับสนุนบางส่วน (Partial Scholarship) โดยร่วมกันสนับสนุนทุนจาก 3
ฝ่าย ได้แก่ (1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (2) หลั กสูตร และ (3)
นักศึกษา สำหรับรายละเอียดการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาได้แสดงการ
เปรียบเทียบไว้ในตารางที่ 2 [2]
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ตารางที่ 2 รายละเอียดทุนการศึกษา CBIM และ MU PostGrad
Details
Funding Source
Check-in Fee
Education Fee
Health
Insurance
Tuition Fee
Living
Allowance
Thesis
Registration
Research
Supply Fee
Other Fee
Equipment &
Facilities Fee
Landing Fee

CBIM
1*
X
X

2/
-

3/
-

การสำเร็จการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาไทยและ
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สูต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อ มและทรัพ ยากรน้ำ (หลัก สูตรนานาชาติ )
ในช่ ว งระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2553-2562 จำนวน 69 คน ของระบบ
ฐานข้อมูลของบั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทำการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและข้อมูลระยะเวลาการสำเร็จ
การศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง ดำเนิ น นโยบายสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาเฉพาะ 2 แหล่งทุนหลัก ได้แก่ (1) โครงการทุน
รั ฐ บาลนอร์ เวย์ (Norwaygian Government Scholarship Program :
Capacity Building for Institute in Myanmar, CBIM) แ ล ะ ( 2 )
ทุ น การศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (Mahidol
University Postgraduate Scholarship, MU PostGrad) โดยได้แ บ่ งชุด
ข้อมูลวิเคราะห์ตามรายละเอียดดังนี้

MU PostGrad
Full scholarship
Type 2.1
1/ 2/ 3/ 1/ 2/ 3/
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1 การวิเคราะห์นโยบายการสนับสนุนทุน CBIM และทุน MU PostGrad
ต่อจำนวนนักศึกษารับเข้า
การศึ ก ษานี้ ได้ ท ำการจั ด แบ่ งชุ ด ข้ อ มู ล จำนวนนั ก ศึ ก ษารั บ เข้ า ใน
หลักสูตร ฯ ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 25532556 ก่อนการให้การสนับสนุนทุน CBIM และทุน MU PostGrad และ ชุด
ที่ 2 ระหว่างปี การศึกษา พ.ศ. 2557-2562 หลังการให้ การสนับ สนุนทุน
CBIM และทุ น MU PostGrad เพื่ อ ศึก ษาเปรีย บเที ย บจำนวนนั ก ศึ ก ษา
รับเข้าในหลักสูตรฯ ก่อนและหลังนโยบายการสนับสนุนทุน โดยอาศัยสถิติ
อย่างง่ายในรูปของค่าเฉลี่ยในการประเมิน

ตารางที่ 2 (ต่อ)
Details
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MU PostGrad
Type 2.2
2/

Type 2.3
Funding Source
1/
3/
1/
2/
3/
Check-in Fee
50%
50%
X
Education Fee
50%
50%
X
Health
50%
50%
X
Insurance
Tuition Fee
50%
50%
X
Living
X
X
Allowance
Thesis
50%
50%
X
Registration
Research
X
X
Supply Fee
Other Fee
X
X
Equipment &
X
X
Facilities Fee
Landing Fee
X
X
1* แหล่งทุน-รัฐบาลนอร์เวย์
1/ แหล่งทุน-บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ แหล่งทุน-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
3/ แหล่งทุน-นักศึกษา

4.2 การวิเคราะห์นโยบายการสนับสนุนทุน CBIM และทุน MU PostGrad
ต่อระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย
ทำการจัดแบ่งชุดข้อมูลระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ยจากหลักสูตร ฯ
ออกเป็ น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 ก่อ นการให้ การ
สนับสนุนทุน CBIM และทุน MU PostGrad และ ชุดที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560 หลังการให้ ก ารสนับ สนุนทุน CBIM และทุน MU PostGrad
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาสำเร็จการศักษาในหลักสูตรฯ ก่อนและ
หลังนโยบายการสนับสนุนทุน โดยอาศัยสถิติอย่างง่ายในรูปของค่าเฉลี่ย ค่า
ต่ำสุดและค่าสูงสุดในการประเมิน

5. ผลการทดลองและวิจารณ์
5.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน

4. อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษานี้ได้ อาศัยหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
[3-5] เพื่ อ ทำวิ เคราะห์ ถึ ง ข้ อ มู ล จำนวนนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รับ การสนั บ สนุ น
ทุนการศึ ก ษาตั้งแต่ห ลัก สูตรฯ ได้รับ การสนับ สนุ นทุ น และวิเคราะห์ ถึ ง
นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาที่ส่งผลต่อจำนวนการรับเข้าและระยะเวลา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตร
ฯ พบว่า ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562 มีจำนวนนักศึกษาได้รับ ทุน CBIM
และ MU PostGrad จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน หรือคิดเป็น 13.09% ของจำนวน
นักศึกษารับเข้าทั้งหมด และช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 หลังมีนโยบาย
สนับ สนุนทุนการศึก ษาตามยุทธศาสตร์ข องมหาวิทยาลัย พบว่า มีจำนวน
นักศึกษาในหลักสูตร ฯ ได้รับทุนทั้ง 2 ประเภทนี้เพิ่มขึ้นเป็น 17.65% ของ
จำนวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 3-5
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15
จานวน (คน)

10

0

จำนวนนักศึกษารับเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 12 คน หรือ จำนวนรับเข้าของนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้นถึง 2.18 เท่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 เนื่องจากการให้
การสนับสนุนทุนพิจารณาจากคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัครเป็นหลัก
รวมทั้งยังเป็ นทุนการศึก ษาสำหรับ นัก ศึก ษาต่า งชาติทุก สัญ ชาติที่เข้ ารับ
การศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า (หลักสูตรนานาชาติ)
จานวนนักศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
5

5

3
0

0

0

0

0

1

0

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษารับเข้าก่อนและหลังนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษา

0

ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษารับเข้า
ก่อนนโยบายสนับสนุนทุน
หลังนโยบายสนับสนุนทุน
2553
4
2557
9
2554
4
2558
2
2555
5
2559
4
2556
9
2560
11
2561
11
2562
14
ค่าเฉลี่ย
5.50
ค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2557-2559
5.001/
ค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2557-2562
12.002/
1/ ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 มีการสนับสนุนเฉพาะทุน CBIM
2/ ในช่วงปีการศึกษา 2560-2562 มีการสนับสนุนทั้งทุน CBIM และทุน MU PostGrad

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

รูปที่ 3 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน CBIM และ MU
PostGrad ระหว่างปีการศึกษา 2553-2562
ปีการศึกษา 2553-2562
นักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุนทุน
13.04%

นักศึกษาที่ไม่ได้
รับการสนับสนุน
ทุน 86.96%

รูปที่ 4 เปอร์เซ็นต์นกั ศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างปีการศึกษา
2553-2562
ปีการศึกษา 2557-2562
นักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุนทุน
17.65%
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นักศึกษาที่ไม่ได้
รับการสนับสนุน
ทุน 82.35%

รูปที่ 5 เปอร์เซ็นต์นกั ศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างปีการศึกษา
2557-2562

5.2 ผลการวิเคราะห์นโยบายการสนับสนุนทุน CBIM และทุน MU
PostGrad ต่อจำนวนนักศึกษารับเข้า

5.3 ผลการวิเคราะห์นโยบายการสนับสนุนทุน CBIM และทุน MU
PostGrad ต่อระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิตจาก
หลัก สูตร ฯ ในรูป ของระยะเวลาเฉลี่ย ระยะเวลาต่ำสุดและสูงสุดในการ
สำเร็จ การศึก ษาแสดงในตารางที่ 4 ซึ่ง พบว่า ในช่ วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 25532556 ก่อนนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษาอยู่ที่ 3.65 ปี และระยะเวลาต่ำสุด
และสู งสุ ด ในการสำเร็จ การศึ ก ษาเท่ า กั บ 3 ปี และ 4.25 ปี ตามลำดั บ
อย่ า งไรก็ ดี หลั งมี น โยบายสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ในช่ ว งตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่ า ระยะเวลาสำเร็ จ
การศึกษาสั้นขึ้นกล่าวคือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษาอยู่ที่ 2.62
ปี และระยะเวลาต่ำสุดและสูงสุดในการสำเร็จการศึกษาเท่ากับ 2.25 ปี และ
3.13 ปี ตามลำดับ ดั งแสดงรายละเอี ย ดของข้ อ มูล ในรูป ที่ 6 นอกจากนี้
ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุน CBIM ใช้เวลาเพียงแค่ 2 ปี และอยู่
ในช่วงระหว่าง 2.5-3.0 ปี สำหรับผู้รับทุน MU PostGrad

ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษารับเข้าก่อนและหลังมี
นโยบายการสนับสนุนทุน CBIM พบว่าไม่มีความแตกต่างมากกัน กล่าวคือมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.50 และ 5.00 คน ตามลำดับ หรืออาจกล่าวได้ว่า นโยบาย
การสนับสนุนทุน CBIM ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษารับเข้า
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากแหล่งทุนจำกัดจำนวนการให้
ทุนและระบุการให้ทุนเฉพาะนักศึกษาสัญ ชาติเมียนมาเท่านั้น อย่างไรก็ดี
นโยบายการสนับสนุนทุน MU PostGrad ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวน
นักศึกษารับเข้าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อ มและทรัพ ยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างเห็ นได้ชัดโดยมี
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิตก่อนและหลังนโยบาย
สนับสนุนทุนการศึกษา
ปีการศึกษา

จำนวน
ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย
นักศึกษา
ผู้สำเร็จ
ต่ำสุด
เฉลี่ย
สูงสุด
รับเข้า
การศึกษา
(หน่วย)
(คน)
(คน)
(ปี)
(ปี)
(ปี)
ก่อนนโยบายสนับสนุนทุน
2553
5
4
4.25
3.00
5.00
2554
4
3
4.33
4.00
5.00
2555
4
3
3.00
3.00
3.00
หลังนโยบายสนับสนุนทุน
2556
5
5
3.00
2.00
4.00
2557
9
9
3.22
2.00
5.00
2558
2
2
2.25
2.00
2.50
2559
4
1
3.00
3.00
3.00
2560
11
1
2.00
2.00
2.00
2561
11
0
NA
NA
NA
2562
14
0
NA
NA
NA
ก่อนการสนับสนุนทุน 2553-2556
3.65
3.00
4.25
หลังการสนับสนุนทุน 2557-2560
2.62
2.25
3.13

6

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า (หลักสูตรนานาชาติ)
5.00

จานวน (คน)

4.25

5.00

4
4.00

2

3.00

5.00

4.33

ค่าเฉลี่ย

4.00
3.00 3.00 3.00

ค่าต่าสุด

3.22
2.25 2.50

3.00

3.00 3.00
3.00

2.00

2.00

2.00

2.00 2.00
2.00

0
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

รูปที่ 6 ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิตระหว่างปีการศึกษา
2553-2560
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รวบรวมข้ อมูลนักศึกษาที่เข้าเรียนระหว่างปี การศึกษา 2553-2562 จาก
ฐานข้ อมูลของหลัก สูตร ฯ และบั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิ ดล เช่น
จำนวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในแต่ละปีการศึกษา ระยะเวลา
สำเร็จการศึกษา และรายละเอียดทุนการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า
การสนับสนุนทุน CBIM ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษารับเข้า
ของหลักสูตร ฯ เนื่องจากแหล่งทุนจำกัดจำนวนการให้ทุนและระบุการให้ทนุ
เฉพาะนักศึกษาสัญ ชาติเมียนมาเท่านั้น ในขณะที่การให้การสนับสนุนทุน
MU PostGrad นั้น ส่งผลต่อจำนวนรับเข้าของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นถึง 2.18
เท่า ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 เนื่องจากพิจารณาการให้ทุนจากคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผู้สมัครเป็นหลัก และยังเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ต่างชาติทุกสัญชาติที่เข้าศึกษา นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าการ
ให้ทุนสนับสนุนทั้ง 2 ประเภท ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่เร็ว
ขึ้น กล่าวคือ ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับ ทุน CBIM เพียงแค่ 2 ปี
และอยู่ในช่วงระหว่าง 2.5-3.0 ปี สำหรับผู้รับทุน MU PostGrad ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าถึงการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประเภท CBIM มีส่งผลต่อกับ
ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ได้รับการผลักดันและความช่วยเหลือต่าง ๆ จนกระทั่ง
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บทคัดย่อ
การฝึกงาน เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ศ วกรรมโยธา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยทุ ก แห่ ง บั ณ ฑิ ต สาขา
วิ ศ วกรรมโยธาทุ ก คนจะต้ อ งผ่า นกระบวนการนี้ จึ ง จะสามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ การฝึกงานมุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพการ
ทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบ
อาชีพเป็นวิศวกรโยธาในอนาคต สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจึงพยายาม
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของการฝึ ก งานทุ ก ขั ้น ตอน ตั ้ ง แต่ ก ารคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการ การตรวจเยี่ยม และการประเมินผล บทความนี้วิเคราะห์ผล
การประเมินการฝึกงานของนักศึกษาเมื่อพิจารณามุมมองของทั้งผู ้ผลิต
(สถาบันการศึกษา) และมุมมองของผู้บริโภค (สถานประกอบการ) โดย
ศึกษาจากฐานข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 67 ราย การประเมินโดยคณาจารย์ที่ไป
ตรวจเยี่ยมใช้เกณฑ์ 9 ข้อ ข้อ ละ 6 คะแนน รวม 54 คะแนน ส่ว นการ
ประเมินโดยพี่เลี้ยงของสถานประกอบการใช้เกณฑ์ 18 ด้าน ด้านละ 10
คะแนน จำนวน 2 ด้าน และด้านละ 5 คะแนน จำนวน 16 ด้าน คะแนน
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเชิง พรรณนา
พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากทั้งสองกลุ่มการประเมินมีค่าไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ดี หมายความว่านักศึกษาฝึกงานผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
เมื่อนำคะแนนแต่ละเกณฑ์มาวาดกราฟเรดาร์ ทำให้ทราบได้ว่านักศึกษามี
จุดเด่นและจุดด้อยในเกณฑ์ใด เมื่อพิจารณาคะแนนการประเมินจากทั้งสอง
กลุ่มตามเกณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถทราบได้ว่าคณาจารย์
(ผู้ผลิต) และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ (ผู้บริโภค) มี มุมมองต่อคุณภาพ
ของว่า ที่บ ัณฑิตที่แ ตกต่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการผลิตบัณฑิต วิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัยสามารถ
ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้
คำสำคัญ: การฝึกงาน, วิศวกรรมโยธา, การประเมิน, สถานประกอบการ,
มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

Engineering training is a mandatory course in civil engineering
curriculum for all Thai universities. All civil engineering graduates
must pass this process in order to complete the degree.
Engineering training is aimed to expose students to real working
condition in order to prepare them to be the future civil
engineer. All individual universities put high effort to control the
quality of each step in the engineering training including
selection of training places, supervision, and assessment. This
article analyzed the assessment from the perspectives of
producer (university) and consumer (industry) by using the 2561
B.E. engineering training database of 67 records. The data shows
that the producer used 9 criteria, 6 points each, total of 54
points to assess the engineering training process. Meanwhile the
consumer used 18 criteria, 10 points for 2 criteria and 5 points
for 16 criteria, total of 100 points to assess the engineering
training process. The scores from both groups are well above
80% which pass the requirement. The plot on the spider chart
indicates the strength and weakness of students. By comparing
the scores between groups, it is learned that the producer and
consumer may perceive the quality of students differently. The
results are useful for the development or improvement of civil
engineering curriculum, process and teaching method to
response to the need of consumers.
Keywords: Engineering Training, Civil Engineering, Assessment,
Industry, Mahidol University

1. คำนำ
“วิศวกรรมโยธา” หรือ Civil Engineering เป็นสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับ
การนำหลักวิชาด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของพลเรือนเป็นสำคัญ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อ
ไปประกอบอาชีพเป็นวิศวกรโยธารับใช้สังคม จึงควรต้องเป็นผู้มีความรู้
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ความสามารถ ทักษะทางด้านวิศวกรรมโยธา เพราะภาระหน้าที่การงานนั้น
เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสาธารณะอย่างใหญ่หลวง
สภาวิศวกร เป็นสภาวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลควบคุม ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการประกอบวิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช าชี พ
วิศวกรรมโยธาให้ทันต่อวิทยาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึง มี
การกำหนดให้หลัก สูตรวิศวกรรมโยธาของประเทศไทยต้อ งจัดให้มีก าร
ฝึก งานวิศวกรรม เป็นการบังคับ เพื่อ สำเร็จ การศึก ษา และที่สำคัญ คือ
ต้องการเสริมทักษะให้นิสิตนักศึกษานำความรู้และการฝึกปฏิบัติที่เรียน
มาแล้วมาใช้ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรมภายใต้เงื่อนไขงานตามที่
สถาบันการศึก ษาได้ก ำหนดขึ้น ดังนั้น สถาบันการศึก ษาจึงต้อ งมีก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงาน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับ ปรุง
คุณภาพการศึกษา ในแต่ละปีแต่ละสถาบัน การศึกษาก็อาจจะจัดให้มีการ
ประเมินผลที่แตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการประเมินผล
การฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีก ารศึก ษา 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 จากวิศวกรพี่เลี้ยงหรือผู้
ควบคุมดูแลการฝึกงานในสถานประกอบการ และส่วนที่ 2 จากอาจารย์
ผู้ตรวจเยี่ยม ซึ่งความเห็นอาจจะแตกต่างกันหรือ คล้ายคลึงกันก็เป็น ได้
เนื่องจากเป็นมุมมองมาจากคนละด้าน กล่าวคือ ด้านบริโภค และด้า น
ผู้ผลิต

2. ทบทวนวรรณกรรม
หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยมีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 140 – 160 หน่วยกิต
สำหรับหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
153 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา และการ
ฝึกงาน นักศึกษาที่มีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะต้องลงทะเบียนการ
ฝึก งานในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยจะต้องไปฝึกงานทางวิศวกรรมใน
บริษัท ห้างร้าน ภาคสนาม โรงงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งของภาครัฐ
และเอกชน ตามที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ นักศึกษาฝึกงานทุกคนมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง [1]
สภาวิศวกร [2] กำหนดว่าหลักสูตรฯ ต้องจัดให้มีการฝึกงานวิศวกรรม
และหลังจากการฝึกงานต้องมีโครงงานวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนหรือการออกแบบทางวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ที่กำหนดให้
นิสิตนักศึกษานำความรู้และการฝึกปฏิบัติที่เรียนมาแล้วมาใช้ควบคู่กับ
มาตรฐานงานทางวิศวกรรมภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดงานที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติวิชาชีพ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอน พัชราวดี, ฑิตฐิตา และ สลิลา [3] ได้ทำการศึกษา
ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการต่ อ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานก่ อ นฝึ ก
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ประสบการณ์วิชาชีพจริง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรว่าควรปรับ
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความ
ต้ อ งการของสถานประกอบการ และปรั บ รู ป แบบของกิ จ กรรมและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรเพื่อมุ่ง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงาน รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ทักษะการเข้า
สังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคต
วิ ไ ลวรรณ [4] ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของสถานประกอบการที ่ ม ี ต่ อ
นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จ ริง
ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภาคการเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกงานเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามี
ความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในสถานประกอบการ และ
การประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษายังมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือ ใหม่ ๆ ใน
วงการธุรกิจเอกชนและเครื่องมืออุปกรณ์ท างราชการ ตลอดจนทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทำงานของหน่วยงานที่ฝึกงาน การ
นำความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึก ษามาประยุก ต์ใช้ก ับ การปฏิบ ัติงาน จน
สามารถมองเห็นวิธีการสร้างสรรค์และเทคนิคในการปฏิบัติงาน การมอง
จุดเป้าหมายของความสำเร็จขององค์กรตลอดจนผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ ในการทำงาน นอกจากนั้นยัง
สร้างความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
เกวรินทร์, พิมลมาศ, และกิจปฏิภาณ [5] ได้ศึกษาปัญหาในการฝึก
ปฏิบัติงานและปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่ง
ผลการวิจัยเชิงปริมาณบ่งชี้ว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติงานเกิดจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระบุว่านักศึกษา
มีทัศนคติต่อการฝึกปฏิบ ัติงานอยู่ในเชิงบวก ปัญหาที่พบจะเป็นปัญ หา
เกี่ยวกับความเบื่อหน่ายในการทำงาน และความแตกต่างในการบริหาร
จัดการพนักงานของหัวหน้างาน
จะเห็นได้ว่าการฝึกงานนั้น มีข้อบังคับในหลักสูตรต่าง ๆ หลากหลาย
สาขาจำนวนมาก และต้องมีการประเมินผลการฝึกงานอย่างจริงจัง เพื่อให้
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงาน นำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการฝึกงาน
ในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

3. วิธีการศึกษา
3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาทุกคนของหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาจะต้องลงทะเบียน
รายวิชาฝึกงานภาคฤดูร้อน อีกทั้งทุกคนจะต้องผ่านการประเมิน ดังนั้น
การศึกษานี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องสุ่มตัวอย่าง (Sample) แต่สามารถใช้
จำนวนประชากร (Population) ทั้งหมดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน
เป็นเป้าหมายในการสำรวจรวบรวมข้อมูลได้โดยตรง ซึ่งจากสถิติข้อมูลการ
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ลงทะเบี ย นของฝ่า ยการศึ ก ษา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ พบว่ า มีจ ำนวน
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานทั้งสิ้น 67 คน ในปีการศึกษา 2561
3.2 ข้อมูล
3.2.1 แหล่งข้อมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคุมดูแลการประเมินผล
สัมฤทธิ์ข องการฝึกงานในภาพรวมระดับคณะฯ โดยเป็นผู้ก ำหนดแบบ
ประเมินมาตรฐานสำหรับ ใช้ร่วมกันระหว่า งนักศึก ษาฝึกงานของทั้ง 6
ภาควิชาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และภาควิชา
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ซึ ่ ง ไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง เปลี ่ ย นแปลงแก้ ไขได้
นอกจากจะต้องเป็นฉันทามติของการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
ของภาควิชาฯ ทั้ง 6 แห่ง และคณะวิศวกรรรมศาสตร์ การศึกษาวิจัยนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research,
R2R) จึ ง ใช้ ข ้ อ มู ล จากแบบสอบถามภาคบั ง คั บ มาเป็ น พื ้ น ฐานในการ
วิเคราะห์ผล ทั้งนี้จ ะแสดงผลเพียงจำนวนนับ เปอร์เซ็นต์ และค่า สถิติ
พื้นฐานที่ไม่แสดงตัวตนของนักศึกษาและผู้ให้ข้อมูล เพื่อไม่เป็นการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด
3.2.2 ลักษณะของข้อมูล
ข้อ มูลที่นำมาวิเคราะห์ จึงเป็น การใช้ฐานข้อมูลจากรายงานผลการ
ฝึก งานภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีก ารศึก ษา 2561 ของนัก ศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน
ส่วนที่หนึ่งเป็นแบบประเมินผลการตรวจเยี่ยมนัก ศึกษาฝึก งานโดย
คณาจารย์ ข องภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประเมิน จำนวน 9 ด้าน ได้แก่
1) การบรรลุผลสำเร็จตามข้อตกลงของการฝึกงาน 2) คุณภาพของงาน 3)
ความสามารถในการเรียนรู้ 4) ความคิ ดริเริ่มและความสามารถในการ
สร้างสรรค์ 5) บุคลิกภาพส่วนตัว 6) เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 7) ความตรงต่อ
เวลาของการฝึกงาน 8) ความสามารถร่วมงานกับองค์กร และ 9) ความ
รับผิดชอบต่องานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แต่ละด้านมีคะแนนเต็ม 6
คะแนน รวมทั้งหมด 9 ด้าน คะแนนเต็มรวม 54 คะแนน ในทีน่ ี้จะเรียกการ
ประเมินโดยคณาจารย์ว่าเป็นมุมมองของผู้ผลิตนักศึกษา
ส่วนที่สองเป็นแบบประเมินผลนักศึกษาฝึกงานโดยผู้ควบคุมของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาได้เข้าไปฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นผูป้ ระเมิน ในที่นี่จะ
เรียกการประเมินโดยคณาจารย์ว่าเป็นมุมมองของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บัณฑิต
ในอนาคต ประกอบด้วย 18 ด้าน ด้านละ 10 คะแนน จำนวน 2 ด้าน และ
ด้านละ 5 คะแนน จำนวน 16 ด้าน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ด้าน
ของการประเมิน ประกอบด้วย 1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพงาน 3) ความรู้
4) ความสามารถทางวิชาการ 5) ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์
วิชาการ 6) ความรู้ความชำนาญด้านปฏิบัติการ 7) วิจารณญาณและการ
ตัดสินใจ 8) การจัดการและวางแผน 9) ทักษะการสื่อสาร 10) การพัฒนา
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ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 11) ความเหมาะสมต่อตำแหน่งที่
ได้รับมอบหมาย 12) ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ ไว้วางใจได้ 13) ความ
สนใจ อุตสาหะในการทำงาน 14) ความสามารถเริ่มต้นทำงานได้ด้วยตนเอง
15) การตอบสนองต่อการสั่งการ 16) บุคลิกภาพและการวางตัว 17) มนุษย
สัมพันธ์ 18) ความมีระเบียบวินัย และ 19) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ
องค์กร คุณธรรมและจริยธรรม
3.2.3 ช่วงเวลาการประเมินผลการฝึกงาน
จากฐานข้อมูลพบว่าคณาจารย์ และผู้ควบคุมของสถานประกอบการ
ประเมินผลการฝึกงานไว้ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 67 ชุด (นักศึกษาฝึกงานทั้งสิ้น 67 คน)
3.2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ฐานข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และนำมา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผล
ในภาพรวมเป็นจำนวนนับ อัตราส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ ไม่มีการระบุตัวตน
ของนักศึกษาและผู้ประเมิน แต่อย่างใด ตัวอย่างของค่าสถิติที่ใช้ เช่น ค่า
น้อยที่สุด ค่ามากที่สุด มัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และกราฟต่าง ๆ เป็นต้น

4. ผลการศึกษา
4.1 ลักษณะของกลุ่มประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมดของนัก ศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม ที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงานและออกฝึกงานทั้งหมดประจำภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็น
ส่ว นมาก และมีนัก ศึกษาชั้นปีที่ 4 บางส่ว น จำนวนรวมทั้งสิ้น 67 คน
ตารางที่ 4.1 จำแนกกลุ่มประชากรออกได้เป็นเพศชาย 64.2 % และเพศ
หญิง 35.8 % มีข้อน่าสังเกตว่า ปัจจุบันผู้หญิงให้ความสนใจมาเรียนสาขา
วิศวกรรมโยธาเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ตารางที่ 4.1 กลุ่มประชากรนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตาม
เพศ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
43
24
67

%
64.2
35.8
100.0

นัก ศึก ษาส่วนมากเลือกฝึกงานกับบริษัทจำกัด (40%) และ บริษัท
จำกัด (มหาชน) (39%) หมายความว่า บริษัทที่มีขนาดใหญ่ยังคงได้รับความ
นิ ย มจากนั ก ศึ ก ษาเลื อ กเป็ น สถานที่ ฝ ึ ก งาน อาจเป็ น เพราะนั ก ศึก ษา
คาดการณ์ว่าถ้าเลือกฝึกงานกับบริษัท จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท จำกัด
จะทำให้ดูน่าเชื่อถือ และมีผลตอบแทนให้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นประเด็น
น่าสนใจในการทำการศึกษาต่อไปให้ทราบแน่ชัดถึงเหตุผลที่เลือกฝึกงานกับ
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บริษัทขนาดใหญ่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับความนิยมน้อยกว่า จาก
การสังเกตพบว่านักศึกษาเลือกเพราะว่าทำเลที่ตั้งอาจจะอยู่ในภูมิ ลำเนา
ใกล้บ้าน จึงวางแผนจะกลับไปฝึกงานในภูมิลำเนาของตนเองระหว่า งช่วง
ฤดูร้อนด้วย ตารางที่ 4.2 แสดงผลกลุ่มประชากรจำแนกตามประเภทของ
สถานที่ฝึกงาน
ตารางที่ 4.2 กลุ่มประชาการจำแนกตามสถานทีฝ่ ึกงาน

ประเภทของสถานที่
ฝึกงาน
บริษัท จำกัด
บริษัท จำกัด (มหาชน)
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
รวม

จำนวน (คน)

%

26
30
10
1
67

40
39
15
6
100

ลักษณะของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ออกแบบ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารโครงการ
ขายวัสดุก่อสร้างหรือเครื่องมือ
หน่วยงานของรัฐบาล
รวม

จำนวน (คน)
29
16
4
4
0
14
67

%
43
24
6
6
0
21
100

4.2 คะแนนการประเมินโดยคณาจารย์
จากฐานข้อมูลรายงานผลการฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2561 บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มี คณาจารย์ทำหน้า ที่ ก รรมการตรวจเยี ่ ย ม
นักศึกษา เพื่อประเมินผลการฝึกงาน รวมทั้งสิ้น 14 คน ตามแบบฟอร์ม
มาตรฐานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดขึ้น จำนวน 9 ด้าน ด้านละ 6
คะแนน ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.2.2 ผลลัพธ์คะแนนการประเมินแสดงไว้
ในในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 คะแนนการประเมินโดยอาจารย์ตรวจเยีย่ ม
หัวข้อการประเมิน

จากฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 67 คน พบว่านักศึกษาเลือก
สถานที่ฝึกงานเป็นลักษณะธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง 43% การพัฒนา
อสังหาริมทรัพ ย์ 24% ออกแบบและควบคุมงานก่อ สร้า งหรือ บริ ห าร
โครงการ 6% และมีหน่วยงานของรัฐบาล 21% ส่วนธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง
หรือเครื่องมือไม่มีผู้ไปฝึกงานคิดเป็น 0% ไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดนักศึกษา
จึงเลือกฝึกงานในธุรกิจรับ เหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่
เป็นไปได้ว่านักศึกษาเลือกเช่นนั้น คงเป็นเพราะว่าตรงกับสาขาวิศวกรรม
โยธาที่เรียนมากที่สุด และคิดว่าจะสามารถฝึกงานได้ ส่วนธุรกิจประเภท
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารโครงการอาจจะมีความยาก
เกินไป หรือมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ ทำให้มีนักศึกษาเลือกไปฝึกงานเป็น
จำนวนค่อนข้างน้อย การเลือกลักษณะธุรกิจที่จะไปฝึกงานเป็นประเด็นที่
น่า สนใจศึก ษาต่อ ไปอีก เช่นกัน ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว ่า ความสนใจของ
นักศึกษาเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
ตารางที่ 4.3 กลุ่มประชากรจำแนกตามลักษณะธุรกิจ
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น้อยทีส่ ดุ มากทีส่ ดุ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเฉลีย่ % ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การบรรลุผลสาเร็จตามข้อตกลงของการฝึกงาน

4.00

6.00

5.00

5.00

5.06

84.33

0.76

คุณภาพของงาน

4.00

6.00

5.00

5.00

4.96

82.71

0.72

ความสามารถในการเรียนรู้

2.00

6.00

5.00

6.00

5.22

87.06

0.88

ความคิดริเริ่มและความสามารถในการสร้างสรรค์

4.00

6.00

5.00

4.00

5.00

83.33

0.86

บุคลิกภาพส่วนตัว

4.00

6.00

5.00

5.00

5.19

86.44

0.68

เป็นผูท้ ี่ไว้วางใจได้

4.00

6.00

5.00

5.00

5.29

88.18

0.69

ความตรงต่อเวลาของการฝึกงาน

2.00

6.00

6.00

6.00

5.45

90.80

0.90

ความสามารถร่วมงานกับองค์กร

4.00

6.00

6.00

6.00

5.46

91.04

0.62

ความรับผิดชอบต่องานที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย

2.00

6.00

5.00

6.00

5.23

87.19

0.92

36

54

47

54

46.87

86.79

4.95

รวม

หมายเหตุ: กลุม่ นักศึกษาจำนวน 67 คน ให้คะแนนเต็มข้อละ 6 คะแนน

ตารางที่ 4.4 คณาจารย์ประเมินว่านักศึกษาฝึกงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ในด้านความสามารถร่วมงานในองค์กร (5.45 คะแนน) และความตรงต่อ
เวลาของการฝึกงาน (5.45 คะแนน) ด้านที่ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยจาก
คณาจารย์น้อยที่สุด คือ คุณภาพของงาน (4.96 คะแนน) และความคิดริเริ่ม
และความสามารถในการสร้างสรรค์ (5.00 คะแนน) อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
ฝึกงานได้คะแนนเฉลี่ยทุกด้านสูงกว่า 80% และเมื่อสังเกตค่ามัธยฐานและ
ค่าฐานนิยมของคะแนนการประเมิน พบว่า นักศึกษาฝึกงานจากภาควิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5 (จากคะแนนเต็ม 6
คะแนน) และได้คะแนนเต็ม 6 ในหลายด้าน
รูปที่ 1 นำคะแนนเฉลี่ยการประเมินทั้ง 9 ด้านมาวาด Radar Chart
เพื่อแสดงผลให้จุดอ่อนและจุดแข็งแต่ละด้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะได้เห็นได้ว่า
กลุ่มประชาการมีจุดแข็งได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินเรื่องความตรงต่อเวลา
และความสามารถร่วมงานกับองค์กรค่อนข้างสูงเกือบเต็มลดหลั่นกันลงมา
คงเป็นเพราะนักศึกษาพยายามปฏิบัติตัวให้ถูกระเบียบข้อบังคับของสถาน
ประกอบการที่ไปฝึกงาน เพื่อหวังว่าจะได้คะแนนประเมินระดับสูง และ
สามารถทำได้อย่างแน่นอน แต่นักศึกษายังขาดทักษะความรู้ในบางด้าน
เนื่องจากเพราะยังเรียนไม่ครบตามหลักสูตร ทำให้ได้คะแนนน้อยในส่วน
ของคุณภาพงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งอาจถือว่าเป็นจุดอ่อนของ
นักศึกษาฝึกงานโดยทั่วไป
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รูปที่ 1 Radar Chart คะแนนการประเมิน 9 ด้าน โดยคณาจารย์

4.3 คะแนนการประเมินโดยสถานประกอบการ
จากฐานข้อมูลรายงานผลการฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึก ษา 2561 วิศวกรพี่เลี้ย งหรือ ผู้ควบคุมการฝึก งานประจำสถาน
ประกอบการประเมิ น ผลการฝึ ก งาน ตามแบบฟอร์ มมาตรฐานที ่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก ำหนดขึ้น จำนวน 18 ด้า น คะแนนรวมทั้งสิ้น 100
คะแนน ดังที่อธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อ 3.2.2 ตารางที่ 4.5 แสดงผล
คะแนนประเมินโดยสถานประกอบการ
ตารางที่ 4.5 คะแนนการประเมินโดยสถานประกอบการ
หัวข้อการประเมิน
ปริมาณงาน
คุณภาพงาน
ความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละประยุกต์วชิ าการ
ความรูค้ วามชานาญด้านปฏิบัตกิ าร
วิจารณญาณและการตัดสินใจ
การจัดการและวางแผน
ทักษะการสือ่ สาร
การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
ความเหมาะสมต่อตาแหน่ งที่ได้รบั มอบหมาย
ความรับผิดชอบและเป็นผูท้ ี่ไว้วางใจได้
ความสนใจ อุตสาหะในการทางาน
ความสามารถเริม่ ต้นทางานได้ดว้ ยตนเอง
การตอบสนองต่อการสัง่ การ
บุคลิกภาพและการวางตัว
มนุ ษยสัมพันธ์
ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมขององค์กร
คุณธรรมและจริยธรรม
รวม

คะแนนเต็ม น้ อยที่สุด
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

6
6
3
3
0
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

มากที่สุด ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิ ยม ค่าเฉลีย่
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
8
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5

10
8
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5

9.12
8.84
4.31
4.32
3.81
4.03
4.25
4.32
3.90
4.43
4.49
4.46
4.22
4.66
4.53
4.73
4.59
4.76

% ค่าเฉลีย่
91.19
88.36
86.27
86.42
76.27
80.60
85.07
86.42
77.91
88.51
89.70
89.25
84.48
93.13
90.60
94.63
91.79
95.22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.16
1.15
0.50
0.61
0.98
0.60
0.64
0.66
1.05
0.58
0.58
0.61
0.67
0.51
0.58
0.54
0.58
0.46

หมายเหตุ: กลุม่ นักศึกษาจำนวน 67 คน

เมื่อพิจารณาคอลัมน์ เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย ในตารางที่ 4.5 จะเห็นว่า
สถานประกอบการให้คะแนนประเมินต่ำ กว่า 80% ในสองด้า น ได้แ ก่
ความรู้ความชำนาญด้านการปฏิบัติการ (76.27%) และการพัฒนาด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (77.91 %) ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นจุดอ่อน
ของนักศึกษาฝึกงานที่ต้องพัฒนาต่อไป สถานประกอบการให้คะแนนเฉลี่ย
ค่ อ นข้ า งสู ง ในด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (95.22%) มนุ ษ ยสั มพันธ์
(94.63%) และการตอบสนองต่อการสั่งการ (93.13%)

รูปที่ 2 Radar Chart คะแนนการประเมิน 18 ด้าน โดยสถานประกอบการ

จากรูป ที่ 2 Radar Chart จะได้เห็น ได้ว ่า กลุ ่ม นัก ศึก ษาฝึก งานได้
คะแนนเฉลี ่ ย การประเมิ น จากสถานประกอบการด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม (95.22%) มนุษยสัมพันธ์ (94.63%) และการตอบสนองต่อการ
สั่งการ (93.13%) ค่อนข้างสูง ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ อาทิ
เช่น ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
วิจารณญาณการตัดสินใจ การวางแผนการทำงาน ได้คะแนนลดหลั่นลงมา
ตามลำดับ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่านัก ศึกษาได้เรียนรู้เฉพาะทางด้านทฤษฏี
เป็นหลัก ยังไม่มีประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการออกไปฝึกงานภายนอก
เป็นครั้งแรก

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ สามารถสรุปได้ว่า ในมุมมอง
ของทั้งอาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยม ซึ่งเป็นฝ่ายผู้ผลิต และในมุมมองของสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นผู้บริโภค มีความคิดเห็นที่ หลากหลาย จากผลการวิจัย
พบว่านักศึกษาที่ต้องออกไปฝึกงานจะพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ แต่สิ่ง
ที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ คือ ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ นั่นคงเป็นเพราะการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นด้านทฤษฎีเป็น
ส่วนใหญ่ นักศึกษาไม่ได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงาน หรือเตรียมความพร้อม
ก่อ นไปฝึก งานอาจจะยัง ไม่ เพีย งพอ ทำให้ผลการประเมิน ในส่ว นของ
ผู้บริโภคอาจจะยังด้อยอยู่ในด้านดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาวิจัยนี้ อาจจะมีข้อมูลไม่มากนัก แต่ทำให้พอ
ทราบได้ว่าภาควิชาฯ ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธา ควรจะพัฒนา
นักศึกษาในด้านใดเพิ่มเติมขึ้นเป็นพิเศษบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษามีความสามารถออกไปฝึกงานภาคสนามเรียนรู้จากการทำงาน
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังทำให้ทราบถึงความต้องการ
ของสถานประกอบการในฐานะผู้ใ ช้บ ั ณฑิต (ผู้ บ ริโ ภค) ในอนาคตด้ว ย
เช่นกัน เพื่อ จะได้นำมาปรับปรุงกลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to
Research) ที่ใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูปจากแบบประเมินมาตรฐานการฝึกงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิเคราะห์เป็นเพียง
ตัว เลขภาพรวม จำนวนนั บ และค่า เปอร์เซ็นต์ ไม่เปิดเผยตัว ตนของผู้
ประเมินและนักศึกษาฝึกงานอย่างใด ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวม
ฐา นข ้ อ มู ล รายงานผลการฝึ ก งานขอ งคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่า งยิ่ง
สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพ
ของบทความนี้ให้ดียิ่งขึ้น ความเห็นต่าง ๆ ในบทความนี้เป็นของผู้เขียน
เท่านั้น ต้นสังกัดของผู้เขียนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
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บทคัดย่อ

Abstract

การฝึกงานวิศวกรรม (Engineering Training) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
จะสำเร็ จ การศึ ก ษาออกไปประกอบอาชี พ เป็ น วิ ศ วกรโยธาในอนาคต
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมโยธา ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยทุก แห่งจึงมีรายวิชาการฝึก งาน และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสภาวิศวกร บทความนี้ จะดำเนินการศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษาฝึกงานในแง่มุมต่างๆ เช่น สถานประกอบการที่เลือกไปฝึกงาน
สถานที่ฝึกงานจริง ลักษณะของสถานประกอบการ ลักษณะของสถานที่
ฝึกงานจริง ค่าตอบแทน เป็นต้น โดยวิเคราะห์ฐานข้อมูลการฝึกงานของ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการ
วิเคราะห์พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกสถานประกอบการที่ตรงสาขา
ส่วนมากนักศึกษาเป็นผู้สรรหาสถานประกอบการเอง นักศึกษามักไม่ทราบ
ล่ ว งหน้ า ว่ า สถานที ่ ฝ ึ ก งานจริ ง เป็ น ที ่ ใ ดและมั ก จะแตกต่ า งจากสถาน
ประกอบการที่เลือกไว้ นักศึกษาส่วนมากฝึกงานโดยได้รับค่าตอบแทน และ
ระบุว่าการเดินทางสะดวก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาได้พิจารณา
เลือกสถานที่ฝึกงานเอง หรือย้ายทำเลที่ตั้งไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กับสถานที่ฝึกงานจริง ผลลัพธ์จากการศึกษา ทำให้ทราบถึงความต้องการ
ของนักศึกษาในการเลือกสถานที่ฝึกงาน พฤติกรรมการฝึกงานของนักศึกษา
ลักษณะของสถานประกอบการแต่ละแห่ง ซึ่ง บอกเป็นนัยว่านักศึก ษามี
กระบวนการพิจารณาตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสำหรับฝึกงานที่
เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ผล
การศึ ก ษาวิ จ ั ย สามารถนำมาใช้ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการเตรี ย มสถาน
ประกอบการได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกงานให้ดี
ยิ่งขึ้น

Engineering training is aimed to provide students with
opportunity to learn the real working condition in order to
prepare them for the future career. All civil engineering
curriculum in Thai universities have an engineering training
course as required by the Thai Council of Engineers. This article
studies the behavior of training students on many angles
including the chosen organizations, the real training sites,
characteristics of training organizations, characteristics of training
sites and compensation. The data source is from the 2561 B. E.
engineering training database, Department of Civil and
Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol
University. The analysis results show that most students were
trained in civil engineering- related organizations. They chose
their own training organizations. Students did not know the
training site in advance. They usually went to be trained at the
different site from the chosen organization. Most students
received compensation. The transportation was quite
convenient, possibly because they chose their own training
organizations or they relocated to stay near the training sites.
The results implied that students optimizes the choice of
training sites by considering combination of factors such as
location and compensation. Having known the needs and
behaviors of students, the study results are very useful for
improving the preparation of training organizations to increase
the efficiency of engineering training.

คำสำคัญ: การฝึกงาน, นักศึกษาวิศวกรรมโยธา, สถานประกอบการ,
มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords: Engineering Training, Civil Engineering Student,
Industry, Mahidol University
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1. บทนำ
การฝึกงานวิศวกรรม (Engineering Training) สำหรับนักศึกษาสาขา
วิ ศ วกรรมโยธา มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ จ ะเพิ ่ ม พู น ความรู ้ ท ั ก ษะการทำงาน
ภาคสนามผสมผสานกับทฤษฎีที่เรียนรู้ได้ในห้องเรียนให้แก่ นักศึกษา เป็น
การเตรีย มความพร้อ มให้แ ก่นัก ศึก ษาอย่า งเป็นทางการก่อ นจะสำเร็จ
การศึ ก ษาออกไปประกอบอาชี พ เป็ น วิ ศ วกรโยธา ดั ง นั ้ น การฝึ ก งาน
วิศวกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
สภาวิศวกร กำหนดให้การฝึกงานวิศวกรรม เป็นรายวิชาบังคับวิชาหนึ่ง
ในหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กำหนดให้ น ั ก ศึ ก ษาชั ้ น ปี ท ี ่ 3 จะต้ อ งออกไปฝึก
ปฏิบัติการทางด้านสายงานวิศวกรรมโยธา อาทิเช่น งานวิเคราะห์คำนวณ
งานออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น ตามสถานประกอบการ ใน
ภาคฤดูร้อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือในทางปฏิบัติใช้
เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อเป็นการฝึกทักษะนอกชั้นเรียน เรียนรู้จ าก
วิศวกรพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ เป็นการเสริมประสบการณ์นอกตำรา
เรียน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ต่อไปในอนาคต
เมื่อสำเร็จการศึกษาไปจากภาควิชาฯ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกงานวิศวกรรมจึงเป็นภาระความรับผิดชอบของทั้งนักศึกษา ภาควิชาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิท ยาลัย ร่วมกับสถานประกอบการ เป็น
กิ จ กรรมที่ ท ำเป็ น ประจำทุ ก ปี การศึ ก ษาวิ จ ั ย นี ้ จึ ง ต้ อ งการทราบว่ า
รายละเอียดของการฝึกงานที่เกิดขึ้น ในมุมมองต่างๆ เช่น นักศึกษาเลือก
สถานที่ฝึกงานอย่างไร บริหารจัดการเรื่องการพักอาศัยและการเดินทาง
อย่า งไร มีผลตอบแทนหรือ ไม่ ฯลฯ เพื่ อ ที่ จ ะได้นำผลการศึกษาวิจัย มา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกงานให้ สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา และสถานประกอบการ เป็นการสร้างความพึงพอใจด้วยกันทั้ง
สองฝ่าย

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ความสำคัญของการฝึกงาน
การฝึกงานเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังจาก
สำเร็จการศึกษา ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงการฝึกงานจะ
ช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการทำงาน เปรียบเทียบกับทฤษฎีที่
เรียนจากคณาจารย์ในห้องเรียน มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อตนเอง สาขาวิชาชีพและสถาบันการศึกษา เป็นการฝึกระเบียบวิ นัย
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และฝึกการเข้าสังคม
2.2 ความต้องการของการฝึกงาน
ตามที่ ห ลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนที่ผ่านการเรียนในรายวิชาบังคับที่สำคัญ
แล้วจะต้องออกไปฝึกปฏิบัติการตามสถานประกอบการ ในช่วงฤดูร้อน เป็น
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ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง เพื่อให้ครบตาม
ข้อบังคับของหลักสูตรฯ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร [1] ซึ่ง
กำหนดว่าหลักสูตรฯ ต้อ งจัดให้มีก ารฝึกงานวิศวกรรม และมีโ ครงงาน
วิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน หรือการออกแบบทาง
วิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ที่กำหนดให้นิสิตนักศึกษานำความรู้และการฝึกปฏิบตั ิ
ที่เรียนมาแล้วมาใช้ควบคู่กับมาตรฐานงานทางวิศวกรรมภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อกำหนดงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติวิชาชีพ
2.3 ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกงาน
ศิริพร [2] ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการใน
การฝึก ประสบการณ์ว ิ ชาชีพ ของนัก ศึก ษา โดยได้ให้คำจำกั ดความว่ า
ฝึกงาน หมายถึง การที่นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้
ได้ผลดี และเป็นโอกาสที่ จะพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ความเจริญก้าวหน้า
ในสาขาวิชาชีพโดยเริ่มต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและที่เห็นสมควรตามที่ได้
ศึกษามา
ธนั ญ พร [3] ได้ ใ ห้ น ิ ย ามศัพ ท์ไ ว้ ว ่ า แรงจู ง ใจในการทำงาน (Work
Motivation) หมายถึง ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานซึ่งเป็น
แรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤติกรรม หรือการกระทำใน
การปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่น เต็มใจทำงาน ตั้งใจใน
การทำงานและเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งาน
นั้นบรรลุเป้าหมาย
ศิริว รรณ [4] ได้เคยศึก ษาเรื่อ งปัญ หาการฝึก งานและทัก ษะในการ
ทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
ก่อนที่นักศึกษาจะฝึกงาน นักศึกษาจะมีความกังวลเกี่ยวกับการวางตัวและ
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน รองลงมาคือ กระบวนการและระเบียบข้อบังคับ
ในการศึกษาวิชาฝึกงาน มารยาททางธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงาน
วาสิณี และ วิรังรอง [5] ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้เรื่อง
การฝึกงาน โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อความ
คาดหวังเรื่อ งการฝึก งานที่ ต่า งกัน อาทิเช่น เพศ สาขาวิชา ภูมิลำเนา
ค่าตอบแทน สถานที่ฝึกงานที่แตกต่างกัน
เมธินี และ อภิสิทธิ์ [6] ศึกษาเกี่ยวกับผลการฝึกงานเพื่อเสริมสร้า ง
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานของนิสิตในรายวิชาฝึกงาน โดยได้ให้คำ
นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะไว้ ว ่า พฤติ ก รรมความมุ ่ ง มั ่ นในการทำงาน หมายถึ ง
คุณลักษณะที่นิสิตแสดงออกถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สำเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำงาน พฤติกรรมที่ แสดงออกได้แก่
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถ อดทน
และไม่ย่อท้อในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความสนใจ
ตั้งใจในการทำงาน ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จของการฝึกงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักศึกษาเอง การเลือกสถานที่ฝึกงาน ความ
คาดหวังจากการฝึกงาน และค่าตอบแทน
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3. วิธีการศึกษา

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ประกอบการ ไม่มีการระบุตัว ตนของนักศึกษาแต่อย่า งใด ตัวอย่างของ
ค่าสถิติที่ใช้ เช่น ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด มัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกราฟต่างๆ เป็นต้น

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาทุกคนของหลักสูตรวิศวกรรมโยธาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
ฝึกงานภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาความเหมาะสมเสียก่อน เมื่อได้รับการ
อนุมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำหนังสือส่งตัวให้กับสถานประกอบการ
ดังนั้น การศึก ษานี้จ ึงไม่มีความจำเป็นต้อ งสุ่มตัว อย่า ง (Sample) แต่
สามารถใช้ จ ำนวนประชากร (Population) ทั ้ ง หมดของนั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนฝึกงานเป็นเป้าหมายการการสำรวจรวบรวมข้อมูลได้โดยตรง ซึ่ง
จากสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของฝ่ายการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
พบว่ามีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานทั้งสิ้น 67 คน
3.2 ข้อมูล
3.2.1 แหล่งข้อมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควบคุมดูแลการฝึกงานในภาพรวมระดับคณะฯ
โดยเป็นผู้กำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกการฝึกงาน สำหรับใช้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาฝึกงานของทั้ง 6 ภาควิชา ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ นอกจากจะต้องเป็นฉันทามติของ
การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการของภาควิชาฯ ทั้ง 6 แห่ง และคณะ
วิศวกรรรมศาสตร์ การศึกษาวิจัยนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานวิจัย
จากงานประจำ (Routine to Research, R2R) จึงใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์ม
ภาคบังคับมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ผล ทั้งนี้จะแสดงผลเพียงจำนวน
นับ เปอร์เซ็นต์ และค่าสถิติพื้นฐานที่ไม่แสดงตัวตนของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือส่งผลกระทบต่อ
บุคคลแต่อย่างใด
3.2.2 ลักษณะของข้อมูล
ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์จึงเป็นฐานข้อมูลจากรายงานผลการฝึกงานภาค
การศึ ก ษาฤดู ร ้ อ น ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน
67 ราย ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้ โดย
เลือกข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ฝึกงาน เช่น ประเภทสถานที่ฝึกงาน ลักษณะ
ของธุรกิจ ภูมิลำเนาของสถานที่ฝึกงาน รายละเอียดที่พัก และการจ่าย
ค่าตอบแทน เป็นต้น มาวิเคราะห์ โดยไม่อ้างถึงข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
3.2.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ฐานข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และนำมา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผล
ในภาพรวมเป็นจำนวนนับ อัตราส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ เป็นเพียงข้อมูลสถาน

4. ผลการศึกษา
4.1 ลักษณะภาพรวมของกลุ่มประชากร
ข้อมูลการฝึกงานตามผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 เป็นของนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธาเพศชาย จำนวน 43 คน คิดเป็น 64.2 % และนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธาเพศหญิง จำนวน 24 คน คิดเป็น 35.8 % แสดงให้เห็น
ว่าในปัจจุบันนักศึกษาเพศชายก็ยังคงนิยมเรียนสายวิศวกรรมโยธามากกว่า
เพศหญิง ซึ่งไม่น่าประหลาดใจนัก เนื่องจากงานวิศวกรรมโยธาเป็นงาน
หนักสมบุกสมบัน ต้องใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นส่วนมาก น่าสนใจศึกษาต่อไปว่า
ในอนาคตจะมี แ นวโน้ ม ว่ า เพศหญิ ง จะให้ ค วามสนใจศึ ก ษาเรี ย นด้ า น
วิศวกรรมโยธาเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุม่ ประชากรนักศึกษาฝึกงาน จำแนกตามเพศ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
43
24
67

%
64.2
35.8
100.0

4.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานที่นักศึกษาเลือกที่จะไปฝึกงานมีหลาย
ประเภท ดังจำแนกไว้ ในตารางที่ 2 โดยนักศึกษาเลือกไปฝึกงาน บริษัท
จำกัด (มหาชน) เป็นอันดับ 1 คิดเป็น 44.8% และรองลงมาเป็น บริษัท
จำกัด คิดเป็น 38.8% นั่นอาจเป็นเพราะว่านักศึกษามั่นใจว่าบริษัทฯ จะมี
ความมั่นคง และมีโครงการให้สามารถเลือกฝึกงานได้หลากหลายมากกว่า
และอาจหมายรวมถึงค่าตอบแทนที่อาจจะได้รับในช่วงออกฝึกงานด้วย
ตารางที่ 2 ประเภทของสถานฝึกงาน

ประเภทของสถาน
ประกอบการ
บริษัท จำกัด
บริษัท จำกัด (มหาชน)
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
รวม

จำนวน (คน)

%

26
30
10
1
67

38.8
44.8
14.9
1.5
100.0

จากผลการวิเคราะห์ ในตารางที่ 3 พบว่าส่วนมากนักศึกษาจะเลือก
สถานที ่ ฝ ึ ก งานในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด กรุ ง เทพฯ คิ ด เป็ น 89.4% และไปฝึ ก
ต่างจังหวัดคิดเป็น 7.6% เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากมีที่พักอาศัยอยู่ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนใหญ่ อาจจะเป็นบ้านพักของตนเอง หรือ
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บ้านเช่า จึงนิยมเลือกสถานที่ฝึกงานที่สะดวกในการเดินทาง ประหยัดเวลา
และค่า ใช้จ ่า ย เช่นเดีย วกันกับ นัก ศึก ษาบางส่ว นที่มีภ ูมิลำเนาเดิ ม อยู่
ต่างจังหวัดก็จะเลือกกลับไปฝึกงานในเขตจังหวัดภูมิลำเนาของตัวเอง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ตารางที่ 5 ค่าตอบแทนจากการฝึกงาน

ค่าตอบแทน
ฝึกงาน
ได้รับ
ไม่ได้รับ
รวม

ตารางที่ 3 ภูมิลำเนาของสถานฝึกงาน

ทำเลที่ตั้งของสถานฝึกงาน จำนวน (คน)
กรุงเทพ
59
ปริมณฑล
2
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
จังหวัดอื่นๆ
5
รวม
66

%
89.4
3.0
7.6
100.0

หมายเหตุ มีนกั ศึกษาไปฝึกงานจังหวัดเดียวกัน 2 คน

ในแต่ละปี เมื่อใกล้ถึงเวลาของการออกฝึกงาน ภาควิชาฯ และคณะฯ
จะมีฐานข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่รวบรวมได้จากการฝึกงานใน
อดีตของนักศึกษารุ่นก่อนๆ ให้แก่นักศึกษาได้พิจารณาเลือกตามความสมัคร
ใจ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีอิสระที่จะหา
สถานประกอบการด้วยตนเองได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่วนมาก
นักศึกษาจะเลือกหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง คิดเป็น 73.1% อาจเป็น
เพราะว่านักศึกษามีข้อมูลที่ดีมีความมั่นใจว่า จะได้สถานที่ฝึกงานใกล้บ้าน
เดินทางสะดวก ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาใน
การเดินทาง และเลือ กสถานที่ฝึก งานที่ได้รับ เงินค่า ตอบแทนได้ ส่ว น
นักศึกษาที่เลือกสถานที่ฝึกงานจากโควต้าของคณะฯ ก็อาจเป็นเพราะว่า
มั่นใจว่าต้องได้ที่ฝึกงานอย่างแน่นอน ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่ฝึกงานเอง
ถึงแม้จ ะไม่ได้ค่า ตอบแทนก็ตาม ตารางที่ 4 แสดงพฤติก รรมการเลือก
สถานที่ประกอบการสำหรับการฝึกงานของนักศึกษา
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการเลือกสถานประกอบการสำหรับการฝึกงาน

การเลือกสถานประกอบการ
เลือกจากโควต้าของคณะ
นักศึกษาหาที่ฝึกงานเอง
รวม

จำนวน (คน)
18
49
67

%
26.9
73.1
100.0

อาจกล่าวได้ว่า ค่าตอบแทน เป็นปัจจัยสำคัญที่นักศึกษาใช้ตัดสินใจ
เลื อ กสถานที ่ฝ ึ ก งาน เนื ่ อ งจากนัก ศึก ษามั ก จะมีข ้อ มู ล ในอดีตมาจาก
นักศึกษารุ่นพี่ก่อนหน้านี้ว่าสถานประกอบการแห่งใดให้ค่าตอบแทนเท่าไร
ตารางที่ 5 เป็นผลการวิเคราะห์การได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน ซึ่ง
นักศึกษาร้อยละ 73.1 % ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ คำนวณ
โดยค่าเฉลี่ย ได้รับวันละประมาณ 178 บาท ทั้งนี้เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่
มักเลือกสถานที่ฝึกงานเป็นบริษัทเอกชน ซึ่ง มีผลกระกอบการดี สามารถ
จ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาได้ และมีบางส่วนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็น
26.9% โดยมากจะเป็นฝึกงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่มีงบประมาณ
สำหรับจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาฝึกงาน

จำนวน (คน)

%

49
18
67

73.1
26.9
100.0

ค่าเฉลี่ย
(บาท/วัน)
178

สถานที่ฝึกงานสาขาวิศวกรรมโยธามักจะเป็นหน่วยงานก่อสร้าง (Site)
ซึ่งกระจัดกระจายโดยทั่วไป บางครั้งการเดินทางไปยังหน่วยงานก่อสร้างที่
อยู่ห่างไกล เป็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับนักศึกษา ผลการวิเคราะห์ใน
ตารางที่ 6 พบว่าสถานที่พักระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา ส่วนใหญ่จะ
พักที่บ้านของตัวเองเป็นอันดับแรก คิดเป็น 64.2% และรองลงมาคือพักอยู่
หอพักเดิม คิดเป็น 17.9% อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาไม่จำเป็นต้องโยกย้าย
ที่พักอาศัยไปใกล้กับหน่วยงานก่อสร้าง แต่เลือกหน่วยงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้
กับที่พักอาศัยประจำของตนเอง ซึ่งคงเนื่องมาจากนักศึกษาได้วางแผนไว้
ตั้งแต่ตอนเลือกสถานที่ที่จะไปฝึกงานตั้งแต่แรกแล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล
เรื่องการเดินทางไป-กลับในระหว่างฝึกงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก
ด้ว ย มีส่ว นน้อยสุด คิดเป็น 7.5% ที่มีความจำเป็นต้องไปหาที่พักเป็น
บ้ า นเช่ า ใกล้ ก ั บ หน่ ว ยงานก่ อ สร้ า งเอง น่ า จะเป็ น เพราะว่ า สถาน
ประกอบการที่นักศึกษาเลือกไปฝึกงานบางแห่ง ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้า
ว่าจะให้ไปทำงานที่หน่วยงานก่อสร้างใด ทำให้นักศึกษาต้องไปหาที่พัก
ที่ใกล้กับหน่วยงานก่อสร้างเอง และต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง
เพื่อให้การฝึกงานไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง
ตารางที่ 6 ที่พกั ระหว่างการฝึกงาน

สถานที่พักระหว่างฝึกงาน
บ้านตัวเอง
พักที่บ้านเช่าใกล้หน่วยงาน
ที่พักของหน่วยงานที่ไปฝึก
หอพักเดิม
รวม

จำนวน (คน)
43
5
7
12
67

%
64.2
7.5
10.4
17.9
100.0

เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพที่บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ลัก ษณะงานที่นัก ศึก ษาได้รับ มอบหมายให้ทำระหว่า งช่วงระยะเวลาที่
ฝึกงานจากรายงานการฝึกงานประจำวัน พบว่า ความถี่ ซึ่งพบบ่อยที่สุด
เกือ บทั้งหมดเป็นงานที่เกี่ย วข้อ งกับ การควบคุมการก่อ สร้า งโครงการ
รองลงมาคือ งานวิเคราะห์ออกแบบและคำนวณ ส่วนมากเป็นงานทางด้าน
วิ ศ วกรรมการก่ อ สร้ า ง (Construction Engineering) และวิ ศ วกรรม
โครงสร้ า ง (Structural Engineering) มี น ั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นฝึ ก งานด้า น
วิศวกรรมปฐพีบ้าง เช่น งานเสาเข็ม และงานฐานราก
อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษามีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่เป็นระบบ
คำนึงถึงปัจจัยหลายประการประกอบกัน ก่อนสรุปตัดสินใจว่าจะไปฝึกงาน
วิศวกรรมโยธากับสถานประกอบการแห่งใด จึงปรากฏว่านักศึกษาส่วนมาก
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เป็นฝ่ายเลือกสถานประกอบการด้วยตนเอง และมักจะได้รับค่าตอบแทน
จากการฝึกงานด้วย อีกทั้งไม่ ต้องโยกย้ายที่พัก ยังสามารถพักอาศัยอยู่ที่
บ้านตนเอง หรือหอพักเดิมได้ ลักษณะงานที่ทำเป็นวิศวกรรมโยธาด้า น
วิศวกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรมโครงสร้างเป็นส่วนมาก เป็นที่น่าดีใจว่า
นั ก ศึ ก ษาวิ ศ วกรรมโยธาได้ ส ถานที ่ ฝ ึ ก งานที ่ ด ี ใ นแง่ ท ำเลที ่ ต ั ้ ง และ
ค่าตอบแทน

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทความนี้เป็นผลของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากงานประจำนำไปสู่
งานวิจัย (Routine to Research) อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
ฝึกงานตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ของ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการใช้ข้อมูลที่บันทึกโดยแบบฟอร์มมาตรฐานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
รายงานผลจำนวนนับและค่าเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่ า งๆ ทั ้ ง หมด สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะค้ น หาสถาน
ประกอบการเพื่อการฝึกงานเอง และนักศึกษาจะไม่สามารถทราบล่วงหน้า
ว่า สถานที่ฝึก งานจริงเป็นที่ใด และจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ ดังนั้น
นักศึกษาจึงมีความพยายามในการที่จะค้นหาที่ฝึกงานให้ได้ตรงตามความ
ต้องการของแต่ละคน ทั้งด้านสายงาน ที่พัก ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า และก็มี
บางส่วนที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่อ งนี้ หากแต่เต็มใจที่จะเลือกสถานที่ฝึกงานซึ่ง
ทางคณะฯ ได้เตรียมรายชื่อ ไว้ให้ เนื่องจากมั่นใจว่าจะต้อ งได้ที่ฝึก งาน
แน่นอนกว่า
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านักศึกษาฝึกงานของภาควิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา
2561 มีกระบวนการตัดสินใจที่รอบคอบ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาพอสมควร
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดให้กับตนเอง ผลบวกที่เห็นได้ ชัดเจนคือ ทำเลที่ตั้ง
ของสถานที่ ฝ ึ ก งานที ่ ไ ม่ ไ กลจากที ่ พ ั ก อาศั ย และฝึ ก งานโดยได้ รั บ
ค่าตอบแทน เฉลี่ยวันละ 178 บาท
แม้ว่างานศึกษาวิจัยนี้ ใช้ข้อมูลการฝึกงานประจำปี การศึกษา 2561
เพียงปีเดียว แต่ก็เพียงพอจะช่วยให้ทราบได้ว่านักศึกษามีความต้องการ
อย่า งไรบ้างสำหรับ เรื่องการออกฝึก งานวิศวกรรม ทำให้ สามารถนำมา
ปรับ ปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรีย นการสอนรายวิชาฝึก งาน
วิศวกรรมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาได้ต่อไปในอนาคต
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โยธาและสิ่งแวดล้อ ม และเพื่อ นร่ว มงานที่ก รุณาให้ก ารสนับ สนุนและ
ส่งเสริมการทำวิจัยนี้อย่างดีเยี่ยม และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
คุณภาพของบทความนี้ให้ดียิ่งขึ้น ความเห็นต่างๆ ในบทความนี้เป็นของ
ผู้เขียนเท่านั้น ต้นสังกัดของผู้เขียนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
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6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to
Research) ที่ใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูปจากแบบประเมินมาตรฐานการฝึกงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิเคราะห์เป็นเพียง
ตัว เลขภาพรวม จำนวนนับ และค่า เปอร์เซ็นต์ ไม่เปิดเผยตัว ตนของผู้
ประเมินและนักศึกษาฝึก งานแต่ อย่า งใด ผู้ว ิจ ัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้
รวบรวมฐานข้ อ มู ล รายงานผลการฝึ ก งานของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่า งยิ่ง
สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาของภาควิชาวิศวกรรม
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ผลสัมฤทธิ์ของการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Effectiveness of the Production of Master Graduates in Environmental Engineering and
Water Resources (International Program) at the Department of Civil and Environmental
Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University
สุลินดา นวลประสงค์1,* และ สมชาย ปฐมศิริ2
1,2

บทคัดย่อ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
*Corresponding author; E-mail address: sulinda.nul@mahidol.ac.th

program, Department of Civil and Environmental Engineering,
Faculty of Engineering, Mahidol University. The descriptive
statistics are analyzed. The analysis results showed that most
master graduates could not complete the degree within two
years as written in the curriculum. Foreign students tend to
perform academically better than Thai counterparts and spent
shorter average time to complete the degree. Possibly, it is
because foreign students went through more rigorous selection
process or had more constraints or has higher motivation to
speed up their graduation for not being to reside in Thailand
forever. The study results may indicate the potential of various
target student groups. The master programs in environmental
engineering and water resources can benefit from this finding for
improving the effectiveness of their master graduate production.
Keywords: Environmental engineering, Water resources
engineering, Master’s degree, Master graduate, Effectiveness

ในปัจ จุบั นมีห ลากหลายสถาบั นทั้งในและต่า งประเทศเปิ ดสอนระดับ
ปริ ญ ญ าโท สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัย มหิ ดล ซึ่งเปิ ดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี การศึก ษา 2548
การศึกษานี้ต้องการศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการผลิตมหาบัณฑิตด้านนี้
โดยใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมหาบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา
2553 – 2562 จากหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ
(หลัก สูต รนานาชาติ) ของภาควิช าวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์โดยใช้วิธีสถิติเชิงพรรณา ผล
การวิเคราะห์พบว่า มหาบัณฑิตเกือบทั้งหมดไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามเกณฑ์ ที่ก ำหนดไว้ในหลัก สูตร กลุ่มนัก ศึก ษา
ต่างชาติมีผลการเรียนดีกว่าและใช้ระยะเวลาการศึกษาสั้นกว่ากลุ่มนักศึกษา
ไทย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะนักศึกษาต่างชาติผ่านการคัดกรองมากกว่า หรือมี
ข้อจำกัดมากกว่า หรือมีแรงจูงใจให้เร่งสำเร็จการศึกษาโดยเร็ว ไม่สามารถ
พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ตลอดไป ผลการศึกษาสามารถบ่ งบอกได้ถึง
ศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆ โดยหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาไปพัฒนาศักยภาพ 1. บทนำ
การผลิตมหาบัณฑิตด้านนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น
สั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง มาก มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ใน
คำสำคัญ: ปริญญาโท, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , หลากหลายด้าน หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มีการขยายตัวและเจริญเติบโต
มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาบัณฑิต, ผลสัมฤทธิ์
อย่า งรวดเร็ว จึ งมีค วามจำเป็ น ที่ห น่ วยงานเหล่า นั้ นต้อ งพิ จ ารณาคัด สรร
บุ คคลากรที่มีค วามรู้ ความสามารถ และประสิ ทธิภ าพการทำงานเข้ า ไป
Abstract
ร่วมงานภายในองค์การ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความ
Currently, many Thai and foreign academic institutions are เจริญ ก้าวหน้า การศึก ษาในระดับ ที่สูงขึ้ นจึ งเป็ นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้ มนุษ ย์มี
offering master’s degree in environmental engineering and water ความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่ต้องการจะทราบถึง
resources Including Mahidol University which opened in 2 0 0 5 . ผลสัมฤทธิ์ของการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
This study is aimed to assess the production effectiveness of the น้ำ (หลัก สูตรนานาชาติ) พร้อ มทั้งจุ ดอ่ อ นและจุ ดแข็ ง ของกลุ่มเป้ าหมาย
master graduates in this discipline. The data is from the เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเผชิญปัญหาและผลกระทบ
database of master students who studied during 2552 – 2562 จากหลากหลายวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ อาทิเช่น
B.E. from the Environmental Engineering and Water Resources ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังเสื่อม
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โทรม และกลายเป็นจุดอ่อนในการรักษาพื้นฐานของการผลิต , บริการ และ
การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน มีการใช้ต้นตอทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเพื่อการ
พัฒนา ส่งผลให้เกิดการกร่อนสลายอย่างต่อเนื่อง ป่าได้หมดลง และความ
หลากหลายทางชีว ภาพถู ก คุก คาม ในขณะที่แ สดงความเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ำในอนาคต การจัดหาน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดจาก
การจัดสรรของการเข้าถึงและการใช้ป ระโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ยิ่งไปกว่านั้น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำให้
กลายเป็นเมือง ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเพิ่ม
ความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าววิศวกรสิ่งแวดล้อมจึง
เป็นต้องการในตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างทวีคูณในทั่วโลก หลักสูตรจึงควร
ต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมี
คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ม าตราฐานทั ด เที ย มกั น นานาชาติ
ประกอบกั บ สามารถผลิต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุณ ภาพและศั ก ยภาพ สามารถนำ
ความรู้ที่ ได้ไปประยุก ต์ ใช้ได้จ ริงเพื่ อ ให้ เป็ นกำลังสำคัญ ในหน่ ว ยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ของออกไปพัฒนาบ้านเมืองและประเทศภูมิลำเนาต่อไป

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการสำเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
ศาสตร มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมสื่ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน่วยงาน
กลางที่คอยช่วยประสานงานในขั้นตอนต่างๆ คือ บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะทำ
หน้ า ที่ เป็ น ผู้ ดู แ ลในทุ ก ขั้ น ตอนของการขออนุ มั ติ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา โดย
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มในการขอสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์จ ะสามารถ
ดำเนินการขอสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลั ย
เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าเป็นตามข้อบังคับ ที่ได้กำหนดไว้
หากข้อมูลครบถ้วนจะได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตให้มีวันสอบตามที่
นักศึกษากำหนด โดยขั้นตอนต่างๆ จะมีอธิบายไว้อย่างชัดเจนใน
สมพร [1] ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ของผู้สำเร็จการศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ส าขาวิ ช าและสถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น และยั งพบว่ า
ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาจนสำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นในระดับ ปริญ ญาโท โดย
ผู้สำเร็จการศึกษาใช้เวลาในการศึกษา 2 - 2 ปีครึ่ง มีเพียงร้อยละ 49.1 และ
มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาใช้เวลามากกว่า 2 ปีครึ่ง มีมากกว่าร้อยละ 60.0 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ
วิโรจน์ [2] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลิตภาพและสัมฤทธิผล
ทางการศึกษาของมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน พบว่า ระยะเวลาใน
การสำเร็จการศึกษามีความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท
อย่างมีนัยสำคัญ และหลักสูตรที่สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์
กั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมในระดั บ ปริญ ญาโท มี จ ำนวน 4 หลัก สู ต ร ได้ แ ก่
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)
หลักสูตรพัฒนาสังคม และหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีนักศึกษา
ในหลัก สู ต รบริห ารธุร กิ จ (หลั ก สู ต รภาษาไทย) ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาสาขา
วิศวกรรมศาสตร์แ ละช่ า งอุ ตสาหกรรมในระดั บ ปริญ ญาตรี มี สัม ฤทธิผ ล
ทางการศึกษาในระดับปริญญาโทสูงกว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา
พาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี
สมศรี [3] ได้ ศึ ก ษาผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข อง
คุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้ากับผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญ ญาโททางบริห ารธุรกิจ สำหรับ นั ก บริห ารรุ่นใหม่ คณะบริห ารธุรกิ จ
พบว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนัก
บริ ห ารธุ ร กิ จ รุ่ น ใหม่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสม และเป็ น แนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้เป็นอย่างดี จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25 - 27 ปี
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็ น สถาบั น ของรั ฐ
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต คะแนน
เฉลี่ ย สะสมในระดั บ ปริ ญ ญาตรี อ ยู่ ร ะหว่ า ง 3.36 - 3.76 คะแนน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ระหว่าง 3.25 - 3.49 ซึ่งในคะแนนเฉลี่ยในหมวด
วิ ช าหลั ก และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสูง
สัมพันธ์ [4] ได้ศึก ษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่า งตัวประกอบกับ
ลั ก ษณะการสำเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ภู มิ ภ าค: การ
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า
เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะการสำเร็จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา โดย
นักศึกษาหญิ งมีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลามากกว่านักศึกษา
ชาย
เสาวณี ย์ [5] ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง โอกาสสำเร็ จ การศึ ก ษาของนิ สิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ มีภูมิหลังต่างกัน: การเปรียบเทียบ พบว่า นิสิต
หญิงมีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลามากกว่านิสิตชาย นิสิตชายมี
โอกาสสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลา และออกกลางคันสูงกว่านิสิตหญิง
นันทนา [6] ศึก ษาผลงานวิจั ย เรื่อ ง ตัวแปรที่เกี่ย วข้อ งกับ การสำเร็จ
การศึกษาตามกำหนดเวลาและหลังกำหนดเวลา ของหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะการสำเร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทุ ก
ภาควิชา แต่พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์กับ
เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทในบางภาควิชา จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานว่า เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโท เนื่องจากพื้นฐานความรู้
เดิมดีก็ย่อมจะสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนเองมีความสนใจและต้องการ
เข้ าศึก ษา นัก ศึก ษาที่ มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ปริญ ญาตรีสูงย่อ มมีโอกาส
ประสบความสำเร็จในการเรียน โดยแสดงให้ปรากฏชัดเจนในรูปของเกรด
เฉลี่ยสะสม สูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ตํ่า จะ
เห็นได้ว่าปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการศึกษาตามหลักสูตรขึ้นกับ
ลักษณะของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโททั้งหลาย

CEE05-2

2116

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

3. ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มตัวอย่าง เลือกจากฐานข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อ มและทรัพ ยากรน้ ำ (หลัก สูต ร
นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากบัณฑิตวิทยาลัยที่
ที่ มี ข้ อ มู ลครบถ้ ว นสมบู รณ์ ส ามารถนำมาวิ เคราะห์ ผ ลต่ อ ได้ จำนวน 63
ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 30 คน
จัดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ตรวจสอบความถูกต้องด้วยข้อมูลปฐมภูมิ ระหว่างปี
การศึกษา 2553 - 2562
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Excel วิเคราะห์ค่าทาง
สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ เปอร์เซ็นต์ ค่ามากที่สุด น้อยที่สุด ค่ามัธยฐาน
ค่าฐานนิยม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นการรายงานผลในภาพรวม
เป็นหมวดหมู่ กลุ่มใหญ่ และไม่ระบุรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละคนโดย
เด็ดขาด
การแสดงผล แสดงผลด้วยตารางและรูปภาพเป็นอัตราส่วน เปอร์เซ็นต์
ไม่เจาะจงนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง ไม่อาจจะทราบได้ว่าผลลัพธ์ที่แสดงมาจาก
นักศึกษาคนใด
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4) Exceptions to the items 1 and 2 may be made by the
Program Administrative Committee and the Dean of Faculty of
Graduate Studies.
หลักสูตรฯ กำหนดจำนวนหน่วยกิจอย่างน้อย 36 หน่วย ใช้ระยะเวลา
เรี ย น 2 ปี แต่ อ าจขยายระยะเวลาได้ อี ก ตามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
กรรมการบริหารเห็นสมควร โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติในขั้นสุดท้าย
4.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาโท จำแนก
ตามเพศของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ นักศึกษาส่วนมากที่เข้าเรียนใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเพศหญิงสูงถึง
ร้อยละ 68.25 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับ 3.00 3.50 มากที่สุด ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มนักศึกษา จำแนกตามเพศและ
ผลการเรียนแรกเข้าในระดับปริญญาตรี
ลักษณะ
เพศ

4. ผลลัพธ์และการอภิปราย
กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
วิ ศ ว ก รรม ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล ค ณ ะ วิ ศ วก รรม ศ าสต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ห น่ ว ยงานกลาง คื อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทำหน้ า ที่
ประสานงานเป็ น ส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ส นใจสมั ค รเข้ า เรีย น ดู แ ลทุ ก
ขั้นตอนของการรับสมัคร รวมทั้งเป็นผู้กรองคุณสมบัติเบื้องต้นของนักศึกษา
ว่ามีคุณสมบัติเป็นตามเกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตรฯ หรือไม่ หลังจากนั้น
จะนำส่งข้อมูลผู้สมัครมายังหลักสูตรฯ เพื่อดำเนินการพิจารณารับเข้าโดย
แบ่ งรอบการรับ สมัคร เป็ น 4 รอบ สำหรับ นักศึกษาไทย และในส่ว นของ
นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครออนไลน์จากประเทศภูมิลำเนาได้ตลอดช่วง
ระยะเวลาเปิดรับ ข้อมูลจะถูกส่งมายังหลักสูตรเพื่อพิจารณาและส่งกลับไป
ยังบั ณ ฑิ ตวิทยาลัย เพื่ อ ประกาศรายชื่อ นัก ศึ ก ษาที่ มีสิทธิ์แ ละมี คุณ สมบั ติ
ครบถ้ วนเพื่ อ สอบสั มภาษณ์ จ ากคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตร จากนั้ น
หลักสูตรจะรายงานผลกลับไปยังบั ณ ฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
หลั ก สู ต รฯ กำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ เป็ น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) Hold a Bachelor’s degree in any field of Engineering or
Science
2) Have a cumulative GPA of at least 2.50.
3) Pass the English Proficiency Examination offered by the
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

GPA

นักศึกษาไทย

จำนวน

ร้อยละ

ชาย

12

28.57

หญิง

30

71.43

รวม

42

66.67

2.01 - 2.50

8

19.05

2.51 - 3.00

14

33.33

3.01 - 3.50

18

42.86

3.51 - 4.00

2

4.76

รวม

42

66.67

ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มนักศึกษา จำแนกตามเพศและ
ผลการเรียนแรกเข้าในระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ลักษณะ
เพศ

GPA

นักศึกษาต่างชาติ

จำนวน

ร้อยละ

ชาย

8

38.1

หญิง

13

61.9

รวม

21

33.33

2.01 - 2.50

2

10.53

2.51 - 3.00

4

21.05

3.01 - 3.50

10

52.63

3.51 - 4.00

3

15.79

รวม

19

30.16

เมื่อพิ จารณาเมื่อ พิจ ารณาถึ งแหล่งที่มาของนัก ศึกษาในตารางที่ 1
พบว่า หลักสูตรฯ มีนักศึกษาที่มีผลการดี (GPA 3.01 – 3.50) เข้ามาศึกษา
ในหลั ก สู ต รฯ ถึ งร้อ ยละ 42.86 อาจเนื่ อ งมาจากว่า หลั ก สู ต รมี น โยบาย
สนับสนุนทุนการศึกษาและนโยบายลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับ
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นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จึงทำให้หลักสูตรมีนักศึกษาที่มีศักยภาพที่ ตารางที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบการศึกษา
จะผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
ลักษณะ
นักศึกษาไทย
จำนวน
ชาย

7

30.43

หญิง

16

69.57

รวม

23

76.67

นักศึกษาต่างชาติ

3.00 - 2.50

3

13.04

2.51 - 3.00

3

13.04

4.2 ระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษา
เพศ

ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา (ปี)

นักศึกษาไทย

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

2

12

28.57

7

33.33

3.01 - 3.50

6

26.09

3

6

14.29

0

0

3.51 - 4.00

11

47.83

4

4

9.52

0

0

รวม

23

76.67

5

1

2.38

0

0

นักศึกษาต่างชาติ

จำนวน

ร้อยละ

กำลังศึกษา

19

45.24

14

66.67

ชาย

2

28.57

รวมจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

23

76.67

7

23.33

หญิง

5

71.43

รวมจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ฯ

42

66.67

21

33.33

รวม

7

23.33

2.01 - 2.50

0

0

2.51 - 3.00

0

0

ระยะเวลาในการศึกษาเฉลี่ย (ปี)

2.74

GPA

ลักษณะ
เพศ

2

ตารางที่ 2 แสดงถึ ง ระยะเวลาที่ ใช้ในการสำเร็จ การศึก ษาจะเห็ น ได้
GPA
3.01 - 3.50
5
ชัดเจนว่านักศึกษาไทยมีระยะเวลาในการศึกษาเฉลี่ย 2.74 ปี แต่นักศึกษา
3.51 - 4.00
2
ต่า งชาติ มี ระยะเวลาในการศึ ก ษาเฉลี่ย 2 ปี อาจเนื่ อ งมาจาก นั ก ศึก ษา
รวม
7
ต่างชาติจะมีข้อจำกัดเรื่องเงินเยอะกว่า โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างมา
เรียนมา ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เองทั้งหมด การห่างไกลจากครอบครัวและประเทศภูมิลำเนา โดยอีกสาเหตุที่ 4.4 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
นั ก ศึก ษาใช้ เวลาเรี ย นยาวออกไป เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษา ตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการสำเร็จการศึกษา
ต่า งชาติ บ างส่ว นได้ มีโ อกาสเดิน ทางไปแลกเปลี่ย นงานวิจั ย กับ สถาบั น ที่
หลัก สูตรได้มีความร่วมมือ ทางด้านวิชาการและงานวิจัย อาทิเช่น Kyoto
ปีการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
กำลังศึกษา
University ประเทศญี่ ปุ่ น Aalborg University ประเทศเดนมาร์ ก และ
2553
4
0
L'Institut Polytechnique Unilasalle สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา
2554
3
0
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 6 เดือน เป็นต้น
4.3 เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบการศึกษาของนักศึกษา
ตารางที 3 แสดงถึงเกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบการศึกษาของนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติ จะเห็นได้ว่านักศึกษาไทยร้อยละ 47.83 มีเกรดเฉลี่ย
สะสม 3.51 – 4.00 ซึ่งนักศึกษาต่างชาติร้อ ยละ 71.43 มีเกรดเฉลี่ย สะสม
3.01 – 3.50 อาจเนื่องมาจากนักศึกษาต่างชาติไม่คุ้นชินกับระบบการการ
เรียน-การสอนของประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาไทยส่วนมีพื้นฐานมาจากระดับ
ปริญญาตรีในประเทศไทยจึงมีความคุ้นชินกับระบบการการเรียน-การสอน
มากกว่านักศึกษาต่างชาติ

71.43
28.57
23.33

รวม
4
3

2555

3

0

3

2556

5

0

5

2557

10

0

10

2558

1

0

1

2559

1

1

2

2560

3

8

11

2561

0

11

11

2562

0

13

13

รวม

30

33

63

นัก ศึก ษาของหลัก สูตรมีแ นวโน้มว่าจะไม่สามารถสำเร็จ การศึกษาใน
ระยะเวลา 2 ปีตามที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้ พิจารณาจากตารางที่ 4 นักศึกษา
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 สำเร็จการศึกษาแล้วเพียง 3 คน และยังไม่
สำเร็จการศึก ษาสูงถึง 8 คน ดูเหมือนว่า การไม่สามารถสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดเป็นปัญ หาร่วมที่สำคัญ ของการศึกษา
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ระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาทั่ ว ประเทศไทย ควรที่ จ ะศึก ษาให้ ถ่ อ งแท้ ว่า อะไรคื อ คุณภาพสูง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามีความตื่นตัวมากขึ้น
สาเหตุที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ เพื่อเพิ่ม ในปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
ประสิทธิภาพการบริหารงานหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ ) มหาวิทยาลัยมหิดล มี
นโยบายสนับ สนุนทุนการศึกษาทั้งจากหน่วยงานในต่างประเทศ ภาครัฐ
4.5 เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย และหลั ก สู ต รฯ โดยได้ ร่ ว มกั น สนั บ สนุ น ในหลากหลาย
ทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของ รูปแบบ อาทิเช่น Full Scholarships ทุนสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมทั้งมี
นักศึกษา ในที่นี้ ทุนการศึกษาหมาย หมายถึง เงินสนับสนุนทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ กับนักศึกษา การลดหย่อ นค่าธรรมเนีย มการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ โดยอาจจะมาในรูปแบบของการยกเว้นค่าหน่วยกิตและ บางส่ว น การลดหย่ อ นค่ าหน่ วยกิต ให้ กับ นัก ศึ ก ษาที่ ผลการเรีย นอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน จากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของ เกณฑ์ ดี ไปจนถึ งระดั บ ดี เยี่ ย ม รวมทั้ ง ทุ น การศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาบางท่าน เงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อ ช่ว ยงานกิจ การในการประชาสัมพันธ์ห ลัก สูตรทางระบบ Social Media
สนับสนุนนักศึกษาในการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนผลการเรียนดี เพื่อ เป็ นการส่งเสริมผู้มีศัก ยภาพสูงให้ มีโอกาสศึก ษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้ น
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทุ น การศึ ก ษาของรัฐ บาล และทุ น การศึ ก ษาจาก รวมถึงผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
มหาวิทยาลัยมหิดลเอง ทุนการศึกษามักจะจัดสรรออกมาเพื่อให้การส่งเสริม
นักศึกษาที่มีคุณภาพ และดึงดูดนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่หวัง 4.6 สภาวะการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา
จะทำงานต่อ ในประเทศนั้นๆ หลังจากสำเร็จการศึก ษา ในสภาวะตลาด ตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามหน่วยงาน
แข่งขันเช่นปัจจุบัน บางสถาบันการศึกษาเสนอทุนการศึกษาที่ครอบคลุม
กลุ่มนักศึกษาไทย
จำนวน
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10
43.48
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษา
บริษัทเอกชน
8
34.78
ต่อ ในประเทศไทยสามารถใช้ชี วิต อยู่อ ย่ างสะดวกสบายมากขึ้ น รวมทั้ ง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2
8.7
สถาบั นนั้น เองจะได้ นัก ศึก ษาที่ มีผลการเรีย นดีเด่น มีความสามารถผลิต
อื่น ๆ
3
13.04
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
ตารางที่ 5 ทุนการศึกษากับระยะเวลาสำเร็จการศึกษา

รวมกลุ่มนักศึกษาไทย

23

100

กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ

จำนวน

ร้อยละ

กลุ่มนักศึกษา

ระยะเวลาสำเร็จ (ปี)

มีทุนการศึกษา

ไม่มีทุนการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

2

28.57

ไทย

เร็วที่สุด

2

2

บริษัทเอกชน

2

28.57

ช้าที่สุด

2

5

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

1

14.29

เฉลี่ย

2

3.5

อื่น ๆ

2

28.57

เร็วที่สุด

2

2

รวมกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ

7

100

ช้าที่สุด

2

2

เฉลี่ย

2

2

ต่างชาติ

จากผลวิเคราะห์ในตารางที่ 5 น่าจะพอสรุปได้บ้างว่าทุนการศึกษามีผล
ต่อระยะเวลาการศึก ษา โดยกลุ่มตัวอย่างนักศึก ษาทั้งไทยและต่างชาติผู้
ได้รับทุนการศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเฉลี่ยเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุน
ผลการวิเคราะห์ยังพบอีกว่า การได้รับทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามีแนวโน้มที่จะมีผล
การเรียนดีกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา ดังนั้น ทุนการศึกษามีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการศึก ษา ในแง่มุมของการกระตุ้นให้ นัก ศึก ษาตั้งใจที่จ ะ
พัฒนาการเรียน และมีแนวโน้มที่จะตั้งใจเรี ยนเพื่อให้ได้รับการพิจารณารับ
ทุ น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย คณะ ภาควิ ช า หรือ หลั ก สู ต รฯ ควรจะมี
แนวทางในการขยายจำนวนทุนการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของ
นักศึกษา และควรต้องมีข้อตกลงกับนักศึกษาที่ได้ขอรับทุนว่าจะต้องมีการ
ตอบแทนทุกการศึกษาในทางวิชาการและการวิจัยรูปแบบต่างๆ เช่น เป็น
ผู้ช่วยวิจัยในโครงการการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มี

ผลในตารางที่ 6 แสดงสภาวะการมี งานทำของมหาบั ณ ฑิ ต หลั งจาก
สำเร็จการศึกษาไปจาหลักสูตรแล้ว พบว่า มีงานรองรับจากหน่วยงานชั้นนำ
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
และ ปตท. อาจเนื่ อ งมาจากนั ก ศึ ก ษาจบมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง เป็ น
มหาวิท ยาลัย ชั้น นำของประเทศ ที่ มี ค วามโดดเด่น ทางด้ านวิช าการและ
งานวิจัยในระดับโลก ประกอบกับหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็ น
หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาทุกคนจึงมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
ดี และเป็นทำให้มหาบัณฑิตส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าร่วมงานกับหน่วยงานชั้นนำ
ได้ไม่ยากนัก

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ของการผลิต
มหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับใช้ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในอนาคต
จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรฯ มีนักศึกษาที่มีผลการดี (GPA 3.01 – 3.50)
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เข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ ถึงร้อยละ 42.86 ซึ่งนักศึกษาไทยมี ระยะเวลาใน
การศึก ษาเฉลี่ย 2.74 ปี และนักศึกษาไทยร้อยละ 47.83 มีเกรดเฉลี่ ยสะสม
3.51 – 4.00 แต่นัก ศึก ษาต่ างชาติ มี ระยะเวลาในการศึก ษาเฉลี่ย 2 และ
นักศึกษาต่างชาติร้อยละ 71.43 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 ผลสัมฤทธิ์ของ
การผลิตมหาบัณฑิต ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ของหลักสูตร
นานาชาตินี้ อาจกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และยังมีบางสิ่ง
บางอย่างที่ต้องปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จที่เห็นได้ชัดคือ หลักสูตรนานาชาตินี้ สามารถมีนักศึกษาจาก
ต่ างชาติ เป็ นจำนวนมากเข้ ามาศึ กษา ทำให้ มี ความเป็ นนานาชาติ ได้ สมดั ง
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ มีแนวโน้มที่มีผลการศึกษาดี ใน
เชิงของเกรดเฉลี่ยสะสม และระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่สั้น นักศึกษาต่างชาติ
จึ งถื อ ได้ ว่ าเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายที่ มี คุ ณ ภาพสู ง อย่ างไรก็ ตาม การรั บ สมั คร
นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร มักต้องมีทุนการศึกษา
สนับสนุนอยู่เสมอ
สิ่งที่ต้องปรับปรุง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การที่นักศึกษาส่วนมากไม่สามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะ 2 ปีตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่า เป็นปัญหาร่วมของหลักสูตรจำนวนมากในประเทศไทย ปัญหาดังกล่าว อาจ
แก้ไขปรับปรุงได้โดยการมีนักศึกษาที่มีคุณภาพดี และมีการเตรียมความพร้อม
ให้ กับนั กศึกษา ทั้ งในแง่เงินทุ นการศึกษา อาจารย์ที่ ปรึกษาที่มีความพร้อม
งานวิจัยที่น่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาเริ่มต้นทำวิจัยได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดขัด
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
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[3] สมศรี ผลพานิ ช เจริ ญ . 2549. รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์ข องคุ ณ สมบั ติ นัก ศึก ษาแรกเข้ ากับ ผลการศึก ษาของ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญ ญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับ นัก
บริห ารรุ่นใหม่ คณะบริห ารธุรกิจ . เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลำดับที่ 3421
[4] สัมพั นธ์ พั นธ์พ ฤกษ์ . 2520. ความสัมพันธ์ระหว่างตัว ประกอบกับ
ลัก ษณะการสำเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ภู มิ ภ าค:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
[5] เสาวณีย์ ดิสวัฒน์. 2521. โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน: การเปรียบเทียบ. วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[6] นันทนา รัตนอาภา. 2526. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษา
ตามกำหนดเวลาและหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร ครุศาสตรมหา
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการผลักดันอย่างมหาศาลและความช่วยเหลือต่างๆ
จนกระทั่งสามารถสำเร็จไปได้ด้วยดี จากอาจารย์ที่ปรึกษา คุณพ่อ คุณแม่
ครอบครัวที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่าง
ยิ่ ง ว่ า งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ส ำห รั บ นั ก วิ จั ย ทั่ ว ไป ห รื อ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเปิดสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาไม่
มากก็น้อย ความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฎในบทความนี้เป็นของผู้เขียนไม่ใช่
ของต้นสังกัดแต่อย่างใด หากมีข้อผิดพลาดประการใดในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัย
ขออภัยมา ณ ที่นี้
เอกสารอ้างอิง
[1] สมพร ศิลป์สุวรรณ์. 2535. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้สำเร็จการศึก ษา ของคณะพัฒ นาการเศรษฐกิจ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลำดับที่ 1771
[2] วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร. 2544. การศึก ษาเปรีย บเที ย บผลิตภาพและ
สัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีในสาขาวิ ช าที่ ต่ า งกั น .
เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ ลำดับที่ 3337.
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ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Characteristics of target students of the Master of Environmental and Water Resources
Engineering (International Program), at the Department of Civil and Environmental
Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University
สุลินดา นวลประสงค์1,* และ สมชาย ปฐมศิริ2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
*Corresponding author; E-mail address: sulinda.nul@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

ในปัจจุบั น หลักสูตรบั ณฑิตศึกษามีการแข่งขันสูงมาก ทั้งจากภายใน
มหาวิท ยาลัย เดีย วกั น จากต่ า งมหาวิท ยาลัย และจากต่ างประเทศ การ
กำหนดกลุ่ม เป้ า หมายนั ก ศึ ก ษาจึ งเป็ น สิ่ งสำคั ญ สำหรับ หานั ก ศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพเข้ามาเรียน การศึกษานี้วิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพ ยากรน้ำ
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ซึ่ ง เปิ ด สอนภายใต้ ภ าควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี การศึกษา
2553 – 2562 โดยวิเคราะห์ จ ากฐานข้ อ มู ล ของหลัก สู ตรฯ และบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 63 ตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์
พบว่า นักศึก ษาส่วนมากอายุ ระหว่าง 22 – 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีม าไม่ เกิน 2 ปี เป็ นผู้ ห ญิ งมากกว่าผู้ ชาย นัก ศึ ก ษาต่ างชาติ มี
สัด ส่ว นร้อ ยละ 33.33 นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ส่ว นใหญ่ ม าจากภู มิภ าคเอเซี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรฯ มีนักศึกษาที่
มีพื้ น ฐานปริญ ญาตรีห ลากหลาย โดยที่ มี วิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิ ศ วกรรมโยธาเข้ า เรี ย นร้ อ ยละ 22.22 เกื อ บทั้ ง หมดเป็ น ศิ ษ ย์ เก่ า ของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเอง ผลการศึกษาสื่อให้เห็นว่า ศิษย์
เก่าสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ของหลักสูตรวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ และทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การสรรหานักศึก ษาที่มีความสำคัญ ในตลาดแข่งขันอุ ดมศึกษา ซึ่ง ช่วยให้
หลั ก สู ต รสามารถวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการรั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ต รงตาม
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
คำสำคั ญ : ปริญ ญาโท, วิศ วกรรมสิ่งแวดล้ อ ม, วิศ วกรรมทรัพ ยากรน้ ำ ,
มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่มเป้าหมาย

Presently, graduate study programs in Thailand are facing
high competition, from inside the same university, other
universities and abroad. The identification of target market is
therefore especially important for recruiting incoming qualified
students. This study is aimed to analyze the samples of
students who attended the master study program in
environmental and water resources engineering at the
Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of
Engineering, Mahidol University during 2553 – 2562 B.E. school
years. The database from the program and the Graduate School
were used for the analysis. The results show that majority of
student age is between 22 – 30 years old. Most of them are
recently graduates less than 2 years. There are more male than
female students. The program has about 33.33% international
students. Most of them were from the Southeast Asian
countries and received some form of financial scholarship. Their
bachelor’s degrees are diversified. About 22.22% of them have
a civil engineering degree. Almost all of them are our civil
engineering alumni. The results imply that alumni is an
important target market for the program and financial
scholarship is an effective recruiting tool. This study helps the
program to strategically plan its recruitment.
Keywords: Master’s degree, Environmental Engineering, Water
Resources Engineering, Mahidol University
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1. บทนำ
ปั จ จุ บั นสถาบั นการศึ ก ษาทั้ งในและต่ างประเทศต่า งก็เผชิญ กับ การ
แข่งขันในการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้า เรียนในสถาบันของตน ซึ่งเป็นไป
ตามก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านข้อมูล
ข่าวสาร และการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันมนุษย์ ทำ
ให้ คนในยุคสมัย นี้ต้อ งมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อ ให้
สามารถเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารในการตั ดสินใจได้อย่างถูกต้อง สามารถนำw
ไปแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบัน
และอนาคต ทั้งนี้ เพื่ อนำไปสู่ก ารปรับ ตัว และการใช้ชีวิตอย่า งมีความสุข
แน่น อนที่สุดว่าสิ่งสำคัญ และจำเป็ นที่ทุก คนควรได้รับ และบ่ มเพาะอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง คื อ การศึ ก ษา เพื่ อ นำมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาและ
สถานการณ์ ใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ประจำวั น ทั้ งกั บ ตนเองและผู้ ค นรอบข้ า ง
นอกจากนี้ การศึกษาสามารถยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรม
ของมนุษย์ได้ ดังนั้น การเรียนรู้อ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะช่วยให้ คนและ
สังคมสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม อาจกล่าว
ได้ ว่า การศึก ษานั้นเป็ น กระบวนการและเนื้ อ หาในการพั ฒ นาคนให้ เป็ น
มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาให้ แ ก่ สั ง คม และเป็ น การถ่ า ยทอด
วัฒ นธรรมการศึ ก ษา ซึ่งเป็ น รากฐานและเครื่ อ งมื อ สำคัญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และการเมือ งของประเทศ ทั้งนี้ การที่จ ะใช้
การศึกษาให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพ
มาตรฐาน และมีป ระสิทธิภ าพสูง ก้าวหน้า ทันต่อ การเปลี่ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็วในปัจจุบัน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นการบูรณการหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
ทางวิศวกรรมสำหรับ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้ มีน้ำ มี
อากาศคุณภาพดีสำหรับ การอยู่อ าศัยของมนุษ ย์แ ละสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังถู กอธิบ ายว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประยุกต์ที่ เกี่ยวกับประเด็นการอนุรักษ์พลังงาน, สินทรัพย์และ
การควบคุมการผลิตของเสียจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ การจัดการน้ำ
เสียและการควบคุมมลพิษทางอากาศ, การรีไซเคิล, การกำจัดของเสีย การ
ป้องกันรังสี สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหา
สุขภาพของประชาชนรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้มันยังรวมถึงการศึกษาทั้งหลายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการก่อสร้างที่มีการนำเสนอ วิศวกรสิ่งแวดล้อมจะศึกษาผลกระทบ
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการศึกษา
การจัดการขยะอันตรายเพื่อประเมินความสำคัญของอันตรายดังกล่าว โดย
จะให้ให้คำแนะนำในการบำบัดและการเก็บกัก , และพัฒนากฎระเบียบเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ. วิศวกรสิ่งแวดล้อมยังออกแบบน้ำประปาเทศบาล
และระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย อุ ต สาหกรรม เช่ น เดี ย วกั บ การพู ด ถึ ง ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและทั่วโลกเช่นผลกระทบของฝนกรด, ภาวะโลกร้อน,
การสูญเสียโอโซน, มลพิษทางน้ำและมลพิษ ทางอากาศจากไอเสียรถยนต์
และ แหล่งอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้เกิดการเรียนการสอนด้าน
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในปี พ.ศ. 2495 มี ก ารจั ด ตั้ ง
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แผนกวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย เปิ ดสอนวิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาลในระดับปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี ศาสตราจารย์ อรุณ สร
เทศน์ เป็ นผู้ น ำในการดำเนิ น การ ต่ อ มาในป ระเทศไทยก็ เ ริ่ ม มี
สถาบั น การศึ ก ษาที่ รองรับ หลั ก สู ต รทางวิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มมากมาย
รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และท รั พ ยากรน้ ำ (ห ลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาโท หลากหลายสาขาและ
รองรับนักศึกษาจากทั่วโลกและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของออกไปพัฒนา
บ้านเมืองและประเทศภูมิลำเนาต่อไป

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการรับ นักศึกษาของหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ห น่ ว ยงานกลางที่ ค อยช่ ว ย
ประสานงานในขั้นตอนต่างๆ คือ บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ในทุกขั้นตอนของการรับสมัคร และนำส่งข้อมูลผู้สมัครมายังหลักสูตรฯ เพื่อ
ดำเนิ น การพิ จ ารณารับ เข้ า แบ่ งรอบการรับ สมั ค ร เป็ น 4 รอบ สำหรั บ
นักศึกษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครออนไลน์จากประเทศ
ภูมิลำเนาได้ตลอดช่วงระยะเวลาเปิดรับ ข้อมูลจะถูกส่งมายังหลักสูตรฯ เพื่อ
พิจารณาและส่งกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี
สิทธิ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จากนั้นหลักสูตรฯ จะรายงานผลเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึ ก ษาต่ อ ไป โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสาขาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาไทยจะต้องดำเนินการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อวัดระดับทักษะทางด้านการ
ใช้ภาษาในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งต่างจากนักศึกษาต่างชาติที่จะไม่มีการสัมภาษณ์
ข้อมูลเบื้ องต้นใดๆ เพียงแต่พิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารการสมัครและ
หลักฐานต่างๆ ที่นักศึกษาส่งมาเท่านั้น ซึ่งนักศึกษาไม่มากนักที่จะมีเอกสาร
รับรองการสอบภาษาอังกฤษมาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยสมบูรณ์
ธีรวรรณ [1] และสมฤทัย [2] พบว่าการเลือกสาขาที่จบเช่นเดียวกับที่
ศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจต่อการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท เนื่องจากว่าส่วนใหญ่มักจะเลือกสาขาเดิมที่เคยศึกษาใน
ระดับชั้นปริญญาตรีและเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ เพราะทำให้ไม่
ต้องเสียเวลาปรับตัวมากนัก
พาชิตชนัต และอุปภัมภ์ [3] ได้ทำการศึกษาและพบขั้นตอนและเงื่อนไข
ในการรับ นั ก ศี ก ษา ซึ่ งขั้ น ตอนการคั ด เลือ กได้ แ ก่ การสอบคั ด เลื อ กโดย
ข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการตัดสิน ใจต่อการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างคิดว่า
มหาวิทยาลัยที่ตนตั้งใจศึกษาต่อมีเงื่อนไขในการรับสมัครยุ่งยากก็จะทำให้
การตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทน้อยลง
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สุ ด ารา [4] ได้ ท ำการศึ ก ษาพบว่ า ลั ก ษณะของงานไม่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เนื่องจากลักษณะงานโดยส่วนใหญ่
ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินอาจไม่ค่อยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในแต่ละ
กอง แต่จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและกาลังตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทซึ่งอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บางส่วนพบว่า ลัก ษณะงานมีผลต่อ การ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญ ญาโท เนื่องจากสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาต่อมาใช้พัฒนางานและคาดหวังที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพของ
งานที่ทำ
สัมพันธ์ [5] ได้ศึก ษาวิจัย เรื่อ ง ความสัมพันธ์ระหว่างตัว ประกอบกับ
ลั ก ษณะการสำเร็จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ภู มิ ภ าค: การ
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า
เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ลั ก ษณะการสำเร็จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา โดย
นักศึกษาหญิงมีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลามากกว่านักศึกษา
ชาย
จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการศึกษาตามหลักสูตร
ขึ้นกับ ลักษณะของนัก ศึกษา กลุ่มเป้าหมายของหลัก สูตรจึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท
ทั้งหลาย
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68.25 โดยเพศชายมี จ ำนวนน้ อ ยกว่ า ประมาณ 2 เท่ า อายุ เฉลี่ ย ของ
นั ก ศึ ก ษาอยู่ ระหว่า ง 21 - 25 ปี ซึ่ งโดยส่ว นใหญ่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ เพิ่ งจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จะเห็นได้ว่า สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน้ำ มีแนวโน้มจะเป็นที่นิยมสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และคน
หนุ่มสาวให้ความสนใจเรียนกันมาก
ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ จำแนกตามเพศ

3. ระเบียบวิธีวิจัย

เพศ

ปีการศึกษา

ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

รวม

2553

0

0.00

4

100.00

4

2554

1

33.33

2

66.67

3

2555

1

33.33

2

66.67

3

2556

3

60.00

2

40.00

5

2557

2

22.22

7

77.78

9

2558

1

100.00

0

0.00

1

2559

0

0.00

0

0.00

0

2560

6

42.86

8

57.14

14

2561

3

27.27

8

72.73

11

2562

3

23.08

10

76.92

13

รวม

20

31.75

43

68.25

63

ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรน้ ำ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะ 4.2 แหล่งที่มาของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพื้นฐานการศึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เลือ กจากฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รจากบั ณ ฑิ ต
วิท ยาลั ย ที่ ที่ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ส ามารถนำมาวิ เคราะห์ ผ ลต่ อ ได้
สาขาทางด้าน
สาขาทางด้าน
สาขา
ปี
จำนวน 63 ตัวอย่าง จัดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ตรวจสอบความถูกต้องด้วยข้อมูล
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม
วิศวกรรม
การศึกษา
สาขาอื่น ๆ
สิ่งแวดล้อม
โยธา
ปฐมภูมิ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2562
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Excel วิเคราะห์ค่าทาง
2553
2
1
1
สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ เปอร์เซ็นต์ ค่ามากที่สุด น้อ ยที่สุด ค่ามัธย
2554
0
2
1
ฐาน ค่าฐานนิย ม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เป็ นการรายงานผลใน
2555
1
2
0
ภาพรวม เป็นหมวดหมู่ กลุ่มใหญ่ และไม่ระบุรายละเอียดของนักศึกษาแต่
2556
2
3
0
ละคนโดยเด็ดขาด
2557
4
1
4
การแสดงผล แสดงผลด้วยตารางและรูปภาพเป็นอัตราส่วน เปอร์เซ็นต์
2558
1
0
0
ไม่เจาะจงนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง ไม่อาจจะทราบได้ว่าผลลัพธ์ที่แสดงมาจาก
2559
0
0
0
นักศึกษาคนใด

รวม

4
3
3
5
9
1
0

2560

10

2

2

14

2561

6

2

3

11

4.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

2562

5

5

3

13

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาโท จำแนก
ตามเพศของแต่ละปี ก ารศึก ษา นัก ศึก ษาส่วนมากที่ เข้ าเรีย นในหลัก สูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
น้ำ (หลัก สูตรนานาชาติ ) มหาวิท ยาลัย มหิ ดล เป็ น เพศหญิ ง สูงถึ งร้อ ยละ

รวม

31

18

14

63

ร้อยละ

49.21

28.57

22.22

100

4. ผลลัพธ์และการอภิปราย
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ตารางที่ 2 แสดงถึงพื้นฐานการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านมา
จะเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลัก สูตรฯ มีพื้นฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่
รองลงมา ได้ แ ก่ สาขาทางด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม และสาขาวิ ศ วกรรมโยธา
ตามลำดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งแหล่ งที่ ม าของนั ก ศึ ก ษาในตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ ม
นักศึกษาไทยส่วนมากจำนวน 30 คน หรือร้อยละ 71.43 คือ ศิษย์เก่าของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลเอง มีนักศึกษา
ไทยที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาต่อบ้างจำนวน 2 คน หรือ
ร้อยละ 4.76 สำหรับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดมาจากภูมิภาคเอเซีย โดย
ที่ส่วนมากมาจากภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ตารางที่ 3 แหล่งที่มาของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มนักศึกษาไทย

จำนวน

ร้อยละ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

30

71.43

มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย

10

23.81

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

2

4.76

รวมกลุ่มนักศึกษาไทย

42

100

กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ

จำนวน

ร้อยละ

อาเซียน (กัมพูชา, เมียนมา,
อินโดนีเซีย)

14

66.67

เอเชีย (จีน, ญี่ปุ่น, เนปาล, บัง
คลาเทศ, ภูฏาน, ศรีลังกา, อินเดีย)

7

33.33

รวมกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ

21

100

รวมจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ

63

100

ร้อยละ

66.67
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นัก ศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรีชั้น ปี ที่ 4 ของภาควิช าวิศ วกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม ที่ก ำลังจะสำเร็จ การศึกษา เนื่องจากเป็ นกลุ่มใหญ่ ที่สุด และ
ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุด
4.3 สาขาที่นักศึกษาเลือกทำวิจยั
หลักสูตรฯ มีทางเลือกให้นักศึกษาทำงานวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านทรัพยากรน้ำ ผลการวิเคราะห์ที่แสดงในตาราง 4 สรุปได้ว่านักศึกษาใน
หลักสูตรส่วนใหญ่เลือกทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สูงสุดถึง 50 คน หรือร้อยละ 79.37 อาจกล่าวได้ว่านั กศึกษามีความสนใจ
และตั้งเป้าในการเข้ามาทำงานวิจัยในสาขาดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบันทั่ว
โลกต้องพบภาวะวิก ฤตจากปั ญ หามลพิษ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก
รวมทั้งปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญ หาฝุ่น PM2.5 ซึ่งทุกฝ่ายร่วมกันออกมาแก้ไข
ปัญ หาดังกล่าว เพราะปั ญ หาดังกล่าวอาจเป็ นอันตรายและส่งผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกายอย่างมากในภายหลัง อาจส่งผลถึงการปัจจัยในการหางาน
เนื่องจากงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก
ในขณะนี้
ตารางที่ 4 สาขาการทำวิจยั ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา

ร้อยละ

33.33

สาขางานวิจัย

จำนวน

ร้อยละ

สิ่งแวดล้อม

50

79.37

ทรัพยากรน้ำ

6

9.52

อื่น ๆ

7

11.11

รวม

63

100

100

4.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ผลจากตารางที่ 3 ในกลุ่มนักศึกษาไทย คือ
ตารางที่ 5 และ 6 แสดงคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษในภาพรวม ของ
เป็ น ศิ ษ ย์ เก่ า มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จากหลายหลายสาขาวิ ช า ซึ่ ง ถื อ เป็ น นักศึกษาไทย และของนักศึกษาต่างชาติ ตามลำดับ เมื่อหลักสูตรฯ ได้รับผล
กลุ่มเป้าหมายหลัก มีจำนวนมากถึง 30 คน จากทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อย คะแนนจากนักศึกษา
ละ 71.43 มีนักศึกษาบางส่วนที่มาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย
อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทยอื่น ๆ ต่างก็มีหลักสูตร ตารางที่ 5 คะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
นานาชาติ ทั้ ง สิ้ น และไม่ มี นั ก ศึ ก ษาจากกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ หรื อ
ประเภทของการ
คะแนน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาเรียน อาจจะเป็นไปได้ว่า ไม่คุ้นเคยกับ
จำนวน คะแนนเต็ม น้อยที่สุด มากที่สุด
สอบ
เฉลี่ย
การเรี ย นในระบบภาษาอั ง กฤษ และสั ง เกตได้ ว่ า ไม่ มี นั ก ศึ ก ษาจาก
TOEFL-ITP
1
677
507
507
507.00
มหาวิทยาลัยเอกชนเลย
IELTS
3
9
5
7
6.17
สำหรับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ พบว่าส่วนใหญ่มาจากประเทศในอาเซียน
100
36
92
57.13
ได้แ ก่ กั มพู ช า เมี ย นมา อิ น โดนี เซี ย และอี ก ส่ ว นหนึ่ งมาจากประเทศใน MU GRAD TEST 32
รวม
36
ภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ เนปาล บังคลาเทศ ภูฏาน ศรีลังกา และอินเดีย มีเพียง
ส่วนน้อ ยที่มาจากภูมิภ าคเอเซียเหนือ เช่น จีน และญี่ ปุ่น อาจกล่าวได้ว่า
แทบจะเป็นไม่ได้ที่จะมีนักศึกษามาจากลุ่มประเทศยุโรป ออสเตรเลีย คงเป็น
เพราะว่า อยู่ห่ างไกลจากประเทศไทยมาก และที่สำคัญ ประเทศเหล่านี้ มี
มาตรฐานการศึกษาที่สูงกว่าประเทศไทย ผลลัพธ์การวิจัยจากฐานข้อมูลที่มี
อยู่ในปัจจุบัน มีประโยชน์ต่อการวางแผนประชาพันธ์หลักสูตรฯ ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ควรจะพยายามโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับ
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อะไรคือสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานหลักสูตร

ประเภทของการ
สอบ

จำนวน

คะแนนเต็ม

น้อยที่สุด

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย

TOEFL-ITP

2

677

507

580

543.50

IELTS

6

9

5.5

7

6.08

MU GRAD TEST

12

100

59

81

57.08

รวม

20

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความต้องการอย่าง
หนึ่งของหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรฯ กำหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษไว้
โดยนักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานแรกเข้าให้มีคะแนนสอบ
TOEFL-ITP, IELTS หรื อ MU GRAD Plus ไม่ ต่ ำ กว่า 400, 3.0 และ 36
ตามลำดับ จึงจะเข้าเรียนได้ เมื่อพิจารณาตารางที่ 5 และ 6 จะเห็นได้ว่า
อัตราการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ามาเรียนของนักศึกษาไทย จะมีต่ำกว่า
นักศึกษาต่างชาติอย่างเห็นได้ชัด อนึ่งในทางปฏิบัติ หลักสูตรฯ อาจผ่อนผัน
ให้นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านสามารถเข้าเรียนก่อนได้ แต่จะสำเร็จ
การศึกษาออกไปได้ ก็ต่อเมื่อคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนดคะแนนสอบ TOEFL-ITP, IELTS หรือ MU GRAD Plus ไว้
ไม่ต่ำกว่า 480, 5.0 และ 60 ตามลำดับ
4.5 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการสำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษา

กำลังศึกษา

รวม

2553

4

0

4

2554

3

0

3

2555

3

0

3

2556

5

0

5

2557

10

0

10

2558

1

0

1

2559

1

1

2

2560

3

8

11

2561

0

11

11

2562

0

13

13

รวม

30

33

63

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษ าวิ จั ย นี้ ท ำขึ้ น เพื่ อศึ ก ษ าและวิ เ คราะห์ ลั ก ษ ณ ะขอ ง
กลุ่ม เป้ าหมายที่จ ะเข้ าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อ
นำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับใช้ในกระบวนการรับนักศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียม
ระดั บ สากล รวมทั้ ง การเห็ น ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของระบบในปั จ จุ บั น
บัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมวิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ เปิดสอนมากมาย
นักศึกษามีทางเลือกมาก การแข่งขันมีมากขึ้นทั้งจากสถาบันในประเทศด้วย
กันเองและจากสถาบั น ต่างประเทศ การวิจัย ในครั้งนี้จึงเป็ นจุ ดเริ่มต้นให้
เล็งเห็นถึงศักยภาพ เราจึงสนใจศึกษาว่ากลุ่มนักศึกษามหาบัณฑิต ที่เข้ามา
ศึกษาว่ามีลักษณะอย่างไร ในแง่ของพื้นฐานการศึกษา อายุ วุฒิการศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี แหล่งที่ มา คะแนนภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดยใช้ฐานข้อมูล
การรับสมัครนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมาวิเคราะห์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรฯ คือ นักศึกษาไทย
ร้อยละ 66.67 เป็ นเพศหญิงร้อยละ 68.25 และส่วนมากเป็นศิษย์เก่าของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล สูงถึงร้อยละ
71.43 เนื่องจากหลักสูตรฯ ได้มีการผ่อนผันให้นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษ
ไม่ผ่านสามารถเข้าเรียนก่อนได้ แต่จะสำเร็จการศึกษาออกไปได้ ก็ต่อเมื่อ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดคะแนนสอบ
TOEFL-ITP, IELTS หรือ MU GRAD Plus ไว้ ไม่ต่ำกว่า 480, 5.0 และ 60
ตามลำดับ ทำให้อัตราการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ามาเรียนของนักศึกษา
ไทย ต่ำกว่านักศึกษาต่างชาติ ถึงร้อยละ 9.53 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักสูตร ฯ
ได้รับความสนใจจากนักศึกษาไทย ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติก็ตาม
อาจเป็นเพราะว่าเป็นการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาในประเทศไทย จึงทำให้
ค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้นระหว่างเรีย นน้อ ยกว่า การศึก ษาระดับ บัณ ฑิตศึก ษาใน
ต่างประเทศ

6. ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรับ
สมัคร

นักศึกษาของหลักสูตรมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 2 ปี ต ามที่ ห ลั ก สู ต รฯ กำหนดไว้ พิ จ ารณาจากตารางที่ 7
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 สำเร็จการศึกษาแล้วเพียง 3 คน
และยังไม่สำเร็จการศึกษาสูงถึง 8 คน ดูเหมือนว่า การไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดเป็นปัญหาร่วมที่สำคัญของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศไทย ควรที่จะศึกษาให้ถ่องแท้ว่า

การศึกษาครั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้า
เรียนในหลักสูตรฯ ที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่
1) หลั ก ฐานในการสมั ค รเรีย นกรณี ที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ ที่
นำมาใช้สำหรับกลั่นกรองน่าจะต่ำกว่ามาตรฐานสากล เช่น เอกสารรับรอง
การตรวจสุ ข ภาพซึ่ งตรวจแค่ โ รคเพี ย งเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น แตกต่ า งจากใน
ประเทศตะวัน ตกที่ จ ะต้อ งมี รายงานผลการฉี ดวัค ซีน ประกอบด้ ว ย และ
นั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งแสดงเอกสารรั บ รองฐานะทางการเงิ น (Financial
statement) ซึ่ ง ยื น ยั น ว่ า มี เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาเพี ย งพอตลอด
หลักสูตรฯ
2) คะแนนสอบภาษาอั งกฤษ เกณฑ์ ขั้ น ต่ ำ ของมหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล
ค่อ นข้ างต่ำ กว่า เกณฑ์ขั้ นต่ำ ของระดับ สากล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริก า
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มัก จะกำหนดให้ คะแนน TOEFL ITP ขั้ นต่ำ 520 แต่ มหาวิทยาลัย มหิ ด ล [8] วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
กำหนดขั้ น ต่ ำ เพี ย ง 480 และนั ก ศึ ก ษาจำนวนมากเข้ า มาเรีย นได้ โ ดยมี
ในระดับปริญ ญาโทของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ โดยการผ่อนผันของหลักสูตรฯ การ
ผลงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปรับปรุงคุณภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงยังเป็นประเด็นที่ [9] สุดารา ดิษฐกรณ์ (2535). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึ กษาต่อของ
ต้องการได้รับการพัฒนาต่อไป เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของการจัดการเรียนการ
ข้าราชการ ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานการปฏิรูป
สอนหลักสูตรนานาชาติ
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม.การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระมหาบั ณ ฑิ ต ,คณะ
สังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิตติกรรมประกาศ
[10] ทองหล่อ นาคหอม (2535). แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญา
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการผลักดันอย่างมหาศาลและความช่วยเหลือต่างๆ
โทของนิสิตวิชาเอกการบริห ารการศึก ษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี
จนกระทั่งสามารถสำเร็จไปได้ด้วยดี จากอาจารย์ที่ปรึกษา คุณพ่อ คุณแม่
การศึก ษา 2533 – 2534. วิทยานิพ นธ์ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , คณะ
ครอบครัวที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่าง
ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ยิ่ ง ว่ า งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ส ำหรั บ นั ก วิ จั ย ทั่ ว ไป หรื อ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาโทไม่
มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใดในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขออภัย
มา ณ ที่นี้
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[7] ชวนชัย เชื้อสาธุชน และคณะ (2545). ความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญ ญาโทในสถาบั น ราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี ข องบุ คลากรในจั งหวั ด
อุ บ ลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริ ญ และศรี ส ะเกษ. จั ง หวั ด
อุบลราชธานี, สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล
สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย
Development of Online Skill Training Package on Force System and Equilibrium
for Engineering Students of RUTS
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบ
แรงและการสมดุล (ชุดฝึกทักษะฯ) รายวิชา รหัสวิชา 04-411-101 ชื่อวิชา
กลศาสตร์ ว ิ ศ วกรรม 1 เพื ่ อ ศึ ก ษาและวั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จำนวน 33
คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น แบบทดสอบหลั ง เรี ย น และชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะฯ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ คะแนนค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test dependent ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะฯ ที่พัฒนาขึ้น
มี ร ู ป แบบให้ น ั ก ศึ ก ษาเลื อ กคำตอบ ( Selection Type) แบบจั บ คู่
(Matching) จำนวน 40 ข้ อ 2) ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
83.6/63.0 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 เฉพาะตัว แรกที่ก ำหนดไว้
3) กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะฯ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในทางกลับกันกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน และ 4) กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน
ด้วยวิธีปกติ แต่ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คำสำคัญ: ชุดฝึกทักษะ, ออนไลน์, ระบบแรงและการสมดุล, วิศวกรรมโยธา
, มทร.ศรีวิชัย

Abstract
The purpose of this research was to develop the online skill
training package on Force system and Equilibrium in subject
code 04-411-101 Engineering Mechanics 1 and to study and

assess learning achievement. The samples selected by
purposive random sampling comprised 2 groups of the 1st and
2nd year of civil engineering students, Faculty of Engineering,
Rajamangala University of Technology Srivijaya divided into 2
groups; 33 students in experimental group and 27 students in
control group. Research instruments for the study consisted of
a Pre-test, a Post-test and an online skill training package. The
collection data were analyzed by percentage, mean, standard
deviation and t-test dependent. The results showed that, 1) the
developed online skill training package included 44 questions of
selection type and matching questions. 2) The developed online
skill training package was an efficiency 83.6/63.0, which meets
the 80/80 standard only the first set. 3) The experimental group
had higher learning achievement than before learning at, but the
achievement was not statistically significant different at the level
.05 on the other hand, the control group studied by normal
methods had lower post-learning achievement than that of prelearning at. 4) The experimental group had higher post-learning
achievement than the control group studied by normal
methods, but the statistically significant different at the level
.05.
Keywords: skill training package, online, force system and
equilibrium, civil engineering, RUTS

1. บทนำ
การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยฉพาะอย่างยิ่งบุคลาการด้านวิศวกรรมโยธาจัดเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับสังคมและประเทศชาติ
วิศวกรที่มีศัก ยภาพย่อ มมีความได้เปรีย บภาคการผลิต สามารถสร้าง
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นวัตกรรม และพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมและสร้างกระบวนการคิดอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนให้ผู้ศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธาจำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจ หลักการพื้นฐานอย่างท่องแท้ ศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญ
ลำดับต้นคือวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม วิชานี้เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์หลักการ
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์เข้าด้วยกัน เป็นวิชาในหมวดพื้นฐานที่นักศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนต้องผ่านการเรียน สภาพ
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชากลศาตร์วิศวกรรม ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ศรีวิชัย ในช่วง 5 ปีที่
ผ่า นมา นัก ศึก ษาที่มีผลการเรีย นในระดับ F มีแ นวโน้มสูงขึ้น จากปี
การศึกษา 2558 ถึง 2560 คิดเป็นร้อยละ 20 29 และ 39 ตามลำดับ จึง
ส่งผลกระทบต่อเนื่อ งทำให้นัก ศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตาม
หลักสูตร 4 ปี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดฝึกทักษะ ดังการศึกษาของ [1] [2] และ [3]
หรื อ โปแกรมฝึ ก ทั ก ษะ ดั ง การศึ ก ษาของ [4] หรื อ ชุ ด การเรี ย นรู ้ ดั ง
การศึกษาของ [5] หรือชุดกิจกรรมการเรียนการสอนดังการศึกษาของ [6]
หรือบทเรียนมัลติมีเดียดังการศึกษาของ [7] งานวิจัยเหล่านี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมจากการใช้
สื่อหรือชุดการสอนเหล่านี้ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่มีการประเมินความพึง
พอใจของการใช้สื่อหรือชุดการสอนควบคู่กัน
ดังนั้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนรายวิชา รหัสวิชา 04-411-101 ชื่อวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒ นาและสร้างสรรค์
ชุดฝึกทักษะที่ดึงดูดความสนใจ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหา
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองโดยการฝึกทำชุดฝึกทักษะที่มีระบบตรวจสอบคำตอบ
ได้อย่างทันทีทันใด ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทำซ้ำจน
เกิดความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมได้อย่างไร้ขอ้ จำกัด
ผู้วิจัยคาดหวังว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชา รหัสวิชา 04-411-101
ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ของสาขาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2562
โดยใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเรื่องระบบแรงและสมดุลดีขึ้น

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนโดย
ใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ
2.2 ขอบเขต
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่
1-4 จำนวน 2,441 คน ที่ลงทะเบีย นเรีย นวิชา กลศาสตร์ว ิศวกรรม 1
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 224 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ชั้นปีที่ 1 หรือสูงกว่าที่ลงทะเบียนเรียนวิชา รหัสวิชา 04-411-101
ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1 จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียน 3 (กลุ่มทดลอง)
จำนวน 34 คน และกลุ่มเรียน 4 (กลุ่มควบคุม) จำนวน 27 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงยกชั้น (Purposive sampling) เนื่องจากผู้วิจัย
คำนึงถึงเวลาในการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมของผู้เรียน เพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนตามปกติที่มีอยู่ตามตารางสอน
และกลุ่มตัวอย่างนี้สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ เนื่องจาก
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับประชากรทุกประการ
2.3 กรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัย
จากรูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้นที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก ศึกษาที่เรีย นโดยการใช้ชุดฝึกทัก ษะออนไลน์ เรื่อ ง
ระบบแรงและการสมดุล (ชุดฝึกทักษะฯ) ประกอบด้วย ช่วงเวลาก่อนและ
หลังใช้ชุดฝึกทักษะฯ และการสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองผ่านการใช้
ชุดฝึกทักษะฯ และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ
การวิจัยนี้มีสมมุติฐาน ดังนี้
(1) ชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและสมดุล มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80
(2) กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและ
สมดุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบแรงและสมดุล หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
(3) กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบแรงและสมดุล มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบแรงและสมดุล หลังเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ

2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล
รายวิชา รหัสวิชา 04-411-101 ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อศึกษาและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1
เรื่องระบบแรงและการสมดุล ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา
ชั้นปีที่ 1 จากการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการ
สมดุล
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2.4 เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
(1) ชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล บนระบบ LMS
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายวิชา รหัสวิชา 04-411101 ชื่อ วิชา กลศาสตร์ว ิศวกรรม 1 ภาคเรีย นที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2562
(http://lms59.rmutsv.ac.th/course/view.php?id=5987) โดยใช้เนื้อหา
รายวิชา รหัสวิชา 04-411-101 ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1 เรื่อง ระบบ
แรงและการสมดุล สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้
การหาขนาดและทิศทางของหรือองค์ประกอบของแรงย่อยในแนวแกน
(พิกัดฉาก) การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ในแนวแกน (พิกัดฉาก)
การหาขนาดของแรงลัพธ์โดยใช้กฎของไซน์ ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะระบบ
แรงและการสมดุลใน 2 มิติเท่านั้น
(2) ชุดทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ออกแบบมาเพื่อวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานและเรื่องระบบแรงและการ
สมดุล ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะระบบแรงและการสมดุลใน 2 มิติเท่านั้น
(3) ชุดทดสอบหลังเรียน (Post-test) เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ออกแบบมาเพื่อวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบแรงและการสมดุล ครอบคลุมเนื้อหา
เฉพาะระบบแรงและการสมดุลใน 2 มิติเท่านั้น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประเมิน
ค่า IOC (Index of Item-objective Congruence) เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ [8] และ [9] และการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ในการวิจยั
นี้เลือกใช้วิธีการทดสอบตามวิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดย
วิธีหาความคงที่ภายในโดยใช้สูตร KR-20 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [8] [10]
และ [11] เนื่องจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความยากง่ายไม่
เท่ากัน
2.5 วิธีการดำเนินงานวิจยั
การวิ จ ั ย นี้ เ ป็ น การวิ จ ั ย กึ ่ ง การทดลอง ( Quasi-Experimental
Research) ซึ่งได้ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
(1) ศึกษาขอบข่ายและเนื้อหารายวิชา รหัสวิชา 04-411-101 ชื่อวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 เรื่อง ระบบแรงและการ โดยคัดเลือกแบบฝึกหัดท้าย
บทจากหนังสือ “Engineering Mechanics : Statics", 13th –ed โดย [12]
ซึ่งเป็นเอกสารหลักและตำราหลัก
(2) รวบรวมข้อผิดพลาดที่มีความถี่สูงสุดจากแบบฝึกหัดและข้อสอบใน
อดีต เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาของชุดฝึกทักษะฯ
(3) กำหนดแบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
คือ ใช้ก ลุ่ มตัว อย่างที่มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติ มีก ลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยกำหนดตัวแปรทดลองเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบ
แรงและการสมดุล
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(4) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะออนไลน์
เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน
(5) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
(6) ทดสอบความรู ้ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและกลุ ่ ม ควบคุ ม โดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน
(7) นำชุดฝึกทักษะฯ ให้กลุ่มตัวอย่างใช้ จากนั้นวัดผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างและกลุ่มควบคุมโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน
(8) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล
ชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล (ชุดฝึกทักษะฯ) ที่
สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นชุดฝึก ทักษะที่ให้นักศึกษาเลือกคำตอบ (Selection
type) แบบจับคู่ (Matching) ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนในระบบห้องเรียน
โดยทั่วไปมักให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดหรือชุดฝึกทักษะฯ แบบเขียนคำตอบ
(Supply type) ซึ่งมีความเหมาะสมกับรายวิชา รหัสวิชา 04-411-101 ชื่อ
วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1 มากกว่ารูปแบบอื่น เพราะสามารถตั้งคำถามได้
ครอบคลุมและลดการเดาได้ แต่ข้อดีของชุดฝึกทักษะฯ ในระบบออนไลน์
แบบจับคู่คือสร้างได้ง่าย ใช้งานสะดวก และลดความผิดพลาดในการพิมพ์
คำตอบที่มีสัญลักษณ์พิเศษ
ชุดฝึกทักษะฯ ที่สร้างขึ้นกำหนดการให้คะแนนเป็นตอบถูกได้ 1 คะแนน
และตอบผิดได้ 0 คะแนน จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 26 ข้อ ตอนที่
2 จำนวน 14 ข้อ รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ คะแนนรวมทั้งฉบับ 222 คะแนน
3.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั
ความเที่ยงตรง หรือ ความเหมาะสม หรือ ความสอดคล้องของเครื่องมือ
วิจัย เป็นคุณสมบัติที่ต้องปรากฏในเครื่องมือวิจัยทุกประเภท แบ่งออกเป็น
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา กระบวนการทาง
สถิติที่นิยมใช้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence, IOC) ในงานวิจัย
นี้ใช้ค่า IOC ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ วิจัย โดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าความเห็น
เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่อ งมือวิจัย ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหา ด้านวัตถุประสงค์ ด้านการใช้ภาษา และด้านการสอบ/ประเมินผล
มีค่า ICO ระหว่าง 0.7-1.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย พบว่า
ค่า KR-20 ของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเท่ากับ 0.912 และ 0.902
ตามลำดับ มีความเชื่อมั่นระดับสูง
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของเครือ่ งมือวิจยั
ที่

รูปแบบและเนื้อหา

1
2
3
4

ความหมาย

IOC

ด้านเนื้อหา
ด้านวัตถุประสงค์
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการสอบ / ประเมินผล

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

แบบทดสอบ
หลังเรียน

ชุดฝึกทักษะฯ

0.9
1.0
0.9
0.9

0.8
0.9
1.0
0.8

0.7
1.0
1.0
0.8

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจยั
เครื่องมือวิจัย
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

KR-20
0.912
0.902

ความหมาย
ระดับสูง
ระดับสูง
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จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ มีร้อยละคะแนน
เฉลี่ยจากการทำทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 64.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 19.1 และคะแนนจากการทำการทดสอบหลังเรียนมีร้อยละคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 56.1 ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 24.4 เมื่อ วิเคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้ t-test dependent พบว่าค่า t-test เท่ากับ 0.93 และค่า
Sig. เท่ากับ 0.18 มากกว่า .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ควบคุมหลังเรียนและก่อนเรียนไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ .05
ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุม่ ทดลอง

3.3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและ
การสมดุล

รายการ

จำนวน
นศ.

ร้อยละ
คะแนน
เฉลี่ยรวม

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

t-test

Sig.

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

33
34

60.1
63.0

21.1
21.7

-1.41

0.08

t-test

Sig.

0.93

0.2

* นัยสำคัญทำงสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ของชุดฝึก
ทัก ษะฯ คิดจากร้อ ยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำชุดฝึก ทักษะฯ ของ
ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุม่ ควบคุม
นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม ทดลองจำนวน 34 คน ในภาพรวมมี ค ่ า เท่ า กั บ 83.6 มี
รายการ
จำนวน
ร้อยละ
ส่วน
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80 ตัวแรก สำหรับประสิทธิภาพด้าน
นศ.
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ยรวม มาตรฐาน
ผลลัพธ์ (E2) ของชุดฝึกทักษะฯ คิดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียน พบว่าประสิทธิภาพ แบบทดสอบก่อนเรียน 26
64.0
19.1
23
56.1
24.4
ด้านผลลัพธ์ของชุดฝึกทักษะฯ เท่ากับ 63.0 มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ 80 แบบทดสอบหลังเรียน
* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวหลัง
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะออนไลน์
รายการ
E1
E2

จำนวน
นศ.
33
34

ร้อยละคะแนน
เฉลี่ยรวม
83.6
63.0

S.D
19.8
21.7

3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

ความหมาย
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์

3.5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
จากตารางที่ 6 พบว่าการทำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่
เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะฯ และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ มีร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.0 และ 56.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 21.1
และ 24.4 ตามลำดับ กลุ่มทดลองมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถิติระหว่างจากการ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ t-test
dependent พบว่ า ค่ า t-test เท่ า กั บ 1.10 และค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.14
มากกว่า .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองไม่
แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ .05

จากตารางที่ 4 พบว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบแรง
และการสมดุล นัก ศึก ษากลุ่มทดลองมีร้อ ยละคะแนนเฉลี่ย จากการทำ
ทดสอบก่อ นเรีย นเท่ า กั บ 60.1 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 21.1
หลังจากใช้ชุดฝึกทักษะฯ และทำการทดสอบหลังเรียนมีร้อยละคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 63.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 21.1 อาจกล่าวได้ว่าชุดฝึก
ทักษะฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม
รายการ
จำนวน
ร้อยละ
ส่วน
t-test Sig.
เรียนเรื่องระบบแรงและการสมดุล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างไรก็ตาม
นศ.
คะแนน
เบี่ยงเบน
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนน
เฉลี่ยรวม มาตรฐาน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test Dependent พบว่าค่า t-test เท่ากับ
64
19.1
0.93
0.2
-1.41 และค่า Sig. เท่ากับ 0.08 มากกว่า .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ แบบทดสอบก่อนเรียน 26
แบบทดสอบหลังเรียน
23
56.1
24.4
เรียนของกลุ่มทดลองหลังเรียนและก่อนเรียนไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ * นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับสถิติ .05
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4. สรุปผลการวิจัย
(1) จากวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์ เรื่อง ระบบ
แรงและการสมดุล สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปี
ที ่ ส ู ง กว่ า ที ่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า รหั ส วิ ช า 04-411-101 ชื ่ อ วิ ชา
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 โดยกำหนดสมมติฐานให้ชุดฝึกทักษะฯ ที่สร้างขึ้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80 นั ้ น พบว่ า ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะฯ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 83.6/63.0 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะ
ประสิทธิภ าพตัว แรก แต่ป ระสิทธิภ าพตัว หลัง ต่ำ กว่า เกณฑ์ มาตรฐาน
หากคะแนนของเกณฑ์ป ระสิทธิภาพตัวแรก E1 สูงกว่า ตัว หลัง E2 และ
ต่างกันเกินร้อยละ 5 แสดงว่าชุดฝึกทักษะฯ ง่ายกว่าแบบทดสอบหลังเรียน
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ [13] ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า
หากประสิทธิภาพตัวหลังต่ำ กว่าตัวแรกแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุดท้ายก่อนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองไม่อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
(2) จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา รหัสวิชา 04-411-101 ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1 เรื่อง ระบบ
แรงและการสมดุล ซึ่งผลจากการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะฯ พบว่ากลุ่มทดลอง
มีคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.0 ของคะแนน
เต็ม สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.1 ของคะแนนเต็ม
เมื่อนำคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
หาความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดสอบโดยใช้
t-test dependent พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย นสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจรายประเด็น จากการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุ่มทดลองพบข้อสังเกตุว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาเรื่องการหาขนาดและทิศทางของแรงย่อยในแนวแกน (พิกัดฉาก)
และการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ในแนวแกน (พิกัดฉาก) อยู่ใน
ระดับดี เพราะมีผู้ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนได้โดยเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ 70 แต่กลุ่มทดลองยังคงมีความเข้าใจเนื้อหาเรื่องกฎของไซน์อยู่
ในระดับ ต่ำ เพราะมีผู้ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนที่วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในประเด็นเรื่องกฎของไซน์โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ
30 ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากง่ายทั่วไปที่กำหนดคือร้อยละ 50 ดังที่ปราณี
หลำเบ็ญสะ [14] ได้กล่าวไว้ว่าข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ถ้า
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าเป็นข้อสอบค่อนข้างยาก เนื่องจาก
แบบทดสอบหลังเรียนมีความยากง่ายรายประเด็นไม่เหมาะสม จึงส่งผล
ต่อเนื่องถึงภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่ยังไม่สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญ
(3) จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ ไม่ใช้ชุดฝึกทักษะทักษะ
ออนไลน์ เรื่อ ง ระบบแรงและการสมดุล พบว่า คะแนนเฉลี่ย จากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของคะแนนเต็ ม ต่ำกว่าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.0 ของคะแนนเต็ม ผลจาก
การวิเคราะห์แบบทดสอบหลังเรียนในเชิงลึกพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มควบคุม
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ประมาณร้อยละ 50 ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50
ของคะแนนทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 5 ที่ทำคะแนนได้สูงกว่าร้อยละ 80
แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มควบคุมยังมีความรู้ความเข้า ใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ การ
ส่งเสริมให้ทบทวนเนื้อหาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจและการสร้าง
ประสบการณ์การคิดวิเคราะห์โดยการใช้ชุดฝึกทักษะฯ หรือทำแบบฝึกหัด
(4) จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ และกลุ่มควบคุมที่
เรียนด้วยวิธีปกติ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลัง
เรียน คิดเป็นร้อยละ 63.0 ของคะแนนเต็ม สูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม
คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของคะแนนเต็ม อย่างไรก็ตามผลการทดสอบโดยใช้
t-test dependent พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของทั ้ ง สองกลุ ่ ม ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีว ิชัย สำหรับ โครงการทุนวิจ ัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ 2562 ที่ได้ สนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ จนงานวิจัย
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Abstract

1. Introduction

Several Wellhead Platforms (WHPs) operated by Chevron
Thailand Exploration and Production., Ltd. (CTEP) in the Gulf of
Thailand are approaching the end of well depletion life. With
effective asset integrity management program, most of WHPs are
still in good condition. Therefore, an initiative of reused existing
WHP topsides, jacket and partial pile sections instead of new
procurement and fabrication the whole WHP becomes attractive
opportunity as it can enable marginal economic projects,
support energy conservation and minimize waster from
decommissioning. The 1st pilot project on Topsides reuse was
successfully performed in 2017 by relocating pre‐cut Topsides
from its jacket and placing on top of new jacket executed by a
heavy lifting barge. In 2018, the 2nd campaign for 3 Topsides
reuses was executed successfully.
After topside reuse project has been executed successfully.
The total reuse concept was continued to explore the
opportunity and expand the scope of Reuse project. With this
initiative challenge, it would be the first ever conventional fixed
WHP to be totally reused and relocated to continue its
production at the new site which may create more alternatives
and opportunities on reuse of existing assets in oil & gas industry.
To overcome unforeseen challenges, a conceptual study
following with FEED was performed starting in Q2’17 to test on
operational constraints, engineering concept, constructability
and high-level commercial evaluation. A fatigue analysis is
another key study apart from other constructability analyses.
Referring to FEED results in Q1’18 with project assurance process
from internal Subject Matter Experts and external 3rd party
engineering consultant, it can be concluded that total WHP
reuse innovation is “technically feasible” and “commercially
attractive” without any major project risk.

The preliminary conceptual configuration for the reuse of
the existing WHP includes removing the Topsides, removing soil
plug in existing piles, cutting the piles below mudline and
subsequently lifting the Jacket clear of the seabed allowing it to
be relocated, in its vertical position, to the new field location.
Once reach at the new field location the Jacket will be lowered
down on seabed, re-piled by utilizing the section of piles
presenting inside the jacket legs as the first pile section. The
Topsides are then reinstalled, hooked-up and commissioned.
With this CTEP’s initiative challenge, it would be the first ever
conventional fixed WHP to be totally reused and relocated to
continue its production at the new location which may create
more alternatives and opportunities on reuse of existing assets
in oil & gas industry. To overcome unforeseen challenges, a
conceptual study was commenced in Q2’17 by collecting data,
screening all 250+ WHPs with remaining designed life and types
of platforms, verifying latest inspection results from integrity
management program and mapping various platform water
depths. In addition, those available WHPs should be in the list
of the Asset Retirement (AR) program which are claimed to be
less economic value to invest further on well production and
ready for decommissioning. The conceptual study was
performed to test on operational constraints, engineering
concept, constructability and high-level commercial evaluation.
With expectation to utilize the reused WHPs at new location for
another 15 years, one of the screening criteria for the selected
WHPs (called as ‘donors’) is their service life should be less than
15 years. Therefore, a combined fatigue analysis considering
damage and fatigue life of existing and new locations together
with recalculation of anode depletion are the key studies to be
considered apart from other constructability analyses in Front
End Engineering Design (FEED).

Keywords: Offshore, Wellhead Platform, Total Reuse, Topsides
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2. Typical Chevron Wellhead Platform (WHP)
With water depth range of 55-75m, the typical Chevron
wellhead platform in Gulf of Thailand (GOT) considered in this
Total WHP reuse study consists of a 4-legged Jacket with through
leg piles, a boatlanding and Topsides with platform crane and
vent boom. The original platform installation involved lifting the
Jacket off a cargo barge horizontally, placing it into the water for
free flotation prior to flooding the jacket legs and upending to
the vertical position with a heavy lift vessel (HLV) crane. The
tubular piles with diameter of 36” or 42” are then inserted thru
jacket legs and piled to target penetration approx. 100-120m
below mudline. The piles are welded to connect with top of
Jacket and the boatlanding is installed separately to suit the
final water depth and platform levels. The Topsides is then lifted
to install via the HLV on top of those four (4) piles.
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structural analyses were performed such as Topsides removal,
jacket with partial pile sections removal, lifting, transportation
and installation (T&I), on-bottom stability, in-place, fatigue,
weight control report (WCR), material take-off (MTO), etc.
To deal with different water depth issue between existing
and new locations, miscellaneous calculations of additional
subsea template, Topsides pup pieces and/or boat landing
adjustment were evaluated for flexibility of WHP mapping
criteria.

Figure 2 & 3: Additional Subsea Template installation
Figure 1: Typical WHP Arrangement

3. Journey of offshore Wellhead Platform Reuse
In 2018, this project was one of CTEP’s Business Objective
supporting “Step Change Campaign”. The FEED study was
performed in Q1’18 to ensure that the total WHP reuse is
feasible in all technical aspects and constructability by capturing
all potential risks, water depth limitation, work schedule and
other concerns including commercial attractiveness compared
with budgetary of new WHP installation and Topsides reuse.
With more than 8 months of engineering study, various of

In engineering study, the Topsides will be cut and lifted on
to the barge similar as reverse engineering for new topsides
installation. After disconnecting pipelines from WHP risers, the
soil plug in existing piles will be removed to achieve at least 5m
below mudline, then Jacket and partial pile sections will be
removed by cutting piles approx. 5m below mudline. Both
jacket and attached remaining piles will be lifted from seabed
and wet towed a substructure vertically 20m above seabed to
new location to ensure enough clearance for crossing over any
live pipeline.
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Referring to FEED results together with project assurance
process on engineering reviews from internal structural Subject
Matter Experts (SMEs) and 3rd party engineering consultant from
classification societies [1-11], it can be concluded that this total
WHP reuse innovation is “technically feasible” and
“commercially attractive” without any major project risk or
concern.

4. Major Sequences of Wellhead Platform Reuse
4.1 Topsides removal
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4.1.2 Set down Topsides on material barge
The grillage, pre-fabricated seafastening members and
load transfer beams shall be engineered and prepared
on the material barge. The material barge will be
towed to alongside with HLV. The HLV crane will
revolve to lift Topsides above material barge and
lower its down to rest on the load transfer beams.
Welders will install the seafastening as tie down
members to secure Topsides against barge motions
during transportation.

Prior to removing Topsides, the preparation shall be done to
ensure that no hydrocarbon and/or chemical liquid remain
onboard which may lead to any potential spillage during T&I
including, all movable parts are secured in place and all
Topsides piping, well, and stairs are disconnected separately
from jacket part. Topsides and jacket lifting padeyes
inspection and strengthening shall be performed in advance
to minimize spending time of HLV.
4.1.1 Remove and lift Topsides from Jacket Piles
Topsides will be rigged up with lifting slings connected
to HLV crane hook. After that, Topsides’ legs with
diameter of 36” or 42” tubular will be cut off from
top of four (4) piles. The Topsides with approx. lift
weight in range of 500-1000MTon will be lifted
vertically to clear jacket structure approx. 8m above
MSL.

Figure 5: Revolve Topsides to material barge

Figure 6: Secure Topsides on material barge
Figure 4: Lift Topsides from Jacket Piles
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4.2 Jacket removal
Prior to removing Jacket, the preparation shall be done also
such as disconnect subsea riser from pipeline spool which
need to be performed by diver to disconnect and install the
riser/spool blind flanges, temporarily secure boatlanding and
not stable part, inspect and/or strengthen existing padeyes
in case of reuse requirement, grind smooth pile top to make
elevation and build up profile for future pile stabbing or
installation of lifting trunnion, etc.
4.2.1 Cut piles and Lift Jacket free of seabed
The soil plug in existing piles shall be removed to
achieve at least 5m. below mudline (if any) by special
tool sitting top of pile. The piles will be cut at 5m.
below mudline by inserting high water jetting
equipment thru the piles in Jacket.
The
prefabricated lifting trunnion could be installed on top
of pile in case existing Jacket padeyes can’t support
lifting off weight.

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

be derived to get the critical hook load and sling loads
to cover in rigging design and selection.
Vertical load of Jacket and heave motion will be taken
care by HLV hook and horizontal loads which Jacket
may experience from seastate and vessel motion
during transportation will be transferred to vessel
stern fenders (horizontal and transverse). The
attached slings from deck tuggers to two (2) nearside
jacket legs will also assist to reduce Jacket movement
and prevent top of jacket to hit HLV crane boom
during transportation.

Figure 8: Lift Jacket up and secure to vessel stern

4.2.3 Recover vessel anchors and wet tow to new site
Once jacket is secured to vessel stern, it needs to be
transported to the new site location by still having the
jacket hanged vertically by HLV main hook and
restrained horizontally by HLV stern fenders. As
mentioned in 4.2.2, the structure of stern fenders will
be prefabricated to HLV vessel attached to main deck
and stern hull prior to mobilizing to work offshore.

Figure 7: Cut piles and lift jacket free of seabed

4.2.2 Jacket retrieval to vessel stern
The lifting gear will be installed to jacket and connect
to main hook of HLV crane. The initial lift off weight
(stage 1) of the Jacket together with partial of piles
inside could be in range of 1000-1300MTon depending
on the water depth, marine growth weight, remaining
pile skin friction, mudmat suction pressure, and Jacket
appurtenances weight. The Jacket will be lifted
vertically up 20m off seabed (stage 2) and pull to
secure at HLV stern. These two (2) lifting stages will
ENV01-4
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All anchors of HLV will be recovered and the AHT tug
will moor to tow HLV to new position. The Jacket
will be wet tow to new position with speed range of
3-4 knot. In transportation, the interface loads
transferring to main hook and stern fenders including
deflected shape of jacket caused by barge motion and
towing seastate will be analysed to assist on rigging
design and selection, stern fenders design, seastate
limitation for wet towing, towing speed selection, etc.
MOSES simulation software was used to analyze on
vessel motion responding with wet towing seastate
and hydrodynamic part. The hydrostatic forces on
jacket, HLV crane and stern fenders and other relevant
objects will be extracted and applied in jacket model
in SACS structural analysis program. In the SACS
model, Jacket and suspended slings will be
determined on their integrities during wet towing
transportation while considering the maximum Hook
loading from the MOSES simulations.
In addition, crane utilization was assessed against
allowable hook load for a regional vessel at the
required lift radius, as well as allowable side lead
angle due to relative motion between Jacket and
crane vessel. The analysis results verified that the
Jacket has adequate global structural integrity to
sustain all design seastate conditions up to the 10-year
return period operating storm within Chevron field.
4.2.4 Lower down Jacket - subsea template option
Upon arriving the new site, vessel to set up approx.
30m. from the lowering position. Reposition vessel for
the final lowering position. Slack and disconnect all
mooring lines that secure the jacket at stern. Only
control tugger lines remain on the jacket for jacket
lowering. Slew crane to position jacket on starboard
side of the vessel
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Figure 10: Disconnect all mooring lines from Jacket at stern

Figure 11: Revolve crane to starboard to lower jacket

Figure 12: Lower jacket onto template

4.2.5 Jacket Installation - subsea template option
The Jacket will be installed by using the partial
sections of the piles in the jacket legs. The material
barge with new fabricated piles will be alongside
vessel port side. The preparation of the top of pile
end to be completed prior to Stabbing the new pile
section on top of existing pile and weld out. The
existing crown shim will be removed to allow pile to
ENV01-5
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self-penetrate and/or drive the piles. Pile sequence
subject to stack up and on bottom stability
assessment. The Jacket will be levelled and welded
out on new crown shims to connect between Jacket
and piles.

Figure 13: Alongside Material barge with new piles
Figure 15: Topside Installation

5. Impact on Thailand
This total WHP reuse challenge will be a starting point of big
step change in Thailand offshore Oil & Gas industry. The benefit
is not only for Chevron Thailand which aims to safely develop
and deliver the affordable, reliable and cleaner energy that is
necessary for social and economic progress, but it will also
advantage to kingdom of Thailand and enabler opportunity for
other stakeholders in:

Figure 14: Stabbing the new pile section on the existing pile

4.2.6 Topside Installation
After completion of Jacket installation, the topside
will be installed by using the conventional
methodology.

o Enhance country reputation for promoting green
policy: With reuse of WHP topsides, jacket and partial of
pile segments, it could reduce waste generation of
approximate 1,600MT of structural steel per platform. All
reusable pressure vessels, valves and some major
equipment as remote compressor and platform crane will
also lead an environmental benefit to decrease the
contaminated waste to shore.
o Support energy conservation: As less steel production
from the mill, it will reduce Carbon dioxide (CO2) emission
from furnace to environment in range of 1,800-2,000 kg
CO2/Ton Steel [12]. In this case it could saving CO2
emission of 2,880 Ton of CO2 per reuse platform.
o Be environmentally friendly: With saving of tonnage of
steel to be casted, it will also good for environment
including reduce number of decontamination process at
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o

o

o

o

onshore. This reuse also aligns with UN Sustain
Development Goal No. 12 on responsible to consumption
and production.
Minimize waster from decommissioning: The total WHP
reuse will minimize decommissioning waste which need
to be decontaminated and brought back to steel furnace
for recycling.
Enable opportunities to other Oil & Gas operators: As
this total reuse of conventional WHP has never been done
before in the this industry, it will enable this reuse
opportunity to other Oil & Gas operators.
Bring in innovation and add more alternative to
Thailand Oil & Gas industry: As mentioned above,
Thailand could be a leader on the reuse innovation and
in line with the principles of circulation economy. This will
open more alternatives and opportunities not only to
Thailand Oil & Gas, but also to other industries.
Reduce import materials for new WHP and its facilities:
Various of special steel grades, equipment and
consumables which need to be imported form outer
country can be reduced and save spending within
Thailand.

6. Conclusion
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In overall, project benefit from this engineering study could

lead high impact to economic and flexibility not only for CTEP
on minimizing waster from decommissioning, reducing CAPEX
investment and decreasing import material and facilities for new
WHP construction, but also Thailand Oil & Gas industry on
enhancing country reputation on promoting green policy,
enabling opportunities to other Oil & Gas operators, bringing in
innovative to Thailand Oil & Gas industry, etc.
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การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและการมูลหมัก
ด้วยวิธีการหมักแบบไร้อากาศ
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บทคัดย่อ
การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและกากมูล
หมั ก ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารหมั ก แบบไร้ อ ากาศ โดยทำการทดลองในระดั บ
ห้องปฏิบัติการในชุดการทดลองการหมักไร้อากาศแบบขั้นตอนเดียวที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิที่ 55 องศาเซลเซียส โดยทำการหมักในอัตราส่วนหญ้าเน
เปียร์ : เหง้าสับปะรด : มูลช้าง : กากมูลหมักจากกระบวนการหมักแก๊ส
ชีวภาพ เท่ากับ 2.5 : 2.5 : 3.5 : 1.5 โดยปริมาตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของปุ๋ยหมักแบบไร้อากาศที่เกิดขึ้นจากการหมักปุ๋ยด้วยวัสดุผสม
ระหว่าง เศษหญ้าเนเปียร์ เหง้าสับปะรด กากมูลหมัก และมูลช้าง จากผล
การทดลองพบว่าที่ระยะเวลาการทดลอง 45 วัน ปุ๋ย ที่ได้มีลักษณะทาง
กายภาพคือ มีลัก ษณะเป็นปุ๋ย ของแข็งกึ่ งเหลว สีน้ำ ตาล กลิ่นของปุ๋ย มี
ลักษณะเป็นกลิ่นเปรี้ยว ปัจจัยควบคุมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่
ในช่วง 5-6 ค่าความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 70-80 และค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง
50-55 องศาเซลเซีย ส ในส่ว นของค่า ธาตุอ าหารที่จ ำเป็นต่อ พืช ได้แ ก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในวันสุดท้ายของการหมัก มีค่า
เท่ากับร้อยละ 0.42 0.57 และ 0.035 ตามลำดับ พบว่ามีค่าที่เป็นไปตามค่า
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ยกเว้นโพแทสเซียมที่มีค่า ต่ำ
กว่ามาตรฐาน ซึ่งผลผลิตจากการหมักนี้สามารถใช้ฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้
คำสำคัญ: ปุ๋ยหมัก, เศษวัสดุอาหารช้าง, กากมูลหมัก, มูลช้าง, การหมัก
แบบไร้อากาศ

Abstract
This research performed to investigate the compost
production from elephant fodder with elephant dung and
fermented slurry using anaerobic digestion. Lab scale
experiment was conducted with a one-stage anaerobic digestion
by controlling the temperature at 55 ºC. Raw materials were
mixed at the ratio of Napier grass: pineapple stalk: elephant

dung: fermented slurry from biogas digester equal to 2.5: 2.5:
3.5: 1.5 by volume. The objective of this research aims to
evaluate the anaerobic compost characteristics from these
materials. After the end of experiment (45 days), the results
showed that the physical properties of compost were a brown
semi-liquid solid and rancid odor. Control parameters as pH,
moisture content, and temperature were in the range of 5 – 6,
70 – 80 %, and 50 – 55 ºC, respectively. For the important
nutrients as nitrogen, phosphorus, and potassium at the end of
experiment were 0.42 %, 0 . 5 7 %, 0.035 % respectively. They
meet the requirement of Department of Agriculture standard
except for potassium which is lower than the standard. This
product can be used as soil amendment for soil rehabilitation.
Keywords: Compost, Elephant fodder, Fermented slurry,
Elephant dung, Anaerobic digestion

1. คำนำ
ประเทศไทยในปัจจุบันถือเป็นเป็นประเทศที่ มีพื้นในการทำการเกษตร
ขนาดใหญ่โดยคิดจากสถิติการใช้พื้นที่ในการเกษตรและการส่งออกสินค้า
ทางการเกษตรประจำปี 2562 มี ก ารใช้ พ ื ้ น ที ่ ท ำการเกษตรมากถึ ง
149,244,274 ไร่ และมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรจากสินค้าทั้งหมด
อยู่ที่ร้อ ยละ 14.15 ในการทำการเกษตรนั้น เกษตรกรส่ว นใหญ่นิยมใช้
สารเคมีและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามดีและมี
ผลผลิตสูงด้วยระยะเวลาที่สั้น ทำให้มีการใช้ สารเคมีในการเพาะปลูก ใน
ปริมาณมาก[1] จากการใช้สารเคมีดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ
จากสารเคมีที่ใช้ ในการเพาะปลูก จากการประเมิ นความเสี่ย งในการใช้
สารเคมีทางเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบ 3 ด้าน 1) ผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้ใช้โดยตรง 2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ
และ 3) ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน[2]
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นอกจากปัญหาเกี่ยวกับมลพิษจากสารเคมีในการทำการเกษตรนั้น การ
ทำการเกษตรยังส่งผลให้มีปัญหาขยะทางการเกษตรด้วยเช่นกัน จากสถิติ
การสำรวจพบว่า ในปี 2561 มีป ริมาณขยะอินทรีย ์จ ากการเกษตรและ
ครัวเรือนอยู่ทีร้อยละ 34 หรือประมาณ 9 ล้านตันจากปริมาณขยะทั้งหมด
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 13 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกใน
อนาคต[3] จึงเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึง
ระดับโลกในการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้น การนำของเสียหรือขยะเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านี้
โดยมีหลายวิธีการด้วยกัน เช่น การหมักแก๊สชีวภาพ การนำไปเป็ นเชื้อเพลิง
และการทำปุ๋ย เป็นต้น โดยการทำปุ๋ยนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถลด
ปริมาณขยะได้ เป็นจำนวนมาก รวมถึง ขยะส่ว นมากเป็นวัสดุอ ินทรีย์ ซึ่ง
สามารถย่อยสลายได้ทั้งจุลินทรีย์แบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ[4] การย่อย
สลายแบบใช้อากาศสามารถเปลี่ยนวัสดุอินทรีย์กลายเป็น ปุ๋ยหมัก(ฮิวมัส)
โดยจุลินทรีย์จะอาศัยออกซิเจนในการย่อยสลาย[5] แต่ก็ยังประสบปัญหา
ของการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแบบแอมโมเนียจากการปล่อยก๊าซไนตรัส
ออกไซด์[6] ที่หายไประหว่างการหมักซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์แก่
ปุ๋ย[7] ซึ่งต่างจากการย่อยสลายแบบไม่ใช่อากาศเนื่องจากเป็นระบบปิด การ
หมุนเวียนของก๊าซไนโตรเจนจึงเกิดขึ้นภายในระบบ ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษา
สภาพของไนโตรเจนในปุ๋ย ได้ถึง ร้อยละ 70 แต่ยังช่วยลดการปลดปล่อ ย
แอมโมเนียไนโตรเจนที่ออกไปสู่อากาศได้ถึง ร้อยละ 90[8] นอกจากนี้การ
ย่อ ยสลายแบบไม่ใช่อ ากาศยังช่ว ยในเรื่องการเพิ่มแร่ธาตุไนโตรเจนที่มี
ประโยชน์ ต ่ อ พืช ที ่ สู ง ขึ ้น เมื ่ อ เที ย บกั บ การย่ อ ยสลายแบบใช้ อ ากาศ[9]
นอกจากปุ๋ยที่ได้แล้วการย่อยสลายแบบไม่ใช้ อากาศยังมีผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ
ชีวภาพที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย[10]
การทำปุ๋ ย หมัก แบบไม่ ใ ช้ อ ากาศนั้ นจำเป็น ต้ อ งมี แ หล่ง จุล ินทรีย์ ที่
เหมาะสม รวมถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการหมักจะต้องมีความเหมาะสมในการทำ
ปฏิกิริยาจึงจะทำให้เกิดการหมักที่สมบูรณ์และรวดเร็วขึ้น ซึ่งอุณหภูมิในการ
ย่อ ยสลายแบบไม่ใช้ อากาศโดยทั่วจะอยู่ที่ 50 – 60 องศาเซลเซียส[11]
จุลินทรีย์ที่ดีในการหมักจะพบได้ในมูลสัตว์เป็นหลักซึ่งมูลสัตว์ที่นิยมนำมาใช้
มากจากมูลสุกร มูลวัว และมูลไก่ [12] [13] [14] อย่างไรก็ตามในเขตพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีสถานที่เลี้ยงช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างประมาณ
70 เชือก ในแต่ละวันช้างจะบริโภคอาหารวันละ 200 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 5-10 ของน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อเชือก ช้างจะถ่ายมูลวันละ 15 – 20 ครั้ง
ครั้งละประมาณ 5-8 ก้อน น้ำหนักมูลช้างอยู่ที่ 1-2.5 กิโลกรัม โดยในแต่ละ
วันจะมีมูลช้าง 150 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน (มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย,2553)
ทำให้มีมูลช้างเป็นปริมาณมากที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะซึ่งรวมไปถึงเศษอาหาร
ช้างซึ่งเป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น สับปะรด หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น
ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษ
อาหารช้างร่วมกับมูลช้างและกากมูลหมัก จากการผลิตแก๊สชีวภาพด้วย
วิธีการหมักแบบไร้อากาศ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษา
คุณลักษณะปุ๋ยหมัก เปรียบเทียบกับมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ซึ่ง
ผลผลิตที่ได้จะช่วยในการลดการใช้สารเคมี และการนำของเสียกลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร
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2. อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน
2.1 อุปกรณ์และวัสดุหมัก
วัสดุที่ใช้ในการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศรวบรวมมากจากหมู่บ ้านช้าง
เพนีย ดหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (14 21
8.3046, 100 33 32.2014) ประกอบไปด้วย 1) หญ้าเนเปียร์ที่ใช้เป็น
สายพันธุ์ปากช่อง 1 ที่ตัดในช่วงอายุระหว่าง 30-45 วัน ส่วนของหญ้าที่ใช้ใน
การหมักเป็นส่วนของใบและลำต้น 2) เหง้าสับปะรดเป็นเศษเหง้าที่เหลือจาก
การกินของช้างซึ่งเป็นส่วนยอดแข็งด้านบนของลูกสัปปะรด 3) มูลช้างที่
รวบรวมมาเป็ น มู ล ช้ า งเปี ย ก และ 4) กากมู ล หมั ก เป็ น ส่ ว นที ่ เ หลื อ ใน
กระบวนการหมักก๊าซชีวภาพจากมูลช้างและเศษอาหารช้างที่สิ้นสุดการหมัก
แล้ว โดยทำการหมักในอัตราส่วนหญ้าเนเปียร์ : เหง้าสับปะรด : มูลช้าง :
กากมูลหมัก เท่ากับ 2.5 : 2.5 : 3.5 : 1.5 โดยปริมาตร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศทำจากขวดแก้วใส
ขนาด 1 ลิตร มีฝาปิด โดยทำการเจาะช่องที่ส่วนฝา จำนวน 2 ช่อง ประกอบ
ไปด้ ว ย 1) ช่ อ งสำหรั บ ติ ด ตั ้ ง เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ร ั ศ มี ข นาดประมาณ 0.5
เซนติเมตร 2) ช่อ งสำหรับ เก็บ ตัวอย่า งวัสดุห มัก ขนาดประมาณ 1 × 1
เซนติเมตร โดยควบคุมอุณหภูมิเครื่ องอังไอน้ำตามที่แสดงดังรูปที่ 1 ก่อน
การหมักทำการเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เมื่อเริ่มต้น
การหมักปุ๋ย ได้ทำการวัดอุณหภูมิภายในขวดหมักและภายนอกขวดหมัก
โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ขวดหมักแล้วปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้อากาศเข้า รวมถึง
การควบคุมอุณหภูมิผ่านเครื่องอังไอน้ำที่ 55 องศาเซลเซียสตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการหมักจะอยู่ที่ 45 วัน
เทอร์โมมิเตอร์

ช่องเก็บตัวอย่าง

เครื่องอังไอน้ำ

รูปที่1 ชุดหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศ

2.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ในการดำเนินงานการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและ
กากมูลหมักด้วยวิธีการหมักแบบไร้อากาศได้ทำการรวบรวมวัสดุหมักทั้ง 4
ชนิด ได้แ ก่ หญ้า เนเปีย ร์ เหง้า สับ ปะรด มูลช้า ง และกากมูลหมัก จาก
กระบวนการหมักแก๊สชีวภาพ มาทำการเตรียมวัสดุก่อนการหมักให้มีขนาด
เล็กลงโดยทำการตัดหญ้ าเนเปียร์ให้มีขนาดเล็กโดยร่อนผ่านตะแกรงเบอร์
40 และทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 วัน เหง้า
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สับปะรดทำการอบเช่นเดียวกับหญ้าเนเปียร์แล้วนำมาตัดให้มีขนาดประมาณ
1-2 ซม. และนำมูลช้างและกากมูลหมักจากหมู่บ้านช้างเพนียดหลวงมาทำ
การผสมกับวัสดุหมักอื่นๆ โดยทำการผสมวัสดุหมักในอัตราส่วนหญ้าเนเปียร์
: เหง้าสับปะรด : มูลช้าง : กากมูลหมัก เท่ากับ 2.5 : 2.5 : 3.5 : 1.5 โดย
ปริมาตร ก่อ นการผสมวัสดุแ ละหลังจากผสมวั สดุ เรีย บร้อ ยแล้ว ได้สุ่ม
ตัวอย่างวัสดุหมักแต่ละชนิดไปวิเคราะห์หา ค่าคาร์บอนทั้งหมด ค่าไนโตรเจน
ทั้งหมด และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) เมื่อนำวัสดุหมัก
ใส่ลงในชุดการทดลอง จะดำเนินการหมักปุ๋ยด้วยระยะเวลาทั้งหมด 45 วัน
ในระหว่า งการหมัก จะทำการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ
อุณหภูมิทุกวัน รวมถึงวิเคราะห์หาค่าคาร์บอนทั้งหมด ไนโตรเจนทั้งหมด
และความชื้นทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดการหมักปุ๋ยโดยกระบวนการ
ไร้ อ ากาศ จะเก็ บ ตั ว อย่ า งปุ๋ ย ไปสั ง เกตลัก ษณะทางกายภาพและนำไป
วิเคราะห์คุณลักษณะของปุ๋ยหมักไปตามมาตรฐานปุ๋ยหมักของกรมวิชาการ
เกษตร[15]
พารามิเตอร์
อุณหภูมิ
ค่าความชื้น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
คาร์บอนทั้งหมด
ไนโตรเจนทั้งหมด

วิธีการวิเคราะห์
วิเคราะห์โดยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์
วิเคราะห์โดยวิธี Oven-drying method
วิเคราะห์โดยเครื่องพีเอชมิเตอร์
วิเคราะห์โดยวิธี Walkley-Black method
วิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl method

ฟอสฟอรัสทั้งหมด

วิเคราะห์โดยวิธี Spectrophotometric
Molybdovanadophosphate method

3.2 ปัจจัยในการควบคุมสภาวะการหมัก (อุณหภูมิ ความชื้น และค่ากรด ด่าง)
3.2.1 อุณหภูมิ
อุณหภูมิในการหมักถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สำคัญสำหรับการหมักปุ๋ยใน
สภาวะไร้อากาศ เป็นปัจจัยที่ใช้ในการควบคุมสภาวะของการหมักและใช้ใน
การสังเกตความผิดปกติของการหมักด้วยเช่นกัน แบคทีเรียในการหมักแบบ
ไร้อ ากาศมีอ ยู่ห ลายชนิดด้ว ยกัน โดยปกติแ บคทีเรีย ที่ผลิ ตมี เทนจะไม่
สามารถทนอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำมากหรือสู งมากได้ นอกจากนี้อุณหภูมิยังบ่ง
บอกความเสถียรและความสามารถในการผลิตก๊าซมีเทนได้ เพราะในแต่ละ
ช่ว งอุณหภูมิจ ะมีแบคทีเรียคนละกลุ่มกันในการทำงาน และนอกจากนี้
การศึกษาเรื่องของอุณหภูมิจะบอกช่วงของการหมักได้เนื่องจากอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นในกองปุ๋ยหมักนั้นมีผลมาจากการย่อยสลายวัสดุจากจุลินทรีย์ ในทาง
ทฤษฎีพบว่าในช่วงอุณหภูมิที่ 50 – 60 องศาเซลเซียส จะเป็นช่วงที่จุลินทรีย์
มีการเจริญเติบโตได้ดี และหากยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น 60 – 70 ก็จะส่งผลให้เกิด
การย่อยสลายวัสดุได้ไวขึ้น [16] ดังนั้นแนวโน้มการเปลี่ยนของอุณหภูมิใน
การหมักปุ๋ยนั้นมีปัจจัยมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ชนิดของวัสดุ ขนาด
และของวัสดุที่ใช้ในการหมัก ชนิดของแบคทีเรีย เป็นต้น โดยในการทดลอง
ได้ควบคุมอุณหภูมิไว้ในช่วงเทอร์โมฟิลิกโดยทำการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 55
องศาเซลเซียส อุณหภูมิตลอดระยะเวลาการทดลองแสดงในรูปที่ 2

60

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ
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55
50

3. ผลการทดลอง

45
40

3.1 คุณสมบัติของวัสดุหมัก

0 5 10
15 20 25 ก30(วัน)35 40 45
ระยะเวลาในการหมั
ก่อนเริ่มการหมักได้ทำการวิเคราะห์ผลเบื้องต้นเพื่อหาค่าพารามิเตอร์
เบื้องต้นได้แก่ ค่าคาร์บอนทั้งหมด ค่าไนโตรเจนทั้งหมด ของวัสดุหมักโดยแต่
รูปที่ 2 อุณหภูมิในการหมักแบบไร้อากาศตลอดระยะเวลาการทดลอง
ละชนิดจะประกอบไปด้วย หญ้าเนเปียร์ เหง้าสับปะรด มูลช้าง และกากมูล
หมัก ซึ่งผลการวิเคราะห์จะแสดงในตารางที่ 2 เมื่อวัสดุหมักทั้งหมดมาผสม
รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ ตลอดระยะเวลาการทดลองอยู่ในช่วง
กันที่อัตราส่วน หญ้าเนเปียร์ : เหง้าสับปะรด : มูลช้าง : กากมูลหมัก เท่ากับ
2.5 : 2.5 : 3.5 : 1.5 โดยปริมาตร จากการสุ่มวิเคราะห์ตัวอย่างที่ผสมตาม 44 – 56 องศาเซลเซี ย ส โดยจากการหมั ก พบว่ า อุ ณ หภู ม ิท ี ่ไ ด้ ค ตลอด
อัตราส่วนของวัสดุหมักแต่ละชนิด พบว่าได้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ระยะเวลาในการหมัก นั้นจะมีค่า สูงที่สุดไม่เกิน 56 องศาเซลเซีย ส อั น
เนื่อ งมาจากปฏิกิริยาในการหมัก นั้ นอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ย นแปลงกรด
ของวัสดุหมักที่นำไปทำการหมักเท่ากับ 65.07 : 1
(Acid forming) ซึ ่ ง เป็ น กระบวนการในช่ ว งระยะของเทอรโมฟิ ลิ ก
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของวัสดุหมักและแบบผสมก่อนการหมัก
(Thermophilic phase) จะมีผลทำให้จุลินทรีย์ในระบบนั้นจะแปรสภาพ
วัสดุหมัก
คาร์บอน
ไนโตรเจน
อัตราส่วนคาร์บอน
วัสดุมหมักภายในขวดให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้น[17]
ทั้งหมด(%)
ทั้งหมด(%)
ต่อไนโตรเจน
หญ้าเนเปียร์
เหง้า
สับปะรด
มูลช้าง
กากมูลหมัก

55.17
9.83

0.43
0.43

128.3 : 1
22.86 : 1

8.15
9.83

0.36
0.37

22.02 : 1
27.30 : 1

3.2.2 ความชื้น
ความชื้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการทำงานของจุลินทรีย์
หากมีค่าความชื้นในระบบต่ำเกินกว่าช่วงร้อยละ 8 - 12 หรือแห้งเกินไปจะ
ส่งผลต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ โดยจุลินทรีย์จะหยุดการทำงานทำให้
เกิดการหมักที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าความชื้นที่เหมาะสมในการ
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ร้อยละความชื้น

หมัก จะอยู่ที่ช่วงร้อ ยละ 50 – 60 โดยค่า ความชื้นตลอดระยะเวลาการ
ทดลองแสดงในรูปที่ 3
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ระยะเวลาในการหมัก (วัน)

รูปที่ 4 ค่าความเป็นกรด-ด่างในการหมักแบบไร้อากาศตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง

10 15 20 25 30 35 40 45
ระยะเวลาในการหมัก (วัน)

รูปที่ 3 ความชื้นในการหมักแบบไร้อากาศตลอดระยะเวลาการทดลอง

รูปที่ 3 แสดงค่าความชื้นตลอดระยะเวลาการทดลอง พบว่าค่าความชื้น
ที่พบในระหว่างการหมักมีค่าที่สูงเกินกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากวัสดุที่ใช้ใน
การหมักนั้นส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยและความหนาแน่นต่ำ
โดยความชื้นที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายของวัสดุประเภทเส้นใยจะอยู่
ในช่วง 80 – 85 %[18] ซึ่งเนื่องจากวัสดุทีนำมาในใช้การหมักนั้น มักจะมี
ความชื้นที่ค่อนข้างที่สูง[19]
3.2.3 ค่าความเป็นกรด - ด่าง

5

รูปที่ 4 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่างตลอดระยะเวลาการทดลองพบว่าใน
ช่วงแรกของการหมักค่า pH เริ่มต้นมีค่าอยู่ที่ประมาณ 7 เนื่องจากค่าที่เป็น
กลางส่งผลให้เกิดการย่อยสลายที่รวดเร็วกว่าค่าความเป็นกรดด่างที่สูง และ
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 3 ของการทดลองโดยมีค่า pH อยู่ที่ 5.37 อัน
เนื่องมากจากวัสดุในการหมักนั้นมีส่วนผสมของเศษอาหารจากช้างที่เป็น
ส่วนของเหง้าสับปะรดและมีเนื้อสับปะรดติดปนมาด้วย ซึ่งสัปปะรดมีความ
เป็นกรดและย่อยสลายได้รวดเร็วรวมถึง กากมูลหมักจากกระบวนการก๊าซ
ชีวภาพซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีสภาวะเหมาะสำหรับการหมักแบบไร้อากาศอยู่
แล้ว จึงทำให้เกิดสภาพในการเป็นกรดได้เร็วขึ้น ในระยะเวลาการหมัก
จำนวน 45 วัน แนวโน้มของปุ๋ยหมักนั้นมีสภาพที่เป็นกรด จนถึงช่วงวันที่ 30
ของการทดลอง ค่ า pH มี แ นวโน้ มสูง ขึ้ นและยั ง คงมีส ภาพเป็นกรดอยู่
จนกระทั่งเสร็จสิ้นการทดลอง ซึ่งอาจสรุปได้ว่ากระบวนการการทำงานของ
จุลินทรีย์ยังไม่สิ้นสุดการหมัก เนื่องจากกระบวนการหมักที่ใช้เป็นแบบไร้
อากาศจำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการหมักที่นาน และอาจมีสาเหตุมาจาก
วัสดุหมักที่ใช้เป็นวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสที่มีโครงสร้างของผนังเซลล์ที่
ซับซ้อนซึ่งมีลิกนินเป็นตัวขัดขวางการเข้าทำงานของเอนไซม์ในการย่อ ย
สลายและการหมัก ทำให้การย่อยสลายวัสดุประเภทนี้ต้องใช้เวลาในการ
เข้าถึงของเอนไซม์ที่นานขึ้น ดังนั้นก่อนการหมักวัสดุประเภทนี้ควรมีการ
ปรับสภาพก่อนจึงจะทำให้เกิดการหมักที่เร็วขึ้น

ค่าความเป็นกรดกรด – ด่าง (pH) มีความสำคัญต่อจุลินทรีย์ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยช่วงค่า pH ที่เหมาะสมในการหมักปุ๋ย
แบบไร้อากาศจะมีค่าไม่น้อยกว่า 5 และไม่สูงเกิน 9 ค่า pH ในถังหมักขึ้นอยู่
กับช่วงของการหมักด้วย โดยในช่วงเริ่มต้น ของการหมัก จุลินทรีย์จะทำ
หน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ อย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดกรดในระบบ จึง
ส่งผลให้มีค่า pH ในการหมักปุ๋ยลดลงอยู่ที่ 5 – 5.5 และไม่ควรต่ำกว่า pH 5
เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ในระบบตายและหยุดการย่อยสลายและการหมัก
เมื่อเข้าสู่ระยะอุณหภูมิปานกลางจนถึงระยะอุณหภูมิสูง จุลินทรีย์ในระบบ
จะทำการย่อยสลายโดยใช้ก รดอินทรีย์ที่เกิด ขึ้น มาเป็นแหล่งธาตุอ าหาร
3.2.4 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
คาร์ บ อน จึ ง ส่ ง ผลให้ ค่ า pH ในช่ ว งระยะอุณ หภูม ิ ป านกลางและระยะ
อัตราส่ว นคาร์บ อนต่อ ไนโตรเจนมี ความสำคัญ ในกระบวนการทาง
อุณหภูมิสูงนั้น มีค่า pH ในปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นสู งถึง 8 – 9 เมื่อปุ๋ยหมักเข้า
ระยะสุดท้ายของการหมักค่า pH ในระบบมีค่า ที่เป็นกลาง ซึ่งอยู่ระหว่าง ชีวภาพซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมัก หากวัสดุในการหมักที่มีค่า
6.8 – 8 โดยค่าความเป็นกรด-ด่าง ตลอดระยะเวลาการทดลองแสดงในรูปที่ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูง จะมีผลต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ชา้
แต่ถ้าหากอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าที่ต่ำก็จะส่งผลให้เกิดการ
4
สูญเสียไนโตรเจนในรูปของก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งอาจะส่งผลให้เกิดการยับยั้ง
การทำงานของจุลินทรีย์ในระบบ เพราะฉะนั้นจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ดี
นั้นจึงต้อ งการคาร์บ อน และไนโตรเจนที ่เหมาะสมในการเผาผลาญใน
ระหว่างการหมัก ในกระบวนการหมักทางชีวภาพคาร์บอนและไนโตรเจนจะ
เป็นสารอาหารที่สำคัญ สำหรับการสังเคราะห์โปรตี น และกรดนิวคลีอิก
โดยทั่วไปค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมในการหมักจะมี
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C/N ratio ที่ 20 – 30 ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการหมักปุ๋ย ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ของปุ๋ยหมักหลังสิ้นสุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานของปุ๋ย
[20] แต่ในบางการทดลองนั้นพบว่าใช้ค่า C/N ratio เพียง 10 – 20 ซึ่งมีผล หมัก
พารามิเตอร์(ร้อยละ)
ชุดปุ๋ยหมักที่ 45 วัน
ค่ามาตรฐาน
ที่ดีต่อการย่อยสลายทางชีวภาพของคาร์บ อน[21] จากผลการทดลองค่า
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total
0.42
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริ่มต้นในการหมักมีค่า ประมาณ 65.07 : 1
Nitrogen)
โดยน้ำหนัก
และในช่วงสิ้นสุดการหมักในระยะเวลา 45 วัน พบว่าปุ๋ยหมักมีค่าร้อยละ
ค่าคาร์บอน(Carbon)
18.95
คาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่า 45.04 : 1 ซึ่งแนวโน้มของอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N
45.04 : 1
ไม่เกิน 20 : 1
ไนโตรเจนมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะการทดลองแต่ยังคงมีอัตราส่วนที่สูง
ratio)
ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total
0.57
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5
กว่ามาตรฐานของปุ๋ยหมักที่ควรมีค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ต่ำกว่า 20:1
Phosphorus)
โดยน้ำหนัก
โดยแสดงอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนระหว่างการหมักจนสิ้นสุดดังรูปที่
ค่าโพแทสเซียมทั้งหมด(Total
0.035
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5
5

ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน

75
60
45
30
15
0

Potassium)
ค่าความชื้น (Moisture
content)
ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)

86
5.94

โดยน้ำหนัก
ไม่เกินร้อยละ 40 – 70
โดยน้ำหนัก
5.5 - 8.5

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช้างร่วมกับมูลช้างและกากมูลหมักด้วย
วิธีการหมักแบบไร้อากาศ เมื่อสิ้นสุดการหมักที่ 45 วัน พบว่าปุ๋ยที่ได้มี
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
ลักษณะทางกายภาพคือมีลักษณะเป็นปุ๋ยของแข็งกึ่งเหลว สีน้ำตาล กลิ่น
ระยะเวลาในการหมัก (วัน)
ของปุ๋ยมีลักษณะเป็นกลิ่นเปรี้ยว และผลการทดลองค่าธาตุอาหารหลังจาก
รูปที่ 5 ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนระหว่างการหมัก
สิ้นสุดการหมัก มีค่า พารามิเตอร์บางตัว ได้แ ก่ ไนโตรเจน โพแทสเซียม
3.2.5 คุณลักษณะปุ๋ยหมัก
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน และความชื้น ที่ค่าไม่ผ่า นมาตรฐานตาม
ลั ก ษณะทางกายภาพของปุ ๋ ย หมั ก หลั ง สิ ้ น สุ ด จากผ่ า นการหมั ก ใน กรมวิชาการเกษตร แต่ส่วนใหญ่นั้นค่า ยังอยู่ในเกณฑ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ใน
ระยะเวลา 45 วัน พบว่าลักณะปุ๋ยที่พบเป็นของแข็งกึ่งเหลว สีน้ำตาล กลิ่น การปรับปรุงดินได้ และควรมีการเพิ่มวัสดุหมักชนิดอื่นที่มีค่าโพแทสเซียมสูง
ของปุ๋ยมีลักษณะเป็นกลิ่นเปรี้ยวเล็กน้อย และคุณลักณะทางเคมีนั้นมีค่าตาม ในการหมัก จึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้ต่อไป
พารามิเตอร์ ดังตารางที่ 4
กิตติกรรมประกาศ
จากค่าธาตุอาหารในปุ๋ยร้อยละไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สนับสนุน
ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของปุ๋ยหมักหลังสิ้นสุดสามารถบ่งบอกได้
ว่าปุ๋ยที่ได้นั้น ยังไม่ผ่านตามมาตรฐานปุ๋ยกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากค่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านผศ.ดร.ฐนียา รัง ษีสุริยะชัย
ธาตุ อ าหารค่ า ร้ อ ยละโพแทสเซี ย มที ่ ได้ ย ัง นั ้น ต่ำ กว่า มาตรฐาน รวมถึ ง ที่ได้ให้ก ารสนับ สนุน งานวิจ ัย และอุป กรณ์ในการทดลอง ตลอดจนให้
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนก็สูงกว่าค่าที่กำหนดเช่นกัน [22] อย่างไรก็ คำปรึกษาในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ตามวัสดุหมักที่ได้นั้น สามารถใช้ในเป็นสารในการปรับปรุงดินได้เนื่องจากมี เอกสารอ้างอิง
ค่าอื่นๆ ที่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งหลังจากสิ้นสุด จากการหมักพบว่ามีค่า C/N
ratio ที่ได้มีค่าสูงถึง 45.04 : 1 ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วค่าอัตราส่วน C/N ratio [1] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี
2562, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562, หน้า 162 – 179.
ที่มากกว่า 30 นั้นจะอยู่ในกลุ่มของอินทรีย์วัตถุประเภทของสารคลุมดิน ซึ่ง
เหมาะสมต่อการรักษาหน้าดิน[23] เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการหมักนั้นเป็นพืช [2] ปาริชาติ วิสุทธิสมาจารย์ และภัทรพงษ์ เกริกสกุล. “โครงการประเมิน
ความเสี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชภาคใต้ กรณีศึกษาตำบลบางเห
ที่มีเส้นใย ในกระบวนการหมั กแบบไร้อากาศจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการ
รียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา. สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุน
หมักที่ค่อนข้างมากจึงทำให้คุณลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยที่ได้หลังจาก
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), 2553.
หมัก เสร็จ มีลัก ษณะที่ยังคงเป็นเส้นใยเนื่องจากการแปรสภาพนั้นยังไม่
[3] กรมควบคุมมลพิษ, สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561,
สมบูรณ์ดี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2562, หน้า 35
– 38.
[4] Arun Kanti Biswas, Sunil Kumar, and S. Satheesh Babu.
“Studies on environmental quality in and around municipal
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with Pre-treatment of Napier grass by NaOH
คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์1,* และ ฐนียา รังษีสุริยะชัย2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
*Corresponding author; E-mail address: khathapon_p@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อหาปริมาณก๊าซชีว ภาพที่เกิดขึ้นในการ
หมั ก ร่ว มระหว่ า งหญ้ า เนเปี ย ร์แ ละเศษอาหารและทำการเปรีย บเที ย บ
ปริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพก่ อ นและหลั ง การปรั บ สภาพด้ ว ยสารละลายด่ า ง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 4% w/v ใช้ระยะเวลาในการปรับ สภาพเท่ากับ 0.5
และ 1 ชั่วโมง ตามลำดับ โดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศขนาด 1.5 ลิตร
ทำการเติมวัสดุห มัก เพียงครั้งเดียวระยะเวลาทำการทดลอง 45 วัน โดย
ผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปียร์และเศษอาหารที่อัตราส่วน 25:75 โดย
หญ้าเนเปียร์ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ พบว่าผลการทดลอง เซลลูโลสเท่ากับ
ร้อ ยละ 36.21 เฮมิ เซลลูโ ลส เท่ า กั บ ร้อ ยละ 6.64 และมี ป ริม าณลิ ก นิ น
เท่ากับร้อยละ 15.66 และเมื่อทำการปรับสภาพหญ้าด้วยสารละลายด่าง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 ที่ระยะเวลา 0.5 ชั่วโมง และ
1.0 ชั่ว โมง พบว่า ปริมาณของเซลลูโลสเพิ่ มขึ้ น โดยเท่ ากับ ร้อยละ 3.94
และ 4.38 ตามลำดับ เฮมิเซลลูโลสมีอัตราการลดลงเท่ากับร้อ ยละ 3.94
และ 4.37 และ ลิกนินเท่ากับร้อยละ 6.28 และ 8.05 ตามลำดับ ดังนั้นจึง
เลือกใช้หญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยการแช่ด่างโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 w/v เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในกระบวนการหมัก
ร่วมกับเศษอาหารเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจากสามารถสลายพันธะของ
ลิกนินและเฮมิเซลลูโลสได้สูงสุด และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองทำ
การวั ด ปริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพ พบว่ า ในถั ง ที่ ท ำการปรั บ สภาพด้ ว ยด่ า ง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 4% w/v ที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง มีปริมาณก๊าซชีวภาพ
สะสมสูงกว่าถังที่ไม่มีการปรับสภาพ โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
37.37 แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีกระบวนการปรับสภาพด้วยด่างนัน้ ใช้ใน
การกำจัดลิกโนเซลลูโลสในหญ้าเนเปียร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ

This research aimed to find the amount of biogas produced
by the co-fermentation of Napier grass and food waste and to
compare the amount of biogas before and after pretreatment
with 4% w/v sodium hydroxide solution for 0.5 and 1 hour,
respectively. The 1.5-liter anaerobic reactor was used. The
ferment materials were filled in the reactor for a single time.
The experiment period was 45 days. The ferment materials
were Napier grass mixed with food waste at the ratio of 25:75.
The results showed that Napier grass without pretreatment
contained cellulose content equal to 36.21%, hemicellulose
content equals 6.64% and lignin content equal to 15.66%.
When the grass were treated with sodium hydroxide solution
at the concentration of 4% for 0.5 and 1 hour, it found out
that the amount of cellulose content increased to 3.94% and
4.38%, respectively. The amount of Hemicellulose content
decreased to 3.94 and 4.37% and lignin was 6.28 and 8.05%,
respectively. Therefore, pretreated Napier grass with 4% w/v
sodium hydroxide solution for 1 hour was selected for cofermentation process with food waste for biogas production.
This is because it demonstrated the most effective lignin and
hemicellulose bond dissociation. The amount of biogas was
measured at the end of the experiment and It found out that
the amount of biogas in the reactor with 4% w/v sodium
hydroxide pretreatment for 1 hour is higher than the amount
of biogas of the reactor without pretreatment with the
increased efficiency of 37.37%, indicating that the alkaline
pretreatment technology is used to eliminate lignocellulose in
Napier grass to enhance the potential for biogas production.

คำสำคัญ: ก๊าซชีวภาพ, เศษอาหาร, หญ้าเนเปียร์, กระบวนการปรับสภาพ,
กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
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1. คำนำ
ในปั จ จุ บั นความต้อ งการใช้ด้านพลังงานมีป ริมาณที่เพิ่มมากขึ้ นตาม
จำนวนประชากรที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางด้าน
พลังงานโดยเฉพาะพลังงานที่จำเป็นในชีวิตประจำวันคือพลังงานที่ก่อ ให้เกิด
ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน หรือถ่าน
หิน ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งสวนทางกับปริมาณการ
ใช้พ ลังงานของประชากรในการดำรงชีพ ที่ มีก ารใช้พ ลังงานในปริมาณที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ทำ
การปรั บ เป้ า หมายของแผนพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อ กใน
ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) [1] ของประเทศไทย ที่มีเป้าหมาย
เพื่อเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเป็นพลังงานทดแทน
โดยนำวัสดุที่เหลือทิ้งจากการทำการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานชี วภาพ การ
เลือกใช้หญ้าเนเปียร์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเนื่องจากเป็นกลุ่มพืชพลังงาน ที่
ได้รับความนิยมให้เป็นอาหารแก่สัตว์แต่เพราะเป็นพืชที่มีกากใยสูงจึงจำเป็น
ที่จะต้องคัดเฉพาะบางส่วนให้สัตว์กิน อีกทั้งหญ้าเนเปียร์ยังเป็นพืชที่สามารถ
ทนต่อสภาพแวดล้อม มีผลผลิตสูง และยังมีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสม
ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ แต่เนื่องจากหญ้าเนเปียร์เป็นพืชที่มีลิกโนเซลลูโลส
ซึ่ งมี เซลลู โลส เฮมิ เซลลู โ ลส และลิ ก นิ น เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ทำให้
จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมักย่อยสลายได้ยาก จึงได้ทำการทดลองโดย
การทำการปรับสภาพเบื้องต้น (Pretreatment) [2-3] เนื่องจากวัตถุดิบกลุ่ม
จำพวกลิ ก โนเซลลู โ ลสประกอบด้ ว ย เฮมิ เซลลู โ ลส (hemicellulose)
เซลลูโลส (cellulose) และลิกนิน (lignin) นั้น เซลลูโลสเป็นสายโพลีแซคคา
ไรด์ของนตาลน้ำตาล D-glucose เชื่อมต่อด้วยพันธะ β-1,4 glycosidic ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวกลูโคสมากกว่า 10,000 หน่วย ส่วนเฮมิเซลลูโลสเป็นโพลิ
แซคคาไรด์ประกอบด้วย น้ำตาลหลายชนิดเชื่อมต่อกันเป็นกิ่งโซ่สาขา ได้แก่
น้ำตาลเฮกโซส (กลูโคส กาแลคโตส และแมนโนส) น้ำตาลเพนโตส (ไซโลส
และอะราบิ โนส) และลิ ก นิ น เป็ น สารอิ น ทรีย์โพลี เมอร์ข องฟี นิ ลโพรเพน
(phenylpropane) มากกว่า 10,000 หน่ว ย และเป็ น องค์ป ระกอบหลัก
ของผนังในเซลล์ของพืช โดยทำหน้าที่ห่อหุ้ม เส้นใยของเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสเข้าด้วยกันซึ่งทนต่อการย่อยสลายมาก ดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีการ
ปรับสภาพวัตถุดิบเหล่านี้ก่อน ที่จะนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อทำการลด
หรื อ ทำลายโครงสร้ า งที่ แ ข็ ง ของลิ ก โนเซลลู โ ลส ส่ ง ผลให้ เอนไซม์ ห รื อ
จุลินทรีย์สามารถเข้าถึงและย่อยได้ง่ายขึ้น เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้โครงสร้าง
ของหญ้าแตกสลายก่อนที่จะผ่านกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ซึ่งจะช่วยให้การผลิตก๊าซชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับสภาพ
นั้นสามารถแบ่งออกเป็นการปรับ สภาพด้วยสารเคมี (กรด-ด่าง) การปรับ
สภาพทางชีวภาพ การปรับสภาพด้วยความร้อน และการปรับสภาพร่วม ซึ่ง
การปรับสภาพทางเคมี (กรด-ด่าง) เป็นวิธีการปรับสภาพที่มีการสลายของ
โครงสร้ า งได้ ร วดเร็ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การปรั บ สภาพด้ ว ยด่ า งที่ มี
ประสิท ธิ ภ าพ โดยใช้โซเดีย มไฮดรอกไซด์ ที่ ร้อ ยละ 4 [4] ในการทำลาย
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โครงสร้าง ก่อนนำหญ้าที่ผ่านการปรับสภาพแล้วนำไปทำการหมักเพื่อผลิต
ก๊าซชีวภาพในลำดับต่อไป
ของเสียที่นิยมนำมาหมักร่วมกับเศษที่เหลือจากการทำการเกษตร คือ
เศษอาหาร ซึ่งเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบั นเป็นอย่าง
มาก ประเทศไทยซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี มีรายงานว่าปริมาณ
ขยะมูลฝอยกว่า 26.77 ล้านตัน ซึ่ง ในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึงร้อยละ
45-70 ของขยะที่เกิดขึ้น [5] ซึ่งการกำจัดต้องต้องมีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอน
และเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย ทั้งในแง่ของการมาตรฐานการกำจัด และการ
ขออนุญ าตให้ ถูก ต้อ ง การหาพื้ นที่ที่เหมาะสม การเตรีย มพื้นที่ การดูแ ล
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น ในส่วนการ
จัดการขยะของประเทศไทย รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญ หาขยะโดยใช้
แนวคิ ด 3R คื อ Reduce Reuse และ Recycle เพื่ อ เป็ น กรอบและทิ ศ
ทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ หากเราจัดการกับของเสียไม่
ถูกวิธี อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นแหล่งเชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็น
ทำลายทั ศ นี ย ภาพ และเป็ น สาเหตุ ห นึ่ งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกในชั้นบรรยากาศ เพราะขยะอินทรีย์จะปล่อยก๊าซมีเทนที่รุนแรงกว่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 14 เท่า กองขยะที่มีปริมาณขยะอาหารมากจะ
ยิ่งเป็นกองขยะที่ปล่อยมลพิษร้ายแรงที่สุด ดังนั้นการกำจัดของเสียหากใช้
วิธีก ารที่เหมาะสมจะช่ว ยลดปั ญ หาดังกล่ าวได้เป็ นอย่า งดี เศษอาหารมี
องค์ประกอบ เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และยังมีความชื้นสูง เหมาะ
ต่อการนำไปใช้ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
การจั ดการกับ เศษอาหารด้ว ยระบบก๊ าซชี วภาพ จึ งเป็ นทางเลือ กหนึ่ งที่
น่าสนใจ นอกจากจะลดปริมาณเศษอาหารที่เกิด ขึ้ นแล้ว เมื่อ นำไปหมั ก
ร่ว มกั บ หญ้ า เนเปี ย ร์ยั งได้ ก๊ า ซมี เทน โดยก๊า ซมีเทนสามารถนำไปใช้ เป็ น
เชื้อเพลิงหรือนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบหญ้ าเนเปียร์
ก่อนและหลังที่ผ่านการปรับสภาพทางเคมีด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์หมักร่วมกับเศษอาหาร ที่อัตราส่วน 25ต่อ75 [6-7] โดยศึกษาปริมาณ
ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน
การเพิ่ ม มู ลค่ า ของหญ้ า เนเปี ย ร์ โดยสามารถใช้ เป็ น วัตถุ ดิ บ ในการผลิ ต
พลังงานทดแทนในอนาคต

2. อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน
2.1 อุปกรณ์และวัสดุหมัก
ถังหมักก๊าซชีวภาพทำจากอะคริลิคใสรูปทรงกระบอก ปริมาตร 1.5
ลิตร ขนาดเส้ นผ่า นศูน ย์ก ลาง 120 มิล ลิเมตร สูง 240 มิ ลลิเมตร ฝาถั ง
เจาะรูบนแผ่นอะครีริคเพื่อติดตั้งวาว์ล ได้แก่บอลวาล์วขนาด 4 หุนพร้อม
ชุดสายยางและเกจบาร์วัดแรงดัน ที่ตำแหน่งกลางฝาด้านบน โดยสายยาง
จะต่ อ เข้ า กั บ ขวดพลาสติ ก ขนาด 0.6 ลิ ต ร ท้ า ยขวดจะถู ก ตั ด ออก 2.5
เซนติเมตร (นับจากด้านล่าง) นำไปขีดเป็นเส้นวัดระดับ เพื่อใช้ในการวัด
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น ส่วนขอบหน้าแปลนติดประกบประเกนยางสี
ดำ และเจาะรูขนาด 10 มิลลิเมตร จำนวน 6 รู พร้อมยึดน็อตโดยรอบเพื่อ
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ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพภายในถังหมัก ด้านล่างเป็นหน้าแปลน
ติดตายด้วยการเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ชุดถังหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 ลิตร

วัสดุหมักที่ใช้ในการหมักจะประกอบไปด้วย 1) หญ้าเนเปียร์ สายพันธุ์
ปากช่องหนึ่ง เป็นหญ้าสดที่ใช้หญ้าส่วนลำต้น และใบ 2) เศษอาหาร ที่ได้
จากการรวบรวมจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยวัสดุหมักทั้งที่นำมาใช้ในการหมัก ก๊าซชีวภาพจะมีอัตราส่วน 25
ต่อ 75 โดยมี สัดส่ว นดังนี้ หญ้ าเนเปี ยร์ 2.25 กิโลกรัม เศษอาหาร 6.75
กิ โลกรั ม โดยน้ ำ หนั ก และทำการผสมให้ เข้ า กั น ซึ่ งวั ส ดุ ห มั ก ที่ ได้ จ ะมี
น้ำหนัก 0.9 กิโลกรัม

รูปที่ 2 หญ้าเนเปียร์ สายพันธุ์ปากช่องหนึ่ง
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2.2
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ในการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการปรับสภาพ
หญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมักร่วมกับเศษอาหาร
มีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้
2.2.1 จัดทำชุดถังหมักก๊าซชีวภาพ ดังรูปที่ 1 และก่อนทำการหมักก๊าซ
ชีวภาพทำการตรวจสอบรอยรั่วในจุดต่าง ๆ โดยการใช้น้ำสบู่ทาในส่วนที่
เป็นข้อต่อต่าง ๆ หรือในจุดอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีการรั่วซึม จากนั้นอัด ก๊าซ
ไนโตรเจนเข้าไปในขวดหมัก หากมีรอยรั่วฟองของน้ำสบู่ที่ทาไว้จะขยายตัว
2.2.2 รวบรวมวัสดุหมัก โดยเศษอาหารนำไปแยกส่วนที่เป็นกระดูกไม้
จิ้มฟัน กระดาษชำระ และวัสดุอื่น ๆ ที่ย่อยสลายยากออกก่อน แล้วนำไป
ปั่นให้ละเอียด และใช้หญ้าส่วนลำต้น และใบ ที่ถูกบด ตัดแล้ว ให้มีขนาด 5
มิลลิเมตร นำมาตากแดด เป็นเวลา 3 วัน (เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา) แล้ว
จึงนำไปอบในตู้อ บที่อุ ณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซีย ส เป็ นระยะเวลา 1-2
ชั่วโมง
2.2.3 หญ้าเนเปียร์ที่ทำการปรับสภาพ สามารถปรับสภาพโดยชั่งหญ้า
100 กรัม และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์
ตามความเข้มข้น 4% ละลายในน้ำ 1,000 มิลลิลิตร จากนั้น ผสมหญ้ากับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าด้ว ยกัน นำไปเข้าหม้อนึ่งความดันไอน้ำ
(autoclave) ตามเวลาที่กำหนด ที่ระยะเวลา 0.5 ชั่วโมง และ 1.0 ชั่วโมง
ตามลำดับ ทำการล้างหญ้าด้วยน้ำสะอาดจนมีค่าพีเอชเป็นกลาง แล้วนำไป
อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เมื่ออบเสร็จ
นำหญ้ามาเก็บใส่ไว้ในถุงซิปล้อค
2.2.4 ก่อนทำการหมัก หญ้ าเนเปียร์ทั้งที่ผ่านการปรับ สภาพด้วยด่าง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 4 w/v และไม่ผ่านการปรับ สภาพ พร้อมกับ
เศษอาหาร ที่ ผ่า นการคั ดแยกส่ ว นที่ ย่ อ ยสลายยากออก และปั่ น อย่า ง
ละเอียดแล้ว นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันตามอัตราส่วนหญ้าเนเปียร์ต่อเศษ
อาหาร 25ต่ อ 75 โดยใช้เป็ น อั ตราส่ว นแบบน้ ำ หนั ก ปรับ พี เอชด้ ว ยด่ า ง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เป็น 7.5 ในกรณีที่วัสดุหมักที่คลุกเคล้าแล้ว มีค่าพี
เอชที่ต่ำ กำหนดให้วัสดุหมักในแต่ละชุดมีน้ำหนักสุทธิที่ 900 กรัม ในการ
เติมวัสดุหมักจะเติมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2.2.5 ทำการทดลองหาค่าลิกโนเซลลูโลสก่อนเข้าระบบ โดยวิเคราะห์
เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส (ด้วยวิธีมาตรฐาน TAPPI 203 om-88) และลิกนิน
(ด้วยวิธีมาตรฐาน TAPPI 222 om-88) [8-9]
2.2.6 นำวัสดุหมักที่คลุกเคล้ากันแล้วตามอัตราส่วนต่าง ๆ ใส่ลงในถัง
หมักจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ถังหมักที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ และถังหมักที่ผ่าน
การปรับสภาพด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยทำการหมัก ขนานคู่กันไป
เป็ น ระยะเวลา 45 วั น ในทุ ก ๆ 3 วัน ของการหมั ก จะทำการวิ เคราะห์
ปริมาณก๊าซสะสม, อุณหภูมิ, และความเป็นกรด-ด่าง (pH)

3. ผลการทดลอง
3.1 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ก่อนและหลังการปรับสภาพ
รูปที่ 3 เศษอาหารจากโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื่องจากหญ้าเนเปียร์เป็นกลุ่มลิกโนเซลลูโลสซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3
ชนิดคือ เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน ดังรูปที่ 4 โดยเฉพาะลิกนิน ซึ่ง
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ย่อยสลายได้ยาก เนื่องจากลิกนินเป็นสารอินทรีย์โพลีเมอร์ของฟีนิลโพรเพน
(phenylpropane) และเป็นองค์ประกอบหลักของผนังในเซลล์ของพืช ที่ทำ
หน้าที่ห่อหุ้ มปกป้ องเส้นใยของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเข้าด้วยกันซึ่ง มี
ความคงทนต่อการย่อยสลายมาก ส่งผลให้เป็นตัว ขัดขวางการเข้าไปย่อ ย
สลายของจุลินทรีย์และการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดังนั้นในการหมักเพื่อให้ได้
ก๊าซชีวภาพ จึงทำการแช่ปรับสภาพด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 4 ที่
ระยะเวลา 0.5 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง [3] ดังแสดงผลการทดลองตารางที่ 1
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methanogen ให้ เกิ ด เป็ น ก๊ า ซชี ว ภาพได้ ง่ า ยและมากขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ [2] ดังนั้นจึงเลือกใช้ ห ญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการ
ปรับสภาพด้วยการแช่ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 w/v
เป็ นเวลา 1 ชั่ว โมง ในกระบวนการหมัก ร่วมกับ เศษอาหารเพื่ อ ผลิตก๊า ซ
ชีวภาพ เนื่องจากสามารถสลายพันธะของลิกนินและเฮมิเซลลูโลสได้สูงสุด
โดยสามารถสลายได้ถึงร้อยละ 65.81 และร้อยละ 51.14 ตามลำดับ
3.2 ผลการวิเคราะห์หญ้าเนเปียร์ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพหมัก
ร่วมกับเศษอาหาร
3.2.1 อุณหภูมิ
อุณหภูมิถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการควบคุมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะการเติบโตของจุลินทรีย์ก่อให้เกิด
ความร้อนจากการเผาผลาญปริมาณมาก และยังเป็ นการบ่ งชี้ถึง การย่อ ย
สลายวัตถุดิบโดยจุลินทรีย์ ทำให้อุณหภูมิเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่แสดงถึง
กิจกรรมของจุลินทรีย์ภายในระบบด้วยเช่นกัน จากรูปที่ 5

รูปที่ 4 แผนภาพจุดประสงค์การปรับสภาพเบื้องต้นของวัสดุลกิ โนเซลลูโลส [10]
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ก่อนและหลังการปรับสภาพ

องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ)

การปรับสภาพ
เวลา- ร้อยละความ
เข้มข้น

เซลลูโลส

ไม่ผ่านการปรับสภาพ
0.5 ชั่วโมง , 4 %
1.0 ชั่วโมง , 4 %

36.21
40.15
40.59

เฮมิ
เซลลูโลส
6.64
2.70
2.27

ลิกนิน
15.66
9.38
7.61

อื่นๆ
41.49
47.77
49.53

รูปที่ 5 อุณหภูมิของหญ้าเนเปียร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับสภาพหมักร่วมกับเศษ
จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนการปรับสภาพองค์ประกอบทางเคมี ของ อาหาร

หญ้าเนเปียร์ ซึ่งประกอบไปด้วยเซลลูโลสเท่ากับร้อยละ 36.21 เฮมิเซลลูโลส
เท่ากับร้อยละ 6.64 และมีปริมาณลิกนินเท่ากับร้อยละ 15.66 อื่นๆ ได้แก่
เถ้า สารแทรกต่างๆ [11] เท่ากับร้อยละ 41.49 ซึ่งเมื่อ ทำการปรับสภาพ
หญ้าด้วยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 4 และ
ระยะเวลาที่ ต่า งกั น คือ 0.5 ชั่ ว โมง และ 1.0 ชั่ ว โมง พบว่า ปริม าณของ
เซลลูโลสเพิ่มขึ้นในทุกสภาวะของการทดลองปรับสภาพในสภาวะต่าง ๆ โดย
อัตราการเพิ่ มขึ้ นของเซลลูโลสเท่ากับ ร้อ ยละ 3.94 และ 4.38 ตามลำดับ
และพบว่าปริมาณของเฮมิเซลลูโลส และลิกนินลดลงในทุกสภาวะของการ
ทดลอง โดยเฮมิเซลลูโลสมีอั ตราการลดลงเท่ากับร้อ ยละ 3.94 และ 4.37
ลิก นิน เท่า กับ ร้อ ยละ 6.28 และ 8.05 ตามลำดับ แสดงให้ เห็ นว่าการปรับ
สภาพหญ้ าเนเปี ยร์ด้ว ยวิธีโซเดีย มไฮดรอกไซด์สามารถทำลายพันธะของ
ลิ ก นิ น แ ล ะ เฮ มิ เซ ล ลู โล ส แ ล ะ ล ด ค ว า ม เป็ น พ อ ลิ เม อ ไรเซ ชั น
(Polymerization) ลงได้ ส่งผลให้ ป ริมาณเซลลูโลสเพิ่ มขึ้ น [12] โดยการ
ปรับสภาพเบื้องต้นนี้ทำให้โครงสร้างลิกโนเซลลูโลสอ่อนแอลง และเป็นการ
ทำลายโครงสร้างของผลึก ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวที่เอนไซม์ ในจุลินทรีย์สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ซึ่ ง ทำให้ ง่ า ยต่ อ การย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม

โดยพบว่าอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการหมักมีอุณหภูมิเฉลี่ย อยู่
คงที่ โดยในแต่ละถังหมักมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแต่ละ
ถั ง นั้ น มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั น อยู่ ใ นช่ ว ง 30-35 องศาเซลเซี ย ส มาซึ่ ง ใน
กระบวนการหมัก และปริม าณการผลิต ก๊า ซชีว ภาพขึ้ น กับ การเติบ โตขอ
จุลินทรีย์ภายในระบบ จึงต้องให้ความสนใจที่อุณหภูมิ เพราะอาจทำให้เซลล์
จุลินทรีย์สามารถตายได้ โดยทั้งสองชุดการทดลองนั้นเป็ นอุณหภูมิช่วงเม
โซฟิลิก คือ ทำงานในช่วงประมาณ 20 – 45 องศาเซลเซียส ทำให้แบคทีเรีย
กลุ่ ม มี โ ซฟิ ลิ ก เป็ น กลุ่ ม หลั ก ที่ ส ามารถดำรงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ โดยสำหรั บ
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การทำงานของแบคทีเรียจะต้องอยู่ในช่วง มี
โซฟิลิก ซึ่งเป็นอุณหภูมิทิ่จุลชีพทำงานภายใต้ออกซิเจนต่ำจะทำงานได้ดี โดย
แบคทีเรียจะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ [13]
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3.2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะการ
หมักแบบไร้อากาศ โดยการเติบโตของจุลินทรีย์และกิจกรรมต่างๆ อาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงในพีเอชของวัสดุหมัก ซึ่งระบบจะสามารถทำงานได้ดีในช่วง
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 6.6-7.6 และที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต
ก๊าซชีวภาพ คือระหว่างในช่ วง 7.0-7.2 [14] ดังนั้นค่าความเป็ นกรด-ด่า ง
เริ่มต้น ควรควบคุมไว้ที่ประมาณ 7.2-7.4 ซึ่งสูงกว่าความต้องการภายใน
ระบบเล็กน้อย เนื่องจากในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น จุลินทรีย์จะมี
กระบวนการสร้างกรด (Acidogemesis) ทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ภายใน
ระบบลดลง ซึ่งถ้าหาก pH ลดลงต่ำกว่า 5.0 ก็จะหยุดกระบวนการย่อยและ
การหมัก ทั้งหมด หรือ ก็คือ จุลินทรีย์ห รือ แบคทีเรีย ตาย แบคทีเรีย ที่สร้า ง
มีเทนนั้นอ่อนไหวมากต่อความเป็นกรดเป็นด่าง จากรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าถัง
หมักทั้งสองชุด ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีการลดลงในช่วงแรก โดยพบว่าถัง
หมักหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรับสภาพหมักร่วมกับเศษอาหาร มีการลดลง
และปรับเพิ่มขึ้นของพีเอชได้ดีกว่า เกิดจากการที่เอนไซม์ในจุลินทรีย์สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายต่อการย่อยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลส โดยสาเหตุการลดลงของพี
เอชในระบบช่วงแรก เนื่องจากกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ซึ่ง
เป็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนสารอินทรีย์ที่ซับซ้อน เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมั น อยู่ ในรูป ที่ ไม่ ซับ ซ้ อ นและสามารถละลายได้ ได้ แ ก่ น้ ำ ตาลกลูโ คส
กรดอะมิ และกรดไขมัน และกระบวนการสร้างกรด (Acidogenesis) โดย
ผลผลิตหลักในปฏิกิริยานี้คือ คือ กรดโพรไพโอนิก (Propionic acid) กรด
บิวทิริก(Butyric acid) และสารตั้งต้นโดยตรงของมีเทน (Direct methane
precursors) ได้แก่ กรดอะซีติก (Acetic acid) และก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งส่งผล
ให้พีเอชภายในระบบช่วงแรกนั้นมีการลดลง เพราะเกิดกรดชนิดต่างๆภายใน
ระบบขึ้น และหลังจากนั้น ในช่วงท้ายกระบวนการหมัก ประมาณตั้งแต่ช่วง
วันที่ 20 มีการย่อยสลายไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสลายแอมโมเนีย
ออกมาหรือเอมีน จึงส่งผลทำให้ค่า pH ในระบบเพิม่ ขึ้น [11]
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3.2.3 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม
ปริมาณก๊า ซชีว ภาพสะสมที่ ผลิตได้ จ ากการหมั ก หญ้ าเนเปี ย ร์
ร่วมกับเศษอาหารด้วยอัตราส่วน 25ต่อ75 โดยพบว่าหญ้าเนเปียร์ที่ไม่ผ่าน
การปรับ สภาพด้ว ยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีป ริมาณก๊า ซชีว ภาพสะสม
เท่ากับ 2,330 มิลลิลิตร ในขณะที่หญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยด่าง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 4 ที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง มีปริมาณก๊าซชีวภาพ
สะสม เท่ากับ 3,720 มิลลิ ลิตร ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า หญ้ าเนเปี ยร์ที่ผ่านการ
ปรับสภาพด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 4 ที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง มี
ประสิท ธิภ าพสู งกว่า หญ้ า เนเปี ย ร์ที่ ไม่ ผ่ า นการปรับ สภาพ สู งถึ งร้อ ยละ
37.37 ซึ่งด่ า งโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ จ ะทำให้ ป ริม าณของเซลลู โลสเพื่ ม ขึ้ น
ในขณะที่ปริมาณเฮมิเซลลูโลสและลิกนินลดลง ทำให้จุลินทรีย์สามารถย่อย
สลายและผลิตก๊าซชีวภาพได้ดียิ่งขึ้น [3] ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมของหญ้าเนเปียร์ที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับสภาพ
หมักร่วมกับเศษอาหาร

4. บทสรุป

จากการศึก ษาการเพิ่ ม ศัก ยภาพการผลิต ก๊า ซชีว ภาพด้ ว ยการปรับ
สภาพหญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมักร่วมกับเศษ
อาหาร พบว่าหญ้าเนเปียร์ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพหมักร่วมกับเศษอาหาร มี
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพยู่ ที่ 2,330 มิลลิลิตร และเมื่อหญ้าเนเปียร์ที่
ผ่านการปรับสภาพด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 4 ที่ระยะเวลา 1
ชั่วโมง หมักร่วมกับเศษอาหาร มีศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพยู่ที่ 3,720
มิลลิ ลิตร คิดเป็ น ประสิทธิภ าพเพิ่ มขึ้ นถึ งร้อ ยละ 37.37 แสดงให้ เห็ น ว่า
กระบวนการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 4 ที่
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้ดียิ่ง และเพิ่ม
ประสิทธิภ าพในการย่อ ยสลายชีว มวล ช่ว ยในการกำจั ดลิก นิ นและเฮมิ
เซลลูโลสที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ทำให้ประสิทธิภาพลดลง เพิ่ม
รูปที่ 6 ค่าความเป็นกรด-ด่างของหญ้าเนเปียร์ทไี่ ม่ผ่านและผ่านการปรับสภาพหมัก การเข้าถึงพื้นที่ผิวของจุลินทรีย์ อีกทั้งกระบวนการปรับสภาพเบื้องต้นด้วย
ร่วมกับเศษอาหาร
ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นกระบวนการที่ง่ายไม่ซับซ้อน ทำให้สามารถ
เลือกใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้
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การประเมินประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกั้นเสียงที่ผลิตจากวัสดุไวนิล
The Evaluation Performance Base of the Vinyl Noise Barrier Prototype
ธราดล หงส์อติกุล1,* เกื้อกูล เอี่ยมชูแสง2 นันทวรรณ พิทักษ์พานิช3 และ เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร4
1,2,3,4

กองวิจยั และพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: titharadon@gmail.com

บทคัดย่อ
ปัจจุบันอัตราการขยายตัวของสังคมเมืองกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงขึ้น
พื้นที่ว่างเปล่าได้ถูก พัฒ นาให้ เป็ นที่อ ยู่อาศัย คอนโดมิเนีย ม และอาคาร
สำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงข่ายทางพิเศษ ซึ่ง
การขยายตัว ดังกล่าวทำให้ พื้นที่ โดยรอบทางพิเศษได้รับ ผลกระทบด้า น
มลภาวะทางเสียงจากการจราจรบนทางพิเศษ จึงเป็นที่มาของการกำหนด
มาตรการในการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเพื่อช่วยลดทอนเสีย ง
การจราจรให้ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามในการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงอาจมีการ
เสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพตามอายุ ก ารใช้ ง าน จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง และพัฒนากำแพงกั้นเสียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
สามารถกั้นเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในงานวิจัยนี้จะประเมิน
ประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงที่ได้ออกแบบ
และพัฒนาจากวัสดุไวนิลและใช้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบภายใน ซึ่ง
ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการติดตั้งใหม่และการติดตั้งทดแทนกำแพงกั้น
เสี ย งเดิ ม ที่ เ สื่ อ มสภาพหรื อ ชำรุ ด เสี ย หาย โดยผลจากการประเมิ น
ประสิทธิภ าพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดนี้สามารถลดทอนเสีย งได้
มากกว่ากำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงจากวัสดุแผ่นกระเบื้องและแบบไฟ
เบอร์แผ่นเรียบเดิมที่เคยติดตั้งใช้งาน
คำสำคัญ: กำแพงกั้นเสียง, สะท้อนเสียง, มลภาวะทางเสียง

Abstract
In the present, the growth rate of urban society in Bangkok
is increasing. Some space had developed to be a residence,
condominium and office building. Especially, there are so many
of residence around an expressway area. Which had been
affected the sound pollution from the traffic on expressway. It
was important to specify preventive measurement policy in
order to reduce the noise pollution from the traffic by using
“noise barrier”. However, the noise barrier that was installed
on expressway previously was deteriorated by lifetime.
Therefore, It is always needed an efficiency evaluation,

improve and develop the noise barrier for an over standard. In
this research, it is about the efficiency evaluation of the noise
barrier reflection panel type that it was designed and
developed by using materials from vinyl and natural rubber. It
was improved the quality to be stronger, resistance to the
environment, suitable for a new installation and replacement
and easy to maintenance, so that the noise pollution can be
reduced by the noise barrier from the traffic on expressway
efficiently. An efficiency evaluation results show that, the noise
barrier reflection panel type which made from vinyl and
natural rubber materials can be reduced the noise pollution
more than the noise barrier reflection panel type which made
from fibre cement (Onduline) and fibre materials that installed
previously.
Keywords: Noise Barrier, Reflection Panel, Noise Pollution

1. บทนำ
จากปัญหามลภาวะทางเสียงที่มีสาเหตุมาจากการจราจรในทางพิเศษที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ทางพิเศษ จึงจำเป็นต้อง
มีก ารกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบจากปั ญ หาดังกล่าวด้วยการ
ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษในบริเวณพื้นที่ชุมชน โดยปัจจุบันกำแพง
กั้ น เสี ย งที่ ติ ด ตั้ งบนทางพิ เศษมี ห ลายรูป แบบและใช้ วัส ดุ ที่ แ ตกต่ า งกั น
เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ การใช้ งานในแต่ละสภาพแวดล้อ มและสามารถลด
ผลกระทบด้านเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
งานศึกษานี้เป็น การพัฒนาต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสีย ง
โดยพัฒนาขึ้นจากวัสดุที่มีส่วนประกอบของพลาสติกพอลิเอทิลีน หรือ พีวีซี
และใช้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติผ่านตามข้อกำหนดของ
กำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
การใช้ยางพาราในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับ
ใช้ในการติดตั้งใหม่และการติดตั้งทดแทนกำแพงกั้นเสียงเดิมที่เสื่อมสภาพ
หรือ ชำรุดเสียหาย ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
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2) เพิ่มความหลากหลายของวัสดุกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนากำแพงกั้นเสียง
ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

3. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของกำแพงกั้นเสียง

รูปที่ 1 ต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง

รูปที่ 2 กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบเดิมที่เคยติดตั้ง
ในการทดสอบประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการกั้นเสียงจะทดสอบ
โดยการติดตั้งอุ ปกรณ์ เพื่อ ตรวจวัดระดับเสียงที่ สามารถลดทอนได้ โดย
เปรียบเทียบระหว่างการตรวจวัดเสีย งบริเวณที่ไม่มีก ารติดตั้งกำแพงกั้น
เสียง และบริเวณที่ติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียง โดยอ้างอิงวิธีการทดสอบ
FHWA Highway Noise Barrier Design Handbook February 2000 [1]

3.1 ชนิดของกำแพงกั้นเสียง
กำแพงกัน้ เสียง ใช้เพื่อป้ องกันเสียงจำกแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุด
รับเสียง โดยอำศัยหลักของกำรกัน้ เสียงให้ส่งผ่ำนกำแพงออกไปน้อย
ที่สุด ดังนัน้ กำรกัน้ เสียงจะขึ้นอยู่กบั ชนิดของวัสดุท่ีใช้กนั ้ และควำม
หนำของวัสดุนนั ้ ๆ โดยกำแพงกัน้ เสียงจะต้องหนำพอที่จะกัน้ คลื่นเสียง
ไม่ให้ทะลุผ่ำนได้ เนื่องจำกปั จจัยในกำรออกแบบมีผลต่อกำรออกแบบ
ควำมหนำของกำแพง
การติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ
ด้านเสียงจากการจราจรบนทางพิเศษสู่อาคารที่พักอาศัยและชุมชนที่อยู่ใน
บริเวณรอบทางพิเศษ โดยการติดตั้งต้องคำนึงถึงรายละเอี ยดของวัสดุที่ใช้
จะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถแบ่งประเภท
ของกำแพงกั้นเสียงตามคุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 กำแพงกั้นเสียงชนิดดูดซับเสียง (Absorption Panel)
กำแพงกัน้ เสียงชนิดนี้ใช้วสั ดุดูดกลืนเสียงบรรจุอยู่ภำยใน ซึ่งเมื่อ
เสีย งมำกระทบกำแพงจะถูกดูดกลืน เสีย ง และป้ องกันเสีย งทะลุ ผ่ำน
กำแพงไป ประโยชน์คอื ช่วยป้ องกันเสียงออกไปภำยนอกและช่วยลด
เสีย งที่อ ยู่ภ ำยใน ก ำแพงกัน้ เสีย งชนิ ด นี้ จ ะนิ ย มใช้ในโรงงำน หรือ
โรงไฟฟ้ ำ วัสดุดูดกลืนเสียงส่วนใหญ่จะมีควำมบอบบำงซึ่งไม่ทนทำน
ต่อสภำพภำยนอก (ปั จจุบนั ในเมืองไทยนิยมใช้ใยแก้วกับใยหินเป็ นตัวดูด
เสียง) ดังแสดงในรูปที่ 3

2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ

วัสดุ Metal Sheet

วัสดุ Metal Sheet

วัสดุ Glass Reinforced Cement

วัสดุ Fiberglass Reinforced
Plastic

2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อ ศึกษาและพัฒ นาต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อ นเสีย งที่
ผลิ ต จากพลาสติ ก พอลิ เอทิ ลี น หรื อ พี วี ซี และใช้ ย างพารามาเป็ น
ส่วนประกอบ
2) เพื่อประเมินประสิทธิภ าพ และเปรียบเทียบคุณสมบัติกำแพงกั้น
เสียงชนิดสะท้อนเสียงที่ผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

รูปที่ 3 กำแพงกั้นเสียงชนิดดูดซับเสียง (Absorption Panel)

1) สามารถประเมินประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของต้นแบบกำแพงกั้น
เสียงที่ได้พัฒ นาขึ้น เพื่อพิจ ารณาถึงความเหมาะสมในการติดตั้งต้นแบบ
กำแพงกั้นเสียงสำหรับใช้งานทดแทนกำแพงกั้นเสียงเดิมที่มีการเสื่อมสภาพลง
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3.1.2 กำแพงกั้นเสียงชนิดกระจายเสียง (Dispersive Panel)
กำแพงกั้น เสี ย งชนิ ดกระจายเสีย งและชนิ ดสะท้ อ นเสีย งมี ห ลัก การ
ทำงานใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันที่รูปแบบการออกแบบการตกกระทบ
ของเสียง โดยที่กำแพงกั้นเสียงชนิดกระจายเสียงจะใช้วัสดุที่มีผิวมันขรุขระ
เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพในการกระจายเสียงที่ดี ซึ่งการทำงานของกำแพง
ประเภทนี้คือ พยายามป้องกันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดรับเสียง
โดยทำให้เสียงเกิดการสะท้อนกลับเมื่อเสียงตกกระทบบนพื้นผิวของกำแพง
ไปยังทิศทางที่ กำหนด เพื่อ ป้ อ งกันเสียงที่ท ะลุผ่านตัวกำแพงไป (เกณฑ์
ทั่วไปคือเมื่อเสียงผ่านกำแพงไปแล้วความดังจะต้องลดลงอย่างน้อย 25 เดซิ
เบล) โดยทั่วไปในการออกแบบจะนิยมออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมเพื่อให้เกิด
การสะท้อ นเสียงไปในทิศทางที่ไม่ทำให้ เสีย งเกิดการสะท้อนแล้ว กลับมา
รวมกันอีก ซึ่งเป็นชนิดที่นิยมใช้บนทางพิเศษ ดังแสดงในรูปที่ 4

วัสดุ Glass Reinforced Cement

วัสดุ Fiberglass Reinforced Plastic

รูปที่ 4 กำแพงกั้นเสียงชนิดกระจายเสียง (Dispersive Panel)
3.1.3 กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง (Reflection Panel)
กำแพงกั้ น เสี ย งชนิ ด นี้ จ ะใช้ วั ส ดุ ที่ มี ผิ ว เรี ย บมั น เพื่ อ ช่ ว ยให้ มี
ประสิทธิภาพในการสะท้อนเสียงที่ดี เพื่อป้องกันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง
ไปยังจุดรับเสียง โดยอาศัยหลัก ของการกั้นเสียงให้ส่งผ่านกำแพงออกไป
น้อยที่สุด ดังนั้นประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของกำแพงจึงขึ้นอยู่กับชนิด
ของวัสดุ ที่ใช้ กั้นเสีย ง และความหนากำแพง ซึ่ งขึ้ น อยู่กั บ การออกแบบ
กำแพงให้ มี ค วามหนาที่ เพี ย งพอสำหรับ กั้ น คลื่น เสี ย งไม่ ให้ ท ะลุ ผ่ า นได้
ดังแสดงในรูปที่ 5

วัสดุ กระเบื้อง

วัสดุ คอนกรีต

วัสดุ โปร่งใส

วัสดุ เหล็ก

วัสดุ ไฟเบอร์ แผ่นเรียบ

วัสดุ แผ่นหลังคา (Onduline)

รูปที่ 5 กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง (Reflection Panel)
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบประสิทธิภาพของกำแพงกั้นเสียง
การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของกำแพงกั้ น เสี ย งมี ท ฤษฎี ที่ ใช้ เป็ น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพในการกั้นเสียงดังนี้
3.2.1 การพิจารณาการลดลงของระดับเสียง (Insertion Loss, IL)
การติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชนิดต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิด ผลต่างระหว่าง
ระดับเสียงก่อนและหลังการติดตั้งกำแพงกั้นเสียง ซึ่งการติดตั้งกำแพงกั้น
เสียงจะเกิดการสูญเสียระดับเสียง เนื่องจากพลังงานเสียงจะถูกดูดซับเสียง
โดยวัสดุ หรือ อาจเกิดการหักเหของคลื่นเสียงเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางให้
สูงขึ้นจากพื้น หรือ อาจเกิดจากการสะท้อนเสียง ดังนั้น IL จึงเป็นผลรวม
สุทธิในทุกๆ ด้านของการกั้นเสียงที่ทำให้เกิดการลดระดับเสียงทั้งการดูดซับ
การหักเหและการกระจาย เป็นต้น โดยสามารถหาค่า Insertion Loss ตาม
ทฤษฎี ดังนี้
IL = (LAref + Ledge - LArec )-(LBref - LBrec)
(1)
เมื่อ IL คือ ค่าการลดทอนเสียงที่ตำแหน่งหนึ่งๆ ของผู้รับเสียง (เดซิเบล)
LAref คือ ระดับเสียงอ้างอิงที่ถูกวัดค่าหลังจากติดตั้งกำแพงกั้นเสียง
(เดซิเบล)
LArec คือ ระดับเสียงอ้างอิงจากผู้รับหลังติดตั้งกำแพงกั้นเสียง (เดซิเบล)
LBref คือ ระดับเสียงอ้างอิงที่ถูกวัดค่าก่อนติดตั้งกำแพงกั้นเสียง
(เดซิเบล)
LBrec คือ ระดับเสียงอ้างอิงจากผู้รับก่อนติดตั้งกำแพงกั้นเสียง (เดซิเบล)
Ledgeคือ ตัวประกอบการปรับแก้ (correction factor) ของการหักเห
ของเสียงจากด้านบนของกำแพงกั้นเสียงโดยปกติมีค่า 0.5 เดซิเบล
(LBref - LBrec) เท่ากับ 5 เดซิเบล*
หมายเหตุ กฎตายตัว (rule-of-thumb) สำหรับการประเมินค่าการ
ลดทอนเสีย งของกำแพงกั้นเสียง ระบุ ไว้ว่า ถ้าเส้นทางที่ป ราศจากสิ่งกีด
ขวาง (line-of-sight) หรือ เส้นเสีย งถู กขวางด้ว ยกำแพงกั้นเสีย งระหว่า ง
แหล่งกำเนิดเสียงกับผู้รับเสียง ค่าการลดทอนจะมีค่าเท่ากับ 5 เดซิเบล และ
จะมีค่าเพิ่มขึ้ น 1.5 เดซิเบล ในทุ กๆ ความสูง 1 เมตร เช่นถ้ า ความสูงของ
กำแพงกั้ น เสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น 2 เมตร ค่ า การลดทอนเสี ย งจะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
3 เดซิ เบล เป็ น ต้ น ตามหลั ก วิ ช าการ โดยปกติ ก ำแพงกั้ น เสี ย งจะถู ก
ออกแบบให้มีการลดทอนเสียงอย่างน้อย 10 เดซิเบล อย่างไรก็ตามกำแพง
กั้นเสียงที่มีการออกแบบใช้งานจริงจะสามารถลดทอนเสียงได้ 6 - 8 เดซิ
เบลเท่านั้น นอกจากนี้ค่าการลดทอนเสียงอาจเกิดจากอาคารที่อยู่ระหว่าง
จุ ด กำเนิ ด เสี ย งและจุ ด รั บ เสี ย ง โดยจะมี ค่ า การลดทอนเสี ย งขึ้ น อยู่ กั บ
ช่องว่าง หรือช่องเปิดระหว่างอาคารที่อยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งโดยปกติระดับ
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เสียงจะลดลง 4.5 เดซิเบล ในแถวแรกของอาคาร และจะลดลงอีก 1.5 เดซิ
เบลในแถวถั ดไปของอาคาร จนถึ งค่ าการลดทอนเสี ยงสู งสุ ดที่ 10 เดซิ เบล
อ้างอิงจาก FHWA Highway Noise Barrier Design Handbook [1]

รวมถึงอัตราการถ่ายเทความร้อนในตัวเองต่ำ มาผลิตเป็นผนัง ดังแสดงใน
รูปที่ 6

3.2.2 การวัดค่าการสูญหายของเสียง (Transmission Loss, TL)
การวัดค่าพลังงานเสียง (TL) ที่หายไปเมื่อตกกระทบลงบนกำแพงกั้น
เสียงนี้จะดำเนินการตรวจวัดในภาคสนามตามวิธีใน ASTM E413-04 [2]
ซึ่งเป็นการวัดระดับความดันเสียงด้านหน้าและด้านหลังของกำแพงกั้นเสียง
โดยสามารถคำนวณหาค่า TL ได้ตามสมการ ดังนี้
TL

10SPLs/10

= 10Log10 (10SPLr/10 )
SPLs/10

= 10 [Log10 10
SPL

= 10 [ 10 s Log10 10SPL

= 10[ 10 s 10

SPLr
10

]

10

รูปที่ 6 ส่วนประกอบของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง

(2)
SPLr/10

-Log10 Log10 10

SPLr

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Log10 10]

]

(3)
(4)
(5)

= 10 [SPLs -SPLr ]
(6)
= SPLs -SPLr
(7)
เมื่อ SPLs คือ ระดับความดันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงทางด้านหน้าของ
กำแพงกั้นเสียง, เดซิเบลเอ
SPLr คือ ระดับความดันเสียงตรงตำแหน่งของผู้รับเสียงที่อยู่ด้านหลัง
กำแพงกั้นเสียง, เดซิเบลเอ
หมายเหตุ กำแพงกั้นเสียงจะต้องกั้นเสียงได้อย่างน้อย 5 เดซิเบล และ
หากกำแพงกั้นเสียงสามารถกั้นเสียงได้มากกว่า 20 เดซิเบลถือว่าสามารถ
กั้ น เสี ย งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ FHWA Highway Noise Barrier Design
Handbook February 2000 [1]

4. การออกแบบและการติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิด
สะท้อนเสียง
4.1 การออกแบบต้นแบบกำแพงกั้นเสียง
ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงที่ผลิต
จากวัสดุวัสดุพลาสติกพอลิเอทิลีน หรือ ไวนิล และนำยางพารามาเป็นส่วน
หนึ่งของต้นแบบกำแพงกั้นเสียง เพื่อ เป็ นการสนับ สนุน ผลผลิตและเพิ่ ม
มูลค่าให้แก่ยางพาราภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 โดยกำแพงกั้นเสียงจะมี
ขนาดความยาว 1.96 เมตร ความสูง 2.045 เมตร และหนา 84 มิลลิเมตร
และมีส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้ในต้นแบบกำแพงกั้นเสียงประกอบด้วย 3
ส่วนดังนี้

4.1.2 วัสดุไส้ในผนัง (Fiber Glass) เป็นวัสดุกันเสียงแบบไฟเบอร์
กลาส (Fiber Glass) สำหรับใช้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพในการกันเสียง
โดยมีขนาดความกว้าง 185 มิลลิเมตร ความยาว 1,950 มิลลิเมตร หนา 25
มิลลิเมตร และมีความหน่าแน่น 0.032 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 วัสดุไส้ในผนังของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
4.1.3 วั ส ดุ ย างพารา (Natural Rubber) เป็ น แบบโฟมยางพารา
สำหรับ ใช้เพิ่มประสิทธิภ าพการกั้นเสียง โดยใช้วัตถุดิบ น้ำยางพาราจาก
สหกรณ์ผู้ผลิตในประเทศ นำมาผ่านกระบวนการตีผสมให้เกิดฟองอากาศ
เป็นรูพรุนภายในแผ่นยาง เพื่อลดน้ำหนักของแผ่นกำแพงกั้นเสียง
4.1.4 เหล็กเสริมความแข็งแรงภายในผนัง (Slide Fit) เลือกใช้เหล็กที่
มี ข นาดความหนา 2.0 มิ ล ลิ เมตร โดยชุ บ Hot-Dip Galvanize และมี
รายละเอียดของการติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงดังแสดงในรูปที่ 8 และการยึด
ติดแผ่นกำแพงกั้นเสียงกับเหล็กเสริมภายในผนังดังแสดงในรูปที่ 9

4.1.1 ไวนิล (Vinyl) เป็นวัสดุไวนิลสูตรพิเศษที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้
ในการผลิตประตู หน้า ต่าง มีคุณ สมบั ติทนต่อ สภาพอากาศร้อ นชื้น ของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Extrusion ไร้ปัญหา
การกรอบแตก บิดงอ มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อสภาพการใช้งานสูง
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คอนกรีตขนาด 1/4"x1 3/4" ทุกระยะ 50 เซนติเมตร ให้แน่น ดังแสดงใน
รูปที่ 11
2.1 บากเหลกรอง านทั้ง 2 ด้าน

2.2 ทากาวโพลิเมอร์/ ิลิโคนด้านล่าง

*บากตามขนาด านเหลก
2.3 วางถาดเหลกเข้าตาแหน่งระหว่างเสา

2.4 ยดสกรูคอนกรีต ทุกระยะ 50 ม.

รูปที่ 8 การติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
รูปที่ 11 การยึดติดตั้งเหล็กรองฐานกับเสาเหล็กรูปพรรณ
4.2.3 ทำการหย่อนแผ่นผนังกำแพงกั้นเสียงแผ่นล่าง ตามด้วยแผ่น
ผนังกำแพงกั้นเสียงแผ่นบนลงในตำแหน่งระหว่างเสาเหล็กรูปพรรณที่ได้ทำ
การติดตั้งไว้ ดังแสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 9 การยึดติดแผ่นกำแพงกั้นเสียงกับเหล็กเสริมภายในผนัง
4.2 การติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
4.2.1 เริ่มจากการติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณ จะใช้เหล็ก H-Beam ขนาด
100x100 มิลลิเมตร บนกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ยึดฐานเสา
กับกำแพงคอนกรีตด้วย Bolt ขนาด M12 ยาว 85 มิลลิเมตร และทำการ
ตั้งดิ่งด้านหน้าและด้านหลังด้วยลิ่มพลาสติก ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 การยึดติดกำแพงกั้นเสียง

รูปที่ 12 การหย่อนแผ่นผนังกำแพงกั้นเสียงเพื่อติดตั้งในตำแหน่งระหว่าง
ช่วงเสาเหล็กรูปพรรณ
4.2.4 ทำการยึ ดส่ ว นบนด้ า นหน้ า ของเสาเหล็ ก รูป พรรณ H-Beam
ด้วย Bolt ขนาด M10 ยาว 125 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 การยึดส่วนบนด้านหน้าของเสาเหล็กรูปพรรณด้วย Bolt ขนาด M10

4.2.2 ทำการบากเหล็กรองฐานด้วยเครื่องตัดเหล็ก เพื่อหลบ Plate
เหล็ก ของเสาทั้ง 2 ด้าน ทากาวโพลิเมอร์ห รือ ซิลิโคนที่ด้า นล่างก่อนวาง
เหล็ ก เข้ า ตำแหน่ ง ระหว่ า งเสาเหล็ ก รู ป พรรณแล้ ว ทำการยึ ด ด้ ว ยสกรู
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5. การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงใน
พื้นที่ติดตั้งจริง
5.1 การทดสอบคุณสมบัติของการกั้นเสียงในห้องระบบปิด
การทดสอบคุณสมบัติการกั้นเสียงของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงประเภท
สะท้อนเสียงโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E413-04 [2] และ ASTM E90-04 [3]
ซึ่งทดสอบในห้องระบบปิ ด โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงจากการจำลอง
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียง และที่จุดรับเสียง
ดังแสดงรูปที่ 14 ผลจากการทดสอบ พบว่า
- ที่ ร ะดั บ คลื่ น ความถี่ เสี ย ง 400 Hz ต้ น แบบกำแพงกั้ น เสี ย ง
สามารถลดเสียงได้ 35 เดซิเบล (เอ) (ตามเกณฑ์ ASTM กำแพง
กั้นเสียงต้องลดเสียงได้มากกว่า 25 เดซิเบล (เอ))
- ที่ ระดั บ คลื่ น ความถี่ เสี ย ง 1,000 Hz ต้ น แบบกำแพงกั้ น เสี ย ง
สามารถลดเสียงได้ 46 เดซิเบล (เอ) (ตามเกณฑ์ ASTM กำแพง
กั้นเสียงต้องลดเสียงได้มากกว่า 30 เดซิเบล (เอ)) ดังแสดงในรูปที่ 15

การตรวจวัดระดับเสียงของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงที่ได้ทำการติดตั้งบน
ทางพิเศษ จะใช้เครื่องตรวจระดับวัดเสียงยี่ห้อ Castle dB Air Class 1 และ
ยี่ ห้ อ 01 dB Class 1 ในการตรวจวั ดระดั บ เสี ยงดั งแสดงในรู ป ที่ 17 และ
รูปที่ 18 โดยจะทำการติดตั้ง เครื่อ งตรวจวัดระดับ เสีย งบริเวณที่ไม่มีการ
ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงและบริเวณที่มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียง

การทดสอบฝั่งแหล่งกำเนิดเสียง
การทดสอบฝั่งจุดรับเสียง
รูปที่ 14 การตรวจวัดระดับเสียงจากการจำลองการติดตั้งฝั่งแหล่งกำเนิดเสียง
และฝั่งจุดรับเสียง

รูปที่ 17 การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ไม่มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียง

รูปที่ 16 การตรวจสอบประสิทธิภาพการลดทอนเสียงของกำแพงกั้นเสียงไวนิล

กำแพงกั้นเสียง

‘

รูปที่ 18 การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ติดตั้งกำแพงกั้นเสียง
รูปที่ 15 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิล
5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบกำแพงกั้นเสียงในพื้นที่ติดตั้งจริง
ดำเนินการทดสอบโดยการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ไม่มีการติดตั้ง
กำแพงกั้นเสียงและบริเวณที่มีการติดตั้งต้นแบบกำแพงกั้นเสียง เพื่อทำการ
เปรีย บเที ย บกรณี ที่ มี ก ำแพงกั้ น เสี ย งและไม่ มี ก ำแพงกั้ น เสี ย งเฉลี่ ย 24
ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 16 ซึ่งอ้างอิงวิธีการทดสอบจาก FHWA Highway
Noise Barrier Design Handbook [1]

ในการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกั้น
เสียง จะทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 2
จุด ได้แก่ บริเวณด้านหลัง ต้นแบบกำแพงกั้นเสียง และบริเวณที่ไม่ติดตั้ง
กำแพงกั้นเสียงเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง
ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง
- กรณีที่ไม่มีกำแพงกั้นเสียงมีค่าเท่ากับ 77.8 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่า
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้
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-

กรณีมีกำแพงต้นแบบกำแพงกั้นเสียงมีค่าเท่ากับ 66.3 เดซิเบล
(เอ) ซึ่งมีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ โดยค่ ามาตรฐาน
ระดับ เสีย งทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [4] กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ต้นแบบกำแพงกั้น
เสียงสามารถลดเสียงได้เฉลี่ย 11.5 เดซิเบล (เอ) คิดเป็นร้อยละ 14.78 ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงของกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
แบบกระเบื้อง
ไม่ติดตั้งกำแพงกัน้
เสียง
ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
ค่าเฉลีย่ 3 วัน
ค่ามาตรฐาน
Leq 24 hr

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัด ระดับ เสีย งของต้นแบบกำแพงกั้น เสีย งชนิ ด
สะท้อนเสียงแบบไวนิล
ไม่ติดตั้งกำแพง
กั้นเสียง
ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
ค่าเฉลีย่ 3 วัน
ค่ามาตรฐาน
Leq 24 hr

78.0
77.8
77.6
77.8

ต้นแบบกำแพงกัน้ เสียงชนิดสะท้อนเสียง
แบบไวนิล
ประสิทธิภาพการ
ค่าระดับเสียง
ลดลงของระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
(ร้อยละ)
66.7
14.48
66.2
14.91
66.1
14.82
66.3
14.78
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70 เดซิเบล (เอ)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงของกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
แบบแผ่นเรียบ (Fiberglass Reinforce Plastic, FRP)
ไม่ติดตั้งกำแพงกัน้
เสียง

70 เดซิเบล (เอ)

ในกรณีที่พิจารณาประสิทธิภาพของกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียง
โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นแบบกำแพงกั้นเสียงที่ผลิตจากไวนิล กับ แบบ
กระเบื้อง และแบบแผ่นเรียบ (Fiberglass Reinforce Plastic, FRP) ซึ่งใช้
งานบนทางพิเศษในปัจจุบัน พบว่า
- กำแพงกั้ น เสี ย งแบบกระเบื้ อ ง(ความหนา 10 เซนติ เมตร)
ตรวจวัดค่าระดับเสียง ณ หลังกำแพงกั้นเสียงเท่ากับ 67.8 เดซิ
เบล (เอ)
- กำแพงกั้นเสียงแบบแผ่นเรียบ (Fiberglass Reinforce Plastic,
FRP) (ความหนา 15 เซนติเมตร) ตรวจวัดค่าระดับเสียงณ หลัง
กำแพงกั้นเสียงได้เท่ากับ 69.6 เดซิเบล (เอ)
ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ โดยค่ามาตรฐานระดับ เสีย ง
ทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [4]
กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และเมื่อเปรียบเทียบการลดลงของเสียง
กรณีที่ไม่มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงและกรณีเดิมที่ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงแต่
ละแบบ พบว่า กำแพงกั้นเสียงแบบกระเบื้องสามารถลดเสียงได้เฉลี่ย 10.0
เดซิเบล (เอ) คิด เป็ นร้อ ยละ 12.85 และกำแพงกั้ นเสีย งแบบแผ่นเรีย บ
(Fiberglass Reinforce Plastic, FRP) สามารถลดเสีย งได้เฉลี่ย 8.2 เดซิ
เบล (เอ) คิดเป็นร้อยละ 10.54 ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

78.0
77.8
77.6
77.8

กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบ
กระเบื้อง
ประสิทธิภาพการ
ค่าระดับเสียง
ลดลงของระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))
(ร้อยละ)
67.9
12.95
67.8
12.85
67.6
12.89
67.8
12.85

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
ค่าเฉลีย่ 3 วัน
ค่ามาตรฐาน
Leq 24 hr

กำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบ FRP

ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))

ค่าระดับเสียง
(เดซิเบล (เอ))

78.0
77.8
77.6
77.8

69.7
69.6
69.5
69.6

ประสิทธิภาพการ
ลดลงของระดับเสียง
(ร้อยละ)
10.64
10.54
10.44
10.54

70 เดซิเบล (เอ)

6. บทสรุป
จากการพัฒนาออกแบบต้นแบบกำแพงกั้นเสียงชนิดสะท้อนเสียงแบบ
ไวนิล (Vinyl Noise Barrier) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือชนิดและความหนาของ
วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตต้นแบบกำแพงกั้นเสียง เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่าง
หนึ่งในการพิจารณาออกแบบ เนื่องจากกำแพงกั้นเสียงที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องมีความหนาที่เพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐาน สามารถป้องกัน
คลื่นเสียงดังกล่าวไม่ให้ทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของกำแพงกั้นเสียงได้
ผลจากการประเมิน ประสิท ธิภ าพของต้น แบบกำแพงกั้น เสี ย งชนิ ด
สะท้ อ นเสีย งแบบไวนิล (Vinyl Noise Barrier) จะเห็ นได้ว่า สามารถลด
ผลกระทบด้านระดับเสียงที่เกิดจากการจราจรบนทางพิเศษได้เป็นอย่างดี
โดยมีป ระสิทธิภ าพการลดทอนเสียงที่ดีกว่ากำแพงกั้นเสียงแบบสะท้อ น
เสี ย งแบบเดิ ม ที่ เคยติ ดตั้ งร้อ ยละ 3.78 และมี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐาน
กำหนดไว้ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [4]
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การประเมินด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับรูปแบบการควบคุมทางแยกภายในสถานศึกษา
Energy and Environmental Assessment for Intersection Design Control
in University Campus
ชญาดา รวิวรรณ1 และ นพดล กรประเสริฐ2,*
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
*Corresponding author; E-mail address: r.chayadaa@gmail.com

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนนส่งผลให้เกิดการความ
สูญเสียพลังงานและผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกในเขตสถานศึกษาที่มีการใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก การออกแบบและควบคุมการจราจร
บริเวณทางแยกที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้สภาพการจราจรคล่องตัว
ลดความล่าช้าในการเดินทางแล้ว ยังจะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและ
มลพิษ ทางอากาศ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการออกแบบควบคุมทาง
แยกรู ป แบบต่ า ง ๆ ภายในสถานศึ ก ษา การศึ ก ษานี ้ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคและแบบจำลองการปล่อยมลพิษ ทาง
อากาศ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางและ
มลภาวะทางอากาศของรูปแบบการควบคุมทางแยก 4 รูปแบบ ได้แก่ (1)
ทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร (2) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญ ญาณไฟ
จราจรแบบ 2 จังหวะ (3) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 4
จังหวะ และ (4) ทางแยกรูปแบบวงเวียน ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้สภาพ
การจราจรเดี ย วกั น รู ป แบบการควบคุ ม ทางแยกต่า ง ๆ จะก่ อ ให้เกิด
ผลกระทบด้านการใช้พลังงานและมลภาวะทางอากาศในปริมาณที่แตกต่าง
กัน การออกแบบควบคุมทางแยกที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนนและต่อชุมชนมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
คำสำคัญ:

การจราจรติดขัด, พลังงาน, มลพิษทางอากาศ, แบบจำลอง
การจราจร

Abstract
Nowadays, traffic congestion contributes to energy
depletion and air pollution problems. Specifically, in university
communities where the share of private vehicle is high, the
problem of traffic congestion generally occurs at intersections.
Proper intersection design control can reduce traffic congestion,
travel delays, and energy consumption and emission. The
purpose of this study is to compare the energy and

environmental efficiency of various intersection design control
strategies within the university campus. This study applied the
microscopic traffic simulation model and air emission model to
analyze the energy consumption and emission associated with
4 intersection design control options including ( 1) unsignalized
intersection; (2) signalized intersection with 2 signal phases; ( 3)
signalized intersection with 4 signal phases; and (4) roundabout.
The results showed that under the same traffic conditions
intersection design control would affect energy consumption
and emission differently. Therefore, selecting a proper
intersection design control will result in sustainable benefits for
both road users and university communities.
Keywords: Traffic Congestion, Energy, Emission, Traffic
Simulation Model

1. บทนำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัย ชื่อดังทางภาคเหนือ มีเนื้อที่
ประมาณ 2,000 ไร่ ปัจจุบันมีนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด 44,650 คน
ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งอยู่ด้วย จากจำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และจำนวนผู้ที่สัญจร
ผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยจำนวนมากนั้น ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
ส่งผลให้เกิดความสูญ เสียพลังงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ ม โดย
ปัญหาการจราจรติดขัดส่วนใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยจะเกิดบริเวณทางแยก
คณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้า-ออก
มหาวิทยาลัย และเชื่อมต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังนั้น ทางแยกดังกล่าวควรมี การออกแบบและควบคุมการจราจรบริเ วณ
ทางแยกที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้สภาพการจราจรคล่องตัว ลดความล่าช้าใน
การเดินทางแล้ว ช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและมลพิษทางอากาศ
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมสำหรับการออกแบบควบคุมทางแยกรูปแบบต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคและ
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แบบจำลองการปล่อ ยมลพิษ ทางอากาศ PTV VISSIM สำหรับ วิเคราะห์
(4) ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)
ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางและมลภาวะทางอากาศของ
(5) ฝุ่นละออง (Suspended Particulate Matter : SPM)
รูปแบบการควบคุมทางแยกประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการวางแผน
(6) ควันดำและควันขาว
และเสนอแนวทางการออกแบบควบคุม ทางแยกที่เหมาะสมจะก่อให้เกิด 2.3 ลักษณะทางแยก
ประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและต่อชุมชนมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
ทางแยกสามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ตามการควบคุมจราจร คือ
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทางแยกแบบมีสัญญาณไฟ และทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟ [3]
2.3.1 ทางแยกแบบมีสัญญาณไฟจราจร
2.1 ผลกระทบจากการจราจรติดขัด
ความจำเป็ นของการมี สั ญ ญาณไฟจราจรบนทางแยกเนื ่ อ งจากช่ว ยลด
ปัญหาการจราจรติดขัด เป็นปัญ หาที่สำคัญ ลำดับต้น ๆ ที่ทวีความ
อุบัติเหตุจากการลดจำนวนการตัดกันของกระแสดจราจร เพิ่มความจุทาง
รุนแรงมากเป็นลำดับ ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เ พิ่มสูงขึ้น โดย
แยกจากการเพิ่มอัตราการไหลของกระแสจราจร ซึ่งรูปแบบการจัดสัญญาณ
ผลกระทบที่เกิดจากการจราจรติดขัดนั้น ประกอบไปด้วย
ไฟจราจรจะคำนึงถึงตัวแปรสำคัญ 4 ประการ คือ ความเร็ว (Speed),
• ผลกระทบต่ อ เวลาในการเดิ น ทาง ความล่ า ช้ า ในการเดิ น ทาง
ความยาวรอบสั ญ ญาณไฟ (Cycle Length), ระยะห่ า งระหว่ า งแยกติด
เนื่องจากความแออัดของการจราจรเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้
สั ญ ญาณไฟจราจร และประสิ ท ธิ ภ าพของรอบสัญ ญาณ (Efficiency of
ถนนที่นำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงกับผู้ใช้ถนน
Progression) โดยทางแยกสัญญาณไฟสามารถแบ่งลักษณะทางแยกเพื่อใช้
• ผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสั มพันธ์โดยตรงระหว่าง
พิจารณาออกแบบสัญญาณไฟ ดังนี้
ความแออัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมแย่ลง
• ทางแยกเดี ่ ย ว (Isolated Signal) : การออกแบบสั ญ ญาณไฟ
เมื่อปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น ยานพาหนะแต่ละคันใช้เวลานาน
บริเวณทางแยกเดี่ย วจะต้อ งพิจ ารณาตัว แปรต่า ง ๆ คือ รอบ
บนถนนสร้ า งความร้ อ นและมลพิ ษ ทางอากาศมากขึ ้ น และ
สัญ ญาณไฟ (Cycle Time), จังหวะสัญ ญาณ (Signal Phasing)
ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
และระยะเวลาไฟเขียว (Split)
• จากการใช้พลังงานก่อให้เกิดมลพิษในบรรยากาศจากการใช้น้ำมัน
• กลุ ่ ม ทางแยก (Signal Group) : ทางแยกในเมื อ งมั ก มี ล ั ก ษณะ
ดังนี้ สารตะกั่วจากน้ำมันเบนซิน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์
กระจุก ตัว ทำให้จ ำเป็นต้อ งจัดการร่ว มกัน เป็ นกลุ่ มสั ญ ญาณ
ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน และควันเสียที่ปล่อยออกมาจาก
(Signal Group) เพื่อ ให้เกิดการต่อ เนื่อ งของไฟกระแสจราจร
เครื่องยนต์ เนื่องจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ [1]
(Progression) หรือลดโอกาสที่จะเกิดการติดขัดของทางแยก
• ผลกระทบต่ อ ปั ญ หาความปลอดภั ย ความปลอดภั ย คื อ การ
2.3.2 ทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ประนีประนอมของการเคลื่อนไหว เมื่อการจราจรมีความแออัด
รูปแบบโดยทั่วไปของทางแยกลักษณะนี้ คือ การใช้ป้ายหยุด (Stop
มากเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยและ
Sign) หรือป้ายให้ทาง (Yield Sign) เพื่อกำหนดทางหลักและทางรองให้แก่ผู้
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากปริมาณยานพาหนะที่เพิ่ม
ขับขี่ในแต่ละทิศทางเคลื่อนที่ผ่านทางแยกได้อย่างปลอดภัย ในบางกรณีที่ไม่
มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการขัดแย้งของกระแสจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
สามารถติดตั้งป้ายในตำแหน่งที่สังเกตได้ง่าย อาจใช้การทางสีบนผิวจราจร
ตามมา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แทนได้
การดำเนินชีวิตอีกด้วย
การออกแบบทางแยกให้ปลอดภัย ควรคำนึงถึงระยะการมองเห็นของผู้
2.2 มลพิษทางอากาศ
ขับขี่บนทางหลัก และทางรอง โดยจะต้องสามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน
ในบริเวณที่ใกล้ถนนที่มีการจราจรติดขัด จะมีปัญหามลพิษทางอากาศที่ เพื่อให้สามารถชะลอรถจนถึงหยุดเพื่อให้รถเคลื่อนผ่านจุดตัดไปได้อย่าง
รุนแรงกว่า ในบริ เวณที่ มีก ารจราจรคล่ อ งตัว สารมลพิษ ที่ ระบายเข้ า สู่ ปลอดภัย ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งกีดขวางบริเวณใกล้ทางแยกที่ทำให้ผู้ขับขี่
บรรยากาศที ่ เ กิ ด จาก การคมนาคมขนส่ ง มลพิ ษ ทางอากาที ่ เ กิ ด จาก มองเห็นรถของรถที่เคลื่อนผ่านมาอีกฝั่งในระยะที่สั้นลง จะต้องยืดระยะจาก
ยานพาหนะมีที่มาของจากส่วนใหญ่ ๆ คือ การเผาไหม้ข องเชื้อ เพลิงใน ผู้ขับขี่จนถึงจุดตัดทางแยกที่มองเห็นรถที่เคลื่อนผ่านมาอีกฝั่งโดยพ้นสิ่งกีด
เครื่องยนต์ และการระเหยของเชื้อเพลิง มลพิษที่ถูกปล่อยออกมาในอากาศ ขวางไปแล้ว
สวนใหญ่จะมาจากการระบบไอเสีย จากการผลไหม้ภายในเครื่อ งยนต์ที่ไม่ 2.4 สัญญาณไฟจราจร
สมบู ร ณ์ โดยมลพิ ษ ที ่ เ กิ ด จากยานพาหนะที ่ ใ ช้ น ้ ำ มั น เป็ น เชื ้ อ เพลิ ง
สัญญาณไฟจราจร คือ เครื่องหมายจราจรที่ใช้ควบคุมการเคลื่ อนที่ของ
ประกอบด้วย [2]
ยานพาหนะโดยการเปลี่ยนสีไฟ สัญญาณไฟจราจรทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
(1) ควบคุมไม่ให้เกิดความขัดแย้งของการเคลื่อนที่ของจราจร
(2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดร์ออกไซด์ (SO2)
(2) เพื่อช่วยให้กระแสจราจรไหล่คล่องตัวมากขึ้น
(3) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
(3) เพื่อควบคุมการจราจรบริเวณทางข้ามรถไฟและสะพานเปิด-ปิด
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การพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จะพิจารณาจาก
ปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยก จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนคนข้ ามถนน และ
โครงข่ายถนน ในกรณีที่พิจารณาจากจำนวนปริมาณการเข้าสู่ทางแยก จะ
พิจารณาจากเกณฑ์ในการติดตั้งสัญญาณไฟจารจร [4] ได้แก่
• ปริมาณจราจรในช่วงเร่งด่วนบนทางสายหลัก (รวม 2 ทิศทาง)
เท่ากับ 900 คัน/ชั่วโมง หรือมากกว่า
• ปริมาณจราจรในช่วงเร่งด่วนบนทางสายรอง (ทิศทางที่ มีปริมาณ
จราจรสูงกว่า) เท่ากับ 100 คัน/ชั่วโมง หรือมากกว่า
การคำนวณคำนวณรอบสัญญาณไฟจราจร (Cycle time) และการแบ่ง
จังหวะสัญญาณ (Signal split) ตามทาง Webster ได้เสนอแนะสมการที่ใช้
ในการคำนวณค่ารอบสัญญาณที่เหมาะสมที่สุดสามารถคำนวณได้ในสมการ
ที่ (1)
C=

1.5L+5
1.0-Y
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ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการสร้างวงเวียน จะแตกต่างกับ
การวิเคราะห์ทางแยก โดยการวิเคราะห์วงเวียนจะใช้การวิเคราะห์การไหล
จองปริ ม าณจราจรแบบวงกลม ( Entry/Circulating Flow Diagram)
ในขณะที่การวิเคราะห์ทางแยกจะใช้การวิเคราะห์ปริมาณจราจรตามทิศทาง
ของทางแยก (Turning Movement Diagram) [6]
การออกแบบวงเวียนและการก่อสร้างวงเวียนนั้น ขนาดและจำยวนช่อง
จราจรต้องออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งสำนักส่งเสริมการพัฒนาทาง
หลวงท้อ งถิ ่น กรมทางหลวงชนบท ได้ใ ห้แ นวทางเบื้ อ งต้ นสำหรับ การ
ออกแบบทางเรขาคณิตของวงเวียน ดังแสดงในตารางที่ 1 [7]
ตารางที่ 1 แนวทางเบื้องต้นสำหรับออกแบบทางเรขาคณิต

(1)

ขนาดของวงเวียน
ความเร็วสูงสุดเข้าสู่วงเวียน (กม./ชม.)
จำนวนช่องจราจร
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก (เมตร)
ปริมาณจราจรสูงสุดเข้าสู่วงเวียน (คัน/ชม.)
ปริมาณจราจรสูงสุดในวงเวียน (คัน/ชม.)

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
25
30
40
1
1-2
2
> 20
20-40
> 40
1,200
2,400
> 2,400
1,800
3,400
> 3,400

โดยที่ C คือ รอบสัญ ญาณไฟที ่เหมาะสมที่ สุด (วินาที) , Y คือ ค่า
ปริมาณจราจรต่อความจุวิกฤตทางแยก และ L คือ เวลาที่สูญเสียในหนึ่ง
รอบสัญญาณ ซึ่งรวมเวลาที่สูญเสียช่วงออกตัวของจังหวะไฟเขียว และเวลา
2.6 แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค PTV VISSIM
ช่วงไฟแดงและแดงบางส่วนที่ไม่ถูกใช้ในการเคลื่อนที่ของยวดยาน (วินาที)
โปรแกรม PTV VISSIM เป็นแบบจำลองสภาพการจราจรที่พัฒนาขึ้น
ท้ายที่สุด เมื่อได้ความยาวรอบสัญญาณที่เหมาะสมแล้ว จึงทำการคำนวณ
ความยามจังหวะสัญญาณให้กับแต่ละเฟส (Split) โดยใช้การจัดสรรตาม โดยบริษัท PTV ประเทศเยอรมัน ถือเป็นแบบจำลองที่ได้รับความนิยมกัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จุดเด่นของแบบจำลองนี้ คือ ความสามารถใน
สัดส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของแต่ละทิศทางอย่างเท่าเทียมกัน [5]
การจำลองสภาพการจราจรในเขตเมืองที่มีรูปแบบการเดินทางหลายรูปแบบ
2.5 ทางแยกรูปแบบวงเวียน
ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร รถไฟ และคนเดิน
วงเวียนเป็นรูป แบบหนึ่งของการจัดการการตัดกระแสจราจร โดยมี เท้ า ความยื ด หยุ ่ น ในการปรั บ แก้ ค ่ า ตั ว แปรพื ้ น ฐานให้ สอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายในการลดจำนวนทิศทางของการตัดกระแสจราจร โดยการปรับทิศ พฤติกรรมการเดินทาง และความสามารถในการแสดงผลของแบบจำลอง
ทางการเคลื่อนผ่านของยวดยานเป็นวงกลม ทำให้เกิดการตัดกันเพียงทิศทาง เป็นภาพเคลื่อนไหวสามมิติ โปรแกรม PTV VISSIM เป็นแบบจำลองในระดับ
เดียวในแต่ละจุด ส่งผลให้ อัตราการไหลของกระแสจราจรที่เคลื่อนผ่านทาง จุ ล ภาคที ่ อ าศั ย พฤติ ก รรมการขั บ ขี ่ ข องผู ้ ข ั บ ขี ่ เ ป็ น ฐานใน การจำลอง
แยกต่ำกว่าในกรณีที่ปริมาณจราจรที่เคลื่อนผ่านแยกไม่สูงนัก
(Behavior based) โดยทำการคำนวณพฤติกรรมและสถานะของ [8]
สถานการณ์ที่เหมาสมต่อการใช้วงเวียนมีดังต่อไปนี้
องค์ป ระกอบต่า ง ๆ ในแบบจำลองทุก ๆ ช่ว งเวลา (Time step) ใน
• มีความล่าช้าเกิดขึ้นบนถนนสารรองมาก
ระดั บ วิ น าที ภ ายใต้ เ งื ่ อ นไขสภาพ การจราจร เช่ น จำนวนช่ อ งจราจร
• ผลกระทบจากการใช้ ร ะบบสั ญ ญาณไฟจราจรทำให้ เ กิ ด ความ พฤติกรรมการขับขี่ข องผู ้ขับ ขี่ สัดส่วนของยานพาหนะแต่ ละประเภทใน
ล่าช้ามากยิ่งขึ้น
กระแสจราจร รอบสัญญาณไฟจราจร และรูปแบบการควบคุมจราจร เป็น
• มีปริมาณจาจรในทิศทางเลี้ยวซ้ายบนทางแยกเป็นจำนวนมาก
ต้น ดังนั้นโปรแกรม PTV VISSIM จึง ถือเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม
• ทางแยกมีลักษณะมากกว่า 4 แยกหรือไม่เป็นไปตามลักษณะการ สำหรั บ ใช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านด้ า นการจราจรของ
ออกแบบทางแยกทั่วไป
โครงการด้านการขนส่งและจราจรในเขตเมือง โดยโปรแกรม PTV VISSIM
• อยู่ในเขตชานเมือง ต่างจังหวัดรวมถึงอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน 2 โปรแกรม ได้แก่
ความเร็วสูงได้ ที่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดกันของกระแส
• โปรแกรมสร้างการจำลองสภาพจราจร (Traffic Simulator) ซึ่ง
จราจรบนทางแยกบ่อยครั้ง
เป็นแบบจำลองสภาพการไหลของ กระแสจราจรในระดับจุลภาค
• พื้นที่ที่ถนนทางสายหลักมีทางแยกรูปตัว Y หรือ T
ที่ป ระกอบด้ว ย ตรรกะของการขับ ขี่ตามกัน (Car Following)
• ทางแยกที่มีแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการจราจรสูงขึ้นอย่าง
และ ตรรกะของการเปลี่ยนช่องจราจร (Lane Change)
มากในอนาคตและอาจมีรูปแบบของปริมาณจราจรที่ไม่แน่นอน
• โปรแกรมสร้ า งสภาวะสั ญ ญาณไฟจราจร (Signal State
หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
Generator) ซึ่งเป็นโปรแกรมที ่ทำหน้า ที่ ควบคุมสัญ ญาณไฟ
จราจร โดยโปรแกรมสร้างสภาวะสัญญาณไฟจราจรจะตรวจจับ
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ข้อมูลจาก โปรแกรมสร้างการจำลองการจราจรแบบต่อเนื่องเป็น
ช่วง (Discrete) ในทุก ๆ วินาที (Time Step) จากนั้นจึงทำการ
กำหนดสภาวะของสัญญาณไฟจราจรของวินาทีถัดไป แล้วส่งกลับ
ข้อมูล ดังกล่าวนี้ไปยังโปรแกรมสร้างการจำลองสภาพการจราจร
เพื ่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งภาพเคลื ่ อ นไหว แบบต่ อ เนื ่ อ งของสภาพ
การจราจร และประเมินผลการจำลอง เช่น ความยาวแถวคอย
ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

สารจำเพาะ, k คือ ประเภทของยานพาหนะ, l คือ ข้อมูลความเร็ว (Speed
profile) และ m คือ ลักษณะของถนน
การพัฒนาแบบจำลองสำหรับ ทำนายปริมาณมลพิษ จากการจราจร
สำหรับเครือข่ายถนนในเมืองของ New Borg El-Arab ประเทศอียิปต์ และ
ทำการศึกษาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ใน
Johanneberg, Gothenburg โดยการสร้างแบบการจราจรในโปรแกรม
PTV VISSIM เพื่อ จำลองการปล่อยมลพิษ ที่ได้จ ากแบบจำลองการปล่อย
มลพิษ EnViVer ภายใน VISSIM ผลการวิจัยพบว่าแบบจำลองแสดงให้เห็น
2.7 แบบจำลองการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ถึงประสิทธิภาพที่ดีและการเป็นตัวแทนของข้อมูลแบบจำลองที่มี R2 สูง จึง
แบบจำลองการปล่อยมลพิษทางอากาศได้พัฒนาแบบจำลองสำหรับ เป็ น ไปได้ ท ี ่ จ ะใช้ โ มเดลจำลองการจราจรเพื ่ อ การวางแผนการจราจร
ทำนายปริมาณมลพิษจากการจราจร สำหรับเครือข่ายถนน โดยการสร้าง สิ่งแวดล้อมสำหรับเครือข่ายถนนในเขตเมือง [11]
แบบการจราจรระดับจุลภาค PTV VISSIM ร่วมกับแบบจำลองการปล่อย
มลพิษ ทางอากาศ EnViVer [9] ที่ เป็นซอฟต์แ วร์ที่ใช้ในการคำนวณการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศที่สามารถคำนวณปริมาณของมลพิษออกมาในรูป 3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ของ CO2, NOx และ VOC [9] โดยโปรแกรม EnViVer ได้รับ การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการ
รู ป แบบการปล่ อ ยมลพิษ มาจากโปรแกรม Versit + โดยใช้ ข ้อ มู ล ที่เก็บ ดำเนินงานวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 2
รวบรวมจากการปล่อ ยมลพิษของยานพาหนะมากกว่า 20,000 คัน การ
ปล่อยมลพิษของยานพาหนะที่แตกต่างกันในสถานการณ์การจราจรแตกต่าง
กัน จะถูกนำไปวิเคราะห์และเรียบเรียงในฐานข้อมูล และคำนวณการปล่อย
มลพิษการจำลองการจราจรกล้องจุลทรรศน์ ตามข้อมูลความเร็ว (Speed
profile) ของยานพาหนะแต่ละประเภท ที่ได้จ ากโปรแกรมแบบจำลอง
การจราจรระดับจุลภาค PTV VISSIM ซึ่งวิธีการทำงานของ EnViVer แสดง
ดังรูปที่ 1 [10]

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการคำนวณปริมาณมลพิษในอากาศของโปรแกรม EnViVer
รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจัย

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจร (กรัม/ชั่วโมง) ใน
โปรแกรม EnViVer สามารถคำนวณได้ ดังสมการที่ (2)
TEj = Σk,m (EFj,k,l ×TVk,m ×Lm )

3.1 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา

(2)

งานวิจ ัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการจัดการทางแยกภายในสถานศึกษา
ดังนั้นพื้นที่ศึกษาที่ดำเนินการศึกษาคือบริเวณทางแยกคณะบริหารธุรกิจ
F
โดยที่ TE คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กรัม/ชั่วโมง), E มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางสายหลักจากวงเวียนหอนาฬิกาไปยัง
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กรัม/กิโลเมตร), TV คือ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทิศตะวันตก-ตะวันออก) และเส้นทาง
ปริมาณจราจร (คัน/ชั่วโมง), L คือ ความยาวถนน (กิโลเมตร), j คือ มวล สายรองจากสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังคณะบริหารธุรกิจ
(ทิศเหนือ-ใต้) ดังแสดงในรูปที่ 3
ENV05-4
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3.2.3 ข้อมูลสัญญาณไฟจราจร
ในปั จ จุ บ ั น ทางแยกคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เป็ น ทางแยกที่ ค วบคุ ม ด้ว ย
สัญญาณไฟจราจร (4 จังหวะ) การสำรวจข้อมูลสัญญาณไฟจราจรจากการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการจดบันทึกแยกระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจร
ตามทิศทาง จากนั้นนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างแบบจำลองต่อไป

ทางแยกคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.3 การพัฒนาแบบจำลอง
การพั ฒ นาแบบจำลองสำหรั บ การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ไ ด้ ใ ช้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคและแบบจำลองการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ PTV VISSIM สำหรั บ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพด้ า น
พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการออกแบบควบคุมทางแยกรูปแบบต่าง ๆ
ภายในสถานศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยมีขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 3 ขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา

3.2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ จะแบ่งการสำรวจข้อมูล
เป็น 3 ส่วน ได้แก่
3.2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา
การสำรวจลักษณะทางกายภาพของบริเวณพื้นที่ศึกษา จะสามารถ
ทราบถึงลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย ความกว้างช่องจราจร จำนวน
ช่องจราจร ลักษณะเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก และป้ายจราจร โดย
บริเวณทางแยกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกอบด้วย
เส้ น ทาง 2 เส้ น ทาง ได้ แ ก่ เส้ น ทางสายหลั ก (เส้ น ทางทิ ศ ตะวั น ตกตะวันออก) และเส้นทางสายรอง (เส้นทางทิศเหนือ-ใต้) ถนนเส้นทางสาย มี
ลักษณะเป็นถนน 2 ช่องจราจร มีความกว้างช่องจราจรละ 3 เมตร และมี
การติดตั้งสัญญาณไปจราจรบริเวณทางแยก ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยข้อมูลที่
ได้จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพจะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการสร้าง
แบบจำลองต่อไป

รูปที่ 4 ลักษณะทางกายภาพบริเวณทางแยกคณะบริหารธุรกิจ

3.2.2 ข้อมูลปริมาณการจราจร
การรวบรวมข้อ มูลจราจรของผู ้ใช้ถ นนจะรวบรวมโดยอาศัย ข้ อ มู ล
ปริมาณการจราจรรายชั่ว โมงและสัดส่ว นยานพาหนะบริเวณสี่แยกคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ช่ ว งที ่ ม ี ป ริ ม าณการจราจรสู ง สุ ด (Peak period) และช่ ว งที ่ ม ี ป ริ ม าณ
การจราจรต่ำสุด (Off-peak period) ปริมาณการจราจรทั้งสองช่ว งเวลา
แสดงดังตารางที่

รูปที่ 5 การพัฒนาแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค

3.3.1 การสร้างโครงข่าย
การสร้า งโครงข่า ยพื้นที่ศึกษาถือ เป็นการเริ่มต้นสำหรับการพัฒนา
แบบจำลอง โดยนำข้อมูลลักษณะทางกายภาพที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม
มาสร้างแบบทางแยกบริเวณที่ต้องการ
3.3.2 การสร้างรูปแบบการควบคุมทางแยกทางเลือก (Scenarios)
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการควบคุมทางแยกทางเลือกสำหรับ
ในไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบ่ง ออกเป็น 4
รูปแบบ ได้แก่ (1) ทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร (2) ทางแยกที่ควบคุมด้วย
สัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ (3) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟ
จราจร 4 จังหวะ (รูปแบบปัจจุบัน) และ (4) ทางแยกรูปแบบวงเวียน ดัง
แสดงในรูปที่ 6 ประกอบด้วย
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ
จังหวะสัญญาณไฟ
(Phase)
Phase 1 มุ่งหน้าทิศตะวันออก
Phase 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก
Phase 3 มุ่งหน้าทิศใต้
Phase 4 มุ่งหน้าทิศเหนือ

ระยะเวลาสัญญาณไฟ (วินาที)
ไฟเขียว
ไฟเหลือง
ไฟแดง
29
3
80
30
3
79
13
3
97
15
3
94

(4) ทางแยกรูปแบบวงเวียน
แบบจำลองทางแยกแบบวงเวียนในงานวิจัยนี้ เป็นวงเวียนขนาดกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในมีขนาด 30.5 เมตร และ 18.5 เมตร
ตามลำดับ ภายในวงเวียนมีช่องจราจรทั้งหมด 2 ช่องจราจร ดังแสดงในรูปที่
7 ซึ่งขนาดของวงเวียนสามารถคำนวณได้จากข้อมูลปริมาณการจราจร ตาม
มาตรฐานในการติดตั้งวงเวียน

จังหวะสัญญาณไฟ
(Signal Phase)
Phase 1 ทิศตะวันตก-ตะวันออก
Phase 2 ทิศเหนือ-ใต้

ระยะเวลาสัญญาณไฟ (วินาที)
ไฟเขียว
ไฟเหลือง
ไฟแดง
39
3
15
12
3
45

∅
ร
เมต
.5
30

ตารางที่ 2 ระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ

∅

(1) ทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร
แบบจำลองทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร เป็นทางแยกถนนสายหลัก
4 ช่องจราจร (เส้นทางทิศตะวันตก-ออก) ตัดกับถนนสายรอง 2 ช่องจราจร
(เส้นทางทิศเหนือ-ใต้)
(2) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ
แบบจำลองทางแยกนี้ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ (2
Phase) ประกอบไปด้ว ย เฟส 1 ทิศตะวันตก-ตะวันออก และเฟส 2 ทิศ
เหนือ-ใต้
ระยะสัญญาณไฟจราจรสามารถคำนวณได้จากข้อมูลปริมาณการจราจร
โดยใช้ ห ลั ก การออกแบบสั ญ ญาณไฟจราจร (Traffic Signal Design)
ระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ แสดงดังตารางที่ 2

18
.5
เมต
ร

รูปที่ 6 รูปแบบการควบคุมทางแยก

รูปที่ 7 ขนาดของทางแยกรูปแบบวงเวียน

3.3.3 การกำหนดปริมาณจราจร
นำข้ อ มู ลปริม าณจราจรที ่ไ ด้ จ ากการสำรวจใส่ใ นแบบจำลอง แบ่ ง
ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด (Peak period)
และช่วงที่มีปริมาณการจราจรต่ำสุด (Off-peak period) ดังแสดงในตาราง
ที่ 4 นอกจากข้อมูลของปริมาณจราจรในแต่ละช่ว งเวลาแล้ว ยังมี ข้อมูล
บางอย่ า งที ่ จ ำเป็ น ต้ อ งกำหนดเข้ า ไปในแบบจำลอง ได้ แ ก่ ปริ ม าณ
ยานพาหนะที่เข้าสู่ระบบ (Vehicle Input) สัดส่ว นยานพาหนะในระบบ
(Traffic Composition) สัดส่ว นการเคลื่อ นที ่ข องยานพาหนะ (Vehicle
Route) และความเร็วของยานพาหนะ (Vehicle Speed) เป็นต้น

(3) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ
แบบจำลองทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ (4
ตารางที่ 4 ปริมาณจราจรบริเวณทางแยกคณะบริหารธุรกิจ
Phase) เป็นรูปแบบทางแยกที่ใช้สัญญาณไฟควบคุมอยู่ในปัจจุบัน
ระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจรในแบบจำลองได้จากการสำรวจและ
ปริมาณการจราจร
ทิศทาง
(คัน/ชั่วโมง)
มุ่งหน้าทิศ มุ่งหน้าทิศ
มุ่งหน้า
รวบรวมข้อมูลสัญญาณไฟจราจร ดังแสดงในตารางที่ 3

ENV05-6

ตะวันออก

ตะวันตก

ทิศใต้

มุ่งหน้า
ทิศเหนือ

Peak period

1,292

1.104

208

232

Off-peak period

394

528

70

19
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3.3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
การการตรวจสอบความถูก ต้อ งของแบบจำลอง คือ การตรวจสอบ
แบบจำลองให้มีสภาพการจราจรใกล้เคียงกับสภาพจริงมากเท่าไหร่ โดยการ
พิจารณาจากความล่าช้าในการเดินทาง ปริมาณจราจรบนช่วงถนน หรือ
ปริมาณจราจรบริเวณทางแยก เป็นต้น จากนั้นจึงสามารถนำไปวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์อื่น ๆ ได้ในภายหลัง
3.4 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการควบคุมทางแยก
การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ข องรู ป แบบการควบคุ ม ทางแยก เป็ น การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของการควบคุมทางแยก
ทั้ง 4 รูป แบบ ได้แ ก่ (1) ทางแยกไม่มีสัญ ญาณไฟจราจร (2) ทางแยกที่
ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ (3) ทางแยกที่ควบคุมด้วย
สัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ และ (4) ทางแยกรูปแบบวงเวียน โดย
พิจ ารณาจากตัว ชี้ว ัดด้า นการเคลื่อ นตัว และความล่า ช้า ในการเดิ น ทาง
ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ

รูปที่ 8 กราฟความเร็ว (Speed profile) ช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด

3.5 สรุปผลการศึกษา
สรุป ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้า นพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำหรับการออกแบบควบคุมทางแยกรูปแบบต่าง ๆ พร้อมเสนอแนวทางการ
วางแผนและเสนอแนวทางการออกแบบควบคุมทางแยกที่เหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและต่อชุมชนมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

4. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการควบคุมทางแยก
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการควบคุมทางแยก เป็นการ
วิเคราะห์การจราจรจากการรูปแบบการควบคุมทางแยก 4 รูปแบบ (1) ทาง
แยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร (2) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร
แบบ 2 จังหวะ (3) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ
และ (4) ทางแยกรูปแบบวงเวียน ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองการจราจร
ระดับจุลภาค โดยผลการประเมินการควบคุมทางแยกบริเวณทางแยกคณะ
บริหารธุรกิจในช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด (Peak period) และช่วงที่มี
ปริมาณการจราจรต่ำสุด (Off-peak period) สามารถประเมินประสิทธิภาพ
ได้จากดัชนี ๆ ดังนี้ฃ
4.1 ประสิทธิภาพด้านการเคลื่อนตัวในการเดินทาง
จากผลการประเมินด้านการเคลื่อนตัว เป็นวิเคราะห์ความเร็วและความ
ล่ า ช้ า ในการเดิ น ทางของยานพาหนะทั ้ ง หมดบริ เ วณทางแยกคณะ
บริหารธุรกิจ เมื่อประเมินผลออกมาในรูปแบบของกราฟความเร็ว (Speed
profile) ดังแสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการ
เคลื่อนตัวผ่านทางแยก พบว่า ในช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด (Peak
Period) รูปแบบการควบคุมทางแยกที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด คือ
ทางแยกรูป แบบวงเวีย น ในช่ว งที่มีป ริมาณการจราจรต่ำ สุด (Off-peak
Period) รูปแบบการควบคุมทางแยกที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด คือ
ทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร

รูปที่ 9 กราฟความเร็ว (Speed profile) ช่วงที่มีปริมาณการจราจรต่ำสุด

จากความสามารถในการเคลื่อนตัวผ่านทางแยกของแต่ละรูปแบบการ
ควบคุมทางแยกส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางแตกต่างกัน ในช่วงที่มี
ปริมาณการจราจรสูงสุด (Peak Period) ทางแยกรูปแบบวงเวียนเกิดความ
ล่าช้าในการเดินทางน้อยที่สุด รองลงมา คือ ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณ
ไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ, ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 4
จังหวะ และทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร เมื่อ วิเคราะห์ร้อยละการ
เปลี ่ ย นแปลงของทางแยกรู ป แบบวงเวี ย น เที ย บกั บ ทางแยกแบบไม่มี
สัญญาณไฟ (Base condition) พบว่า ทางแยกรูปแบบวงเวียนมีร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงลดลง 83.14 % ซึ่งหมายความว่า ทางแยกรูปแบบวงเวียนมี
ประสิทธิภาพด้านการเคลื่อนตัวในการเดินทางที่ดีกว่าทางแยกแบบไม่มี
สัญ ญาณไฟจราจร (Base condition) และในช่ว งที่มีป ริมาณการจราจร
ต่ำสุด (Off-peak Period) ทางแยกทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจรเกิด
ความล่าช้าในการเดินทางน้อยที่สุด รองลงมา คือ ทางแยกรูปแบบวงเวียน,
ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญ ญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ และทางแยกที่
ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมทางแยกแต่ละรูปแบบ แสดงดัง ตารางที่ 5
4.2 ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ (Emission)
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ (Emission) เป็นการวิเคราะห์ปริมาณ
มลพิ ษ ในอากาศที ่ ย านพาหนะ จากการประเมิ น ผลผ่ า นแบบจำลอง
การจราจร พบว่า ในช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด การควบคุมทางแยก
แบบไม่มีสัญญาณไฟจารจร ส่งผลให้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่านทางแยก
ปล่อยมลพิษของปริมาณ CO, NOx และ VOC ในอากาศมากที่สุด รองลงมา
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คือ ทางแยกที่ควบคุมด้ว ยสัญ ญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ, ทางแยกที่
ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ และลำดับสุดท้ายคือ ทางแยก
แบบวงเวียน และในช่วงที่มีปริมาณการจราจรต่ำที่สุด พบว่า ทางแยกที่
ควบคุ ม ด้ ว ยสั ญ ญาณไฟจราจรแบบ 4 จั ง หวะการควบคุ ม ส่ ง ผลให้
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่านทางแยกปล่อยมลพิษของปริมาณ CO, NOx และ
VOC ในอากาศมากที่สุด รองลงมาคือทางแยก ที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟ
จราจรแบบ 2 จังหวะ, ทางแยกแบบวงเวียน และลำดับสุดท้ายคือ ทางแยก
แบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมทาง
แยกแต่ละรูปแบบ แสดงดัง ตารางที่ 5

ทั้งหมดบนทางแยกทั้ง 4 พบว่า ในช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด (Peak
Period) ทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร ส่งผลให้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่าน
ทางแยกมีปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุดมากที่สุด รองลงมา
คือ ทางแยกที่ควบคุมด้ว ยสัญ ญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ, ทางแยกที่
ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 2 จังหวะ และลำดับสุดท้ายคือ ทางแยก
แบบวงเวียน และในช่วงที่มีปริมาณการจราจรต่ำที่สุด (Off-peak Period)
พบว่า ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะการควบคุม
ส่งผลให้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่านทางแยกมีปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากที่สุดมากที่สุด รองลงมาคือทางแยก ที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟ
จราจรแบบ 2 จังหวะ, ทางแยกแบบวงเวียน และ ทางแยกแบบไม่มีสัญญาณ
4.3 ผลกระทบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (Fuel Consumption)
ไฟจารจร ตามลำดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมทางแยกแต่ละ
การวิเคราะห์ปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รูปแบบ แสดงดัง ตารางที่ 5
ของยานพาหนะบริ เ วณทางแยกคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ จากแบบจำลอง
การจราจร พบว่า ปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบการควบคุมทางแยก
รูปแบบการควบคุมทางแยก
ดัชนี

ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรแบบ 2
จังหวะ

สัญญาณไฟจราจรแบบ 4
จังหวะ

วงเวียน

Peak period
ปริมาณการจราจร (คัน)

2800

2807

2823

2826

ความล่าช้า (วินาที/คัน)

60.32

19.38

37.79

10.17

ปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร/คัน)

3.390

1.835

2.078

1.689

CO

0.660

0.357

0.404

0.329

NOX

0.786

0.425

0.482

0.391

VOC

0.049

0.026

0.030

0.024

ปริมาณการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ (กรัม/คัน)

Off-peak period
ปริมาณการจราจร (คัน)

1019

1020

1028

1018

ความล่าช้า (วินาที/คัน)

1.27

6.28

31.27

1.31

ปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร/คัน)

1.228

1.366

1.876

1.308

CO

0.239

0.266

0.365

0.254

NOX

0.285

0.317

0.435

0.303

VOC

0.018

0.020

0.027

0.019

ปริมาณการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ (กรัม/คัน)

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการควบคุมทางแยก โดย
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค (Microscopic Traffic
Simulation Model) สร้า งแบบจำลองการจราจรการควบคุมทางแยก 4
รูปแบบ ได้แก่ 1) ทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร (2) ทางแยกที่ควบคุมด้วย
สัญญาณไฟจราจร (2 จังหวะ) (3) ทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร
(4 จังหวะ) และ (4) ทางแยกรูปแบบวงเวียนซึ่งมีขอบเขตการศึกษาอยู่

บริเวณทางแยกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลของการศึกษา
พบว่า ภายใต้สภาพการจราจรเดียวกัน รูปแบบการควบคุมทางแยกต่าง ๆ
จะก่ อ ให้เ กิ ดผลกระทบด้า นการใช้ พ ลัง งานและมลภาวะทางอากาศใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้
•
จากการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการควบคุ ม ทางแยกในกรณีที่
ปริมาณการจราจรสูงสุด (Peak Period) พบว่า ทางแยกรูปแบบ
วงเวี ย น เป็ น ทางแยกที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นพลั ง งานและ
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สิ่งแวดล้อมสูงที่สุด เนื่องจาก ทางแยกรูปแบบวงเวียนช่ว ยให้
การจราจรมีความคล่อ งตัว มากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการ
เดินทางและความล่าช้าน้อยลง อีกทั้งยังส่งผลให้ปริมาณการใช้
พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษในอากาศน้อยลงอีก
ด้วย ในทางกลับกัน ทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร กลับ
ส่งผลให้มีการจราจรติดขัด เนื่องจากความคล่องตัวในการเดิน
ทางผ่า นทางแยกน้อ ยลง ปริมาณแถวคอยบริเวณทางแยกสู ง
ยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่ต่อเนื่อง จึงทำให้
ระยะเวลาในการเดินทาง, ความล่าช้าในการเดินทาง, ปริมาณการ
ใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษในอากาศมาขึ้น
ตามไปด้วย
•
จากการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมทางแยกในกรณีปริมาณ
การจราจรต่ำสุด (Off-peak Period) พบว่า ทางแยกแบบไม่มี
สัญญาณไฟจราจร มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสูง
ที่สุด ยานพาหนะสามารถเคลื่อนตัวผ่านทางแยกได้อย่างคล่องตัว
เนื่องจากมีปริมาณการจราจรที่น้อย จึงสามารถเคลื่อนตัวผ่านทาง
แยกได้โ ดยไม่ต้อ งหยุดรอ ส่งผลให้ระยะเวลาในการเดิ นทาง,
ความล่าช้า, ปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อย
มลพิ ษ ในอากาศต่ ำ ในทางกลั บ กั น ทางแยกที ่ ค วบคุ ม ด้ ว ย
สัญญาณไฟจราจรแบบ 4 จังหวะ มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด เนื่องจากต้องหยุดรอสัญญาณไฟที่มีระยะ
เวลานาน ส่งผลให้ยานพาหนะใช้พ ลังงานเชื้อ เพลิงและปล่อย
มลพิษ ทางอากาศปริมาณสูงที่สุดในการควบคุมทางแยกทั้ง 4
รูปแบบ
งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อ มสำหรับ การออกแบบควบคุมทางแยกรูปแบบต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคและ
แบบจำลองการปล่อยมลพิษทางอากาศ เนื่องจากงานวิจัยนี้เน้นการศึกษา
ผลการเปรียบเทียบในเชิงสัมพัทธ์ (Relative volume) จึงทำให้งานวิจยั นี่มี
ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ ดังนี้
•
การวิเคราะห์สถาพการจราจรในปัจจุบัน โดยใช้แบบจำลองระดับ
จุลภาค จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลปริมาณปล่อยมลพิษในอากาศของ
ยานพาหนะที่ได้จากการวัดค่าตามสภาพจริง เพื่อเปรียบเทียบ
แบบความคลาดเคลื่อนของผลการประเมินที่ได้จากแบบจำลอง
•
งานวิจัยในอนาคตควรมีการวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ข อง
รูปแบบการควบคุมทางแยกแต่ละรูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบหา
ความคุ้มค่าในการลงทุนและเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือด้านการดำเนินงานวิจัย
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การออกแบบและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แบบกึ่งอัตโนมัติ
Design and Control of Wastewater Treatment
System for Water Reuse by Semi-Automatic Operation
ณัฐภัทร เที้ยธิทรัพย์ * และ เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
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บทคัดย่อ

in the in Khlong Bang Khen Mai do not affect the quality of the
produced water and still be used for indirect contact water
งานวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำทิ้งชุมชนคลอง
activity.
บางเขนใหม่กลับมาใช้ใหม่ทดแทนกิจกรรมการใช้น้ำภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การใช้ระบบเอส Keywords: SBR System, Wastewater Treatment, Water Reuse
บีอาร์ร่วมกับระบบกรองด้วยทรายและเมมเบรนมีประสิทธิภาพในการบำบัด 1. บทนำ
น้ำทิ้งดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน U.S. EPA สำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ใน
คลองบางเขนใหม่ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
ชุมชน (Urban Reuse) โดยประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดี
บีโอดี และทีโอซี คิดเป็นร้อยละ 66.2, 51.9 และ 31 ตามลำดับ สารอาหาร นครเหนื อ เป็ น คลองที่ ถ ่ า ยเทน้ำ ลงสู่ แ ม่ น ้ำ เจ้ า พระยาตอนล่า งและมี
ในรูปไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 79.7 และ 94.7 ระยะห่างจากปากแม่น้ำเจ้า พระยาตอนล่า งประมาณ 50-60 กิโ ลเมตร
ตามลำดับ และปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 99 การใช้ระบบ บริเวณข้างคลองอยู่ติดชุมชนทั้งสองฝั่งคลอง ในอดีตสภาพน้ำในคลองเป็น
กึ่งอัตโนมัติทำให้กำลังการผลิตน้ำ เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 2 เท่า ขณะที่การ ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมีการทิ้งน้ำจากชุมชนทำให้น้ำมีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำภายในคลองบ่อยครั้งไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ผลิต คุณภาพน้ำตลอดเวลา บางครั้งมีสภาพน้ำเป็นธรรมชาติ บางครั้งน้ำในคลอง
สายดังกล่าวคล้ายน้ำทิ้งและมีกลิ่นเหม็น
ได้สำหรับกรณีการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมแบบไม่สัมผัสโดยตรง
ณัฐภัทร และธเนศ (2559) ทำการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียเอสบีอาร์
คำสำคัญ: ระบบเอสบีอาร์, การบำบัดน้ำเสีย, นำน้ำกลับมาใช้ใหม่
ร่วมกับระบบกรองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งคลองบางเขนใหม่ พบว่า
คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีศักยภาพสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่
Abstract
สามารถนำน้ำที่ผ่า นการบำบัดแล้วมาใช้ป ระโยชน์ในด้า นต่างๆ ซึ่งการ
This research studies and develops the wastewater treatment
ออกแบบและติ ด ตั ้ ง ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ดั ง กล่ า วใช้ ร ะบบ Manual
system in order to reuse the community discharge water in
Operation ทำให้ได้กำลังผลิตต่ำ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะใช้การเดินระบบ
Khlong Bang Khen Mai for water usage activities in King Mongkut's
แบบอั ต โนมั ต ิ เพื ่ อ ให้ ส ามารถบำบั ด น้ ำ ได้ ต ลอดเวลา อย่ า งไรก็ ต าม
University of Technology North Bangkok. The results showed that
เนื่องจากคุณสมบัติคุณภาพน้ำภายในคลองบางเขนใหม่มีการเปลี่ยนแปลง
the use of sequencing batch reactor (SBR) followed with sand
อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เมื่อนำระบบบำบัดแบบกึ่งอัตโนมัติมาใช้งานเพื่อเพิ่ม
and membrane filtration systems was effective in treating the
กำลังผลิตน้ำอาจส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่บำบัดได้
water to meet the U.S. EPA standards for urban reuse. Treatment
งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเอส
efficiencies for COD, BOD, and TOC removals were 66.2%, 51.9%
บีอาร์ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบกรองแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยควบคุมการ
and 31 % . Nutrient removals included total nitrogen and
ทำงานด้วยพีแอลซี เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งชุมชนภายในคลองบางเขน
phosphorus were 79.7% and 94.7%. Removal efficiency of total
ใหม่ ให้สามารถนำกลั บ มาใช้ ใหม่สำหรั บ กิจ กรรมการใช้น ้ำ ที ่ ไม่ ส ั ม ผั ส
coliform was 99%. Use of semi-automatic operating system could
โดยตรงภายในอาคารเรียน และติดตั้งระบบส่งจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
improve the water production capacity about two times higher
มาใช้ภายในอาคาร โดยเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกับ
than manual operating system, while fluctuation of water quality
มาตรฐานของ U.S. EPA สำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่
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2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 แหล่งน้ำที่นำมาบำบัดให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
น้ำที่นำมาบำบัดเป็นน้ำภายในคลองบางเขนใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งของคลอง
พาดผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสภาพ
คลองในปัจจุบันเกิดการผสมกันของน้ำระหว่าง น้ำสภาพธรรมชาติเดิม น้ำ
ไหลนองจากพายุฝน และน้ำทิ้งบริเวณชุมชนบางเขนใหม่ ทำให้ลักษณะทาง
กายภาพของน้ำภายในคลองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง บางครั้งลักษณะ
คล้ายสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ และบางครั้งลักษณะคล้ายสภาพแหล่งน้ำเสีย
ดังรูปที่1 ในช่วงที่ศึกษาคุณภาพน้ำเมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่ามีคุณภาพน้ำ
ดังแสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 3 ระบบควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซี

ระบบบำบัดน้ำเสีย ถูกออกแบบให้ เดินระบบโดยอัตโนมัติตลอด 24
ชั่วโมง ที่อัตรากำลังผลิต 1 ลบ.ม./วัน โดยการใช้พีแอลซีควบคุมการทำงาน
ดังรูปที่ 3 มีการออกแบบเพื่อให้แ ต่ละส่วนมี ฟ ังก์ชันการทำงานโดยการ
ควบคุมเวลา รายละเอียดของแต่ละหน่วยบำบัดโดยสรุป ดังนี้
2.2.1 ระบบตกตะกอน
เป็นถังทรงกระบอกทำจากวัสดุไฟเบอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80
ซม. สูง 120 ซม. หนา 3 มม. มีความจุ 500 ลิตร ออกแบบให้ระยะเวลากัก
เก็บน้ำในถังตกตะกอนเท่ากับ 5 ชั่วโมง

รูปที่ 1 การเปลีย่ นแปลงของคุณภาพน้ำทิ้งชุมชนคลองบางเขนใหม่

2.2 ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
รูปที่ 2 แสดงลำดับขั้นตอนการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บตัวอย่าง
น้ำ และภาพถ่ายสถานที่ติดตั้ง ภายในมหาวิทยาลัย โดยน้ำจะถูกสูบจาก
คลองเข้าสู่ระบบบำบัดซึ่งต่อแบบอนุกรมดังภาพ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะ
ถูกเก็บได้ในถังพักน้ำ โดยส่วนหนึ่งถูก สูบ ไปรดน้ำต้นไม้บ ริเวณโดยรอบ
อาคาร อีกส่วนหนึ่งถูกสูบด้วยปั๊มแรงดันสูงไปเก็บไว้บนถังพักน้ำด้านบนสุด
ของอาคาร เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ และพื้นอาคารบางส่วน

2.2.2 ระบบเอสบีอาร์
เป็นถังทรงกระบอกทำจากวัสดุไฟเบอร์ เช่นเดียวกับ 2.2.1 ควบคุม
ความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์ MLSS อยู่ที่ 2,500-3,000 mg/L ถูกสั่งให้
ทำงานแบบวัฏจักรใช้เวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมงต่อ 1 รอบวัฏจักร และทำงานวัน
ละ 3 รอบ กำหนดอัตราส่วนการเติมอากาศต่ออัตราส่วนการไม่เติมอากาศที่
1:1
2.2.3 ระบบกรองทราย
เป็นถังทรงกระบอกทำจากวัสดุสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20
ซม. สูง 120 ซม. หนา 3 มม. ต่อแบบอนุกรมจำนวน 3 ถัง ใช้ทรายกรอง
ธรรมชาติที่ผ่านการคัดขนาดให้อยู่ระหว่าง 1-2 มิลลิเมตร กำหนดอัตราการ
กรองที่ 40 ลิตร/นาที
2.2.4 ระบบเมมเบรน
เมมเบรนที่ใช้เป็นชนิดอัลตราฟิลเตรชั นแบบเส้นใยกลวง (Hollow
Fiber) วัสดุเมมเบรนชนิด PAN (Polyacrylonitrile) มีพื้นที่ผิว 2.03 ตร.ม.
มีความละเอียด 0.01 ไมครอน กำหนดแรงดันน้ำใช้งานระหว่าง 1-3 บาร์
(100-300kPa)
2.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสีย

การทดลองกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งหมด 6 จุด ดังรูปที่ 2 การเก็บ
ตัวอย่างจะเป็นแบบจ้วง โดยจะเก็บใส่พาชนะขวดพลาสติก (PE) ปริมาณ 2
ลิตรต่อหนึ่งตำแหน่ง จากนั้นนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และประสิทธิภาพ
ของระบบบำบัดน้ำเสียภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่ตรวจวัดและวิธี
วิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังการบำบัด ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ
พารามิเตอร์
Temperature (°C)
Turbidity (NTU)

NH3-N (mg/L)
NO2-N (mg/L)
NO3-N (mg/L)
PO4-P (mg/L)
TN (mg/L)
TP (mg/L)

วิธีวิเคราะห์
ใช้เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิ (WTW รุ่น VARIO)
ใช้เครื่องมือวัดค่าความขุ่น (WTW รุ่น Turb 430 IR)
APHA, AWMA & WEF (2012) Method 2540 C.
Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C
APHA, AWMA & WEF (2012) Method 2540 D.
Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C
APHA, AWMA & WEF (2012) Method 2540 B.
Total Solid Dried at 103-105 °C
ใช้เครื่องมือวัดค่าพีเอช (WTW รุ่น VARIO)
ใช้เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า (Mettler Toledo รุ่น
Seven Multi)
ใช้เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (AZ รุ่น 8403)
ใช้เครื่องมือวัดค่าบีโอดี (WTW Oxitop® IS6)
HACH Method 8000
APHA, AWMA & WEF (2012) Method 5910 B.
Ultraviolet Absorption Method
HACH Method 10031
HACH Method 10019
HACH Method 10020
HACH Method 8048
HACH Method 10071
HACH Method 10127

Total Coliforms
(CFU/ml)

APHA, AWMA & WEF (2012) Method 9215 C.
Spread Plate Method

TSS (mg/L)
TDS (mg/L)
TS (mg/L)
pH
Conductivity
(µS/cm)
DO (mg/L)
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
DOC (mg/L)
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งชุมชนคลองบางเขนใหม่กอ่ นเข้าสูร่ ะบบบำบัด
พารามิเตอร์
Temperature (°C)
Turbidity (NTU)
TSS (mg/L)
TDS (mg/L)
TS (mg/L)
pH
Conductivity (µS/cm)
DO (mg/L)
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
TOC (mg/L)
NH3-N (mg/L)
NO2-N (mg/L)
NO3-N (mg/L)
PO4-P (mg/L)
TN (mg/L)
TP (mg/L)
Total Coliforms (CFU/ml)

ค่าคุณภาพน้ำ
31.1±1.0
51.65±3.38
58.5±22.5
1,255±97.2
1,492±98.3
7.61±0.09
1,859±77.40
3.58±0.41
17.75±3.10
20.95±3.12
5.65±0.18
3.50±0.57
0.1168±0.0241
1.58±1.56
0.26±0.02
18.6±3.88
2.9±1.15
7,875±3,763.31

3. ผลการทดลอง
3.1 คุณภาพน้ำทิ้งชุมชนคลองบางเขนใหม่
น้ำที่ใช้สำหรับการนำมาบำบัดเป็นน้ำทิ้งจากชุมชนบริเวณคลองบางเขน
ใหม่หน้าอาคารเรียน 42 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อนำมาวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ พบว่า คุณภาพน้ำ ไม่อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน
ของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด ดัง แสดงใน
ตารางที่ 2
3.2 การบำบัดด้วยถังตกตะกอน
โดยทั่วไปถังตกตะกอนสามารถกำจัดของแข็งที่มีอนุภาคแขวนลอย
ขนาดใหญ่โดยการตกตะกอนลงสู่ก้นถัง แต่ของแข็งละลายน้ำจะไม่สามารถ
กำจัดได้ในถังตกตะกอน จากการทดลองนำน้ำทิ้งชุมชนคลองบางเขนใหม่มา
บำบัดด้วยถังตกตะกอน ใช้ระยะเวลาในการกักเก็บเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ก่อน
เข้าสู่ระบบบำบัดด้วยถังเอสบีอาร์ต่อไป พบว่า การกำจัดของแข็งแขวนลอย
ของแข็งละลายน้ำ และของแข็งทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูป ที่ 4 แสดงให้เห็นว่า น้ำ ทิ้งชุมชนคลองบางเขนใหม่ในช่ว งเวลา
ดำเนินการวิจัยมีปริมาณของของแข็งแขวนลอยต่ำ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3284 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 58.5±22.5 mg/L (n=4) ส่วนน้ำที่ออกจากถัง
ตกตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง 10-28 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20±7.5 mg/L
(n=4) ขณะที่ป ริมาณของแข็งละลายน้ำ เข้าสู่ระบบมีค่า สูง อยู่ระหว่าง
1,146-1,370 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,255±97.2 mg/L (n=4) ส่วนน้ำ
ที่ออกจากถังตกตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง 1,104-1,304 mg/L และมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 1,214±101.3 mg/L (n=4) และปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำทิ้งจาก
คลองบางเขนใหม่มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณของแข็งละลายน้ำ โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 1,376-1,616 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,492±98.3 mg/L (n=4)
ส่วนน้ำที่ออกจากถังตกตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง 1,228-1,408 mg/L และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300±53.1 mg/L (n=4) เนื่องจากน้ำที่เข้าสู่ถังตกตะกอนมี
ปริมาณของแข็งแขวนลอยต่ำ และมีประมาณของแข็งละลายน้ำสูง จึงทำให้
ภาพรวมประสิทธิภาพการกำจัดของแข็ง ในน้ำมีค่าต่ำ โดยประสิทธิภาพการ
กำจัดของแข็งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 12.9
ทั้งนี้ พารามิเตอร์คุณ ภาพน้ำ อื่นๆ อาทิ สารอาหาร (สารประกอบ
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) สารอินทรีย์คาร์บอน (บีโอดี ซีโอดี และทีโอซี)
และปริ ม าณโคลิ ฟ อร์ ม ในน้ำ พบว่ า หน่ ว ยบำบั ด ด้ว ยการตกตะกอนมี
ประสิทธิภาพในการบำบัดสารดังกล่าวได้ต่ำ
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3.3 การบำบัดด้วยระบบเอสบีอาร์
น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยถังตกตะกอน จะสามารถกำจัดมลพิษทาง
กายภาพได้บางส่วน แต่ไม่สามารถกำจัดมลพิษทางด้านเคมีและชีวภาพได้
ดังนั้น ระบบเอสบีอาร์จึงออกแบบเพื่อลดภาระสารอินทรีย์และสารอาหาร
ต่างๆ ที่มีอยู่น้ำ รูปที่ 5 แสดงประสิทธิภาพการบำบัดซีโอดี บีโอดี และทีโอซี
ในน้ำของระบบเอสบีอาร์
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า น้ำที่เข้าสู่ระบบเอสบีอ าร์มีค่าซีโอดี
ค่อนข้างต่ำอยู่ระหว่าง 20.2-29.8 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23.43±4.34
mg/L (n=4) ขณะที่ค่าบีโอดีอยู่ระหว่าง 11-20 mg/L และค่าเฉลี่ยอยู่ที่
14.75±3.86 mg/L (n=4) โดยสัดส่วนระหว่างค่าบีโอดีและซีโอดีอยู่ระหว่าง
14.75:23.43 และสารอินทรีย์ทั้งหมดในรูป ทีโอซีอยู่ระหว่า ง 5.53-5.80
mg/L และมี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 5.66±0.11 mg/L (n=4) อย่ า งไรก็ ต าม
ประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์ของระบบเอสบีอาร์สำหรับน้ำทิ้ง ชุมชน
คลองบางเขนใหม่ (บีโอดี ซีโอดี และทีโอซี) พบว่ามีค่าไม่สูงมากนัก ทั้งนี้
เนื่องจากอัตราสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบมีค่าต่ำ ประกอบกับสัดส่วนระหว่าง
BOD:N ของน้ำ มีค่า ประมาณเท่า กับ 14.75:18.6 ซึ่งน้อ ยกว่า ค่า แนะนำ
เท่ากับ 100:5 จากการที่สภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังที่ได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อ 2.1 จึงทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดี บีโอ
ดี และทีโอซีได้น้อย

รูปที่ 6 ประสิทธิภาพการกำจัดสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยระบบเอสบีอาร์

รูปที่ 5 สารอินทรีย์ในน้ำกับระยะเวลาภายในถังเอสบีอาร์ (ก) ซีโอดี (ข) บีโอดี (ค)
ทีโอซี

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า น้ำที่เข้าสู่ระบบเอสบีอาร์มีค่าไนโตรเจน
อยู่ระหว่าง 17.1-20.5 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.6±1.45 mg/L (n=4)
ขณะที่ค่าฟอสฟอรัสอยู่ระหว่าง 2.0-4.2mg/L และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9±0.93
mg/L โดยสั ด ส่ ว นระหว่ า ง BOD:N:P ของน้ ำ มี ค ่ า ประมาณเท่ า กั บ
14.75:18.6:2 ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับระบบน้ำเสียชีวภาพแบบแอโร
บิค คือ 100:5:1 แต่น้ำเสียในกรณีนี้มีค่าสัดส่วนดังกล่าวค่อนข้างต่ำ จึงส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการกำจัดสารอาหารต่ำด้วย
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3.4 การบำบัดด้วยถังกรองทราย
น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยถังเอสบีอาร์ จะเข้าสู่ระบบบำบัดด้วยถังกรอง
ทราย เพื่อกำจัดมลพิษทางกายภาพและชีวภาพที่หลุดออกมาจากระบบเอส
บีอาร์ ดังแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8

รูปที่ 8 คุณภาพน้ำด้านชีวภาพกับระยะเวลาของถังกรองทราย

รูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ
ก่ อ นและหลั ง บำบั ด ด้ ว ยถั ง กรองทรายมี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 4,000-9,100
CFU/ml และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,100±2,339.52 CFU/ml (n=4) ส่วนน้ำที่
ออกจากระบบมีค่าอยู่ระหว่าง 1,500-2,200 CFU/ml และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
1,800±316.23 CFU/ml (n=4) จากการทดลองพบว่า น้ำที่เข้าและออก
จากถั ง กรองทรายมี ป ริ ม าณเชื ้ อ จุ ล ิ น ทรี ย ์ ล ดลงอย่ า งเห็ น ได้ ช ั ด โดย
ประสิทธิภาพการกำจัดโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 63-82
3.5 การบำบัดด้วยระบบเมมเบรน
น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยถังกรองทราย จะเข้าสู่ระบบบำบัด เมมเบรน
เพื่อกำจัดมลพิษทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่
ออกจากระบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ โดยคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบ
บำบัดและหลังการบำบัดด้วยเมมเบรน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนและหลังการบำบัด

รูปที่ 7 คุณภาพน้ำด้านกายภาพกับระยะเวลาของถังกรองทราย (ก) ของแข็ง
แขวนลอย (ข) ของแข็งละลายน้ำ (ค) ของแข็งทั้งหมด

รูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่า น้ำที่เข้าสู่ถังกรองทรายมีปริมาณของของแข็ง
แขวนลอยต่ ำ โดยมี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 50-82 mg/L และมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ที่
68±14.8 mg/L (n=4) ส่วนน้ำที่ออกจากถังกรองทรายมีค่าอยู่ระหว่าง 214 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8±5.16 mg/L (n=4) ขณะที่ปริมาณของแข็ง
ละลายน้ำเข้าสู่ระบบมีค่าสูง อยู่ระหว่าง 1,184-1,384 mg/L และมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 1,247±93.3 mg/L (n=4) ส่วนน้ำที่ออกจากถังกรองทรายมีค่า อยู่
ระหว่าง 992-1,276 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,141±135 mg/L (n=4)
และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่เข้าสู่ถังกรองทรายมีค่ าใกล้เคียงกับปริมาณ
ของแข็งละลายน้ำ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1,320-1,408 mg/L และมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 1,368±36.37 mg/L (n=4) ส่วนน้ำที่ออกจากถังกรองทรายมีค่าอยู่
ระหว่าง 1,144-1,356 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,207±100 mg/L (n=4)
เนื่อ งจากน้ำ ที่เข้าสู่ถังกรองทรายมี ปริมาณของแข็งแขวนลอยต่ำ และมี
ประมาณของแข็งละลายน้ำสูง จึงทำให้ภาพรวมประสิทธิภาพการกำจั ด
ของแข็งในน้ำมีค่าต่ำ โดยประสิทธิภาพการกำจัดของแข็งทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 87.9
ENV06-5

พารามิเตอร์

น้ำเข้าสู่ระบบ

น้ำออกจาก
ระบบ

Temperature (°C)
Turbidity (NTU)
TSS (mg/L)
TDS (mg/L)
TS (mg/L)
pH
Conductivity
(µS/cm)
DO (mg/L)
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
TOC (mg/L)
NH3-N (mg/L)
NO2-N (mg/L)
NO3-N (mg/L)
PO4-P (mg/L)
TN (mg/L)
TP (mg/L)
Total Coliforms
(CFU/ml)

31.1±1.0
51.65±3.38
58.5±22.5
1,255±97.2
1,492±98.3
7.61±0.09

29±0.51
0.12±0.03
1.5±1.91
185±66.8
180±11.78
7.18±0.1

ประสิทธิภาพ
การกำจัด
(%)
none
99.8
97.4
85.3
87.9
none

1,859±77.40

455±163.84

none

3.58±0.41
17.75±3.10
20.95±3.12
5.65±0.18
3.50±0.57
0.1168±0.0241
1.58±1.56
0.26±0.02
18.6±3.88
2.9±1.15

5.51±0.34
6±2.45
10.1±1.98
3.9±0.26
1.33±0.35
0.0194±0.0066
0.63±0.26
0.35±0.15
3.8±1.83
0.2±0.17

none
51.9
66.2
31.0
62.9
83.4
60.3
34.6
79.7
94.7

7,875±3,763

75±95.74

99.0
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ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าระบบกรองด้วยเมมเบรน ซึ่งต่ออนุก รมกับ
ระบบเอสบีอาร์และถังกรองทราย สามารถกำจัดมลพิษที่ หลงเหลือ ในน้ำ
โดยเฉพาะในรูปสารละลายน้ำ อาทิ สารอินทรีย์ในรูปบีโอดี ซีโอดีและทีโอซี
มีค่าประสิทธิภาพการกำจัดสารดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 51.9, 66.2 และ 31
ตามลำดับ สารอาหารในรูปไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มีค่าประสิทธิภาพใน
การบำบัดคิดเป็นร้อยละ 79.7 และ 94.7 ตามลำดับ และปริมาณโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการกำจัดคิดเป็นร้อยละ 99 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ของ U.S. EPA พบว่า น้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานการนำกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 4
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รูปที่ 9 ทดลองติดตั้งระบบส่งจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบ
อาคาร 42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีระบบ
ควบคุมการทำงานรดน้ำแบบอัตโนมัติ (Smart Control Devices)
คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดขั้นที่สาม หรือระบบเมมเบรนแล้ว
ตามมาตรฐาน U.S. EPA สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ชำระ
ล้างสุขภัณฑ์

3.6 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน U.S. EPA สำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่
ตารางที่ 4 น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐาน U.S. EPA
พารามิเตอร์
BOD (mg/L)
TSS (mg/L)
Turbidity (NTU)
pH
Total Coliform
(CFU/ml)
Cl Residual
(mg/L)

มาตรฐาน
U.S. EPA
5-30
5-30
2-5
6-9

คุณภาพน้ำที่ผ่าน
การบำบัดแล้ว
6 ±2.4
1.5 ±1.9
0.12 ±0.02
7.18 ±0.1

ผลการเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2-200

75 ±95.7(ND)

ผ่าน

≤1

≤1

ผ่าน

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือค่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โคลิฟอร์ม ทั้งหมดด้วย
ขบวน Chlorination ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่ความเข้มข้นควบคุม
ในน้ำเท่ากับ 1.5 mg/L โดย ND คือตรวจไม่พบ Colony ใดๆ

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเทียบกับ
มาตรฐาน U.S. EPA สำหรับ Urban Reuse พบว่าคุณภาพของน้ำที่ ผ่าน
การบำบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมการใช้นำ้ ที่
ไม่สัมผัสโดยตรง เช่น ชำระโถสุขภัณฑ์ และรดน้ำต้นไม้
3.7 การนำน้ำที่ผา่ นการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดขั้นที่สอง หรือระบบกรองทราย
แล้ว ตามมาตรฐาน U.S. EPA สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ
รดน้ำต้นไม้ และล้างลานกิจกรรม

รูปที่9 การนำน้ำมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้

รูปที่ 10 การนำน้ำมาใช้สำหรับโถปัสสาวะชาย

รูปที่ 10 ทดลองติดตั้งระบบส่งจ่ายน้ำสำหรับอาคาร 42 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่มี
การเดินท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้สำหรับสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาทิ โถ
ปัสสาวะชาย โดยติดตั้งแยกจากระบบประปาเดิม

4. สรุปผลการทดลอง
การศึก ษาและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเอสบีอ าร์ที่สามารถทำงาน
ร่วมกับระบบกรองให้ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซี
เพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากคลองบางเขนใหม่ มีกำลังการผลิตน้ำ 1 ลบ.ม.ต่อวัน
โดยผลสรุปการวิจัย ดังนี้ ถังตกตะกอนมีประสิทธิภาพในการกำจัดของแข็ง
แขวนลอย ของแข็งละลายน้ำ และของแข็งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65.8,
3.26 และ 12.86 ตามลำดับ ซึ่งถังตกตะกอนไม่ สามารถกำจัดของแข็ ง
ละลายน้ำได้จึงทำให้ของแข็งทั้งหมดสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ มลพิษด้าน
เคมีแ ละชีว ภาพที่พ ิจ ารณายังไม่สามารถกำจัดได้ในถังตกตะกอน ส่ว น
คุณภาพน้ำที่บำบัดแล้วด้วยระบบเอสบีอาร์ทางกายภาพมีประสิทธิภาพใน
การกำจัดความขุ่น ร้อยละ 59.1 แต่ไม่สามารถการกำจัดของแข็งในน้ำได้
และยังพบว่ามีปริมาณของแข็งต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากน้ำที่ออกจาก
ระบบบำบัดนั้นอาจมีตะกอนจุลินทรีย์หลุดออกมาพร้อมกับน้ำช่วงการถ่าย
น้ำออกทำให้ค่าของแข็งแขวนลอยสูงขึ้น ส่วนคุณภาพน้ำทางเคมี พบว่า มี
ประสิทธิภาพในการกำจัด บีโอดี ซีโอดี และไนโตรเจนทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 92.9, 20 และ 30.2 ตามลำดับ แต่ไม่สามารถกำจัดฟอสฟอรัสได้ ถัง
กรองทรายมีประสิทธิภาพในการกำจัดของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน้ำ
และของแข็งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 88.2, 8.5 และ 11.76 ตามลำดับ ซึ่งถัง
กรองทรายไม่สามารถกำจัดของแข็งละลายน้ำได้จึงทำให้ของแข็งทั้งหมดสูง
ตามไปด้วย และเชื้อจุลินทรีย์โคลิฟอร์มทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 74.6 ระบบ
เมมเบรนมีประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
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ชีวภาพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในรูปสารละลายน้ำซึ่งประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบบำบัดน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ รดน้ำ
ต้นไม้ และใช้สำหรับกิจกรรมการใช้น้ำที่ไม่สัมผัสโดยตรงภายในอาคารได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ สำเร็ จ ได้ ด ้ว ยความอนุเ คราะห์ จ ากทุ นวิ จ ั ย ของภาควิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ออกทุนเพื่อการศึกษาได้ให้สถานที่ในการปฏิบัติงาน
อุป กรณ์แ ละเครื่อ งมือ สำหรับ การศึกษาวิจ ัย และขอขอบคุณสำนักการ
ระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่อนุเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์สำหรับการวิจัยในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ที่ท่านได้กรุณาที่ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นตรวจสอบมาโดยตลอด
และขอขอบคุณ นางสาวธนิตา วัชรมัย เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ที่
คอยชี้แนะขั้นตอนรวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่คอยช่วยเหลือและให้คำ
ชี้แนะ สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่ต้องการพัฒนาต่อยอดความรู้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยเพื่อ
สิ่งแวดล้อมต่อไป
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วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, หน้า 8587.
[6] รักชนก เครือบุตร (2541). การศึกษาความสามารถสูงสุดของระบบ
เอสบี อ าร์ ใ นการรั บ ภาระบรรทุ ก และฟื ้ น คื น สภาพในการบำบั ด
สารอินทรีย์ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากน้ำเสีย ชุมชน.วิทยานิพนธ์
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
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การใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นวัสดุตัวกลางในชั้นระบายน้ำของระบบชั้นกันซึม
Use of Waste Tire Chips as Medium in Drainage Layer of Landfill Liner Systems
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บทคัดย่อ
ยางรถยนต์ เก่ า ที่ ตั ด เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ สามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
หลากหลาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปร่างลักษณะของเศษยาง
รถยนต์เก่า ที่เหมาะสมในการใช้งานเป็นวัสดุตัวกลางในชั้นระบายน้ำของ
ระบบชั้นกันซึม ตัวอย่างที่ใช้มี 3 ลักษณะ คือแบบเส้นแบนกว้าง แบบเส้น
แบนแคบ และแบบเป็นก้อน ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ขณะที่
ตัวอย่างถูกกระทำด้วยหน่วยแรงกดทับ ที่แตกต่างกัน ผลการศึกพบว่าเศษ
ยางรถยนต์ เก่ า ทั้ ง 3 ลั ก ษณะที่ ท ดสอบ ในสภาพที่ ไม่ ถู ก กดทั บ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวกลางในชั้น
ระบายน้ำได้ การกดทับมีผลทำให้ตัวอย่างมีการยุบตัวและมีค่าอัตราส่วน
ช่องว่างลดลง ส่งผลทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ลดลง ค่าสัมประสิทธิ์
การซึมผ่านได้ของเศษยางรถยนต์เก่าที่อยู่ภายใต้หน่วยแรงกดทับ 80 กิโล
ปาสคาล มีค่า เท่ ากั บ 7.74×10 -5, 3.45×10-4 และ 9.95×10-4 เมตรต่ อ
วินาที สำหรับตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้าง แบบเส้นแบนแคบ และแบบเป็น
ก้อน ตามลำดับ โดยเศษยางรถยนต์เก่าแบบเป็นก้อนจะมีการเสียรูปจาก
การยุบตัวและมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้จากการ
กระทำของหน่วยแรงกดทับน้อยที่สุด จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานเป็น
วัสดุตัวกลางในชั้นระบายน้ำมากกว่าตัวอย่างลักษณะอื่น
คำสำคัญ: ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้, ชั้นระบายน้ำ, ระบบชั้นกันซึม,
เศษยางรถยนต์เก่า

Abstract
Waste tires chips have high potential for many uses. The
aim of this study was to investigate the possibility of using
waste tire chips as medium in drainage layer of landfill liner
systems. Three different shapes of tire chips, which were wide
strip, narrow strip and chunk tire chips, were used in this study.
Hydraulic conductivity tests were performed for the samples
subjected to different confining stresses. It was found that, at
no confining stress, the hydraulic conductivity of all 3 shapes
of tire chip samples were higher than the recommended value
for using as medium in the drainage layer. When subjected to

confining stress, tire chips would be deformed and compressed
resulting in the reduction of its void ratio as well as its
hydraulic conductivity. The hydraulic conductivity test results
of the tire chips subjected to 80 kPa confining stress were
7.74×10-5 m/s, 3.45×10-4 m/s and 9.95×10-4 m/s for the wide
strip, narrow strip and crumb tire chip samples, respectively.
The least variation of hydraulic conductivity, when subjected
to confining stress, was obtained for the chunk tire chip
samples, therefore, it is the most preferred for using as
medium in drainage layer of liner systems.
Keywords: drainage layer, hydraulic conductivity, landfill liner
systems, tire chips

1. บทนำ
การเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้มีการผลิตและใช้งานยางรถยนต์จำนวน
มาก เมื่ อ มี อ ายุใช้ งานมากขึ้ น ยางรถยนต์ ก็จ ะเกิ ดการสึก หรอและเสื่ อ ม
คุณ ภาพ กลายเป็ น ยางรถยนต์ เก่ า ที่ เป็ น ของเหลือ ทิ้ ง ในประเทศไทยมี
ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ภ ายในประเทศในปี 2559 ปริมาณสูงถึ ง
176 ล้านเส้น [1] ทำให้มียางรถยนต์เก่าที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละปีใน
ปริมาณมากด้วย เนื่องจากยางรถยนต์เป็นวัสดุที่ มีความคงทนสูง ทำให้เป็น
ปัญหาในการกำจัดด้วยวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ยางรถยนต์เก่าบางส่วนถูก นำไปใช้งาน ได้แก่ การนำไปแปรรูปเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ ส อย สำหรั บ ใช้ ป ระโยชน์ การนำไปใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ใน
อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ และการผลิตกระแสไฟฟ้า การ
นำไปทำให้สลายตัวทางความร้อนเพื่อให้ได้น้ำมัน การแปรรูปเป็นยางผง
เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ การนำไปผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ทำ
ถนน เป็นต้น [2] นอกจากนั้น ยังมีการนำยางรถยนต์เก่ามาเป็นวัสดุเสริม
กำลังของกำแพงกันดิน การนำยางรถยนต์เก่ามาบดเป็นเป็นชิ้นหรือผงเพื่อ
เป็นวัสดุทดแทนหรือวัสดุผสมสำหรับงานทาง [3] อย่างไรก็ตาม ยังมียาง
รถยนต์เก่าที่เหลือเป็ นของเสียที่ต้องกำจัดทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก การหา
แนวทางการใช้ประโยชน์จากยางรถยนต์เก่าในรูปแบบต่างๆ จะมีส่วนช่วย
ในการแก้ปัญหาการจัดการของเสีย ทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเกิด
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
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ในระบบฝังกลบขยะ มีการนำยางรถยนต์เก่ามาสับหรือย่อยให้เป็นชิ้น
เล็กๆ แล้วนำไปใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุกันซึมโดยมีการนำไปผสมกับดิน
และปูนซีเมนต์ หรือนำไปผสมกับดินเหนียว แล้วนำไปบดอัดเพื่อใช้เป็นชั้น
กันซึม โดยดินและปู นซีเมนต์ หรือดินเหนียวจะทำหน้าที่หลักในการเป็ น
ฉนวนกัน การไหลซึมผ่า น ส่ว นเศษชิ้นส่ว นยางรถยนต์เก่าที่ ผสมลงไปมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ไปทำหน้าที่ดูดซับสารอินทรีย์คาร์บอนที่ซึมผ่านเข้ามา
[4] นอกจากนั้น การใช้เศษยางรถยนต์เก่ายังมีข้อดีในการช่วยดูดซับโลหะ
หนักออกจากน้ำเสียที่มาสัมผัสได้ [5]
ในระบบชั้ น กั น ซึ ม ปู พื้ น ล่ า งของระบบฝังกลบขยะ (Landfill Liner
System) โดยปกติจะมีอยู่ 5 ส่วนเรียงลำดับจากด้านบนลงด้านล่าง [6] คือ
ชั้นกรอง ชั้นระบายน้ำ ชั้นป้ อ งกันความเสีย หายแก่ชั้นกันซึม ชั้นกันซึม
และชั้น รองพื้น สำหรับ ชั้น ระบายน้ำ (Drainage Layer) ซึ่งเป็ น ชั้นที่ ท ำ
หน้า ที่ในการรวบรวมและระบายน้ำ ชะขยะที่ซึมลงมา เพื่ อส่งออกไปยัง
ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไปนั้น โดยปกติจะใช้กรวด กรวดหยาบ หิน ตาข่าย
ธรณี หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนและสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
และอุดตันได้ยาก คุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุในชั้นระบายน้ำคือ จะต้องมี
ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ที่สูง มีความคงทนและรับน้ำหนักได้ดี โดยค่า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของชั้นระบายน้ำในระบบฝังกลบควรมีค่าสูงกว่า
1×10-4 เมตรต่อวินาที [7]
เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของยางรถยนต์เก่าที่มีความทนทาน
ต่อการย่อยสลายทั้งเคมีและทางชีวภาพได้ดี และมีความแข็งแรงระดับหนึ่ง
จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำยางรถยนต์เก่ามาใช้งานเป็นวัสดุในชั้นระบายน้ำ
อย่างไรก็ตาม การที่จะนำยางรถยนต์เก่ามาใช้งานนั้น ต้องมีการแปรสภาพ
จากยางรถยนต์ที่เป็นวงล้อมาเป็นเศษยางรถยนต์ชิ้นเล็กๆ เสียก่อน จึงจะ
สามารถใช้เป็นวัสดุระบายน้ำได้ ทั้งนี้ปัจจัยที่อาจมีผลต่อคุณสมบัติในการ
ระบายน้ ำ ของวั ส ดุ คื อ ขนาดและรูป ร่า งของเศษยางรถยนต์ ที่ ใช้ และ
เนื่องจากเศษยางรถยนต์เก่ามีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น จึงอาจเกิดการ
เสียรูปและหดตัวลงเมื่อถูกกระทำด้วยน้ำหนักกดทับสูงๆ ซึ่งอาจส่ง ผลให้
ความสามารถในการระบายน้ ำ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ บทความนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของเศษยางรถยนต์
เก่าที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อศึกษาถึงผลของขนาดและลักษณะของเศษยาง
รถยนต์เก่าต่อความสามารถในการใช้งานเป็นวัสดุตัวกลางในชั้นระบายน้ำ
ของระบบชั้นกันซึมในระบบฝังกลบ
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เศษยางรถยนต์เก่าที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากวิธีการตัดที่แตกต่าง
กัน 3 วิธีการโดยใช้เครื่องมือการตัดที่มีความสะดวกและรวดเร็วคือ การตัด
ด้วยกบไสไม้ไฟฟ้า การตัดด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และตัดด้วยมีดคัตเตอร์ การตัด
ทั้ง 3 วิธี จะทำให้ได้ตัวอย่ างเศษยางรถยนต์ที่มีลักษณะเป็นเส้นแบนกว้าง
เส้นแบนแคบ และเป็นก้อน ตามลำดับ ซึ่งจะใช้เป็นชื่อเรียกตัวอย่างเศษยาง
รถยนต์เก่าที่ใช้ในบทความนี้ โดยมีขนาดโดยประมาณดังแสดงในตารางที่ 1
และมีรูปร่างดังแสดงในรูปที่ 1 จะเห็นว่าตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างและเส้น
แบนแคบจะมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันเฉพาะขนาด ส่วนตัวอย่าง
แบบเป็นก้อนจะมีลักษณะที่เทียบเคียงกับหินหรือกรวดหยาบที่ใช้เป็นวัสดุใน
ชั้นระบายน้ำ โดยลักษณะเป็นก้อนมีขนาดที่เทียบได้กับขนาดอนุภาคที่ลอด
ผ่านตะแกรงเบอร์3/4 และค้างบนตะแกรงเบอร์3/8
ตารางที่ 1 ชื่อเรียกลักษณะและขนาดของตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่า
ชื่อเรียกลักษณะ
ตัวอย่าง

ขนาด (มิลลิเมตร)
ความกว้าง ความยาว

ความหนา

วิธีการตัด

แบบเส้นแบนกว้าง

5 - 10

10 – 70

<1

ตัดด้วยกบไสไม้ไฟฟ้า

แบบเส้นแบนแคบ

3–5

5 - 50

<1

ตัดด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

แบบเป็นก้อน

10 - 20

10 - 10

<5

ตัดด้วยมีดคัตเตอร์

รูปที่ 1 รูปร่างลักษณะของตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่าที่ใช้ในการศึกษา

2.2 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ
ASTM D2434-68 Standard Test Method for Permeability of
Granular Soils (Constant Head) ทำการทดสอบโดยให้น้ำไหลผ่านเข้าไป
ในตัวอย่างจากด้านล่าง (ดังรูปที่ 2) ระบบทดสอบออกแบบให้ควบคุมความ
2. วัสดุและวิธีการศึกษา
แตกต่างของเฮดของน้ำระหว่างทางเข้าและทางออกของตัวอย่า งมีค่าคงที่
การศึกษานี้เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตัวอย่าง (H) ทำการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ (Q) ที่ไหลซึมผ่านตัวอย่างที่มี
เศษยางรถยนต์เก่าที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ทำการทดสอบภายใต้ ความสูง (L) คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ (k) ตามสมการของ
เงื่อนไขที่มีหน่วยแรงกระทำเพื่อจำลองสภาวะที่มีน้ำหนักของขยะหรือวัสดุ ดาร์ซี ดังแสดงในสมการที่ (1)
อื่นที่กลบทับอยู่ด้านบน โดยค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ ของวัสดุที่จะเป็น
𝑄
𝑄
(1)
ชั้นระบายน้ำในระบบฝังกลบควรมีค่าสูงกว่า 1×10-4 เมตรต่อวินาที ตามที่ 𝑘 = 𝐴𝑖 = 𝐴(∆𝐻)
∆𝐿
กำหนดในเกณฑ์การออกแบบของ USEPA [7]
เนื่องจากเมื่ออยู่ภายใต้หน่วยแรงกดทับเศษยางรถยนต์เก่าอาจมีการเสีย
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
รูปและอัดตัวกันแน่นขึ้นทำให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคของเศษยางรถยนต์เก่า
มี ข นาดลดลงและอาจส่ งผลให้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารซึ ม ผ่ า นได้ เปลี่ ย นไป
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กระบอกบรรจุตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่าสำหรับการทดสอบเป็นท่อพีวีซี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อให้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ก ลางหน้าตัดไม่
น้อ ยกว่า 8 ถึ ง 12 เท่า ของขนาดเส้น ผ่านศูนย์ก ลางตัวอย่า งที่ใหญ่ ที่ สุด
กระบอกบรรจุตัวอย่างถูกออกแบบเช่นเดียวกับเครื่องมือทดสอบแบบกดอัด
ตัวอย่างได้ (ดังรูปที่ 3) มีลักษณะเป็นกระบอกแข็งเช่นเดียวกับกระบอกบด
อัดตัวอย่าง ฝาปิด ด้านบนเป็นแผ่นเหล็กเจาะรู ทั่วทั้งแผ่นและเชื่อมต่อกับ
ก้านสำหรับถ่ายเทแรงเพื่อกดอัดตัวอย่างได้ โดยแผ่นเหล็กนี้มีขนาดเล็กกว่า
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของกระบอกบรรจุตัวอย่างเล็กน้อย เพื่อ ไม่ให้เกิด
แรงเสียดทานกับผิวภายในของกระบอกทดสอบ และสามารถถ่ายเทหน่วย
แรงกดทับ ลงไปยังตัว อย่างได้อ ย่า งสมบู รณ์ หน่วยแรงกดทับ ที่ใช้ในขณะ
ทดสอบมีค่าตั้งแต่ 16 กิโลปาสคาล ถึง 80 กิโลปาสคาล โดยเทียบเท่ากับ
น้ำหนักของขยะที่กลบทับอยู่ด้านบนที่ความหนาต่างๆ กันตั้งแต่ 2 เมตร ถึง
10 เมตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยเทียบจากความหนาแน่นของขยะ
ชุมชนทั่วไปที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 500 ถึง 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร [8] ในการทดสอบนี้ใช้ความหนาแน่นสูงสุดในการประเมินหน่วยแรง
กดทับคือ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
รูปที่ 3 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของเศษยางรถยนต์เก่าที่มีหน่วย
แรงกดทับในขณะทดสอบ

รูปที่ 2 ผังระบบทดสอบค่าสัมประสิทธิก์ ารซึมผ่านได้

การเตรียมตัวอย่างและการติดตั้งก่อนทดสอบทำได้โดย นำตัวอย่างมา
ชั่งน้ำหนักแล้วนำมาแช่น้ำไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้ผิวของตัวอย่างเศษยาง
รถยนต์เก่าดูดซับน้ำอย่างทั่วถึงและอิ่มตัวด้วยน้ำ จากนั้นจึงบรรจุตัวอย่าง
ลงไปในกระบอกทดสอบและเกลี่ยชิ้นตัวอย่างให้สม่ำเสมอกันแล้วปิดทับ
ด้วยแผ่นเหล็กเจาะรู ปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปในกระบอกทดสอบแล้วเคาะไล่
ฟองอากาศที่อาจตกค้างอยู่ภายใน การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
ได้ในกรณี ที่ ไม่ พิ จ ารณาหน่ ว ยแรงกดทั บ จากน้ ำ หนัก ของขยะ สามารถ
เริ่มทำการทดสอบได้ทันที ส่วนการทดสอบเพื่อจำลองสภาวะที่ตัวกลางใน
ชั้นระบายน้ำถู ก กดทับ จากน้ำ หนัก ของขยะและวัสดุอื่ นๆ ที่ก ลบทั บ อยู่
ด้า นบนนั้ น มี ขั้ น ตอนเพิ่ มขึ้ น คื อ หลั ง จากบรรจุ ตั ว อย่ า งลงในกระบอก
ทดสอบและปิดทับด้วยแผ่นเหล็กเจาะรูแล้ว จะทำการกดทับตัวอย่างด้วย
หน่วยแรงตามที่ต้องการก่อน และจะเริ่มทดสอบการไหลซึมผ่านหลังจาก
การยุบ ตัวของตัวอย่างในกระบอกหยุดนิ่งแล้ว จากการทดสอบเบื้ องต้น
พบว่าการยุบ ตัวของตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่าที่ท ดสอบจะเกิดขึ้ นมาก
ในช่ว ง 2 ถึ ง 3 ชั่วโมงแรกเท่า นั้น ดังผลการทดสอบในรูป ที่ 4 ดังนั้ นใน
การศึกษานี้จึงกำหนดให้เริ่มทำการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้
หลังจากที่ทำการกดทับตัวอย่างค้างไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ตารางที่ 2 หน่วยแรงกดทับที่ใช้ในขณะทดสอบที่เทียบเท่ากับน้ำหนักของชัน้ ขยะ
ที่มีความหนาต่างๆ
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แบนกว้างมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ต่ำกว่าตัวอย่างแบบเส้นแบนแคบ
และแบบเป็นก้อน โดยมีค่าต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า และตัวอย่างแบบเส้น
แบนแคบและแบบเป็นก้อนมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ใกล้เคียงกัน หาก
เปรียบเทียบกับข้อกำหนดในการใช้งานเป็นวัสดุระบายน้ำในระบบชั้นกัน
ซึมของ USEPA จะเห็นว่า ตัวอย่างทั้ง 3 ลักษณะมีค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านได้สูงกว่า 1×10-4 เมตรต่อ วินาที มีคุณ สมบั ติเบื้ องต้นอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถใช้เป็นวัสดุระบายน้ำได้ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านได้ของตัวอย่างแต่ละลักษณะแตกต่างกันจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป

หมายเหตุ พื้นที่หน้าตัดของกระบอกตัวอย่างเท่ากับ 0.018 ตารางเมตร
ความหนาแน่นของขยะเท่ากับ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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รูปที่ 4 ค่าการยุบตัวของตัวอย่างตามระยะเวลาเมื่อถูกกดทับด้วยหน่วยแรง (ก)
16 กิโลปาสคาล และ (ข) 80 กิโลปาสคาล

3. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ ของตัวอย่างเศษยางรถยนต์
เก่าที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน 3 ลักษณะประกอบด้วย การทดสอบใน
สภาวะที่ไม่มีหน่วยแรงกดทับ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงคุณสมบัติเบื้องต้น และ
การทดสอบในกรณีที่จำลองสภาวะการใช้งานเป็นวัสดุในชั้นระบายน้ำที่เศษ
ยางรถยนต์เก่าอยู่ภายใต้หน่วยแรงกดทับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่า
จากการทดสอบคุณสมบัติของตัวอย่างทั้ง 3 ลักษณะที่ทำการศึกษา
พบว่า เศษยางรถยนต์เก่ามีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 1.13 และผลการ
ทดสอบค่า สัมประสิทธิ์ก ารซึ มผ่านได้ โดยใช้วิธีทดสอบแบบแรงดัน คงที่
พบว่า ตัวอย่างเศษยางรถยนต์ที่มีลักษณะเป็นเส้นแบนกว้าง เส้นแบนแคบ
และเป็นก้อน ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่มีหน่วยแรงกดทับด้านบนมีค่าสัมประสิทธิ์
การซึมผ่านได้เท่ากับ 6.83×10-4 เมตรต่อวินาที 1.37×10-3 เมตรต่อวินาที
และ 1.35 ×10-3 เมตรต่อ วินาที ตามลำดับ จะเห็นว่า ตัวอย่างแบบเส้น

จากการทดสอบเบื้ อ งต้ น พบว่ า ตั ว อย่ า งเศษยางรถยนต์ เก่ า ทั้ ง 3
ลักษณะมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้สูงเพียงพอตามค่าที่กำหนด อย่างไร
ก็ตาม เนื่อ งจากเศษยางรถยนต์เก่าเป็ นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เมื่ออยู่ใน
สภาพการใช้งานเป็นวัสดุในชั้นระบายน้ำจะมีน้ำหนักกดทับจากขยะที่ฝัง
กลบและวัสดุที่ปิดกลบอยู่ด้านบนกระทำลงมา จึงอาจมีการหดตัว และเสีย
รูป ทำให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคของวัสดุที่เป็นเส้นทางการไหลซึมผ่านของ
น้ำ เปลี่ ย นแปลงไปได้ จึ งจำเป็ นต้ อ งทำการตรวจสอบการเปลี่ย นแปลง
คุณสมบัติดังกล่าว
การทดสอบการยุบ ตัวของตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่าทำได้โดย ชั่ง
น้ำหนักตัวอย่างตามที่กำหนดแล้วบรรจุลงไปในกระบอกทดสอบ จากนั้นทำ
การกดทั บ ตั ว อย่ า งด้ ว ยหน่ ว ยแรงขนาด 16, 32, 47, 63 และ 80 กิ โ ล
ปาสคาล ซึ่งเป็นหน่วยแรงที่เทียบเท่ากับน้ำหนักทีก่ ดทับลงมาของชั้นขยะที่
มีความหนา 2, 4, 6, 8 และ 10 เมตร ตามลำดับ แล้วทำการตรวจวัดระยะ
การยุบ ตัว ในแนวดิ่ งของตัว อย่างที่เกิด ขึ้ น รูป ที่ 5 แสดงค่า การยุบ ตัว ที่
ตรวจวัดได้ของตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่า ที่ถูกกดทับด้วยหน่วยแรงต่างๆ
กัน จะเห็ น ว่ า ตั ว อย่ า งทั้ ง 3 ลั ก ษณะจะมี ระยะยุ บ ตั ว มากขึ้ น ตามการ
เพิ่มขึ้นของหน่วยแรงที่กดทับ โดยตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างมีระยะยุบตัว
มากที่สุดและตัวอย่างแบบเป็นก้อนมีระยะยุบตัวน้อยที่สุด
หากพิจารณาถึงอัตราการยุบตัวต่อหน่วยแรงที่กระทำ จะเห็นว่า อัตรา
การยุบ ตัวของตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างจะมีค่ามากที่สุดและอัตราการ
ยุบตัวของตัวอย่างแบบเป็นก้อนจะมีค่าน้อยที่สุด โดยเพิ่มขึ้นของหน่วยแรง
กดทับจากศูนย์ขึ้นไปจนถึง 80 กิโลปาสคาล ทำให้ตัวอย่างแบบเส้นแบน
กว้างมีการยุบตัวลงมาได้ถึง 120 มิลลิเมตร คิดเป็นค่าการยุบตัวร้อยละ 35
ในขณะที่ตัวอย่างแบบเป็นก้อนมีการยุบตัวลงมาเพียง 35 มิลลิเมตรเท่านั้น
คิดเป็นค่าการยุบตัวร้อยละ 12 อธิบายได้ว่า การที่ตัวอย่างแบบเป็นก้อนมี
ค่าการยุบตัวน้อยเนื่องจากตัวอย่างที่เป็นก้อนแต่ละชิ้นมีรูปร่างที่เป็นก้อนที่
มีความหนามากเมื่อเทียบกับตัวอย่างแบบเป็นเส้น แบน จึงมีความแข็งแรง
สามารถรับแรงได้ดี ปริมาณการยุ บหรือหดตัวของตัวอย่างแต่ละชิ้นเกิดขึ้น
น้อ ย ค่ า การยุบ ตั ว ที่ ตรวจวัด ได้ จึ งต่ำ ในขณะที่ ตั ว อย่ า งแบบเป็ น เส้น มี
ลักษณะเป็นแผ่น แบนๆ ยาวๆ จึงมีความแข็งแรงน้อยและยืดหยุ่นได้มาก
และการที่มีขนาดชิ้นที่เล็ก จึงทำให้มีจำนวนช่องว่างขนาดเล็กระหว่างชิ้น
ตัวอย่างจำนวนมากกระจายตัวกันอยู่ ลักษณะเส้นที่ยาวทำให้เกิดการเกาะ
เกี่ยวกันไปมาได้ง่าย ทำให้การเรียงตัวในขณะที่ไม่มีหน่วยแรงกดทับจึงอยู่
ในสภาพที่หลวม มีช่องว่างจำนวนมาก เมื่อถูกกดทับ ช่องว่างจำนวนมาก
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เหล่านี้จะถูกบีบตัวลง ชิ้นตัวอย่างแต่ละชิ้นสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนรูปได้ง่าย
จึงทำให้มีอัตราการยุบตัวที่สูง
นอกจากนั้น การยุบ ตัวของตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างและตัวอย่าง
แบบเส้นแบนแคบจะมีค่าใกล้เคียงกันที่หน่วยแรงกดทับต่ำกว่าประมาณ 40
กิโลปาสคาล และมีค่าแตกต่างกันมากขึ้นที่หน่วยแรงที่สูงขึ้น โดยตัวอย่าง
แบบเส้นแบนกว้างจะมีการยุบตัวมากกว่าตัวอย่างแบบเส้นแบนแคบ แสดง
ให้เห็นถึงผลของความแตกต่างด้านขนาดของชิ้นตัวอย่าง กล่าวคือตัวอย่าง
แบบเส้นแบนกว้างซึ่งมีขนาดของความยาวและความกว้างของชิ้นตัวอย่าง
มากกว่ า ตั ว อย่ า งแบบเส้ น แบนแคบ จึ งมี ก ารเกาะเกี่ ย วและสั ม ผั ส กั น
ระหว่างชิ้นตัวอย่างได้มากกว่าตัวอย่างที่มีเส้นสั้นและแคบ ที่หน่วยแรงกด
ทับต่ำชิ้นตัวอย่างยังมีความแข็งแรงในการต้านทานการเสียรูปได้ จึงยังคงมี
ช่องว่างระหว่างชิ้นตัวอย่างคงเหลืออยู่มาก แต่เมื่อหน่วยแรงกดทับมีค่าสูง
ถึงระดับหนึ่งจึงทำให้เกิดการยืดหรือขยับตัวของชิ้นตัวอย่า งแบบเส้นแบน
กว้า งต่อ ไปได้อี ก มีการเสียรูป และจัดเรีย งตัว ที่ แน่นขึ้นไปอีก จึงมีค่าการ
ยุบตัวสูงขึ้นได้
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ถึงแม้ว่าช่องว่างระหว่างชิ้นตัวอย่างจะมีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน แต่ก็มี
จำนวนของช่องว่างน้อย ปริมาตรรวมของช่องว่างต่อปริมาตรของส่วนที่
เป็นเนื้อวัสดุจึงต่ำ อัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่างแบบเส้นแบนแคบมีค่าต่ำ
กว่าตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างเนื่องจากตัวอย่างแบบเส้นแบนแคบมีขนาด
ของชิ้นตัวอย่างเล็กกว่า การเกาะเกี่ยวพันกันจึงน้อยกว่า จึงมีปริมาตรรวม
ของช่องว่างน้อยกว่า
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่างแบบ
เส้นแบนกว้างและแบบเส้นแบนแคบจะมีช่ว งที่ใกล้เคีย งกัน คือ มีค่า อยู่
ระหว่าง 0.61 – 1.47 คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 58.5 และมีค่าอยู่
ระหว่ า ง 0.56 – 1.22 คิ ด เป็ น การเปลี่ ย นแปลงร้ อ ยละ 54.1 สำหรั บ
ตัว อย่างแบบเส้น แบนกว้างและแบบเส้นแบนแคบ ตามลำดับ ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่างแบบเป็นก้ อนจะอยู่ในช่วง
แคบๆ เท่านั้นคือมีค่าอยู่ระหว่าง 0.84 – 1.09 คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงร้อย
ละ 22.9 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้อัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่างแบบ
เป็นก้อนที่มีค่าต่ำกว่าตัวอย่างที่เป็นเส้นแบนในช่วงที่ไม่มีหน่วยแรงกดทับ
กลับมามีค่าที่สูงกว่าอัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่างที่เป็นเส้นแบนในช่วงที่มี
หน่ว ยแรงกดทับ สูงๆ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากความแตกต่างของลัก ษณะชิ้น
ตัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้น
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รูปที่ 5 ระยะยุบตัวของตัวอย่างทีถ่ ูกกระทำด้วยหน่วยแรงกดทับแตกต่างกัน
0.0

หากพิ จ ารณาผลของหน่ ว ยแรงกดทั บ ที่ ก ระทำต่ อ ตัว อย่า งเศษยาง
รถยนต์เก่าในรูปของอัตราส่วนช่องว่าง (Void Ratio) จะได้ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าอั ตราส่วนช่อ งว่างกับหน่วยแรงกดทับ ที่กระทำกับตัวอย่างดัง
แสดงในรูปที่ 6 โดยอัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่างมีค่าลดลงเมื่อถูกกดทับ
ด้วยหน่วยแรงที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนช่องว่างเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรช่องว่างในตัวอย่ างที่ทดสอบ ซึ่งผลทดสอบที่
ได้สำหรับตัวอย่างแต่ละลักษณะนั้น มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของผลการทดสอบการยุบตัวของตัวอย่างที่ถูกกระทำด้วยหน่วยแรงกดทับ
ข้างต้น
โดยในขณะที่ไม่ถูกกดทับ (หน่วยแรงกดทับเป็นศูนย์) ตัวอย่างแบบเส้น
แบนกว้างมีอัตราส่วนช่องว่างสูงที่สุดและตัวอย่างแบบเป็นก้อนมีอัตราส่วน
ช่องว่างต่ำที่สุด อัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างมีค่าสูง
เนื่ อ งจากชิ้ น ตั ว อย่ า งมี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น ยาวและแบน จึ งเกิ ด การเกาะ
เกี่ยวพันกันได้ง่าย การเรียงตัวกันอย่างหลวมๆ ในสภาวะที่ ไม่ถูกกดทับจึง
ยังคงมีช่องว่างขนาดเล็กระหว่างอนุภาคกระจายอยู่ในตัวอย่างจำนวนมาก
ทำให้ มี ป ริม าตรรวมของช่ อ งว่ า งมาก ในขณะที่ ตั ว อย่ า งแบบเป็ น ก้ อ น
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รูปที่ 6 การเปลีย่ นแปลงของค่าอัตราส่วนช่องว่างตามขนาดของหน่วยแรงกดทับที่
กระทำกับตัวอย่าง

3.3 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้เมื่อถูกแรงกดทับ
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตัวอย่างเศษยางรถยนต์
เก่ า ภายใต้ห น่ ว ยแรงกดทั บ เป็ น การจำลองสภาวะที่ วัสดุ ตั ว กลางในชั้ น
ระบายจะต้องแบกรับน้ำหนักจากขยะและวัสดุกลบทับอื่นๆ ที่อยู่ด้านบน
โดยหน่วยแรงกดทับที่กระทำลงมาจะผันแปรไปตามความหนาหรือความสูง
ของชั้นขยะที่กลบทับอยู่ด้านบน จากการทดสอบโดยการผันแปรหน่วยแรง
กดทับ ที่เทียบเท่ากับน้ำหนักของขยะที่มีความหนาตั้งแต่ 2 เมตร ถึ ง 10
เมตร ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 7 จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของ
ตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่าทั้ง 3 ลักษณะมีแนวโน้มลดลงเมื่อหน่วยแรงที่
กดทับมีค่ามากขึ้น โดยตัวอย่างแบบเป็นก้อนมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้
สูงที่สุด และตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ต่ำ
ที่สุด
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ความสูงของชั้นขยะที่ทาให้เกิดหน่วยแรงกดทับ เมตร

ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ เมตร วินาที
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คดเคี้ยวมาก การไหลซึมผ่านของน้ำจึงเป็นไปได้โดยสะดวก ในทางตรงกัน
ข้า มตัว อย่างที่ เป็ นเส้ นนั้นมีลัก ษณะแบนและยาว มีชิ้นวัสดุห ลากหลาย
ขนาด ทำให้การจัดเรียงตัวกันของวัสดุ จะมีความซับซ้อน เกาะเกี่ยวพันกัน
วัสดุชิ้นเล็กสามารถเข้าไปแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างวัสดุชิ้นที่ใหญ่กว่าได้
ช่ อ งว่ า งที่ เป็ น เส้ น ทางการไหลซึ ม ผ่ า นของน้ ำ แต่ ล ะช่ อ งจึ งมี ข นาดเล็ ก
กระจายไปทั่ ว เส้ น ทางการไหลของน้ ำ จึ ง มี ค วามคดเคี้ ย วมาก ค่ า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้จึงต่ำลง ดังนั้น ถึงแม้ว่าค่าอัตราส่วนช่องว่างของ
ตัวอย่างจะมีค่าเท่ากัน แต่ลักษณะของช่องว่างที่มีความแตกต่างกันในด้าน
ขนาดและความซับซ้อนก็ส่งผลให้ มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ที่แตกต่า ง
กันได้ดังแนวคิดที่แสดงในรูปที่ 9 ขนาดของช่องว่างที่เป็นเส้นทางการไหล
ซึมผ่านที่มีข นาดเล็ก จะทำให้ การไหลซึมผ่านได้ช้า และการเรีย งตัวของ
ตัวกลางที่ทำให้ซับซ้อนทำให้เส้นทางการไหลมีความคดเคี้ยวมากขึ้น การ
ไหลซึมผ่านจะช้าลง
1.0E-02

ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ เมตร วินาที

สำหรับช่วงของหน่วยแรงกดทับที่ทดสอบ จะได้ว่าตัวอย่างแบบเส้น
แบนกว้างมีค่าสัมประสิทธิ์ก ารซึมผ่านได้ลดลงจาก 6.83×10-4 เมตรต่อ
วินาที เป็น 7.74×10-5 เมตรต่อ วินาที มีค่าลดลงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
88.7 ตัวอย่างแบบเส้นแบนแคบมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ลดลงจาก
1.37×10-3 เมตรต่อวินาที เป็น 3.45×10-4 เมตรต่อวินาที มีค่าลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 74.8 ซึ่งมีอัตราการลดลงต่ำกว่าตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างเล็กน้อย
ส่ ว นตั ว อย่ า งแบบเป็ น ก้ อ นมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารซึ ม ผ่ า นได้ ล ดลงจาก
1.35×10-3 เมตรต่อวินาที เป็น 9.95×10-4 เมตรต่อวินาที มีค่าลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 26.3 ซึ่งมีอัตราการลดลงค่อนข้างน้อย หรืออาจกล่าวได้ว่าตัวอย่าง
แบบเป็นก้อนมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ค่อนข้างคงที่
ทั้ งนี้ สามารถอธิ บ ายได้ ว่า ด้ว ยคุณ สมบั ติข องยางรถยนต์ ที่ มี ค วาม
ยืดหยุ่น เมื่อถูกแรงกระทำหรือมีน้ำหนักกดทับอาจเกิดการเสียรูป หดตัว
เล็กลง และมีการเรียงตัวของอนุภาคหรือชิ้นตัวอย่างที่แนบสนิทกันมากขึ้น
ทำให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคที่เป็นเส้นทางในการไหลซึมผ่านของน้ำลดลง
ค่าสัมประสิทธิ์ก ารซึมผ่านได้จึ งมีค่าลดลงไปด้วย การที่ตัว อย่างเศษยาง
รถยนต์เก่ามีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงมีความสามารถในการรับแรง
แตกต่างกัน และการเปลี่ยนแปลงของช่องว่างในตัวอย่างที่เป็นผลจากการ
กระทำของหน่วยแรงกดทับจึงแตกต่างกันดังที่กล่าวไปแล้ว และส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ในทิศทางที่เป็นเหตุเป็น
ผลสอดคล้องกัน
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รูปที่ 7 การเปลีย่ นแปลงค่าสัมประสิทธิก์ ารซึมผ่านได้ของตัวอย่างเศษยางรถยนต์
เก่าที่ถกู กระทำด้วยหน่วยแรงกดทับ

การเปลี่ย นแปลงค่า สัมประสิทธิ์การซึมผ่า นได้ข องตัว อย่างเศษยาง
รถยนต์ เก่ า ที่ ท ดสอบสามารถแสดงในรูป ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งค่ า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้กับอัตราส่วนช่องว่างได้ดังรูปที่ 8 จะเห็นแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าอัตราส่วนช่องว่างของตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่มีอัตราส่วนช่องว่างสูงจะมี
ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้จะสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นจะเห็นว่า ที่
อัตราส่วนช่องว่างที่เท่ากัน ตัวอย่างแบบเป็นก้อนจะมีค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านได้สูงกว่าตัวอย่างแบบเส้นแบน เนื่องจากการเรียงตัวของชิ้นตัวอย่างที่
เป็นก้อนๆ นั้นไม่มีความซับซ้อน ช่องว่างที่เป็นเส้นทางการไหลซึมผ่านของ
น้ำในตัวอย่างแบบเป็นก้อนนั้นจะเป็นช่องว่างที่มีความต่อเนื่องกัน ช่องว่าง
แต่ละช่องมีขนาดใหญ่และจำนวนไม่มาก ทำให้เส้นทางการไหลของน้ำไม่

รูปที่ 9 แนวคิดเกีย่ วกับผลของขนาดช่องว่างและความคดเคีย้ วของเส้นทางการ
ไหลที่มีต่อค่าสัมประสิทธิก์ ารซึมผ่านได้ (ดัดแปลงจาก [9])

หากเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ การซึมผ่านได้ในสภาวะที่ตัวอย่างถูก
กดทับกับข้อกำหนดในการใช้งานเป็นวัสดุระบายน้ำในระบบชั้นกันซึม โดย
จะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้สูงกว่า 1×10-4 เมตรต่อวินาที จะเห็น
ว่าตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างที่ถูกกดทับด้วยหน่วยแรงตั้งแต่ประมาณ 65
กิโลปาสคาลขึ้ น ไป หรื อ คิดเป็ น น้ำ หนัก จากชั้น ขยะที่มีความสูงตั้งแต่ 8
เมตรขึ้นไป จะมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์การใช้งานเป็นวัสดุในชั้นระบายน้ำ
ดังนั้น เศษยางรถยนต์เก่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุตัวกลางใน
ชั้นระบายน้ำในระบบชั้นกันซึมของระบบฝังกลบขยะที่มีความสูงของชั้น
ขยะอยู่ในช่วงที่ทำการทดสอบในครั้งนี้คือ ตัวอย่างแบบเป็นก้อนและแบบ
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เส้นแบนแคบ อย่างไรก็ตาม หากชั้นขยะมีความสูงมากขึ้นจำเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบค่าสัม ประสิทธิ์ก ารซึมผ่า นได้เพิ่ มเติม โดยเฉพาะในกรณี ของ
ตัวอย่างแบบเส้นแบนแคบซึ่งยังคงมีความผันแปรของค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านได้สูง และควรมีการศึกษาถึงผลของปัจจัยที่อาจทำให้ความสามารถใน
การระบายน้ำของวัสดุดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในระยะยะยาวด้วย เช่น การ
อุดตันภายในชั้นระบายน้ำ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ เศษยางรถยนต์เก่าที่ใช้เป็น
วัสดุตัวกลางในชั้นระบายน้ำควรมีลักษณะรูปร่างที่เป็นก้อน เนื่องจากจะมี
ความแข็งแรง สามารถต้นทานการเสียรูปและการหดตัวเมื่อถูกแรงกระทำ
ได้ ดี ก ว่ า ตั ว กลางที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น ยาว จะทำให้ ชั้ น ระบายน้ ำ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ที่ค่อนข้างคงที่ ไม่ผันแปรไปตามน้ำหนักกดทับ
จากชั้นขยะที่เพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งานของระบบฝังกลบขยะ ขนาดของ
ก้อนเศษยางรถยนต์ที่จะนำมาใช้งานจะผันแปรไปตามกระบวนการผลิต
การใช้เศษยางรถยนต์ก้อนที่มีขนาดก้อนใหญ่จะมีข้อดีในด้านความสามารถ
ในการระบายน้ำได้ดีกว่าเศษยางรถยนต์ที่มีขนาดก้อนเล็ก แต่อาจมีปัญหา
ด้านการเคลื่อนตัวของวัสดุอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าไปแทรกตัวอยู่ตาม
ช่อ งว่างของก้อ นยาง และทำให้ เกิดปั ญ หาในการใช้งานได้ จึ งควรมีการ
ทดสอบคุณสมบัติดังกล่าวด้วย

4. สรุป
การศึกษาการใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นตัวกลางในชั้นระบายน้ำของ
ระบบฝังกลบขยะ โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตัวอย่าง
เศษยางรถยนต์เก่าที่ได้จากวิธีการตัดแตกต่างกัน ได้ตัวอย่าง 3 ลักษณะคือ
แบบเส้นแบนกว้าง แบบเส้นแบนแคบ และแบบเป็นก้อน พบว่าตัวอย่าง
แบบเส้นแบนกว้างมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ต่ำที่สุดและตัวอย่างแบบ
เป็นก้อนมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้สูงที่สุด โดยเศษยางรถยนต์เก่าแบบ
เส้นแบนกว้าง แบบเส้นแบนแคบ และแบบเป็นก้อน มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ซึมผ่านได้ในขณะที่ไม่มีหน่วยแรงกดทับ เท่ากับ 6.83×10-4 เมตรต่อวินาที
1.37×10-3 เมตรต่อวินาที และ 1.35 ×10-3 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ
การทดสอบเพื่อจำลองสภาวะที่ ตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่าถูกกดทับ
จากน้ำหนักของขยะและวัสดุปิดกลบในระบบฝังกลบขยะโดยเทียบเท่ากับ
น้ ำ หนั ก ของชั้ น ขยะสู ง ถึ ง 10 เมตร คิ ด เป็ น หน่ ว ยแรงกดทั บ 80 กิ โ ล
ปาสคาล พบว่าตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้างมีการยุบตัวมากที่สุด โดยมีระยะ
ยุบตัวร้อยละ 35 และตัวอย่างแบบเป็ นก้อนมีการยุ บตัวน้อยที่สุด โดยมี
ระยะยุ บ ตั ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12 ตั ว อย่ า งแบบเป็ น ก้ อ นมี ก ารยุ บ ตั ว น้ อ ย
เนื่องจากมีรูปร่างที่เป็นก้อนมี ความหนา จึงมีความแข็งแรงสามารถรับ แรง
ได้ดี การหดตัวเสียรูปจึงเกิดขึ้นน้อย
การเพิ่มหน่วยแรงกดทับให้สูงขึ้นมีผลให้ตัวอย่างเศษยางรถยนต์เก่า มี
การยุบตัวและมีอัตราส่วนช่องว่างลดลง ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
ได้ลดต่ำลงไปด้วย โดยตัวอย่างแบบเส้นแบนกว้าง แบบเส้นแบนแคบ และ
แบบเป็นก้อ น มีค่าสัมประสิทธิ์ก ารซึ ม ผ่านได้ลดลงร้อยละ 88.7 ร้อ ยละ
74.8 และร้อยละ 26.3 ตามลำดับ ตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน
เป็นตัวกลางในชั้นระบายน้ำมากที่สุดคือ ตัวอย่างแบบเป็นก้อน เนื่องจากมี
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ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้สูงกว่า 1×10-4 เมตรต่อวินาที ตามเกณฑ์ที่
กำหนดสำหรับวัสดุในชั้นระบายน้ำ และมีความแข็งแรง ต้านทานการยุบตัว
และเสียรูปได้ดี จึงทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ที่ค่อนข้างคงที่
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การศึกษาเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัสในกระบวนการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศเมื่อมีการเติม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัสในกระบวนการ
หมั ก ปุ๋ ย แบบไร้ อ ากาศเมื่ อ มี ก ารเติ ม ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัสที่เกิดขึ้นจากการเติมก๊าซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ ในกระบวนการหมั ก ปุ๋ ย แบบไร้ อ ากาศจากมู ลช้ า ง
ร่วมกับกากมูลหมักและเศษอาหารช้าง ในการทดลองได้ทำการเลือกเศษ
อาหาร ได้แก่ เหง้าสัปปะรดและหญ้าเนเปียร์ โดยทำการผสมหญ้าเนเปียร์ :
เหง้าสับ ปะรด : มูลช้าง : กากมูลหมักจากกระบวนการหมักแก๊สชี วภาพ
เท่ากับ 2.5 : 2.5 : 3.5 : 1.5 โดยปริมาตร ตามลำดับ ทำการหมักแบบไร้
อากาศเป็ น ระยะเวลา 45 วัน ในระบบปิ ดด้ ว ยชุ ด การทดลองในระดั บ
ห้องปฏิบัติการ โดยในการทดลองประกอบด้วยการทดลองทั้งหมด 2 ชุด
คือ ชุดทดลองที่ 1 เป็นชุดควบคุม จะไม่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และชุดทดลองที่ 2 จะมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาตร 2 ลิตร
ต่อนาที โดยทำการเติมแบบกะ เป็ นเวลา 20 นาทีต่อวัน ผลการทดลอง
พบว่าลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยหมักขวดที่ 1 และ 2 เมื่อสิ้นสุดการ
หมัก ในระยะเวลาที่ 45 วัน มีลัก ษณะเป็ นปุ๋ ยของแข็ งกึ่งเหลว สีน้ำตาล
และมีกลิ่นเปรี้ยว เหมือนกันทั้ง 2 ชุดการทดลอง ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
ชุดควบคุมเท่ากับ 6.16 และชุดการเติมก๊าซเท่ากับ 5.19 ปริมาณความชื้น
ของทั้ง 2 ชุดจะอยู่ในช่วงร้อยละ 75-85 ในส่วนของค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด
พบว่าในชุดควบคุมมีปริมาณร้อยละฟอสฟอรัสมากกว่าเมื่อมีการเติมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีค่าร้อยละ 0.58 และ 0.09 ตามลำดับ การเติม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในระบบทำให้จุลินทรีย์บางตัวที่ไม่ชอบก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้ฟอสฟอรัสเป็นธาตุ
อาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตทำให้ต้องใช้ฟอสฟอรัสเพิ่มมากขึ้น จึงมี
ค่าฟอสฟอรัสในปุ๋ยลดลง

This research focused on the comparative study of
phosphorus in anaerobic fermentation process with carbon
dioxide addition. The objective of this study aims to compare
the amount of phosphorus from carbon dioxide addition in
anaerobic fermentation process from elephant dung,
fermented slurry and elephant food wastes. In the experiment,
the elephant food wastes are pineapple rhizomes and Napier
grass. The mixture of materials consists of Napier grass :
pineapple rhizomes : Elephant dung : slurry from biogas
fermentation equal to 2.5 : 2.5 : 3.5 : 1.5 by volume. Lab-scale
experiment was set as two conditions: 1) control reactor
without carbon dioxide addition and 2) batch reactor with
adding 2 L/min of carbon dioxide for 20 min, to operate
anaerobic fermentation for 45 days in closed vessels. The
results of this study showed that the physical characteristics of
both composting reactors at the end of the 45-day period was
brown liquid fertilizer and has a sour smell. The pH values of
control reactor and batch reactor with carbon dioxide addition
were 6.16 and 5.19, respectively. The moisture content of both
sets is in the range of 75-85 percent. In terms of total
phosphorus values It was found that in the control, the
amount of phosphorus is higher than when adding carbon
dioxide. With the percentage of 0.58 and 0.37 respectively.
Adding carbon dioxide to the system causes some microbes
that disfavor carbon dioxide, decompose organic matter by
using phosphorus as a nutrient. Therefore, it causes more
phosphorus to be used and then made the phosphorus in
manure decreased.

คำสำคั ญ : การหมั ก แบบไร้ อ ากาศ, เศษอาหารช้ า ง, กากมู ล หมั ก ,
ฟอสฟอรัส
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1.คำนำ
ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งธาตุอาหารที่ปลดปล่อยออกมาให้แก่
พืชอย่างช้าๆ สม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยหมักจะมีแร่ธาตุอาหารพืชที่สำคัญ
ครบถ้วน กล่าวคือมีไนโตรเจนทั้งหมดประมาณร้อยละ 0.4-2.5 ฟอสฟอรัส
ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชประมาณร้อยละ 0.2-2.5 และโพแทสเซียมใน
รูปที่ละลายน้ำ ได้ร้อยละ 0.5-1.8 ปริมาณธาตุอาหารดังกล่าวจะมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุหมักและประเภทของวัสดุหมักที่นำมาใช้ในการ
หมักปุ๋ย โดยนอกจากคุณสมบัติในการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชแล้ว ปุ๋ย
หมั ก ยั งมี คุ ณ ค่ า ในแง่ ก ารปรับ ปรุง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น อี ก หลาย
ประการอีกด้วย[1]
การทำปุ๋ ย หมั ก เป็ น วิ ธี ที่ ส ามารถนำของเสี ย อิ น ทรี ย์ ม าใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรูปแบบการ
ผลิตปุ๋ยหมักแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การหมักปุ๋ยแบบเติมอากาศ และ
การหมั ก ปุ๋ ย แบบไร้ อ ากาศ การหมั ก ปุ๋ ย แบบเติ ม อากาศเป็ น ที่ นิ ย มใช้
โดยทั่วไปเนื่องจากใช้ระยะเวลาหมักที่สั้นและไม่มีกลิ่นรบกวน แต่อย่างไรก็
ตามการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศนั้นใช้ระยะเวลาในการหมักที่นานกว่าแต่จะ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มอยู่ 2 ชนิด นั้นคือ ก๊าซชีวภาพ และกากมูล
หมัก หรือปุ๋ยเหลว ซึ่งกากมูลหมักจากระบบไร้อากาศมีจุลินทรีย์ที่จำเป็นใน
การทำปุ๋ยและสามารถใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยได้ โดยจุลินทรีย์ในกาก
มู ล หมั ก นั้ น สามารถตรึ งไนโตรเจนแล้ ว เปลี่ ย นเป็ น แอมโมเนี ย ได้ ท ำให้
ไนโตรเจนในปุ๋ยสูงขึ้นเนื่องจากปกติแล้วในการทำปุ๋ยหมักจะเกิดปัญหาการ
ลดลงของไนโตรเจนทำให้คุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นปุ๋ยหมัก [2] นอกจากนี้
การหมุนเวียนก๊าซชีวภาพสามารถช่วยในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อ
เพิ่มธาตุคาร์บอนแก่ปุ๋ยได้อีกด้วย[3]
แหล่งวัสดุหมักที่มีปริมาณของวัสดุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากนั้นส่วนหนึ่ง
มาจากพื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์ นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่มีปริมาณ
ขยะอินทรีย์เป็นจำนวนมากมาจากแหล่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ได้แก่ปางช้าง
ต่างๆ หรือฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งในประเทศไทยมีปางช้างอยู่หลายแห่ งด้วยกัน
ในแต่ละวันช้างจะบริโภคอาหารวันละ 200 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5-10
ของน้ำหนักตัวเฉลี่ย ต่อเชือก ช้างจะถ่ ายมูลวันละ 15 – 20 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 5-8 ก้อน น้ำหนักมูลช้างอยู่ที่ 1-2.5 กิโลกรัม โดยในแต่ละวันจะ
มีมูลช้าง 150 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน [4] โดยอาหารหลักได้แก่พืชและผลไม้
เช่น สับปะรด หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดเป็นมูลช้างที่เป็นกากของ
เสี ย อี ก ชนิ ด หนึ่ งเป็ น จำนวนมาก ซึ่ ง ของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จากช้ า งสามารถ
สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในการ
ทำเป็นปุ๋ยหมักได้ นอกจากนั้นในกระบวนการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศนั้น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญในขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์
รวมถึงการดูดซับในตัววัสดุหมักจะมีผลต่อการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนและ
การตรึงคาร์บอนในวัสดุหมัก อย่างไรก็ดีการศึกษาถึงผลของการเติมก๊าซ
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คาร์บ อนไดออกไซด์ เข้ า ไปในระบบที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงปริม าณ
ฟอสฟอรัสนั้นยังไม่พบข้อมูล ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ
การเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัสในกระบวนการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศเมื่อมี
การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในระบบกับการหมักปุ๋ ยโดยทั่วไป
เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการหมักแบบไร้อากาศให้มีศักยภาพมาก
ขึ้ น ในการผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก ให้ ได้ ต ามมาตรฐาน เพื่ อ การผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก ที่ มี
ประสิทธิภ าพสูง อี ก ทั้งเป็ นการยกระดับ ของปุ๋ ยหมัก ที่หมัก จากของเสีย
อิ นทรีย์ให้ สามารถนำกลับ มาใช้ป ระโยชน์ ได้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อสร้างชุมชนขยะเป็นศูนย์และชุม ชนปลอดภัย สร้างความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

2. อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน
2.1 อุปกรณ์และวัสดุหมัก
การทดลองนี้เป็นกระบวนการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศโดยทำการทดลอง
ในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้วัสดุหมักที่ได้จากหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ต.
สวนพริก อ.เมือ งพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอ ยุธยา โดยได้ทำการ
เลือกเศษอาหารช้างที่จะนำมาหมัก ได้แก่ เหง้าสับปะรด (ซึ่งจะใช้เฉพาะใน
ส่ว นของลำต้น และใบ ขนาดที่ ใช้ป ระมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตร ) และ
หญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง 1 ที่มีอายุประมาณ 30-45 วัน (เฉพาะส่วนลำต้น
และใบ) โดยทำการหมั ก ร่ ว มกั บ มู ล ช้ า ง และกากมู ล หมั ก ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการหมักก๊าซชีวภาพที่สิ้นสุดกระบวนการแล้วที่ใช้วัสดุหมักประเภท
เดียวกันกับปุ๋ยหมักที่จะทำการทดลอง โดยวัสดุหมักทั้งที่นำมาใช้ในการหมัก
ปุ๋ยจะมีสัดส่วนดังนี้ หญ้าเนเปียร์ 2.5 ส่วน เหง้าสับปะรด 2.5 ส่วน มูลช้าง
3.5 และกากมูลหมักจากกระบวนการหมักชีวภาพ 1.5 ส่วน โดยปริมาตร
และทำการผสมให้เข้ากัน ซึ่งวัสดุหมักที่ได้จะมีน้ำหนัก ประมาณ 375 กรัม
ทำการหมักด้วยชุดการทดลอง 2 ชุดการทดลอง ได้แก่ 1) ชุดการทดลองที่
1 เป็นชุดควบคุมโดยทำการหมักโดยไม่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้า
สู่ ร ะ บ บ แ ล ะ 2) ชุ ด ก า ร ท ด ล อ งที่ 2 เป็ น ชุ ด ที่ มี ก า ร เติ ม ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ระบบในอัตรา 2 ลิตรต่อนาที โดยทำการเติมแบบ
กะ เป็นเวลา 20 นาทีต่อวัน ทำการหมักในขวดแก้วใสมีฝาเกลียวและทำการ
ซีลที่ฝาเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าไปในระบบ ปริมาตร 1 ลิตร ทำการเจาะรูที่ฝา
ปิ ด ด้ า นบนเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางขนาด 0.5 เซนติ เมตร เพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ ใส่
เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิและซีลโดยรอบรอยต่อ และทำช่องสำหรับ
เก็ บ ตั ว อย่ า งในการวิ เคราะห์ ค่ า พารามิ เตอร์ ต่ า งๆ ขนาด 1.5 × 1.5
เซนติเมตร และปิดช่องให้สนิททุกครั้ง ชุดการทดลองจะถูกควบคุมอุณหภูมิ
โดยเครื่องอังไอน้ำ (Water bath) ที่ 55 องศาเซลเซียสตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง
2.2ขั้นตอนการดำเนินงาน
ในการศึกษาเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัสในกระบวนการหมักปุ๋ยแบบไร้
อากาศเมื่อมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีขั้นตอนการดำเนินงานโดย
เริ่ ม ต้ น จากการเตรี ย มวั ส ดุ ส ำหรั บ การหมั ก ได้ แ ก่ หญ้ า เนเปี ย ร์ เหง้ า
สับ ปะรด มูลช้าง และกากมูลหมักจากกระบวนการหมัก ชีวภาพ โดยนำ
หญ้าเนเปียร์และเหง้าสับปะรดมาตัดให้มีขนาดเล็กประมาณ 0.5-1 ซม. นำ
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วัสดุหมัก มาทำการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความชื้น อัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) และฟอสฟอรัสก่อนเริ่มการทดลอง แล้ว
ทำการผสมวัสดุหมักในอัตราส่วนที่ 2.5 : 2.5 : 3.5 : 1.5 โดยปริมาตร เพื่อ
นำไปทำการหมัก เมื่อนำวัสดุหมักใส่ลงในชุดการทดลองเรียบร้อยแล้ว ทำ
การตรวจเช็ ค รอยรั่ว ต่ า งๆ ของชุ ด การทดลองและดำเนิ น การหมั ก เป็ น
ระยะเวลา 45 วัน โดยในระหว่างการหมักในชุดการทดลองที่ 2 จะทำการ
เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในขวดหมักในอัตรา 2 ลิตรต่อนาที เป็น
ระยะเวลา 20 นาทีต่อวัน ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกๆ วัน และบันทึกค่า
อุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างทุกวัน ในแต่ละสัปดาห์จะทำการวิเคราะห์
ค่าความชื้น และฟอสฟอรัสของตัวอย่าง รวมถึงเมื่อสิ้นสุดการหมักที่ 45 วัน
ด้วย นำผลการทดลองที่ได้มาทำการเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัส
ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ
พารามิเตอร์
อุณหภูมิ
ค่าความชื้น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
คาร์บอนทั้งหมด
ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัสทั้งหมด

วิธีการวิเคราะห์
วิเคราะห์โดยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์
วิเคราะห์โดยวิธี Oven-drying method
วิเคราะห์โดยเครื่องพีเอชมิเตอร์
วิเคราะห์โดยวิธี Walkley-Black method
วิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl method
วิเคราะห์โดยวิธี Spectrophotometric
Molybdovanadophosphate method

3.ผลการทดลอง
3.1 คุณสมบัติของวัสดุหมัก
3.1.1 มูลช้าง
ช้างเป็ นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ โดยทั่วไปช้างจะกินพืชประเภทหญ้ า
เช่น ไผ่ หญ้าเนเปียร์ หญ้ าปล้อง กก อ้อ เป็นต้น มูลช้างประกอบไปด้วย
เซลลูโลสอยู่ร้อยละ 71.67 และลิกนินร้อยละ 30.50 ปัจจุบันประเทศไทยมี
ช้างอยู่ประมาณ 3500 เชือก ส่งผลให้ในหนึ่งวัน ช้างสามารถถ่ายอุจจาระ
ได้ถึงวันละ 450,000 กิโลกรัม โดยช้างหนึ่งตัวสามารถถ่ายอุจจาระได้วันละ
150 กิโ ลกรัม/ตั ว /วัน ซึ่ งเป็ น ปริมาณมาก[4] มูล ช้ า งมี เส้ นใยและธาตุ
อาหารปริมาณที่สามารถนำไปผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้ จากกการวิเคราะห์
ปุ๋ ย หมั ก มู ล ช้ า ง ดั งนี้ pH 7.3 อิ น ทรีย วั ต ถุ 36.56% ปริม าณไนโตรเจน
1.2% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 3.75% และปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้ 1.35%
3.1.2 เศษอาหารช้าง
เศษอาหารช้าง เกิดจากการบริโภคของช้างได้แก่ ใบสับปะรด เศษหญ้า
เป็นต้น(วังช้างอยุธยา แล เพนียด) ซึ่งเป็นวัสดุชีวมวลที่มีคุณสมบัติในการ
นำมาผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆได้ เศษอาหารช้างที่เหลือทิ้งเป็นวัสดุ
ประเภทลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ
คือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินโดยชีวมวลในกลุ่ม ข้าวโพด จะมี
เซลลูโลส 50–60% เฮมิเซลลูโลส 25–38% และลิกนิน 9-20% ชีวมวลใน
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กลุ่มหญ้าที่เป็นอาหารช้างจะมี เซลลูโลส 38-48% 17-32% และลิกนิน 612%[5] นอกจากผัก และผลไม้ที่นิย มนำมาเป็นอาหารช้างแล้วนั้น หญ้ า
หลายชนิดที่เป็นหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ก็นิยมนำมาให้ช้างกินเช่นกัน โดย
ในปัจจุบันหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่นิยมมาใช้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ทางด้านอาหารเป็นอย่างดี มีความทนทานต่อทุกสภาพการเพาะปลูก
3.1.3 หญ้าเนเปียร์ (Napier grass)
หญ้ า เนเปี ย ร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Pennisetum purpureum ชื่ อ
สามัญ Napier grass หรือ Elephant grass มีถิ่ นกำเนิ ดในแถบประเทศ
แอฟริกา ปัจจุบันพบมีการปลูกอย่างแพร่หลายกระจายไปทั่วโลกในแถบ
ประเทศอบอุ่น นิยมใช้ในการเลี้ยงสัตว์นิยมนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ประเภท
วัว ช้าง เป็นต้น เนื่องจากหญ้าเนเปียร์สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 5 – 6 ครั้ง
ผลผลิตที่สูงในช่วง 40 - 100 ตันสด/ไร่/ปี ซึ่ งมากกว่าหญ้ าชนิดอื่นถึง 7
เท่าและคุณค่าทางอาหารที่สูง ลำต้น และใบมีปริมาณแป้ง และน้ำตาลสูง
ซึ่ ง ในหญ้ า เนเปี ย ร์ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ส่ ว นประกอบหลั ก ๆ คื อ เซลลู โ ลส
(Cellulose) เฮมิ เซลลู โ ลส (Hemicellulose) และลิ ก นิ น (Lignin) ใน
ปริมาณที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของหญ้า
3.1.4 กากมูลหมัก (Slurry)
เป็นกากที่เหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพแบบไม่ใช้อ ากาศ ซึ่งกากที่
เหลือนี้สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ Ruirui C.(2555)
ได้กล่าวว่ากากที่เหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพนั้นสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ย
อินทรีย์ได้ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของดินและกากของเหลือจาก
การหมักก๊าซชีวภาพลักษณะโดยทั่วไป คือ เป็นของเหลวที่เกือบจะไม่มีกลิ่น
มีธาตุคาร์บอนที่ผ่านการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในระบบและมีค่าอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ต่ำลงกว่าวัสดุหมัก เริ่มต้น เนื่องจากคาร์บ อนถู ก
ย่อยสลายและไนโตรเจนที่เพิ่มมากขึ้น (C/N ratio) เมื่อเปรียบเทียบกับมูล
สัต ว์ที่ เป็ น แหล่ งอิ น ทรีย์ กากมู ล หมัก ที่ เกิ ดจากการย่ อ ยสลายจากก๊า ซ
ชีว ภาพยังประกอบไปด้ว ยสารอาหารทั้งมาโครและจุ ลธาตุ จ ำนวนมาก
ปริมาณสารอินทรีย์ในกากมูลหมักยังมีปริมาณที่มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
อื่นๆ[6]
3.2 อุณหภูมิ
อุณหภูมิในการหมักถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สำคัญ การหมักปุ๋ย เนื่องจาก
อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อชนิดและการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
จุลินทรีย์แต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป
ในกระบวนการหมักปุ๋ยนั้นอุณหภูมิจะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการสังเกตปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นในการหมักได้ ในทางทฤษฎีพบว่าในช่วงอุณหภูมิที่ 50 – 60 องศา
เซลเซียส จะเป็นช่วงที่จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตได้ดี และหากยิ่งอุณหภูมิ
สูงขึ้น 60 – 70 ก็จ ะส่งผลให้ เกิดการย่อ ยสลายวัสดุ ได้เร็วขึ้ นทำให้ วัสดุ
หลายเป็นปุ๋ยหมักสมบูรณ์ได้เร็วกว่าอุณหภูมิห้อง[7] นอกจากนี้การเปลี่ยน
ของอุณหภูมิในปุ๋ยนั้นมีปัจจัยมากจากชนิดของวัสดุ ขนาดและของวัสดุที่ใช้
ในการหมั ก ด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ให้ อ ยู่ ในช่ ว งเทอร์ โ มฟิ ลิ ก นั้ น จะ
สามารถทำให้ ก ารหมัก ปุ๋ ย มีระยะเวลาที่สั้น ในการทดลองจึ งได้ควบคุม
อุณ หภูมิในระหว่า งการหมัก ไว้ที่ 55 องศาเซลเซีย ส จากผลการทดลอง
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3.3 ความชื้น
จุลินทรีย์ที่จะช่วยในการสลายวัสดุให้กลายเป็นปุ๋ยนั้นต้องอาศัยน้ำหรือ
ความชื้นในการดำรงชีพ วัสดุที่ นำมาหมักจึงต้องมีความชื้นเพียงพอไม่มาก
หรือน้อยเกินไปเพื่อให้จุลินทรีย์ในกองปุ๋ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดโดย
หญ้าเนเปียร์และเศษอาหารช้างที่นำมาใช้ มักจะแห้งเกินไปเมื่อนำมาผสมจึง
มีการใช้น้ำผสมเพิ่มด้วย ความชื้นของการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้นจะสูง
กว่าการหมักแบบใช้ออกซิเจน โดยจะอยู่ในช่วงร้อยละ70[7] เป็นต้นไปดัง
แสดงลักษณะดังรูปที่ 2

ลั ก ษณะกึ่ งเหลว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ในการหมั ก แบบไร้ อ ากาศ
โดยทั่วไป[8]
3.4 ค่าความเป็นกรด – ด่าง
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตลอดระยะเวลาลาของการหมักปุ๋ ยไม่ควร
ต่ ำ กว่ า 5.5 และไม่ เกิ น 9 อั น เป็ น ช่ ว งที่ จุ ลิ น ทรี ย์ สามารถย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์ได้ดี โดยทั่วไปปุ๋ยที่หมักเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีค่าความเป็นกรดด่างที่ 6-8 เป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อย[9] วัสดุหมักที่ผสมเรียบร้อยแล้ว
จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่เป็นกลางมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 7 เมื่อเริ่มทำการ
หมักในช่วงสัปดาห์แรกค่าความเป็นกรด-ด่างจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจาก
สารอินทรีย์อยู่ในขั้นตอนการสร้างกรดโดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง
4.7 – 5.4 ทั้งสองชุดการทดลอง ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อระยะเวลาการหมัก
ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของชุดควบคุมมีแนวโน้ม
สู ง ขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วั ส ดุ ห มั ก เริ่ ม เข้ า ใกล้ ค วามเป็ น ปุ๋ ย หรื อ สิ้ น สุ ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร ห มั ก แ ต่ ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 2 ซึ่ งมี ก า ร เติ ม ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่ต่ำกว่าแต่มีแนวโน้มแบบ
เดียวกับชุดควบคุม โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างเมื่อสิ้นสุดการทดลองของชุด
ควบคุมและชุดการทดลองที่ 2 เท่ากับ 5.9 และ5.4 ตามลำดับ ดังแสดงผล
การทดลองค่าความเป็นกรด-ด่างในแสดงในรูปที่ 3
8

ค่าความป็นกรด-ด่าง

พบว่า การควบคุมอุ ณ หภู มิที่ 55 องศาเซลเซีย ส อุ ณ หภู มิในชุดปุ๋ ย หมั ก
ตั้งแต่วันที่ 1 – 45 วัน มีแนวโน้มคงที่ดังแสดงลักษณะดังรูปที่ 1 โดยจาก
การหมั ก พบว่ า อุ ณ หภู มิ ที่ ได้ ต ลอดระยะเวลาในการหมั ก ทั้ ง 2 ชุ ด การ
ทดลองนั้นจะมีค่าสูงที่สุดไม่เกิน 56 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิในการ
หมักใกล้เคียงกัน
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รูปที่ 2 ค่าความชื้นตลอดระยะเวลาการทดลอง

จากรูปที่ 2 พบว่าความชื้นของชุดควบคุมมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่มี
การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดระยะเวลาการทดลอง เนื่องจากการ
ในชุดการทดลองที่มีการเติมก๊าซจะทำให้เกิดการไล่ความชื้นออกไปจาก
ระบบคล้ายกับการหมักแบบไร้อากาศซึ่งจะมีความชื้นในระบบต่ำกว่าการ
หมัก แบบไร้อ ากาศที่ เป็ น ระบบปิ ด โดยเมื่อ สิ้นสุด กระบวนการหมั ก นั้ น
ความชื้นของวัสดุหมักจะมีค่าสูงและลักษณะทางกายภาพของวัสดุหมักจะมี

3.5 ค่าฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสเป็ น ธาตุสารอาหารสำคัญ อี ก ตัว หนึ่งที่จุลินทรีย์ใช้ในการ
เจริญ เติบ โตในกองปุ๋ย หมัก จุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักจะใช้ฟอสฟอรัสจาก
วัสดุหมักในรูปของไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (P2O5) ปกติแล้วมาตรฐาน
คุณภาพปุ๋ยหมักจะมีปริมาณฟอสฟอรัส (Total P2O5) ไม่น้อยกว่า 0.5 โดย
น้ำหนัก จากการทดลองในหญ้าเนเปียร์, กากมูลหมัก และเศษอาหารช้าง
เมื่อ ถูกย่อ ยสลายจะอยู่ในรูป น้ำได้ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำปุ๋ยหมัก
เมื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ประโยชน์พืชจะสามารถนำฟอสฟอรัสไปใช้ได้ ซึ่งเป็นไป
ตามวั ฎ จั ก รฟอสฟอรั ส ซึ่ ง วั ฎ จั ก รฟอสฟอรั ส คื อ การหมุ น เวี ย นของ
ฟอสฟอรั ส ต่ า งจากธาตุ อื่ น ตรงที่ ไม่ มี ก ารหมุ น เวี ย นผ่ า นรู ป ที่ เป็ น ก๊ า ซ
ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหินฟอสเฟตหรือแร่ฟอสเฟตเมื่อถูกกัด
กร่อนโดยน้ำการชะล้างโดยฝนและกระแสลมปะปนอยู่ในดินจะกลายเป็น
รูปที่ละลายน้ำซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้และจะถ่ายทอดไปในระบบนิเวศ
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ตามห่ ว งโซ่ อ าหารเมื่ อ พื ช ตายลงก็ จ ะถู ก ย่ อ ยสลายโดยแบคที เรี ย กลุ่ ม
Phosphatizing Bacteria ให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ส่วนนี้นอกจากพืชจะ
นำไปใช้ โ ดยตรงแล้ว ยั งถู ก กระบวนการชะล้า งพั ด พาลงสู่ ท ะเลสำหรั บ
ฟอสฟอรัส ที่ ไม่ถู ก ดูด ซับ จะไหลไปรวมกัน ในมหาสมุ ทรปะปนอยู่ ในดิ น
ตะกอนทั้งทะเลตื้นและลึกถูกสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในทะเลนำมาใช้ถ่ายทอดไป
ตามห่วงโซ่อาหารจนถึงปลาขนาดใหญ่และนกทะเลเมื่อสัตว์พวกนี้ตายลง
เกิดการสะสมเป็นชนิดกัวโน (guano) ซึ่งเกิดจากการสะสมของมูลนกและ
กระดูกนกธาตุไนโตรเจนที่เกิดร่วมอยู่ในมูลสัตว์เหล่านี้ละลายน้ำได้ดีมากจึง
ถูกพัดพาไปหมดคงเหลือไว้แต่ธาตุฟอสฟอรัสที่สลายตัวยากนำมาใช้ไม่ได้จะ
กระทั่งดินตะกอนกลายเป็ นดินบนพื้นโลก อีก ทั้งยังมีความสำคัญ ต่อพื ช
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารประกอบที่ถ่ายทอดพลังงานใน
พวกพืชการดึงดูดและการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในพืชการสังเคราะห์
โมเลกุลของสารประกอบหลายอย่างนอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (DNA) ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมทั้งในพืชและในสัตว์เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของฟอส
โฟลิ พิ ด (phospholipids) ซึ่ ง ฟอสโฟลิ พิ ด นี้ จ ะมี บ ทบาทต่ อ การสร้ า ง
เสถียรภาพของเยื่อต่าง ๆ ของพืชทำให้เซลล์ของพืชแข็งแรงขึ้นพืชที่ขาด
ธาตุฟอสฟอรัสจะมีลำต้นที่แคระแกร็นเนื้อไม้จะแข็งแต่เปราะและหักง่ายใบ
มีสีเขียวคล้ำใบล่าง ๆ จะมีสีม่วงตามบริเวณขอบใบรากของพืชจะชะงักการ
เจริญเติบโตพืชไม่ออกดอกออกผล
จากการทดลองพบว่า ค่ า ฟอสฟอรั สในช่ ว งสิ้น สุ ดการหมัก ชุด การ
ทดลองที่ 1 และ 2 มี ค่ า ร้ อ ยละฟอสฟอรั ส เท่ า กั บ 0.578 และ 0.093
ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ฟอสฟอรัสตลอดระยะเวลาการทดลอง
ระยะเวลา(สัปดาห์)
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3.6 คุณลักษณะของปุ๋ยหมัก
เมื่อครบระยะเวลาการทดลองทั้งสิ้น 45 วัน ได้นำตัวอย่างปุ๋ย ในชุด
การทดลองทั้ง 2 ชุดมาทำการศึกษา คุณลักษณะทางกายภาพที่สังเกตเห็น
คือขนาดของวัสดุหมักถูกย่อยสลายมีขนาดเล็กลง มีสีน้ำตาลปนเหลืองเข้ม
และมีกลิ่นคล้ายกลิ่นเปรี้ยว ไม่มีส่วนที่มีสภาพเหมือนกับ เหง้าสัปรดหรือ
หญ้าเนเปียร์อีกต่อไป ค่าตัวชี้วัดมาตรฐานที่ใช้ กำหนดสภาพของปุ๋ยหมัก
ว่าแปรสภาพได้ที่ดีแล้ว หรือไม่ คือค่า C:N ratio โดยปกติถ้าปุ๋ยหมักมีค่า
C/N ratio ประมาณ 26-35 ถือว่าสามารถนำปุ๋ยหมัก ดังกล่าวไปใช้ได้ แต่
ถ้าค่า C:N ratio ต่ำกว่า 20:1 ถือว่า ปุ๋ยหมักมีคุณภาพดีตามมาตรฐานปุ๋ย
อินทรีย์ แต่ใน ทางปฏิบัติการใช้ปุ๋ยหมักที่มีค่า C:N ratio สูงกว่านี้ ไปบ้าง
เล็ ก น้ อ ยก็ มิได้เกิด ผลเสีย หายแก่พื ช เพี ย งแต่ คุณ สมบั ติในการเป็ นสาร
ปรับปรุงดินอาจด้อยคุณภาพ ลงไปบ้างเท่านั้น [10] รวมถึงธาตุอาหารหลัก
อื่นๆ ก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา ซึ่งการพิจารณาคุณลักษณะ ของปุ๋ยหมัก
ตามเกณฑ์นั้นจะมีหลายพารามิเตอร์ซึ่ง อาจเป็นไปได้ยากในการทดลอง

4. บทสรุป
จากการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสที่เกิด
การเปลี่ยนในกระบวนการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศด้วยมูลช้างร่วมกับกากมูล
ห มั ก แ ล ะ เศ ษ อ า ห า ร ช้ า ง ใน ส ภ า ว ะ ป ก ติ แ ล ะ มี ก า ร เติ ม ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าในการทดลองนี้มีการควบคุมอุณหภูมิ ความเป็น
กรด-ด่าง ซึ่งในทุก ๆ ชุดการทดลอง มีค่าอยู่ในช่วงควบคุม ส่วนความชื้นจะ
มีค่าที่สูงกว่า ปกติเนื่อ งจากเป็ นการหมักแบบไร้อ ากาศ การหมักแบบไร้
อากาศนั้น คือ กระบวนการที่จุลินทรีย์ชนิดที่ดำรงชีพโดยไม่ใช้ออกวิเจน
ได้รับสารอาหารและเจริญเติบโต แล้วย่อยสลายอินทรีย์สารให้แปรสภาพ
เป็นแร่ธาตุ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เมื่อเสร็จกระบวนการ คือ คาร์บอนไดออกไซต์
ก๊าซมีเทน ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า และความร้อน ในระหว่างการทดลอง
ได้ ทำการตรวจสอบค่า C/N จะเห็นได้ว่าค่า C/N มีค่าลดลง แต่ในบางชุด
การทดลองอาจจะยังมีค่า สูงกว่า 20:1 ซึ่งชุดการทดลองที่ไม่มีการเติมก๊าซ
เข้าสู่ระบบมีค่าฟอสฟอรัสเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักเท่ากับ ร้อยละ 0.58
ส่วนชุดการทดลองที่มีการเติมก๊ าซเข้าสู่ระบบมีปริมาณฟอสฟอรัสเท่ากับ
ร้อยละ 0.09 แสดงให้เห็นว่า การเติมก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ มีผลทำให้
ฟอสฟอรัสมีปริมาณลดลงซึ่งจะส่งผลให้ปุ๋ยมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานปุ๋ยของกรม
วิชาการเกษตร เนื่องจากเป็นการหมักแบบไม่ใช้อากาศ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่
ได้จากระบบนี้ คือ คาร์บอนไดออกไซต์ อีกทั้งวัสดุหมักก็มีค่าคาร์บอนสูงอยู่
แล้ว จึ งทำให้ เมื่ อ ครบระยะเวลาทดลองค่า ฟอสฟอรัสจึ งไม่เป็ น ไปตาม
มาตรฐานปุ๋ย ดังนั้นเพื่อให้ปุ๋ยมีค่าที่ดีขึ้นจึงควรเลือกวัสดุหมักอื่นๆ ที่มีธาตุ
ฟอสฟอรัสสูงในการหมักเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่ตรงตามมาตรฐาน

กิตติกรรมประกาศ
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ระยะเวลา(สัปดาห์)

รูปที่ 4 ร้อยละฟอสฟอรัสตลอดระยะเวลาการทดลอง

6

ขอ ขอ บ คุ ณ มห าวิ ท ยาลั ย เท คโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย และอาจารย์คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์ ที่
ได้ให้โอกาสและให้คำแนะนำในการศึกษาวิจัย ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขตชลประทาน
กรณี ศ ึ ก ษาโครงการส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษาท่ า โบสถ์ ประกอบด้ ว ย
1) ด้า นการบริห ารจัดการน้ำ 2) ด้า นการส่งน้ำ และบำรุ ง รัก ษาระบบ
ชลประทาน 3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยรวบรวม
ข้อมูลจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานด้วยแบบสอบถามจำนวน
400 คน โดยแบ่งพื้นที่รับน้ำในการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงต้นคลอง
2) ช่วงกลางคลอง และ 3) ช่วงปลายคลอง แล้วนำผลจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ บริเวณพื้นที่
รับ น้ำ ต้นคลองและบริ เวณพื้ นที่ร ับ น้ำ กลางคลองช่ว งฤดูแ ล้ง มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับสูงในทุกๆประเด็น ส่วนบริเวณพื้นที่รับน้ำปลายคลองมี
ความพึงพอใจในระดับสูงสำหรับประเด็นที่ 1) และ 3) แต่มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางสำหรับประเด็นที่ 2) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำ
น้อย และเมื่อส่งน้ำไปตามระบบการส่งน้ำของโครงการชลประทานไปให้
พื้นที่เพาะปลูกทุกแห่งในเขตพื้นที่ชลประทาน ช่วงต้นคลองและกลางคลอง
จะได้รับปริมาณน้ำเพียงพอ แต่จะไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่ชลประทานช่วง
ปลายคลอง และระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมดช่วงฤดูฝน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ประเด็น
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ช่วงต้นคลอง, ช่วงกลางคลอง, ช่วงท้ายคลอง

Abstract
The study of the satisfactions of Agriculturists concerning
water usages for irrigation in Tha Bot irrigation Project consisted
of 3 issues namely. 1) Water management 2) Water supply and
maintenance of irrigation systems 3) The services of the officers.
The data were collected from 400 agriculturists using
questionnaires. The study area was divided into 1) Upstream
2) Midstream 3) Downstream sections. SPSS for Windows was
utilized for data analysis. Agriculturists in the upstream and

midstream sections showed high level of satisfaction regarding
all issues during the dry seasons. Downstream section
agriculturists, however, showed moderate level of satisfaction
on the second issue due to the shortage of irrigation water for
downstream section. In rainy seasons, all agriculturists in the
study area expressed high level of satisfaction on the 3 issues.
Keywords: Satisfaction, Upstream, Midstream, Downstream

1. คำนำ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาทเป็นโครงการ
ลำดับที่ 2 ของโครงการชลประทาน ในลุ่มแม่น้ำสุพรรณซึ่งจากเดิมมี
3 โครงการคือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ โครงการส่งน้ำและ
บำรุ ง รั ก ษาสามชุ ก และโครงการส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษาโพธิ ์ พ ระยา
เนื่องจากกรมชลประทานได้พิจารณายกระดับน้ำ ในแม่น้ำสุพรรณเพื่อ
ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 2 ฝั่งแม่น้ำ จึงได้สร้างโครงการชลประทานขึ้น
อี ก 1 โครงการ ระหว่า งโครงการส่ง น้ำ และบำรุ ง รัก ษาพลเทพและ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2495
และเสร็จในปี พ.ศ.2506 ที่ทำการของโครงการตั้งอยู่ กม.27+500 ของ
แม่น้ำสุพรรณ เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 บ้านท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อยู่ในพิกัดเส้นรุ้งที่ 15-03-11 และเส้นแขวง
ที่ 100-00-52 ห่า งจากอำเภอหันคาโดยเส้นทางสายคันคลองส่งน้ำ
1 ขวา ท่ า โบสถ์ ระยะทางประมาณ 13,880 เมตร เนื ้ อ ที ่ ท ั ้ ง หมด
218,356 ไร่ เนื ้ อ ที ่ ช ลประทาน 196,520 ไร่ โดยมี ฝ ่ า ยส่ ง น้ ำ และ
บำรุงรักษาที่ 1–3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ โดยครอบคลุม
เนื ้ อ ที ่ 2 จั ง หวั ด คื อ อำเภอเดิ ม บางนางบวชและอำเภอสามชุ ก
จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
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ภารกิจ ที่ส ำคัญประการหนึ่งของโครงการส่งน้ำ และบำรุ งรั ก ษา
ท่าโบสถ์ คือ การบริหารจัดการน้ำชลประทานให้กับพื้นที่เพาะปลูกทั้งใน
ฤดู แ ล้ ง และฤดู ฝ น ซึ ่ ง ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ประโยชน์ จ ากการบริห ารจั ด การน้ำ
ชลประทาน คือ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ซึ่งนับตั้งแต่ได้ดำเนินการส่งน้ำ ให้
เกษตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ยังไม่เคยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการฯเลย
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ที่ยังไม่
เคยมีการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการเลย
ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจต่อ การใช้น้ำในเขตโครงการครั้งนี้ เพื่อ
นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
ตรงความต้องการของเกษตรกร และสร้างระดับ ความพึงพอใจให้กับ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ในระดับสูง
ขึ้นต่อไป
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กำหนด n คื อ ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง (ราย), N คื อ จำนวนของ
ประชากร (11,167 ราย) และ e คือความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ
0.05
3.1.2 การสุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 เลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกเท่ากัน
โดยการสุ่มตัว อย่า ง ในการวิจ ัย ครั้งนี้ ใช้ว ิธ ีก ารสุ่มตัว อย่า งแบบกลุ่ ม
(Cluster random Sampling)

รูปที่ 2 รูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณขนาดกลุ่มของตัวอย่างจากประชากรที่ศึกษา
แบ่งเป็นฝ่าย 3 ฝ่าย โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วนของประชากร ดังนี้
𝑛𝑁

(2)
ni = 𝑁 𝑖
กำหนด ni คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาของฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษาที่ i (ราย), n คือขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ศึกษาเท่ากับ
400 ราย, Ni คือประชากรทั้งหมดในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ i (ราย),
N คือสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
มีค่าเท่ากับ 11,167 ราย และ i คือ 1, 2, 3

รูปที่ 1 ระบบและทิศทางการไหลของลำน้ำ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
โครงการส่ง น้ำ และบำรุง รั ก ษาท่า โบสถ์ เพื ่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บความ
แตกต่างเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขตชลประทาน
โครงการส่ง น้ำ และบำรุง รั ก ษาท่า โบสถ์ จำแนกตามปั จ จัย ส่ว นบุคคล
เพื ่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ที ่ ม ี ต ่ อ การใช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์

3. วิธีการศึกษา
ดำเนินการคัดเลือกจากประชากรที่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำในเขตโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท ดังนี้
3.1.1 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ ดังแสดงในสมการที่ (1)
𝑁
1+𝑁𝑒 2

4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจตามระเบี ย บวิ จ ั ย (Survey
Research) โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาท่าโบสถ์ โดยมีขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1 กลุ่มตัวอย่าง

𝑛=

3.2 แบบสอบถาม
แบบสอบถามสร้า งขึ ้น โดยการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องแล้วนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้

4.1.1 ประชากร
ได้แก่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่า โบสถ์
จ.ชัยนาท พื้นที่โครงการ 218,356 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 196,520 ไร่
มีสมาชิกผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) รวมทั้งสิ้น 11,167 ราย

(1)
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4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ดำเนินการคัดเลือกจากประชากรที่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำในเขตโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ทั้งหมด
จำนวน 400 ราย ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาต่างๆดังนี้
- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สมาชิกผู้ใช้น้ำ 3,674 ราย
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 132 ราย
- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สมาชิกผู้ใช้น้ำ 3,963 ราย
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 142 ราย
- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 สมาชิกผู้ใช้น้ำ 3,530 ราย
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 126 ราย

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

เมื่อรวบรวมข้อมูลเมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์
และความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.40 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ส่ ว นที ่ 3 เป็ น คำถามปลายเปิ ด สอบถามเกี ่ ย วกั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จ.ท่าโบสถ์ จำนวน 1 ข้อ

4.2.2 วิธีสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 4 นำแบบสอบถามไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นและประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
ทั้งด้านความเหมาะสมของเนื้อหา และด้านความถูกต้องในสำนวนภาษา
รูปที่ 3 เกษตรกรทำแบบสอบถาม
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน +1
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
เป็นแบบสอบถามสร้างขึ้นโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลวิจัยที่
ขั ้ น ตอนที ่ 5 หาค่ า เที ่ ย งตรง (IOC : Index of item objective
เกี ่ ย วข้ อ งแล้ ว นำมาปรั บ ปรุ ง เพื ่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ การวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี้ congruence) ของแบบสอบถามจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย 3 ส่วน
∑𝑅
(3)
IOC = 𝑁
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปพื้นฐานทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
กำหนด ∑R คือผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ
แบบสอบถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Check-list) จำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ N คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญ
โครงการส่ ง น้ ำ และบำรุ ง รั ก ษาท่ า โบสถ์ จ.ชั ย นาท มี 3 ด้ า น ดั ง นี้
1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ 2) ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรัก ษา
3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ค่าน้ำหนักคะแนนของตัวเลือก
5
4
3
2
1

รูปที่ 4 นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

เกณฑ์พิจารณา
ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อคำถามนั้นมีความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างสูง
ค่า IOC น้อยกว่า 0.5 จะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม่ ได้ค่าเที่ยงตรง
0.925 สามารถนำไปใช้งานได้
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ขั้นตอนที่ 6 ปรับ ปรุงแก้ไขตามอาจารย์ที ่ป รึก ษาและผู ้ เชี ่ย วชาญ
เสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 7 นำแบบสอบถามผ่านการกลั่นกรองจากผู้ เชี่ยวชาญแล้ว
ไปทดลองใช้กับเกษตรกร จำนวน 30 ราย
ขั้นตอนที่ 8 ทำการวิเคราะห์ ห าค่า ความเชื่อ มั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นกับลักษณะคำถาม
ตามวิธีครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.905 สามารถ
นำแบบสอบถามชุดนี้ไปใช้งานได้
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากรายงาน งานวิจัย ค่าสถิติ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา
4.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เก็บ ข้อ มูลภาคสนาม โดยลงพื้นที่ศึก ษาเพื่อ สำรวจข้อ มูลจริงจาก
เกษตรกรผู้ใช้น้ำโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน รวบรวมแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อเสนอความ
คิ ด เห็ น ทั ่ ว ไป ใช้ ส ถิ ต ิ แสดงค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า ความถี่
(Frequency Distribution)
4.4.2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขต
ชลประทาน
การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน ใช้ ค ่ า เฉลี ่ ย (Means) ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation, S.D.) การจัดลำดับและใช้สถิติวิเคราะห์ Descriptive
4.4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างกับความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำ
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งกั บ ความพึ ง พอใจของ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ
Independent – sample T- test แ ล ะ One- Way Anova F- test
โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 หากค่าน้อยกว่า 0.05 มีระดับ ความ
พึงพอใจต่างกัน ทำการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการ
ทดสอบรายคู่ ด้ว ยวิธ ีการ แอล เอส ดี (Least Significant Difference:
LSD)
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5. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
การแจกแจงความถี่และแสดงค่าร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ (ปี)
ต่ำกว่า 30 ปี
31 - 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
3. รายได้/เดือน
ต่ำกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาท
รวม
4. ตำแหน่งในพื้นที่รับน้ำ
ต้นคลอง
กลางคลอง
ปลายคลอง
รวม
5. สังกัดฝ่าย
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
รวม

จำนวน(คน)

ร้อยละ

261
139
400

65.30
34.80
100.00

38
115
149
98
400

9.50
28.80
37.30
24.50
100.00

9
146
198
25
22
400

2.30
36.50
49.50
6.30
5.50
100.00

120
120
160
400

30.00
30.00
40.00
100.00

132
142
126
400

33.00
35.50
31.50
100.00

จากตารางที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า
5.1.1 เพศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 และเป็น
เพศหญิง จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80
5.1.2 อายุ
ส่ว นใหญ่มีอ ายุ 41 – 50 ปี จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อ ยละ 37.3
รองลงมา มีอายุ 31 - 40 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 มีอายุ
50 ปีขึ้นไป จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และมีอายุ ต่ำกว่า 30 ปี
จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50
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5.1.3 รายได้ต่อเดือน
ส่ว นใหญ่มี รายได้ ต่อ เดือ น 10,001-15,000 บาท จำนวน 198 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมา มี รายได้ ต่อ เดือน 5,001-10,000 บาท
จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีรายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท
จำนวน 25 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.30 มี ร ายได้ ต ่ อ เดื อ น มากกว่ า
20,001 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และมีรายได้ต่อเดือนต่ำ
กว่า 5,000 บาท จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30
5.1.4 ตำแหน่งในพื้นที่รับน้ำ
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นพื ้ นที ่ ร ั บ น้ ำ ตำแหน่ ง ปลายคลอง จำนวน 160 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.00 อยู่ในพื้นที่รับน้ำตำแหน่งต้นคลอง จำนวน 120 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอยู่ในพื้นที่รับน้ำตำแหน่ง กลางคลอง จำนวน
120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00
5.1.5 สังกัดฝ่าย
ส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 142 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 35.50 รองลงมาสั ง กั ด ฝ่ า ยส่ ง น้ ำ และบำรุง รัก ษาที่ 1 จำนวน
132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 สังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน
126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50
5.2 ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
โดยภาพรวมและแต่ละด้าน
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต
ชลประทาน
จากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต
ชลประทาน โดยภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที ่ 3 ระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขตชลประทาน
โดยภาพรวม
กิจกรรม

𝑥̅

S.D.

1. ด้านการบริหารจัดการน้ำ
2 . ด ้ า น ก า ร ส ่ ง น ้ ำ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
บำรุงรักษา
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รวม

3.67

0.35

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

3.50

0.39

มาก

3

3.65
3.60

0.39
0.23

มาก
มาก

2

ลำดับ
1

จากตารางที ่ 3 ระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.60) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจได้ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการน้ำ
(𝑥̅ = 3.67) รองลงมา ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ( 𝑥̅ = 3.65) และ
ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา (𝑥̅ =3.50)
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต
ชลประทาน
จากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต
ชลประทาน โดยรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4-6
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ด้านการ
บริหารจัดการน้ำ
กิจกรรม
1. โครงการมีการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ำแต่ละฤดูกาล หรือประจำปี
2. โครงการมี ก ารสำรวจคว าม
ต้องการใช้น้ำ
3. โครงการมีการแก้ไข ไกล่เกลี่ย เมื่อ
เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้
น้ำ
4. การมี ส ่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจ ในการ
บริหารจัดการน้ำ
5. การได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารใน
การบริหารจัดการน้ำอย่างสม่ำเสมอ
รวม

𝑥̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

ลำดับ

3.75

0.36

มาก

1

3.59

0.50

มาก

5

3.62

0.50

มาก

4

3.69

0.48

มาก

3

3.70

0.48

มาก

2

3.67

0.46

มาก

จากตารางที ่ 4 ระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน ด้านการบริหารจัดการน้ำ อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ =3.67) เมื่อ
พิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีระดับ ความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แ ก่
โครงการมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำแต่ละฤดูกาล หรือประจำปี
(𝑥̅ =3.75) รองลงมา การได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการ
น้ำอย่างสม่ำเสมอ ( 𝑥̅ =3.70) และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการบริห าร
จัดการน้ำ (𝑥̅ =3.69)
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ด้านการ
ส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
กิจกรรม
1. โครงการมี การควบคุ ม เปิ ด -ปิ ด
ส่งน้ำตามแผนที่กำหนด
2. การได้รับบริการด้านการส่ ง น้ ำ
ตรงเวลา เพี ย งพอ สม่ ำ เสมอและ
เหมาะสมต่อความต้องการ
3. โครงการส่งน้ำ โดยยึดประโยชน์
ของเกษตรกรเป็นหลัก
4. การได้รับการบริการด้านการส่ง
น้ำ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5. การแก้ ไ ขปั ญ หาปรั บ ปรุ ง การ
ให้บริการด้านการส่งน้ำอยู่เสมอ
6. การซ่อม และบำรุงรักษาคลอง
คู ส ่ ง น้ ำ ถนนบนคั น คลอง อาคาร
ชลประทานต่ า งๆ ให้ อ ยู ่ ใ นสภาพ
พร้อมใช้งาน
7. การได้รับการอบรม แนะนำ ให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำ การส่งน้ำ
การบำรุงรักษาจากพื้นที่เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
รวม

WRE01-5

𝑥̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

ลำดับ

3.56

0.50

มาก

1

3.43

0.50

ปานกลาง

6

3.55

0.50

มาก

2

3.43

0.50

ปานกลาง

7

3.54

0.50

มาก

3

3.50

0.50

มาก

4

3.49

0.50

ปานกลาง

5

3.50

0.50

มาก
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จากตารางที่ 5 ระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน ด้ า นการส่ง น้ำ และปรับ ปรุง บำรุ ง รัก ษา อยู ่ ใ นระดับ มาก
(𝑥̅ =3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูง
ที ่ ส ุ ด ได้ แ ก่ โครงการมี ก ารควบคุม เปิด -ปิ ด ส่ ง น้ ำ ตามแผนที่ก ำหนด
(𝑥̅ =3.56) รองลงมา โครงการส่งน้ำ โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็น
หลัก (𝑥̅ =3.55) และการแก้ไขปัญหาปรับปรุงการให้บริการด้านการส่งน้ำ
อยู่เสมอ (𝑥̅ =3.54)
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
กิจกรรม
1. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการ
ให้ บ ริ ก ารอย่ า งสุ ภ าพ เต็ ม ใจ
ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เจ้ า หน้ า ที ่ ใ ห้ ค วามรู้ ให้
คำแนะนำ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อ
สงสัยได้
3. เจ้าหน้าที่ออกพบปะ รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
รวม

𝑥̅
3.66

3.63

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

ลำดับ

มาก

2

0.47

0.48

มาก

0.49

มาก

4

3.69

0.47

มาก

1

3.65

0.48

มาก

1. ด้ า นการบริ ห าร
จัดการน้ำ

4. ความพึงพอใจใน
ภาพรวม

ตารางที ่ 7 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
เพศ

1. ด้านการบริหารจัดการน้ำ
2. ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. ความพึงพอใจในภาพรวม

กิจกรรม

3. ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่

5.3 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน
ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน จำแนกตามปัจ จัย ส่ว นบุคคลด้า นเพศ อายุ รายได้/เดือ น
ตำแหน่งในพื้นที่รับน้ำ และสังกัดฝ่าย โดยใช้ค่า t-test และค่า F-test
ดังแสดงในตารางที่ 7-12

หญิง
𝑥̅
3.66
3.48
3.65
3.60

ตารางที ่ 8 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทานจำแนกตามอายุ

2. ด้านการส่งน้ำและ
ปรับปรุงบำรุงรักษา

จากตารางที ่ 6 ระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทาน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ =3.65)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่
เจ้ า หน้ า ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารเหมื อ นกั น ทุ ก รายโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ั ติ ( 𝑥̅ = 3.69)
รองลงมา เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ เต็มใจ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส (𝑥̅ =3.66) และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม
ชี้แจงข้อสงสัยได้ (𝑥̅ =3.63)

ชาย
𝑥̅
3.67
3.51
3.64
3.61

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบข้อมูล 2 กลุ่ม ที่เป็น
อิสระต่อกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มี
เพศต่างกันมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันทุกด้าน

3

3.61

กิจกรรม
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t

Sig.

.372
.688
-.160
.452

.710
.492
.873
.652

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

.389

3

.130

1.043

.373

ภายในกลุ่ม

49.172

396

.124

รวม

49.560

399

ระหว่างกลุ่ม

.050

3

.017

.109

.955

ภายในกลุ่ม

59.991

396

.151

รวม

60.041

399

ระหว่างกลุ่ม

.081

3

.027

.177

.912

ภายในกลุ่ม

60.634

396

.153

รวม

60.715

399

ระหว่างกลุ่ม

.040

3

.013

.242

.867

ภายในกลุ่ม

21.756

396

.055

รวม

21.795

399

จากตารางที่ 8 พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขตชลประทานที่มี อายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F=0.242, Sig.=0.867) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มี อายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันทุกด้าน
ตารางที ่ 9 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทานจำแนกตามรายได้ต่อเดือน
กิจกรรม
1. ด้ า นการบริ ห าร
จัดการน้ำ

2. ด้านการส่งน้ำและ
ปรับปรุงบำรุงรักษา

3. ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่

4. ความพึงพอใจใน
ภาพรวม

WRE01-6

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

.569

4

.142

1.147

.334

ภายในกลุ่ม

48.991

395

.124

รวม

49.560

399

ระหว่างกลุ่ม

.515

4

.129

.854

.491

ภายในกลุ่ม

59.526

395

.151

รวม

60.041

399

ระหว่างกลุ่ม

.253

4

.063

.414

.799

ภายในกลุ่ม

60.462

395

.153

รวม

60.715

399

ระหว่างกลุ่ม

.191

4

.048

.873

.480

ภายในกลุ่ม

21.604

395

.055

รวม

21.795

399
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จากตารางที่ 9 พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มีรายได้ต่อ
เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจ โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น (F=0.873,
Sig.=0.480) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้า น พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขต
ชลประทานที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน

The 25th National Convention on Civil Engineering
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คลอง มีความพึงพอใจไม่แตกต่างจากเกษตรกร ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในตำแหน่งต้นคลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที ่ 10 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทานจำแนกตามตำแหน่งพื้นที่รับน้ำ
กิจกรรม
1. ด้านการบริหาร
จัดการน้ำ

2. ด้านการส่งน้ำ
และปรับปรุง
บำรุงรักษา
3. ด้านการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
4. ความพึ ง พอใจ
ในภาพรวม

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

.074

2

.037

.295

.745

ภายในกลุ่ม

49.487

397

.125

รวม

49.560

399

ระหว่างกลุ่ม

1.902

2

.951

ภายในกลุ่ม

58.139

397

.146

รวม

60.041

399

ระหว่างกลุ่ม

.014

2

.007

ภายในกลุ่ม

60.701

397

.153

รวม

60.715

399

ระหว่างกลุ่ม

.251

2

.125

ภายในกลุ่ม

21.545

397

.054

รวม

21.795

399

รูปที่ 5 คลองส่งน้ำต้นคลอง
6.493

.002*

.047

.954

2.310

.101

รูปที่ 6 คลองซอยท้ายคลอง

จากตารางที่ 10 พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มีตำแหน่ง
พื้นที่รับ น้ำ ต่า งกัน มีความพึงพอใจ โดยรวมไม่แ ตกต่า งกัน (F=2.310,
Sig.=0.101) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้า น พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขต
ชลประทานที่มีตำแหน่งพื้นที่รับน้ำ ต่างกันมีความพึงพอใจด้านการส่งน้ำ
และปรับปรุงบำรุงรักษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่า งของค่า เฉลี่ย เป็นรายคู่ โดย
ภาพรวมและรายด้านด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant
Difference: LSD)
ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญ
น้อยที่สุดจำแนกตามตำแหน่งพื้นที่รับน้ำ ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
(LSD)
พื้นที่รับน้ำ
ปลายคลอง
กลางคลอง
ต้นคลอง

𝑥̅
3.42
3.53
3.58

ปลายคลอง

กลางคลอง

ต้นคลอง

3.42
-

3.53
.021*
-

3.58
.001*
.279
-

ตารางที ่ 12 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใช้ น ้ ำ ในเขต
ชลประทานจำแนกตามสังกัดฝ่าย
กิจกรรม
1. ด้ า นการบริ ห าร
จัดการน้ำ

2. ด้านการส่งน้ำและ
ปรับปรุงบำรุงรักษา

3. ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่

4. ความพึงพอใจใน
ภาพรวม

จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต
ชลประทาน ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำที่อยู่
ในตำแหน่งปลายคลอง มีความพึงพอใจแตกต่างจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่อยู่ใน
ตำแหน่งกลางคลองและต้นคลอง แต่เกษตรกรผู้ใช้น้ำที่อยู่ในตำแหน่งกลาง

SS

df

MS

F

Sig.

2.426

.090

.345

.708

.194

.823

.798

.451

ระหว่างกลุ่ม

.599

2

.299

ภายในกลุ่ม

48.962

397

.123

รวม

49.560

399

ระหว่างกลุ่ม

.104

2

.052

ภายในกลุ่ม

59.936

397

.151

รวม

60.041

399

ระหว่างกลุ่ม

.059

2

.030

ภายในกลุ่ม

60.656

397

.153

รวม

60.715

399

ระหว่างกลุ่ม

.087

2

.044

ภายในกลุ่ม

21.708

397

.055

รวม

21.795

399

จากตารางที่ 12 พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่สังกัดฝ่าย
ต่างกันมีความพึงพอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F=0.798, Sig.=0.451)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขตชลประทานที่
สังกัดฝ่ายต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
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5.4 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้น้ำในเขตชลประทาน
ผลการศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้น้ำในเขตชลประทาน โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ พบว่า
5.4.1 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ด้าน
การบริหารจัดการน้ำ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงการมีการสำรวจความต้องการใช้น้ำ
5.4.2 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ด้าน
การส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การได้รับการบริการด้านการส่งน้ำ อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5.4.3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ออกพบปะ รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้าโดยภาพรวม
3.67

3.65

3.65

ด้านการบริหารจัดการ
น้้า

3.60

3.45

3.80
3.75

3.60

6.1.1 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน โดย
ภาพรวม
จากระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ำ ในเขตชลประทาน
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.60) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถ
เรียงลำดับความพึงพอใจได้ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ(𝑥̅ =3.67)
2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (𝑥̅ =3.65)
3) ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา (𝑥̅ =3.50) ดังแสดงในรูปที่ 7

3.50

ความพึงพอใจรายข้อ ด้านการบริหารจัดการน้้า
3.75
3.69 3.7

3.65

6.1 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน

3.55

6.1.2 ระดับ ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขตชลประทาน
ด้านการบริหารจัดการน้ำ
จากระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขตชลประทาน
ด้านการบริหารจัดการน้ำ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.67) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) โครงการมี ก ารวางแผนการบริ ห ารจั ด การน้ ำ แต่ ล ะฤดู ก าล
หรือประจำปี (𝑥̅ =3.75)
2) การได้รับ การแจ้งข้อ มูลข่า วสารในการบริห ารจั ดการน้ำ อย่ า ง
สม่ำเสมอ (𝑥̅ =3.70)
3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ำ (𝑥̅ =3.69) ดังแสดงใน
รูปที่ 8

3.70

6. สรุปผลการศึกษา

3.70
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3.5

ด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา

3.55
3.50

3.62
3.59

โครงการมีการวางแผนฯ
แต่ละฤดูกาล
โครงการมีการส้ารวจ
ความต้องการใช้น้า

โครงการแก้ไข ไกล่เกลี่ย
ระหว่างผู้ใช้น้า
การมีส่วนรวมตัดสินใจ

รูปที่ 8 ลำดับความพึงพอใจรายข้อ ด้านการบริหารจัดการน้ำ

6.1.3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ด้าน
การส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
จากระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขตชลประทาน
ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ =3.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ
ได้แก่
1) โครงการมีการควบคุมเปิด-ปิด ส่งน้ำตามแผนที่กำหนด (𝑥̅ =3.56)
2) โครงการส่งน้ำ โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก (𝑥̅ =3.55)
3) การแก้ไขปัญ หา ปรับ ปรุงการให้บ ริการด้านการส่งน้ำอยู่ เสมอ
(𝑥̅ =3.54) ดังแสดงในรูปที่ 9

ด้านการให้บริการ
เจ้าหน้าที่

3.40

รูปที่ 7 ลำดับความพึงพอใจโดยรวมในแต่ละด้าน
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6.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ความพึงพอใจรายข้อ ด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
3.60

3.56

3.55

3.55

3.5
3.43

3.45

ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ใน เขต
ชลประทาน จำแนกตามปัจ จัย ส่ว นบุคคลด้า นเพศ อายุ รายได้/เดือ น
ตำแหน่งในพื้นที่รับน้ำ และสังกัดฝ่าย มีดังนี้

3.54

3.50

3.49

3.43

6.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
พบว่า เกษตรกรผู้ ใช้น ้ำ ในเขตชลประทานที่ มี เพศต่า งกั นมี ค วาม
พึงพอใจในภาพรวม ที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
เกษตรกรผู้ใช้น ้ำ ในเขตชลประทานที ่ม ีเพศต่า งกั นมี ความพึง พอใจไม่
แตกต่างกันทุกด้าน

3.40
3.35
โครงการมีการควบคุมเปิด-ปิด ส่งน้้าตามแผนที่ก้าหนด
การได้รับบริการด้านการส่งน้้า ตรงเวลา เพียงพอ สม่้าเสมอ

6.2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มีอายุต่างกันมีความพึง
พอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F=0.242, Sig.=0.867) เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มีอายุต่างกันมีความ
พึงพอใจ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน

โครงการส่งน้้า โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก

ท่านได้รับบริการด้านการส่งน้้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
มีการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการให้บริการด้านการส่งน้้าอยู่เสมอ
มีการซ่อม และบ้ารุงรักษาคลอง คูส่งน้้า ให้พร้อมใช้งาน
ท่านได้รับการอบรม แนะน้า ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้า การส่งน้้าฯ

รูปที่ 9 ลำดับความพึงพอใจรายข้อ ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา

6.1.4 ระดับ ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขตชลประทาน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
จากระดั บ ความพึ ง พอใจของเกษตรกรผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ในเขตชลประทาน
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.65) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ (𝑥̅ =3.69)
2) เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ เต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส (𝑥̅ =3.66)
3) เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยได้
(𝑥̅ =3.63) ดังแสดงในรูปที่ 10

3.70

ความพึงพอใจรายข้อ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.69
3.66

3.65
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3.63
3.61

3.60
3.55
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่ให้ความรู่ ให้ค้าแนะน้า ตอบค้าถามชี้แจ้งข้อสงสัยได้
เจ้าหน้าที่ออกพบปะ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฎิบัติ

6.2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้/เดือน
พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความพึ ง พอใจ โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น (F=0.873, Sig.=0.480) เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ ำในเขตชลประทานที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
6.2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งในพื้นที่รับน้ำ
พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขตชลประทานที่มีตำแหน่งพื้นที่รับน้ำ
ต่างกันมีความพึงพอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F=2.310, Sig.=0.101)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่มี
ตำแหน่งพื้นที่รับ น้ำ ต่า งกันมีความพึงพอใจด้านการส่งน้ำและปรั บ ปรุ ง
บำรุงรักษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงทำ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยภาพรวมและราย
ด้ า นด้ว ยวิธ ีผลต่า งนัย สำคัญ น้อ ยที่สุด (Least Significant Difference:
LSD) การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด
จำแนกตามตำแหน่งพื้นที่รับน้ำ ด้านการส่งน้ำและและปรับปรุงบำรุงรักษา
พบว่ า เกษตรกรผู ้ใ ช้ น้ ำ ที ่อ ยู่ ในตำแหน่ ง ปลายคลอง มี ค วามพึ งพอใจ
แตกต่า งจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่อยู่ในตำแหน่งกลางคลองและต้นคลอง
แต่เกษตรกรผู้ใช้น้ำที่อยู่ในตำแหน่งกลางคลอง มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
จากเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่อยู่ในตำแหน่งต้นคลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
6.2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัดฝ่าย
พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่สังกัดฝ่ายต่างกันมีความ
พึงพอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F=0.798, Sig.=0.451) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานที่สังกัดฝ่ายต่างกันมี
ความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน

รูปที่ 10 ลำดับความพึงพอใจรายข้อ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
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7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้น้ำในเขตชลประทาน โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาท่าโบสถ์
ผลการศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้น้ำในเขตชลประทาน โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ พบว่า
7.1 ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ควรรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และ
มีการออกสำรวจความคิดเห็นความต้องการ การใช้น้ำของเกษตรกร รวมทั้ง
ข้อมูลการใช้น้ำต่างๆ เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบาย
น้ ำ ทั ้ ง ในฤดู แ ล้ ง และฤดู ฝ น ควรติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่
กำหนด ควรศึกษาวิเคราะห์สภาพการใช้น้ำต่างๆ และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำ เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการชลประทานในช่ว งฤดู
แล้งและฤดูฝน นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำ และช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดสรรน้ำ การระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.2 ด้านการส่งน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
ควรรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาการส่งน้ำและปรับปรุง
บำรุงรักษาที่อยู่ในเขตโครงการ โดยตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้
มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ และจัดทำแผนการส่งน้ำให้
เพียงพอในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนตลอดพื้นที่ทั้งโครงการ มีการจัดสรรน้ำ
โดยแบ่งรอบเวรการใช้น้ำในแต่ละช่วงของเส้นทางการส่งน้ำให้เท่าเทียมกัน
มีก ารจัดทำแผนงาน ซ่อ มแซม ปรับ ปรุงบำรุงรัก ษาอาคารชลประทาน
เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และควรศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานปรับปรุงบำรุงรักษา บัญชีอาคารชลประทาน
ประวัติการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทาน
7.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ควรถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นด้ า นข้ อ มู ล ชลประทาน ด้ า นวิ ศ วกรรรม
ชลประทาน ด้านการบริหารจัดการน้ำ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกษตรกร
ผู้ใช้น้ำ หรือผู้รับบริการมากขึ้นกว่าเดิม มีการออกพื้นที่เพื่อพบปะเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรับฟังปัญหาการ
ให้บริการระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เจ้าหน้าที่ควรมี
ความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ทุ่มเทจริงใจที่จะให้บริการ ให้บริการด้วยความ
เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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และปรับปรุงระบบชลประทาน, คุณอภิชาต ขันทับ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 คุณโบนัส ทาแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
และคุณวุฒิภัทร เพ็งสวย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตลอดจน
บุคลากรทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้
ในงานวิจัยนี้
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การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเชิงกลยุทธิ์
Water resources study for Strategic flood risk management in Chao Phraya river basin
ชนะศักดิ์ แสงสกุล1 รณกร สนธิแก้ว2 และ สนิท วงษา3
1,2,3

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ
1

Chanasak Sangsakun ; TongCivil406@gmail.com
2
Ranakorn Sontikaew ; iranakorn@gmail.com
3
Sanit Wongsa ; sanit.won@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อศึกษา
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสถานี C.2 ค่ายจิร
ประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถึงบริเวณปากอ่าวไทย อำเภอพระ
สมุ ท รเจดี ย์ จั ง หวั ดสมุท รปราการวั ตถุ ประสงค์ของการศึก ษาครั้ งนี้คื อ
การศึ กษาด้ า นแหล่ ง น้ ำ เพื ่ อการจั ดการความเสี ่ ย งน้ ำ ท่ ว มของลุ ่ ม น้ ำ
เจ้าพระยา ในการจำลองการเกิดน้ำท่วมได้ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ iRIC
(Nays2D Flood) และแบบจำลองความสู ง เชิ ง เลข Digital Elevation
Model จาก NASA Earth science data ที่มีความละเอียด 30*30 เมตร
ในระบบพิกัด UTM โดยอ้างอิงจาก WGS1984 UTM Zone 47N และใช้
ข้อมูลอัตราการไหลจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเกิดมหาอุทกภัยปี 2554
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 30 ตุลาคม เป็นข้อมูลป้อนเข้าแบบจำลอง เพื่อ
ศึ กษาลั กษณะการไหลของน้ ำ ในพื ้ น ที ่ ล ุ ่ ม น้ ำ และประเมิ น ผล รวมถึ ง
คาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ปริมาณน้ำในแม่ น้ำ
เจ้าพระยาที่สถานี C.2 และนำผลที่ได้จาก Nays2D Flood มาจัดทำแผนที่
น้ำท่วม ซึ่งแผนที่จะแสดงค่าความลึกและบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม เพื่อหา
แนวทางหรื อมาตรการป้ องกั นและบรรเทาผลกระทบที ่ อาจเกิ ดขึ ้ นใน
อนาคต
คำสำคัญ: การบริหารจัดการน้ำท่วม, แผนที่น้ำท่วม, แผนที่ความเสี่ยงน้ำ
ท่วม, แบบจำลองคณิตศาสตร์ iRIC, น้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยา

Abstract
The research is to develop the mathematical model to study
the flood at the basin of Chao Phraya River. At the C.2 station
from Jiraprawat camp, Muang District, Nakhon Sawan Province to
the mouth of river in Phra Samut Chedi District, Samut Prakan
Province The purposes of this research are to study the water
resources for Strategic flood risk management in Chao Phraya

river basin by using the iRIC (Nays2DFlood) model and database
with Digital Elevation Model from NASA Earth Science data to
develop the flood model at Chao Phraya River with 30*30
specification in UTM system referring to WGS1984 UTM Zone 47N
and using the data rate of water flow from the big flood between
31 August, 2011 to 30 October, 2011 to put in the model for
study the water flow characteristics in the watershed and
evaluate as well as predicting areas that will be affected by
floods under the amount of water in the Chao Phraya River at
the C.2 station use Nays2D Flood model to produce the flood
map and flood risk map. The map is include flood depth and the
flood area. It is for the prevention and the relief from flood in
the future.
Keywords: Flood Management, Flood Map, Flood risk map, iRIC
Model, Flooding the Chao Phraya River

1. บทนำ
เนื่องจากลักษณะภูมิป ระเทศในภาคกลางของไทยเป็ นพื้ นที่ ราบลุ่ ม
แม่น้ำซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำจึงทำให้เกิดน้ำท่วมทุกปีและไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่ า จะเกิ ดน้ำ ท่ วมเมื ่อใดทำให้ไ ม่ พ ร้ อมรั บมื อกั บน้ำ ท่ วมที ่จ ะเกิ ดขึ้ น ซึ่ ง
เหตุการณ์น้ำท่วมได้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการกับน้ำท่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย จึง
ได้นำเหตุการณ์ มหาอุทกภัยนี้มาเป็นกรณีศึกษา ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาด้านแหล่งน้ำ สำหรับการจัดการความเสี่ยงน้ำ
ท่ ว มของลุ ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยา โดยใช้ แ บบจำลองคณิ ตศาสตร์ iRIC ศึ ก ษา
ลักษณะการไหลของของน้ำในพื้นที่ศึกษาและจัดทำแผนที่น้ำท่วมรวมถึง
แผนที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น
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2. ขอบเขตการศึกษา
2.1 ขอบเขตพื้นทีศ่ ึกษา
จัดทำตั้งแต่สถานี C.2 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จนถึงปากอ่าวบริ เวณ อำเภอพระสมุท รเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ระวางแผนที่ มาตราส่ว น 1 : 50,000 จำนวน 54 ระวาง
และครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
อ่ า งทอง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บ ุ ร ี จั ง หวั ด ลพบุ ร ี จั ง หวั ด อุ ท ั ย ธานี จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด นนทบุ ร ี จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยสถานี C.2 (แม่น้ำ
เจ้าพระยา) สถานี Ct.2A (แม่น้ำสะแกกรัง ) และสถานี S.5 (แม่น้ำป่าสัก)
ดังรายละเอียดในรูปที่ 1
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จังหวัดสมุทรปราการ สภาพลุ่มน้ำทางฝั่งตะวันตกของลุ่ มน้ำ เจ้าพระยา
ตอนบนเป็นที่ราบและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับลุ่ม
น้ำท่าจีนลาดลงไปจรดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
2.3 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
2.3.1 สภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 28.1 องศาเซลเซียส ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายปี
27.9-28.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง
72.8 เปอร์เซ็นต์ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 74.9 เปอร์เซ็นต์และค่าความชื้น
สัมพัทธ์ต่ำสุดวัดได้ 70.4 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการระเหยจากถาดโดยเฉลี่ย
ตลอดทั้งปี 1,873.6 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายปี 1,782.5-2,018
มิลลิเมตร ความครึ้มของเมฆปกคลุมโดยเฉลี่ย 6.3 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า)
ช่ ว งพิ ส ั ย ของค่ า เฉลี ่ ย รายปี 5.4-7.6 อ๊ อกต้ า ความเร็ ว ลมโดยเฉลี ่ ย มี
ค่ า ประมาณ 4.1 น๊ อ ต ช่ ว งพิ ส ั ย ของค่ า เฉลี ่ ย รายปี 2.1-8.8 น๊ อ ต[2]
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของพื้นทีล่ ุ่มน้ำเจ้าพระยา
/
0-10

รูปที่ 2.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
2.2.1 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ำ
รวมทั้งสิ้น 20,523.42 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 16 จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ จั ง หวั ด พิ จ ิ ตร จั ง หวั ด กำแพงเพชร จั ง หวั ด
อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ ร ี จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด นครนายก จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง จังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย ลักษณะลุ่มน้ำ
วางตัวตามแนวเหนือ -ใต้ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13° 30´ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่
16° 05´ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99° 30´ ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่
101° 00´ ตะวันออก ทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำน่าน ทิศใต้ติดกับ
อ่ า วไทย ทิ ศ ตะวั นตกติ ดกั บลุ่ ม น้ ำ ท่ า จี นและลุ ่ม น้ ำสะแกกรัง และทิศ
ตะวันออกติดกับลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำบางปะกง[1]
2.2.2 แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยามีจุดกำเนิดอยู่ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ไหลจากทิศเหนือลงสู่อ่าวไทย ผ่านที่ราบภาคกลาง สภาพลุ่มน้ำ
ทางฝั่งตะวันออกในเขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลพบุรีเป็นที่ ราบสูงมี
เนินเขาเตี้ย ๆ เป็นสันปันน้ำกั้นระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก
ส่วนทางตอนล่างลงมาซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดฉะเชิง เทราจะ
เป็นที่ราบลาดเขาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลในเขต

27.9-28.4
70.4-74.9
2.1-8.8
5.4-7.6
1,782.5-2,018
1,722.6-2,045.5

28.1
72.8
4.1
6.3
1,873.6
1,916.3

2.3.2 ปริมาณน้ำท่า
ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีพื้นที่รับน้ำทั้งหมด 20,125 ตร.กม. และมีปริมาณน้ำท่า
ตามธรรมชาติทั้งปีเฉลี่ยประมาณ 1,731.8 ล้านลู กบาศก์เมตร แยกเป็น
ปริมาณน้ำท่าฤดูฝน 1,657.0 ล้านลู กบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ95.68)
และปริมาณน้ำท่าฤดูร้อน 74.8 ล้านลู กบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยปริมาณ
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น้ ำ ท่ า รายปี เฉลี ่ ย ต่ อหน่ ว ยพพื ้ นที ่ รั บ น้ ำ ฝน 2.7 ลิ ตรต่ อวิ นาที / ตาราง
กิโลเมตรรายละเอียดดังรูปที่ 2.2
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น้ ำ หลากสู ง สุ ด รายปี เ ฉลี ่ ย และพื ้ น ที ่ ร ั บ น้ ำ ผลการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์[3] แสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานี วั ดน้ ำใน
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รูปที่ 2.2 ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำ

2.3.3 ปริมาณน้ำฝน
ปี 2544 ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่
1,781 มิ ล ลิ เมตร ซึ ่ ง มี ค ่ ามากที่ ส ุดเมื ่อเทียบกับ ปริ มาณฝนสะสมของปี
2549-2553 และมากกว่ า ปริ ม าณฝนสะสมเฉลี ่ย ระหว่ า งปี 2493-2540
และเมื่อพิจารณาเส้นกราฟของปี 2554 ยังพบอีกว่า ปริมาณฝนสะสมเริ่มมี
ค่ามากกว่าปีอื่น ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ดังรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ย 30 ปี (ปี 2520-2549)

2.3.4 ปริมาณน้ำหลาก
การรวบรวมข้อมู ลปริมาณน้ำหลากจากสถานีวั ดน้ำในลุ่ ม น้ ำ
เจ้ า พระยาของหน่ ว ยงาน ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ กรมชลประทาน กรม
อุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย จํานวน 60
สถานีมีเพียง 14 สถานีที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริม าณ
น้ำหลากครบตลอดทั้งปี ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ

3.ทฤษฎีและหลักการทำงานของ iRIC
3.1 iRIC Model
iRIC เป็น Freeware ที่ถูกพัฒนาโดย The Foundation of
Hokkaido River Disaster Prevention Research Center (RIC) แห่ง
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมกับคู่มือการใช้งานได้
จากเว็ปไซด์ http://i-ric.org/en/introduction[4]
3.2 หลักการทำงานของแบบจำลองคณิตศาสตร์ iRIC
โปรแกรม iRIC เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานง่ายมีประสิทธิภ าพและ
มีความแม่นยำสูง โดยนำเสนอผลการคำนวณนั้นสามารถดึงข้อมูลผลเฉลี่ยที่
บันทึกไว้ในไฟล์มาแสดงเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวร่วมกับรูปภาพแผน
ที่หรือภาพถ่ายและสามารถนำไฟล์รูปภาพข้างต้นไปสร้างเป็นไฟล์ *.kml
เพื่อใช้แสดงบน Google Earth ได้ ทำให้สามารถเห็นเป็นภาพที่เข้าใจได้
ง่ายขึ้น[5]
ระบบโครงสร้า งของโปรแกรม iRIC ถูกออกแบบไว้โดยมี องค์ประกอบที่
สำคั ญ 3 ส่ ว นคื อ Pre-processor Post-processor และ Solver โดย
ที่Pre-processor เป็นส่วนที่ใช้ส ำหรับสร้างกริดเพื่อใช้ในการคำนวณจาก
ข้อมูลตำแหน่งพิกัด รูปตัดขวาง และรูปตัดตามยาวของแม่น้ ำที่ไ ด้จ ากการ
สำรวจหรือ จากข้อมูล DEM โดยจะใช้ GUI และ Visualized ที่จัดเตรียมไว้
สำหรับจัดการข้อมูลข้างต้น นอกจากนั้นยังใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่ม ต้นและ
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการคำนวณด้วย เมื่อจัดเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จก็จะ
สามารถ run โปรแกรมโดยใช้คือ Solver จากนั้นจะเป็นการแสดงผลการ
คำนวณคือ Post-processor ซึ่ง สามารถแสดงผลเป็นกราฟิ กในหลายๆ
รูปแบบทั้งปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวคเตอร์ เช่น เส้นการไหล เวคเตอร์
ทิ ศ ทางการไหล เส้ นชั ้ นความสู ง และการเปลี ่ ย นแปลงสั ณ ฐานท้องน้ ำ

WRE02-3

2204

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

นอกจากนี้ยังมีความสามารถนำเสนอรูปภาพที่แสดงปริมาณหลายๆอย่างใน
รูปภาพเดียวกันได้[5]

รูปที่ 3.1 ผังจำลองระบบโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม iRIC
(ที่มา: http://iric.org/en/introduction)

(ข) หน้าต่างของ Post-processor
รูปที่ 3.2 หน้าต่างของ Pre-processor Post-processor และการ run
โปรแกรมโดย Solve (ที่มา: http://i-ric.org/en/introduction)

3.3 ทฤษฎีสมการพื้นฐาน
สมการพื้นฐานที่ถูกนำมาประกอบด้วยสมการการไหลต่อเนื่องและ
สมการโมเมนตัม ซึ่งในระบบพิกัดแบบฉาก เขียนได้เป็น
𝝏𝒉
𝝏𝒕

+

𝝏(𝒉𝒖)
𝝏𝒕
𝝏(𝒉𝒗)
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(ก) หน้าต่างของ Pre-processor และการ run โปรแกรม
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โดยที่ h เป็นความลึก u, v เป็นความเร็วเฉลี่ยในแนวดิ่ง , 𝛕 เป็นความเค้น
เฉือน y, 𝝆 เป็นความหนาแน่นของน้ำ, H เป็นค่าเสาระดับ (H = zb+h), zb
เป็นระดับท้องน้ำ , v เป็นแนวแกนของระบบพิกัดฉากตามทิศทางการไหล
กับทิศทางตั้งฉากตามลำดั บพจน์ข องความเค้ นเฉือน 𝝉𝒙 , 𝝉𝒚 และความ
หนืดจลน์สามารถคำนวณได้จาก
𝝉𝒙 = 𝝆𝑪𝒅 𝒖√𝒖𝟐 + 𝒗𝟐 , 𝝉𝒚 = 𝝆𝑪𝒅 𝒗√𝒖𝟐 + 𝒗𝟐
(4a, 4b)
𝒌
v = 𝟔 𝒖∗ 𝒉
(5)
โดยที่ Cd เป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, k เป็นค่าคงที่ของ Karman
(มี ค ่ า เท่า กับ 0.4) และ 𝒖∗ เป็ นค่ าความเร็ วเฉื อน ซึ ่ ง สามารถหาได้จาก
ความสัมพันธ์ของ
𝒖∗ = 𝑪𝒅 √𝒖𝟐 + 𝒗𝟐
(6)
ซึ่งสมการดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในโปรแกรม iRIC เพื่อสร้างแบบจำลอง
คณิตศาสตร์[6]

4.วิธีการดำเนินงานวิจัย
4.1 การเตรียมข้อมูลระบบพิกัด (DEM)
ท ำการดาวน์ โ ห ลดข้ อ มู ล ระบ บพิ ก ั ด ( DEM) จากเว็ ป ไซด์
https://.earthdata.nasa.gov และนำข้อมูลแรสเตอร์มาแปลงเป็นจุด เพื่อ
คำนวณหาค่าพิกัด โดยอ้างอิงพิกัดจาก WGS1984 zone 47N โดยใช้โปแก
รม ArcMap 10.4.1 ในขั ้ น ตอนแรกทำการนำข้ อมู ล รู ป แบบแรสเตอร์
ทั้งหมดมา Mosaic รวมกันใช้คำสั่ง Raster to point เป็นแปลงเป็นจุด ซึ่ง
ได้ข้อมูลออกมาเป็นจุดระยะ 30x30 เมตร ในขั้นตอนต่อมาทำการคำนวณ
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ค่าพิกัด เมื่อได้ค่าพิกัดก็นำมาจัดเรียงใน Notepad โดยเรียงค่าจากน้อยไป
หามากและบันทึกไฟล์โดยใช้นาสกุ ลไฟล์เป็น *.tpo เพื่อนำมาใช้ในการ
คำนวณโดยใช้โปรแกรม Nays2D Flood
4.2 การเตรียมข้อมูลอัตราการไหล
ในการศึกษาครั ้ง นี้ไ ด้ใช้ อั ตราการรายวั นไหลจากสถานี C.2 (แม่น้ ำ
เจ้าพระยา) Ct.2A (แม่น้ำสะแกกรัง ) และ S.5 (แม่น้ำป่าสัก) โดยจะนำ
อัตราการไหลมาเรียงในรูปแบบเวลาเป็นวันโดยใช้อัตราการไหลตั้งแต่วั นที่
16 กันยายน ถึง 14 พฤศจิกายน 2554 ดังรูปที่ 4.1, 4.2 และ 4.3
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4.3 การสร้างกริดและการตั้งค่าในการคำนวณ
4.3.1 การสร้างแบบจำลอง
ใช้กริดขนาด 150x150 เมตร และความกว้างของกริดเป็น 60,000
เมตร โดยครอบคลุ มพื้ นที ่ตั ้ งแต่ ส ถานี C.2 ค่ า ยจิ รประวัติ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงปากอ่าวบริเวณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุ ท รปราการ โดยมี ค ่ า พารามิ เตอร์ ดั ง นี ้ di = 150.083 dj = 150 w =
60,000 ดังรูปที่ 4.4
4.3.2 การตั้งค่า Condition Calculation ในการ run
1) กำหนดให้ Time unit of discharge/water surface เป็น
หน่วยชั่วโมง
2) กำหนดให้ Water surface at downstream เป็นการไหล
แบบ Free outflow
3) กำหนดให้ Water entering building เป็น Disable
4) Output time interval = 10,800 วินาที
5) Calculation time step = 2 วินาที

รูปที่ 4.1 อัตราการไหลของสถานีวัดน้ำ C.2

รูปที่ 4.4 การสร้างกริดในแบบจำลอง

รูปที่ 4.2 อัตราการไหลของสถานีวัดน้ำ Ct.2A

4.4 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองจึงมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ผลการทดลองดังนี้
4.4.1 การปรับแก้ค่าระดับพิกัดดินของ DEM
เนื่องจากทิศทางการไหลของน้ำไม่เป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศจึง
ต้องทำการปรับแก้ ค่าระดับพิกัดดินของ DEM เพื่อให้ทิศทางการไหลของ
น้ำเป็นไปตามลักษณะของภูมิประเทศ
4.4.2 การปรับเทียบผลการทดลอง
เปรี ย บเที ยบกับ ภาพถ่ ายดาวเที ยมพื้ นที่ น้ ำ ท่ ว มในเหตุ ก ารณ์มหา
อุทกภัยปี 2554 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(GISTDA) เพื่อหาความแม่นยำของแบบจำลอง

5.ผลการศึกษา

รูปที่ 4.3 อัตราการไหลของสถานีวัดน้ำ S.5

5.1 ผลการปรับแก้ค่าระดับพิกัดดินของ DEM
ในการทดสอบการ DEM ได้ใช้อัตราการไหลของวันที่ 10 ตุลาคม 2554
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยได้ผลดังนี้
5.1.1 ก่อนทำการปรับแก้ค่าระดับพิกัดดินของ DEM
ผลการรันเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ไม่มีน้ำไหลเข้ามาในบริเวณพื้นที่
ตลาดบ้ า นไทยโดยได้ ค ่ า Depth(Max) = 0.01 เมตร เนื ่ องจากยั ง ไม่ได้
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ปรับแก้ค่าความสูงให้เป็นไปตามลักษณะของภูมิประเทศ ทิศทางการไหล
ของน้ำจึงยังไม่ไหลไปตามทางน้ำ
5.1.2 หลังทำการปรับแก้
ผลการรันเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง มีน้ำไหลเข้ามาในบริเวณ
ตลาดบ้านไทยโดยได้ค่า Depth(MAX) = 5.88799 เมตร และทิศทางการ
ไหลของน้ำเป็นไปตามลักษณะของภูมิประเทศ รายละเอียดดังรูปที่ 5.1

(ก) ผลการทดลองก่อนทำการปรับแก้

รูปที่ 5.2 แผนที่น้ำท่วมโดยใช้อัตราการไหลคงที่

(ข) ผลการทดลองหลังทำการปรับแก้
รูปที่ 5.1 ผลการทดลองก่อนทำการปรับแก้และทำการปรับแก้ค่าความสูง

5.2 แผนที่น้ำท่วม
หลังจากปรับแก้ค่าระดับพิกัดดินเดิมทำการทดสอบ DEM อีกครั้งโดย
ใช้อัตราการไหลคงที่ที่ 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็นเวลาทั้งหมด 30
วัน โดยทำการปล่อยน้ำ ณ ตำแหน่งสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ผลที่ได้
ทิศทางการไหลของน้ำเป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศตั้งแต่ตำแหน่งปล่ อย
น้ำจนถึงปลายทาง ณ จังหวัดสมุทรปราการ และได้จัดทำแผนที่น้ำท่ วมใน
เบื้องต้นดังรูปที่ 5.2 โดยแบ่งช่วงตามสีดังนี้
สีแดง
ระดับความลึก 10 เมตรขึ้นไป
สีส้ม
ระดับความลึก 8-10 เมตร
สีเขียวเข้ม ระดับความลึก 6-8 เมตร
สีเขียวอ่อน ระดับความลึก 4-6 เมตร
สีฟ้า
ระดับความลึก 2-4 เมตร
สีน้ำเงิน ระดับความลึก 0-2 เมตร

5.3 ผลการปรับเทียบเพื่อหาประสิทธิภาพและความแม่นยำของ ASTER
GDEM
5.3.1 การกระจายตัวของน้ำท่วม
โดยเปรียบเทียบการกระจายตัวของน้ำท่วมในเหตุการณ์มหาอุท กภัยปี
2554 จากภาพถ่ายดาวเทียมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (GISTDA) กับผลการคำนวณจากโปรแกรม Nays2D Flood ที่
ใช้อัตราการไหลจริงตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
ได้ผลดังรูปที่ 5.3

(ก) วันที่ 30 ตุลาคม 2554
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จังหวัดสิงห์บุรี 12 ตุลาคม 2554 สถานการณ์น้ำท่วมที่ อำเภอเมือง
สิงห์บุรี น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่วม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี ได้
ตลบหลังเข้าท่วม ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ทำให้ระดับน้ำสูง
1.30 เมตร และ หมู่ 2 ต.บางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ระดับน้ำท่วม
ลึกกว่า 2 เมตร

(ข) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
รูปที่ 5.3 ผลเปรียบเทียบระหว่างภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA กับผลการ
คำนวณจากโปรแกรม Nays2D Flood

จากรูป (ก) พบว่าผลการคำนวณของแบบจำลองในช่วงเดือนตุลาคม มี
การกระจายตัวของน้ำ ท่ ว มใกล้ เคี ย งกั บ ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม GISTDA ใน
บริเวณจังหวัด นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรียุธยา และ
ปทุมธานี จากรูป (ข) พบว่าพบว่าผลการคำนวณของแบบจำลองในช่วง
เดือนพฤศจิกายนมีการกระจายตัวของท่วมใกล้เคียงกับภาพถ่ายดาวเทียม
GISTDA ในบริเวณจังหวัด นครสวรรค์ ลพบุรี ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัด
ชัยนาทและสุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา จึงสรุปได้
ว่ า ผลจากแบบจำลอง Nays2D Flood โดยใช้ ข ้ อมู ล ASTER GDEM กั บ
ภาพถ่ า ยดาวเทีย ม GISTDA มี ก ระจายตั ว ของน้ ำ ท่ ว มในเหตุ ก ารณ์มหา
อุทกภัยปี 2554 ที่ใกล้เคียงกัน
5.3.2 ระดับน้ำท่วม
โดยเปรี ย บเที ยบระดั บ ของน้ำ ท่ วมจริ งในเหตุ ก ารณ์ม หาอุ ทกภัยปี
2554 กั บ ผลการคำนวณจากโปรแกรม Nays2D Flood ในช่ ว งวั นที่ 1
ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 โดยใช้เครื่องมือ Attribute browser
เพื่ออ่านค่า Depth(Max) ในโปรแกรมและหาระดับน้ำท่วมสูงสุด แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบค่าระดับของน้ำท่วม

รูปที่ 5.4 น้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรี
(ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/208749)

จังหวัดอ่างทอง ที่อำเภอป่าโมก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 จำนวน 10 หลังคา
เรือนบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

รูปที่ 5.5 น้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง
(ที่มา: https://www.thairath.co.th/tags/น้ำท่วมอ่างทอง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ตุลาคม 2554 น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลเข้าท่วมบ้านเรื อนติดกับ ด้ านหลังวัดไชยวัฒ นาราม ตำบลบ้านป้อม
ระดับน้ำสูง 2 เมตร

รูปที่ 5.6 น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อุทกภัยในประเทศไทย_พ.ศ._2554 )

WRE02-7

2208

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

เมื ่ อทำการเปรี ย บเที ย บระดั บ ของน้ ำ ท่ ว มจริ ง ในเหตุ ก ารณ์ ม หา
อุท กภัย ปี 2554 และผลการคำนวณจากโปรแกรม Nay2D Flood มีค่ า
ความความลึกใกล้เคียงกันโดยมีผลต่างระหว่าง -0.77 ถึง +31 เซนติเมตร
โดยส่วนมากผลคำนวณจากโปรแกรม Nays2D Flood สูงกว่าระดับน้ำท่วม
จริ ง เนื ่ องจากในโปรแกรมไม่ ไ ด้ จ ำลองสิ ่ ง กี ดขวางทางน้ ำ หรื อ อุ ป กรณ์
บรรเทาสาธารณภัย จึงทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมสูงกว่า ระดั บน้ำ
ท่วมจริง
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ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, อุดรธานี, 10-19
มิถุนายน 2562, หน้า 2.
[6] สนิท วงษา (2560). การจำลองสถานการ์น้ำท่วมใหญ่ภาคกลางของ
ประเทศไทย 2nd EIT International Conference on water
Resources Engineering, เชียงราย, 6 มิถุนายน 2560, หน้า 128.

6. บทสรุป
แบบจำลองคณิตศาสตร์ iRIC มีความแม่นยำในการจำลองลักษณะการ
ไหลของน้ ำ หลากได้ ท ี ่ ค่ อนข้ า งใกล้ เคี ย งกั บ เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง สามารถนำ
แบบจำลองไปวิเคราะห์ ระยะเวลาท่วมขัง ขอบเขตน้ำท่วม ประเมินความ
เสียหายได้ และความรุนแรงได้ และสามารถนำผลของแบบจำลองไปสร้ าง
แผนที่น้ำท่วมและแผนที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จะ
เกิ ดขึ ้ น รวมทั ้ ง สามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาอื ่ น ๆที ่ ม ี ค วาม
เกี่ยวข้องกับชลศาสตร์ได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริม วิ ทยาศาสตร์ วิจัยและ
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บทคัดย่อ

Abstract

กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำสำคัญในเขตตัวเมืองของจังหวัดพะเยามีพื้นที่

Kwan Phayao is considered as important water resources

รับน้ำ 1227 ตารางกิโลเมตรแต่มีความจุเก็บกักแค่ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร

in Phayao province with watershed area of 1,227 square

โดยมีลำน้ำไหลเข้ากว๊าน 13 สาย และไหลออกจากกว๊า นเพีย ง 1 สาย
เท่า นั้น จึงมัก เกิดอุ ทกภัย ในพื ้น ที ่ เศรษฐกิจ รอบกว๊า นอยู ่เ ป็ นประจำ

kilometers but it just has 30 million cubic meters of storage.

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำสาขาที่ไหลเข้ากว๊าน

Kwan Phayao. This research is objective to determine the stream

พะเยาโดยใช้โปรแกรม IFAS (Integrated Flood Analysis System) บน
หลักการแบบจำลองถัง 2 ชั้น ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้

inflow from different sub-basins in Kwan Phayao by using IFAS

ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝน 9 สถานีและข้อมูล
ทางกายภาพของพื้นที่ และได้แบ่งลุ่มน้ำสาขาของกว๊านพะเยาออกเป็นลุ่ม

system. Therefore, the rainfalls provided by nine rain gauges

น้ำย่อย 6 ลุ่มน้ำ โดยเป็นลุ่มน้ำสาขาที่มีสถานีวัดน้ำท่าติดตั้งอยู่จำนวน 3

Furthermore, the Kwan Phayao river basins are distinguished into

ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำอิงตอนบน ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ และลุ่มแม่ต๊ำ จึงสามารถนำ
ข้อมูลน้ำท่าที่วัดได้จากสถานีวัดดังกล่าวมาสอบเทียบกับค่าของแบบจำลอง

six sub-river basins which three river basins are gauge

จากโปรแกรม โดยทำการปรับค่าพารามิเตอร์จำเพาะของลุ่มน้ำต่างๆ ตาม

the accuracy of the runoff measured by the model of IFAS. To

ลั ก ษณะการใช้ ท ี ่ ด ิ น ได้ แ ก่ SKF (Final Infiltration Capacity), SNF
(Roughness Coefficient of Ground Surface) และ AUD (Regulation

clarify this, the specific parameters such as SKF, SNF and AUD

Coefficient of Rapid Intermediate Outflow) เมื ่ อ ได้ พ ารามิ เ ตอร์ ที่

The mentioned parameters will be firstly applied to the river

เหมาะสมสำหรับลุ่มน้ำที่มีสถานีวัดน้ำทั้งสามแล้วจึงนำค่าพารามิเตอร์ชุด
ดังกล่าวไปใช้กับลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัดปริมาณน้ำ โดยเลือกชุดพารามิเตอร์

basins with their rain gauges stations , then , will be applied to

ของลุ่มน้ำที่มีลักษณะภูมิ ประเทศและการใช้ที่ดินที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้ง

types of parameters used will be adjusted owing to the similarity

การมีอยู่ของโครงสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา แล้วจึงทำการหา
ปริมาณน้ำท่ารายชั่วโมงจากแต่ละลุ่มน้ำสาขาที่ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยาเพื่อ
เป็นข้อมูลสำคัญสนับสนุนการตัดสินใจปล่อยน้ำจากกว๊านโดยไม่ให้เกิดน้ำ
ท่วมกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจรอบกว๊าน
คำสำคัญ: คำสำคัญ: ปริมาณน้ำไหลเข้า, IFAS(Integrated Flood Analysis
System), แบบจำลองถัง 2 ชั้น, กว๊านพะเยา

There are thirteen rivers flowing in and one river flowing off

program on two layers tank model with geometric information

stations and physical area data will be used as an input.

watersheds. As a result, the water inflow can be used to examine

will be adjusted depending on the geographical characteristics.

those sub-river basins without streamflow gauges stations. The
of geographical characteristics, usages of lands and the dam
structures of each sub-river basins. Afterward, hourly stream
inflow will be calculated. Finally, the calculated stream inflow
will be utilized as an important information in outflow decisionmaking from Kwan Phayao.
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1. คำนำ
กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญทั้งในด้านการ
ดำรงชีวิตของผู้คนและทางด้านเกษตรกรรมของประชาชนจังหวัดพะเยา
โดยกว๊านพะเยาตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่โดยประมาณ
20.53 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำอิงตอนบน มีลำน้ำที่ไหล
เข้าสู่กว๊านพะเยาทั้งสิ้น 18 สาย และมีลำน้ำที่ไหลออกจากกว๊านพะเยา 1
สาย โดยจะไหลลงสู่แม่น้ำอิงผ่านอำเภอดอกคำใต้ ต่อไป จากสถานการณ์ที่
ผ่านมาในอดีตจังหวัดพะเยาเคยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในช่ว ง
ฤดูน้ำหลาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน
การดำรงชีวิตและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะบริเวณชุมชนและสถานที่
ท่อ งเที่ย วรอบๆกว๊า นพะเยา โดยลัก ษณะอุทกภัยในพื้นที่เกิดจากการ
ควบคุมระดับน้ำในกว๊านพะเยาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน เนื่องจาก
การไม่ทราบปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยาสุทธิที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริง เพราะว่าในปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำทางทิศตะวันตกของกว๊านพะเยาไม่มี
สถานีวัดน้ำที่ถูก ติดตั้งไว้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เมื่อถึงฤดูน้ำ หลาก
ปริมาณน้ำที่เพิ่มเข้ามาสู่กว๊านพะเยาอย่างรวดเร็วประกอบกับการตัดสินใจ
ในการระบายน้ำที่ยังไม่ดีพอจึงทำให้ น้ำเอ่อล้นออกมาสู่ชุมชนและสถานที่
ท่องเที่ยวบริเวณรอบๆและส่งผลกระทบ เป็นอย่างมาก
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิ จัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเพื่อหา
ปริมาณน้ำสุทธิที่จะไหลเข้าสู่กว๊านพะเยาแบบรายชั่วโมง โดยใช้โปรแกรม
IFAS (Integrated Flood Analysis System) บนพื้นฐานของแบบจำลอง
ถัง (Tank Model) โดยสอบเทียบความถูกต้องกับข้อมูลปริมาณน้ำท่าวัด
จริงจากสถานีว ัดน้ำ ที่ติดตั้งอยู่ ในพื้นที่ ซึ่งปริมาณน้ำ ที่ได้จ ากการทำ
แบบจำลองจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ
จัดการน้ำกว๊านพะเยาต่อไป

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำกว๊านพะเยา

2. พื้นที่ศึกษา
การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาบนลุ่มน้ำกว๊า นพะเยา โดยลุ่มน้ำกว๊า น
พะเยาเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำอิงตอนบน ดังแสดงในรูปที่ 1 มีขนาดพื้นที่
ลุ่มน้ำโดยประมาณ 1227 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำทั้งหมดจากลุ่มน้ำ
กว๊านพะเยาจะไหลลงสู่ลำน้ำสาขาภายในพื้นที่ได้แก่ ลุ่มน้ำอิงตอนบน
(พื้นที่สีเทา), ลุ่มน้ำแม่ต๊ำ (พื้นที่สีเหลือง), ลุ่มน้ำแม่ต๋อม (พื้นที่สีชมพู), ลุ่ม
น้ำแม่ตุ่น (พื้นที่สีแดง), ลุ่มน้ำแม่นาเรือ (พื้นที่สีเขียว) และ ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
(พื้นที่สีม่วง) ดังแสดงในรูปที่ 2 ก่อ นไหลมารวมกันที่กว๊านพะเยาก่อน
ปริมาณน้ำจะถูกปล่อยไหลออกไปจากกว๊านพะเยาสู่พื้นที่ลุ่มน้ำอิงต่อไปที่
สถานีวัดน้ำ STI.16 และลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้ำกว๊านพะเยา
ส่ว นใหญ่เป็นพื้ นที่ป ่า ไม้ แ ละเกษตรกรรม โดยมีลัก ษณะเป็นพื้ นที ่ ป่ า
ล้อมรอบ และทางการเกษตรจะทำในบริเวณที่ราบลุ่มเป็นหลัก รวมไปถึง
การมีชุมชนขนาบข้างลำน้ำสายหลักในเกือบทุกช่วงของลำน้ำ โดยเฉพาะ
บริเวณรอบข้างกว๊านพะเยาที่เป็นแหล่งชุมชนและเศรษฐกิจอย่างหนาแน่น
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3. ข้อมูลที่ใช้สำหรับการศึกษา
3.1 ข้อมูลปริมาณฝน
การศึกษานี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนจากศูนย์อุทกวิทยา
ที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกสถานี
วัดปริมาณฝนมาทั้งสิ้น 9 สถานี ดังแสดงในตารางที่ 1 และแสดงตำแหน่งที่
ติดตั้งสถานีดังแสดงในรูปที่ 3 โดยพิจารณาให้เหมาะสมในแต่ละลุ่มน้ำย่อย
เพื่อให้มีการหาค่าปริมาณฝนเฉลี่ยที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างถูกต้องโดยใช้
วิธีการธีสเสน (Thiessen Polygon Method)
ตารางที่ 1 รายชื่อสถานีวัดปริมาณฝน
สถานี
STN1321
STN1346
STN1383
STN1408
STN1371
STN1351
STN1369
STN1454
STN1353

ชื่อสถานี
บ้านดอน
แก้ว
บ้านแม่จ
ว้าเหนือ
บ้านตุ้ม
เหนือ
บ้านห้วย
ทรายคำ
บ้านถ้ำจำ
ศีล
บ้านห้วย
หม้อ
บ้านแม่
พริก
บ้านแม่กา
ห้วยเคียน
บ้านร่อง
คำดง

ตำแหน่งที่ตั้ง (UTM)
X
Y

จังหวัด
เชียงราย

599896

2156837

พะเยา

583357

2135463

พะเยา

585321

2128502

พะเยา

586244

2123782

พะเยา

612810

2110183

พะเยา

585322

2116775

พะเยา

611771

2103975

พะเยา

597811

2105981

พะเยา

591334

2110031

รูปที่ 3 ตำแหน่งสถานีวัดปริมาณฝนทีน่ ำมาใช้งาน

3.2 ข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน้ำ
การศึกษานี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ลุ ่ ม น้ ำ จากกรมชลประทานซึ ่ ง ได้ แ ก่ ขอบเขตพื ้ น ที ่ ล ุ ่ ม น้ ำ , แผนที่
อิเล็กทรอนิกส์แสดงค่าระดับของพื้นที่ลุ่มน้ำ (Digital Elevation Map),
ลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้ำ และ แผนที่แสดงเส้นลำน้ำภายในพื้ นที่
ลุ่มน้ำ โดยข้อมูลอยู่ในรูปของ Shape Files รวมไปถึงข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของอ่างเก็บน้ำแม่ปืมและอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ เช่น ปริมาณความจุ
ของอ่างเก็บน้ำ

4. ทฤษฎีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
4.1 โปรแกรม IFAS (Integrated Flood Analysis System)
โปรแกรม IFAS เป็นโปรแกรมสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง
น้ำฝนกับน้ำท่าที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน The International Centre for
Water Hazard and Risk Management (ICHARM), Public Works
Research Institude (PWRI) ประเทศญี่ป ุ่น โดยโปรแกรมจะวิเคราะห์
ร่วมกับค่าระดับความสูงของพื้นที่ , ลักษณะภูมิประเทศ, การใช้ที่ดิน และ
ข้อมูลปริมาณฝน เพื่อนำมาประมวลผลเป็นปริมาณน้ำท่า

4.2 ทฤษฎีแบบจำลองถัง (Tank Model)
หลักการของแบบจำลองถังจะมีลักษณะเป็นการศึกษาการส่งน้ำผ่านท่อ
ด้านล่าง (Bottom Outlet) ของถังที่อยู่บนสุดไปยังถังที่อยู่ชั้นล่างถัดลงไป
เป็นพฤติกรรมของน้ำที่ซึมผ่านชั้นดินและน้ำที่ไหลออกท่อด้านข้าง (Side
Outlet) ของถังเป็นลัก ษณะการไหลของน้ำ ท่า ในแต่ละถัง โดยสามารถ
จำลองได้เป็นแผนภาพดังแสดงในรูปที่ 4 ถังใบที่ 1 คือลักษณะของชั้นดินชั้น
แรกสุดมี Side Outlet 2 จุด และ Bottom Outlet 1 จุด โดยน้ำที่ไหนผ่าน
Side Outlet จะเป็นการไหลของน้ำท่าที่ผิวดิน และน้ำที่ไหลผ่าน Bottom
Outlet เป็นน้ำที่ซึมผ่านดินชั้นบนไปด้านล่าง ถังใบที่ 2 คือ ลักษณะของดิน
ชั้นถัดลงมา มี Side Outlet 1 จุด และ Bottom Outlet 1 จุด น้ำที่ไหล
ผ่า น Side Outlet จะเป็นการไหลของน้ำ ระหว่า งชั้ นดิน และ Bottom
Outlet จะเป็นน้ำที่ซึมลงไปด้านล่างของชั้นดิน ถังใบที่ 3 และ ถังใบที่ 4 มี
Side Outlet 1 จุ ด และ Bottom Outlet 1 จุ ด น้ ำ ส่ ว นที ่ ไ หลออกจาก
Side Outlet ทั้งสองถัง จะเป็นการไหลของน้ำใต้ดิน และ น้ำส่วนที่ไหลผ่าน
Bottom Outlet ทั้งสองถังเป็นการไหลไปด้านล่างของชั้นดิน น้ำบางส่วนจะ
ถูกเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดิน

5. ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาการหาปริมาณน้ำโดยใช้โปรแกรม IFAS สามารถสรุป
เป็นผังงานดังแสดงในรูปที่ 5 โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีวัดของศูนย์อุทกวิทยาที่ 2 จังหวัด
เชียงราย โดยคัดเลือกข้อมูลในช่วงปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 8 สถานี
และข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำจากกรมชลประทานโดย
พิจารณาคัดเลือกสถานีฝนที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ลุ่มน้ำที่ศึกษาทั้งหมด 6 ลุ่มน้ำ
โดยลุ่มน้ำอิงตอนบนใช้สถานีฝนทั้งสิ้น 5 สถานี , ลุ่มน้ำแม่ต๊ำใช้สถานี ฝน
ทั้งสิ้น 3 สถานี, ลุ่มน้ำแม่ตุ่นและลุ่มน้ำแม่ต๋อมใช้สถานีฝนทั้งสิ้น 2 สถานี ,
ลุ่มน้ำแม่นาเรือใช้สถานีฝนทั้งสิ้น 3 สถานี และ ลุ่มน้ำแม่ต๋ำใช้สถานีฝน
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ทั้งสิ้น 4 สถานี จากนั้นจึงนำข้อมูลปริมาณฝนมาทำเป็นไฟล์ Microsoft การศึกษาพบว่าค่าพารามิเตอร์ที่มีนัยยะสำคัญต่อปริมาณน้ำท่ามี ด้วยกัน
Excel ในรูปแบบ CSV File เพื่อเตรียมเข้าสู่โปรแกรม
ทั้งสิ้น 3 ค่า ได้ แ ก่ SKF (Final Infiltration Capacity), SNF (Roughness
Coefficient of Ground Surface) แ ล ะ AUD (Regulation Coefficient
of Rapid Intermediate Outflow) โดยจะปรับค่าตามลักษณะการใช้ที่ดิน
ของพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งลักษณะการใช้ที่ดินมีทั้งสิ้นดังนี้ พื้นที่เขตชุมชนแสดงโดย
พารามิเตอร์หมายเลข 1, พื้นที่การทำเกษตรกรรมแสดงโดยพารามิเตอร์
หมายเลข 2, พื้นที่ชลประทานแสดงโดยพารามิเตอร์หมายเลข 3, พื้นที่
ผสมผสานระหว่ า งการทำเกษตรกรรมและการชลประทานแสดงโดย
พารามิ เ ตอร์ ห มายเลข 4 และ พื ้ น ที ่ เ ขตป่ า ไม้ แ ละทุ ่ ง หญ้ า แสดงโดย
พารามิเตอร์หมายเลข 5 จากการทดสอบได้ปรับค่าพารามิเตอร์ในแต่ละลุ่ม
น้ำไว้ทั้งสิ้น 3 ชุดเพื่อคัดเลือกค่าพารามิเตอร์ที่ให้ผลการสอบเทียบดีที่สุด ดัง
แสดงในตารางที่ 2, ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ต้นแบบจากการปรับค่าชุดที่ 1

รูปที่ 4 แผนภาพการจำลองแบบจำลองถัง
รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

1

ลุ่มน้ำอิงตอนบน
ลุ่มน้ำแม่ต๊ำ
ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
SKF
SNF AUD SKF
SNF AUD
SKF
SNF AUD
0.0001 2 0.01 0.00001 0.7 0.05 0.000001 0.7 0.02

2

0.0005

2

0.01 0.00002

2

0.05 0.000005 0.5 0.02

3

0.0005

2

0.01 0.00001

2

0.05 0.000005 0.7 0.02

4

0.0005

2

0.01 0.000001 0.1 0.05 0.000005 0.5 0.02

5

0.0005

2

สร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม IFAS เพื่อการสอบเทียบ

สอบเทียบแบบจำลองและพิจารณาค่า R2 ของพารามิเตอร์ต้นแบบ

ค่า R2 ของพารามิเตอร์
ต้นแบบเหมาะสม

ค่า R2 ของพารามิเตอร์ต้นแบบ
ไม่เหมาะสม

-

0.00001

2

-

0.000001

1

-

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ต้นแบบจากการปรับค่าชุดที่ 2

1
สร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม IFAS ในลุ่มน้ำย่อยทุกลุ่ม
น้ำของลุ่มน้ำกว๊านพะเยา

รูปที่ 5 ขั้นตอนการศึกษา

และจัดเตรียม Shape Files ของแต่ละลุ่มน้ำโดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
คือ ลุ่มน้ำที่ใช้สำหรับการสอบเทียบ และ ลุ่มน้ำที่ใช้ศึกษาจริง เนื่องจาก
ภายในพื้นที่ลุ่มน้ำมีสถานีวัดปริมาณน้ำติดตั้งอยู่เพียง 3 สถานีได้แก่ สถานี
STI.15 ที่ถูกติดตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำอิงตอนบน, สถานี STI.24 ที่ถูกติดตั้งอยู่
บริเวณลุ่มน้ำแม่ต๊ำ และ สถานี STI.26 ที่ถูกติดตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
5.2 สร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม IFAS เพื่อการสอบเทียบ
สร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม IFAS เพื่อทำการสอบเทียบผลจาก
แบบจำลองกับปริมาณน้ำท่าที่วัดได้จริงจากสถานีวัดน้ำท่าภายในพื้นที่โดย
จะพิจารณาการสอบเทียบข้อมูลทั้งสิ้น 3 ลุ่มน้ำได้แก่ ลุ่มน้ำอิงตอนบน, ลุ่ม
น้ ำ แม่ ต ๊ ำ และ ลุ ่ ม น้ ำ แม่ ต ๋ ำ โดยเลื อ กใช้ แ บบจำลองถั ง 2 ชั ้ น เพื ่ อ หา
ค่าพารามิเตอร์ต้นแบบที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้จริงกับลุ่มน้ำที่ศึกษา จาก

ลุ่มน้ำอิงตอนบน
ลุ่มน้ำแม่ต๊ำ
ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
SKF
SNF AUD
SKF
SNF AUD
SKF
SNF AUD
0.0005 0.7 0.1 0.00001 0.7 0.1 0.000005 1 0.02

2 0.00002

2

0.11 0.00002

2

0.11 0.00002

1

0.02

3 0.00001

2

0.12 0.00001

2

0.12 0.00001

1

0.02

4 0.000001

1

0.13 0.000001 0.1 0.13 0.00001

1

0.02

5 0.00001

2

1

-

-

0.00001

2

-

0.000001

เนื่องจากภายในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋ำมีโครงสร้าง
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ปืมและอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
จึงต้องนำเรื่องโครงสร้างแบบเก็บน้ำมาพิจารณาโดยเตรียมข้อมูล ค่าความจุ
สูงสุดของอ่างเก็บน้ำ , ปริมาณความจุน้ำเริ่มต้นในวันที่เริ่มสร้างแบบจำลอง
และ ปริมาณความจุน้ำที่มีอยู่ในวันสุดท้ายของการสร้างแบบทดสอบ
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ตารางที่ 4 พารามิเตอร์ต้นแบบจากการปรับค่าชุดที่ 3
ลุ่มน้ำอิงตอนบน
ลุ่มน้ำแม่ต๊ำ
SKF
SNF AUD SKF
SNF AUD
1 0.00003 1.8 0.1 0.00008 0.5 0.05

ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
SKF
SNF AUD
0.0005 0.7 0.1

2 0.00005

2

0.11 0.000005 0.5

0.05 0.00002

2

0.11

3 0.000004

2

0.12 0.000009 0.1

0.05 0.00001

2

0.12

4 0.000001 1.8 0.13 0.000001 0.1

0.05 0.000001

1

0.13

2

-

5 0.00001

2

-

0.00001

2

-

0.00001
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แม่ตุ่น และ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่นาเรือ ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีสถานีวัดได้
เลือกใช้พารามิเตอร์ต้นแบบที่ปรับค่าได้จาการสอบเทียบ ทางผู้ศึกษาได้
เลือกใช้พารามิเตอร์ต้นแบบชุดที่ 1 ของลุ่มน้ำแม่ต๊ำเป็นพารามิเตอร์สำหรับ
การสร้างแบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋อม, พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตุ่น และ พื้นที่ลุ่ม
น้ ำ แม่ น าเรือ โดยพิจ ารณาจากการมีล ั ก ษณะทางกายภาพของพื้ น ที่ที่
คล้ายคลึงกัน เช่น ลักษณะการใช้ที่ดิน, การไม่มีโครงสร้างอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่ในพื้นที่, ลักษณะภูมิประเทศ และ ขนาดพื้นที่รับน้ำ เมื่อกำหนดชุด
พารามิเตอร์ใช้งานแล้วทางผู้ศึกษาจึงทำการสร้างแบบจำลองน้ำท่าโดยป้อน
ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ , ชุดพารามิเตอร์ใช้งานของแต่ละลุ่ม
น้ำ, ข้อมูลปริมาณฝน และ ข้อมูลโครงสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อสร้างแบบจำลอง
ของพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยทั้ง 6 ลุ่มน้ำ

6. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล
5.3 สอบเทียบแบบจำลอง
การทดสอบความถูกต้องของการสอบเทียบทำการทดสอบโดยพิจารณา
จากค่า R2 (สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ) ของผลที่ได้จากแบบจำลองกับค่าวัด
จริง โดยพบว่า ชุดพารามิเตอร์ที่ทำการปรับ ค่า ชุดที่ 1 นั้นมีค่า R2 ที่
เหมาะสมมากที่สุด สามารถแสดงค่า R2 ของพารามิเตอร์ชุดต่างๆได้ดัง
ตารางที่ 5 สามารถพิจารณาได้จากกราฟน้ำท่าในช่วงเวลาระหว่าง วันที่ 16
สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่เปรียบเทียบระหว่างค่าวัดจริง
กับค่าที่ได้จากแบบจำลองโดยใช้พารามิเตอร์ชุดต่างๆดังแสดงในรูปที่ 6, รูป
ที่ 7 และ รูปที่ 8 และกราฟน้ำท่าในช่วงปี 2561 ดังแสดงในรูปที่ 9, รูปที่
10 และ รูปที่ 11
ตารางที่ 5 ค่า R2 จากการสอบเทียบแบบจำลอง

ช่วงปี 2561
วันที่ 16-20 ต.ค.
2561

ช่วงปี 2561
วันที่ 16-20 ต.ค.
2561

ช่วงปี 2561
วันที่ 16-20 ต.ค.
2561

พารามิเตอร์ชุดที่1
0.931

ลุ่มน้ำอิงตอนบน
พารามิเตอร์ชุดที่2
0.386

พารามิเตอร์ชุดที่3
0.402

0.905

0.572

0.382

พารามิเตอร์ชุดที่1
0.875

ลุ่มน้ำแม่ต๊ำ
พารามิเตอร์ชุดที่2
0.853

พารามิเตอร์ชุดที่3
0.642

0.843

0.805

0.457

พารามิเตอร์ชุดที่1
0.896

ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
พารามิเตอร์ชุดที่2
0.206

พารามิเตอร์ชุดที่3
0.555

0.976

0.0326

0.866

5.4 สร้างแบบจำลองของพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำกว๊านพะเยา
จากผลการสอบเทียบแบบจำลองพบว่าพารามิเตอร์ต้นแบบชุดที่ 1 ให้
ค่า R2 ที่ดีที่สุดจึงได้เลือกใช้พารามิเตอร์ต้นแบบชุดที่ 1 ในการประยุกต์
ใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัดน้ำท่าได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋อม, พื้นที่ลุ่มน้ำ

จากการสร้างแบบจำลองของลุ่มน้ำย่อยทั้ง 6 ลุ่มน้ำของลุ่มน้ำกว๊าน
พะเยา ผู้ศึกษาได้เสนอตัวอย่างผลของแบบจำลองในช่วงวันที่ 16 ถึง วันที่
20 สิงหาคม 2561 ดังแสดงในรูปที่ 12 ผลการศึกษาที่ได้จากแบบจำลอง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแนวคิดการช่วยตัดสินใจในการจัดการ
น้ำกว๊านพะเยาได้ดังนี้ กราฟน้ำท่าจากลุ่มน้ำย่อยทั้งหมดนั้นสามารถสร้าง
กราฟน้ำท่ารวมได้โดยวิธี Super Position และทำการหาพื้นที่ใต้กราฟของ
กราฟน้ำ ท่ารวมนั้นในช่วงเวลาที่สนใจจะทำให้ได้ผลเป็นปริมาณน้ำใน
รูปแบบของปริมาตรเป็นปริมาณน้ำสุทธิที่ไหลเข้าสู่กว๊านพะเยา เมื่อทราบ
ปริมาณน้ำสุทธิไหลเข้า, ปริมาณความจุกว๊านพะเยา รวมถึงปัจจัยอื่นๆเช่น
ข้อมูลการระเหยของน้ำ , ปริมาณฝนที่ตกลงสู่กว๊านพะเยาโดยตรง และ
ปริมาณน้ำในลำน้ำด้านท้ายน้ำที่สามารถรองรับได้โดยไม่ล้นตลิ่ง เป็นต้น
จะสามารถพยากรณ์ปริมาณน้ำทั้งหมดในระบบได้และช่วยในการตัดสินใจ
เช่น การปล่อยน้ำออกจากกว๊านเป็นปริมาณเท่าไหร่เพื่อรักษาสมดุลน้ำ
ไม่ให้เกิดน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบๆและบริเวณด้านท้ายกว๊านพะเยา ตัวอย่าง
การทำกราฟน้ำท่ารวมแสดงดังรูปที่ 13 จากรูปพิจารณาเพื่อหาปริมาณน้ำ
ในช่วงก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีฝนตก เมื่อหา
พื้นที่ใต้กราฟของกราฟน้ำท่ารวมในช่วงดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงปริมาณ
น้ำที่จะไหลเข้าสู่กว๊านพะเยาในช่วงหลังวันที่ 19 สิงหาคม 2561ได้ หากมี
ฝนตกเพิ่มสามารถเพิ่มข้อมูลฝนในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมดำเนินการ
สร้างแบบจำลองในช่วงเวลาต่อไปได้ และหากต้องการทราบปริมาณน้ำที่
เกิดจากปริมาณฝนที่ตกมาเพิ่มนั้นสามารถทำได้วิธีเดียวกันกับ การหา
ปริมาณน้ำสุทธิดังที่กล่าวมาข้างต้น

7. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อุทกวิทยาที่
2 กรมทรั พ ยากรน้ ำ จั ง หวั ด เชี ย งราย, กรมชลประทาน และ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลที่ใช้
ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ และ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูโชค
อายุพงศ์ ที่กรุณาให้ข้อแนะนำประกอบการศึกษาในหัวข้อการศึกษานี้

WRE03-5

2214

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 6 กราฟน้ำท่าจากการสอบเทียบลุ่มน้ำอิงตอนบนช่วงวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

รูปที่ 7 กราฟน้ำท่าจากการสอบเทียบลุ่มน้ำแม่ต๊ำช่วงวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

รูปที่ 8 กราฟน้ำท่าจากการสอบเทียบลุ่มน้ำแม่ต๋ำช่วงวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

WRE03-6

2215

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 9 กราฟน้ำท่าจากการสอบเทียบลุ่มน้ำอิงตอนบนช่วงปีพ.ศ. 2561

รูปที่ 10 กราฟน้ำท่าจากการสอบเทียบลุ่มน้ำแม่ต๊ำช่วงปีพ.ศ. 2561

รูปที่ 11 กราฟน้ำท่าจากการสอบเทียบลุ่มน้ำแม่ต๋ำช่วงปีพ.ศ. 2561

WRE03-7

2216

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 12 กราฟน้ำท่าจากการสร้างแบบจำลองของลุ่มน้ำกว๊านพะเยา

รูปที่ 13 กราฟน้ำท่ารวมโดยวิธี Super Position

เอกสารอ้างอิง
[1] ชัยวุฒิ วัฒนาการ. (2555). เอกสารเผยแพร่การศึกษาการใช้โปรแกรม
IFAS เพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำสูงสุดในลุ่มน้ำยมตอนบน. สำนักบริหาร
จัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน.
[2] สุพิญดา วัฒนาการ. (2555). เอกสารเผยแพร่การประยุกต์ใช้โปรแกรม
IFAS เพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำสูงสุดในลุ่มน้ำปิงตอนบน. สำนักบริหาร
จัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน.
[3] เบญญา สุนทรานนท์. (2547). การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบ
แทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
[4] ICHARM, Public Works Research Institude. (2011). IFAS Ver 2.0
Technical Manual. Japan.

WRE03-8

2217

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

Scour Protection Around Bridge Pier Using Based Ramp
Tussanun Thunyaphun1,* Duangrudee Kositgittiwong2 and Chaiwat Ekkawatpanit3 Rachapol Sukjan4
1,2,3,4

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, THAILAND
*Corresponding author; E-mail address: Tussanun.nud@gmail.com

Abstract
The purposes of this study will innovate the scour protection
system around bridge piers reducing the depth and size of scour
by using based ramp protection. Bridge piers are substructure
which strongly used to support bridges. It appears that one of
the main causes of bridge pier failure is scour. Scour is a
hydrodynamic process that remove the sediment around bridge
piers caused by flow separation as well as vortexes developing
also known as scour hole. For the reason, bridge piers able to
fail in case there is not enough protection and attentive
consideration. The experiments were carried out in the largesized open-channel flume at KMUTT. The scour mechanism and
the time-varied development of scour depth were studied. The
based ramps for scour protection were designed and
differentiated into four different size and shape in order to find
the most effective protection and reduction for scour. Maximum
depth and 12-measuring points around the curb of the scour
hole were measured and collected. In the first 60 minutes, the
measuring point reading was recorded every 10 minutes, and
then every 30 minutes until reaching 120 minutes. The test
results show the maximum scouring depth is increasing in the
function of time. An unprotection pier without based ramp was
conducted to be the reference. The cases with based ramp
protection then carried out to compare and analyze the
protection efficiency.
Keywords: Scour, Scour protection, Bridge pier, Based ramp

1. Introduction
Bridge piers are substructure which strongly used to support
bridges. The collapse of which could be so tragic, leading to lose
of many lives and potential millions in property damage. It
appears that one of the main responsible for bridge pier damage
is hydrodynamic scour. There is a study reports that more than

20% of pier failure and 70% of abutment damage in the total
amount of 383 cases of bridge failure were caused by scour
damage in the US 1973 [1].
Scour is a hydrodynamic process that remove the sediment
around bridge piers caused by flow separation as well as
vortexes developing also known as scour hole. For the reason,
bridge piers able to fail in case there is not enough protection
and attentive consideration. For the scour classification, there
are three main types of scour categorized by the characteristic
of it as general scour, contraction scour as well as local scour.
Melville and Coleman reported that among these three types of
scour, the local scour is mostly known as the most severe type
of scour for bridge damage [2]. It caused by fast-moving water
removing sediment due to the blockage of the bridge pier from
around the bridge foundation, leaving behind scour holes where
the bed material is carried away.
Creating scour countermeasures to protect and reduce bridge
pier foundations from the scour and vortex problem has turned
into an influential issue for the design and conservation of bridge
piers located in erodible bed materials. Since the development
of scour is influenced by a large number of variables for instant,
the characteristic of flow, the shape and size of pier, the
sediment characteristic, the function of time and the type of
scour which can be classified into two main categories as the
clear-water scour and the live-bed scour. The big different
between these two types of scour is that the clear-water scour
approaching flow does not carry any sediment whereas the livebed scour do.
In this study, the physical experiments have been
conducted in order to create a flow-altering countermeasure
device named based ramp protection aiming for reduce scour
depth and the width of the scour around bridge pier. Since their
efficiencies in reducing scour are somehow related to the shape,
dimension and geometric arrangement, the configurations of
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based ramp protection device are compared and studied to
seek for the sustainable long-term solutions to scour problems.

In short, the concept of its occurrence is the rate of bed
material removing is more than the rate of bed material
transporting, clear-water scour exists. The maximum scour will be
2. Short Overview in Scour Phenomenon
limited by the mechanism of sediment transportation. Any
2.1 Scour mechanism
structure founded or built on the seafloor or riverbed can
Since a pier foundation is built in the river or sea, the behavior experiences common scour problems at downstream side such
of water flow around that area is changed turbulently leading to as surge barriers, bridges and abutments as shown in Fig. 2 [4].
the different forms of fluid flow. There are a several main fluid
flow that affect the occurrence of scour hole around bridge pier
including downflow, horseshoe vortex and wake vortices as
shown in Fig. 1 [3]. Each flow has different position and direction
resulting in different behavior of scour hole. In detail, Downflow
occurs when the water flow collides with the upper part of the
pier pillar and it tend to move downward to the bottom part of
the pier moving away bed material around the pier. For
Horseshoe vortex, it occurs when the abstraction and flow
acceleration at the front of the pile as shown in the profile view
of Fig. 1, which is the result of the vertical gradient in stagnation
pressure at the edge of the pile by increasing the depth of scour,
the strength of this vortex is reduced. At downstream, behind the
pier, the separation of flow happens and Wake vortices are
formed. The moving characteristic of the Wake vortices is similar
to storm swirling at the back of the pier. Lifting up bed material Fig. 2 Schematic Drawing of the Hydraulic Processes Causing Local
Scour at a Cylindrical Pier [4]
around the back of the flow causing the scour hole at the back
of the pier as shown in the plan view of Fig. 1. The strength of
2.2 Type of scour
wake vortex decreases rapidly by increasing the distance.
Two scour types were classified based on the characteristic
of scour movement especially for the general and local scour.
The two types of the scour are the clear-water scour and the
live-bed scour [1].
2.2.1 Clear-water scour
Clear-water scour occurs when there is no movement of the
bed material in the main channel of the upstream or when the
floodplain is transported through the bridges such as coarse bed
material streams, flat gradient streams in low flow and vegetated
channels. Clear water scour conditions occur for both uniform
and nonuniform sediments.

Fig. 1 Schematic Drawing of the Hydraulic Processes Causing Local
Scour at a Cylindrical Pier [3]

2.2.2 Live-bed scour
Live-bed scour occurs oppositely to the clear-water scour. It
occurs only for uniform sediments when the bed material is
moving. It moves as contact sediment discharge and/or into the
local scour holes.
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Based on Fig. 3 [1], live-bed scour typically reaches its
maximum faster than clear-water scour. This might be because
of the occurrence of clear-water scour. It occurs mainly on
coarse bed material or low flow channels. In fact, clear-water
scour may not reach its maximum until after several floods. Also,
maximum clear-water scour is about 10 percent greater than the
equilibrium live-bed scour. Moreover, there is a reason from the
theory of sediment transport of bed material that live bed scour
fluctuate streams with a dune.
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Table 1 The scouring parameters [6].
Categories

Parameter names
Acceleration of gravity (m/s2)

Fluid

Fluid density (kg/m3)
Kinematic viscosity (m2/s)
Flow depth (m)

Flow

Mean flow velocity (m/s)
Chézy coefficient (m1/2/s)
Representative diameter of the bed material: d50

Bed material

Surface packing
Multiple layers of different bed materials
Cohesion of material
Shape in a horizontal and vertical section

Geometry

Piers composed of different element
A group of separate piers, without a footing

Fig. 3 Piers scour depth in a function of time [1]

2.3 Effects of specific parameters on scour
There are so many parameters affect the process and
characteristic of the scour around bridge piers and also the flow
pattern and flow velocity. As shown in Table 1 [6], the overview
of scouring parameter that affect the behavior of the scour
occurring around bridge pier has been illustrated in the table.
Four different parts were classified including flow, fluid, bed
material and geometry of pier shape. The fluid properties seem
to be less influenced when literally compared to the flow
characteristics. Moreover, there is just a small effect of bed
material size and range on the scour depth development [7].

2.3.2 Characteristic of bed parameters
From a geotechnical aspect, the stability of the upstream
scour slope is of prime importance both during the scour process
and in the final situation when equilibrium geometry has been
attained. Sediment transport in the scour hole, soil particles in
the filter structure below the bed protection can also be
transported in both vertical and horizontal directions. The shape,
the slopes of a scour hole and the maximum scour depth
determine the volume of a scour hole and the minimum extent
of a bed protection to prevent a local scour. The slope pattern
of the scour has been studied by several researchers. Dargahi
depicted that the slope of the scour hole developed around the
bridge pier can be divided into three regions: upper, lower and
the deepest part of the scour hole (close to the pier area) as
shown in Fig. 4 [9].

2.3.1 Characteristic of flow pattern
Both of the flow pattern and the scour pattern near bridge
pier is totally complicated. However, there are a couple authors
has been explained about the behavior of the scour related the
flow pattern for example Breusers and Raudkivi [7]. Also, Yeleğen
and Uyumaz [8] have found from their research that It is easily
seen from the study that equations which consider the flow
velocity ratio provide improved and more accurate calculations
than others. the ratio of flow velocity to the critical flow velocity
is an important parameter in calculation of scour depth.
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2.3.4 Time scale
It is obvious that the process of scouring around bridge pier
depends upon the function of time. Sometimes it has the big
different scour shape when compare in the different period.
Carstens divided the process of scouring as shown in Fig. 5 [10]
into 4 phases including initial phase, development phase,
stabilization phase and equilibrium phase. Normally, some
process happened rapidly and the occurrence of the maximum
scour depth is not always relevant to the time dependent
description. Nevertheless, the time scale played an important
role for some cases such as during the construction.
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Fig. 6 Sliding of main armor due to seabed scour [4]

2.4.2 Scour in seabed, seaward tilt and settlement
Scour in front of a caisson due to waves and currents might
cause seaward tilt and settlement of the caisson. The critical
wave load situations are when deep wave troughs occur at the
front of the caisson as shown in Fig. 7.

Fig. 7 Scour from seaward tilt and settlement [4]

2.4.3 Overturning and settlement of gravity walls
This type of scour will occur when the passive resistance and
the bearing capacity of the foundation soil were reduced
Fig. 5 Scour pattern in different phase [10]
affecting the scour in front of the wall. The resulting load from
the active backfill pressure, the high groundwater table and the
2.4 Scour failure
weight of the wall cause a bearing capacity failure in the soil
Since there are a couple of relation between the scour
resulting in a forward overturning and some settlement of the
pattern and parameters, the scour failure also has a lot of pattern
wall as shown in Fig 8.
depending on how the scour occurrence are caused and affect
to the pier. Three main type of scour failure are mentioned as
follows:
2.4.1 Sliding of main armor due to seabed scour
This type of scour failure occurs when the formation of the
scour hole is close to the foot of the structure due to wave and
current action. The toe is functioning as support for the main
armor as long as the toe erosion does not cause undermining of
the armor as shown in the Fig. 6. It also reduces the stabilizing
forces causes slip failure to occur which results in sliding of armor.
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Fig. 8 Seaward overturning and settlement of gravity wall [4]
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2.5 Scour protection

3. Material and Method

The careful consideration of the design of bridge piers for
scour protection is totally important. The extent, elevation and
detail of the scour protection should be carefully designed to
ensure that it does not cause further scour problems. Various
types of scour protections are shown in Fig. 9 [6] for example:
riprap protection, mattress protection, deflector and others. For
riprap protection, it is the process of using stone or heavy
material around the pier foundation to protect the bed material
underneath the pier. However, this method does not perform
well during floods or rain issue [11]. The mattress protection is
widely used among the local and mostly use for a big circular
pier in a fine bed material (sand). In general, special attention has
to be given to providing a tight connection between the mattress
and the pier, because even through a small gap, the downflow
can induce severe erosion that extends under the mattress [10].
For the deflector, it aims to intently reduce the downflow from
using material to block or change the streamline of the fluid flow
when it hits the pier. No design rules are available for the
determination of the width and the height of the deflector, which
is fixed to the pier. Also, various type of shape and configuration
of the deflector was designed. For example: collar deflector,
scarified pile or submerged vane.

3.1 Setup test facilities
A series of laboratory experiments were performed in a
rectangular large-sized open-channel flume in hydraulic
laboratory of civil engineering department at King Mongkut’s
University of Technology Thonburi. The dimensions of the flume
are 12-meter length, 0.6-meter width and 0.9-meter height with
side walls comprised of steel frames and toughened glasses as
shown in Fig. 10.

Fig 10 The experimental setup at KMUTT

There is a scour section in the large-sized current ﬂume,
which is 2 m length, 0.6 m width, 0.15 m depth as shown in Fig.
11 (a). There are clear acrylic boxes installed to build up the
sediment section. The existing bed material level is elevated by
15 cm, which is prepared a 2 m length erodible bed in the middle
of the flume section and is filled with designed sediment. Some
part of experimental sand section is shown in Fig. 11 (b).

(a)

(b)
Fig. 11 The experimental sand section (a) sketch (b) real experiment

Fig. 9 Example of scour protections [6]

The median particle size (d50) of the natural sand used in the
experiment is 0.40 mm. and the density of the river sediment is
2.65 g/cm2. Lee and Sturm had tested similar cases and
recommend that the ration between pier diameter (D) and the
WRE04-5
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median particle size (d50) should be bigger than 25 (D/d50 > 25)
[12]. Since D/d50 of this experiment was more than 25 (D/d50 =
150), the effect of sediment size on the scour hole can be
negligible.

under the condition of the experiment. These characteristics as
well as other essential ones have been summarized in Table 2.
Table 2 Experimental conditions and hydraulic characters used in
the present study.

3.2 Design hydraulic characteristics
In order to conduct the experimental setup properly, some
of the hydraulic characteristics need to be calculated and
designed. The discharge and water depth were depicted by the
following study of Chiew that the criterion proportion of water
depth and pier model diameter in laboratory experiment should
be more than 3 ( df /D > 3 ) [13]. Therefore, the ratio between
water depth and pier model diameter (df /D) equals to 3.44 which
is bigger than the requirement (df /D > 3). The experiments were
conducted to use a constant flow discharge of 0.045 m3/s.
Since there are two types of scour classification especially for
the general and local scour based on their movement. To
measure the type of scour, it was crucial to calculate flow
intensity of v divided by Vc (v/Vc) where v is the average velocity
of the flow and Vc is the critical flow velocity for sediment
movement. Clear water scour conditions occur when the ratio of
flow intensity is less than 1 (v/Vc < 1). Live-bed scour exists when
the ratio of flow intensity is more than 1 (v/Vc > 1). In this test,
after calculate the ratio of flow intensity, the value obtained is
1.26 so, all the experiments perform under live-bed scour
condition confirmed by the calculation mentioned above. To
calculate the critical velocity (Vc), it can be computed based on
Eq. (1) [14].
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Parameters

Unit

Value

Pier diameter (D)

m

0.6

Discharge (Q)

m3/s

0.045

Flow depth (Df)

m

0.204

Flow velocity (v)

m/s

0.376

D/d50

-

150

Reynold number (Re)

-

89902

Froude number (Fr)

-

0.27

Critical velocity (Vc)

m/s

0.298

Critical shear velocity (U*c)

m/s

0.015

Flow intensity (v/Vc)

-

1.26

3.3 Design based ramp protection models

model prevents local scour by preventing the formation of
scouring vortices over and around bridge piers. In addition, the
shape of the based ramp model will help preventing the
formation of scouring vortices and their highly fluctuating
velocities and pressures.
Experiments were conducted to four different based ramp
configurations shown in Fig. 12 and one unprotection case. A
series of experiments was tested to investigate the effect of
based ramp parameter. Table 3 lists all the dimensions and
parameters carried out in this experiment. According to the preexperimental checkup including the size of prototype models
d
Vc
(1)
5.75log( f )
and experimental facilities, a live-bed scour testing scheme was
U *c
d50
adopted in this test and the working conditions of 0.204 m/s flow
Where Vc is the critical velocity (m/s), U*c is the critical shear
depth and 0.045 m3/s discharge were selected.
velocity of the bed materials based on d50 (m/s), d50 is median
particle size of the sand (m) and df is flow depth above bed
sediment (m).
Since U*c is the critical shear velocity of bed materials based
on d50, to obtain the value, Shields diagram for the respective
sizes of shear velocities needed to be determined as shown in
Eq. (2).
U*c

1.4
0.0115 0.0125d50

(2)

When 0.1 mm < d50 < 1 mm. The critical shear velocity and
the critical velocity and other important one was calculated
Fig. 12 The 4 configuration models of pier with based ramp
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4. Results and Discussions

Table 2 Experimental conditions and hydraulic characters used in
the present study.

After all the experiment has been done, the scour
characteristic as maximum scour depth was observed and
collected. The impact of various factors on scour characteristics
and relate exchanges is discussed as follows:

Cases

Pier model
Ramp diameter
D (m)
Ramp height
H (m)

R5

R4

R3

R2

R1

-

0.16

0.16

0.16

0.16

-

0.16

0.12

0.08

0.04

Ratio H/D

-

1

0.75

0.50

0.25

Curve equation

-

Y=0.16x2

Y=0.32x2

Y=0.48x2

Y=0.64x2

Sketch drawing

-

4.1 The depth evolution of scour hole around bridge pier
models

3.4 Setup numerical simulation model for drag coefficient
determining
In order to figure out the reason behind the result of the
laboratory experiment, a numerical simulation using
ANSYS/FLUENT software (FLUENT,2018) has been developed for
circular cylinder, representing bridge piers, to investigate the drag
coefficient. This numerical simulation is focused on the water as
running fluid around the pier, as a non-structure solid object, in
order to calculate the drag coefficient, caused by water flow, of
each based ramp model on the submerged pier model. Drag
coefficients as shown in Eq. (3) are defined by using a
characteristic area, in this case the frontal area of the based ramp
pier models has been used.
Fd

1 2
v Cd A
2

(3)

Where Fd is drag force (N), Cd is drag coefficient, p is density
of fluid (kg/m3), v is velocity (m/s) and A is frontal area of the pier
(m2). Once the program and the parameter were set up in the
ANSYS/FLUENT software, the drag coefficient and the drag force
will be calculated by the program as shown in Fig. 13.

In order to measure the scour depth, the depth gauge is used
to measure how deep is the scour hole in each of measuring
points and then compare to find the maximum scour depth in
each section. According to the scour hole development develops
by the function of time, the measuring points were recorded
every 10 minutes in the first 30 minutes, and then the measuring
points were recorded every 30 minutes until it reaches 2 hours.
The maximum dimensionless scour depth Sd/Sd,max around
the pier models as a function of scour testing time is given in Fig.
14. Scour occurred rapidly in the first 10 minutes especially for
the unprotection case (R5) which reaches almost 40% of the
maximum scour depth at 120 minutes within 10 minutes. R1and
R2 start at the same lowest amount of scour hole and performed
in the similar trend in the middle of the period and finally
resulted in 31% and 38% in the end of the period respectively
(R1 presents the lowest maximum scour depth at all time).
Although scour still occurred in the latter period, the rate of
growth of the maximum scour depth seemed to slow down when
the testing time increased. The worst protection case is R4 and
the size of the depth is only at 13% different compared to the
unprotection case (R5).
0.8

Max scour depth / diameter

Characteristics
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R5

0.7

R4

R3

R2

R1

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

Fig. 13 Water flow domain and based ramp pier model (R4)

30

60
Time (min)

90

120

Fig. 14 The maximum scour depth of each bridge pier model in each
period.
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4.2 The scour depth protection efficiency of each bridge pier
models

Depth Protection Efficiency (%)

60.0

51.9

50.0

41.3

40.0
30.0

20.2

23.1

20.0

10.0
0.0

R4

R3

R2

Based Ramp Height

R1

Fig. 15 The scour depth protection efficiency of each based ramp

Fig. 16 The based ramp model on the designed fluid flow domain

As the characteristic of the structure was neglected in the
process, the non-structured models were used to model the
based ramp pier. In addition, the pier’s boundaries were assumed
to be non-slip walls, as was the channel walls boundary
condition. For the Eulerian model, FLUENT provides mixture
turbulence model in multiphase flows within the context of the
k-ε models, also k-ε turbulence model is employed to simulate.
The k-ε model was implemented in the Navier–Stokes flow
solver, which was developed for turbulence models and is
usually used for problems of solid/fluid interactions [16].
After the model validation was set, the drag coefficient and
other related information including frontal area and force acting
on pier of each based ramp configuration R1 - R5 were calculated
as shown in Table 3. Therefore, the relation between drag
coefficient of each based ramp model were plotted showing that
R1 has the smallest amount of drag coefficient equal to 0.39
(dimensionless) and following by R2, R3 as 0.40 and 0.41
respectively. The R4 or 16-cm height-based ramp has the biggest
coefficient of drag among other based ramp protection cases.
Lastly, the R5 or unprotection bridge pier model has the biggest
number of drag coefficient equal to 0.65 as shown in Fig. 17.

4.3 Drag coefficient simulation by numerical model
According to the text result of Vijayasree, et al. [15]. They
have also found that the reduction of frontal areas of pier shape
decreases the scour depth consistency and also the scour
volume decreases with a decrease in the plan area. In order to
find the support reason of the experiment results, All the based
ramp configurations were modelled and developed in FLUENT.
The models of 16 cm pier pillar with 4 different based ramp
configurations were modelled in the fluid flow domain confined
in a cuboid with the size of 2 x 0.8 x 0.6 (m) in x, y and z directions
as shown in Fig. 16.

WRE04-8

Drag coefficient (dimensionless)

The effect of based ramp protection on the scour depth
protective effect was experimentally investigated. The four
different ratio of based ramp height and based (R1 - R4) were
considered and compared to the unprotection case (R5). The
protection efficiency of scour depth of each pier model defined
as (Sd,max-Sd,Ri)/(Sd,max)*100, Where the Sd,max is the maximum
dimensionless depth of scour hole of R5 pier model at 120
minutes and Sd,Ri is the dimensionless depth of scour hole of
each based ramp pier model (R1-R4) at 120 minutes is plotted in
Fig. 15. It is obvious that the ratio of different based ramp
configuration affects the scour depth protection efficiency
significantly. The protection effect is increased with the decrease
of based ramp height configuration. R1 or 4-cm based ramp is by
far the most protective among the others at 51.9 percent, and
this was followed by the R2 or 8-cm based ramp, at 41.3%. For
R3 and R4 were half less protective approximately at 23.1% and
20.2% respectively.

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30

R1

R2

R3

R4

R5

drag coefficient 0.39

0.40

0.41

0.42

0.65

Fig. 17 The drag coefficient of based ramp configurations
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Table 3 The drag coefficient results and other related information.
Cases

Drag coefficient

R5
R4
R3
R2
R1

0.65
0.42
0.41
0.40
0.39

Frontal area
(m2)
0.0512
0.0308
0.0289
0.0279
0.0270

Force
(N)
0.5166
0.1958
0.1752
0.1652
0.1502

5. Conclusions
This research proudly presents a scour protection device
around bridge pier using based ramp models by comparing the
characteristic of the shape and its configuration in order to seek
for the most effective and proper configuration of the based
ramp. The scour mechanism and the time-varied development
of scour depth was investigated by carrying out laboratory tests.
The scour depth protection efficiency was studied and discussed.
Also, the drag coefficient and frontal area of the based ramp
models were simulated by the numerical simulation program in
order to support the characteristic of the experiment results.
The main finding and analytical results, some conclusions can be
drawn as follows:
The shape and the configuration of based ramp is an
important parameter in the scour processing which result in
different size and depth of scour hole. Based on the
experimental results: the R1 or 0.25 H/D ratio is the most optimal
case that can effectively reduce more than half of scour depth
when compare to a pier without protection.
The based ramp protection has clear protective effect that
the reduction of H/D ratio contribute to the increasing of the
scour depth protection efficiency. In addition, the based ramp
protection indicates scour depth protection as much as
approximate 52%.
The simulation model reports that the decreasing of frontal
area of pier contribute to the decreasing of drag coefficient
resulting in better protective effects. In addition, the based ramp
models create the coefficient of drag around 0.4
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Abstract
Natural rubber is widely used as a multipurpose material in
engineering for several years. Currently, natural rubber in
Thailand has been facing with falling price and oversupply
problems which extremely damage to a natural rubber industry.
Although, Thailand is the world’s top producer and exporter of
the natural rubber, but it still faces with these problems in many
years. Therefore, the propose of this research is to utilize natural
rubber for erosion control due to its special properties and also
help a natural rubber industry by increasing the value of
product. The process of this research is to study and analyze the
flow behavior over concrete and natural rubber tetrapods in
laboratory. Two-dimensional physical model is carried out in
open-channel flume (12 m. long, 0.6 m. wide and 0.8 m. high)
at King Mongkut’s University of Technology Thonburi. The
results are analyzed to compare the ability of energy dissipation
between natural rubber and concrete tetrapod. In the
conclusion, natural rubber can be applied for erosion control,
which has an efficiency of energy dissipation. The maximum
ability to dissipate energy by using natural rubber tetrapods is
lower than concrete approximately 5%. In addition, based on
natural rubber properties, rubber is able to use with sea water
condition. Therefore, natural rubber is alternative to use as a
substitute material in erosion control field.

are located in Asia, especially Southeast Asian countries. Hot
weather and monsoon climate are significant effect to natural
rubber cultivation. Since early 20th century, Thailand has
become the world’s largest exporter and producer with high
quality of rubber. There is around 32,800 km2 of natural rubber
plantation and a full range supply chain of rubber industry.
About 1.4 million households are natural rubber agriculturists.
Currently, demand of natural rubber is fluctuated. Thailand has
been facing with falling price and oversupply problem which
extremely damage to a rubber industry in several years. Thai
latex association revealed that natural rubber price continuous
decrease [1], which is illustrated as a graph in Figure 1. However,
due to its special properties, natural rubber can be used
extensively in engineering for many applications and products.
This research aims to utilize natural rubber in erosion control by
using as an energy dissipation material and also increasing the
value of rubber product.
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Natural rubber is a versatile material which is widely used
around the world. There are several proper properties to be
used in engineering such as an excellent tensile, resilience, tear
resistance and elongation. Natural rubber obtains from the latex
of certain trees and plants. The world’s crucial sources of rubber
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1. Introduction
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Fig 1. Natural rubber price in Thailand [1]
Thailand is also experiencing coastal erosion almost every year,
there are coastline in the gulf of Thailand around 1,878

WRE05-1

2228

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

kilometers and around 937 kilometers facing with Andaman sea.
The strong erosion occurs along the coastline with average rate
of 5 meters per year [2]. Moreover, river and canal also face with
strong erosion problem. In order to protect land from erosion,
there are several obstructions that are used to destruct the
wave energy or to reflect it. Concrete armor blocks are
worldwide obstruction which are used as a revetment and
breakwater protection. It not only uses for coastal areas, but
concrete armor block is also used in riverside and downstream
of dam. During the past years, several shapes of armor block
were created. One of the most basic shapes of armor block is
tetrapod. There are special legs which can interlock together
with the other. However, armor block is normally constructed
with concrete. The main problem of concrete armor block is a
crack due to cross-section reduction and structural weakness or
underweight. Therefore, this research intends to apply natural
rubber as a substitute material for erosion control. Tetrapod
shape is considered because of easily handled in experiment.
The process of research is to analyze flow behavior over
tetrapod model and to study the ability of energy reduction
between using natural rubber and concrete tetrapod.
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shapes are required in two layers for lump. However, a packed
of armor blocks be able to resist the hydraulic loads from the
wave impact, but it has never been successful for the very high
impact forces of wave [3].

2. Literature review
2.1 Artificial armor block
Armor blocks are created for wave dissipation, which are used
as a placement of breakwater and revetment. It not only uses
for coastal areas, but an armor block also be able to use in
riverside such as river bank protection and downstream of dam.
Structures such as breakwater and jetty consist of a sloping
surface which is exposed directly to the action of water, so an
armor block is necessary for the outer layer of the structure to
absorb the wave energy and reflect it. A several precast concrete
armor unit has invented for a long time. There are many shapes
of armor blocks such as a simple cube or the other complex
shapes which are shown in Figure 2. Concrete armor units are
easily to handle which be able to stand without any steel
reinforcement. The tensile capacity and quality of concrete
casting are important function for marine structure. Any cracks
or large surface defects are used to determine for the
performance of armor unit. A Crack is caused by a cross-sectional
area reduction of concrete, and a large surface defect may cause
of structural weakness or an underweight of the concrete unit.
Some units of armor blocks are used in single layer, and some

Fig. 2 Shapes of concrete armor block [3]
2.2 Tetrapod
Tetrapod is a type of structure in coastal engineering that
used to prevent erosion caused by winds and waves. There were
interesting results of the behavior of structure protection.
Tetrapod is very stable form in term of hydraulic properties,
strength of materials and work site operations. Tetrapods are
made of concrete which use a tetrahedral shape to dissipate the
force of incoming waves by allowing water to flow around them.
The four legs of tetrapod are able to reduce displacement by
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interlocking. Therefore, the special shape of tetrapod can
interlock together to protect the surface of the structure. In term
of strength of materials, tetrapod is very easily to handle even
concrete still fresh. There were the experiment of breaking test
and work site experience of tetrapod. The results showed that
steel reinforcement is unnecessary for tetrapod, which is a great
advantage for marine construction. Tetrapod is able to handle
with a simple equipment for concrete pouring and vibrating
operations.
Two layers of tetrapod armor block are normally placed on
structure. There was a study about the placement effect on the
stability of tetrapod armor unit on breakwaters. Two methods of
tetrapod placement pattern were studied which is shown in
Figure 3.
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2.3 Coastal area
2.3.1 Dynamic equilibrium in the coastal system
A beach consists of sand, gravel or a crushed seashell which
have been transported by water flow along a river and stream,
carried by waves, and deposited along the coastal area. Beach
be able to protect the land from wind and wave, that is the
interface area between land and sea. Many factors are related to
the beach balance system, such as wave action, wind action,
ocean currents and tidal movement. Beach or a shallow coastal
area are influenced by wave action, wind action, ocean currents
and tidal movement, that have been happening all the time.
Sediment transport is the movement of solid particles, which due
to fluid motion in rivers, oceans, seas and other bodies of water
due to currents and tides. Beach consists of backshore, foreshore
and sand bar. Normally, the particles of sand slowly move and
arrange to be slope on the beach. In monsoon season, the high
wind and wave carry the particles of sand on the beach and place
on sand bar in the shallow water area. In normal season, the
calm wave transports the heap of sand on sand bar to move
back on the beach. The movement of sediment can balance the
coastal cycle, which is called “dynamic equilibrium”. Therefore,
beach form changes every year because of the fluid motion in
coastal zones [5]. The beach cycle is shown in Figure 5.

Fig. 3 Tetrapod placement methods [4]
The damage radio versus the stability parameter H1/10/(ΔDn)
is plotted for both placement methods with all periods in
irregular waves in Figure 4. Based on the results, the damage ratio
for Method II is larger than Method I. Therefore, tetrapod
placement pattern with method I is used in this study. The first
layer is placed by three legs down, and the second layer of
tetrapod interlock with the one leg of another layers [4].
Fig. 5 The balance of dynamic equilibrium [5]

Fig 4. Stability of tetrapod placement methods I and II [4]

2.3.2 Coastal erosion in Thailand
Thailand is littoral country with the coastal zone including
the Gulf of Thailand Coast and the Andaman sea Coast. There
are around 2,815 kilometers coastline in Thailand which consist
of coastal area in 23 provinces. The coastline in the gulf of
Thailand is around 1,878 kilometers that cover in 17 provinces,
there are Bangkok, Samutsakorn, Samut Songkhram, Trat,
Chanthaburi, Rayong, Chonburi, Chachoengsao, Samut Prakan,
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Nakornsrithammarat,
WRE05-3
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Chumphon, Surat Thani, Songkhla, Pattani and Narathiwat. 937
kilometers face with Andaman sea which consist of 6 provinces,
there are Ranong, Phangnga, Phuket, Krabi, Trang and Satun. The
coasts are characterized by geologic nature of landforms as sandy
beach and dunes, coastal wetland, rocky coast, cliff coast and
islands [2]. Coastal erosion is a main problem for Thailand on
both Gulf of Thailand and Andaman Sea. The strong erosion
occurs along the coastline with average rate of 5 meters per year.
The coastal changes of Thailand were investigated by using
satellite image SAR that were compared with topographic map.
The comparison of coastline areas showed that there was land
loss in every year. There are many causes of coastal erosion in
Thailand such as coastal development projects for tourism, the
decreasing of upstream sediment supplies due to dams and
upland deterioration, climatic change during the dynamic of
natural coastal process and improper land-use activities along
the coast. Therefore, the degradation of coastal resources such
as beach, sand dune, mangrove swamp and lagoon including
natural scenery need to be restoration and maintenance for the
future.
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3. Methodology
3.1 Studying the related researches

The related researches were studied and reviewed for
applying into this study. In this research, tetrapod shape is
chosen for study. Many researches studied and compared
tetrapod with the other shapes of armor block. The four legs of
tetrapod are able to compactly stand together with the other
units when there is attacked by water wave. Tetrapod is
acceptable and popular shape of armor block which is existed
seventy years ago. There is perfect shape with 4 legs to interlock
with another and excellent property of hydraulic stability.
Tetrapod has low center of gravity, so the individual blocks are
very stable against to external forces. In addition, tetrapod is
easy to install in any places which is fabricated without steel
reinforcement. Therefore, based on the supporting of tetrapod
properties, this research choses tetrapod armor block for
consideration. Moreover, the purpose of this research is to study
and apply natural rubber for erosion control which also be
applied for seawater. The properties of natural rubber such a
strength, chemical resistance and heat resistance are also
2.4 Property of natural rubber
reviewed from the related researches. Finally, there are support
Natural rubber is an elastic material which obtained from the that natural rubber can be used in hydraulic fields.
latex of certain trees and plants. After latex is processed, natural
rubber becomes an elastomer with excellent properties. There 3.2 Experimental setup
are excellent tensile, resilience, tear resistance, elongation,
3.2.1 Hydraulic flume
resistance to water and cold flow. Moreover, natural rubber also
The experiment was carried out in hydraulic flume (12 meters
has good abrasion resistance and excellent low temperature long, 0.6 meters wide and 0.8 meters deep) at the laboratory of
flexibility. Nevertheless, natural rubber has only moderate King Mongkut’s University of Technology Thonburi, that is shown
resistance to damage from heat, light and the ozone in the air. in Figure 6. A pump power can be set from 20-50 Hz, the
There is poor resistance to solvents, oils, fuels and petroleum discharge can be determined by V-notch weir with a capacity of
derivatives. The range of useful temperature of natural rubber is 1905 liters of water tank.
-60° F to +175° F (-51° C to +80° C), tensile range of natural rubber
(P.S.I) is 500 to 3500, the maximum elongation is 700 [6].
To apply natural rubber for coastal field, the properties of
natural rubber were investigated. There was study about the
effect of 42 years immersion in sea water on natural rubber. The
physical tests were taken to determine the hardness, tensile
Fig. 6 Hydraulic flume at King Mongkut’s University of
strength, elongation at break, tensile strength and compression
Technology Thonburi
set of rubber samples. Moreover, the chemical analysis was also
The model calibration for discharge equation was computed
investigated. Finally, this research showed that there was no
serious deterioration in rubber condition after 42 years exposure [8]. The discharge formula for weir calibration is shown in
to sea water [7]. Therefore, rubber was found to be a good equation (1).
material that can be used to exposure in sea water.
Q = 1.15Hw2.5
(1)
WRE05-4
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The variable above are mentioned that Q is the discharge
of flow (m3/s) and Hw is depth of water in tank (m).
3.2.2 Model setting
In order to compare the ability of energy dissipation by using
natural rubber and concrete tetrapods, two layers of tetrapod
are placed on hydraulic flume. The blocks forming of the first
layer is placed by three legs down, and the second layer of
tetrapod interlock with the one leg of another layers. Moreover,
tetrapods model are covered by wire mesh for locking the
position of model. The sizes of wire mesh box are 0.08 meters
height, 0.55 meters width and 0.145 meters length, which is
shown in Figure 7.
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3.3 Data collection
In the experiment, there is the comparison of energy reduction
between natural rubber and concrete tetrapod. To compare the
energy dissipation (ΔE%) of each materials, specific energy
equation and energy dissipation equation are used to compute
in experiment which are shown in equations (1) to (3),
respectively. Therefore, there are two points of data collecting
for water depth in front of and behind the models. The energy
dissipation sketch and real experiment in laboratory are shown
in Figure 10 (a) and Figure 10 (b), respectively. The water depth
in front of the artificial armor blocks is upstream measuring point
and downstream measuring point is located behind the models.
The water depth in tank is measured by hook measuring, which
can be considered for discharge.

Fig.7 Tetrapod model setup
For the main characteristics of tetrapod model, height of
tetrapod is 0.07 meters and volume of model is 66.05 cm3.
Weight of concrete and natural rubber tetrapod are 112 g and 60
g, respectively. This tetrapod model is simulated from the actual
size of tetrapod, which is 8 tons. There are seven cases study of
porosity, which are 22.36%, 27.53%, 37.86%, 43.06%, 48.24%,
63.77% and 74.12%. The model setup of natural rubber and
concrete are shown in Figure 8 and 9, respectively.

Fig. 10 The energy dissipation (a) sketch (b) real experiment in
laboratory
Specific energy for each point is
v12
2g
v2
E2 = z2 + y2 + 2
2g

(1)

E1 = z1 + y1 +

Fig. 8 Natural rubber artificial tetrapod placement

ΔE% =

(2)

E1 - E2
× 100%
E1

(3)

The variables in the equation mention that E represents
energy, z is the elevation of waterbed (m), y is water depth (m),
v is velocity of water flow (m/s) and g is gravitational
acceleration (m/s2).
Fig. 9 Concrete artificial tetrapod placement
WRE05-5
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4. Results and discussion

70
Energy dissipation (ΔE%)

To compare the ability of energy dissipation, there are two
points for measuring the depth of water in hydraulic flume,
which are the point in front of and behind the tetrapods model.
The study of energy dissipation between natural rubber and
concrete tetrapods with 22.36%, 27.53%, 37.89%, 43.06%,
48.24%, 63.77% and 74.12% of tetrapods model porosity are
investigated. The relationship between energy dissipation
(ΔE%) and Froude number (Fr) by using natural rubber and
concrete tetrapods are shown in Figures 11 to 17. Polynomial
trendlines are used in fluctuated data analysis. The results show
that the maximum potentiality of energy dissipation between
using rubber and concrete are indicated around 50% to 60%
reduction for 22% to 74% of model porosity.
The performance of energy dissipation is developed to the
maximum point, then continuous decreases with incremental
Froude number (Fr). Although, the maximum ability to dissipate
energy by using natural rubber is not higher than concrete, but
trends of rubber can be gradually developed to equivalent with
concrete. Based on these comparison, natural rubber has an
energy dissipation efficient which can be used as an erosion
control material.

60
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Natural rubber
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Fig. 12 The relationship between energy dissipation and
discharge of natural rubber and concrete tetrapods with
27.53% of porosity
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Fig. 13 The relationship between energy dissipation and
discharge of natural rubber and concrete tetrapods
with 37.89% of porosity

70
60
50

70

40

60

30
20
Concrete
Natural rubber

10
0
0

0.05

0.1
0.15
Froude number (Fr)

0.2

0.25

Energy dissipation (ΔE%)

Energy dissipation (ΔE%)

50

0

Energy dissipation (ΔE%)

4.1 The comparison of energy dissipation between natural
rubber and concrete tetrapods

50
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Concrete
Natural rubber

10
0

Fig. 11 The relationship between energy dissipation and
discharge of natural rubber and concrete tetrapods with
22.36% of porosity.

0
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0.1
0.15
Froude number (Fr)
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Fig. 14 The relationship between energy dissipation and
discharge of natural rubber and concrete tetrapods with
43.06% of porosity
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70

Energy dissipation (ΔE%)

Energy dissipation (ΔE%)

4.2 The porosity of armor block model effects on ability of
energy dissipation
60
The comparison of energy dissipation between different
50
porosities of armor blocks model for using natural rubber and
40
concrete as tetrapods are shown in Figure 18 and 19,
respectively. There are seven different cases of model porosities
30
which are 22.36%, 27.53%, 37.89%, 43.06%, 48.24%, 63.77% and
20
74.12%. Polynomial trendline is also used to analyze the ability
Concrete
10
of energy dissipation. From the comparison of energy dissipation
Natural rubber
0
with different model porosities, void porosity of tetrapod model
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25 also effects to the ability of energy dissipation. The maximum
Froude number (Fr)
ability of energy dissipation by using natural rubber with 22.36%,
Fig. 15 The relationship between energy dissipation and
27.53%, 37.89%, 43.06%, 48.24%, 63.77% and 74.12% of
discharge of natural rubber and concrete tetrapods with
porosity are 55.06%, 54.27%, 53.23%, 52.42%, 50.70%, 45.58%
48.24% of porosity
and 40.42% respectively. It is likewise to concrete case, there
70
are about 59.51%, 58.53%, 57.45%, 57.30%, 56.07%, 49.30% and
60
44.58% of maximum performance of energy reduction.
Therefore, low porosity of armor block has more efficient to
50
dissipate energy.
40
30
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Fig. 16 The relationship between energy dissipation and
discharge of natural rubber and concrete tetrapods with
63.77% of porosity
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Fig. 17 The relationship between energy dissipation and
discharge of natural rubber and concrete tetrapods with 74.12%
of porosity
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Fig. 18 The comparison of energy dissipation by using natural
rubber tetrapods with different porosities
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many researches. There is determination of the hardness, tensile
strength, elongation at break, tensile strength and compression
of natural rubber. The chemical and heat resistance are also
investigated. However, the results showed that there was no
serious deterioration in rubber condition exposure to sea water.
Therefore, natural rubber can be applied for erosion control
which is used as an energy dissipation material.
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Fig. 19 The comparison of energy dissipation by using concrete
tetrapods with different porosities

5. Conclusions
According to Thailand’s natural rubber problems, there are
falling price and over supply problems which extremely damage
to a natural rubber industry in several years. Therefore, the
propose of this research is to apply natural rubber for erosion
control due to its special properties and also help a natural
rubber industry by increase a natural rubber product. The
experimental and analytical results can be concluded that
natural rubber be able to apply for erosion control.
Based on the comparison of energy dissipation between using
natural rubber and concrete tetrapods, natural rubber has ability
to dissipate energy. The porous artificial block is also the
important factor that impact to the performance of energy
reduction. Low porous model has greater efficient to dissipate
energy. The maximum ability to dissipate energy by using natural
rubber is lower than concrete approximately 5%. Moreover, in
order to apply natural rubber in coastal field, the effect of longterm exposure in sea water of natural rubber is searched from
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การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างในเวลากลางคืนคาดการณ์การใช้น้าประปาของประเทศไทย
Using Nighttime Light Satellite Image Predicts the Tap Water Usage of Thailand
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการใช้ ป ระโยชน์ จ ากภาพถ่ า ยแสงไฟในเวลา
กลางคืนของประเทศไทยจากดาวเทียม DMPS มาคาดการณ์ใช้น้าประปา
ของประเทศไทย โดยวิธีก ารหาความสัม พัน ธ์ระหว่า งจ านวนประชากร
จานวนผู้ใช้น้าประปา รายได้ของประชาชนในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับความเข้มของแสงสว่างที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยการ
ประยุก ต์ใช้โปรแกรม ArcMap 10.2 แปลงค่าแสงสว่างฯ จากดาวเทีย ม
ออกมาเป็ นตัว เลขตั้งแต่ 0 - 63 เมื่อ นาผลลัพ ธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการ
พล๊ อ ตกราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความเข้ ม ของแสงไฟกั บ จ านวน
ประชากร , มูลค่า GPP และจานวนผู้ใช้น้าประปารายจังหวัด รายอาเภอ
รายตาบล พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างฯ กับจานวนประชากร ค่า
GPP และจ านวนผู้ ใ ช้ น้ าประปา ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง แล้ ว นั้ น มี แ นวโน้ ม
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแสงสว่างฯ จากดาวเทียม
สามารถนามาเป็นตัวชี้วัดและนามาใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์การใช้
น้าประปาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: แสงไฟในเวลากลางคืน (Nighttime Light), การใช้น้าประปา
ของประเทศไทย, รายได้ของประชาชน (GPP), ArcMap 10.2

Abstract
This article presents the utilization of the Night Time Light
photos in Thailand from DMSP satellites. By using nighttime
lights to predict the tap water usage of Thailand. By means of
finding relationships between the population, the number of
tap water users, the public income In each province of
Thailand comparing with the intensity of the light obtained
from satellite images. By using ArcMap 10.2 converts the light
from satellite to be the numbers 0 – 63. When the results are
analyzed by plotting the relationship between lighting and
number of population, GPP value and number of tap water
users in each district, sub-district. It was found that the
relationship between light and the number of population, GPP
and the number of tap water users, as already mentioned,

tend to be in the same direction. Therefore, it can be
concluded that the light from satellites can be used as an
indicator and can be utilized to efficiently predict future tap
water usage.
Keywords: Nighttime Light, Tap Water Usage of Thailand,
Income of population (GPP), ArcMap 10.2

1. ค้าน้า
ตามที่ ป ระเทศไทยได้มี แ ผนแม่ บ ทการบริห ารจั ด การทรัพ ยากรน้ า
ตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ ก ารบริห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าภายใต้ ก รอบการ
ดาเนินงาน 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) (แผนระดับ 3) ซึ่งสอดคล้องกับแผน
แม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ภายใต้ ป ระเด็ น ที่ 19 การบริ ห าร
จัดการน้าทั้งระบบ (แผนระดับ 2) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) (แผนระดับ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ
โดยยึดหลักแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการสร้าง
สมดุลระหว่างการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ป ระโยชน์จากทรัพ ยากรน้า
อย่ า งยั่ ง ยื น (สทนช, 2562) อย่ า งไรก็ ต าม ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ คื อ
ในด้านที่ 1 การจั ดการน้ าอุ ป โภค บริโภค ของแผนแม่ บ ทฯน้า มีห ลาย
แผนงานที่การดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งการขยายเขตจ่ายน้า
ระบบประปาเมืองหลัก พื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว (สทนช, 2562)
เนื่องจากความยุ่งยากในการบริหารจัดการด้านต้นทุนน้าและประเด็นด้าน
ขาดข้อมูลความเชื่อมโยงของความต้องการน้าที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือ งอย่า งรวดเร็ว ตามนโยบายภาครัฐและ
ภูมิภาค
ปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีดาวเทียมโดยเฉพาะข้อมูลแสงไฟในตอน
กลางคืน (Night Time Light (NTL) data) มาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน
ได้ แ ก่ การใช้ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม NTL ในการคาดการณ์ ก ารเติบ โตทาง
เศรษฐกิ จ การคาดการณ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการใช้ ภ าพถ่ า ย
ดาวเทียมคาดการณ์ความอยู่ดีกินดีของผู้คน อย่างไรก็ตามมีจานวนงานวิจัย
ที่ จ ากั ด ในด้ า นการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งพื้ น ที่ ร ะหว่ า งภาพถ่ า ย
ดาวเทียม NTL และการขยายตัวของการบริการประปา จึงเป็นที่มาของการ
วิ จั ย ในครั้ ง นี้ เพื่ อ ใช้ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม NTL เป็ น ตั ว แทนการพั ฒ นา
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เศรษฐกิจ และสังคมจริงในพื้น ที่ในการวิเคราะห์ ก ารขยายตัว ของระบบ
ประปาจากอดีตถึงปัจจุบันและแนวโน้มทิศทางของการพัฒนาระบบประปา
ในอนาคตเพื่อตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนแม่บท
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
(1) วิเคราะห์การขยายตัวของระบบประปาจากอดีตถึงปัจจุบันโดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม NTL เป็นตัวแทนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจริงใน
พื้นที่
(2) วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของการพัฒนาระบบประปาในอนาคต
โดยใช้ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม NTLจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น รวมถึ ง เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
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ประโยชน์ ได้อ ย่างมีป ระสิทธิภ าพ โดยมี ตัว อย่า งการศึก ษาที่ ผ่านมาและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
Tilottama Ghosh et al. (2013) ศึกษาโดยใช้แสงไฟในเวลากลางคืน
จากดาวเทียม DMSPคาดการณ์การขยายตัวชุมชน โดยศึกษาในภาพรวม
ทั่วโลกในช่วงปี 1994-2006 แล้วนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงใน
ด้านต่างๆ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ GDP per capita, ระบบสาธารณสุข ,
สิ่งแวดล้อม, การเข้าถึงน้าดื่มที่สะอาด พบว่าการใช้แสงไฟฯ ให้ค่าที่แม่นยา
กว่า แต่ เนื่ อ งจากความละเอี ย ดของช่ อ งกริด ขนาด 1 ตร.กม.ที่ ได้จ าก
ภาพถ่ า ย ยังไม่ล ะเอี ย ดพอสาหรับ ชุมชนเล็ก ๆ จึ งยังไม่ สามารถวัดค่ า ที่
แม่นยาได้เท่ากับชุมชนใหญ่ๆ โดยแสดงผลดังรูปที่ 1

1.2 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมโดยเฉพาะข้อมูล
แสงไฟในตอนกลางคืน (Night Time Light (NTL) data) เป็นตัวแทนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจริงภายใต้ขอบเขตการศึกษาดังนี้
มิติของพื้นที่: ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทุกพื้นที่จังหวัดของประเทศไทย
มิติของเวลา: ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี
มิติด้ านประปา: ประกอบด้ว ยข้ อ มูล จ านวนครัว เรือ น จ านวนผู้ใช้
น้าประปา ข้อมูลการใช้น้าประปา ข้อ มูลการใช้น้าประปารายหั ว ในเขต
รับผิดชอบของ
(1) การประปานครหลวง
(2) การประปาส่วนภูมิภาค
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่นอกเขตรับ ผิดชอบ
ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ผลวิเคราะห์ ก ารขยายตัวของระบบประปาและภาพถ่ า ย
ดาวเทียม NTL
(2) ผลวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของการพัฒนาระบบประปาใน
อนาคตโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม NTL เป็นส่วนประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายเพื่อ ตอบสนองเป้ าหมายยุทธศาสตร์การพัฒ นาและแผนแม่บ ท
ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1 ภาพถ่ายจากดาวเทียม DMSP แสดงจานวนประชากรในพื้นที่ศกึ ษา
(ที่มา: Sustainability, 2013)

ณั ฐพงษ์ พั ฒ นพงษ์ (2016) ได้ ทาการศึ ก ษาวิจั ย เกี่ย วกับ การใช้
ภาพถ่ า ยแสงไฟในเวลากลางคื น ของประเทศไทยที่ ได้ จ าก ดาวเที ย ม
DMSP/OLS (ช่ ว งปี 1992-2013) มาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) การขยายตัวของชุมชนเมือง การย้ายถิ่น
ฐานของมนุษย์ การใช้ทรัพยากรต่างๆ และรวมไปถึงการวัดความยากจน
หรือความเหลื่อมล้าทางสังคม คุณภาพชีวิต จานวนแรงงานด้านการเกษตร
และอุ ต สาหกรรม ฯลฯ โดยการใช้ โ ปรแกรม QGIS (เป็ น โปรแกรม
ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) แปลง
ค่าความสว่างจากภาพถ่ายดาวเทียมในเวลากลางคืนออกมาเป็นตัวเลขราย
จังหวัด แล้วนาไปเปรียบเทียบกับข้อ มูลจริงที่ได้จากสานักงานผู้รวบรวม
ข้อมูลเหล่านั้น พบว่าค่าที่ได้สอดคล้องกับค่าข้อมูลจริงของสานักงานต่างๆ
จึงสรุปได้ว่าภาพถ่ายแสงในเวลากลางคืนฯ สามารถนามาใช้เป็นตัวชีวัดฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3

2. งานศึกษาที่ผ่านมา
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงหลักการทางานของดาวเทียม
ประเภทต่างๆ รวมถึ งการน าภาพถ่ า ยที่ ได้จ ากดาวเที ย มแต่ละดวงมาใช้
ประโยชน์ในวัตถุ ป ระสงค์ที่ต่า งกัน สาหรับ ประเทศไทยและต่างประเทศ
มีการนาภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้
จากงานวิ จั ย และเอกสารทางวิ ช าการหลายฉบั บ ที่ ได้ น าภาพถ่ า ยจาก
ดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาพถ่ายแสงไฟในเวลา
กลางคืนที่แ สดงให้ เห็ นว่าภาพถ่ ายที่ได้จากดาวเทียมนั้นสามารถนามาใช้

รูปที่ 2 ภาพถ่ายแสงไฟในเวลากลางคืนของประเทศไทย ปี 1992 และ 2013
(ที่มา : ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ , 2559)
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3.1 แนวทางและขันตอนการด้าเนินงานวิจยั
แนวทางและขั้นตอนการการศึกษาในครั้งนี้ สามารถแสดงดังรูป
ที่ 5 และมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 3 การใช้โปรแกรม QGIS แปลงความเข้มของแสงไฟฯ เป็นตัวเลข
(ที่มา : ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ , 2559)

เยาวรัตน์ เกกินะ (2559) ได้ศึกษาการเติบโตของเมืองโดยใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียม DMPS เพื่อติดตามการขยายตัวของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย
โดยประยุก ต์ใช้แ สงไฟในเวลากลางคืนที่ได้จ ากดาวเทีย มดูแ นวโน้มการ
ขยายตัวของเมืองโดยใช้ข้อมูล GDP และ GPP ของแต่ละจังหวัด ในช่วงปี
2535-2556 มาเปรีย บเทีย บกัน โดยพบว่า ความเข้ ม ของแสงสว่า งราย
จั งหวัด แสงไฟในเวลากลางคื น เป็ น ตั ว ชี้วัด การขยายตั ว ของชุ มชนเมื อ ง
ที่ชัดเจน (มากกว่า 90 %) และมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
ค่า GDP และ GPP ของแต่ละจั งหวัดแต่ก ารใช้แ สงดังกล่า วยังไม่เหมาะ
สาหรับจังหวัดที่มีความแตกต่างของความเป็นเมืองสูง เช่น จังหวัดที่เป็ น
ศูนย์กลางภูมิภาค โดยแสดงวิธีการคานวณดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การคานวณค่า NTL Mean ArcGIS Model Builder
(ที่มา: เยาวรัตน์ เกกินะ, 2559)

3. การด้าเนินงานวิจัย
จากการศึก ษาที่ ผ่า นมาพบว่า ภาพถ่ า ยแสงไฟในเวลากลางคื นจาก
ดาวเทียม สามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หลากหลายวัตถุประสงค์
เช่น การดูทิศทางการเติบโตของเมือง การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจ
การดู ทิ ศ ทางการประโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น ต้ น สาหรับ การศึ ก ษาครั้งนี้ ได้ ใช้
ภาพถ่ ายแสงไฟในเวลากลางคืนมาใช้ในการ วิเคราะห์ ก ารขยายตัวของ
ระบบประปาจากอดีตถึ งปั จ จุ บั นและวิเคราะห์ แ นวโน้มทิศทางของการ
พัฒนาระบบประปาในอนาคต โดยมีการดาเนินงานดังนี้

รูปที่ 5 ขั้นตอนการศึกษา

(1) รวบรวมข้ อ มู ล แสงไฟในเวลากลางคื น โดยการเขี ย นโค้ ด
ใน Google Earth Engine โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการข้อมูล
ได้ เช่น ข้อมูลแสงไฟฯ จากดาวเทียม DMPS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ.
2556 หลังจากได้ภาพถ่ายแสงไฟฯ จากดาวเทียม แล้วทาการแปลผลค่า
ความสว่างเป็นตัวเลข (ตั้งแต่ 0 – 63) โดยใช้โปรแกรม ArcMap 10.2
(2) รวบรวมค่า GPP ของแต่ละปีที่ศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
(3) รวบรวมจานวนประชากรรายจังหวัด รายอาเภอ รายตาบลของ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ และ
ข้อมูล กชช. 2ค จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนา
ชุมชนกระทรวงมหาดไทย
(4) รวบรวมข้ อ มูลผู้ใช้น้าประปาทั่ว ทั้ งประเทศ โดยใช้ข้ อ มูลของ
กปน. กปภ. และข้อมูล กชช. 2ค เช่น จานวนผู้ใช้น้าประปา อัตราการใช้
น้าประปารายหัว
(5) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงนามาหาความสั มพันธ์ของตัวแปร
ได้ แ ก่ แสงไฟกั บ จ านวนประชากร แสงไฟกั บ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ
แสงไฟกับจานวนผู้ใช้น้าประปา โดยศึกษาถึงระดับตาบล
(6) ผลจากการพล๊ อ ตกราฟท าให้ เราเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
แสงไฟฯ กั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในภาพรวมระดั บ ประเทศว่ า สอดคล้ อ งไปใน
ทิศทางเดีย วกันหรือไม่ กล่าวคือ ในพื้นที่ที่มีความเข้มของแสงสว่างมาก
(ใกล้เคียง 63) จะมีแนวโน้มการใช้น้าประปามาก ส่วนพื้นที่ที่มีความเข้ม
ของแสงสว่างน้อย (ใกล้เคีย ง 0) จะมีแนวโน้มของการใช้น้าประปาน้อ ย
นอกจากนี้ ผ ลการวิเคราะห์ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลารวมถึ งแผนในอนาคตจะ
สามารถวิเคราะห์ ทิ ศทางและแนวโน้ ม ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม
รวมไปถึงประเด็นความต้องการใช้น้าที่ตอบสนองการพัฒนาดังกล่าว
(7) สรุปผลและข้อเสนอแนะ
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3.1.1 ข้อมูลดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืน
ข้อ มูลค่าดัชนีแ สงไฟในเวลากลางคืนหรือ Night Time Light
(NTL) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียม 2 ดวงที่โคจรรอบโลกในช่วงเวลา
ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยระหว่า งปี 1995 – 2013 จะใช้ ข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม
DMSP (The Defense Meteorological Satellite Program ที่ ใ ช้ ร ะบบ
OLS (Operational Line scan System) หรือ เรีย กว่า DMSP/OLS และ
หลั ง จากที่ NASA ได้ ป ล่ อ ยดาวเที ย ม SNPP (Suomi National Polarorbiting Partnership) ที่ ใช้ ร ะ บ บ VIIRS (Visible Infrared Imaging
Radiometer Suite) หรือที่เรียกว่า SNPP/VIIRS ซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่าย
ทางดาวเที ยมที่ มีคุณ ภาพสูงกว่าดาวเทีย มดวงเดิมเข้า สู่วงโคจรของโลก
เมื่อ ปี ค.ศ. 2011 จึ งทาให้ นับ แต่นั้นเป็ นต้นมาจึงใช้ข้ อมูลจากดาวเทีย ม
SNPP/VIIRS แทน
ในการที่จะได้มาซึ่งข้อ มูลภาพถ่ายแสงไฟฯ ตามที่ได้ก ล่าวไป
แล้วนั้น เราจะต้องมีการเขียนโค้ดลงใน Google Earth Engine ดังแสดง
ตัวอย่างในรูปที่ 6 โดยตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างและความหมายของการ
เขียนโค้ดใน Google Earth Engine
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4.var clipped2013 =
4.การเลือกภูมิภาคในแผนที่
collection2013.max().clip(sel);
5.Map.setCenter(105, 11.5, 7);
5.การกาหนดพิกัดในการแสดงภาพแผน
Map.addLayer(clipped2013, {min: ที่โดยให้แสดงเป็นภาพแสงสว่าง
0.0, max: 60.0}, 'Nighttime Lights');
กลางคืน
6.Export.image.toDrive({
6.การสั่งให้โปรแกรมดาวน์โหลด
image : clipped2013, ภาพถ่ายแผนที่ไปเก็บไว้ในไดรฟ์ และ
description:
โฟลเดอร์ตามที่กาหนด
'image'.concat('_', c),
folder: 'NTL DATA',
maxPixels:
3784216672400,
scale: 30,
crs : 'EPSG:4326',
fileFormat: 'GeoTIFF',
region:
sel.geometry().bounds()
});});
(ที่มา: https://code.earthengine.google.com/)

3.1.2 ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม โดยเฉพาะข้อมูลจานวนประชากรของประเทศไทย
ที่ลงในรายละเอียดถึงระดับตาบล จาเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่ มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ วิจั ย ถึ งเลื อ กใช้ข้ อ มูล จากส านั ก งานสถิ ติแ ห่ งชาติ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างจานวนประชากรของ ตาบลท่ายาง อาเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ธ.ค. 2562)
ลักษณะข้อมูล

รูปที่ 6 ตัวอย่างการเขียนโค้ดฯ และภาพถ่ายที่ได้จาก Google Earth Engine
(ที่มา: https://code.earthengine.google.com/)

ตารางที่ 1 ความหมายของการเขียนโค้ดใน Google Earth Engine
โค้ด
1.Var countries =
ee.FeatureCollection('USDOS/LSIB_SIM
PLE/2017');
var Country_array = ['Thailand'];
2.Country_array.forEach(function(c
) { print(c);
var sel =
countries.filter(ee.Filter.eq('country_na'
, c));
3.var collection2013 =
ee.ImageCollection('NOAA/DMSPOLS/NIGHTTIME_LIGHTS').select('stable
_lights')
.filter(ee.Filter.date('2013-01-01', '201312-31'));

ความหมาย
(สิ่งที่ต้องการให้แสดง)

1.สั่งให้เก็บข้อมูลจากดาวเทียมโดยเลือก
พื้นที่ประเทศไทยและให้

2.แสดงเป็นแผนที่เฉพาะประเทศไทย

1.แยกตามเพศ
2.แยกตามลักษณะสถานะของ
บุคคล
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
(ทะเบียนซึ่งผู้อานวยการทะเบียนกลาง
กาหนดให้จัดทาขึ้นสาหรับลงรายการ
บุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้าย
ออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)

ชาย

หญิง

รวม

4,856

4,943

9,799

4,816

4,916

9,732

2

0

2

32

25

57

6

2

8

(ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ)
3.ให้แสดงแสงไฟฯ กลางคืนจาก
ดาวเทียม DMSP ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ม.ค.
2556 ถึง 31 ธ.ค.ตามที
2556 ่ได้แสดงให้เห็นว่า

3.1.3 ข้อมูลน้าประปา
เศรษฐกิจกับการใช้น้ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนั้นเพื่อ
ทาให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ยกตัวอย่างพื้นที่ กทม. ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกปน. ให้เห็นถึงความหนาแน่นของแนวท่อประปา ดังรูปที่ 7
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หลังจากได้นาข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ได้
กล่าวถึงไปแล้วนั้น จึงได้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นดังต่อไปนี้
4.1 ภาพถ่ายแสงในเวลากลางคืนจากดาวเทียม
หลั ง จากได้ เขี ย นโค้ ด ใน Google Earth Engine ได้ ภ าพถ่ า ย NTL
ดังรูปที่ 10

รูปที่ 7 แผนที่แสดงแนวท่อประปาในพืน้ ที่ กทม. ชัน้ ใน (พื้นที่สานักงานประปา
สาขาแม้นศรี)
(ที่มา: การประปานครหลวง)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นพื้นที่การใช้น้าประปาในพื้นที่
ต่ า งจั งหวัด ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
(กปภ.) ว่ า มี ค วามหนาแน่ น มากน้ อ ยเพี ย งใด จึ งได้ เลื อ กพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชมาแสดงให้ เห็ นเป็ น ตัว อย่า ง เพื่อ เป็ นการเปรีย บเทีย บ
ดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9

รูปที่ 10 ภาพถ่ายแสงไฟในเวลากลางคืนของประเทศไทย ที่ได้จากการเขียนโค้ด
ใน Google Earth Engine
(ที่มา: https://code.earthengine.google.com/)

รูปที่ 8 แผนที่แสดงจานวนผู้ใช้น้าประปา (กปภ.) รายอาเภอ
(ที่มา: กชช. 2ค. ข้อมูลการมีน้าประปาใช้รายอ้าเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช )

4.2 ข้อมูลมูลค่าเศรษฐกิจ
ก่อ นที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ความสัม พันธ์ระหว่างแสงไฟกับ มูลค่ า
เศรษฐกิ จ รายจั ง หวั ด ของประเทศไทยจะขอน าเสนอให้ เห็ น มู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิจรายจังหวัดของประเทศไทยในอดีต (ปี 1995) เทียบกับข้อมูล
ใหม่ของปี 2016 ดังที่แสดงใน รูปที่ 11 และรูปที่ 12

รูปที่ 9 แผนที่แสดงจานวนผู้ใช้น้าประปา (กปภ.) รายตาบล
(ที่มา: กชช. 2ค. ข้อมูลการมีน้าประปาใช้รายต้าบล ของอ้าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช)

รูปที่ 11 มูลค่า GPP ในปี 1995 และปี 2016

4. ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

(ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ)
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รูปที่ 13 แผนที่ประเทศไทยแสดงจานวนผูใ้ ช้น้าประปาของ กปภ. ในปี
2016 เทียบกับปี 2020
(ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค)

เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ครบถ้วนแล้ว ทาให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศมีอัตราการใช้น้าประปาที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งลาดับชุมชน
ต่างๆ ได้ว่าชุมชนใดจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบประปาให้ดียิ่งขึ้น หรือว่า
ชุมชนใดควรมีก ารขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ อ รองรับ การขยายตั ว
ของชุมชนในอนาคต

5. สรุปผลการวิจัย
รูปที่ 12 อัตราการเติบโตของมูลค่า GPP ในปี 2016 เทียบกับปี 1995
(ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ)

จากรูป ที่ 11 แสดงให้ เห็ นว่าจั งหวัดต่า งๆ ทั่วทั้งประเทศไทย
มีมูลค่า GPP เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกัน แต่จากแผนที่ยังไม่สามารถ
มองเห็ น ได้ ชั ด เจนนั ก ว่ า จั ง หวั ด ใดมี อั ต ราการขยายตั ว ของมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ สูงที่สุด ดังนั้นเพื่อที่จะแสดงให้ เห็นว่าจังหวัดใดมีการขยายตัว
ของมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ (GPP) มากน้ อ ยเพี ย งใดเมื่ อ เที ย บกั บ ในอดี ต
ที่ผ่า นมา (เปรีย บเทีย บปี 1995 กั บ ปี 2016) จึ งได้จั ด ทาแผนที่ เพิ่ มอี ก
1 ชุด ตาม รูปที่ 12 ซึ่งทาให้เห็นได้ว่าจังหวัดใดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากน้ อ ยเพี ย งใดลดหลั่น กั น ลงไป เมื่อ ได้ ท ราบข้ อ มูล และเห็ น แนวโน้ ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงนากระบวนการบริหาร
จัดการเรื่องน้ามาคาดการณ์การใช้น้าของจังหวัดต่างๆ ต่อไปได้
4.3 ข้อมูลการใช้น้าประปา
ตามที่การประปาภูมิภาค (กปภ.) ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้
น้าประปาในพื้นที่บริการของ กปภ. ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ทาให้ประชาชน
สามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้น้าประปาได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนา
ข้อมูลจานวนผู้ใช้น้าประปาของแต่ละจังหวัด มาแสดงให้เห็นในรูปแผนที่
ตาม รูปที่ 13

จากผลการวิจั ย สามารถสรุป ได้ว่าภาพถ่ า ยแสงไฟในเวลากลางคืน
จากดาวเที ยม สามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์ ก ารใช้น้าประปา และ
สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนขยายเขต
การจ่ า ยน้ าประปาในอนาคตได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารจัดการทรัพยากรน้าภายใต้กรอบการดาเนินงาน
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ซึ่งถื อ ได้ว่าเป็ นวิธีก ารที่ ป ระหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลลงได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าภาพถ่ ายแสงไฟฯ จะสามารถนามาใช้ในการ
คาดการณ์การใช้น้าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคาดการณ์ฯ ยังมีวิธีการอื่นๆ อีกหลากหลายขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นกรณีๆ ไป
ผลที่ได้จ ากงานวิจั ยในครั้งนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ป ระโยชน์
จากภาพถ่ายแสงไฟในเวลากลางคืนจากดาวเทียมเท่านั้น นอกจากนี้เรายัง
สามารถน าภาพถ่ า ยแสงไฟฯ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นอื่ น อี ก มากมาย
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ ได้ให้ ก ารสนั บ สนุน นิสิตและบุ คลากรในการ
ทาวิจัย และขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งกาลังกาย กาลังใจ และคาปรึกษาในการ
ทางานวิจัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ให้ ก าลั ง ใจและช่ ว ยแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ ของผู้ เขี ย น
จนสามารถทางานวิจัยชิ้นนี้ให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น
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การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI
Future Drought Projection Under Climate Change Using SPI
ปริชาติ เวชยนต์1,* และ วสันต์ สกุลกิจกาญจน์2
1

2

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: parichatw@g.swu.ac.th

บทคัดย่อ
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในปั จ จุ บั น นั้ น เริ่ ม ส่ ง
ผลกระทบต่อ ทุก ภาคส่ว น ในการศึก ษาครั้งนี้จึ งนาข้ อ มูลที่คานวณจาก
แบบจาลอง HadGEM2-ES จากช่วงเวลาอดีต 35 ปี (ปี ค.ศ. 1971-2005)
นามาหาค่าอคติที่อาจเกิดจากระบบของแบบจาลอง จากนั้นนาค่าอคติที่หา
ได้มาปรับ แก้ ข้อมูลที่ทานายจากแบบจาลอง HadGEM2-ES ในช่วงเวลา
อนาคต (ปี ค.ศ. 2020-2040) ภายใต้ Scenario การเพิ่มความเข้มข้นของ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ CMIP5 RCP 4.5 เพื่อใช้คาดการณ์
การเกิดภัยแล้งในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ จากดัช นี SPI ซึ่งผลการศึก ษาพบว่า ข้ อ มู ล
ปริมาณฝนจากแบบจาลอง HadGEM2-ES การปรับแก้ค่าอคติด้วยวิธีแบบ
บวก ให้ ค่ า ใกล้เคี ย งมากกว่า การปรับ แก้ค่ า อคติ แ บบคู ณ และในช่ ว งปี
2020 ถึงปี 2040 ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีแนวโน้ม
ปริมาณฝนเฉลี่ยในอนาคตมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ลักษณะการ
ตกของฝนจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต คือ ฝนตกด้วยความเข้มต่าในจานวน
หลายวันสม่าเสมอตลอดปี เปลี่ย นเป็นฝนตกด้วยความเข้มสูงในจ านวน
วันที่ฝนตกจะน้อยลง ผลการศึกษาแสดงค่าดัชนี SPI เฉลี่ยในพื้นที่จังหวัด
นครนายกมี ค่าระหว่าง -2.0 ถึ ง 2.0 พบว่า ในปี 2020 ถึ งปี 2040 เกิ ด
สภาวะชื้นหรือฝนตกมากกว่าปกติ จานวน 35 เดือน และเกิดสภาวะแห้ง
แล้ง จานวน 27 เดือน
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, WRF, CMIP5 HadGEM2ES, ภัยแล้ง, SPI

Abstract
Regarding Climate Change affects all regions around the
world. This paper statistical downscaling was applied in
drought occurrence frequency area projection. We examine 35year past rainfall during 1971-2005 from HadGEM2-ES model
under the climate change scenario CMIP5 RCP 4.5, in order to
derive systematic bias. To obtain higher accuracy future rainfall
(2 0 2 0 -2 0 4 0 ), the systematic bias was used in correction

process. We project the drought events for northeastern
Thailand by using common drought index, the Standardized
Precipitation Index (SPI)). Future total rainfall amount trends to
equal the past, but the results show different rainfall pattern
between the past and future. In the past, rainfall has a weak to
moderate intensity and frequency rainy day, whereas in future
rainfall has a moderate to heavy intensity and infrequency
rainy day. In addition, overall SPI has a ranging between -2.0 to
2.0, moreover, SPI indicated extreme rainfall in 35 months and
drought events in 35 months from year 2020 to 2040.
Keywords: Climate change, WRF, CMIP5 HadGEM2-ES, Drought,
SPI

1. คานา
พื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันเป็น
ต้นกาเนิดของแม่น้า ลาธาร พร้อมทั้งเป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่
เขื่อนขุนด่านปราการชล ดังนั้น การคาการณ์สภาวะภัยแล้งในอนาคตจึงมี
ประโยชน์ ในการประเมิ น ปริ ม าณน้ าท่ า ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพ ยากรน้ าในอนาคต และยังเพื่ อ วางแผนป้ อ งกั น หรือ บรรเทาความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นจาก ผลกระทบ และภัยธรรมชาติดังกล่าวในอนาคตได้
เนื่องจากข้อมูลการสารวจลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนปริม าณน้าฝนจาก
สถานีของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่จังหวัดนครนายกมีค่อนข้างน้อย และ
ไม่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ อี ก ทั้ ง งานศึ ก ษาวิ จั ย ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อปัจจัยกายภาพของสภาพภูมิอากาศในจังหวัด
นครนายกนั้น เท่าที่ทาการสืบค้นยังไม่มีการศึกษาเป็นที่แพร่หลายนัก ทา
ให้ ฐานข้ อ มูลปริมาณน้าฝน อุณ หภูมิ และความชื้นในบริเวณนี้มีไม่มาก
หรื อ ไม่ มี ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล จากแบบจ าลองจึ งจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า ง
ฐานข้อมูลปัจจัยทางกายภาพของสภาพภูมิอากาศ โดยมีการปรับเทียบและ
สอบทาน (Bias correction and validation) โดยข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้ข้อมูลจากแบบจาลองมีความแม่นยาเพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูลสารวจใน
พื้นที่จังหวัดนครนายก จึงเป็นแนวทางในการใช้แบบจาลองที่เหมาะสม ทา
ให้ข้อ มูลที่มีความน่าเชื่อถือ และถูก ต้องมากขึ้น ปั จจุบันโลกได้เผชิญ กับ
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ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันเป็นผลจาก
กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือ
โดยอ้อมและที่เพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติ
ที่สังเกตได้ในช่ว งระยะเวลาเดีย วกัน ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ ความชื้น ปริมาณ
น้าฝน และฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงอยู่ของมนุษย์และการ
ดาเนิ นชีวิตประจ าวัน จากการแปรปรวนของสภาพอากาศนั้น มีก ลไกที่
เชื่อ มโยงและนาไปสู่ภ าวะอากาศรุนแรง (severe weather events) ซึ่ง
เป็นสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural disaster) เช่น อุทกภัย ภัย
แล้ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว [1] ตัวอย่างเช่น อุทกภัย
ครั้งใหญ่ ในปี 2554 เกิ ด น้ าท่ ว มเป็ น บริเวณกว้า ง เริ่ ม ตั้ งแต่ ภ าคเหนื อ
ตอนล่างไปจนถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บ้านเรือน เกษตรกร และอุตสาหกรรมอย่างมากมายนั้น มีสาเหตุมาจาก
ปริม าณน้ าฝนและน้ าเหนื อ ที่ห ลากลงมา มีป ริมาณมากกว่ า ความจุ ข อง
แม่น้า ซึ่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าโขง [2] ศึกษา
ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อปริมาณน้าฝน/น้าท่า รายเดือน
ของ 25 ลุ่มน้าในประเทศไทย พบว่าในช่วงปี 2000-2010 ที่ผ่านมาปริมาณ
ฝนเฉลี่ยทุกเดือน และเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยมี ค่าลดลง ยกเว้นใน
บางลุ่มน้า เช่น ลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้าประจวบคีรีขั นธ์แ ละลุ่มน้าปัตตานี ที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าปริมาณน้าฝนมีแนวโน้ม ที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในแต่ละพื้นที่อย่างไม่สอดคล้องกันและไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งอาจจะเป็น
ผลมาจากผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันก็เป็นได้
นอกจากนี้องค์กร ระหว่างประเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศของโลก (IPCC: International Panel on Climate Change)
ได้รายงานการศึก ษาการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับโลก/
ทวีป และนาเสนอข้ อ มูลการเปลี่ย นแปลงไปในอนาคตจากหลากหลาย
แบบจ าลอง ภู มิ อ ากาศโลก (General circulation models: GCMs)
ภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
(CMIP5) ซึ่งได้รับ ความยอมรับในความแม่นยาสูง แต่มีความละเอีย ดต่า
(100 – 300 ตารางกิ โ ลเมตร) เมื่ อ น ามาปรั บ ใช้ ในระดั บ ภู มิ ภ าค ซึ่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็กกว่ามาก (น้อยกว่า 100 ตารางกิโลเมตร) พบว่า
ความแม่นยาของข้อมูลลดลงมาก มีงานวิจัยหลายงานที่พยายามจะสอบ
เทีย บข้ อมูลจาก แบบจ าลองในโครงการ CMIP5 เพื่อหาค่าอคติ [3 – 9]
แล้วนาค่าอคติที่ได้มาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ ใช้ข้อมูล
จากดาวเทีย มและ ความละเอีย ดข้ อมูลระดับ โลก ต่อ มา [10] ได้ทาการ
สอบเทียบแบบจาลอง CMIP5 MRI-CGCM3 กับสถานีวัดปริมาณฝนพื้นผิว
พบว่ า แบบจ าลอง CMIP5 MRI-CGCM3 แสดงปริม าณน้ าฝนเฉลี่ ย ใน
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแต่ปี 1986 ถึง 2005 ในปริมาณสูง
กว่าที่ตรวจวัดได้จริง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ด าเนิ น การศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ปริ ม าณฝนจาก
แบบจ าลอง CMIP5 MOHC-HadGEM2 ในพื้ น ที่ จั งหวัด นครนายก เพื่ อ
ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนในอนาคตอันเนื่องจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในบริ เวณพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครนายก และ
คาดการณ์การเกิดภัยแล้งด้วยดัชนี SPI
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2. ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์
2.1 ข้อมูลปริมาณฝน
ข้ อ มู ล ปริม าณฝนถู ก รวบรวมในช่ ว งเวลาอดี ต (1971-2005) และ
อนาคต (2020-2040) จากแบบจาลองที่ได้มีก ารวิเคราะห์ ร่วมกับข้ อมูล
ส า ร ว จ ภ า ค พื้ น ดิ น จ า ก European Centre for Medium Range
Weather Forecast (ECMWF) ผลิตภัณฑ์ ERA-Interim (Dee, D. P. l.et.
al., 2011) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง เทียบเท่าข้อมูลสารวจ ถือว่า
เป็นข้อมูลจริง มีรายละเอียดเชิงพื้นที่เพียง 79 กิโลเมตร x 79 กิโลเมตร
และข้ อ มู ล จากแบบจ าลองด้ ว ย Scenario การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศอั น เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใน
บรรยากาศที่ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 450 part per million (ppm) หรื อ CMIP5
RCP4.5 โดย แบบจาลอง HadGEM2-ES จาก [1] ในบริเวณพื้นที่จังหวัด
นครนายก ซึ่งทาการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูลแล้ว จากความละเอียดเชิง
พื้นที่ 125 กิโลเมตร x 187.5 กิโลเมตร เป็น 50 กิโลเมตร x 50 กิโลเมตร
[11]
2.2 สอบเทียบและแก้ค่าอคติข้อมูลปริมาณฝน
สอบเทียบและประเมินผลเชิงสถิติจากการจาลองภูมิอากาศกับข้อมูล
สารวจภาคพื้ นดิ นในอดีต ในที่ นี้ ใช้ข้ อ มูล ปริม าณฝนจาก ECMWF ERAInterim เพื่ อ หาค่ า อคติ (Bias factor) ดั งสมการที่ 1 และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสารวจและแบบจาลองนั้นใช้ไดอแกรมเทย์เลอร์
[12] ซึ่ งวาดโดยใช้ ค่ า ทางสถิ ติ คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ (CC) ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าผิดพลาดเฉลี่ยยกกาลังสอง ดังสมการที่ 2
และ 3 โดยข้ อ มู ล จากแบบจ าลอง HadGEM2-ES ในช่ ว งอดี ต ปี 19712005 (36 ปี) จะถูกแบ่งครึ่ง โดยครึ่งแรกใช้ในการคานวณค่าอคติด้วยวิธี
บวก ส่วนอีกครึ่งจะใช้ในการทบสอบความถูกต้องของการใช่ค่าอคติที่หาได้
จากข้อมูลครึ่งแรกในการปรับแก้ไข
(1)

𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑜𝑏𝑠 − 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

โดย Bias factor คื อ ค่ า อคติ Rainobs คื อ ป ริ ม าณ ฝนจาก
ECMWF ERA-interim และ Rainmodel คือ ปริมาณฝนจากแบบจาลอง
HadGEM2-ES
𝐶𝐶 =

1 𝑁
(𝑜𝑏𝑠𝑛 −
∑
𝑁 𝑛=1

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ )
𝑜𝑏𝑠)(𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑛 − 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

(2)

𝜎𝑜𝑏𝑠 𝜎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

โดย CC คื อ ค่ า สัม ประสิท ธิ์ส หสั ม พั นธ์ (Correlation coefficient)
N คื อ จ า น ว น ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด obs คื อ ป ริ ม า ณ ฝ น จ า ก
ECMWF ERA-interim ส่ ว น model คื อ ปริ ม าณฝนจากแบบจ าลอง
HadGEM2-ES และ σ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

WRE07-2

1

1/2

(3)

2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = { ∑𝑁
𝑛=1[𝑜𝑏𝑠𝑛 − 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑛 ] }
𝑁
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โดย RMSE คื อ ค่ า ผิ ด พลาดเฉลี่ ย ยกก าลั ง สอง (Root Mean
Square Error)
2.3 ดัชนี SPI (Standardized Precipitation Index; SPI)
ดั ช นี SPI คื อ ดั ช นี ค วามแห้ งแล้ งจากฝนที่ ต่ า งจากเกณฑ์ ป กติ ซึ่ ง
พัฒนาขึ้น โดย [13] จึงนามาใช้เป็นดัชนีวัดความแห้ งแล้ง เพราะสะท้อ น
ความแห้ งแล้งจากการขาดแคลนปริมาณฝน ที่เป็ นปั จ จัย ที่ส่งผลให้ เกิด
ความแห้งแล้งในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างไปจากปกติ (ค่าเฉลี่ย) ในการศึกษานี้
ใช้ ป ริมาณฝนสะสม 1 เดือ นในการวิเคราะห์ ด้วยฟังชั่นความน่าจะเป็ น
สะสม (cumulative probability density function) ของปริมาณฝนรวม
แล้วทาการแปลงให้อยู่ในรูปการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน เพื่อหาค่า SPI
สาหรับ สถานที่แ ละช่วงเวลานั้น แล้วนามาวิเคราะห์ หารูปความรุนแรงที่
บอกถึงระดับความชุ่มชื้นและความแห้งแล้งของปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่
ซึ่งข้อมูลน้าฝนรายเดือนจากแบบจาลอง HadGEM2-ES ในพื้นที่ประเทศ
ไทยในอนาคต ตั้งแต่ปี 2020 – 2040 (20 ปี) จะถูกนามาวิเคราะห์หาดัชนี
SPI [13] ซึ่งจะบ่งบอกถึงปริมาณน้าฝนในอนาคตว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยใช้เกณฑ์
การบ่งชี้ระดับความรุนแรงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การจาแนกสภาวะแล้งจากดัชนี SPI
SPI Value
2.00 ≤ SPI
1.50 ≤ SPI < 2.00
1.00 ≤ SPI < 1.50
-1.00 ≤ SPI < 1.00
-1.50 ≤ SPI < -1.00
-2.00 ≤ SPI < -1.50
SPI < -2.00

สภาวะ
ชื้นระดับวิกฤติ
ชื้นมาก
ชื้นปานกลาง
ปกติ
แล้งปานกลาง
แล้งรุนแรง
แล้งระดับวิกฤติ

3. ผลการวิเคราะห์
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เห็นได้ชัดว่าปริมาณฝน (จุดสีเขียว) มีค่าคลาดเคลื่อนไปจากจุดอ้างอิง (จุด
สีดา)
ดังนั้น กล่าวได้ว่า แบบจาลอง HadGEM2-ES สามารถจาลองข้อมูล
ปริมาณฝนได้แม่นย าร้อ ยละ 57 โดยมีแ นวโน้มให้ ค่ามากกว่าข้ อ มูลจริง
2.41 มิลลิเมตรต่อวันโดยเฉลี่ย
(b) เทย์เลอร์ไดอแกรม

(a) สอบเทียบปริมาณฝนและความถี่ปรากฏ

รูปที่ 1 การสอบเทียบปริมาณฝนจากแบบจาลอง HadGEM2-ES
และข้อมูลจริงจาก ERA-interim

3.2 แก้ค่าอคติ
ค่ า อคติ ที่ ห าได้ จ ากชุ ด ที่ 1 จะถู ก น ามาแก้ ค่ า อคติ ในข้ อ มู ล ชุ ด ที่ 2
จากนั้ น ทดสอบหาความแม่ น ย าของข้ อ มู ล ปริม าณฝนจากแบบจ าลอง
HadGEM2-ES เพื่อทดสอบความเหมาะสมกับชนิดของข้อมูล แล้วจึงจะนา
ค่าอคตินั้นไปใช้ปรับแก้ไขข้อมูลในอนาคตต่อไป ซึ่งผลจากการสอบเทียบ
หาค่ า อคติ จ ากข้ อ มู ล ในอดี ต จ านวน 3,240 ข้ อ มู ล ได้ ผ ลดั งตารางที่ 2
พบว่า ชุดข้อมูลปริมาณฝนมี ค่าความสัมพันธ์ ของข้อ มูลจากแบบจ าลอง
HadGEM2-ES และข้อมูลจริง เท่ากับ 0.57 และค่าคลาดเคลื่อน (RMSE)
เท่ากับ 2.20 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งคานวณค่าอคติแบบบวกเท่ากับ 1.01 เมื่อ
นาค่าอคติมาทาการปรับแก้ค่าปริมาณฝน พบว่า หลังการปรับแก้ด้วยวิธี
แบบบวกให้ค่า RMSE เท่ากับ 2.02 มิลลิเมตรต่อวัน ดังรูปที่ 2
ตังนั้น การปรับแก้ค่าอคติแบบบวกนั้ นช่วยลดค่าคลาดเคลื่อนได้ และ
ข้อมูลหลังปรับแก้มีความแม่นยาเพิ่มขึ้นจริง
ตารางที่ 2 เกณฑ์การจาแนกสภาวะแล้งจากดัชนี SPI

3.1 การสอบเทียบความแม่นยาปริมาณฝนเชิงสถิติ
ปริมาณฝนจากแบบลอง HadGEM2-ES ด้วยข้อมูลในอดีต ปี 1971 –
2005 (35 ปี) ซึ่งมีความละเอียดเชิงพื้นที่ 50 กิโลเมตร x 50 กิโลเมตร และ
ความละเอียดเชิงเวลา 1 เดือน จ านวน 3,240 ข้อ มูล ถูก แบ่ งเป็ น 2 ชุด
ดังนี้ ชุดที่ 1 คือ 50% ของข้อ มูลนามาหาค่าอคติ และ ชุดที่ 2 คือ 50%
ของข้อมูลที่เหลือจะถูกนามาใช้สอบเทียบการปรับแก้ค่าอคติจากข้อมูลชุด
ที่ 1 จากวิเคราะห์ ข้ อ มูลชุดที่ 1 พบว่า ปริมาณฝนมีค่า CC เท่ากับ 0.5
และ RMSE เท่ากับ 2.4 แสดงว่าปริมาณฝนจากแบบจาลอง HadGEM2-ES
นั้น มีค่าใกล้เคียงข้อมูลจริงจาก ECMWF ERA-Interim ร้อยละ 57 และมี
ปริมาณฝนคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย 2.41 มิลลิเมตรต่อวัน ความถี่ ป รากฏของ
ปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ในช่วงฝนตกเบา 0.5-2.0 มิลลิเมตรต่อวันต่อวัน (รูป
ที่ 1 (a)) เมื่อนาค่าสถิติทั้ง 3 มาพล็อตลงในไดอะแกรมเทย์เลอร์ รูปที่ 1 (b)

WRE07-3

วิธีปรับแก้ค่าอคติ
R2
RMSE
ค่าอคติ

ก่อนปรับแก้ค่าอคติ
0.62
2.20
1.01

(a) ก่อนการปรับแก้ค่าอคติ

หลังปรับแก้ค่าอคติ
0.62
2.02
-

(b) หลังการปรับแก้ค่าอคติ
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รูปที่ 2 การสอบเทียบปริมาณฝนจากแบบจาลอง HadGEM2-ES
และข้อมูลจริงจาก ERA-interim ก่อน (a) และหลัง (b) การปรับแก้ค่าอคติ

3.3 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณฝน
ข้อมูลปริมาณฝน 20 ปี ในอนาคต (ปี 2020 – 2040) บริเวณพื้นที่
จั งห วั ด น ค ร น า ย ก โด ย ส ม ม ติ ฐ า น ว่ า ค ว า ม เข้ ม ข้ น ข อ งแ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในอนาคตเท่ากับ 450 ppm (RCP4.5)
ด้วยโมเดล HadGEM2-ES นั้นแสดงในรูปที่ 3 พบว่าปริมาณฝนมีค่าขึ้นลง
ผันแปรไปตามฤดูกาล เส้นสีแดงแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ปี ซึ่งมีค่าคงที่
ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2040 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มปริมาณฝนในอนาคตมีค่า
ค่อ นข้า งคงที่ ไม่ เปลี่ย นแปลงมาก เมื่ อ ดูจ ากลั ก ษณะของกราฟ พบว่ า
ความสูงของพีคแสดงค่าอัตราการตกของฝนสูงสุดนั้น ตั้งแต่ปี 2020 มีพีคที่
สูงกว่าในช่วงปี 2011 ถึง ปี 2019 อย่างชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย
เคลื่ อ นที่ 10 ปี ที่ ไม่เปลี่ย นแปลงไปในแต่ละปี สามารถอธิบ ายได้ว่าใน
อนาคตตั้งแต่ปี 2020 – 2040 จะมีแ นวโน้มฝนตกด้วยอั ตราที่สูงต่อ วัน
มากกว่าในอดีต อาจกล่าวได้ว่าใน 1 วันฝนจะตกแรงและมีปริมาณฝนสูง
มากกว่าอดีต แต่จานวนวันที่ฝนตกจะน้อยลง ดังนั้น ในอนาคตผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้าฝนนั้น มีแนวโน้มจะทา
ให้เกิดสภาพอากาศรุนแรง คือ เมื่อฝนตกจะตกหนักจนทาให้เกิดอุทกภัยได้
และเมื่อฝนไม่ตก จะทิ้งช่วงเป็ นเวลานาน ซึ่งทาให้ เกิดภัยแล้งที่ย าวนาน
และรุนแรงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงทาการวิเคราะห์สภาพความแห้งแล้ง
ด้ ว ย ดั ช นี Standardized Precipitation Index (SPI) (McKee et al.,
1993) ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ที่ อ งค์ ก รอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาโลก (World Meteorology
Organization) ได้นามาใช้ในการตรวจติดตามสภาวะภัยแล้งเพื่อการเตือน
ภัย แล้งทั่ว โลกและแนะน าให้ แ ต่ละประเทศให้ ใช้ดั ชนี SPI เช่น กัน โดย
เกณฑ์ที่ใช้บ่งชี้สภาวะแล้งหรือชื้น (WMO, 2009)

รูปที่ 3 ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนจากข้อมูลในช่วงอดีตปี 1971-2005 (36 ปี)
และอนาคตปี 2020 – 2040 (20 ปี) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 10 ปี (เส้นประสีแดง)
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รูปแบบปฏิทินแผนที่สภาวะแล้งรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง ปี 2040 โดย
จังหวัดนครนายกจะแสดงอยู่บริเวณพื้นที่ตรงกลางของแผนที่ ซึ่งมีทั้งหมด
12 ภาพ แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียง 2 ภาพ คือ ในปี 2020 และ 2040
เท่านั้น (รูป ที่ 6 - 7) ซึ่งผลการวิเคราะห์ ภัย แล้งด้วยดัชนี SPI รายเดือ น
พบว่า จะเกิดภัยแล้งรุนแรงในช่วงปลายปี 2020 ต่อเนื่องไปยังต้นปี 2021
คื อ เดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นมี น าคม ตั้ งแต่ เดื อ นเมษายน ปี 2022 ถึ ง
สิงหาคม ปี 2023 มีสภาวะปกติ และกลับ มาแล้งถึงแล้งวิกฤติอีก ครั้งใน
เดือนกันยายน ปี 2023 ถึง เดือนมีนาคม ปี 2024 จากนั้นเดือนเมษายน ปี
2024 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2026 จะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ และเริ่มมี
ปริม าณฝนมากกว่าปกติในเดือ นมีน าคม ปี 2026 ถึ ง เดื อ นมกราคม ปี
2028 แล้วกลับมาปกติจนถึงเดือนเมษายน ปี 2029 จากนั้นปริมาณฝนจะ
เพิ่มขึ้นจนมากกว่าปกติจนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2030 และจะเกิดสภาวะ
แล้งปานกลางถึงแล้งวิกฤติตั้งแต่ต้นปี 2031 ถึงปี 2032 แล้วจะกลั บมาสู่
สภาวะปกติในปี 2033 จนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2033 จะเกิดปริมาณฝน
มากกว่าปกติอีกครั้งและต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน ปี 2034 จากนั้นจะ
เข้าสู่สภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม ปี 2034 ถึง เดือนมิถุนายน ปี 2040
และ เกิดภาวะฝนมากผิดปกติขั้นวิกฤติตังแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึ งเดือน
ธันวาคม ปี 2040
ลักษณะความผันผวนของปริมาณฝนมาก หรือ น้อย ในแต่ละปีนั้น เมื่อ
วิเคราะห์ร่วมกับดัชนี Niño ที่บ่งบอกการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ (El Niño
– Southern Oscillation) ที่ก่อให้เกิดสภาวะเอลนีโญ (El Niño) ซึ่งส่งผล
ให้ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค (รวมประเทศไทย) เกิดสภาวะแห้ ง
แล้ง และ ลานีญ า (La Niña) ซึ่งส่งผลตรงกันข้าง คือ เกิดฝนตกมากกว่า
ปกติ โดยปรากฏการณ์ ทั้งสองจะเกิด สลับ กันไปมาดังในรูป ที่ 5 พบว่า มี
ลักษณะขึ้นลงของกราฟสอดคล้องกัน

รูปที่ 4 ดัชนี SPI บ่งชี้สภาวะแล้งและชุ่มชืน้ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตั้งแต่
ปี 2010 ถึง 2040

3.4 การคาดการณ์ภยั แล้งในอนาคตด้วยดัชนี SPI
จากรูปที่ 4 แสดงค่าดัชนี SPI เฉลี่ย 1 เดืออนในพื้นที่จังหวัดนครนายก
มีค่าระหว่าง -2.00 ถึง 2.00 เมื่อ ใช้เกณฑ์ในตารางที่ 1 ในการวิเคราะห์
สภาวะแห้ งแล้ง พบว่า ในปี 2020 ถึ งปี 2040 เกิดสภาวะชื้นหรือ ฝนตก
มากกว่า ปกติ (SPI > 1.00) จ านวน 35 เดือ น และเกิด สภาวะแห้ งแล้ ง
(SPI < -1.00) จานวน 27 เดือน ซึ่งผลการวิเคราะห์ ถู กแสดงเชิงพื้นที่ใน
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รูปที่ 5 ดัชนี Nino บ่งชี้สภาวะเอลนีโญและลานีญา ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2040

แล้งวิกฤติ แล้ง
แล้ง
รุนแรง ปานกลาง

ปกติ

ชื้น
ปานกลาง

ชื้นมาก ชื้นวิกฤติ

รูปที่ 7 ดัชนี SPI บ่งชี้สภาวะแล้งและชุ่มชืน้ ในพื้นที่จังหวัดนครนายกในปี 2040

4. บทสรุป

แล้งวิกฤติ แล้ง
แล้ง
รุนแรง ปานกลาง

ปกติ

ชื้น
ปานกลาง

ชื้นมาก ชื้นวิกฤติ

รูปที่ 6 ดัชนี SPI บ่งชี้สภาวะแล้งและชุ่มชืน้ ในพื้นที่จังหวัดนครนายกในปี 2020

ข้อมูลปริมาณฝนในช่วงเวลาอดีต (1971-2005) และอนาคต (20202040) บริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกจากแบบจาลอง HadGEM2-ES ด้วย
Scenario การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากอิทธิพลของปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น หรือ CMIP5 ได้สอบเทียบ
ความแม่ น ย ากั บ ข้ อ มู ล ERA-Interim พบว่ า ข้ อ มู ล จากแบบจ าลอง
HadGEM2-ES สามารถจาลองปริมาณฝนได้แม่นยาร้อยละ 57 และ RMSE
เท่ากับ 2.41 มิลลิเมตรต่อวัน เมื่อแก้ค่าอคติด้วยวิธีแบบบวกแล้วพบว่า มี
ค่า RMSE ลดลงมาอยู่ที่ 2.18 มิลลิเมตรต่อวัน
ในช่ ว งปี 2020 ถึ งปี 2040 ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณฝนในพื้ น ที่ จั งหวั ด นครนายกจะมี แ นวโน้ ม
ปริมาณฝนเฉลี่ย ในอนาคตมีค่าคงที่ไม่เปลี่ย นแปลงมากนัก แต่ลัก ษณะ
รูปแบบการตกของฝนจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต คือ จากที่ฝนตกไม่แรง
มาก แต่ตกหลายวันสม่าเสมอตลอดปี เปลี่ยนเป็นฝนจะตกแรงแต่จานวน
วันที่ฝนตกจะน้อ ยลง ดังนั้น ในอนาคตผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้าฝนในอนาคต มีแนวโน้มจะทาให้เกิดสภาพ
อากาศรุนแรง คือ ช่ว งที่ ฝนตกจะตกหนัก ในระยะเวลาสั้น จนท าให้ เกิ ด
อุทกภัย และช่วงที่ฝนไม่ตกจะทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ซึ่งทาให้เกิดภัยแล้งที่
ยาวนานและรุนแรงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ดัชนี SPI มาบ่ งชี้สภาวะ
แล้งหรือชื้น ผลการศึกษาแสดงค่าดัชนี SPI เฉลี่ยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
มีค่าระหว่าง -2.00 ถึง 2.00 พบว่าในปี 2020 ถึงปี 2040 เกิดสภาวะชื้น
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หรือฝนตกมากกว่าปกติ จานวน 35 เดือน และเกิดสภาวะแห้ งแล้ง จานวน
27 เดือน ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในรูปแบบปฏิทินแผนที่สภาวะ
แล้งรายเดือนตั้งแต่ปี 2020 ถึง ปี 2040 ผลของการผันผวนสลับแล้งและ
ชื้นไปมานี้ น่าจะเป็นผลมาจากวัฎจักรเอนโซ ที่ก่อให้เกิดสภาวะเอลนีโญ
และลานีญาสลับกันไปมา ซึ่งบ่งชี้ว่ารอบการเกิดสภาวะแล้งวิกฤติมีความถี่
สูงขึ้นและเกิดยาวนานมากขึ้น
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[7] Chen H. P., J. Q. Sun. (2013). Projected change in East
Asian summer monsoon precipitation under RCP scenario.
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การศึกษาด้านแหล่งน้้าเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้้าท่วมของลุ่มน้้าปิง และน่านเชิงกลยุทธ์
Water Resources Study for Strategic Flood Risk Management
in Ping and Nan River Basin
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บทคัดย่อ

of this study were to exam the habit of water in each basin’s
water management and to evaluate result and predict the area
to be a flood in the future, which ArcGIS tools to prepare the
data was Digital Elevation Model from EarthData – NASA which
details was 30*30 meters and used iRIC (Nays2DFlood) tools to
simulated flow of the water in the river. A Ping basin was
selected from the end of Bhumibol dam in Tak province and
Nan river was selected from the end of Sirikit dam in Utatradit
province to Pak Nam Pho in Nakhon Sawan province. The
resulted let to do the flood mapping and the risk of flooding in
each province. The map will show about scope that will be a
flood or have a risk to be and show a depth of water for prepare
to manage water in the future.

จากเหตุการณ์วิกฤติน้าท่วมปี 2554 ที่เคยเกิดขึนในประเทศไทยบริเวณ
ลุ่ ม น้ า ปิ ง และลุ่ ม น้ า น่ า น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด น้ า ท่ ว มหนั ก ในหลายจั ง หวั ด
ทางภาคเหนือ ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน ทังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการจัดการ
ความเสี่ย งน้า ในแต่ละพื นที่ที่จ ะเกิดน้า ท่ว ม โดยจุ ดประสงค์ก ารท้า วิจั ย
คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านชลศาสตร์ของลุ่มน้าภายใต้การบริหารจัดการน้า
และเพื่อประเมินผล รวมถึงคาดการณ์พืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
ที่อาจจะเกิดในอนาคต ด้วยการใช้โปรแกรม ArcGIS เป็นเครื่องมือในการ
เตรียมข้อมูล Digital Elevation Model จาก EarthData-NASA ของพืนที่
ศึก ษา ซึ่งมีความละเอี ย ด 30x30 เมตร และใช้แ บบจ้ า ลองคณิตศาสตร์
iRIC (Nays2D Flood) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจ้ า ลองลั ก ษณะการไหลของ
ลุ่มน้า โดยลุ่มน้าปิงศึกษาการไหลตังแต่ท้ายเขื่อนภู มิพล จังหวัดตาก และ
ลุ่มน้า น่า นศึก ษาตังแต่ท้ายเขื่ อนสิริกิติ์ จั งหวัดอุ ตรดิตถ์ จนถึ งปากน้าโพ Keywords: Ping river, Nan river, iRIC model, Flood Map, Flood
จังหวัดนครสวรรค์ และน้าผลการค้านวณมาจัดท้าแผนที่น้าท่วมและแผนที่ management
ความเสี่ยงน้าท่วม ซึ่งจะแสดงจังหวัดที่เกิดน้าท่วมและพืนที่เสี่ยงต่อการเกิด 1. ค้าน้า
น้า ท่ว มรวมถึ งระดับ ความลึ ก ของน้า ท่ว ม เพื่อ เตรีย มความพร้อ มในการ
ในปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบอุ ทกภัย ครังใหญ่ ในรอบ 70 ปี
บริหารจัดการน้าหากเกิดน้าท่วมในอนาคต
มหาอุทกภัยในครังนีมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักเป็นบริเวณกว้างและสะสม
ค้ า ส้ า คั ญ : ลุ่ ม น้ า ปิ ง , ลุ่ ม น้ า น่ า น, แบบจ้ า ลองคณิ ตศาสตร์ iRIC, แผนที่ ต่อเนื่องตลอดทังฤดูฝนจากอิทธิพลของมรสุมและพายุ ส่งผลให้ทางไหลของ
น้าท่วม, การบริหารจัดการน้าท่วม
น้าตามธรรมชาติไม่สามารถรองรับได้ จึงเอ่อล้นเข้าท่วมพืนที่การเกษตรและ
พื นที่ อุ ต สาหกรรม และมี ค วามรุ น แรงสู ง สุ ด ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม Abstract
เดื อ นพฤศจิ ก ายน สร้ า งความสูญ เสีย อย่า งมากแก่ป ระชาชนและระบบ
In 2011, Thailand encountered with the worst flood also
เศรษฐกิจ ทังบ้ า นเรือ น ทรัพ ย์สิน ไร่นา โรงงานเครื่อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
Ping basin and Nan river. It made many countries in Northern
ต่า ง ๆ [1] โดยในการวิจัยครังนีจึ งมีจุ ดประสงค์ก ารท้าวิจั ยคือ เพื่อศึกษา
also get a flood too. The economy and socialize was broadly
พฤติกรรมด้านชลศาสตร์ของลุ่มน้าภายใต้การบริหารจั ดการน้า และเพื่อ
affect, even in government or public. This research was studied
ประเมินผล รวมถึงคาดการณ์พืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้าท่วมที่อาจจะ
about the risk to manage water in each province. The purposes
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เกิดในอนาคตโดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC (Nays2D Flood) และน้า
ผลการค้า นวณมาจั ดท้า แผนที่น้าท่วมและแผนที่ความเสี่ย งน้า ท่วม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้าหากเกิดน้าท่วมในอนาคต

2. ขอบเขตการศึกษา
2.1 ขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษาครังนี ได้น้าแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC (Nays2D Flood)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจ้าลองลักษณะการไหลของลุ่มน้า
โดยลุ่ม
น้า น่า นใช้ข้ อ มูลอั ตราการไหลรายวันตังแต่ วันที่ 15 สิงหาคม ถึ งวันที่ 15
ตุลาคม 2554 และลุม่ น้าปิงใช้ข้อมูลอัตราการไหลรายวันตังแต่วันที่
1
กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554
2.2 ขอบเขตพื้นที่
พืนที่ศึกษา ลุ่มน้าปิงศึกษาตังแต่ท้ายเขื่อนภูมิพล อ้าเภอสามเงา จังหวัด
ตาก จนถึ ง ปากน้ า โพ อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ ครอบคลุ ม พื นที่
ทั งหมด 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด ก้ า แพงเพชร และจั ง หวัด
นครสวรรค์ ดังรูปที่ 1
รูปที่ 2 ขอบเขตพืนที่ศกึ ษาลุ่มน้าน่าน

2.2.1 ลุ่มน้้าปิง
2.2.1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ [2]
แม่ น้ า ปิ ง มี ต้ น ก้ า เนิ ด ในทิ ว เขาผี ปั น น้ า ในเขตอ้ า เภอ
เชีย งดาว จั งหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ผ่านพืนที่ใน
เขตจั งหวัดเชีย งใหม่ จั งหวัด ล้า พูน จั งหวัด ตาก มาบรรจบกับ ลุ่ม น้า วังที่
จั งหวัดตาก และไหลผ่า นจั งหวัดก้า แพงเพชรไปบรรจบกั บ ลุ่ ม น้า น่ า นที่
ปากน้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวรวมทังสินประมาณ 740 กิโลเมตร
มีพืนที่รับน้าฝนทังหมดประมาณ 34,536.83 ตารางกิโลเมตร ล้าน้าช่วงที่
ไหลผ่านพืนที่ราบในหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน้าเขื่อนภูมิพล มีระดับความ
สูง 140-260 เมตร ที่ระดับน้าทะเลปานกลาง ความลาดชันท้องน้าประมาณ
1:1,590 พืนที่ราบตอนล่างของเขื่อนภูมิพลอยู่ในพืนที่จังหวัดตาก จังหวัด
ก้า แพงเพชร และจั งหวัด นครสวรรค์ มีระดับ ความสูงประมาณ 25-140
เมตร ที่ระดับน้าทะเลปานกลาง ความลาดชันท้องน้าประมาณ 1:2,300
2.2.1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
รูปที่ 1 ขอบเขตพืนที่ศกึ ษาลุ่มน้าปิง

ลุ่ ม น้ า น่ า น ศึ ก ษาตั งแต่ บ ริ เ วณท้ า ยเขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ อ้ า เภอท่ า ปลา
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ จนถึ ง ปากน้ า โพ อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์
ครอบคลุ ม 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ดังรูปที่ 2

ลักษณะภูมิอากาศ
พืนที่ลุ่มน้าปิง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
สภาพภูมิอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉี ย งเหนือ นอกจากนันแล้ว ในแต่ละปี จ ะได้ รั บ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งมาจากทะเลจีนใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือ นกันยายน ท้า ให้ พื นที่ลุ่มน้า ปิ งมีฝนตกชุก ตังแต่ เดือ นพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศต่าง ๆ
ในเขตพืนที่ลุ่มน้าปิง ซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี 2523-2552
จ้ า นวน 6 สถานี ได้ แ ก่ สถานี ต รวจอากาศเกษตรแม่ โ จ้ สถานี จั ง หวั ด
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เชีย งใหม่ สถานีจั งหวัดล้าพูน สถานีจั งหวัดตาก สถานีเขื่ อ นภูมิพ ล และ
สถานีจังหวัดก้าแพงเพชร และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี
- อุ ณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี 26.6 องศาเซลเซีย ส อุ ณหภูมิเฉลี่ ย สูงสุดใน
เดือนเมษายนวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ ยต่้าสุดในเดือน
ธันวาคมวัดได้ 16.0 องศาเซลเซียส ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 22.230.0 องศาเซลเซียส
- ความชืนสัมพัทธ์โ ดยเฉลี่ย ตลอดปี จ ะอยู่ระหว่า ง 71.9 เปอร์เซ็ น ต์
ค่าความชืนสัมพัทธ์สูงสุดวัด ได้ 95.0 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชืนสัมพัทธ์
ต่้า สุดวัดได้ 32.3 เปอร์เซ็นต์ ช่ว งพิสัย ของ ค่า เฉลี่ย รายเดือ น 56.0-82.7
เปอร์เซ็นต์
- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทังปี 1,568.3 มิลลิเมตร ช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือน 92.7-191.0 มิลลิเมตร
- ความครึมของเมฆโดยเฉลี่ย 5.0 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 2.0-8.2 อ๊อกต้า
- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 1.4 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย
รายเดือน 0.7-2.1 น๊อต
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,105.2 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยราย
เดือน 2.3-217.8 มิลลิเมตร
ปริมาณน้้าท่า
ปริ ม าณน้ า ท่ า ลุ่ ม น้ า ปิ ง มี พื นที่ รั บ น้ า ทั งหมด 33,896
ตารางกิ โ ลเมตร และมี ป ริ ม าณน้ า ท่ า ตามธรรมชาติ ทั งปี เ ฉลี่ ย 8,725.3
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยต่อหน่วยพืนที่รับน้าฝน 8.16
ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร ตามรูปที่ 3 แสดงปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือน
ในแต่ละลุ่มน้าย่อย

รูปที่ 3 กราฟปริมาณน้าท่ารายเดือนลุ่มน้าปิง

ปริมาณน้้าฝน
ปริ ม าณน้ า ฝน ลุ่ ม น้ า ปิ ง มี ป ริ ม าณน้ า ฝน ตั งแต่ 900
มิลลิเมตร จนถึง 1,900 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้าฝนทังปีเฉลี่ยประมาณ
1,124.6 มิลลิเมตร ลักษณะการผันแปรของปริมาณน้าฝนรายเดือนเฉลี่ยได้
แสดงไว้ตามรูปที่ 4 และมีลักษณะการกระจายของปริมาณน้าฝน
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รูปที่ 4 กราฟปริมาณน้าฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี ตังแต่ปี 2520-2549

2.2.1.3 ลักษณะและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่ม
น้้าปิง
เขตพืนที่บ ริเวณจั งหวัดตาก (วันที่ 7 สิงหาคม 2554)
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า สถานการณ์น้าท่วม
ในพืนที่จังหวัดตาก ยังรุนแรงโดยเฉพาะพืนที่อ้าเภอสามเงา ได้เกิดน้าป่าไหล
หลาก เนื่องจากแม่น้าวังเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมพืนที่สร้างความเสียหาย
แก่บ้านเรือน ไร่นา สวนผลไม้ และถนนท้าให้การเดินทางยากล้าบากและใน
บางส่ ว นถนนขาดท้ า ให้ เ ดิ น ทางผ่ า นไปไม่ ไ ด้ ระดั บ น้ า สู ง ประมาณ 30
เซนติเมตร บางแหล่งสูง 1-2 เมตร เช่น ต้าบลยกกระบัตร อ้า เภอสามเงา
ที่บ้านแม่เชียงราย หมู่ 7 เสียหายทังหมู่บ้านกว่า 600 หลังคาเรือน[6]
2.2.2 ลุ่มน้้าน่าน
2.2.1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ [4]
ลุ่มน้าน่าน ตังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพืนที่ ลุ่มน้า
รวมทังสิน 34,682.04 ตารางกิโลเมตร พืนที่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่
จั งหวัดก้า แพงเพชร จั งหวัด พะเยา จั งหวั ดแพร่ จั งหวัด น่า น จั งหวัด เลย
จั งหวัด สุโ ขทัย จั งหวัด อุ ตรดิตถ์ จั งหวัด พิษ ณุโ ลก จั งหวัด พิจิ ตร จั งหวัด
เพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระ
บาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว มีความสูงอยู่ที่ระดับ 220 เมตร ที่
ระดับน้าทะเลปานกลาง จากนันไหลผ่านที่ราบระหว่างหุบเขาในเขตอ้าเภอ
เมื อ ง และอ้ า เภอเวี ย งสา จั ง หวั ด น่ า น หุ บ เขาทางด้ า นตะวั น ตกและ
ตะวั น ออกทั งสองด้ า นนีเป็ นต้ น ก้า เนิ ด ของล้า น้า สาขาหลายสาย ที่ ร าบ
บริเวณนีจะมีระดับความสูงประมาณ 180-220 เมตร ที่ระดับน้าทะเลปาน
กลาง จากนั นแม่ น้ า น่ า นจะไหลผ่ า นหุ บ เขาลงสู่ อ่ า งเก็ บ น้ า สิ ริ กิ ติ์ พื นที่
ตอนล่างของลุ่มน้าน่านจะเป็นที่ราบสองฝั่ง ลุ่มน้า ซึ่งจัดได้ว่าเป็นทุ่งราบผืน
ใหญ่ที่ส้าคัญที่สุดของประเทศไทย จากจังหวัดพิษณุโลก ลุ่มน้าน่านจะไหล
เคียงคู่กับลุ่มน้ายมลงมาจนบรรจบกันที่อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
จากนันจะไหลผ่านบึงบอระเพ็ดทางฝั่งซ้าย ก่อนจะบรรจบกับ ลุ่มน้าปิง ที่
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของลุ่มน้าเจ้าพระยา
2.2.1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ลักษณะภูมิอากาศ
จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่ สถานีตรวจอากาศ
ต่า ง ๆ ในเขตพืนที่ลุ่มน้า น่า น ซึ่งบั นทึก ไว้โ ดยกรมอุ ตุนิย มวิทยา ช่ว งปี
2523-2552 จ้านวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดน่าน สถานี ตรวจอากาศ
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เกษตรน่าน สถานีท่าวังผา สถานีทุ่งช้าง สถานีจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีจังหวัด
พิษณุโลก และสถานีจังหวัดนครสวรรค์รายละเอียดแต่ละสถานี สรุปค่าเฉลี่ย
ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดราย
เดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ การผันแปร
รายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ ในลุ่มน้าน่าน และ
สรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี
- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนเมษายนวัดได้ 36.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือน
ธันวาคมวัดได้ 15.3 องศาเซลเซีย ส ช่ว งพิสัย ของค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้
22.1-29.3 องศาเซลเซียส
- ความชืนสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 75.9 เปอร์เซ็นต์
ค่า ความชืนสัมพัทธ์สูงสุดวัดได้ 95.6 เปอร์เซ็นต์แ ละค่า ความชืนสัมพัทธ์
ต่้ า สุ ด วั ด ได้ 37.9 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ช่ ว งพิ สั ย ของค่ า เฉลี่ ย รายเดื อ น วั ด ได้
65.1-84.4 เปอร์เซ็นต์
- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทังปี 1,457.4 มิลลิเมตร ช่วง
พิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ 95.4-168.9 มิลลิเมตร
- ความครึมของเมฆโดยเฉลี่ย 4.7 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ 1.7-8.1 อ๊อกต้า
- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 0.9 น๊อต ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ 0.5-1.4 น๊อต
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,371.0 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย
รายเดือนวัดได้ 5.9-280.9 มิลลิเมตร
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รูปที่ 6 กราฟปริมาณน้าฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี ตังแต่ปี 2528–2557

2.2.1.3 ลักษณะและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่ม
น้้าน่าน[7]
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2554
ประสบปัญหาอุทกภัย บริเวณอ้าเภอทองแสนขัน หมู่ 8 บ้านวังเบน หมู่ 9
บ้านวังตะเคียน ต้าบลผักขวง หมู่ 1 กับหมู่ 12 บ้านแสนขัน ต้าบลบ่อทอง
ห มู่ 6 บ้ า นป า งค้ อ ห มู่ 4 บ้ า นน้ า ลอ ก ต้ า บ ล บ่ อ ทอ ง ระ ดั บ น้ า
2.00-4.00 เมตร สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านจ้านวน 1,000 ครัวเรือน
ร้ า นค้ า หลายแห่ ง ไม่ ส ามารถเก็ บ สิ่ ง ของหนี ไ ด้ ทั น เป็ น จ้ า นวนมาก
และรถยนต์ของชาวบ้านจ้านวนกว่า 50 คัน จมอยู่ในน้า

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 โปรแกรมแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC (Nays2D Flood)

เป็นโปรแกรม Freeware ซึ่งได้รับการสนับสนุนและพัฒนาโปรแกรม
ขึ น โ ด ย The Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention
ปริมาณน้้าท่า [5]
Research Center (RIC) แห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนีงานวิจัยในประเทศ
ปริมาณน้าท่า ลุ่มน้าน่านมีพืนที่รับน้าทังหมด 34,331 ไทยยั ง ได้ น้ า โปรมแกรมแบบจ้ า ลองนี มาช่ ว ยในการจ้ า ลองพฤติ ก รรม
ตารางกิโลเมตร จะมีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติ เฉลี่ยทังหมด 12,014.8 ทางชลศาสตร์อย่างแพร่หลาย[8]
ล้า น ลูก บาศก์เมตร ตามกราฟหรือ คิดเป็ นปริมาณน้า ท่า รายปี เฉลี่ย ต่อ
แบบจ้าลองคณิตศาตร์ iRIC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหล
หน่วยพืนที่รับน้าฝนประมาณ 11.10 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร
ในล้ า น้ า และการเปลี่ ย นของท้ อ งน้ า โดยประกอบไปด้ ว ยฟั ง ก์ ชั่ น ของ
MD_SWMS ซึ่งถูกพัฒนาโดย USGS (U.S. Geological Survey) และ iRICNays ที่ถูกพัฒนาขึนโดย The Foundation of Hokkaido River Disaster
Prevention Research Center (RIC) แบบจ้ า ลอง ดังกล่า วมี ห ลากหลาย
โปรแกรมให้เลือกในการค้านวณ อาทิเช่น Nays2D, Mophor2D, SToRM
เป็นต้น
3.2 ทฤษฎีสมการพื้นฐาน
รูปที่ 5 กราฟปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือนลุม่ น้าน่าน

สมการพืนฐานที่ถูกน้ามาใช้ในโปรแกรม ประกอบด้วย สมการการไหล
ต่อเนื่องและ สมการโมเมนตัม คือ[9]

ปริมาณน้้าฝน [6]
ปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน้าน่าน ได้้ค้านวณหาค่าเฉลี่ยจาก ∂h + ∂(hu) + ∂(hv) = 0
∂t
∂x
∂y
เส้นชันน้าฝน ( Isohyetal ) โดยใช้สถิติข้อมูลน้า ฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี ∂h ∂(hu) ∂(hv)
∂H
τ
∂
∂(hu)
∂ ∂(hu)
+
+
=-gh − x + [v
]+ [
]
∂t
∂x
∂y
∂x
ρ ∂x
∂x
∂y ∂y
ตังแต่ปี 2528-2557 มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี
(2)
ประมาณ 1,187.7 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดตังแต่
2
∂(hv) ∂(huv) ∂(hv )
∂H τy
∂
∂(hv)
∂ ∂(hv)
+
+
=-gh - + [v
]+ [
]
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน ดังรูปที่ 6
∂t
∂x
∂y
∂x ρ ∂x
∂x
∂y ∂y
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โดยที่ h คื อ ความลึ ก ของน้ า , u,v คื อ ความเร็ ว เฉลี่ ย ของน้ า ใน
4.2 การเตรียมข้อมูลอัตราการไหล
แนวดิ่ง, τx ,τy คือ ความเค้นเฉื อ นในแนวแกน 𝑥 กับ y, ρ คือ ความ
ลุ่ ม น้ า ปิ ง ใช้ ข้ อ มู ล อั ต ราการไหล วั น ที่ 1 กั น ยายน ถึ ง วั น ที่ 30
หนาแน่ น ของน้ า , H คื อ ค่ า เสาระดั บ (H=𝑧𝑏 +h), 𝑧𝑏 คื อ ระดั บ ของ ตุลาคม 2554 ของสถานีวัดน้า P.7A ดังรูปที่ 7 และลุ่มน้าน่านใช้ข้อมูลอัตรา
ท้องน้า, v คือ ความหนืดจลน์ , t เป็นเวลา และ 𝑥, y คือ แนวแกนของ การไหลวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ของเขื่อนสิริกิติ์ ดังรูป
ระบบพิ กั ด แบบฉากตามทิ ศ ทางการไหลกั บ ทิ ศ ทางตั งฉาก, พจน์ ข อง ที่ 8
ความเค้นเฉือน τx , τy และความหนืดจลน์สามารถค้านวณได้จาก
τx =ρCu u√u2 +v2 , τy =ρCd v√u2 +v2
k

v= u∗ ∙h
6

(4a,4b)
(5)

โดยที่ Cd คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเสี ย ดทาน, k คื อ ค่ า คงที่ ข อง
Karman (มีค่าเท่ากับ 0.4) และ u∗ เป็น ความเร็วเฉือน ซึ่งสามารถหาได้
จากความสัมพันธ์ของ u∗ =Cd √u2 +v2

4. การด้าเนินงานวิจัย

รูปที่ 7 กราฟอัตราการไหลรายวันของสถานีวัดน้า P.7A

ข้อมูล DEM
โปรแกรม ArcMap รูปแบบ Raster

DEM (*.tpo) + อัตราการไหล (*.csv)

ข้อมูล DEM ในแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC
(Nay2Dflood)
iRIC Setting + RUN

รูปที่ 8 กราฟอัตราการไหลรายวันของเขือ่ นสิรกิ ิติ์

Flood Map

การศึ ก ษาครั งนี เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล อั ต ราการไหลในเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย
ปี 2554 ซึ่งเกิดจากผลกระทบของพายุดังต่อไปนี [10]
พายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK-TEN) เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ
จั ง หวั ด น่ า น แล้ ว อ่ อ นก้ า ลั ง ลงเป็ น หย่ อ มความกดอากาศต่้ า ปกคลุ ม
ภ า คเห นื อ ข อ งป ระ เทศไทยบ ริ เ วณจั งห วั ด แ พร่ จั งห วั ด ล้ า ปาง
จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเวลาต่อมา
พายุโ ซนร้อ นไห่ ถ าง เป็ นหย่อ มความกดอากาศต่้า ก้าลังแรง เคลื่อ น
เข้ า ปกคลุ ม ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ ของไทยในวั น ที่
28 กันยายน 2554
พายุ โ ซนร้ อ นเนสาด ไต้ ฝุ่ น ที่ เ คลื่ อ นตั ว ผ่ า นอ่ า วตัง เกี๋ ย ขึ นฝั่ ง ที่ เมือ ง
ฮาลอง ประเทศเวีย ดนาม ในช่ว งที่มีก้า ลังแรงเป็ นพายุโ ซนร้อ นในวั น ที่
30 กันยายน 2554
พายุโซนร้อนนาลแก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนตกหนาแน่นจนหลายพืนที่เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ทังภาคเหนือตอนล่าง
และภาคกลาง ซึ่งในระยะนียังมีแ นวโน้มว่า อุ ก ทกภัย ครั งนีจะยาวนาน
และสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

แผนผังขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดอุทกภัยโดยการใช้โปรแกรม

โปรแกรม ArcMap เป็ น โปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการเตรี ย มข้ อ มู ล Digital
Elevation Model (DEM) จาก https://earthdata.nasa.gov/ โปรแกรม
iRIC (Nay2D Flood) เป็นโปรแกรมจ้าลองทิศทางและลักษณะการไหลของ
น้ า จากข้ อ มู ล การไหลจริ ง โดยแสดงข้ อ มู ล ในรู ป แบบแบบจ้ า ลอง
2 มิติ
4.1 การเตรียมข้อมูล DEM
การเตรีย มข้ อ มูล เป็ นการน้า ข้ อ มูล DEM ซึ่งเป็ นข้ อ มูลที่ได้จ ากการ
รั ง วั ด ความสู ง หรื อ จุ ด ระดั บ ความสู ง ที่ เ ป็ น ตั ว แทนภู มิ ป ระเทศ จั ด เก็ บ
ในลัก ษณะของ Raster ความละเอียด 30*30 เมตร มาท้า การแปลงเป็น
ไฟล์ *.tpo ด้วยโปรแกรม ArcMap เพื่อน้าเข้าไปในโปรแกรม iRIC (Nays2D
Flood) แ ละ ป รั บ แ ก้ ก่ อ นการจ้ าลองกา รไหลแสดงลั ก ษณะและ
ทิศทางการไหลของลุ่มน้าที่ศึกษา
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4.2 การเตรียมกริดในแบบจ้าลอง iRIC (Nays2D Flood)

5.1 ผลการจ้าลองการไหล
5.1.1 ผลการจ้าลองการไหลก่อนปรับแก้ DEM
การจ้าลองลักษณะและทิศทางการไหลของลุ่มน้าปิงและลุ่มน้าน่าน โดย
การสร้างกริดครอบคลุมพืนที่ที่ศึกษา เลือกการสร้างกริดแบบ Create grid
from polygonal line and width โ ด ย ลุ่ ม ปิ ง ใ ช้ ข น า ด ก ริ ด เท่ า กั บ
Di = 150 เมตร Dj = 150 เมตร และ W = 65,000 เมตร ลุ่มน้าน่านใช้ขนาด
กริดเท่ากับ Di = 150 เมตร Dj = 150 เมตร และ W = 100,000 เมตร รูปที่
9, รูปที่ 10

(ก) ลุ่มน้าปิง
(ข) ลุ่มน้าน่าน
รูปที่ 11 ผลการจ้าลองก่อนการปรับแก้ DEM

จากรูปที่ 11 แสดงผลการจ้าลองการไหล โดยที่ ลุ่มน้าปิงใช้อัตราการ
ไหลจากเขื่ อ นภูมิพ ล อ้ า เภอสามเงา จั งหวัดตาก เป็ นอั ตราการไหลคงที่
เท่ากับ 4,965 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่รวมน้าฝน) ลุ่มน้าน่านใช้อัตราการ
ไหลออกจากเขื่อนสิริกิติ์ อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอัตราการไหล
คงที่ 344 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่รวมน้าฝน) ผลปรากฎว่าลักษณะและทิศ
ทางการไหลของทังสองลุ่มน้า ไม่ตรงตามลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้า
เนื่องจากค่าพิกัดดินของ DEM มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึง
จ้าเป็นต้องท้าการปรับแก้ค่าพิกัดดินของ DEM เพื่อให้การไหลของน้าเป็นไป
ตามลักษณะการไหลตามธรรมชาติ

รูปที่ 9 การปรับสีของ DEM และการสร้างกริดขอบเขตพืนที่ลุ่มน้าปิง

5.1.2 ผลการจ้าลองการไหลหลังปรับแก้ค่าพิกัดดินของ DEM
การจ้าลองการไหลหลังปรับแก้ ค่าพิกัดดินของ DEM โดยลุ่มน้าปิงใช้
อัตราการไหลจากเขื่อนภูมิพล อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นอัตราการไหล
คงทีเ่ ท่ากับ 1600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่รวมน้าฝน) จ้านวน 60 วัน และ
ลุ่ ม น้ า น่ า นใช้อั ตราการไหลออกจากเขื่ อ นสิ ริกิ ติ์ อ้ า เภอท่า ปลา จั ง หวัด
อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น อั ต ราการไหลคงที่ 814.6991 ลู ก บาศก์ เ มตร/วิ น าที
(ไม่ ร วมน้ า ฝน) จ้ า นวน 60 วั น โดยการใช้ ค่ า พารามิ เ ตอร์ แ ละค่ า
Calculation Condition ดังตารางที่ 1

รูปที่ 10 การปรับสีของ DEM และการสร้างกริดขอบเขตพืนที่ลุ่มน้าน่าน

4.3 วิเคราะห์ข้อมูล

ท้า การวิเคราะห์ ข้ อ มูลโดยการใช้อั ตราการไหลในช่ว งที่เกิดอุ ทกภัย
ปี2554 มาสร้างแบบจ้าลองการไหลหลังปรับ แก้ ระดับพิกัดดินของ DEM ตารางที่ 1 การตังค่าพารามิเตอร์และค่า Calculation Condition
และน้าผลการค้านวณมาวิเคราะห์หาจังหวัดที่เกิดน้าท่วม พืนที่ที่เสี่ยงต่อ
ค่าพารามิเตอร์ /Calculation
ลุ่มน้้าปิง
ลุ่มน้้าน่าน
การเกิดน้าท่วม และระดับความลึกของน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
Condition
บริหารจัดการน้าหากเกิดน้าท่วมในอนาคต
Filter
1
1

5. ผลการการศึกษา
การศึ ก ษาในครั งนี ใช้ DEM จาก https://earthdata.nasa.gov/
ซึ่งมีความละเอียด 30x30 เมตร เข้ามาสร้างแบบจ้าลองในโปรแกรม iRIC
(Nay2D Flood) ในการจ้าลองครังแรกพบว่าเกิดคลาดเคลื่อนของเส้นทาง
และทิ ศ ทางการไหลทั ง 2 ลุ่ ม น้ า ทั งลุ่ ม น้ า ปิ ง และลุ่ ม น้ า น่ า น ดั ง นั นจึ ง
จ้าเป็นต้องมีการปรับแก้ DEM เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจ้าลอง
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Di
Dj
W
Boundary conditions for j
Boundary conditions for i
Time unit of discharge/water surface
Output time interval
Calculation time Step

150 เมตร
150 เมตร
62,000 เมตร
outflow
outflow
Free outflow
10,800 วินาที
1.5 วินาที

150 เมตร
150 เมตร
100,000 เมตร
outflow
outflow
Free outflow
21.600 วินาที
2 วินาที
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จากการค้ า นวณการไหลสามารถแสดงการกระจายตั ว ของน้ า และ
ขอบเขตของพืนที่ที่เกิดน้าท่วมของลุ่มน้าปิง ดังแสดงในรูปที่ (ก)-(ง) จาก
ภาพการจ้าลองทังหมด ดังแสดงในรูปที่ 12 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกลักษณะ
การไหลของลุ่มน้าเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพจนถึงช่วงวันที่ 15 ของ
การจ้ า ลอง ดั ง แสดงในรู ป ที่ 12-(ก) ที่ อ้ า เภอพรานกระต่ า ย จั ง หวั ด
ก้าแพงเพชร ทิศทางของการไหลของน้าได้ไหลแผ่ไปด้านข้างทังบริเวณของ
อ้ า เภอพรานกระต่า ย และเริ่มเคลื่อ นที่ก ระจายเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ ผ่า น
อ้าเภอคลองขลุงไปยังอ้าเภอขาณุวรลักษบุรีดังแสดงในรูปที่ 12-(ข) และไหล
ผ่านไปจนถึงอ้าเภอเก้าเลียว จังหวัดก้าแพงเพชร ดังแสดงในรูปที่ 12-(ค)
หลังจากนันการไหลของน้าในลุ่มน้าในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่ได้ไหล
ตามลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้า โดยน้าได้ไหลเอ่อเข้าที่บริเวณอีกฝั่งของ
อ้าเภอเก้าเลียว และมีการท่วมบริเวณกว้างรอบลุ่มน้าและพืนที่ข้า งเคีย ง
จนกระทั่งสุดท้ายน้าจากทังสองฝั่งของอ้าเภอเก้าเลียวได้ไหลมารวมกันที่
บริเวณปากน้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดังแสดงในรูปที่ 12-(ง)
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จากนันเมื่อเวลาผ่านไป 45 วัน พบว่าการไหลของน้าในลุ่มน้าไหลไปจนถึง
ปากน้า โพ อ้ า เภอเมือ ง จั งหวัดนครสวรรค์ และมีก ารท่ว มบริเวณกว้ า ง
บริเวณรอบลุ่มน้า ดังแสดงในรูปที่ 13–(ช) จนกระทั่งเวลาผ่านไป 60 วัน ผล
ที่แสดงในแบบจ้าลองพบว่าน้าไหลท่วมพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
และพืนที่ข้างเคียงในที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 13–(ซ)

(จ) ผลการค้านวณการท่วมของ
ช่วงเวลา 15 วัน

(ก) ผลการค้านวณการท่วมของ
ช่วงเวลา 15 วัน

(ฉ) ผลการค้านวณการท่วมของ
ช่วงเวลา 45 วัน

(ข) ผลการค้านวณการท่วมของ
ช่วงเวลา 30 วัน

(ช) ผลการค้านวณการท่วมของ
(ซ) ผลการค้านวณการท่วมของ
ช่วงเวลา 45 วัน
ช่วงเวลา 60 วัน
รูปที่ 13 การจ้าลองการไหลในแต่ละช่วงเวลาของลุ่มน้าน่าน
(ค) ผลการค้านวณการท่วมของ
ช่วงเวลา 45 วัน

5.2 แผนที่น้าท่วม

(ง) ผลการค้านวณการท่วมของ
ช่วงเวลา 60 วัน

จากผลการจ้าลองลักษณะการไหลของลุ่มน้าปิงและลุ่มน้าน่าน น้ามา
จัดท้าแผนที่น้าท่วม ดังแสดงในรูปที่14 และรูปที่ 15

รูปที่ 12 การจ้าลองการไหลในแต่ละช่วงเวลาของลุ่มน้าปิง
จากการค้านวณการไหลสามารถแสดงการจ้าลองของการกระจายตัว
ของน้าและขอบเขตของการแผ่ของลุ่มน้าน่าน ดังแสดงในรูปที่ (จ)–(ซ) จาก
ภาพการจ้าลองทังหมด ดังแสดงในรูปที่ 13 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาแรก
ลักษณะการไหลของลุ่มน้าเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพจนถึงอ้าเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังแสดงในรูปที่ 13–(จ) จากนันก็มีการไหลท่วมบริเวณใน
รอบของลุ่มน้า จนถึงช่วงเวลา 15 วันน้าก็เริ่มเคลื่อนที่ไปจนถึง อ้าเภอพรหม
พิ ร าม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และไหลต่ อ ไปจนถึ ง อ้ า เภอ ชุ ม แสง จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ซึ่งใช้เวลาในการไหลที่ช่วงเวลา 30 วัน ดังแสดงในรูปที่ 13–(ฉ)
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความรุนแรงตามระดับความลึกของน้า [7]
ความลึกของน้้าท่วม
0.00
0.01-0.50
0.51-0.50

มากกว่า 1.50 ขึนไป

รายละเอียด
ไม่เกิดน้าท่วม
ไม่สะดวกในการเดินทาง แต่
ไม่สูญเสียทรัพย์สินมาก
ท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
แต่ไม่มีการสูญเสียชีวิต
ท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
มากกว่าระดับความรุนแรง
ปานกลาง และเป็นอันตราย
ต่อชีวิต

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความรุนเรง
รุนแรงน้อย
รุนแรงปานกลาง

รุนแรงมาก

5.2.1 ความลึกของน้้าท่วม

รูปที่ 14 แผนที่น้าท่วมลุม่ น้าปิง

จากผลการค้านวณด้วยโปรแกรม ท้าให้สามารถบอกระดับความลึกของ
น้าท่วม สีแดงคือระดับความลึก 8.01-10.00 เมตร สีส้มคือระดับความลึก
6.01-8.00 เมตร สีเขียวอ่อนคือระดับความลึก 4.02-6.00 เมตร สีเขียวเข้ม
คือระดับความลึก 2.02-4.01 เมตร สีฟ้าคือระดับความลึก 0.02-2.01 เมตร
และสีน้าเงินคือระดับความลึก 0.00-0.01 เมตร ซึ่งมีระดับความรุนแรงใน
การเปรียบเทียบ ดังแสดงในตาราที่ 2
จากผลการค้านวณพบว่าระดับ ความลึก ส่วนใหญ่ข องน้าท่ว มบริเวณ
โดยรอบของลุ่มน้าปิงและลุ่มน้าน่านคือ 0.01-0.50 เมตรซึ่งอยู่ในช่วงความ
รุนแรงปานกลาง แต่ก็จะมีบางพืนที่บริเวณรอบลุ่มน้า ที่มีความลึกอยู่ในช่วง
มากกว่า 1.50 เมตรขึนไปซึ่งอยู่ในความรุนแรงระดับรุนแรงมาก

รูปที่ 14 ภาพข่าวระดับน้าท่วมบริเวณพืนที่อ้าเภอบรรพตพิสัย
ที่มา : https://news.mthai.com/general-news/134232.html

รูปที่ 15 แผนที่น้าท่วมลุม่ น้าน่าน

เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2554 น้ า จากแม่ น้ า ปิ ง ที่ไ หลมาจากจั งหวัด
ก้าแพงเพชร ล้นตลิ่งเข้าท่วมพืนที่ เศรษฐกิจของอ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ ระดับน้าสูง 50-150 เซนติเมตร ท้าให้ร้านค้าต่าง ๆ ต้องเร่งเก็บ
ของหนี น้ า ขึ นที่ สู ง เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี ย หาย ในขณะที่ บ างส่ว นต้อ งน้า
กระสอบทรายวางเป็นแนวกันน้ากันเป็นจ้านวนมาก[10] ซึ่งสอดคล้องกับ
ภาพในภาพแผนที่น้ า ท่ว มที่ จั ดท้ า ในบริเ วณอ้ า เภอบรรพตพิ สัย จั ง หวัด
นครสวรรค์ อยู่ในบริเวณที่มีสีน้าเงินและสีฟ้าบางแห่ง ที่มีระดับความลึก
0.00–2.01 เมตร
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และทิศทางของน้าในลุ่มน้าที่ศึกษา ขอบเขตที่จะได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
และความลึกของน้าท่วม การศึกษานีเป็นเพียงกรณีตัวอย่างเพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์น้าท่วม ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินดังเช่นเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 หากเกิดเหตุการณ์น้า
ท่วมในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 15 ภาพข่าวระดับน้าท่วมบริเวณพืนทีอ่ ้าเภอน้าปาด
ที่มา : https://www.posttoday.com/social/general/599302

ขอขอบคุณ ส้า นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิ ทยาศาสตร์ วิจั ย และ
นวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยครังนี และขอขอบคุณ
ทุกค้าปรึกษาและค้าแนะน้าจากนางสาวธิดารัตน์ ค้าคง ท้าให้งานวิจัยครังนี
ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีน้าป่าซึ่งเกิดจากพายุโพดุลไหลเข้าท่วม
บ้ า นเรื อ นประชาชนในพื นที่ ต้ า บลบ้ า นเสี ยว อ้ า เภอฟากท่า และ เขต เอกสารอ้างอิง
เทศบาลต้าบลน้าปาด อ้าเภอน้าปาด นอกจากนีช่วงสาย ๆ เกิดน้าท่วมหลาก [1] ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ, 2555, มหาอุทกภัย 2554 ผลกระทบและ
ถนนสายน้าปาด-สักใหญ่ ต้าบลน้าไคร้ อ้า เภอน้าปาด ระดับน้าสูงราว 30
แนวโน้มการฟืน้ ตัว จากการส้ารวจผู้ประกอบการ [Online],
เซนติเมตร รถใหญ่พอผ่านได้ ส่วนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ นอกจากนีที่ หมู่
Available: https://www.ryt9.com/s/bot/1317095[9 เมษายน
12 ต้าบลผาเลือด อ้า เภอท่าปลา น้าป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
2563]
หลายหลัง[11] ซึ่งสอดคล้องกับภาพในภาพแผนที่น้าท่วมที่จัดท้าในบริเวณ [2] จุฑามาศ ดิษฐ์ทอง และเมธิณี สุภหัสดิ์, การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง
อ้าเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในบริเวณที่มีสีน้าเงินและสีฟ้าบางแห่ง ที่
iRIC เพื่อนศึกษาหมาอุทกภัยในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างปี
มีระดับความลึก 0.00–2.01 เมตร
2554 กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดอ่างทอง, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, อุดรธานี, 10-12 กรกฏาคม
5.2.2 ขอบเขตของน้้าท่วม
2562, หน้า14.
จากผลการจ้าลองจากโปรแกรมพบว่า ขอบเขตการท่วมของลุ่ม
[3] สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน),
น้าปิงและลุ่มน้าน่าน ได้แก่บริเวณโดยรอบของลุ่มน้า แต่มีบางพืนที่ ที่การ
2555, ลุ่มน้าน่าน [Online], Available:
ท่ ว มส่ ง ผลกระทบไปยั ง พื นที่ อื่ น ๆ ซึ่ ง ลุ่ ม น้ า ปิ ง ได้ แ ก่ บริ เ วณอ้ า เภอ
http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/09เมื อ งตาก จั ง หวั ด ตาก อ้ า เภอวัง เจ้ า จั ง หวั ด ตาก อ้ า เภอพรานกระต่า ย
nan.pdf[15 พฤษภาคม 2563]
จังหวัดก้า แพงเพชร อ้ า เภอเมือ ง จั งหวัดก้า แพงเพชร อ้ า เภอคลองขลุ ง
[4] Nigel West, 2563, ลุ่มน้าน่าน ที่ตัง ลักษณะภูมิประเทศ พืนที่ลุ่มนา้
จั ง หวั ด ก้ า แพงเพชร อ้ า เภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด ก้ า แพงเพชร
ภูมิอากาศ ปริมาณนา้ ท่า-น้าฝน [Online], Available:
อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภอเก้าเลียว จังหวัดนครสวรรค์
https://www.slideserve.com/nigel-west/5938471[15
อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ และลุ่ ม น้ า น่ า น ได้ แ ก่ อ้ า เภอเมื อ ง
พฤษภาคม 2563]
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ อ้ า เภอพิชั ย จั ง หวั ด อุ ตรดิ ต ถ์ จ นถึ ง อ้ า เภอพรหมพิราม
[5] ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้า, 2563, ปริมาณฝนเฉลี่ย 25 ลุ่มน้า
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และอ้ า เภอชุ ม แสง
[Online], Available:
จังหวัดนครสวรรค์
http://water.rid.go.th/hyd/hyd_isohyetal/hyd_isohyetal.ht
ml[15 พฤษภาคม 2563]
6. บทสรุป
[6] ไทยรัฐ, 2554, พายุนกเตนเข้าอุตรดิตถ์อ่วมน้าท่วมหลายอ้าเภอ
จากผลการค้านวณพบว่าระดับ ความลึก ส่วนใหญ่ข องน้าท่ว มบริเวณ
[Online], Available:
โดยรอบของลุ่ ม น้ า ปิ ง และลุ่ มน้ า น่ า นคื อ 0.01-0.50 เมตรซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว ง
https://www.thairath.co.th/content/190645[15 พฤษภาคม
ความรุนแรงปานกลาง อาจท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อสิ่ง
2563]
ปลูกสร้าง แต่ไม่มีการสูญเสียชีวิต แต่ก็จะมีบางพืนที่บริเวณรอบลุ่มน้าที่มี
[7] จุฑามาศ ดิษฐ์ทอง และเมธิณี สุภหัสดิ์, การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง
ความลึกอยู่ในช่วง มากกว่า 1.50 เมตรขึนไปซึ่งอยู่ในความรุนแรงระดับ
iRIC เพื่อนศึกษามหาอุทกภัยในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างปี
รุนแรงมากซึ่งอาจท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
2554 กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดอ่างทอง, การประชุมวิชาการ
มากกว่าระดับความรุนแรงปานกลาง และเป็นอันตรายต่อชีวิต
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, อุดรธานี, 10-12 กรกฏาคม
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบจ้ า ลอง 2 มิ ติ ในโปรแกรม iRIC
2562
(Nays2D Flood) และท้าการสร้างแผนที่น้าท่วม เพื่อศึกษารูปแบบการไหล
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[8] กนกวรรณ แท่นนอก, การประยุกต์ใช้โปรแกรม iRIC เพื่อศึกษา
พื้นที่น้าท่วมจากมหาอุทกภัยปี 2554 : กรณีศึกษาลุ่มน้้า
เจ้าพระยาตอนล่าง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 10, พัทยา, ชลบุรี, 2-4 พฤษภาคน 2548, หน้า1311-1312.
[9] ไทยรัฐออนไลน์, 2554, แกะรอย5 พายุมัจจุราช ธรรมชาติเอาคืน
[Online], Available:
https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/209612[9
เมษายน 2563]
[10] Mthai, 2554, น้าท่วมนครสวรรค์ เกาะติดข่าวน้าท่วมนครสวรรค์
2554[Online], Available: https://news.mthai.com/generalnews/134232.html
[11] Posttoday, 2554, พิษพายุท้านา้ ท่วมอุตรดิตถ์ 4 อ้าเภอ[Online],
Available:
https://www.posttoday.com/social/general/599302
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การประเมินความต้องการใช้น้ากลุ่มที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวงแบบรายพื้นที่
MWA residential water demand estimation by the sub-area analysis
นางสาวสขิลา ลีลาชัย1,* ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า2
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Department of Water Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kesetsart University, Bangkok 10900
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บทคัดย่อ

Abstract

ในการวางแผนการจั ด การน้ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โภคและการ
ออกแบบระบบประปา ต้อ งมี ก ารประเมิ น ความต้ อ งการใช้ น้ าของผู้ พั ก
อาศัยในพืนที่ ปัจจุบันการประปานครหลวงใช้ตัวเลขความต้องการใช้น้าซึ่ง
เป็ น ค่ า เฉลี่ ย 250 ลิ ต รต่ อ คนต่ อ วั น ในการวางแผนและออกแบบ ค่ า
ดังกล่าวนีมีความคลาดเคลื่อนจากพฤติกรรมการใช้น้า จริงของประชากรซึ่ง
เป็นผลจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ฐานะรายได้ ความเป็นอยู่ ลักษณะที่อยู่
อาศัยและการใช้ที่ดิน เป็นต้น การศึกษานีประเมินความต้องการใช้น้าของ
ผู้ใช้น้ากลุ่มที่พักอาศัย (M1) ในพืนที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง
โดยวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้น้าจากฐานข้อมูลผู้ใช้น้าของการประปา
นครหลวงย้ อ นหลั ง 7 ปี (ปี พ.ศ. 2555 - 2561) จ้ าแนกเป็ น รายเขต/
อ้ าเภอ พร้อ มทั งศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์แ ละองค์ ป ระกอบระหว่ างจ้ า นวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ลักษณะอสังหาริมทรัพย์ (แนวดิ่ง/แนวราบ)
ในพื นที่ และจ้ านวนประชากรแฝงในรูป แบบของแรงงานธุ ร กิ จ บริก าร
จ้ า นวน 62 พื นที่ (กรุ ง เทพมหานคร 50 เขต จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 6
อ้าเภอ และจังหวัดนนทบุรี 6 อ้าเภอ) ทังนี การศึกษานีแบ่งพืนที่อยู่อาศัย
ออกเป็ น 6 กลุ่ม คื อ กลุ่มที่ 1 พืนที่ เมืองเก่าที่ยังคงสภาพเดิม กลุ่มที่ 2
พืนที่ธุรกิจการค้าและที่พักแนวดิ่ง กลุ่ มที่ 3 พืนที่พักอาศัยแนวราบขนาด
เล็ก กลุ่มที่ 4 พื นที่พักอาศัยแนวราบขนาดกลาง กลุ่มที่ 5 พืนที่พักอาศัย
แนวราบขนาดใหญ่ และกลุ่มที่ 6 พืนที่อุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า
อัตราการใช้น้าเฉลี่ยของกลุ่มที่พักอาศัยในพืนที่รับผิดชอบของการประปา
นครหลวงอยู่ในช่วง 125 – 263 ลิตรต่อคนต่อวัน โดยกลุ่มที่ 1 มีความ
ต้ อ งการใช้ น้ า ต่้ า ที่ สุ ด เท่ า กั บ 125 ลิ ต รต่ อ คนต่ อ วั น กลุ่ ม ที่ 5 มี ค วาม
ต้องการใช้น้าสูงสุดเท่ากับ 263 ลิตรต่อคนต่อวัน นอกจากนี ยังพบว่า กลุ่ม
ที่ 3 พืนที่พักอาศัยแนวราบขนาดเล็กซึ่งครอบคลุมพืนที่เขตคลองสามวา
อ้าเภอบางใหญ่ และอ้าเภอบางบัวทอง มีอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มผู้ใช้
น้ามากที่สุด ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการใช้น้าในอนาคตในปริมาณมาก
เกินกว่าที่การประปานครหลวงเคยคาดการณ์ ไว้ในอดีต ผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้น้าเชิงพืนที่ย่อยซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาของ
เมื อ งในการศึ ก ษานี จะสนั บ สนุ น ให้ ก ารวางแผนการจั ด การน้ า เพื่ อ การ
อุปโภคบริโภคมีความถูกต้องยิ่งขึน

The estimation of residential water demand is the essential
part for water supply management and planning. Currently,
the Metropolitan Waterworks Authority (MWA) applies the
average water demand of 250 l/cap/day for the planning and
design. This value is inaccurate from the actual water use
behavior of the population, which is a result of various factors
such as income status, living conditions, housing characteristics
and land use. etc. Thus, this study assesses MWA water
demand of residential water users (M1) by analyzing the water
consumption data based on the 7-year recoded water user
database (2012 - 2018). The estimation has been classified by
area / district, with the concerns of the numbers of registered
population, property (vertical / horizontal) and the latent
populations in the form of service business labor in 62 areas
( 50 in Bangkok , 6 in Samut Prakan and 6 in Nonthaburi ) .
The residential users is divided into 6 groups, which are
Group.1 : the old town area, Group.2 : business areas and
vertical accommodations, Group.3 : small horizontal residential
areas, Group.4 : medium-sized residential areas, Group.5 : largesized low-rise residential areas and Group.6 : industrial areas.
The results show that the average water consumption rate of
the residential groups of MWA is 125 - 263 l/cap/day; in which
the lowest and highest water demands are found in Group.1
and Group.5, respectively. In addition, Group.3 : a small
horizontal residential area which covers Khlong Sam Wa , Bang
Yai and Bang Bua Thong districts has the greatest growth rate
of the water user. This may affect the excess of future water
demand that MWA had previously predicted. The results of the
analysis of sub-spatial water usage behavior which are in line
with the urban development model will support the water
management planning for consumption to be more accurate.

ค้าส้าคัญ : น้าประปา, ความต้องการใช้น้า, ที่พักอาศัย, การประปานคร
หลวง

Keywords: Water Supply, Water Demand, Residential Water
demand, Metropolitan Waterworks Authority
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1. บทน้า
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ของ
กระทรวงมหาดไทย มี ภ ารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบ ในการจั ด หา
น้ า ดิ บ และผลิ ต น้ า ประปาเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โภคให้ เพี ย งพอต่ อ ความ
ต้ อ งการทั งในปั จ จุ บั น และอนาคตของผู้ ใช้ น้ าในพื นที่ ก รุง เทพมหานคร
สมุทรปราการ และนนทบุรี คิดเป็นพืนที่รับ ผิดชอบรวมประมาณ 3,195
ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน กปน. ได้ด้าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน
ตามแผนแม่บทระยะยาว ฉบับ พ.ศ. 2533 (ครอบคลุมระยะเวลา 30 ปี)
โดยมี ก ารทบทวนปริ ม าณการใช้ น้ า ในภาพรวมของพื นที่ และก้ า หนด
ขอบเขตการพัฒ นาโครงสร้างพืนฐานให้สอดรั บ กับ สถานการณ์ และการ
พัฒนาเมือง ณ เวลาต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมทังการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค อาทิ การก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสี
เขี ย ว รถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง และรถไฟฟ้ า สายสี น้ า เงิ น ซึ่ ง ท้ า ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปอย่างมาก เกิดย่านธุรกิจใหม่ๆ รวมทัง
การเพิ่มจ้านวนของอาคารส้านักงานและที่พักอาศัยในลักษณะแนวดิ่ง ทังที่
อยู่ ใจกลางเมื อ ง และพื นที่ ช านเมื อ ง เหล่ านี ล้ วนส่ง ผลต่ อ ตั วเลขความ
ต้องการใช้น้าที่ต่างไปจากอดีต จากสถิติน้าจ้าหน่ายในช่วงปี 2550 – 2561
พบว่าอัตราเติบโต (Compound Annual Growth Rate ,CAGR) ของน้า
จ้าหน่ายเฉลี่ย ทังหมดประมาณร้อยละ 1.4 ต่อปี ในขณะที่อัตราการเพิ่ม
ของปริมาณน้าจ้าหน่ายในพืนที่ชานเมือง เช่น พืนที่นนทบุรีทางฝั่งตะวันตก
ตอนบน (อ้าเภอบางกรวย อ้าเภอบางใหญ่ และอ้า เภอบางบัวทอง) และ
พืนที่กรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออก (เขตสายไหม เขตประเวศ และเขต
มีนบุรี) มีอัตราการเติบโต (CAGR) ของปริมาณน้าจ้าหน่ายเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 4.2 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่ าเฉลี่ยในภาพรวม ทั งนี จากข้ อมูลเบื องต้น
พบว่า ในการวางแผนและออกแบบระบบส่งน้าของ กปน. นัน ได้ประเมิน
ความต้องการใช้น้าในลักษณะของผู้พักอาศั ย โดยใช้ค่ าความต้องการน้า
เฉลี่ย 250 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งค่าดังกล่าวนีอาจไม่สะท้อนถึงความต้องการ
ใช้น้าแท้จริงในปั จจุบั น การประเมินด้วยตัวเลขที่ไม่เป็ นจริง นอกจากจะ
ส่งผลต่อการวางแผนในภาพรวมที่คลาดเคลื่ อนแล้ว ยังไม่อาจน้าไปสู่การ
วางแผนเพื่อการให้บริการและยกระดับความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้าในเชิงพืนที่
ได้อีกด้วย
การศึกษานีจึงมีวัตถุป ระสงค์ในการประเมินความต้องการใช้น้าของ
ผู้ใช้น้าประเภทที่พักอาศัยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้าที่ มีสัดส่วนการใช้น้ามากที่สุด
ในพืนที่รับ ผิดชอบของการประปานครหลวง ซึ่ งประกอบด้วย 62 พื นที่
กล่าวคือ อยู่ในกรุงเทพมหานคร 50 เขต จังหวัดสมุทรปราการ 6 อ้าเภอ
และจังหวัดนนทบุรี 6 อ้าเภอ โดยเป็นการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้าทัง
ในภาพรวมและรายพืนที่ย่อย ที่ค้านึงถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
วิถี ชี วิต ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามบริบ ททางสั งคมและเศรษฐกิ จ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการ รวมทังการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานของ กปน. ให้ สอดคล้อ งกับ ความเป็ น จริงที่ เกิดขึ นใน
ปัจจุบัน

2. ข้อมูลและสภาพพื้นที่ศึกษา
2.1 ข้อมูลการใช้น้าและการแบ่งประเภทผู้ใช้น้าของการประปานครหลวง
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การประปานครหลวงมี โรงงานผลิ ต น้ า 4 แห่ ง คื อ โรงงานผลิ ต น้ า
บางเขน โรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน้าสามเสน และโรงงานผลิต
น้าธนบุรี มีก้าลังการผลิตรวมสูงสุดประมาณ 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(การประปานครหลวง, 2562) โดยมีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ใน
พืนที่รับผิดชอบรวมประมาณ 8.2 ล้านคน (กรมการปกครอง, 2561) แบ่ง
พื นที่ ในการบริห ารจัด การเป็ น สองพื นที่ ห ลั ก คื อ พื นที่ ฝั่งตะวัน ออกของ
แม่ น้ าเจ้าพระยาและพื นที่ ฝั่งตะวัน ตกของแม่ น้ าเจ้าพระยา โดยพื นที่ ฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยามีโรงงานผลิตน้าหลัก คื อ โรงงานผลิตน้า
บางเขนและโรงงานผลิตน้าสามเสน ใช้น้าดิบจากแม่น้าเจ้าพระยา รับน้าจาก
สถานีสูบน้าดิบส้าแล และพืนที่ฝั่งตะวันตกมีโรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์และ
โรงงานผลิตน้าธนบุ รี โดยโรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ ใช้น้าดิบจากลุ่มน้าแม่
กลองซึ่งรับน้าดิบจากเขื่อนแม่กลอง ส่วนโรงงานผลิตน้าธนบุรีรับน้าดิบจาก
คลองประปาฝั่งตะวันตกผ่ านสถานีสูบน้าดิบ บางซื่อ โดยน้าประปาที่ผ่าน
กระบวนการผลิต แล้วจะถูกสูบส่งเข้าสู่สถานีสูบ จ่ายน้า ซึ่งมีหน้าที่ สูบจ่าย
น้าประปาเข้าสู่ระบบโครงข่ายท่อประปาเพื่อให้บริการประชาชนในพืนที่
ทังนี กปน. แบ่งกลุ่มผู้ใช้น้าออกเป็ น 8 กลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย
กลุ่ม M1 ผู้ใช้น้าประเภทที่พักอาศัย
กลุ่ม M2 ผู้ใช้น้าประเภทธุรกิจ
กลุ่ม M3 ผู้ใชน้าประเภทอุตสาหกรรม
กลุ่ม M4 ผู้ใช้น้าประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์การค้า ตลาด
กลุ่ม M5 ผู้ใช้น้าประเภทสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ
กลุ่ม M6 ผู้ใช้น้าประเภทโรงเรียน มหาวิทยาลัย
กลุ่ม M7 ผู้ใช้น้าประเภทก่อสร้างชั่วคราว
กลุ่ม M8 การใช้น้าของการประปานครหลวง
จากข้อมูลปีงบประมาณ 2561 พบว่า สัดส่วนการใช้น้าหลักของ กปน.
เป็ นการใช้น้าประเภทที่พั กอาศัย (M1) คิดเป็ นประมาณร้อยละ 51 และ
ล้าดับรองลงมาคือผู้ใช้น้าประเภทธุรกิจ (M2) ดังแสดงใน ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สัดส่วนการใช้น้าของผู้ใช้น้าประเภทต่าง ๆ

จากข้ อ มู ล จ้ า นวนผู้ ใช้ น้ า และปริ ม าณการใช้ น้ า ของกลุ่ ม ที่ พั ก อาศั ย
พบว่า กปน. เก็บข้อมูลผู้ใช้น้าเป็นรายมาตรวัดน้า (Connection) โดยช่วง
ปีงบประมาณ 2555 - 2561 มีจ้านวนผู้ใช้น้าเพิ่มขึนจากผู้ใช้น้าจ้านวน 1.64
ล้านราย (ปี 2555) เป็นจ้านวน 1.93 ล้านราย (ปี 2561) คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 3.29 และมีปริมาณการใช้น้าเพิ่มขึนจาก 1.64 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน (ปี 2555) เป็น 1.86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ปี 2561) คิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 2.58 ดังแสดงใน ภาพที่ 2 โดยยังคงมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสังเกตได้จากยังคงมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพืนที่
อีกเป็นจ้านวนมาก
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ภาพที่ 2 สถิติจ้านวนผู้ใช้น้าและปริมาณการใช้น้ากลุ่มที่พักอาศัย

2.2 ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์
การศึ กษานี ได้รวบรวมข้ อมูลจ้านวนประชากร และ ครัวเรือนตาม
ทะเบียนราษฎร์ ที่มีการเผยแพร่และจัดท้าโดยส้านักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครองช่ ว งปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2561 โดยด้ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจ้านวนประชากรในระดับย่อยรายต้าบล จากข้อมูลดัง กล่าว
พบว่า ในภาพรวมจ้านวนประชากรในพืนที่น นทบุ รี และสมุท รปราการ
ยั ง คงมี อั ต ราการเพิ่ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณ ะที่ ภ าพรวมของพื นที่
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่หรือลดลงเล็กน้อย โดยประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์รวมในพืนที่เพิ่มขึนจาก 7.91 ล้านคนในปี พ.ศ. 2551
เป็น 8.24 ล้านคนในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นอัตราการเพิ่มของประชากรใน
พืนที่โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.41 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 จ้านวนครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2561)
หน่วย : ล้านครัวเรือน
ปี พ.ศ.

ตารางที่ 1 จ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง, 2561)
หน่วย : ล้านคน

2551

กรุงเทพมหานคร
2.264

สมุทรปราการ
0.480

นนทบุรี
0.492

รวม
3.236

2552

2.334

0.497

0.507

3.338

2553

2.401

0.514

0.525

3.440

2554

2.46

0.532

0.539

3.531

2555

2.523

0.549

0.562

3.634

2556

2.594

0.571

0.578

3.743

2557

2.672

0.594

0.602

3.868

2558

2.754

0.608

0.629

3.991

ปี พ.ศ.

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

นนทบุรี

รวม

2559

2.817

0.634

0.649

4.100

2551

5.711

1.147

1.053

7.911

2560

2.887

0.656

0.668

4.211

2552

5.703

1.164

1.078

7.945

2561

2.960

0.675

0.689

4.324

2553

5.701

1.185

1.102

7.988

2554

5.675

1.203

1.123

8.001

2555

5.674

1.223

1.142

8.039

2556

5.686

1.242

1.156

8.084

2557

5.692

1.262

1.174

8.128

2558

5.696

1.279

1.194

8.169

2559

5.687

1.294

1.212

8.193

2560

5.682

1.311

1.230

8.223

2561

5.677

1.327

1.236

8.240

3. วิธีการศึกษา

ในขณะที่จ้านวนครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึนทังสามพืนที่ โดยเพิ่มขึน
จาก 3.23 ล้านครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2251 เป็น 4.32 ล้านครัวเรือน ในปี
พ.ศ. 2561 คิดเป็นอัตราการเพิ่มของครัวเรือนในพืนที่โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 2.94 ดังแสดงใน ตารางที่ 2

การศึกษานีประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินจ้านวนประชากร
ในอนาคต การประเมิน ความต้องการใช้น้ าเฉลี่ย และการประเมิ นความ
ต้องการใช้น้าในอนาคตของกลุ่มที่พักอาศัย โดยอาศัยหลักการทางสถิติเพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะพืนฐานของข้อมูล พร้อมทังแนวโน้มการเจริญเติบโตของ
จ้านวนประชากรและความต้องการใช้น้า การประเมินคุณภาพในเชิงพืนที่
โดยมีขันตอน ดังแสดงในภาพที่ 3
ข้ อมู ล ที่ ใช้ในการศึ กษาวิเคราะห์ รวบรวมจากหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อ ง
ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้น้าและจ้านวนผู้ใช้น้า เก็บรวมรวมจากฐานข้อมูล
ระบบผู้ใช้น้าของ กปน. ปี พ.ศ. 2555 – 2561 ข้อมูลสถิติจ้านวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2555 –
2561 และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
ข้อมูลแรงงานในพืนที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี เป็นต้น
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4. ผลการศึกษา
ฐานข้อมูลผู้ใช้น้า

การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้า
เชิงพืนที่ 1x1 ตร.กม.
กลุ่มที่พักอาศัย

4.1 การวิเคราะห์อัตราการใช้น้าต่อคน (Per Capita)
ด้วยลักษณะการเก็บข้อมูลของ กปน. เป็นข้อมูลปริมาณการใช้น้าต่อ
รายมาตรวัด น้ า (Connection) การวิเคราะห์ อั ต ราการใช้น้ าต่ อ คน (Per
Capita) จึ ง มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาปริ ม าณน้ า และข้ อ มู ล จ้ า นวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (รายอ้าเภอ) มากระจายลงบนพืนที่ย่อยขนาด
1x1 ตารางกิ โ ลเมตร เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณการใช้ น้ า เฉลี่ ย ต่ อ คนในพื นที่
รับ ผิ ด ชอบของ กปน. ซึ่ งสามารถสรุป ภาพรวมรายจังหวัด ได้ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
จ้านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์

การวิเคราะห์อัตราการ
ใช้น้าเฉลี่ย
ลิตร/คน/วัน

การคาดการณ์
จ้านวนประชากรในอนาคต

ตารางที่ 3 อัตราการใช้น้าเฉลี่ย (ลิตรต่อคนต่อวัน) ของการประปานครหลวง
กรุงเทพมหานคร

ค่าเฉลี่ย
(ลิตร/คน/วัน)
215.45

ค่าต่้าสุด – สูงสุด
(ลิตร/คน/วัน)
93.37 – 311.08

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
53.64

สมุทรปราการ

223.23

102.89 – 289.80

62.46

นนทบุรี

218.75

189.17 – 269.35

34.30

เฉลี่ยทังพืนที่

216.52

93.37 – 311.08

52.28

จังหวัด
อัตราการใช้น้าเฉลี่ย
ลิตร/คน/วัน

จ้านวนประชากร
ในอนาคตถึงปี พ.ศ. 2580

การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้า
ในอนาคตกลุ่มที่พักอาศัย

ภาพที่ 3 ขันตอนการศึกษา

3.1 การคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต
การศึ ก ษานี คาดการณ์ จ้ า นวนประชากรในอนาคตโดยวิ ธี ก ารทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Method) ด้วยวิธีต่อเนื่อง (Exponential) ซึ่ง
เป็ นการวิเคราะห์โดยอาศั ยสมมติฐานว่าประชากรเพิ่มในลักษณะทวีคู ณ
เช่นเดียวกับวิธีเรขาคณิตแต่ มีการทวีคูณทุก ๆ ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะ
อยู่ในรูปของสมการเอ็กซ์โพเนนเชียล ดังแสดงในสมการที่ (1)
(1)
โดยใช้ ข้ อ มู ล จ้ า น วน ป ระชากรตามท ะเบี ยน ราษ ฎ ร์ ใน ช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2561 เป็ น ข้ อ มู ล พื นฐานในการศึ ก ษา ก้ าหนดให้
Pt คือ จ้านวนประชากร ณ ปีที่คาดการณ์ , P0 คือ จ้านวนประชากร ณ
ปีฐาน และ R คือ อัตราการเจริญเติบโต (เพิ่ม/ลด) พิจารณาจากสถิติการ
เปลี่ยนแปลงของจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ช่วงปี พ.ศ. 2551 –
พ.ศ. 2561 (เพิ่ม/ลด) รายเขต/อ้าเภอ
3.2 การวิเคราะห์อัตราการใช้น้าเฉลี่ย (ลิตรต่อคนต่อวัน)
การพิ จ ารณาปริม าณความต้ อ งการใช้ น้ า ลิ ต รต่ อ คนต่ อ วัน เฉลี่ ย ใช้
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ากลุ่มครัวเรือน (M1) จากระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้าของ
กปน. (CIS) หารด้วยจ้านวนประชากรตามทะเบี ยนราษฎร์ในช่วง ปี พ.ศ.
2555 - พ.ศ. 2561 (กรมการปกครอง) โดยวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลลักษณะ
การใช้ที่ดิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลจ้านวนแรงงานแฝงรายเขต/
อ้าเภอ

การศึกษาพบว่าพืนที่ที่มีอัตราการใช้น้าต่้า กว่า 100 ลิตรต่อคนต่อวัน
ได้ แ ก่ เข ต ป้ อ ม ป ราบ ศั ต รู พ่ าย (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร) เข ต บ างรั ก
(กรุงเทพมหานคร) และอ้าเภอไทรน้อย(นนทบุรี) และพืนที่ที่ใช้น้าสูงกว่า
250 ลิตรต่อคนต่อวัน ได้แก่ เขตวังทองหลาง(กรุงเทพมหานคร) เขตสวน
หลวง (กรุงเทพมหานคร) เขตวัฒ นา(กรุงเทพมหานคร) เขตพระโขนง
(กรุ ง เทพมหานคร) เขตประเวศ (กรุ ง เทพมหานคร) อ้ า เภอบางกรวย
(นนทบุรี) และอ้าเภอบางพลี (สมุทรปราการ) และเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่
ส่งผลท้าให้ในแต่ละพืนที่มีอัตราการใช้น้าที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาตาม
ลักษณะทางกายภาพเพิ่มเติม ได้แก่
1) ลักษณะชุมชนเดิม พืนที่ไม่มีการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่
ยังคงเป็นสภาพพืนที่ดังเดิม ประกอบด้วยพืนที่เขตเมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
2) จ้านวนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในพืนที่เขต/อ้าเภอ
โครงการอสังหาริมทรัพ ย์ แนวราบขนาดเล็ก (มูลค่ าต่้ากว่า 5 ล้านบาท)
โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบขนาดกลาง (มูลค่า 5 - 20 ล้านบาท)
โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบขนาดใหญ่ (มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท)
3) จ้านวนอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง ในพืนที่เขต/อ้าเภอ
4) จ้านวนแรงงานภาคบริการ ในพืนที่เขต/อ้าเภอ
สามารถจ้าแนกพืนทีต่ ามพฤติกรรมการใช้น้า ได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 พืนที่เมืองเก่าที่ยังคงสภาพเดิม
กลุ่มที่ 2 พืนที่ธุรกิจการค้าและที่พักแนวดิ่ง
กลุ่มที่ 3 พืนที่พักอาศัยแนวราบขนาดเล็ก
กลุ่มที่ 4 พืนที่พักอาศัยแนวราบขนาดกลาง
กลุ่มที่ 5 พืนที่พักอาศัยแนวราบขนาดใหญ่
กลุ่มที่ 6 พืนทีพ่ ักอาศัยย่านอุตสาหกรรม
โดยแต่ละกลุ่ม มีความต้องการใช้น้าดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปอัตราการใช้น้าเฉลี่ย (ลิตรต่อคนต่อวัน) ของการประปานครหลวง
กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
เขตเมืองเก่าที่ยังคงสภาพเดิม
กลุ่มที่ 2
เขตธุรกิจการค้า
กลุ่มที่ 3
เขตที่พักอาศัยขนาดเล็ก
กลุ่มที่ 4
เขตที่พักอาศัยขนาดกลาง
กลุ่มที่ 5
เขตพักอาศัยขนาดใหญ่
กลุ่มที่ 6
เขตที่พักอาศัยย่านอุตสาหกรรม

ค่าเฉลี่ย
(ลิตร/คน/วัน)

ค่าต่้าสุด – สูงสุด ส่วนเบีย่ งเบน
(ลิตร/คน/วัน)
มาตรฐาน

124.93

83.47 – 158.62

28.21

198.01

139.36 – 247.05

35.20

227.56

156.91 – 282.11

31.97

220.86

140.85 – 303.55

37.89

262.02

213.55 – 297.98

35.41

162.25

134.33 – 202.51

27.99
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4.2 การคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคตรายจังหวัด
ในการคาดการณ์ จ้ า นวนป ระชากรในอนาคตโดยวิ ธี ต่ อ เนื่ อ ง
(Exponential) พบว่าประชากรในพื นที่ ส่ วนใหญ่ ข องกรุงเทพมหานครมี
แนวโน้มลดลง ยกเว้นพืนที่รอบนอกที่มีแนวโน้มของจ้านวนประชากรเพิ่มขึน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตคันนา
ยาว เขตหนองจอก เขตสายไหม และเขตบางขุ น เที ย น ส้ า หรั บ พื นที่
สมุทรปราการและนนทบุรียังคงมีอัตราการเพิ่มของประชากรในระดับที่สูง
กว่าร้อยละหนึ่ง โดยพืนที่ที่มีอัตราการเพิ่มของจ้านวนประชากรในอัตราที่สูง
ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อ้าเภอบางกรวย อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางบัวทอง
และอ้าเภอไทรน้อย ส้าหรับจังหวัดสมุทรปราการได้แก่ อ้าเภอบางเสาธง
อ้าเภอบางพลี อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ้าเภอบางบ่อ
ผลจากการคาดการณ์จ้านวนประชากรถึง ปี พ.ศ. 2580 พบว่าจ้านวน
ประชากร ณ ปี พ.ศ. 2580 คาดว่ า พื นที่ รั บ ผิ ด ชอบของ กปน. จะมี
ประชากรประมาณ 9.5 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเพิ่มประมาณร้อยละ 0.6
ต่ อ ปี ดั ง แสดงในตารางที่ 5 และแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของจ้ านวน
ประชากรในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี คาดการณ์ โดยวิธี
ต่อเนื่อง(Exponential) ดังแสดงในภาพที่ 5

ค่าเฉลี่ยการใช้น้าในภาพรวมของ กปน. อยู่ระหว่าง 125 -262 ลิตรต่อ
คนต่อวัน เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ และจ้านวน
แรงงานภาคบริการเข้ามาประกอบการวิเคราะห์ พบว่า อัตราการใช้น้าของ
กลุ่มที่พักอาศัยแนวราบ (กลุ่มที่ 3 – กลุ่มที่ 5) มีอัตราการใช้น้าโดยเฉลี่ยสูง
กว่า 220 ลิตรต่อคนต่อวัน โดยอัตราการใช้น้าของกลุ่มที่พักอาศัยแนวราบ
ตารางที่ 5 ผลการคาดการณ์จ้านวนประชากรโดยวิธีต่อเนื่อง (Exponential)
ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 5) มีอัตราการใช้น้าโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 262.02
หน่วย : ล้านคน
ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งสูงกว่าพืนที่เขตที่เป็นอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่งหรือพืนที่
ปี พ.ศ. กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นนทบุรี
รวม
ธุรกิจการค้า (กลุ่มที่ 2) ที่มีอัตราการใช้น้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 198 ลิตรต่อคนต่อ
2561
5.676
1.326
1.236
8.239
วัน สาเหตุที่การใช้น้าเฉลี่ ยต่อวันที่แตกต่างกันเกิดจาก ลักษณะที่พักอาศัย
2565
5.692
1.409
1.324
8.426
เช่น ลักษณะของที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) พืนที่
ส่วนกลางภายในที่พักอาศัย พืนที่สวน สระว่ายน้าส่วนตัว ขนาดพืนที่ใช้สอย
2570
5.734
1.526
1.447
8.707
ของบ้าน สิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ และรูปแบบการใช้ชีวิตภายในชุมชน
2575
5.801
1.658
1.586
9.047
เมือง โดยสามารถแสดงขอบเขตพืนที่ทัง 6 กลุ่ม ได้ดังภาพที่ 4
2580
5.896
1.809
1.745
9.451

ภาพที่ 5 (ก.) ประชากรคาดการณ์พืนที่กรุงเทพมหานครโดยวิธีต่อเนื่อง

ภาพที่ 4 การจ้าแนกพืนที่ตามพฤติกรรมการใช้น้าได้ 6 กลุ่ม
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ภาพที่ 5 (ข.) ประชากรคาดการณ์พืนที่จังหวัดนนทบุรีโดยวิธีต่อเนื่อง

ภาพที่ 5 (ค.) ประชากรคาดการณ์พืนที่จังหวัดสมุทรปราการโดยวิธีต่อเนื่อง

4.3 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากรและการใช้น้า
การวิเคราะห์คาดการณ์ความต้องการใช้น้า ช่วงปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2580 พบว่ากลุ่มพืนที่ที่มีการเจริญเติบโตในเชิงประชากรสูงสุด คือ กลุ่มที่ 3 เขต
ที่พักอาศัยแนวราบขนาดเล็ก ประกอบด้วยพืนที่เขตคลองสามวา (กรุงเทพมหานคร) อ้าเภอบางใหญ่ (นนทบุรี) และอ้าเภอบางบัวทอง (นนทบุรี) โดยมี
การเติบโตของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 51.87 และกลุ่มที่ 6 เขตพืนที่พักอาศัยย่านอุตสาหกรรม ประกอบด้วยพืนที่เขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) อ้าเภอ
พระประแดง (สมุทรปราการ) และ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (สมุทรปราการ) โดยมีการเติบโตของประชากร ร้อยละ 40.94 ดังแสดงใน ภาพที่ 6 ซึ่งทังสอง
กลุ่มนี เป็นเขต/อ้าเภอ ที่มกี ารเจริญเติบโตและขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ในเขตพืนที่ชานเมือง

ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตในเชิงของประชากร

ทังนีพบพืนที่ที่มีการเติบโตของประชากรในเชิงลบซึ่งมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พืนที่เมืองเก่าที่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย
พืนที่เขตสัมพันธวงศ์ (กรุงเทพมหานคร) เขตธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) และ
เขตบางกอกน้อย (กรุงเทพมหานคร) โดยมีประชากรลดลงจากเดิ มร้อยละ
20.80 และกลุ่มที่ 2 พืนที่เขตธุรกิจการค้า ประกอบด้วยพืนที่ เขตปทุมวัน
(กรุ งเทพมหานคร) เขตคลองเตย (กรุง เทพมหานคร) และเขตบางพลั ด
(กรุงเทพมหานคร) โดยประชากรลดลงจากเดิมร้อยละ 16.14

ส้าหรับกลุ่มที่มีการเพิ่มขึนของปริมาณการใช้น้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มที่ 3
ประกอบด้วยพืนที่อ้าเภอบางใหญ่ (นนทบุ รี) อ้าเภอบางกรวย (นนทบุ รี)
อ้ า เภอบางบั ว ทอง (นนทบุ รี) เขตคลองสามวา (กรุง เทพมหานคร) โดย
ภาพที่ 7 แสดงการเจริญ เติบ โตของความต้องการใช้น้าเชิงพืนที่ย่อยของ
กลุ่มที่ 3 ช่วง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2580 และกลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยพืนที่
อ้ า เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ (สมุ ท รปราการ) อ้ า เภอพระประแดง
(สมุทรปราการ) อ้าเภอบางเสาธง (สมุทรปราการ) และเขตบางขุ นเทียน
(กรุงเทพมหานคร) โดย ภาพที่ 8 แสดงการเจริญเติบโตของความต้องการใช้
น้าเชิงพืนที่ย่อยของกลุ่มที่ 6 ช่วง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2580
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5. บทสรุป
จากการศึ กษาเพื่อประเมินความต้องการใช้น้าของผู้ใช้น้ากลุ่มที่พั ก
อาศัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้น้าสูงที่สุดของการประปานครหลวงซึ่ง
ให้บ ริการครอบคลุมพืนที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุ รี
พบว่า มีความต้องการน้าเฉลี่ย 125 - 263 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งเมื่อจ้าแนก
พืนที่ตามพฤติกรรมการใช้น้า สามารถจ้าแนกได้เป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
ความต้องการใช้น้าแตกต่างกัน ดังนี
กลุ่มที่ 1 พืนที่เขตเมืองเก่าที่ยังคงสภาพเดิม มีความต้องการใช้น้าเฉลี่ย
ต่้าสุด อยู่ทปี่ ระมาณ 125 ลิตรต่อคนต่อวัน
กลุ่มที่ 2 พืนที่ธุรกิจการค้า ครอบคลุมพืนที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
ลักษณะที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง (คอนโดมิเนียม) มี
ความต้องการใช้น้าเฉลี่ย อยู่ทปี่ ระมาณ 198 ลิตรต่อคนต่อวัน
กลุ่มที่ 3 พืนที่เขตที่พักอาศัยแนวราบขนาดเล็ก ครอบคลุมพืนที่เขต
คลองสามวา (กรุงเทพมหานคร) อ้าเภอบางใหญ่ (นนทบุรี) และอ้าเภอบาง
บัวทอง (นนทบุรี) มีความต้องการใช้น้า เฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 228 ลิตรต่อ
คนต่ อ วั น และมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า มากที่ สุ ด จาก
202,922 ราย ในปี พ.ศ.2561 เพิ่มเป็น 308,177 ราย ในปี พ.ศ.2580 คิด
เป็นอัตราเติบโต (CAGR) ประมาณร้อยละ 1.4 ต่อปี
กลุ่มที่ 4 พืนที่เขตที่พักอาศัยแนวราบขนาดกลาง มีความต้องการใช้น้า
เฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 220 ลิตรต่อคนต่อวัน
กลุ่มที่ 5 พืนที่เขตที่พักอาศัยแนวราบขนาดใหญ่ มีความต้องการใช้น้า
เฉลี่ยสูงสุด อยู่ทปี่ ระมาณ 263 ลิตรต่อคนต่อวัน และ
กลุ่มที่ 6 พืนที่พักอาศัยย่านอุตสาหกรรม มีความต้องการใช้น้าเฉลี่ย
อยู่ทปี่ ระมาณ 163 ลิตรต่อคนต่อวัน

ภาพที่ 7 (ก.) แสดงปริมาณความต้องการใช้น้า ปี พ.ศ. 2561
อ.บางใหญ่ อ.บางกรวยและ
อ.บางบัวทอง

เขตคลองสามวา

ภาพที่ 7 (ข.) แสดงปริมาณความต้องการใช้น้า ปี พ.ศ. 2580 กลุ่มที่ 3

ทั งนี เมื่ อพิ จ ารณาแยกเป็ น รายจั งหวัด สามารถคาดการณ์ ป ริม าณ
ความต้องการใช้น้าในอนาคตรายจังหวัดได้ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คาดการณ์ความต้องการใช้น้ากลุ่มที่พักอาศัย
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
ปี พ.ศ.

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

นนทบุรี

รวม

2561

1.33

0.27

0.25

1.86

2565

1.39

0.31

0.27

1.97

2570

1.40

0.32

0.30

2.02

2575

1.42

0.35

0.32

2.09

2580

1.44

0.37

0.35

2.17

ภาพที่ 8 (ก.) แสดงปริมาณความต้องการใช้น้า ปี พ.ศ. 2561

ภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 แสดงการเจริญเติบโตของความต้องการใช้
น้าครอบคลุมพืนที่รับผิดชอบของการประปานครหลวงทังหมด ในเชิงพืนที่
ย่อยขนาด 1 x 1 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2580ตามล้าดับ

อ.บางเสาธง

เขตบางขุนเทียน

อ.เมืองสมุทรปราการ
และ อ.พระประแดง

ภาพที่ 8 (ข.) แสดงปริมาณความต้องการใช้น้า ปี พ.ศ. 2580 กลุ่มที่ 6
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ภาพที่ 9 แสดงปริมาณความต้องการใช้น้า พ.ศ. 2561

อ.บางใหญ่ อ.บางกรวยและ
อ.บางบัวทอง

เขตคลองสามวา

อ.บางเสาธง

เขตบางขุนเทียน

อ.เมืองสมุทรปราการ และ
อ.พระประแดง

ภาพที่ 10 แสดงปริมาณความต้องการใช้น้า พ.ศ. 2580 (ภาพรวม)
ซึ่งการวิเคราะห์รายพืนที่ ตามภาพที่ 7 8 9 และ 10 แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้น้ าเชิงพื นที่ ย่อย และทิ ศ
ทางการขยายตัวของเมืองซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาของเมือง โดย
พื นที่ ที่ ค วามต้ อ งการน้ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ นอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พืนที่เขตคลองสามวา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ได้แก่ อ้าเภอพระประแดง และในเขตนนทบุรี ได้แก่ อ้าเภอบางใหญ่

ผลการศึกษาความต้องการใช้น้ารายพืนที่ ทังในปัจจุบันและอนาคตนี
แตกต่างจากตัวเลขค่าเฉลี่ยความต้องการใช้น้า 250 ลิตรต่อคนต่อวัน ที่
กปน. ใช้ในการออกแบบและวางแผนมาตลอด เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมการใช้น้าตามบริบทที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องถึงอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่ อ การวางแผนเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ การปรั บ ปรุ ง และการพั ฒ นา
โครงสร้างพืนฐานของ กปน. ทังในภาพรวมและเชิงพืนที่ต่อไป
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การจาลองระบบล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิง ในพื้นที่เฝ้าระวัง
สานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ การประปานครหลวง
Blow off Modeling in District Metering Area
THUNGMAHAMEK Brunch Office
สกุณี พัฒนโภครัตนา1,* สุรชัย ลิปิวัฒนาการ2 และ อดิชยั พรพรหมินทร์3
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บทคัดย่อ

Abstract

การประปานครหลวงได้กาหนดมาตรการในการล้างเส้นท่อในพื้นที่เฝ้า
ระวังอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อแก้ ไขปัญหาน้าประปาขุ่นและค่าคลอรีน
อิสระคงเหลือไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงขอบเขตเส้น
ท่อที่ถูกล้างและระยะเวลาในการเปิ ดหัวดับ เพลิงที่เหมาะสม ดังนั้นการ
จาลองระบบการล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิง สามารถใช้ ในการศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านชลศาสตร์ของกระบวนการดังกล่าว
งานวิจัยนี้ได้ทาการจาลองระบบการล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิงในพื้นที่
เฝ้าระวัง 05-05-05 ของสานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ด้วยแบบจาลอง
คณิตศาสตร์ EPANET โดยได้ทาการวัดแรงดันน้าในพื้นที่เฝ้าระวังทั้งหมด 3
จุดเป็นระยะเวลา 5 วัน และเปิดน้าล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิงเพื่อจาลอง
กระบวนการล้างเส้นท่อ ผลการจาลองระบบการล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิง
สามารถแสดงขอบเขตอิทธิพลของการระบายน้าล้างเส้นท่อที่มีผลกระทบ
ต่อค่าแรงดันน้าที่ลดลง และทาให้ทราบว่าระยะเวลาในการระบายน้าล้าง
เส้นท่อไม่มีผลต่อค่าคลอรีนอิสระคงเหลือแต่เป็นการดึงน้าใหม่เข้ามาในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ปัจจัยที่สาคัญในการล้างเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพ
คือ ความเร็วการไหลในเส้น ท่อ ต้อ งไม่น้อยกว่า 0.91 เมตร/วินาที ตาม
มาตรฐาน AWWA standard ANSI/AWWA C651-14 [1] ซึ่งผลการจาลอง
สามารถแสดงค่า ความเร็ว การไหลในระบบโครงข่ า ยท่อ ทาให้ สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพของการล้างเส้นท่อได้ และสามารถนาแบบจาลองที่
ได้ไปกาหนดแผนการระบายน้าล้างเส้นท่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Metropolitan Waterworks Authority has a regulation to flush
a district metering area at least once a year for solving turbidity
and substandard chlorine concentration problems. However,
there has been no study of the extent of the clean area and
appropriate duration for flushing. Therefore, the modelling of
flushing through a fire hydrant will enable us to understand the
hydraulic nature of such process.
This research modelled a flushing process in a district
metering area 05-05-05 in Thungmahamek branch office by using
EPANET model. We measured pressure at three fire hydrants for
5 days and opened a fire hydrant to simulate a flushing process.
The model results showed low pressure affected area from
flushing and indicated that flushing duration did not affect
chlorine concentration in a long run but rather temporarily
induced a new water into the area. The essential factor in
effective flushing is fluid velocity that must be higher than 0. 91
meter/ second according to AWWA standard ANSI/ AWWA C65114 [ 1] The modelling results showed velocities distribution in
the pipe network which can help in assessment of flushing
effectiveness. The model can be used for an efficient and
appropriate flushing plan.

คาสาคัญ: การล้างเส้นท่อ, โครงข่ายท่อ, น้าประปา

Keywords: flushing, pipe network, potable water
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1. บทนา

2. พื้นที่ศึกษา

ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ใ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย จั ดตั้งเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีความ
รับผิดชอบในการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมุ ท รปราการ และนนทบุ รี มี พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 3,080 ตร.กม.
ประกอบด้ ว ยส านั ก งานประปาสาขาทั้ง หมด 18 แห่ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งาน
ประปาสาขามหาสวัสดิ์ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาสุขสวัสดิ์ สาขาตากสิน สาขา
ทุ่งมหาเมฆ สาขาสุขุมวิท สาขานนทบุรี สาขาบางกอกน้อย สาขาบางเขน
สาขาบางบัวทอง สาขาประชาชื่น สาขาพญาไท สาขาพระโขนง สาขาภาษี
เจริญ สาขามีนบุรี สาขาแม้นศรี และสาขาลาดพร้าว
ในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้าของประชากรในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
ทาให้ระบบท่อประปาของการประปานครหลวงมีระบบที่ซับซ้อ นมากขึ้น
มีการวางท่อประปาและการตัดบรรจบท่อเดิมเกิดขึ้น ทาให้เกิดปัญหาข้อ
ร้อ งเรีย นจากประชาชนเรื่ อ งน้าประปาขุ่ น การประปานครหลวงจึ ง ได้
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับงานระบายน้าล้างเส้นท่อประปาขึ้น
โดยทุกสาขาต้องมีการระบายน้าล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิง อย่างน้อยพื้นที่
เฝ้าระวังละ 1 ครั้ง/ปี ไม่รวมงานระบายน้าจากกิจกรรมต่างๆ เช่น งานตัด
บรรจบ เป็นต้น การระบายน้าล้างเส้นท่อทาขึ้นเพื่อให้ระบบท่อประปาของ
การประปานครหลวงสามารถจ่ายน้าประปาได้อย่างสะอาด และปลอดภัย
ตามแผนงานน้าประปาปลอดภัยของการประปานครหลวง (Water safety
plan) นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเพิ่มระดับคลอรีนอิสระคงเหลือ ในเส้นท่อ
อีกด้วย
อย่ า งไรก็ต ามปั จ จุ บั น การประปานครหลวงยัง ไม่ มี ก ารศึก ษาและ
จาลองพฤติกรรมการไหลและแรงดัน ที่เกิดจากกระบวนการล้างเส้นท่อ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมการไหล แรงดัน และปริมาณ
สารคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบท่อประปาให้ใกล้เคียงกับสภาพจริง โดย
ได้เลือกแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ EPANET Version 2.0 เข้ามาช่วยใน
การวิเคราะห์ เนื่องจากแบบจาลองมีความสามารถในการจาลองสภาพการ
ไหลในระบบท่อ และสภาพการเคลื่อนที่ของสารคลอรีน อิสระคงเหลือใน
ระบบท่อประปา ซึ่งอยู่ในสภาวะการไหลแบบเต็มท่อและแรงดัน โดยใช้
โปรแกรม Arcview GIS Version 10.3 ในการน าข้ อ มู ล จากระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ม าใช้ ง านร่ ว มกั บ EPANET Version 2.0 ท าให้
สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผล ได้หลากหลายมากขึ้น โดยการ
จ าลองระบบล้า งเส้นท่อ นั้นทาให้ เ ราทราบถึ งขอบเขตและอิ ทธิพ ลของ
กระบวนการล้า งเส้นท่อ ว่า ส่งผลต่อ พื้นที่บ ริเวณใดอย่า งไรบ้ า ง และยัง
สามารถนาแบบจาลองดังกล่าวไปใช้ประกอบในการวางแผนการระบายน้า
ล้างเส้นท่ออีกด้วย

สานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 32.8 ตาราง
กิโลเมตร ปัจจุบันมีจานวนผู้ใช้น้ารวมทั้งสิ้น 71,499 ราย โดยแยกเป็นผู้ใช้
น้ารายเล็ก 69,471 ราย ผู้ใช้น้ารายใหญ่ 1,584 ราย และผู้ใช้น้าราชการ
444 ราย ระบบท่อในพื้นที่สาขาทุ่งมหาเมฆประกอบด้วย ท่อประธาน 51
กม. ท่อจ่ายน้า 550 กม. ท่อบริการ 283 กม. พื้นที่การให้บริการของสาขา
ทิศเหนือจรดคลองผดุงกรุงเกษมถนนพระราม 4 ทิศใต้จรดแม่น้าเจ้าพระยา
ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก จ ร ด แ ม่ น้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ท า ง ร ถ ไ ฟ ส า ย
ช่องนนทรี ทิศตะวันตกจรดแม่น้าเจ้าพระยา

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาสานักงานประปาสาขาทุง่ มหาเมฆ

งานวิจัยนี้ได้ทาการจาลองระบบโครงข่ายท่อประปาในพื้นที่เฝ้าระวัง
สานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งได้แก่พื้นที่เฝ้าระวัง 05-05-05 แสดง
ดังรูปที่ 2 ในปัจจุบันมีจานวนผู้ใช้น้าทั้งสิ้น 1,076 ราย ระบบท่อจ่ายน้าใน
พื้นที่เฝ้าระวังดังกล่าวมีความยาว 11,280 เมตร รายละเอียดวัสดุ อายุท่อ
เฉลี่ย และความยาวรวมของท่อในพื้นที่เฝ้าระวัง แสดงไว้ในตารางที่ 1 มีหัว
ดับเพลิงจานวน 17 ตัว จุดจ่ายน้าเข้าพื้นที่ 1 จุด จากข้อมูลเดือนเมษายน
2563 พบว่ามีปริมาณน้าเข้าในพื้นที่ 51,980.65 ลบ.ม. ปริมาณน้าจาหน่าย
48,805 ลบ.ม. และน้าสูญเสียร้อยละ 6.11
ตารางที่ 1 วั ส ดุ อายุ ท่ อ เฉลี่ ย และความยาวรวมของท่ อ ในพื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง
05-05-05
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วัสดุ

อายุท่อเฉลี่ย (ปี)

Asphalt Cement (AC)

33

ความยาวรวม
( กิโลเมตร)
0.56

Cast Iron (CI)

18

0.06

Polybutylene (PB)

21

0.2

Poly Vinyl Chlorine (PVC)

18

10.98

STSteel (ST)

27.5

0.05
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แรงดัน ซึ่งอัตราการไหลผ่านรู รั่วแปรผันกับแรงดันที่ตาแหน่ง ของรูนั้ น ๆ
แสดงได้ดังสมการ (1)
(1)

Ql = CHN1

โดยที่ Ql คือ อัตราการไหลรั่ว (ม. 3/วินาที), H คือ แรงดันน้า (ม.),
C คื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ต ราการไหลของ Emitter (Emitter Coefficient)
และ N1 คือ ค่ายกกาลังแรงดันของ Emitter (Emitter Exponent)
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ค่า Emitter Exponent เท่ากับ 0.5

4. ขั้นตอนและวิธีการ

รูปที่ 2 ขอบเขตพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง 05-05-05

3. การทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประปานครหลวงได้ น ามาตรฐาน AWWA C651 มาใช้ เ ป็ น
มาตรฐานในการล้ า งท าความสะอาดฆ่ า เชื้ อ โรคในระบบท่ อ ประปา
ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ไดอธิบายวิธีการในการฆาเชื้อโรคในทอประปาที่กอสราง
วางทอใหม ทอประปาซึ่งอยูในแผนการซอมหรือแผนการบารุงรักษาที่เกิด
การปนเปอนขณะเคลื่อนยาย ทอประปาที่จาเป็ นตองซอมฉุกเฉิ น และ
ท อประปาในสภาพปกติ ที่ พ บการปนเป อนของโคลิ ฟ อร มแบคที เ รี ย
โดยในการล้างระบายเบื้องต้นตามมาตรฐาน ANSI/AWWA C651-14 [1]
ฉบับล่าสุด ในการชะล้างเศษวัสดุต่างๆ ที่ติดอยู่ในเส้นท่อ ต้องมีความเร็ว
การไหลในเส้ น ท่ อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ฟุ ต /วิ น าที หรื อ 0.91 เมตร/วิ น าที
จากงานวิจั ย ศึก ษาแบบจ าลองความเสี่ย งของจุ ลินทรีย์ต่า งๆ เพื่อ ใช้ใน
การประเมินผลกระทบของการชะล้างและฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดความเสี่ย งใน
การปนเปื้ อ น [2] พบว่ า ต้ อ งใช้ ค วามเร็ ว ในการล้ า งเส้ น ท่ อ อย่ า งน้ อ ย
3 ฟุต/วินาที และฆ่าเชื้อ โรคด้วยผลคูณของความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ
คงเหลือกับระยะเวลาสัมผัส (CT) อย่างน้อย 100 มิลลิกรัมนาที/ลิตร ใน
การศึกษานี้จึงได้ทาการจาลองระบบระบายล้า งเส้นท่อ ในพื้นที่เฝ้า ระวัง
(District Metering Area, DMA) ซึ่ ง DMA เป็ น การแบ่ ง ระบบจ่ า ยน้ า
ออกเป็ นพื้นที่ย่อ ยๆ แยกจากกันตามหลัก ชลศาสตร์แ ละติดตั้งมาตรวัด
ปริมาณน้าและแรงดัน บริ เวณจุ ดจ่ า ยน้าเข้ า พื้นที่ เ ฝ้า ระวัง เพื่อ ติดตาม
ตรวจวั ด อั ต ราการไหลและแรงดั น บริ เ วณจุ ด จ่ า ยน้ าเข้ า พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวัง
อย่างต่อเนื่องทาให้ทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลและ
แรงดัน และง่า ยต่อ การวิเคราะห์ ในการจาลองระบบการระบายน้าด้วย
แ บ บ จ า ล อ ง EPANET ส า ม า ร ถ ใ ช้ Emitter function จ า ล อ ง ไ ด้
เนื่ อ งจากมี ส มการสอดคล้ อ งกั บ สมการการไหลรั่ ว โดยที่ Emitter คื อ
ฟั ง ก์ ชั น ที่ สามารถใช้ เพื่ อ จ าลองการไหลผ่า นระบบชลประทานหยดน้า
ระบบสปริงเกอร์ระบบที่มีน้ารั่ว และระบบอื่นๆที่อัตราการไหลแปรผันกับ

ขั้นตอนและวิธีการจาลองระบบการล้างเส้นท่อ ผ่านหัวดับเพลิงในพื้นที่
เฝ้าระวังสานักงานประปาทุ่งมหาเมฆของการประปานครหลวง สามารถ
สรุปได้ดังรูปที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลที่ใช้สาหรับการสร้างแบบจาลอง
1. ข้อมูล Gis ระบบเส้นท่อ
2. ข้อมูลอัตราการไหล
3. ข้อมูลรูปแบบการใช้น้า
4. ข้อมูลการใช้น้าของจุดผู้ใช้น้า

การเก็บข้อมูลภาคสนาม
1. เก็บข้อมูลแรงดันน้า
2. เก็บข้อมูลปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
3. เก็บข้อมูลปริมาณน้าที่ใช้ในการล้างเส้นท่อ

สร้างแบบจาลองโครงข่ายหลัก
การสอบเทียบแบบจาลองโครงข่ายหลัก
1.สอบเทียบแบบจาลองทางด้านชลศาสตร์

สร้างแบบจาลอง Blow Off
การสอบเทียบแบบจาลอง Blow Off
1. สอบเทียบแบบจาลองทางด้านชลศาสตร์

ประยุกต์ใช้แบบจาลอง
รูปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษา
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4.1 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
4.1.1 ข้อมูล GIS ประกอบด้วย โครงข่ายท่อจ่ายน้า จุดจ่ายน้าเข้า
หัวดับเพลิง จุดผู้ใช้น้าและขอบเขตของ DMA แสดงดังรูปที่ 4
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4.1.5 ข้ อ มู ล แรงดั น ภายในพื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง 05-05-05 ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล
การตรวจวัดแรงดันภาคสนามบนหัวดับเพลิงที่กระจายอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง
จานวน 3 จุด โดยทาการติดเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Logger) ไว้ตลอด
24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยทาการเก็บข้อมูลทุกๆ 1 นาที
4.1.6 ข้อมูลปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ปริ ม าณคลอรี นอิ สระคงเหลื อ ตัว แทนในพื้นที่ เ ฝ้า ระวัง โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างน้าจากจุดที่ต่อโดยตรงจากท่อประปาและยังไม่เข้าถังพักน้าของผูใ้ ช้
น้าจานวน 1 จุด บริเวณหัวดับเพลิงที่ทาการล้างเส้นท่อ 1 จุด และจุดจ่าย
น้ าเข้ า พื้ น ที่ ศึ ก ษาจ านวน 1 จุ ด โดยท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ก ๆ 30 นาที
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. และในช่วงเวลาการระบายน้าล้างเส้นท่อ
จะทาการเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที ตั้งแต่เวลา 12.45 น. – 14.10 น.

4.2 กระบวนการล้างเส้นท่อ (Blow Off)
4.2.1 เลือกหัวดับเพลิงที่เหมาะสมสาหรับการล้างเส้นท่อ โดยเลือก
จากหัวดับเพลิงที่อยู่บริเวณปลาย (Dead End)
รูปที่ 4 ข้อมูลโครงข่ายท่อจ่ายน้า จุดจ่ายน้าเข้า หัวดับเพลิง จุดผู้ใช้น้าและ
4.2.2 ทาการต่อสายยางจากหัวดับเพลิงเพื่อระบายน้าทิ้ง หลังจากนั้น
ขอบเขต DMA
ท าการเปิ ด หั ว ดั บ เพลิ ง โดยระยะเวลาในการล้ า งเส้ น ท่ อ ขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า
4.1.2 ข้ อ มูลปริมาณการใช้น้ารายเดือ นของผู้ใ ช้น้าในพื้นที่ เฝ้า ระวั ง ความขุ่ นและปริมาณคลอรีนอิ สระคงเหลือ โดยค่า ความขุ่ นต้อ งไม่เ กิ น
1 เอ็นทียู และปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือไม่ต่ากว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
จากระบบ CIS ของการประปานครหลวง
4.2.3 เก็ บ ปริ ม าณน้ าที่ไ ด้ จ ากการระบายล้า ง พร้ อ มทั้ ง จั บ เวลาใน
4.1.3 ข้อมูลอัตราการไหล (Q) และค่าแรงดัน (H) บริเวณจุดจ่ายน้าเข้า
การระบายน้า เพื่อนาข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการสอบเทียบแบบจาลอง
พื้นที่เฝ้าระวัง (District Meter, DM) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องตรวจวัด
อัตราการไหลและแรงดัน ที่จุดจ่ายน้าเข้าพื้นที่เฝ้าระวัง ผ่านตู้รับส่งสัญญาณ
ระยะไกล ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่บันทึกทุกชั่วโมง โดยมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์ 4.3 การสร้างแบบจ้าลอง
การขึ้นแบบจาลองโครงข่ายระบบท่อจ่ายน้าประปาในการศึกษานี้มี
เมตรต่อชั่วโมงและเมตร ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 2
4.1.4 ข้อมูลอัตราการไหล (Q) ที่ใช้ในการระบายน้าล้างเส้นท่อ ผ่าน ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
4.3.1 ใช้โปรแกรม shp2epa เพื่อทาการแปลงไฟล์ GIS ของโครงข่าย
หัวดับเพลิง โดยทาการเก็บปริมาณน้าที่ใช้ในการ Blow Off พร้อมจับเวลา
ท่อจ่ายน้าและจุดผู้ใช้น้าเป็นไฟล์นามสกุล .inp
4.3.2 นาเข้าไฟล์นามสกุล .inp จากข้อ 4.3.1 ในโปรแกรม Microsoft
ตารางที่ 2 ข้อมูลอัตราการไหลและค่าแรงดันน้าที่จุดน้าจ่ายน้าเข้าพื้นที่เฝ้าะวัง
office excel ที่มีการพัฒนา Macro เพื่อทาการขึ้นโครงข่ายระบบท่อจ่าย
วันที่ 12-16 กันยายน 2562
น้าประปา
อัตราการ
อัตราการ
แรงดันเฉลี่ย
แรงดันเฉลี่ย
4.3.3 น าไฟล์ โ ครงข่ า ยระบบท่ อ จ่ า ยน้ าจากข้ อ 4.3.2 มาเปิ ด ด้ ว ย
ไหลเฉลี่ย
ไหลเฉลี่ย
เวลา
เวลา
(ลบ.ม./ชม.)
(เมตร)
(ลบ.ม./ชม.)
(เมตร)
โปรแกรม EPANET และทาการทดลองรันโปรแกรมเพื่อ แก้ไขโครงข่ า ย
0.00
64.50
1.96
12.00
123.36
3.83
ระบบท่อจ่ายน้าประปาบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ จนสามารถรัน
1.00
62.55
2.10
13.00
116.35
3.91
โปรแกรมได้
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00

64.31
64.08
89.68
139.51
165.74
164.54
162.98
159.85
137.95
126.25

2.20
2.31
3.05
4.87
4.81
4.69
4.80
4.87
3.89
3.71

ที่มา : การประปานครหลวง 2562

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

115.61
118.97
125.24
150.56
151.05
149.23
150.39
150.09
123.93
98.36

3.99
3.96
4.01
4.69
4.76
4.66
4.64
4.83
4.10
3.25

4.4 การสอบเทียบแบบจ้าลองชลศาสตร์ของโครงข่ายหลัก
เมื่ อ ขึ้ น แบบจ าลองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ท าการสอบเที ย บแบบจ าลอง
ทางด้านชลศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้าขายและข้อมูลแรงดันของเดือน
กันยายน 2562 โดยมีขั้นตอนการสอบเทียบดังนี้
4.4.1 ป้ อ นค่ า ปริ ม าณการใช้ น้ าของผู้ ใ ช้ น้ าเข้ า ไปในแบบจ าลอง
ส่ว นปริมาณน้าสูญ เสีย ถู ก นาเข้ า โดยใช้ Emitter function ดังแสดงใน
สมการ(1) โดยใช้ ค่ า Emitter exponent (N1) เท่ า กั บ 0.5 และท าการ
ปรับแก้ค่า Emitter coefficient (C) เพื่อทาให้ปริมาณน้าเข้ารวมเท่ากับ
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ค่าที่วัดได้ที่จุดจ่ายน้าเข้าพื้นที่ โดยสมมุติให้ค่า C ในแบบจาลองเท่ากันทุก
node ของแบบจาลอง
4.4.2 สอบเทียบแรงดันน้าในพื้นที่ศึกษา
โดยทาการปรับแก้สัมประสิทธิ์ความขรุขระท่อ (CHW) เพื่อให้แรงดันใน
แบบจาลองสอดคล้องกับแรงดันที่วัดได้ จริงในสนามที่กระจายอยู่ในพื้นที่
จานวน 3 จุด
4.5 การสอบเทียบแบบจ้าลองการล้างเส้นท่อ
เมื่ อ ท าการสอบเที ย บแบบจ าลองหลั ก เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
น าแบบจ าลองในข้ อ 4.4 มาสร้ า งแบบจ าลองการล้ า งเส้ น ท่ อ และ
ทาการสอบเทียบแบบจาลองโดยใช้ปริมาณน้า (Q) ที่เก็บได้ตอนระบายล้าง
เส้นท่อ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
4.5.1 นาแบบจ าลองโครงข่ า ยหลัก ในข้ อ 4.4 ที่ผ่า นการสอบเทีย บ
เรียบร้อยแล้ว มาทาการจาลองระบบการระบายน้าล้างเส้นท่อ โดยใช้วาล์ว
แทนจุ ด Blow และคาสั่ง simple control ในการควบคุมการเปิด - ปิด
และทาการปรับแก้ค่า Emitter coefficient (C) ที่จุด Blow ให้ได้ปริมาณ
น้ารั่วมีค่าเท่ากับปริมาณน้าที่เก็บได้จากการระบายล้างเส้นท่อ

รูปที่ 6 กราฟการเปรียบเทียบแรงดันที่จุดจ่ายน้าเข้าพื้นที่ ระหว่างแบบจาลองกับ
จุดตรวจวัด

5.2 ผลกระทบทางด้านแรงดันน้า
ผลกระทบทางด้า นแรงดั นน้าของกระบวนการล้า งเส้นท่ อ ต่ อ พื้ น ที่
ข้ า งเคี ย งในพื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวัง ที่ ศึ ก ษาแสดงดั ง รู ป ที่ 7 พบว่ า กระบวนการ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อค่าแรงดันในพื้นที่เฝ้าระวังที่ทาการศึกษา ในบาง
พื้นที่มีค่าแรงดันน้าลดลงจาก 6 เมตร เป็น 5 เมตรและ 4 เมตร

5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการสอบเทียบแบบจ้าลองชลศาสตร์
ผลจากการสอบเทียบแบบจาลองได้ค่า C เท่ากับ 0.006719 ม.2/ชม.
ที่ทาให้ค่าปริมาณน้าที่เข้าพื้นที่ศึกษาในแบบจาลองใกล้เคียงค่าจริงมาก
ที่ สุ ด ดั ง รู ป ที่ 5 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (r) ของอั ต ราการไหล
ที่ จุ ด จ่ า ยน้ าเข้ า พื้ น ที่ ศึ ก ษาระหว่ า งแบบจ าลองกั บ จุ ด ตรวจวั ด เท่ า กั บ
0.9921 ส่ว นการสอบเทีย บแรงดันน้าในพื้นที่ศึก ษาได้ค่า r เฉลี่ย 3 จุ ด
เท่า กับ 0.9723 แสดงตัว อย่า งที่จุ ดวั ดแรงดัน ที่ 1 ดังรูป ที่ 5 และได้ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามขรุ ข ระท่ อ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 117.66 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
แบบจาลองที่ปรับแก้มีความสอดคล้องกับพื้นที่จริง

รูปที่ 7 แรงดันน้าในพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง 05-05-05 ช่วงเวลา 14.00 น. ขณะมี
กระบวนการล้างเส้นท่อ

5.3 ผลการสอบเทียบแบบจ้าลองการล้างเส้นท่อ
ผลการสอบเทียบแบบจาลองการระบายน้าล้างเส้นท่อ ได้ค่า Emitter
coefficient (C) ที่จุดระบาย เท่ากับ 53 ทาให้ปริมาณน้าจากการระบาย
น้ าล้ า งเส้ น ท่ อ ในแบบจ าลองมี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า จริ ง ดั ง รู ป ที่ 8
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของน้าที่ระบายออกผ่านหัวดับเพลิงที่
ศึกษาระหว่างแบบจาลองกับจุดตรวจวัดเท่ากับ 0.6965 และมีค่า Root
Mean Square Error เท่ า กั บ 0.3747 แ สดงให้ เห็ นว่ า แบบจ าลอง
ที่มีการปรับแก้มีความสอดคล้องกับพื้นที่จริง
รูปที่ 5 กราฟการเปรียบเทียบอัตราการไหลที่จุดจ่ายน้าเข้าพื้นที่ ระหว่าง
แบบจาลองกับจุดตรวจวัด
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5.5 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง
น าแบบจ าลองในข้ อ 5.3 มาวิ เ คราะห์ ต่ อ โดยการเพิ่ ม แรงดั น
ทางด้านจุดจ่ายน้าเข้าพื้นที่เพื่อหาค่าความดันน้อยสุดที่ทาให้เกิดความเร็ว
การไหลในเส้นท่อมีค่าไม่น้อยกว่า 0.91 เมตร/วินาที ดังรูปที่ 11 จะเห็นได้
ว่าแรงดันน้าน้อยสุดที่จุดจ่ายน้าเข้าพื้นที่ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 10.5 เมตร

รูปที่ 8 กราฟการเปรียบเทียบปริมาณน้าที่ใช้ในกระบวนการล้างเส้นท่อ ระหว่าง
แบบจาลองกับจุดตรวจวัด

5.4 ความเร็วการไหลและทิศทางการไหล
จากรู ป ที่ 9 กราฟแสดงความสั มพั นธ์ร ะหว่า งความเร็ ว การไหลใน
เส้นท่อในพื้นที่เฝ้าระวังในขณะที่เกิด กระบวนการล้างเส้นท่อในช่วงเวลา
12.45 น. ถึ ง 14.10 น. จ านวน 4 จุ ด แสดงในรูป ที่ 10 โดยจุ ดที่ 1 คือ
บริเวณใกล้กับ จุ ด จ่ า ยน้าเข้ า พื้นที่ และจุ ดที่ 4 คือ บริเวณใกล้กับ จุ ดที่ มี
การระบายน้าล้างเส้นท่อ ความเร็วการไหลสูงสุดที่เกิดขึ้นมีค่าประมาณ
0.28 – 0.68 เมตร/วินาที

รูปที่ 9 ความเร็วการไหลในเส้นท่อขณะเกิดกระบวนการล้างเส้นท่อ 4 เส้นท่อ

รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันทีจ่ ุดจ่ายน้าเข้า และความเร็ว
การไหลในเส้นท่อที่จุดตรวจวัด 3 และ 4

6. สรุป
จากการวิเคราะห์แบบจาลองระบบท่อจ่ายน้าประปาโดยใช้โปรแกรม
EPANET ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ในการจ าลองทางด้ า นชลศาสตร์
ผลการสอบเที ย บสมดุ ล น้ าได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ Emitter coefficient (C)
เท่ า กั บ 0.006719 ม. 2/ชม. ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนการจ าลองน้ าสู ญ เสี ย และ
การสอบเทียบแรงดันได้สัมประสิทธิ์ความขรุขระท่อฮาเซน-วิลเลียม (CHW)
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 117.66 จากการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองการล้ า งเส้นท่อ นั้น
ทาให้ทราบถึงทิศทางการดึงน้าและผลกระทบต่อแรงดัน ซึ่งผลปรากฎว่า
กระบวนการล้ า งเส้ น ท่ อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ แรงดั น ในพื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง ที่
ทาการศึก ษาเพีย ง 1-2 เมตรเท่า นั้น แต่ปั จ จั ย ที่มีผลกระทบต่อ แรงดั น
โดยตรงคือ แรงดัน ณ จุดจ่ายน้าเข้า และการวิเคราะห์ความเร็วการไหลใน
เส้ น ท่ อ ขณะเกิ ด กระบวนการล้ า งเส้น ท่อ พบว่า มี ค่ า อยู่ ที่ 0.28 – 0.68
เมตร/วินาที จากมาตรฐานของ ANSI/AWWA C651-14 [1] และงานวิจัย
ของ Yang 2015 [2] พบว่าความเร็วการไหลที่เพียงพอต่อการชะล้ างสิ่ง
สกปรกและเชื้ อ โรคต่ า งๆ ที่ ติ ด อยู่ ที่ ผิ ว ท่ อ นั้ น ต้ อ งมี ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
3 ฟุต/วินาที หรือ 0.91 เมตร/วินาที จะเห็นได้ว่าในการระบายน้าล้า งเส้น
ท่อในครั้งนี้ ไม่สามารถทาความสะอาดผิวท่อได้จริงเป็นเพียงการระบายน้า
เก่า ที่มีอ ายุน้ามาก และดึงน้าใหม่เข้ าสู่ ระบบเท่านั้น แต่ห ากต้องการให้
การล้ า งเส้ น ท่ อ ในครั้ ง นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสู ญ เสี ย น้ าขายโดยสู ญ เปล่า
ต้ อ งเลื อ กช่ ว งเวลาหรื อ เพิ่ ม แรงดั น ที่ จุ ด จ่ า ยน้ าเข้ า พื้ น ที่ อ ย่ า งน้ อ ย
10.5 เมตร เพื่อทาให้เกิดความเร็วการไหลเพียงพอต่อการระบายน้าล้าง
เส้นท่อ

รูปที่ 10 ตาแหน่งตรวจวัดภายในพื้นที่
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การติดตามและวิเคราะห์ความเค็มรุกตัวด้วยระบบคาดการณ์ความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา
ในช่วงพายุโซนร้อนปาปึก 2562
Monitor and Analyzing Salinity intrusion using Salinity Intrusion Forecast System
in the Chao Phraya River During Tropical Pabuk 2019
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บทคัดย่อ
ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญพายุโซนร้อนปาบึก ที่มี
ความรุนแรงในรอบ 2 ทศวรรษหลังจากพายุไต้ฝุ่นลินดาในปี พ.ศ. 2540
โดยพายุโซนร้อนปาบึกได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง บริเวณอาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็น
อย่ า งมาก แต่ ในขณะเดีย วกัน อิ ท ธิ พ ลของพายุโ ซนร้อ นปาบึ ก ได้ ส่ งผล
กระทบเป็นวงกว้าง ปากแม่น้าเจ้าพระยาเป็นอีกสถานที่ได้รับอิทธิพลของ
คลื่นลมจากพายุโซนร้อนปาบึกส่งผลให้ระดับน้าทะเลสูงขึ้น ทาให้ ความ
เค็ ม จากน้ าทะเลรุก ตัว เข้ า สู่ บ ริเวณสถานี สูบ น้าผลิ ตน้ าประปาของการ
ประปานครหลวง สถาบันสารสนเทศทรัพ ยากรน้า อองคกการมหาชน ได้
ติดตามสถานการณกความเค็มรุกตัวด้วยระบบติดตามและคาดการณกความ
เค็มรุกตัว 7 วันล่วงหน้าในแม่น้าเจ้าพระยา ร่วมกับระบบคาดการณกคลื่น
พายุซัดฝั่งและเตือนภัยล่วงหน้าในอ่ าวไทย อStorm Surge Forecasting
and Early Warning System in The Gulf of Thailand) ผ ล ก า ร
คาดการณกความเค็มรุกตัวช่วงปาบึกล่วงหน้า 1 วัน 2 วัน 3 วัน มีความถูก
ต้องอยู่ที่ 68% 55% และ 50% ผลการคาดการณกความเค็มรุกตัวอยู่ใน
เกณฑก ย อมรั บ ได้ อย่ า งไรก็ ต ามระบบคาดการณก ค วามเค็ ม รุ ก ตั ว แม่ น้ า
เจ้าพระยาเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ด้วยเนื่องจากการบริหารจัด การน้าที่
เปลี่ย นแปลง อี ก ทั้ งความไม่ แ น่ น อนของผลการคาดการณก อ ากาศและ
คาดการณกคลื่นพายุซัดฝั่งล้วนแล้วมีผลกระทบต่อระบบคาดการณกความเค็ม
รุกตัว
คาสาคัญ: ความเค็มรุกตัว, พายุโซนร้อนปาบึก, ระบบคาดการณกความเค็ม
รุกตัว, แม่น้าเจ้าพระยา

Abstract
In 2019s, Thailand has encountered Tropical Storm Pabuk.
Tropical Storm Pabuk is the latest severe storm in the past two
decades since Typhoon Linda in 1997. On the afternoon of 4
January 2019, the storm overcame the Pak Phanang district of

Nakhon Si Thammarat, which affected the southern region of
Thailand. It brought heavy rains and storm surges causing
widespread along gulf of Thailand. Chao Phraya River Mouth is
another place that has been influenced by the wind waves
from the tropical storm Pabuk resulting in rising sea levels. In
the Chao Phraya River, seawater salinity intrusion hits near the
Metropolitan Waterworks Authority (MWA) pumping station,
which provides fresh water for water supply. Hydro-Informatics
Institute (HII) monitored salinity intrusion situation by 7 -day
salinity intrusion forecasting system in Chao Phraya River and
Storm Surge Forecasting and Early Warning System in the Gulf of
Thailand. The accuracy of salinity forecasting 1 day, 2 days and
3 days are 68% 55% 50% , which is still acceptable. However,
the salinity intrusion forecasting system in the Chao Phraya River
is very challenging. Due to the changing water management, the
uncertainty of weather forecasts and storm surge forecasting
have an impact on the salinity intrusion forecasting.
Keywords: Salinity intrusion, Tropical Storm Pabuk, Salinity
Intrusion Forecast System, Chao Phraya river

1. บทน้า
พายุฝนหรือพายุต่าง ๆ โดยนิยามของของพายุ หมายถึง ปริมาณฝนตก
หนัก ส่งผลกระทบให้เกิดน้าท่วม น้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและคลื่น
ซัดฝั่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น พายุโซน
ร้อ นปาบึ ก ส่งผลกระทบทาให้ ป ริมาณฝนตกหนัก ถึ ง 253 มม. ที่จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ทาให้เกิดน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่
นครศรีธรรมราช สุราษฎรกธานี ชุมพรและตรัง พายุโซนร้อนนี้ส่งผลทาให้
ระดั บ น้ าทะเลหนุ น สู ง และคลื่น ซั ด ฝั่ง ที่ บ ริเวณอ าเภอปากพนั ง จั งหวั ด
นครศรี ธ รรมราช แต่ ในขณะเดี ย วกั น อิ ท ธิ พ ลของพายุ โ ซนร้ อ นปาบึ ก
ยังผลให้เกิดระดับน้าทะเลในหนุนสูงบริเวณอ่าวไทย มีผลต่อเนื่องให้เกิด

WRE11-1

2276

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ความเค็มรุกตัวจากปากแม่น้าเจ้าพระยาเข้าสู่สถานีสูบน้าผลิตน้าประปา
ของการประปานครหลวง
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาระบบติดตามและคาดการณกความเค็มรุก
ตัวในแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นระบบปฏิบัติการจาลองความเค็มรุกตัวใน
แม่น้าเจ้าพระยาครอบคลุมทุกน้าขึ้นน้าลง และคลื่นซัดฝั่ง เพื่อนาไปใช้ใน
การติดตามสถานการณกและวิเคราะหกการคาดการณกที่เกิดขึ้นในช่วงพายุโซน
ร้อ นปาบึ ก ซึ่งข้ อ มูลจากระบบคาดการณก นาไปใช้สนับ สนุน ภารกิจ ของ
รัฐบาลในการแจ้งเตือนภัยในการผลิตน้าประปา

2. ระบบคาดการณ์ความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา
ระบบคาดการณก ความเค็ม รุก ตั ว ในแม่น้ าเจ้ า พระยา ประกอบด้ ว ย
แบบจ าลองอุ ท กพลศาสตรก (MIKE11-HD, Hydrodynamic Model) ท า
หน้าที่จาลองการไหลในลาน้า 1 มิติ คานวณอั ตราการไหลและระดับน้า
แบบจ าลองการพั ดพาและการแพร่ก ระจาย อMIKE11-AD, AdvectionDispersion Model) [4] ท าหน้ า ที่ จ าลองการเคลื่ อ นที่ ข องมวลสารใน
ลาน้า 1 มิติ โดยมี 2 ลักษณะ คือ การพัดพา อ Advective Transport)
เป็นการกระบวนการเคลื่อนย้ายของมวลสารจากที่หนึ่ง โดยอิทธิพลการ
ไหล และการแพร่กระจาย อDispersion Transport) เป็นการเคลื่อนที่ของ
มวลสารในลักษณะฟุ้งกระจายทุกทิศทุกทาง เมื่อรวมกับการเคลื่อนที่ของ
ทิศทางการไหลของน้าจะเกิดกระบวนการแพร่กระจาย ในทิศทางการไหล
ของน้า
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ขั้นตอนการทางานของระบบคาดการณกเค็มรุก ตัว จะอยู่ภายใต้ระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (Decision Support System, DSS) [2-3] โดย
แบบจ าลองทั้งหมดจะถู ก เชื่อ มโยงเข้ า กับ ฐานข้ อ มูลและข้ อ มูลตรวจวัด
อั ต โนมั ติ แ บ บ real time ด้ ว ยโป รแก รม MIKE CUSTOMISED บ น
คอมพิ ว เตอรกโ ครงข่ า ยแบบ Client-server ภายใต้ DSS environment
โดยจะมีส่วนเพิ่มเติม คือ ระบบแบบจาลองความเค็มรุกตัว จะนาผลการ
คานวณปริมาณน้าท่า ปริมาณการระบายน้าและระดับน้าจากแบบจาลอง
คาการณกน้าท่วมลุ่มน้าเจ้าพระยา เป็นข้อมูลนาเข้าสู่การจาลองความเค็มรุก
ตัวต่อไป และดังรูป ที่ 2 และนาค่าพารามิเตอรกจากการศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ ย นแปลงระดั บ น้ าทะเลต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรน้ าและ
การเกษตรของแม่น้ าเจ้ า พระยา [4] มาปรับ ปรุงและพั ฒ นาต่อ ยอดให้
เหมาะสมกับระบบคาดการณกความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา
2.2 ขอบเขตแบบจ้าลองความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา
ขอบเขตแบบจ าลองความเค็ ม รุ ก ตั ว ได้ ก าหนดครอบคลุ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสักตั้งแต่
เขื่อนพระรามหกบรรจบแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อยตั้งแต่ประตูระบายน้า
บรมธาตุบรรจบแม่น้าเจ้าพระยา ขอบเขตด้านข้างใช้ข้อมูลการระบายน้า
ตามประตูระบายน้าต่าง ๆ และขอบเขตท้ายน้าใช้ระดับน้าทะเลคาดการณก
ด้วยวิธี Harmonic Analysis ดังรูปที่ 3

2.1 โครงสร้างระบบคาดการณ์ความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา
โครงสร้างระบบคาดการณกความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา ประกอบ
ไปด้ ว ย 4 ส่ ว นหลั ก คื อ 1. แบบจ าลองการคาดการณก ฝ น อRainfall
Forecast Model) 2. แบบจาลองน้าฝน-น้าท่า อRainfall-Runoff Model)
3. แบบจาลองอุทกพลศาสตรก อRiver Model) 4. แบบจาลองการพัดพา
และการแพร่กระจาย อAdvection-Dispersion Model) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างระบบคาดการณกแบบจาลอง
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รูปที่ 2 ขอบเขตแบบจาลองความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา

1

อ.สรรคกบุรี
ปตร.ชัณ สูตร

2.3 ระบบการแสดง ล

แม่น้าเจ้าพระยา

ปตร.บรมธาตุ

ระบบการแสดงผล อBroadcasting) เป็ นการนาเสนอข้อ มูลจากการ
ตรวจวั ด จริ ง และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะหก แ ละคาดการณก จ าก
แบบจาลองความเค็มรุกตัว โดยการจัดเตรียมรูปแบบการนาเสนอจะทางาน
บนระบบ Dashboard ซึ่งสามารถเลือ กข้ อ มูลที่จ ะนาเสนอและก าหนด
รูป แบบการแสดงผลในรูป แบบของ web-based เพื่ อ ให้ ส ะดวกต่อ การ
ติดตามสถานการณก ซึ่งการทางานทั้งหมดรวมถึงการอัพเดทข้อมูลตรวจวัด
ต่าง ๆ จะถูก ตั้งโปรแกรมแบบอัตโนมัติ ทาให้ การนาเสนอข้ อมูลมีความ
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณก

จ.ชัยนาท

C.3
แม่น้าเจ้าพระยา

ปตร.บางระจัน
อ.บางระจัน
ปตร.ยางมณี

อ.ผัก ไห่
ปตร.ผัก ไห่

อ.ท่าวุ้ง

ปตร.คลองบางแก้ว

อ.มหาราช

C.7A
แม่น้าเจ้าพระยา

คลองโ งเ ง C.36

แม่น้าน้อย

ปตร.ลพบุรี

แม่น้าลพบุรี

แม่น้าน้อย

เขื่อนเจ้าพระยา
อ.สรรพยา

C.13

คลองบางบาล C.37
อ.บางบาล

C.35

แม่น้าน้อย

เขื่อนพระรามหก

S.5 แม่น้า าสัก S.26
จ.พระนครศรีอ ยุธยา

อ.บางซ้าย
อ.บางไทร
คลองพระยาบรรลอ C.29A

S.01 วัดโพธิแตงเหนือ
แม่น้าเจ้าพระยา

จ.ปทุมธานี

S.02 วัด ไผ่ล้อ ม

S.03 สาแล
S.04 วัด มะขาม

C.22

จ.นนทบุรี
S.06 สะพานพระนั่งเกล้า

คลองบางให ่
คลองมหาสวัสด

รูปที่ 4 การนาเสนอผ่านเว็บไซดกด้วยระบบ Dashboard

C.12
S.07 โรงพยาบาลศิริราช
จ.กรุงเทพ

C.4

S.08 คลองลัด โพธิ
ปตร.คลองลัดโพธิ
จ.สมุทรปราการ

PA.02

สัญลัก ณ์
อาเภอ
จังหวัด
สถานีวัดน้า
สถานีวัดคุณภาพน้า กปน.
อ่างเก็บน้า
เขื่อน ปตร.
แม่น้า ลาคลอง

อ่า ว ทย

รูปที่ 3 ขอบเขตแบบจาลองความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา
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3. การติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ ในช่วงพายุโซน
ร้อนปาปึก

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

3.1 การคาดการณ์สภาพอากาศ

พายุโซนร้อน “ปาบึก” อPABUK) ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศ
ต่าบริเวณทะเลจี น ใต้ ต อนล่ า ง เมื่ อ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และมี ทิ ศ
ทางการเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกมุ่งเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่าง โดยอิทธิพล
ของพายุเริ่มส่งผลทาให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันที่
2 มกราคม 2562 และได้เคลื่อนขึ้นฝั่ง ดังรูปที่ 5 ในขณะที่ความแรงของ
พายุอยู่ในระดับพายุโซนร้อน ในช่วงเที่ยงของวัน ที่ 4 มกราคม 2562 ดัง
รูปที่ 6 และต่อมาได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพังงาพร้อมกับลด
กาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2562 ก่อนที่จะ
เคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปในวันเดียวกัน

ในช่วงพายุโซนร้อนปาบึก สสน. ได้ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุด้วย
แบบจ าลองคาดการณก สภาพอากาศ WRF-ROMS ที่ สสน. ได้พัฒ นาขึ้ น
ร่ว มกั บ แบบจ าลองคาดการณก ส ภาพอากาศอื่ น ๆ ได้ แ ก่ แบบจ าลอง
คาดการณก อ ากาศของสหรัฐ อเมริก า Global Forecast System อGFS)
แบบจ าลองคาดการณก ส ภาพอากาศ Navy Global Environmental
Model (NAVGEM) แ บ บ จ าลอ งค าด ก ารณก สภ าพ อ าก าศ Global
Environmental Multiscale Model (GEM) ร ว ม ถึ ง แ บ บ จ า ล อ ง
คาดการณก ส ภาพอากาศ WRF จากกรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา ดั ง รู ป ที่ 7 เพื่ อ
วิเคราะหก แนวโน้มการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนปาบึ ก และเฝ้าติดตาม
สถานการณกอย่างใกล้ชิด ผลคาดการณกสภาพอากาศของแต่ละแบบจาลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ของประเทศไทย และมี
โอกาศที่จะขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎรกธานี นครศรีธรรมราขและ
สงขลา จากผลคาดการณก ความเร็ว ของลมจากแบบจ าลอง WRF-ROMS
พบว่า วันที่ 4 – 5 มกราคม 2562 ส่งผลกระทบลมแรงบริเวณบริเวณอ่าว
ไทย ดังรูปที่ 8

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Pacific_typhoon_season
รูปที่ 5 เส้นทางพายุปาบึก

แบบจ้าลอง GFS GEM และ NAVGEM

แบบจ้าลอง WRF-ROMS

รูปที่ 7 ผลคาดการณกเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนปาบึก
ด้วยแบบจาลองคาดการณกอากาศต่าง ๆ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
รูปที่ 6 ภาพเรดารกสงขลา วันที่ 4 มกราคม 2562

การติดตามสถานการณกในช่วงพายุโซนร้อนปาบึก สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า อสสน. ได้เริ่มติดตามตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 พบการ
ก่ อ ตั ว ของพายุ ป าบึ ก และท าการเฝ้ า ระวั ง รวมถึ ง การแจ้ งเตื อ นไปยั ง
หน่วยงานต่าง ๆ จนสิ้นสุดเหตุการณกดังหล่าว

ที่มา : คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
รูปที่ 8 ผลคาดการณกความเร็วของลมพายุโซนร้อนปาบึก
จากแบบจาลอง WRF-ROMS

WRE11-4

2279

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

3.2 การคาดการณ์คล่นพายุซัดฝัง่
การคาดการณก ค ลื่ น พายุ ซั ด ฝั่ ง เป็ น ผลการคาดการณก จ ากระบบ
คาดการณกคลื่นพายุซัดฝั่งและเตือนภัยล่วงหน้าในอ่าวไทย (Storm Surge
Model) [5] ซึ่ ง เป็ น ระบบปฏิ บั ติ ติ ก าร Flood Early Warning System
(FEWS) ดังรูปที่ 9 ที่ใช้แบบจาลอง Delft3D FM จาลองระดับน้าขึ้นน้าลง
และระดับน้ายกตัวด้วยอิทธิพลของลมหรือ surge และแบบจาลอง SWAN
เพื่อจาลองความสูงคลื่น โดยนาผลการคาดการณกอากาศจากหัวข้อที่ 3.1 มา
เป็ น ข้ อ มู ล น าเข้ า ในการจ าลองระดั บ น้ าทะเล ผลของการคาดการณก
ระดับน้าทะเลด้วยระบบคาดการณกคลื่นพายุซัดฝั่งและเตือนภัยล่วงหน้าใน
อ่าวไทยเปรียบเทียบ ที่สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า พบว่ามีระดับน้าทะเล
หนุนสูงบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาในวันที่ 5 มกราคม 2562 ดังรูปที่ 10
ความถู ก ต้ อ งของการคาดการณก ร ะดั บ น้ าทะเล ณ สถานี ป้ อ มพระ
จุ ล จอมเกล้ า [5] มี ค่ า ความสอดคล้ อ งและความแม่ น ย าเป็ น อย่ า งดี
R2 เท่ า กั บ 0.82 (รู ป ที่ 11) และความถู ก ต้ อ งของการคาดการณก
ระดับน้าทะเลในช่วง 3 วันล่วงหน้า อยู่ที่ 67% 63% และ 54% ตามลาดับ
[1]

รูปที่ 11 ผลการเปรียบเทียบระดับน้า สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า

3.3 การคาดการณ์ความเค็มรุกตัว
ระบบคาดการณกความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา ได้ทาการจาลอง
ความเค็มรุก ตัว ณ เวลา 6.00 น. ทุกวันโดยใช้ขอบเขตด้านท้ายน้า เป็ น
ระดับน้าทะเลคาดการณกด้วยวิธี Harmonic Analysis ซึ่งจะมาไม่สามารถ
จ าลองระดั บ น้ าทะเลหนุ น ที่ เกิ ด จากคลื่น ลมแรง (Surge) แต่ ในขณะที่
อิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึกได้ส่งผลกระทบให้เกิดคลื่นซัดฝั่งเป็นบริเวณ
กว้างรวมถึงบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาดังหัวข้อที่ 3.2 ระบบคาดการณก
ความเค็มจึงนาผลการคาดการณกระดับน้าทะเลจากระบบคาดการณกคลื่น
พายุซัดฝั่งและเตือนภัยล่วงหน้าในอ่าวไทย อStorm Surge Model) มาเป็น
ขอบเขตด้านท้ายน้า (รูปที่ 12) จาลองความเค็มรุกตัว ณ เวลา 14.00 น.
เพื่อติดตามความเค็มรุกตัวในช่วงพายุปาบึกหรือช่วงที่เกิดคลื่นซัดฝั่ง

Storm Surge Early
Warning System

รูปที่ 9 ระบบปฏิบัติการ FEWS [5]

รูปที่ 12 โครงสร้างระบบคาดการณกความเค็มรุกตัว
3.4 การแจ้งเตอน
สถาบั น สารสนเทศทรัพ ยากรน้ า อองคกก ารมหาชน หรือ สสน. ได้
ติดตามสถานการณกพ ายุปาบึกอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนข้อมูลเพื่อ การ
วิเคราะหกและการตัดสินใจให้แก่สานักทรัพยากรน้าแห่งชาติ อสทนช. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประปานครหลวงและกรมป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้เฝ้าระวังความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยาในวันที่
5 มกราคม 2562 ที่แม่น้าเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลคลื่นซัดฝั่งจากพายุโซน
ร้อ นปาบึ ก ดั ง รู ป ที่ 13 และได้ ท าการแจ้ งเตื อ นในช่ อ งทางของ Line
Application ดังรูปที่ 14

รูปที่ 10 ผลการคาดการณกระดับน้าทะเลบริเวณอ่าวไทย วันที่ 5 มกราคม 2562
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5. บทสรุป

รูปที่ 13 ผลการคาดการณกความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยา
ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
Metropolitan Waterworks Authority
(MWA)

Office of the National Water Resources
(ONWR)

Hydro – Informatics Institute
(HII)

Department of Disaster Prevention and Mitigation
(DDPM)

ระบบคาดการณก ค วามเค็ ม รุ ก ตั ว ในแม่ น้ าเจ้ า พระยาที่ พั ฒ นาขึ้ น
ระบบปฏิบัติการจาลองความเค็มรุกตัวในแม่น้าเจ้าพระยาคลอบคลุมทุกน้า
ขึ้นน้ าลง และคลื่นซัดฝั่ง ซึ่งพบว่า แบบจ าลองสามารถคานวณความเค็ม
ในช่ ว งพายุ ป าบึ ก ให้ ผ ลอยู่ ที่ ร ะดั บ ที่ น่ า พอใจ ความถู ก ต้ อ งของการ
คาดการณก ในช่ ว ง 3 วั น ข้ า งหน้ า อยู่ ใ นช่ ว ง 68%, 55% และ 50%
ตามลาดับ
ระบบติดตามและคาดการณก ความเค็มรุก ตัว ในแม่น้าเจ้ าพระยา ที่
พัฒนาขึ้นเป็นระบบเป็นระบบที่ยืดหยุ่นเป็นอย่า งมากสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณกได้ทันอย่างท่วงที อย่างไรก็ตามการคาดการณกความเค็มรุก
ตัวในแม่น้าเจ้าพระยาเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบจาก
การบริหารจัดการน้าที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน รวมถึงผลคาดการณกจาก
แบบจาลองคู่ควบระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทร อWRF-ROM) และ
แบบจาลองคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge model) ล้วนแล้วส่งผลกระทบ
ต่อความเค็มรุกตัวในแม่น้า

กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 14 การแจ้งเตือนในช่องทางของ Line Application

4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ้าลอง
หลังจากเหตุการณกพายุโซนร้อนปาบึก ได้ทาการรวบรวมข้อมูลความ
เค็มที่ตรวจวัด จากการประปานครหลวง เพื่อเปรียบเทียบผลการคานวณ
ความเค็ ม จากแบบจ าลอง จ านวน 3 สถานี ได้ แ ก่ สถานี ส าแล สถานี
สะพานพุทธยอดฟ้า และสถานีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ผลการเปรียบเทียบ
ในช่ว งพายุป าบึ ก ระหว่างวัน ที่ 3 – 7 มกราคม 2562 ดั งรู ป ที่ 15-17
กราฟแสดงค่าความเค็มตรวจวัดเปรียบเทียบผลการจาลองความเค็มในวัน
คาดการณกต่าง ๆ มีความสอดคล้องและมีความแม่นยาเป็นที่น่าพอใจ ความ
ถูกต้องของการคาดการณก ความเค็มรุกตัวในช่วง 3 วันข้างหน้าอยู่ที่ 68%,
55% และ 50% ตามลาดับ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า อองคกการมหาชน ขอขอบคุณสานัก
ทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ อสทนช. กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมอุ ท กศาสตรก
กองทัพเรือ การประปานครหลวง กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
และกรมชลประทาน ที่ อ นุ เคราะหก สนั บ สนุ น ข้ อ มู ลในการพั ฒ นาระบบ
ติดตามและคาดการณกความเค็มรุกในแม่น้าเจ้าพระยา
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Abstract

1. Introduction

Coastal erosion in Thailand becomes more dangerous
nowadays, especially in the Upper Gulf of Thailand, where is the
mudflat. Some kinds of mitigation structures face the subsidence
problem because of the lack of the strength capacity of the
muddy ground. Therefore, not every type of protection structure
can be constructed on this clay. Only the structure that transfers
its weight directly and deeply into the ground can initiate in this
muddy area. In Khun Samut China village located in Samut
Prakan province, the villagers applied the piles with the partial
wall on the water surface, as called “partial breakwater”, to
protect their land. This kind of structure is an appropriate
alternative and has a higher potential for muddy coast
protection. However, the effectiveness of the partial breakwater
was studied only from the influence of the wave characteristics.
The impact of the appearance of the structure is not yet proved.
This study aims to investigate the relationship between the
physical attributes of the breakwater and the transmission ability
of waves through it. The experiment was conducted by varying
the depth of the partial breakwater and measuring wave height
before and after it hit the structure. After that, the transmission
coefficient was calculated. Besides, the influence distance after
the structure was considered. The results showed that the more
structure depth is, the less wave transmission coefficient
becomes. In conclusion, the inverse variation is the tread of the
relationship between these two parameters. The results of the
study will be usefully revealed to support the design of the
mitigation structure for the erosion problem of the muddy coast
in the future.

Coastal erosion, especially in community areas, is a
significant concern throughout the world. The issue represents a
serious concern for many vulnerable coastlines throughout the
coastal regions of the world. This issue must be studied for root
causes so it can if at all possible, be brought under some
semblance of control before it is too late. The cost of ignoring
this issue would be catastrophic to both communities on the
beach and the marine life that depend on the coastal areas for
their very survival. A breakwater is one of many alternatives to
solve this erosion problem by reducing the wave energy that
passes through the structure. Due to the difference in ground
stability, engineers cannot use every type of breakwater in each
area.
Erosion can happen in a variety of places for an assortment
of reasons. Some of an eroding coastline are loss of coastal land
and a decrease of offshore features. One good example of this
is the situation that is happening in the Chao Phraya River delta
region. At Chao Phraya River mount, there is both erosion and
deposition of sediment. The sediments in this estuary zone are
predominantly composed of silt and clay that display
substantial distribution in grain size distribution due to
hydrodynamic and vegetation cover changes, such as grass,
mangroves, and other plantations. However, these muddy
shores are very sensitive to erosion [1]. Although many types of
breakwaters have been constructed on this muddy ground,
almost all of them have faced the subsidence problem due to
the weakness of clay, which cannot stand for a heavyweight. As
the structure subsided, it lost the performance of the wave
energy reduction from the design [ 2] . Thus, the type of
breakwater that suitable for the muddy ground should be the
structure that transfers its weight directly and deeply into the
ground, not only at the surface.

Keywords: Partial Breakwater, wave transmissibility, physical
model, wave basin, mudflat
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In Ban Khun Samut Chin Village, Samut Prakarn where has
the mudflat along the coastline, the villagers applied the piles
with the partial wall in the water surface zone, as called “partial
breakwater”, to protect their land. The structures are made from
plenty of electricity poles left from the area where the electric
wires were managed to be underground, as shown in fig. 1. This
structure transfers the wave force from the partial wall,
combining with their weight, directly and deeply into the ground
by using their columns. Therefore, the partial breakwater may
be an appropriate alternative and has a higher potential for
muddy coast protection; however, the effectiveness of the
partial breakwater was studied only from the influence of the
wave characteristics [ 3] . The impact of the appearance of the
structure is not yet proved. Since at present the villagers use a
large number of piles to construct the structure and design the
shape of breakwater by using their own experience, the design
can be under or over the necessary depth leading to the
remaining coastline erosion problem or the increase of
construction cost.
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surface oscillation. This oscillation disturbs the adjacent water
surface, causing the forward propagation of a wave [4].
Accordingly, the wave is a changing up and down of the water
surface in each period and position.
A wave on the water surface is thus generated by some
disturbing force which may typically result from the wind, a
moving vessel, or the gravitational attraction of the sun and
moon. These forces impart energy to the wave, which transmits
the power across the water surface until it reaches some obstacle
such as a structure or the shoreline, which reflects and dissipates
the wave energy [4-5].
2.1.2. Definition of wave parameters
Waves are mostly described and measured by seven wave
parameters as follows: [4-6]
- Wave height ( H) is the difference between the elevations
of a crest and an adjacent trough.
- Wave period ( T) is the time taken for a wave to pass a
point.
- Wave length (L) is the distance from one point on a wave
to the same point on the next wave.
- Wave celerity (C) is the distance traveled by a wave in one
second.
- Still water level ( SWL) is the assumption line that defines
the still water level.
- Water depth ( d) is the distance from the still water level
to the bottom surface.
- Wave steepness is the parameter that determines the
stability of the wave defined by:

Fig.1 Partial breakwater at Ban Khun Samut Chin Village

This study aims to investigate the relationship between the
physical attributes of the breakwater and the transmission ability
of waves through the partial breakwater. The study results will
be revealed and usefully adapt to construct the mitigation
structure from now on.

wave steepness=

H

(1)

L

Fig. 2 depicts a monochromatic wave traveling at a phase
celerity C on the water of depth d. The definition of other
parameters will be shown in this figure.

2. Wave Theory
2.1 Water wave mechanics
2.1.1. Wave procreation
When the surface of the water’s body is disturbed in the
vertical direction, the force of gravity will act to return the surface
to its equilibrium position. The returning water surface has inertia
that causes it to pass its equilibrium position and establish a
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Fig.2 Definition of Wave Parameters [5]

2284

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

2.2 Small amplitude wave theory
Small amplitude wave theory or Airy wave theory is the
theory that has ideas from the ideal flow of liquid in twodimensional, freely propagating, periodic gravity waves. This
theory is developed by linearizing the equations that define the
free surface boundary conditions. This theory is generated from
a linear equation with the free surface condition. The effects of
viscosity or surface tension are regardless. The theory describes
the characteristics of the wave as a simple harmonic wave,
which is the linear motion of waves [4].
Small-amplitude wave theory is applied by using the
equations, as shown in Table 1, to calculate some wave
parameters. The equations in this theory are classified by the
types of a wave, which are shallow-water-wave, intermediatewater-wave, and deep-water-wave, respectively [5]. The types
of waves can be sorted by the ratio of water depth to wave
length (d/L), as shown in Table 1.
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The experiment was conducted by varying the depth of the
partial breakwater and measuring wave height before and after
it hit the structure. After that, the transmission coefficient was
calculated. The experiments were performed in the rectangular
wave basin with 10 meters width, 20 meters length, and 0.7
meters height as shown in fig. 3 and fig. 4. The wave basin has a
wave generator with a hinge connection to create the wave in
different characteristics. For reducing the wave reflection from
the wall, this basin has a rocky beach to absorb the wave energy.
The direction of the waves created by the wave generator will
be moved along the length of the pool, which is perpendicular
to the beach. The depth of water in this experiment is 0.45
meters, and the thickness of the structure is 0.0375 meters.

Table 1 Wave characteristics equations by using Small amplitude wave
theory. [5]
Wave
Parameter

Shallow water
d

1

L

25

Intermediate water

( < )

1

d

1

25

L

2

Deep water
d

( < < )
gT2

L

Wave Length

L = T√gd

L=

tanh

2πd

Wave celerity

C = √gd

C = 2π tanh

2πd

2π
gT

1

( > )
L
L

L=
C=

gT
2π

2

gT2
2π
gL

=√

2π

2.3 Wave transmission coefficient
Wave transmission is an ability of waves that can pass
through the breakwater structure. Several laboratory
investigations were conducted in the past to quantify the
transmission coefficient, defined by:
Kt =

Ht
Hi

(a) Drawing of Wave basin

(2)

Where, Ht and Hi are the measures of the transmitted waves
and incident waves, respectively [ 7- 9] . The value of the
transmission coefficient depends on many factors, including the
porosity of breakwater, the thickness or the depth of breakwater,
and the wave characteristics.

3. Methodology
This study used a two-dimension physical model to observe
the wave characteristics that passed through partial breakwater.

WRE12-3
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This experiment will continuously consider from the
previous study [ 3] by changing the submerged depth of the
structure into four values, including 0. 075, 0,150, 0. 225, and
0.300 meters. Additionally, the structure has some parts located
over the still water level, which used to prevent the overflow of
the waves by using 0. 15 meters height of steel boxes over the
still water level, as shown in Fig. 3.
3.2 Data collection

Fig.4 Wave Basin

3.1 Experiment setup
The artificial partial breakwater was constructed in this
experiment by using the rectangular carbon steel boxes, which
four times scale down from the real structure, as shown in fig. 5
[10]. The structure was located at the center of the wave basin,
as shown in fig. 3.

During the experiment, the wave height was measured by
using CH-403A and CHT4-40 wave gages from Kennek company.
The data was collected in the frequency of 50 wave data per
second for 30 seconds per one point. For the transmitted wave,
the locations of data collection in x-axis or alongshore direction
were - 2. 50, 0. 00 and + 2. 50 meters, in y- axis or cross- shore
direction were 0. 10, 0. 20, 0. 40, 0. 60, 1. 00, 2. 00, 3. 00 and 4. 00
meters. It was noted that the center of the measuring axis was
in the middle of the structure. For the incident wave, the
location of data collection was in the middle of the structure in
alongshore direction and 2 meters far from the structure in the
cross-shore direction, as shown in fig. 6. The wave gauges read
the data in the volt unit by using the electrical conductivity
method. The wave was generated and created the different
water levels that gave different electrical potential depending
on the wave configuration. This study calibrated and verified the
wave gages by using the observed wave height data from the
video camera in a linear regression method. The volt data from
wave gauges was converted to a wave height by using these
regressions.

(a) The construction of artificial partial breakwater

(b) The layer of artificial partial breakwater
Fig.6 Data Collection’s Location

Fig.5 Artificial Partial Breakwater
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3.3 Parameter consideration
This study fixed a lot of parameters, such as the water level, and
the thickness of the structure. Additionally, the wave steepness in the
upper gulf of Thailand is about 0.010 – 0.025 [11]. As verified in the
previous study [ 3] , this study would vary the wave steepness for five
values between 0. 010 and 0. 025, which are the representatives of
wave steepness in the upper gulf of Thailand where is the mudflat.
Moreover, the main focus parameter was the submerged depth of the
structure. Thus, this experiment would vary for four values of the
structure’s depth, which was 0.075, 0,150, 0.225, and 0.300 meters.

From the wave collecting instruments, wave height and
wave period were measured and calculated. However, equation
(1) required the wave length parameter. Accordingly, this study
was based on the assumption of small- amplitude wave theory;
the wave length could be calculated using Table 1.
In changing the steepness of the incident wave, the wave
height before and after it hit the structure was measured. The
wave transmission coefficient was calculated after that by using
equation (2).

4. Result and Discussion
Due to the duration and the frequency of data collecting,
the recorded data from wave gauges consisted of many waves.
Therefore, frequency analysis was performed by using the Power
Spectral Energy ( PSE) method, with a graph of the relationship
between the density power and frequency. As a regular wave,
the chart had only one peak frequency, and the reversion of
peak value was the wave period. The wave height in each wave
was calculated by using the wave period. Then, significant wave
height was calculated by defining traditionally as the mean wave
height of the highest third of the waves.
As the steepness calculation, the wave length was
calculated by using small-amplitude wave theory and equation
in Table 1. The estimates of the wave classification provided the
result that the wave in every experiment was in the range of
intermediate water waves. Therefore, the middle equation in
Table 1 would be used to calculate the wave length. Then, wave
steepness was calculated by using equation ( 1) , and the wave
transmission coefficient was calculated by using equation (2).
Firstly, the influence distance from the structure in
transmitted direction was considered. fig.7 shows the plotting of
the relationship between the location in cross- shore direction
and the transmission coefficient. As a result of the difference of
wave characteristics, especially for the value of wave length in
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each case, the dimensionless parameter should be considered
to compare for the influent distance. Nevertheless, the wave
length is the parameter that has the same direction with the
influence range, so that the dimensionless setting would be the
ratio of influence distance to wave length ( y/ L) following the
previous study [13]. From fig.7, the graphs do not compare only
the relation from W1 to W5 and also D1 to D4, which refers to
the large to the small value of incident wave steepness and
submerged depth, respectively.
The result from graphs in fig.7 shown that the distribution of
the transmission coefficient from the cases that have the same
submerged depth was quite similar. On the contrary, the
distribution from the evidence that has the same incident wave
steepness was different. It means that the incident wave
steepness will have more effect on the influence distance than
the submerged depth of the structure. Moreover, there was a
turbulent effect after the wave passes through the breakwater,
which can see from the jerk of the transmission coefficient next
to the structure, which had some relationships with the incident
wave steepness. The peak of the turbulent was located at the
center of the turbulent distance. After that violent location, the
value of the transmission coefficient would be stable for some
distance in the cross- shore direction. However, some cases
would have an increase of the transmission coefficient at far
away from the structure. These events show that partial
breakwater can reduce the wave energy or wave height for an
only limit interval, which has the relation with the incident wave
steepness[14]. Although only in case W1 and W2 can obviously
see the limit of influence distance, the effects in W3, W4, and
W5 are not able to see because of the size of the wave basin.
The summary of the results shows in Table 2.
Table 2 Influence distance from the partial breakwater
Wave Parameter

Wave Characteristic
W1

W2

W3

W4

W5

Wave Steepness

0.010- 0.013- 0.016- 0.019- 0.0220.013 0.016 0.019 0.022 0.025

Wave Length (m)

3.117

2.555

2.120

2.120 2.120

Turbulent distance (y/L)

0.65

0.60

0.50

0.50

0.50

Influence distance (y/L)

1.00

1.20

~

~

~

Remark : ~ refers that the influence distance is larger than the
boundary of wave basin
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Fig.7 The wave transmission coefficient and the ratio of distance in cross-shore direction to wave length (y/L)
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Table 2 and fig.7 show that the more wave steepness leads
to be the less turbulent distance and the more influence
interval. For deep consideration, the trend of the turbulent
distance and the influence distance may depend on the wave
length. Owing to W3 – W5 has the equal wave length with less
than W2 and W1, respectively, and they give the result of the
turbulent distance as the same trend and the influence distance
as the opposite trend, with the same values. So wave length
may be the significant parameter that affects the wave dissipate.
From the small- amplitude wave theory, the more wave length
is, the deeper of wave energy distribute [ 15] . Therefore, the
deeper of wave energy can go through under the structure and
make the turbulent distance long and the influence distance
short. However, this study has the boundary that the length of
the wave basin was limited, so the effect from the wave length
should be proved in future research.
Secondly, many points of measuring at the transmitted front
of the structure occurred in each case. So, the considering of
the symbolic value of the transmission coefficient was essential.
For alongshore direction, the average of three points, which are
-2.5, 0, and 2.5 meters, were used as the exponent of each layer.
Combine with the distribution in fig. 7, there was a turbulent
effect at 10 to 100 centimeters, far from structure. Moreover,
some cases would have an increase of the transmission
coefficient at layer 400 centimeters, far from structure. Normally,
the value of the transmission coefficient was stable at 200 and
300 centimeters, far from the structure. So, the result values at
200 and 300 centimeters, far from the structure, which were the
most suitable location, would be averaged as a representative
value of the transmission coefficient in each case.
As a result of wave transmission which showed in Table 3,
the trends of the relationship between wave transmission
coefficient and the submerged depth of the structure could be
plotted, as shown in fig. 8. It shows that the increase of the
submerged depth leads to the decreasing of wave transmission
coefficient. The reason for this correlation is energy dissipation
from the submerged bottom of the partial breakwater. Waves
that dynamic on the water surface will not only have energy in
the water surface zone but also deeply expand their power
through the water depth [ 4- 6] . Therefore, if the breakwater is
deeply constructed, it will dissipate the wave energy not only
at the water surface but also on a more in- depth level.
Accordingly, the deeper the submerge depth is, the more wave
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energy dissipates, and the decreasing of wave transmission
coefficient becomes.
Table 3 Transmission coefficients
Transmission Coefficients (Kt)
Incident Wave Steepness

D1
D2
D3
D4
(0.075 m.) (0.150 m.) (0.225 m.) (0.300 m.)

0.010 – 0.013

0.89

0.88

0.72

0.60

0.013 – 0.016

0.89

0.84

0.62

0.56

0.016 – 0.019

0.77

0.76

0.56

0.35

0.019 – 0.022

0.78

0.74

0.56

0.35

0.022 – 0.025

0.78

0.75

0.56

0.34

Fig.8 Relation of wave transmission coefficient and submerged depth

To verify the study in the past, fig. 8 compared the relation
from W1 to W5, which refers to the incident wave steepness that
sorted from small to big. It shows that the higher the incident
wave steepness through the partial breakwater is, the lower the
wave transmission would become. This result was following the
previous study [12]. Combine with the influence of submerged
depth, the graph shows that the slope of the regression in large
incident wave steepness is steeper than in small ones. It could
conclude that the influence of the submerged depth to the
transmission behavior will have more effect in larger incident
wave steepness than in smaller ones.
Consequently, this study can be concluded that the more
increasing of incident wave steepness through the partial
breakwater is, the more decreasing of wave transmission and
influence distance would become. The more submerged depth

WRE12-7

2289

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

of the structure is, the more decreasing wave transmission
would grow as well.

5. Conclusions
Due to most of the coast in the upper gulf of Thailand is the
mudflat, some types of breakwater may not function as the
design in this muddy area. Therefore, the engineers need to
design the structure that suitable for this muddy ground. Partial
breakwater or the piles with the partial wall on the water surface
is one of the alternatives to solve this problem.
This paper presents the wave transmission through the
partial breakwater with the varying of the submerged depth of
the breakwater and incident wave steepness by using a onedimension physical model in flat bed wave basin. Wave height
before and after it hit the structure was measured. After that,
the transmission coefficient was calculated in each case. The
relationship of transmission coefficient and submerged depth in
each incident wave steepness were shown in fig.8.
As the results of transmission coefficient in this study, the
submerged depth of partial breakwater would affect the
transmission behavior of waves through the structure. The
results show that the more profound the submerge depth is, the
more wave energy dissipates or the wave transmission
coefficient decreases. Moreover, the incident wave steepness
that moved through the breakwater affected the transmission of
waves through the gap in the breakwater as well. Follow the
previous study, these results can conclude that the higher of the
incident wave steepness through the partial breakwater is, the
lower the wave transmission would become. Additionally, the
higher the incident wave steepness will affect the distance that
the structure will have an influence by the more decreasing
influence distance would grow and the more decreasing
turbulent distance would become.
This study has some limitations from the experimental
instruments that make this study base on the assumptions.
However, using the results in the real area may be out of the
assumptions, so it is necessary to study more especially about
the variable of water depth, the length of the breakwater, the
width of the breakwater, the distance between column, and the
porosity of the structure to design the structure that is suitable
for the actual environment.
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Abstract

1. Introduction

Hydrometeorological forecasts are essential to water
management plans including early warning and flood damage
prevention. Forecasting models have varying levels of skill
depending on the forecast location and period of the year.
Measure of skills can have a strong influence on how forecasts
impact decisions related to water management, and they must
be communicated to the users of the forecasts. Various forecast
verification methods are available for assessing the multiple
facets of forecast performance including notions such as
accuracy, reliability and sharpness. This paper describes a variety
of complementary performance metrics to verify Hydro
Informatic Institute (HII)’s flood forecasts in Chao Phraya River
Basin. The accuracy of the forecasts is evaluated using the
continuous rank probability score (CRPS) which quantifies the
difference between a forecast distribution and observation. The
sharpness of forecasts is calculated using the ratio of inter
quantile range (IQRs) of streamflow forecasts and a historical
reference. The reliability of forecasts is also considered using
attribute diagrams and Kolmogorov-Smirnov (KS) test. In
addition, this paper applies the traditional continuous
verification methods and statistics such as Bias, Mean Absolute
Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), Nash-Sutcliffe
Efficiency Coefficient (NSE), Coefficient of determination (R2) and
Pearson Correlation Coefficient (r). The comparison of the
forecast and observed discharge indicate that the MIKE11 model
can predict well. The trends are similar in almost all key stations
and the overall correlation is acceptable. This study definitely
answers the question regarding the correlation between the
forecast and observed streamflow and the performance of the
forecasts. Based on the verification statistics, it was
demonstrated that HII’s flood forecasts are reliable.

The term forecast means a prediction of the future state and
the forecast verification means the process of accessing the
quality of a forecast. The forecast is compared or verified against
a corresponding observation of what actually occurred, or some
good estimate of the true outcome. The verification can be
qualitative or quantitative. In either case, it should give
information about the nature of the forecast errors. Forecast
quality is required to monitor the accuracy and improvement of
the forecasts over time. Forecast quality is not the same as
forecast value. A forecast has high quality if it predicts the
observed conditions well according to some objectives or
subjective criteria. It has value if it helps the user to make a better
decision. Hydro-informatics Institute Thailand (HII) has a flood
forecasting system in the Chao Phraya River Basin and this study
will use the flood forecasting (discharge data) from that system
to evaluate the performance of the forecasts.

2. Study area and Data
The study area covers the Chao Phraya River Basin and the
key stations are selected in five rivers; Ping river, Wang river, Yom
river, Nan river and Pasak river.

Keywords: Flood forecasting, Forecast verification, Forecast
accuracy, Forecast sharpness, Forecast reliability
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forecast and the observation is the error. The lower the errors,
the greater the accuracy. The continuous rank probability score
(CRPS) metric quantifies the difference between a forecast
distribution and observation as follows (Hersbach,2000);
1

∞

2

(1)

CRPS= × ∑Ni=1 ∫-∞ [Fi (y)-Hi {y≥y0 }] dy
N

Fig. 1 Location of key stations in Chao Phraya River Basin
Key stations are selected based on having regular long-term
maintenance to generate representative series of river system and
locations free of backwater effects from any existing, ongoing or future.
The generated datasets; observed and forecasted discharge from HII’s
flood forecasting system are collected and used in this study.

where Fi is the cumulative distribution function (cdf) of the
forecast of the year i, y is the forecast variable (here discharge)
and y0 is the corresponding observed value. Hi {y≥y0 } is the
Heaviside step function that equals to 1 when the forecast values
are greater than the observed values and equal to 0 otherwise.
The CRPS summarizes the reliability, sharpness and bias
attributes of the forecast. The perfect forecast, i.e. a point
forecast that matches the actual value of the predicted quantity,
has CRPS=0.
Linear error in probability (LEPS) measures the error in
probability space as opposed to measurement space, where
CDF0 (Fi ) and CDF0 (Oi ) are cumulative distribution
function of forecasts and observations (Zhang & Casey, 2000). The
range of LEPS is between 0 and 1 and the perfect score is 0.
LEPS=

1
N

(2)

∑Ni=1|CDF0 (Fi )-CDF0 (Oi )|

3.2 Forecast Reliability

Forecast reliability is related to the correspondence between
Table 1 Observed and Forecasted Discharge from Key Stations
the distribution of forecasts and the distribution of observations.
Stations
River
Frequency
Period
It is critically important so that water managers can confidently
P.67
Ping River
Daily
2017-2020
eliminate least plausible options in their water allocation and
P.1
Ping River
Daily
2017-2020
delivery planning which invariably involves extensive scenario
P.7A
Ping River
Daily
2017-2020
analysis [4]. The reliability diagram, also called the attribute
W.1C
Wang River
Daily
2017-2020
diagram, plots the observed frequency against the forecast
probability. This can show how well their observed frequencies
Y.14
Yom River
Daily
2017-2020
match to the expected event probabilities [5]. Reliability is
Y.17
Yom River
Daily
2017-2020
indicated by the proximity of the plotted curve to the diagonal.
N.60
Nam River
Daily
2017-2020
The deviation from the diagonal gives the conditional bias. If the
N.67
Nam River
Daily
2017-2020
curve lies below the line, this indicates over forecasting and
S.4B
Pasak River
Daily
2017-2020
points lying above the line indicate under forecasting.
In statistics, the Kolmogorov-Smirnov (KS) test is a non3. Methodology
parametric test of the equality of continuous, one dimensional
3.1 Forecast Accuracy
probability distributions that can be used to compare a sample
Forecast Accuracy is the level of agreement between the with a reference probability distribution (one sample KS test) or
forecast and the observation. The difference between the to compare two samples KS test. The p value from KS test is
used to categorize the reliability rating which is derived form p
WRE13-2
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value obtained form KS test at significance thresholds varying
3.4.3 Mean Absolute Error (MAE)
from 1% to 10%. A p value greater than 10 % implies a strong
MAE is the average magnitude of the forecast errors. The
degree of confidence in forecast reliability, while a p value less range is from 0 to  and the perfect score is 0.
than 1% implies a poor probability of accurate forecast MAE= 1 ∑Ni=1|Fi -Oi|
(6)
N
distributions [2]. Also, Kolmogorov’s D statistics enables to test
3.4.4 Root Mean Square Error (RMSE)
whether the empirical distribution of data is different than a
RMSE is error computed from summation of mean square of
reference distribution.
observed and computed values. It can be considered as average
3.3 Forecast Sharpness
value of error.
The sharpness of forecasts is evaluated using the ratio of
inter-quantile ranges (IQRs) of discharge forecasts and a historical
reference. The following definition is used.

1

2
RMSE=√ ∑N
i=1 (Fi -Oi )

(7)

N

3.4.5 Nash Sutcliffe efficiency coefficient (NSE)
NSE is frequently used to quantify the accuracy of
1
F (100-q)-F (q)
IQRq = ∑Ni=1 i (100-q)-Ci ×100%
(
3) hydrological predictions. It can answer a question as to how well
N
Ci
i (q)
the forecast predicts the observed time series. The range is
where IQRq is the IQR value corresponding to percentiles q,
between - and 1 and the perfect score is 1.
Fi (q) and Ci (q) are respectively the qth percentiles of
∑ni=1 (Fi -Oi )2
(8)
forecast and the historical reference for year i. An IQR of NSE= n
̅2
q

∑i=1 (Oi -O)

100% indicates a forecast with the same sharpness as the
3.4.6 Coefficient of determination (R2)
reference, an IQRq below 100% indicates forecasts that are
The coefficient of determination (R2) is a measure that
sharper than the reference, and an IQR above 100% indicates
forecasts that are less sharp than the reference (Woldemeskel et assesses the ability of a model to predict or explain an outcome
al., 2018). In this study, IQR99 ; the IQR at the 99th percentile in the linear regression setting.
2
n
is used in order to detect forecasts with unreasonably long tails R2 = ∑i=1[(xi -x̅)(yi -y̅)] 2
(9)
∑ni=1(xi -x̅)2 ∑ni=1(yi -y̅)
in their predictive distributions.
where xi and yi are observed and forecasted data and x̅
3.4 Commonly used performance metrics
and y̅ are averaged data of them.
Standard verification methods are also used in this study to
3.4.7 Pearson correlation coefficient (r)
evaluate the forecast performance.
The Pearson coefficient is a type of correlation coefficient
that represents the relationship between two variables that are
3.4.1 Mean Error
Mean Error can give the average forecast error. The range is measured on the same interval or ratio scale. The Pearson
coefficient is a measure of the strength of the association
between - to  and the perfect score is zero.
1
Mean Error= ∑n (F -O )
(4) between two continuous variables.
N

i=1

i

i

r=

whereas, N = number of samples, Fi = forecast discharge,
Oi = observed discharge.
3.4.2 Bias
Bias is the correspondence between the mean forecast and
mean observations.
1

BIAS= N1
N

∑N
i=1 Fi
∑N
i=1 Oi

(5)

∑ni=1 (xi -x̅)(yi -y̅)

√∑ni=1 (xi -x̅)2 √∑ni=1 (yi -y̅)2

(10)

where xi and yi are observed and forecasted data and x̅
and y̅ are averaged data of them.

4. Results and Discussion
4.1
Fitting probability distribution
Before analyzing the data, it is necessary to adjust the
probability distributions to the observed and the forecasted
(simulated) discharge. This study used three types of goodness
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of fit tests, such as the Kolmogorov- statistics, the CrkamerMises statistics and the Anderson- statistics. The best probability
distribution is then chosen for both datasets at each key station.
For example, the statistics at Y.14 station (Yom River), are shown
in the following tables. Weibull distribution is the best fit for Y.14
station, and the parameters of shape and scale are determined
according to the test. After that, the cumulative distribution
functions are calculated using those parameters.

Fig.2 Histogram and theoretical densities at Y.14 station (simulated).

Fig.3 Q-Q plot at Y.14 station (simulated).
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Fig.4 Empirical and theoretical CDFs at Y.14 station (simulated).

Fig.5 P-P plot at Y.14 station (simulated).
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Table 2 Statistics Result for Simulated Discharge at Y.14 Station.
Wei
bull

Log Gamma Log GEV Logistics Burr Frechet
normal
logistics

0.087

0.054

0.103

0.048 0.395 0.209 0.380 0.109

0.741

0.204

1.057

0.204 23.69 4.159 24.84 1.664

4.621

1.154

5.783

Stations

1.439 112.8 30.491 120.7 11.314

Fig. 7 Continuous ranked probability score
Wei
bull

Log Gamma Log GEV Logistics Burr Frechet
normal
logistics

0.081

0.134

0.090

0.123 0.386 0.220 0.347 0.152

0.842

1.134

0.993

1.304 21.53 3.994 17.91 3.006

5.363

6.939

6.244

6.244 106.5 29.379 89.29 22.343

4.2 Continuous ranked probability score and Linear
error in probability score
Both scores are within the range between 0 and 0.5 at all
main stations so forecast accuracy is decent and appropriate.
LEPS and CRPS scores for all key stations are shown in the
following figures.
Linear error in probability score
0.04
0.03
LEPS

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
P67 P1 P7A W1C Y14 Y17 N60 N67 S4B

Table 3 Statistics Result for Observed Discharge at Y.14 Station.
Goodnessof-fit
statistics
Kolmogoro
v-Smirnov
statistic
Cramer-von
Mises
statistic
AndersonDarling
statistic

Continuous ranked probability score

CRPS

Goodnessof-fit
statistics
Kolmogoro
v-Smirnov
statistic
Cramer-von
Mises
statistic
AndersonDarling
statistic

0.03
0.02

4.3
Forecast reliability test results
Reliability of forecasts is evaluated in key stations using
reliability plots and KS tests. Reliability plots represent the curve
that can say the observed frequency for a certain probability,
and KS test D statistics show the difference between the
predicted and observed discharge empirical cumulative
dispersion functions. P values from KS test may also provide the
response that the data is or is not reliable. For example, the P
value for P.67 station is 0.053 so that the forecast is considered
to be reliable since the P value is rated as reliable by more than
or equal to 5 percent. The figure 8 and 9 show the reliability
plots and KS test diagram at P.67 station.
4.4
Forecast Sharpness test results
The Interquartile Ranges (IQRs) for all main Chao Phraya Basin
stations are calculated for forecast sharpness. The forecast is
less sharp than the observed discharge for P.7A, P.67, N.67, and
W.1C stations have predictions sharper than the comparison
observed. The forecasts of remaining Stations are as accurate as
those of reference. The results can be seen clearly in the bar
chart below.

0.02

Inter quantile ranges (IQRs)

0.01
0.01
S4B

0.00
P67

P1

P7A

W1C

Y14

Y17

N60

Stations

Fig. 6 Linear error in probability score

N67

S4B

N67
N60
Y17
Y14
W1C
P7A
P1
P67
0

20

40

60

80

100

120

140

Fig. 10 Inter quantile ranges (IQRs) for key stations
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Under forecasting

Curve tells what the observed
frequency was for a given
forecast probability

Over forecasting

Fig.8 Reliability plot at P.67 station

D = 0.110, if D = 0, two samples
were drawn from the same distribution

Fig.9 KS test at P67 station.
4.5

Standard verification results
The MAE and RMSE values for S.4B, P.67, W.1C, Y.14 and
Y.17 are lower than others. Although the remaining stations have
high values, they are also appropriate since the values of RMSE
and MAE are considered to be less than half the standard
deviation of measured results, and therefore either is suitable
for model evaluation. The result of NSE, R2 and r shows that
most stations are almost 1 and therefore well-connected with
the observed and predicted discharges.

There are some reasons of using these standard verification
metrics. MAE and RMSE measures average error, weighted
according to the square of the error. It does not indicate the
direction of deviations. The RMSE puts greater influence on large
errors than small errors, which may be a good thing if large errors
are especially undesirable, but also encourage conservative
forecasting. NSE and R2 are frequently used to quantify the
accuracy if hydrological predictions, whereas correlation
coefficient measures how do the points of a scatter plot are to
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Table 6 Pearson correlation coefficient (r) for key stations
R ranges

Station Names

0.9 < r < 1

MAE and RMSE for key stations

0.8 < r < 0.9

120

P.67, P.1, W.1C,
Y.14, Y.17, S.4B
P.7A, N.60, N.67

Discharge (m3/s)

100
80

4.6

60
40
0
P1

P7A W1C Y14
MAE

Y17

N60

N67

S4B

RMSE

Fig. 11 MAE and RMSE values for all key stations
NSE, R2 and r
1.5
1
0.5
0
P67

P1

P7A

W1C

Y14

NSE

R2

Y17

N60

N67

S4B

r

Fig. 12 Correlation coefficients for all key stations
Table 4 Nash Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) for key
stations
NSE ranges

0.9 <NSE <1
0.8 <NSE <0.9

Station Names

P.67, P.1, W.1C,
Y.14, Y.17, S.4B
P.7A, N.60, N.67

Number
of
stations
6
3

3

Remarks
Very good
correlation
Good
correlation

Taylor diagram

Taylor diagrams [3] provide a way of graphically
summarizing how closely a pattern matches observations. The
similarity between two patterns is quantified in terms of their
correlation, their centered root means square difference and the
amplitude of their variations. Figure 13 is a Taylor diagram which
shows how it can be used to summarize the relative skill.
Statistics for key stations were computed and colored dots were
assigned to each station considered. The position of each dot
appearing on the plot quantifies how closely that station’s
forecast pattern matches observations. Consider station P.7A,
the green dot, for example. It’s pattern correlation with
observations is about 0.8. The two contours lie with label 100
and 200 indicate the RMS values and it can be seen that in the
case of station P7A, the centered RMS error is about 100 m3/sec.
The standard deviation of the simulated pattern is proportional
to the radial distance from the origin. For station P.7A, the
standard deviation of the simulated field (about 129 m3/sec) is
clearly greater than the observed standard deviation (110
m3/sec).

20
P67

Number
of stations
6

Remarks

Very good model
performance
Good model
performance

Table 5 Coefficient of determination (R2) for key stations
R2 ranges

Station Names

Number
of stations

0.9 < R2 < 1

P.67, P.1, W.1C,
Y.14, Y.17

5

0.8 < R2 <0.9

S.4B

1

0.6 < R2 < 0.8

P.7A, N.60, N.67

3

Remarks
Very Strong
Correlation
Strong
Correlation
Moderate
Correlation
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Standard deviation of observed discharge
Fig.13 Taylor Diagram

5. Conclusions

4. When considering MAE and RMSE together, only two
stations have values greater than half the standard
deviation and the remaining stations can be
considered to be appropriate for model evaluation.
5. The NSE, R2 and r values can show the correlation
between forecasts and observations. Five stations fall
in the range above 0.8 and four stations fall in the
range under 0.8. Overall, it can be seen that there is a
strong correlation between forecasts and observed
discharge at all stations.
6. The Taylor diagram shows that most stations have
Root Mean Square (RMS) errors below 100 m3/s and
fall within a range of correlations from 0.8 to 0.99. The
simulated patterns of the stations Y.14, N.60 and P.1
are in good agreement with the observations. These
stations have relatively high correlation and low RMS
errors.

This study focused on evaluating the performance forecast
of the operational flood forecasting service in the Chao Phraya
River Basin. For water managers and decision makers to use
these predictions, it should be accurate and have a better
sharpness than climatology. We investigated streamflow
forecasts evaluating schemes based on verification metrics
employing CRPS and LEPS for forecast accuracy, KS test and
attribute diagram for forecast reliability, IQRs for forecast
sharpness and other standard verification methods for forecasts
of continuous variables, namely MAE, BIAS, RMSE, R2, NSE and r.
The analytical findings are obtained as follows.

1. Continuous ranking probability scores and linear error
in the probability scores of most stations are closer to
zero so that the key stations are in high accuracy.
2. There are three stations (N.67, P.67, W.1C) that have
forecasts sharper than the reference so that they can
be assumed as the best stations in terms of sharpness.
3. The p values can show the reliability of the data
according to the KS test. Out of 9 stations, 4 stations
have a p value of more than 5 percent, making them
highly reliable. 2 stations are moderately reliable and
the remaining stations are unlikely to have a reliable
forecast.

After taking all the verification metrics into account, two stations
in Ping River (P.67, P.1) and one station in Wang River (W.1C) are
the best stations in forecasting flood. The rest of the stations do
more or less well in each verification test. In this study, many
kinds of verification metrics are used to evaluate the forecasts
because each method has characteristics that reflect forecast
behavior. Those results are necessary for decision making for
earlier flood alerts, when the weighting of different components
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of the flood forecasting system need to be optimized. Therefore,
it can be concluded that HII flood forecast service in Chao
Phraya River Basin performs very well in terms of forecast
reliability, sharpness and accuracy.
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บทคัดย่อ
การผันน้ำเข้าทุ่งเป็ นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ สำหรับบรรเทาความ
เสี่ ย งอุ ท กภั ย จากน้ ำ เหนื อ ไหลหลากในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยา ดั ง นั้ น
การศึ ก ษานี้ จึ ง ได้ พั ฒ นาแบบจำลองอุ ท กพลศาสตร์ MIKE11 สำหรั บ
ประเมินความลึกของระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมในทุ่ง จากผลกระทบของ
การปล่ อ ยน้ ำ เข้ า ทุ่ ง แบบจำลอง MIKE11 เป็ น แบบจำลองที่ ได้ รับ การ
ยอมรับในการอธิบายการไหลในแม่น้ำ แต่ได้ถูกปรับปรุงให้สามารถประเมิน
เป็นกริด (grid) สถานการณ์น้ำท่วมคาดการณ์ในทุ่งได้ โดยสมมติอาคารชล
ศาสตร์ จิ น ตภาพในการกระจายน้ ำ ตามพื้ น ที่ และอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
แบบจำลองระดั บ ความสู ง เชิ ง ตั ว เลข (DEM) แบบจำลอง MIKE11 ที่
ปรับ ปรุงนี้ ได้ ถู ก พัฒ นา สำหรับ อธิบ ายอุ ทกภัย ในทุ่ งโพธิ์พ ระยา โดยใช้
ข้ อ มู ล ของเหตุ ก ารณ์ น้ ำ ท่ ว มในปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 ในการ
ปรับเทียบและสอบทาน ตามลำดับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบ่งออกได้
เป็ น 2 กรณี ได้ แ ก่ (1) น้ ำ ไหลในลำน้ ำ และ (2) ล้ น ตลิ่ ง ในกรณี (1)
แบบจำลอง ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระในช่วง 0.025 – 0.035 ให้
ระดับน้ำหน้า ปตร.โพธิ์พระยา ใกล้เคียงกับผลตรวจวัด (ค่าสัมประสิทธิ์ R2
= 0.829 – 0.927 และ ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย RMSE =
0.18 – 0.20 ม.) ในกรณี (2) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ
พื้นที่ทุ่งน้ำท่วมเท่ากับ 0.050 – 0.070 แบบจำลองสามารถประมาณการ
ระดับน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่ง (0.90 – 1.20 ม.) ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัด
พอสมควร จากผลการพัฒนาแบบจำลองพอสรุปได้ว่า แนวคิดที่นำเสนอใน
การปรับปรุงแบบจำลอง MIKE11 สามารถนำไปใช้ในการอธิบายอุทกภัยใน
ทุ่งอื่นได้
คำสำคัญ: แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ อุทกภัย ทุ่งรับน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

a flood model in a river. In this research, we further improve
the model ability to evaluate flooding situation in a detention
field by assuming imaginary hydraulic structures to distribute
flood excesses of actual canal network over the field area
obtained from the digital elevation model (DEM). The
improved MIKE11 model is then developed for describing the
flood in the Pho-Phraya field. The development uses the flood
data between 2016 and 2017 for model calibration and
validation respectively. Development results can be divided
into 2 cases: (1) flooding in the canal network and (2) spilling
over the canals. For the first case, the model adopts
coefficient of roughness from 0.025 to 0.035. It could estimate
upstream water level at the Pho-Phraya gate that is reasonably
accurate, as compared with an appropriate observation. The
coefficient of determination R2 ranges from 0.72 to 0.83 while
the root mean square error (RMSE) is between 0.15 and 0.23
m. Secondly, considering the roughness coefficient of 0.0450.05, the flooding depths (0.9-1.2 m) of the model agree with
corresponding data satisfactorily. In addition, the results
obtained have suggested that the concept used in the
improved model could be applied to the other flooding
detention field.
Keywords: Hydrodynamics model, flooding, flooding detention
field, the Chao Phraya Basin

Abstract

1.บทนำ

Diversion of flooding to a detention field is one of the
importance measures for mitigation on inundation risk due to
upstream floods in the Chao Phraya Basin. The present study
therefore develops the hydrodynamic MIKE11 model for
assessment of depth and area of flooding as a result of the
diversion. The MIKE11 model is widely accepted in practice as

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ของประเทศไทยแต่ละครั้ง ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาเป็นลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องด้วย
แม่น้ำเจ้ าพระยารับมวลน้ำจากแม่น้ ำของ ปิ ง วัง ยม และน่าน ที่ไหลมา
รวมตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อถึงฤดูฝนหรือพายุที่
พัดผ่านภาคเหนือของประเทศไทยหรือในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา มวลน้ำจาก
ตอนบนจะไหลบ่ามารวมที่แม่น้ำเจ้าพระยา และประกอบกับพื้นที่ลุ่มน้ำ

WRE14-1

2302

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

เจ้าพระยาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและประมาตรน้ำเกินศักยภาพในการระบายของ
แม่น้ำเจ้าพระยารองรับได้ จึงทำให้เกิดอุกทกภัยเกิดขึ้นอยู่ บ่อยครั้ง และ
จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้น มีความรุนแรงของอุทกภัยแตกต่างกัน
ออกไปและความรุ น แรงจากอุ ท กภั ย นั้ น สร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่
ประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น พ.ศ. 2538 , พ.ศ.2545 พ.ศ.2549 , พ.ศ.
2553 , พ.ศ.2554 , พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 2560 จากเหตุการณ์อุ ทกภัย
ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตร โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
ชุมชน และนิคมอุตสาหกรรมเป็ นจำนวนมาก (มูลค่าความเสีย หาย 4.8
แสนล้านบาทและพื้นที่เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 11.4 ล้านไร่
สำหรับวิกฤติมหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554) [1]
หนึ่งในมาตรการที่สำคัญ ของแผนบรรเทาอุทกภัยแบบบู รณาการ
ให้ กั บ ลุ่ ม เจ้ า พระยาตอนล่ า ง ได้ แ ก่ การตั ด ยอดอุ ท กภั ย โดยใช้ เขื่ อ น
เจ้าพระยา (จังหวัดชัยนาท) ผันน้ำผ่านทางแม่น้ำท่าจีน ซึ่งมีอัตราการไหล
ปลอดภัยเท่ากับ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม การผันอุทกภัย
บางส่วนในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในแม่น้ำท่าจีน ทำให้ปัญหาอุทกภัยในแม่
น้ำท่าจีนรุนแรงขึ้น เพื่อลดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีน กรมชลประทานจึง
เสนอทุ่งโพธิ์พระยา (จังหวัดสุพรรณบุรี) เป็นทุ่งหน่วงน้ำก่อนที่จะระบายลง
แม่น้ ำ ท่า จี น ตอนล่า ง และโครงการส่งน้ ำ และบำรุงรัก ษาโพธิ์พ ระยาได้
กำหนดขนาดความจุ ของทุ่งหน่วงน้ำอยู่ที่ 160.66 ล้านลูก บาศก์เมตร ที่
ระดับความลึกเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 เมตร [2] แต่การผันน้ำเข้าทุ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน เพราะเกษตรกร
ไม่สามรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทัน ดังนั้น โครงการส่งน้ำฯ โพธิ์พระยาจึงได้
ขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มความสูงคัน
กั้น น้ำ และบำรุงรัก ษาอาคารประกอบในคลองชลประทานให้ พ ร้อ มรับ
อุทกภัย พร้อมกันนั้น กรมชลประทานยังได้แนะนำเกษตรกรให้เลื่อนการ
เพาะปลู ก ให้ เร็ ว ขึ้ น (จากเดื อ นมิ ถุ น ายน เป็ น เดื อ นพฤษภาคม) โดย
โครงการส่ งน้ ำ ฯ โพธิ์พ ระยา รับ ที่ จ ะส่งน้ ำ ให้ เกษตรกรตามปฏิ ทิ น การ
เพาะปลูกใหม่ เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต จากปริมาตรอุทกภัยที่เก็บ
กักในทุ่ง [3]
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ พั ฒ นาแ บบจำลองอุ ท ก
พลศาสตร์MIKE11 สำหรับบริหารปริมาตรอุทกภัย (ความลึกและพื้นที่น้ำ
ท่วม) ในทุ่งโพธิ์พระยาให้มีประสิทธิภาพ แบบจำลอง MIKE11 ที่พัฒนาขึ้น
นี้ ได้ถูกปรับปรุงให้อธิบายปริมาตรอุทกภัยในทุ่งหน่วงน้ำ โดยใช้อาคารชล
ศาสตร์จิ น ตภาพในการกระจายน้ ำ ไปตามระดับ ความสูงของพื้ นที่ในทุ่ ง
แบบจำลองนี้ใช้งานง่าย ต้องการข้อมูลและทรัพยากรในการคำนวณน้อย
[4,5,6] เมื่อ เทีย บกับ แบบจำลองชนิด 2 มิติ อื่ น (เช่น MIKE21 เป็ นต้น )
ผลการปรับ เทีย บและสอบเทีย บของแบบจำลอง MIKE11 โดยใช้ข้ อ มูล
ระบายน้ำ ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2560 พบว่า แบบจำลองสามารถ
อธิบายความลึกได้ใกล้เคียงกับ ข้อมูลตรวจวัดในสนาม ทั้งในปีปรับเทียบ
และปี สอบทาน ส่วนพื้ นที่น้ำท่ วมที่ได้ก็ สอดคล้อ งกับ แผนที่น้ำท่ว มของ
GISTDA พอสมควร
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2. พื้นที่ศึกษา
ทุ่ งโพธิ์ พ ระยาเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้ นที่ รั บ ผิ ดชอบของโครงการส่ งน้ ำและ
บำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน ครอบคลุม
พื้ นที่ ประมาณ 640 ตารางกิ โลเมตร พื้ นที่ รั บผิ ดชอบดู แลในบริ เวณพื้ นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้ วย อำเภอศรีประจั นต์ อำเภอเมืองสุพรรณบุ รี
อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง ( ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) )

(ก) เครือข่ายคลองชลประทานและพืน้ ที่ศกึ ษาทุ่งโพธิ์พระยา

(ข) พื้นที่น้ำท่วมในทุ่งโพธิ์พระยา
รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาโครงการส่งน้ำฯ โพธิ์พระยา (ก) เครือข่ายคลองชลประทาน
และพื้นที่ศึกษาทุ่งโพธิ์พระยา (ข) พืน้ ทีน่ ้ำท่วมในทุ่งโพธิ์พระยา
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การบริหารการจัดน้ำของโครงการมีหน้าที่หลักในการส่งน้ำและระบายน้ำเมื่อ
เกิ ดอุ ทกภั ย และการส่ งน้ ำมี วัตถุ ประสงค์เพื่ อสนั บสนุ นการเกษตรและการ
อุ ปโภคบริโภค โดยใช้คลองส่งน้ ำ และคลองส่งน้ำในพื้ นที่มี ทั้งหมด 17 สาย
ส่วนการระบายน้ำจะใช้คลองระบายน้ำเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่
และคลองระบายน้ำในพื้นที่มีทั้งหมด 12 สาย และปัจจุบันกรมชลประทานได้
กำหนดให้ทุ่งโพธิ์พระยา ประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
และอำเภอสองพี่ น้ องเป็ นทุ่ งรับน้ ำ ซึ่ งมี พื้ นที่ ทั้ งหมดประมาณ 267 ตาราง
กิโลเมตร ที่ระดับเก็บกักเฉลี่ย 0.60 เมตร คิดเป็นปริมาตรน้ำทั้งหมด 160.66
ล้านลูกบาศก์เมตร และกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั นก่อนช่ วงการเกิดอุ ทกประจำปี และหลังจากเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ ได้ขอใช้พื้นที่การเกษตรดังกล่าวเป็นพื้นที่รับ
น้ำนองต่อไป
หลักการในการบริหารจัดการอุทกภัยน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์
พระยาจะผันน้ำจากแม่น้ำท่าจี นบริเวณเหนื อประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาเข้ า
คลองส่ งน้ ำ 1 ซ้ าย , 1ขวา และคลองส่ งน้ ำสายซอยสายต่ างๆในพื้ นที่ รวม
ทั้งหมด 17 สาย ( ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) ) เพื่อผันน้ำเข้าไปเก็บกักในพื้นที่รับน้ำ
( ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) ) เกณฑ์ในการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ และจะผันเมื่อการ
ระบายน้ ำด้ านท้ ายประตู ระบายน้ ำโพธิ์ พระยามี ระดั บเกิ น +4.50 ม.รทก.
และบริหารจัดการน้ำส่วนที่ไม่สามารถระบายลงด้านท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์
พระยาได้ โดยการผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวาเหนือประตูระบาย
น้ำโพธิ์พระยาตามสัดส่วนของพื้นที่ที่ถูกจัดสรรให้เป็นทุ่งรับน้ำของโครงการส่ง
น้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ส่วนการระบายน้ำออกจากทุ่งโพธิ์พระยาจะ
ระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนต่อ เมื่อระดับน้ำด้ านท้ายของแม่น้ำท่าจีนมีระดับ
ลดลงจนสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้แนวทางในการ
ระบายน้ำของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโพธิ์พระยาจะอาศัยสถานีสูบ
น้ำจากคลองระบายต่างๆริมแม่น้ำท่าจีนเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งรับน้ำ
โพธิ์พระยา

3. แบบจำลอง MIKE 11
แบบจำลอง MIKE 11 พัฒนาขึ้นโดยสถาบันชลศาสตร์แห่งประเทศเดน
มาร์ค คือ แบบจำลองที่สามารถคำนวณการเคลื่อ นที่ของน้ำ แบบ 1 มิติ
(1D – Hydrodynamic Model) [7] ในแม่น้ำ ภายใต้ข้ อมูลขอบเขตและ
ข้อมูลทางกายภาพของลำน้ำ ซึ่งผลการคำนวณจะให้ค่าระดับน้ำและอัตรา
การไหลในแม่น้ำ ดังนั้นแบบจำลองนี้จึ งถื อ ว่า เป็ นแบบจำลองพื้นฐานที่
สำคัญเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดด้านอื่นๆ
แ บ บ จ ำ ล อ งส ภ า พ ก า รไห ล (Hydrodynamic Module) เป็ น
แบบจำลองประเภท Implicit Finite Difference Model ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ก ารไหลแบบไม่คงที่ (Unsteady Flow) ในแม่น้ำ โดยมีสมการ
พื้ น ฐ า น คื อ ส ม ก า ร Saint Venant Equation (Danish Hydraulic
Institute,1992) [8] ซึ่งประกอบด้วยสมการต่อเนื่องและสมการโมเมนตัม
การแก้สมการต่อเนื่องและสมการโมเมนตัมจะใช้วิธีการเรียกว่า Implicit
Finite Difference Scheme ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น โดย Abbot and Ionescro

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

(1967) [9] โครงสร้างของวิธีการแก้ปัญหาอยู่บนพื้นฐานที่เป็ นอิสระจาก
ลักษณะของคลื่น (wave description)
แบบจำลอง MIKE 11 เป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ (Physical Based
Model) ใช้ข้อมูลทางกายภาพของลำน้ำเป็นข้อมูลหลัก แบบจำลองนี้จึง
เสมือนการสร้างลำน้ำหรือแม่น้ำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีสภาพเหมือนลำ
น้ำจริง เพื่อให้คำนวณค่าระดับ (H หรือ h) และอัตราการไหล หรือปริมาณ
การไหล (Q) ในทุ ก ตำแหน่ ง ของลำน้ ำ ซึ่ ง งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ ง พั ฒ นา
แบบจำลองสำหรับประเมินอุทกภัยในทุ่งโพธิ์พระยา (ความลึกและพื้นที่น้ำ
ท่วม) ด้วยแบบจำลอง MIKE11 ร่วมกับ DEM และ HelpGrid เพื่อคำนวณ
อุทกภัยในทุ่งโพธิ์พระยา
แบบจำลองอุ ท กพลศาสตร์ MIKE 11 ใช้ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า ง
แบบจำลองและพั ฒ นาแบบจำลอง และในแบบจำลองอุ ท กพลศาสตร์
จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของแบบจำลอง โดยในการศึกษานี้ได้กำหนดให้
อัตราการไหลผ่านประตูระบายน้ำของประตูระบายน้ำ ชลมาร์คพิจ ารณ์
(สามชุก)เป็นขอบเขตด้านเหนือน้ำของแม่น้ำท่าจีน ส่วนขอบเขตด้านท้าย
น้ำใช้ข้อมูลระดับน้ำที่สถานี T.15 ของแม่น้ำท่าจีน ( ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) )
และข้ อ มู ล ที่ ใช้ เพื่ อ การศึ ก ษาการเกิ ด น้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ ทุ่ ง โพธิ์ พ ระยา
ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ ข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำ
ข้อมูลสถิติปริมาณน้ำท่า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักงานชลประทานที่ 12
กรมชลประทาน โดยใช้ข้อมูลของปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- ข้อมูลอัตราการไหล และระดับน้ำรายวัน จากสถานีวัดน้ำท่า ในพื้นที่
และที่ ป ระตู ร ะบายน้ ำ ซึ่ ง จั ด เก็ บ โดยกรมชลประทาน เพื่ อ ใช้ ในการ
ปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลอง ซึ่งในแบบจำลองใช้ระดับน้ำที่ประตู
ระบายน้ำโพธิ์พระยาในการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลอง
- ข้ อ มูลลัก ษณะภูมิป ระเทศ จากแผนที่ ภูมิ ป ระเทศของกรมแผนที่
ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ได้ทำการแบ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบายน้ำของคลองส่งน้ำแต่ละคลอง สำหรับข้อมูลทางกายภาพของลำน้ำ
ประกอบด้วยรูป ตัดตามขวางของลำแม่น้ำท่าจีนและคลองส่งน้ำในพื้นที่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
รู ป ที่ 2 แสดงผั ง แนวคิ ด การจำลองของ Mike11 ในการอธิ บ าย
ปริมาตรน้ำท่วมในทุ่งโพธิ์พระยา โดยสร้างลำน้ำจำลอง(คลองจินตภาพ)
เพื่อช่วยในการกระจายน้ำท่วมในทุ่ง คลองจินตภาพแบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่
คลองจินตภาพสายหลัก และคลองจินตภาพสายรอง ซึ่งการไหลของคลอง
จินตภาพสายรองจะระบายอุทกภัย ส่ว นเกินจากคลองชลประทาน ลงสู่
คลองจินตภาพสายหลัก เส้นทางของคลองสายหลักจะขนานกับคลองส่ง
น้ำสายซอย โดยกำหนดให้ระดับก้นคลองมีความสูงที่ระดับดินเดิม และตลิ่ง
กำหนดไว้ที่ระดับความสูง 1.50 เมตร จากก้นคลอง เพราะเป็นระดับความ
สูงที่เผื่อไว้สำหรับการกระจายน้ำท่วม ให้มีความลึกเทียบเคียงได้กับความ
ลึกที่ยอมให้น้ำท่วมในทุ่ง (0.60 เมตร) [2] ส่วนคลองจินตภาพสายซอย
จะเชื่อมต่อกันระหว่างตลิ่งของคลองส่งน้ำสายซอยและตลิ่งของคลองจินต
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ภาพสายหลัก ตำแหน่งของคลองซอยจะกระจายไปตามพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ทุ่งโพธิ์พระยา

(ก) เครือข่ายของระบบคลองชลประทาน

(ข) ผังคลองจินตภาพสำหรับกระจายน้ำท่วม

(ค) ขั้นตอนการกระจายน้ำท่วมตามพืน้ ที่
รูปที่ 2 ผังแนวคิดการจำลองของ Mike11ในการอธิบายปริมาตรน้ำท่วมใน
ทุ่งโพธิ์พระยา (ก) เครือข่ายของระบบคลองชลประทาน (ข) ผังคลองจินตภาพ
สำหรับกระจายน้ำท่วม และ (ค) ขั้นตอนการกระจายน้ำท่วมตามพืน้ ที่
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4. การประยุกต์แบบจำลอง
4.1 การสร้างแผนที่น้ำท่วมจาก MIKE11 โดยใช้ DEM และ HelpGrid
แบบจำลองอุทกพลศาสตร์จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ
กับ อั ต ราการไหลเป็ นขอบเขตด้า นท้ ายของคลองส่งน้ ำ สายต่ า ง ๆ ของ
โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซึ่งจะต้องปรับเทียบและสอบเที ยบ
แบบจำลองเพื่อปรับ ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระท้องน้ำ (Manning’s n)
เพื่อให้ระดับน้ำที่คำนวณได้จากแบบจำลองมีความใกล้เคียงมากที่สุดกับ
ระดับน้ำที่ได้ทำการตรวจวัดที่บริเวณด้านเหนือน้ำของประตูระบายน้ำโพธิ์
พระยา โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลาน้ำน้อย ทำการปรับเทียบ
สัมประสิทธิ์ความขรุขระท้องน้ำ (Manning’s n) ในแม่น้ำท่าจีนและคลอง
ส่งน้ำ และช่วงเวลาน้ำท่วมทำการปรับเทียบสัมประสิทธิ์ความขรุขระท้อง
น้ำ (Manning’s n) ในพื้นที่น้ำท่วมของทุ่งโพธิ์พระยา สำหรับขอบเขตการ
เกิด พื้ นที่ น้ำ ท่ ว มและความลึก น้ ำ ท่ว มที่ ได้จ ากแบบจำลอง โดยจำลอง
สภาพการไหล (Hydrodynamic Module) จะใช้ข้อมูลแบบจำลองระดับ
ความสูงเชิงตัวเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 2 เมตร x 2 เมตร มาสร้าง
ข้ อ มู ล รู ป ตั ด พื้ น ที่ น้ ำ ท่ ว มโดยจำลองเป็ น เส้ น ลำน้ ำ อี ก ลำน้ ำ หนึ่ ง
(คลองจินตภาพ) ซึ่งจะมีจุดเชื่อมโยงระหว่างคลองส่งน้ำกับลำน้ำจำลองโดย
จุดเชื่อมโยงดังกล่าวจะเป็นจุดที่กระบายน้ำจากคลองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่น้ำ
ท่วมของทุ่งโพธิ์พระยา จากนั้นใช้ข้อมูล DEM สร้าง Help Grid เพื่อสร้าง
พื้นที่น้ำท่วมในทุ่งโพธิ์พระยาโดยใช้ข้อ มูลระดับน้ำในลำน้ำจำลองมาเทียบ
กับ ระดับ ความสูงของ Help Grid ของขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อ ให้
แบบจำลองคำนวณหาระดับความลึกและพื้นที่น้ำท่วมของทุ่งโพธิ์พระยา
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งโพธิ์พระ
ยาได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า โดยทำการพล๊อตกราฟตามช่วงเวลา
(Time Series) เพื่อเปรียบเทียบระดับน้ำและอัตราการไหลตั้งแต่เหนือน้ำ
ถึงท้ายน้ำของพื้นที่ศึกษา
4.3 ค่าความสัมพันธ์ทางสถิติ
การปรับเทียบและการสอบเทียบแบบจำลองสภาพการไหล ได้ใช้ค่า
ความสัมพันธ์ทางสถิติในการพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจำลอง ดังนี้
1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient ,r) โดยปกติ
แล้วค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ในกรณีที่ค่า r มีค่าเป็น
บวกแสดงว่ากลุ่มข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคโดยตรง และใน
กรณีที่ค่า r มีค่าเป็ นลบแสดงว่ากลุ่มข้ อมูลทั้งสองมีสัมพันธ์แบบปฏิภ าค
ผกผัน ในกรณีที่ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 และ -1 แสดงว่ากลุ่มข้อมูลทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี และในกรณีที่ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ากลุ่ม
ข้ อ มู ล ทั้ ง สองมี ค วามสั ม พั น ธ์ น้ อ ยหรื อ แถบไม่ มี เ ลย ดั ง นั้ น ในการ
เปรียบเทียบระหว่างกราฟน้ำหลากที่คำนวณด้วยแบบจำลองและกราฟน้ำ
หลากที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูลนั้นสมควรมีค่า r ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1 จึงจะถือ
ว่าการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลองอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งค่า r
สามารถคำนวณได้จากสมการ
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N

r=

 Q obs ,i . Q sim ,i

i =1
N

N

i =1

i =1

(1)

2
N
 Q obs
,i .  Q sim ,i

2) Water Balance Error เป็นตัวแปรทางสถิติที่แสดงความแตกต่าง
ของปริมาณน้ำท่าสะสมระหว่างปริมาณน้ำท่าที่คำนวณด้วยแบบจำลองและ
ปริมาณน้ำ ท่ าที่ ได้จ ากการตรวจวัด ควรมี ค่า เข้ าใกล้ศูน ย์ ซึ่งค่า Water
Balance Error สามารถคำนวณได้จากสมการ
N

WBL =
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สำหรับ ผลการคำนวณพื้ น ที่ น้ ำท่ ว มจากแบบจำลองสภาพการไหล
(Hydrodynamic Module) โดยใช้ Help Grid โดยสอบเที ย บกั บ ข้ อ มู ล
พื้นที่ น้ำ ท่ว มจากสำนัก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิสารสนเทศ
(GISTDA) ในช่วงปี พ.ศ.2559 (ดังแสดงในรูปที่ 4) พบว่าพื้นที่น้ำท่วมที่ได้
จากแบบจำลองขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมใกล้เคียงกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความ
ขรุขระ (Manning’s n) ในทุ่งน้ำท่วมมีค่าระหว่าง 0.050 ถึง 0.070

N

∑Qsim ,i _ ∑Qobs ,i
i =1

i =1
N

∑Qobs ,i

(2)

 100

i =1

3) Root Mean Square Error (RMSE) เป็นตัวแปรทางสถิติที่แสดง
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Absolute Error) ระหว่างปริมาณน้ำท่าที่ได้
จากการคำนวณด้วยแบบจำลองและปริมาณน้ำท่าที่ได้จากการตรวจวัด
ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งค่า RMSE สามารถคำนวณได้จากสมการ
N

  (Qobs ,i −Qsim ,i )2 

RMSE =  i =1 N





1/ 2

(3)

เมื่อ N = จำนวนข้อมูล
Qobs = ปริมาณหรือระดับน้ำที่ได้จากการตรวจวัด
Qsim = ปริมาณหรือระดับน้ำที่ได้จากการคำนวณ
4.4 การปรับเทียบแบบจำลอง
การปรับเทียบแบบจำลองสภาพการไหล ได้ทำการปรับค่าสัมประสิทธิ์
ความขรุขระท้องน้ำ โดยใช้ข้อมูลของปี พ.ศ.2559 เพื่อให้ผลการคำนวณ
ระดับน้ำสอดคล้องกับระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา (ดังแสดงใน
รูป ที่ 3) พบว่า ค่า Correlation Coefficient (r2) เท่ากับ 0.967 และค่า
RMSE เท่ากับ 0.18 เมตร
8.00

ระดับน้า ม.รทก.

7.00

4.5 การสอบทานแบบจำลอง
การสอบทานแบบจำลองสภาพการไหล ได้ทำการปรับค่าสัมประสิทธิ์
ความขรุขระท้องน้ำ โดยใช้ข้อมูลของปี พ.ศ.2560 เพื่อให้ผลการคำนวณ
ระดับน้ำสอดคล้องกับระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา (ดังแสดงใน
รูปที่ 5) พบว่า ค่า Correlation Coefficient (r2) เท่ากับ 0.829 และ
ค่า RMSE เท่ากับ 0.20 เมตร

ลการตรวจวัด
ลการคานวณ

r2 = 0.967
RMSE = 0.18 ม.

รูปที่ 5 ผลการปรับเทียบระดับน้ำด้านเหนือน้ำของ ปตร.โพธิ์พระยา(พ.ศ.2560)

6.00

5.00
4.00
3.00
1 4 255

(ก) แบบจำลอง
(ข) ข้อมูล GISTDA
รูปที่ 4 พื้นที่น้ำท่วมในทุง่ โพธิ์พระยาปี พ.ศ. 2559

1

255

1

255

1 1 255

1 12 255

1 2 25

รูปที่ 3 ผลการปรับเทียบระดับน้ำด้านเหนือน้ำของ ปตร.โพธิ์พระยา(พ.ศ.
2559)

สำหรับ ผลการคำนวณพื้ น ที่ น้ ำท่ ว มจากแบบจำลองสภาพการไหล
(Hydrodynamic Module) โดยใช้ Help Grid พบว่าพื้นที่น้ำท่วมที่ได้จาก
แบบจำลองขอบเขตพื้ น ที่ น้ ำ ท่ ว ม มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามขรุ ข ระ
(Manning’s n) ในทุ่งน้ำท่วมมีค่าระหว่าง 0.050 ถึ ง 0.070 (ดังแสดงใน
รูปที่ 6)
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[5]
[6]

รูปที่ พื้นที่น้ำท่วมในทุง่ โพธิ์พระยาปี พ.ศ. 2560 (แบบจำลอง)

[7]

5. สรุป ลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาการสร้ า งแบบจำลองอุ ท กพลศาสตร์ MIKE11
สำหรับ ประเมินอุทกภัยในทุ่งโพธิ์พระยา ซึ่งอาศัยข้อมูลจากแบบจำลอง
ระดับความสูงเชิงตัว เลข (DEM) โดยใช้ข้อ มูลของเหตุการณ์ น้ำท่วมในปี
พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 ในการปรับเทียบและตรวจสอบ ผลลัพ ธ์ที่ได้
จากการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) น้ำไหลในลำน้ำ และ (2)
ล้นตลิ่ง ในกรณี (1) แบบจำลอง ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระในช่วง
0.025 – 0.035 ให้ระดับน้ำหน้า ปตร.โพธิ์พระยา ใกล้เคียงกับผลตรวจวัด
(ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ R2 = 0.829 – 0.927 และ ค่ า รากที่ ส องของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย RMSE = 0.18 – 0.20 ม.) ในกรณี (2) เมื่อพิจารณาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามขรุ ข ระของพื้ น ที่ ทุ่ ง น้ ำ ท่ ว มเท่ า กั บ 0.050 – 0.070
แบบจำลองสามารถประมาณการระดับน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่ง (0.90 – 1.20 ม.)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัดพอสมควร จากผลการพัฒนาแบบจำลอง
พอสรุ ป ได้ ว่ า แนวคิ ด ที่ น ำเสนอในการปรั บ ปรุ ง แบบจำลอง MIKE11
สามารถนำไปใช้ในการอธิบายอุทกภัยในทุ่งอื่นได้

[8]
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Mike11 Model .Water Resour Manage, 22:457-472, DOI
10.1007/s11269-007-9172-1
Shamsudin,S. , Hashim,N. , (2002), Rainfall Runoof
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Awam (Journal of Engineering), Vol 15, No.2
Kamel, A.H., (2008). Application of a Hydrodynamic Mike
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วิธีการผันน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูแล้ง
A Water Diversion Procedure to Irrigation for the Lower Chao Phraya Basin in Dry Season
ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล1,* และ คุณานนต์ ศรีสุทิวา2
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บทคัดย่อ
การผันน้ำ ให้ตรงตามแผนการส่ งน้ำ เข้า สู่พ ื ้นที่ช ลประทาน เป็ น
พื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างระหว่าง
ช่วงฤดูแล้งให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษานี้จึงนำเสนอวิธีการผันน้ำจาก
เขื่อ นเจ้า พระยา ซึ่งประกอบด้ว ยความสัมพันธ์ถ ดถอยแบบควอนไทล์
(quantile regression) ระหว่างข้อมูลระดับน้ำเหนือเขื่อนกับอัตราการผัน
น้ำเข้าแม่น้ำและคลองที่สนใจ (2540 - 2559) และการแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบการแจกแจงแบบปกติ(normal distribution) ของข้อมูลปริมาณ
น้ำต้นทุนรวมของเขื่อนภูมิพลและสิริกิตติ์สำหรับช่วงฤดูแล้ง (2540-2559)
ความสัมพันธ์ถดถอยแบบควอนไทล์เหมาะสมกว่าการถดถอยแบบกำลัง
สองน้อยที่สุด (least squares regression) เพราะงานวิจัยนี้สนใจฟังก์ชั่น
แบบมีเงื่อนไขกับควอนไทล์ นอกจากนี้ยังแปรปรวนน้ อยกว่า เมื่อต้องใช้
ประมาณการกรณีสุดโต่งด้วย ขั้นตอนการประยุกต์ใช้วิธีการที่พัฒนาขึ้นนี้
เริ่มต้นโดยใช้แบบจำลองหาระดับความน่าจะเป็นของข้อมูลน้ำต้นทุนรวม
ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) จากนั ้ น พั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผันน้ำกับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่
ระดั บ น้ ำ ต้ น ทุ น ต่ า ง ๆ ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile
Regression) ผลการประยุกต์วิธีการผันน้ำที่เสนอเข้าสู่แม่น้ำน้อยผ่านทาง
ประตูระบายน้ำบรมธาตุ และแม่น้ำท่าจีนผ่านทางประตูระบายน้ำพลเทพ
พบว่า วิธ ีก ารนี้สามารถส่ งน้ำ ให้ก ับ พื ้นที่ช ลประทานได้ต รงตามแผน
มากกว่าข้อมูลการผันน้ำเดิม
คำสำคัญ: การถดถอย, การแจกแจงความน่าจะเป็น, เขือ่ นผันน้ำ, ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา

Abstract
Diversion of water meeting an irrigation plan is
fundamental to management of water resources in the lower
Chao Phraya Basin during dry season efficiently. This study
therefore proposes a procedure for water diversion from the
Chao Phraya Dam that consists of a combination of a quantile

regression between observed upstream-water-level of the dam
and diversion discharge record (1997 – 2016) and a probability
distribution (lognormal distribution) of historical capital water of
the Bhumibhol and Sirikit dams for the period (1997 - 2016). The
adopted regression is more suitable than ordinary least-square
one because the present research is interested in obtaining the
function that is conditional on quantile. In addition, when
dealing with outlier condition, its estimation is also more robust.
The application of the proposed procedure starts with using the
normal distribution function to find a level of probability for the
available capital water. Later, it considers the developed
Quantile regression to estimate a rate of diversion discharge with
the probability level and a water level observation. Results of
applying to the Noi River (the Boromtart Gate) and the Tha-Chin
River (the Polathep Gate) have shown that the procedure yields
the size of irrigated areas that are closer to a plan than that of
existing ones.
Keywords: Quantile Regression, probability distribution,
diversion dam, the Chao Phraya Basin

1.คำนำ
ลุ่มน้ำ เจ้า พระยาเป็นลุ่ มน้ำ ที่ มีข นาดใหญ่ที ่สุ ดของประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศลงมาจนถึงที่ราบลุ่มภาคกลาง
รวม 22 จังหวัด และยังเป็นลุ่มน้ำที่มีการทำเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะการปลูกข้าว ลุ่มเจ้ า พระยามีพื้นที่ ชลประทาน
ทั้งหมด 10.5 ล้า นไร่ ส่ว นใหญ่เป็นการเพาะปลูก ข้า ว แบ่งเป็นพื้ น ที่
เพาะปลูกข้าวในลุ่มเจ้าพระยาตอนบน(เหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น ไป)
ประมาณ 3 ล้านไร่ และลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง(ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมา)
ประมาณ 7.5 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 51,877 ล้านบาท
ต่อปี และมักจะประสบปัญหาปริมาณน้ำในการเพาะปลูกไม่เพียงพอในช่วง
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ฤดูแล้งทำให้เกิดพื้นที่การเพาะปลูกเสียหายกว่า 448,000 ไร่ รวมมูลค่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 4,150 ล้านบาท [1]

วิศวกรในพื้นที่เพราะอัตราการผันน้ำที่ได้มีความใกล้เคียงกับความต้องการ
น้ำตามแผนการผันน้ำมากกว่า

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำต้นทุนจากแหล่งเดียวกันคือ เขื่อนภูมิพล
ในแม่น้ำปิง และเขื่อนในแม่น้ำน่านมีปริมาณเก็บกัก รวม 22,972 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความจุน้ำใช้การสุทธิ 16,322 ล้านลูกบาศก์เมตร การ
บริห ารจัดการน้ำ ในลุ่ม เจ้า พระยาตอนล่า งจะใช้เ ขื่อ นเจ้า พระยาเป็ น
เครื่องมือหลักในการทดน้ำ เพื่อยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถ
ที่จะผันเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก ซึ่งมีแม่น้ำ
และคลองที่สำคัญทั้งหมด 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน และคลอง
มะขามเฒ่า-อู่ทอง(ม.-อ.) ในฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา คลองชัยนาทอยุธยา(มโนรมย์) และคลองชัยนาท-ป่าสัก(มหาราช) ในฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ำเจ้าพระยา [1]

2. วิธีการพัฒนาฟังก์ชั่นแสดงอัตราการผันน้ำแบบมีเงื่อนไข

กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำนั้น มี
การบริหารจัดการโดยการใช้ปริมาณน้ำใช้การที่มีใน 2 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็นปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งของลุ่มเจ้าพระยา
โดยการวางแผนการเพาะปลูกในช่วงฤดูแ ล้งนั้นกรมชลประทานจะวาง
แผนการเพาะปลูกไว้ที่ 50% ของพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมดเป็นอันดับแรก
เช่น ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่า งมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 7.5 ล้านไร่ ใน
แผนการเพาะปลูกฤดูแล้งจะกำหนดไว้แค่ไม่เกิน 3.2 ล้านไร่ และเมื่อนำ
แผนการเพาะปลูกดังกล่าวมาคำนวณปริมาณการใช้น้ำทั้งฤดูกาลแล้วพบว่า
ยังไม่เพีย งพอ ก็จ ะมีก ารพิจ ารณาปรับ ลดแผนการเพาะปลูก ลงมาให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ซึ่งในการจัดทำแผนการเพาะปลูก
ดังกล่า วจะมีก ารประชุ มกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ำ ชลประทานในพื ้น ที่ ต ่า ง ๆ ผ่า น
หน่วยงานในพื้นที่ของกรมชลประทานเพื่อ สำรวจความคิดเห็น และทำ
ข้อตกลงร่วมกันในการใช้น้ำต้นทุนดังกล่าวด้วย {[2] [3]} อย่างไรก็ตามการ
บริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำในอดีตที่ผ่านมาพบว่า มีการบริหารจัดการ
ที่ไม่ตรงตามแผนการผันน้ำ ส่วนใหญ่จะมีการผันน้ำที่มากกว่าแผน ทำให้
พื้นที่ชลประทานในแม่น้ำ และคลองสายอื่นๆ มีปริมาณน้ำไม่เพีย งพอ
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะวิศวกรไม่มีเกณฑ์การผันน้ำที่แน่นอน ตามระดับ
น้ำต้นทุนและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผันน้ำกับ
ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับน้ำต้นทุนต่าง ๆ ด้วยวิธีการถดถอย
แบบควอนไทล์ (Quantile Regression) เพราะวิธีการถดถอยที่เสนอนี้ มี
ความเหมาะสมกับปัญหาเพราะสามารถให้ความสัมพันธ์ที่สนใจแบบมี
เงื่อนไขกับปริมาณน้ำต้นทุนต่าง ๆ ได้ การพัฒนาฟังก์ชั่นแสดงอัตราการ
ผันน้ำของแม่น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีนโดยใช้ข้อมูลการไหลผ่านประตูระบาย
น้ำและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระหว่างปีพ.ศ.2540-2559 ผลการ
ทดสอบฟั ง ก์ ช ั่ น ที ่ พ ั ฒนาขึ้ น กั บ ข้อ มู ลปี พ .ศ.2560 ได้ แ สดงให้ เห็นว่า
ความสัมพันธ์นี้สามารถให้แนวทางในการผันน้ำเข้าพื้นที่ชลประทานได้
ใกล้เคียงกับแผนการเพาะปลูกมากกว่าการบริหารโดยใช้ประสบการณ์ของ

งานวิจัยนี้จะใช้ทฤษฎีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
ในการวิเคราะห์ระดับน้ำต้นทุนในปีต่าง เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการผันน้ำ ๆ
และใช้วิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile Regression) เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผันน้ำกับระดับน้ำเหนือเขื่อน
เจ้าพระยาที่ระดับน้ำต้นทุนต่าง ๆ
2.1 การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของระดับน้ำต้นทุน
งานวิจัยนี้พิจารณาแหล่งน้ำต้นทุนในฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดย
พิจารณาจากปริมาณแค่ 2 เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์เท่านั้น เรา
ไม่นำปริมาตรเก็บกักตอนเริ่มต้นฤดูแล้งของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาพิจารณาใช้เป็นน้ำต้นทุน เพราะปริมาณน้ำต้นทุน
ของทั้ง 2 เขื่อนดังกล่าวมีใช้เพียงพอแค่พื้นที่ชลประทานในทุ่งบางระกำ
และริมแม่น้ำลพบุรีเท่านั้น ส่วนฝนในช่วงฤดูแล้งที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนภูมิ
พลและสิริกิติ์ก็มีปริมาณน้อย และไม่มีแหล่งเก็บกัก จึงไม่นำคิดเป็นน้ำ
ต้นทุน
ในทางปฎิบัติ กรมชลประทานพิจารณาปริมาตรเก็บกักรวมของเขื่อน
ภูมิพลและสิริกิต์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นน้ำต้นทุนทั้งหมดของลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง และบริหารน้ำต้นทุนทั้งหมดให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้น้ำ ทางด้านการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ -ผลั ก ดัน
น้ำเค็ม และชลประทาน ปริมาณน้ำต้นทุนนี้จะแปรผันตรงกับ ระดับ น้ำ
เหนือ เขื่อ นเจ้า พระยา และส่งผลต่อ เนื่อ งถึงอัตราการผันน้ำ เข้า พื้นที่
ชลประทานระบบชลประทานทั้ง 5 สาย กล่าวคือ ถ้าน้ำต้นทุนมากจะส่งผล
ให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูง และอัตราการผันน้ำมาก ดังนั้นวิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาฟังก์ชั่นอัตราการผันน้ำ จึงเริ่มต้นด้วยการหาพิจารณาหา
ระดับความน่าจะเป็นของน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
ถ้ากำหนดให้ x คือปริมาณน้ำต้นทุน ณ ปีใดๆ วิธีการนี้สมมติให้ตัว
แปร x เป็ น ไปตามการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่ ง
ฟังก์ชั่นแสดงความหนาแน่นของความน่า จะเป็น (probability density
function, PDF) และฟั ง ก์ช ั ่น แสดงความน่า จะเป็ นสะสม (cumulative
probability function, CDF) เขียนได้ตามลำดับดังต่อไปนี้ [4]

WRE15-2

f(x)=
F(x)= {

1

B= [
2

-

1

2σ2

(1)

; Z(x) <0
; Z(x) ≥0

(2)

√2πσ2

B
1-B

(X-μ)2

e

1+019685 |Z(x)| +0.115194 | Z(x )| 2 …
]
+0.000344 | Z(x)| 3 +0.019527| Z(x)| 4

-4

(3)

2309

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

E(YpP=0.75 )=ap+bpXi ตามลำดับ [7] งานวิจัยนี้ได้สมมติการกระจาย
Z(x)=

x - μ
σ

(4)

โดยที่ พ ารามิเตอร์ μ ค่า เฉลี่ยของชุดข้อมูล (Mean) และ σ คือ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึกษานี้ได้นำ CDF ของ Normal Distribution มาประยุกต์ใช้
เพื่อการประเมินโอกาสการเกิดหรือแจกแจงความถี่ของปริมาณน้ำต้นทุนใน
แต่ละปีสำหรับลุ่มน้ำเข้าพระยาโดยการพิจารณาจากปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิ
พลและสิริกิตติ์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนของแต่ละปีมีการ
กระจายตัวแบบ Normal Distribution ในการศึกษานี้จึงได้ทำการทดสอบ
การกระจายตัวของข้อมูลโดยใช้วิธี Q-Q Plot และเลือกใช้ความน่าจะเป็น
ของ Blom [5] โดยใช้สมการ PBlom =(M-0.375)/(N+0.5) สำหรับ
การวิเคราะห์ความน่าเป็นวิธี Plotting Position เริ่มจากการเรียงข้อมูลจาก
น้อยไปมากแล้วจึงทำการประเมินค่าความน่าจะเป็นของ Blom (Pblom)
จากนั้นทำการย้อนกลับฟังก์ชั่น CDF ของ Standard Normal Distribution
หรือ Normal Distribution ที่มีค่าฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ) เท่ากับ 0 และ 1 ตามลำดับ ดังแสดงในสมการที่ (6) จากนั้นจึงนำค่าที่
ได้มาพล็อตกับข้อมูลจริง
PBlom =(M-0.375)/(N+0.5)

(5)

Z(PBlom )=F-1 (PBlom |0,1)

(6)

ของอัตราการผันน้ำเป็นไปตามระดับน้ำต้นทุนต่าง ๆ

แหล่งที่มา [7]
รูปที่ 1 ผังแสดงความหมายของฟังก์ชั่นการถดถอยแบบควอนไทล์

การคำนวณหาค่า พารามิ เตอร์ ข องสมการถดถอยภายใต้ ส มการ
ถดถอยแบบ Linear regression ดังแสดงในสมการที่ (1) และใช้วิธีการ
ผลต่ า งกำลั ง สองน้ อ ยสุ ด (Ordinary Least Squares Error) ประเมิ น
พารามิเตอร์ของเส้นตรง (ความชั้น ( b), จุดตัดแกนวาย (a)) ซึ่งมีหลักการ
คือ หาค่าพารามิเตอร์ที่ทำให้ผลรวมของค่าความคลาดเคลื่อนยกกำลังสอง
มีค่าต่ำสุด (minimize sum of squares) ดังแสดงในสมการที่ (2)

2.2 วิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile Regression)
การถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile Regression: QR) เป็ น
ทางเลือกในกรณีที่การแจกแจกมีลักษณะไม่สมมาตร หรือใช้ร่วมกับการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบค่าเฉลี่ย (Mean Regression: MR) ซึ่งจะทำ
ให้การวิเคราะห์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ การวิเคราะห์ด้วยวิธี
QR นั้นสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสละและตัวแปรตามที่
ไม่ได้พิจารณาแต่เฉพาะแนวโน้มเข้าสู่ค่าเฉลี่ย แต่สามารถหาความสัมพันธ์
ณ จุดใดจุดหนึ่งของการแจกแจง หรือที่ ณ ระดับควอนไทล์ต่างๆ กัน รูปที่
1 อธิบายแนวคิดการถดถอยแบบควอนไทล์ ตามสมการ
E(Yp/X)=ap+bpXi จากรูปที่ 1 มีสมการเส้นถดถอย 3 เส้น หรือ 3
สมการ E(Ypm ) เป็นสมการถดถอยที่คำนวณผ่านจุดค่าของการแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรตาม Yp คือ E(Yp/X)=ap+pbXi สำหรับ
อีก 2 สมการ คือสมการถดถอยแบบมีเงื่อนไขที่คำนวณผ่านจุดค่าควอน
ไทล์ที่ 0.10 และ 0.75 ของการแจกแจงของความน่าจะเป็นของตัวแปร
ต า ม Yp ไ ด ้ แ ก ่ ส ม ก า ร E(YpP=0.10 )=ap+bpXi แ ล ะ

(8)

E(Yp/X)=ap+bpxi

โดยที่ M คือลำดับของข้อมูล และ N คือ จำนวนของข้อมูล และ
Z(Pblom) คือค่าที่ได้ฟังก์ชั่นปรับลดความแปรปรวน (Reduced Variate)
ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 𝑥 เมื่อ μ และ σ มีค่าเท่ากับ 0 และ 1 ตามลำดับ

𝑛

(9)

𝑚𝑖𝑛 ∑𝑛=1( 𝑦𝑝 − (𝑎𝑝 + 𝑏𝑝𝑥𝑖))2

สำหรับในกรณีการสร้างเส้นแนวโน้มของแต่ละควอนไทล์ (P) ต่าง ๆ
สมารถทำได้โ ดยการคำนวณผลรวมของความแตกต่า งสมบูรณ์ (Sum
Absolute Error, SAE) โดยแย่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย
ชุดข้อมูลที่ yp>ap+bpxi และyp <ap+bpxi โดยที่จะทำการประเมิน
หาพารามิเตอร์ a และ b ที่ทำให้ได้ค่า SAE ต่ำที่สุดดังแสดงในสมการ
ต่อไปนี้

WRE15-3

min P

yp - (ap+bpxi )
yp >ap+bpxi

+ (1-P)

(10)

yp - (ap+bpxi )
yp ≤ap+bpxi
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โดยที่ yp คืออัตราการผันน้ำ, xp คือ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา,
a คือ จุดตัดแกน และ b คือ ความชันของเส้นตรง [7]

3.การประยุกต์วิธีการที่เสนอ
วิธีการที่เสนอดังกล่าว ได้ถูกนำไปพัฒนาฟังก์ชั่นของอัตราการผัน น้ำ
จากเขื่อนเจ้าพะยา เข้าสู่ แม่น้ำน้อยทางประตูระบายน้ำบรมธาตุ และแม่
น้ำ ท่า จีน ทางประตูระบายน้ำพลเทพ (ดู ตำแหน่งของอาคารชลศาสตร์
เหล่านี้ในรูปที่ 2)
3.1 ข้อมูลและการวิเคราะห์เบื้องต้น
งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุนรวมของเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ณ
วันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำต้นทุนทั้งหมดในฤดูแล้งของลุ่ม
น้ำเจ้าพระยา รวมถึงข้อมูล ระดับน้ำ รายวันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และ
อัตราการไหลรายวันผ่านประตูระบายน้ำบรมธาตุ (แม่น้ำน้อย) และประตู
ระบายน้ำพลเทพ (แม่น้ำท่าจีน) ปีพ.ศ.2540 – 2560 ในช่วงฤดูแล้ง

รูปที่ 3 พล์อตความน่าจะเป็นแบบ Normal ของน้ำต้นทุนรวมในฤดูแล้งของลุ่ม
น้ำเจ้าพระยา (2540 – 2559)

3.2 ผลลัพธ์
ในการพัฒนาฟังก์ชั่นอัตราการผันน้ำ ข้อมูลที่เก็บรวมรวบมาได้ส่วน
ใหญ่ (2540 – 2559) ได้ถ ูก นำมาใช้ในการสร้า งความสัมพันธ์ที่สนใจ
ส่วนข้อมูลที่เหลือในปี พ.ศ.2560 ได้ถูกเก็บไว้ เพื่อทดสอบการใช้ง านจริง
ของฟังก์ชั่นที่ได้ ผลลัพธ์ในการพัฒนาฟังก์ชั่นพอสรุปได้ดังนี้
3.2.1 ฟังก์ชั่นแสดงอัตราการผันน้ำ
งานวิจ ัย นี้นำได้นำวิธ ีก ารถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile
Regression) มาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผัน แม่น้ำน้อยและ
แม่น้ำท่าจีนกับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับปริมาณน้ำต้นทุนต่าง
ๆ (ระดับความน่าจะเป็น 0.05, 0.25, 0.50, 0.75 และ 0.95) และงานวิจัย
นี้ได้นำไปทดลองใช้ในการพัฒนาความความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผัน
น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีนกับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้ าพระยาที่ระดับปริมาณ
น้ำต้นทุนต่าง ๆระหว่างปีพ.ศ.2560 ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำต้นทุน
ที่ควอนไทล์ (quantile) ที่ 0.32 เพื่อทดสอบแบบจำลองได้ ตามรูปที่ 3
และรูปที่ 4

รูปที่ 2 แผนทีแ่ สดงตำแหน่งเขื่อนเข้าพระยา ประตูระบายน้ำบรมธาตุ และประตู
ระบายน้ำพลเทพ

เนื่องจากวิธีการที่เสนอได้สมมติให้ปริมาณน้ำต้นทุนดังกล่าวเป็นไป
ตามทฤษฎีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ผู้วิจัยจึงได้ทำ
การทดสอบการกระจายตัวของปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า
มีความเข้ากันได้กับการกระจายตัวแบบ Normal Distribution โดยการ
ประยุกต์ใช้วิธี Q-Q Plot ตามสูตรตำแหน่งการพล์อต ของ blom {[5] [6]}

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ ถดถอยแบบควอนไทล์ ระหว่างอัตราการไหลผ่านประตู
ระบายน้ำบรมธาตุ(แม่น้ำน้อย) กับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา (ที่ระดับความ
น่าจะเป็นสะสม 0.25, 0.50, 0.75 และ 0.95)
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2311

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ ถดถอยแบบควอนไทล์ ระหว่างอัตราการไหลผ่านประตู
ระบายน้ำพลเทพ(แม่น้ำท่าจีน) กับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา (ที่ระดับความ
น่าจะเป็นสะสม 0.25, 0.50, 0.75 และ 0.95)

3.2.2 ผลการผันน้ำปีพ.ศ.2560
งานวิจัยนี้ได้นำความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลผ่านประตู
ระบายน้ำบรมธาตุ(แม่น้ำน้อย) และประตูระบายน้ำ พลเทพ(แม่น้ำท่าจีน)
กับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตามระดับปริมาณน้ำต้นทุน ที่ควอนไทล์
(quantile) ที่ 0.32 สำหรับปีพ.ศ.2560 ตามลำดับ เมื่อนำความสัมพันธ์
ดังกล่าวไปใช้ในการเลือ กอัตราการไหลที่จะผันเข้าสู่แม่น้ำน้อย และแม่
น้ำท่าจีน พบว่าสามารถทำให้การผันน้ำตรงตามแผนมากยิ่งขึ้นทั้งในแม่น้ำ
น้อย และแม่น้ำท่าจีน ตามรูปที่ 5 และรูปที่ 6 เพราะการผันน้ำที่ไม่ตรง
ตามแผนในระบบชลประทานจะส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่จะต้องผันเข้า
แม่น้ำ และคลองสายหลักอีก 3 สายของลุ่มเจ้าพระยาด้วย
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รู ป ที ่ 7 อั ต ราการผั น น้ ำ ผ่ า นประตู ร ะบายน้ ำ พลเทพ(แม่ น ้ ำ ท่ า จี น ) ของ
ความสัมพันธ์ถดถอยที่เสนอ เปรียบเทียบกับข้อมูลการผันน้ำ และอัตราการผันน้ำ
เป้าหมายของแผนการเพาะปลูกในฤดูแล้งของปีพ.ศ.2560

4.สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ น ำเสนอวิ ธ ี ก ารถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile
Regression) สำหรับพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผันน้ำน้อยและ
แม่น้ำท่าจีนกับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับปริมาณน้ำต้นทุนต่าง
ๆ วิธีการถดถอยที่เสนอได้ถูกนำไปพัฒนาฟังก์ชั่นแสดงอัตราการผันน้ำของ
แม่น้ำน้อยและแม่น้ ำท่าจีนโดยใช้ข้อมูลการไหลผ่าประตูระบายน้ำและ
ระดับ น้ำ เหนือ เขื่อ นเจ้าพระยาระหว่างปี พ .ศ.2540-2559 และผลการ
ทดสอบฟังก์ชั่นที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล การผันน้ำในแม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่า
จีนปีพ.ศ.2560 พบว่าความสัมพันธ์นี้สามารถทำให้การผันน้ำเข้าใกล้แผน
มากขึ้นกว่าการบริหารด้วยการใช้ประสบการณ์ของวิศวกรในพื้นที่ ร้อยละ
26.10, 24.61 ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้วิจัยคิดว่าหากมีการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่า
และระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามาใช้ประกอบกับการพิจารณาการผัน
น้ำตามวิธีที่เสนอจะช่วยให้การผันน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การ
สนับสนุนงานวิจัยวิธีการผันน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนล่างในฤดูแล้ง (A Water Diversion Procedure to Irrigation for the
Lower Chao Phraya Basin in Dry Season) รวมทั้งสำนักงานชลประทาน
ที่ 12 กรมชลประทาน ที่สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานวิจัย
รู ป ที ่ 6 อั ต ราการผั น น้ ำ ผ่ า นประตู ร ะบายน้ ำ บรมธาตุ (แม่ น ้ ำ น้ อ ย) ของ
ความสัมพันธ์ถดถอยที่เสนอ เปรียบเทียบกับข้อมูลการผันน้ำ และอัตราการผันน้ำ
เป้าหมายของแผนการเพาะปลูกในฤดูแล้งของปีพ.ศ.2560
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ผลของระดับน้ำหน้าเขื่อนต่อการเปลี่ยนแปลงระยะฐาน
ของการออกแบบเขื่อนคอนกรีตกราวิตี้แบบไม่ให้น้ำไหลข้ามสันเขื่อน
Effect of Headwater to the Change in Base Length of
the Non-Overflow Concrete Gravity Dam Design
ปุณยวีร์ ประดงจงเนตร1 และ ธนพร สุปริยศิลป์2,*
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
*Corresponding author; E-mail address: thanaporn@eng.cmu.ac.th

บทคัดย่อ
ในการออกแบบเพื่อหาระยะฐานสำหรับเขื่อนคอนกรีตแบบไม่ให้น้ำ
ไหลข้ามสันเขื่อนด้วยวิธีออกแบบขั้นตอนเดียวนั้น จะต้องระบุค่าระดับ
ต่างๆที่สำคัญ เช่น ค่าระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน ค่าระดับตะกอน ค่าความสูง
ของเขื่อนและระยะสัดส่วนของเขื่อนต่างๆ ก่อน และหาระยะฐานออกมา
โดยให้ระยะฐานนั้นเป็นฟังก์ชันของการวิเคราะห์แรงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็นแรงเนื่องจากความดันน้ำ ความดันยกของน้ำใต้ฐานเขื่อน ความดัน
ตะกอน น้ำหนักตัวเขื่อนและฐานราก แผ่นดินไหว เป็นต้น ทั้งนี้ระยะที่
สำคัญอย่างมากและมีความเกี่ยวข้อ งกับ แรงหลายประเภทคือระดับ น้ำ
ด้ า นหน้ า เขื ่ อ น การศึ ก ษานี ้ จ ึ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ จ ะวิ เ คราะห์ ห าการ
เปลี่ยนแปลงระยะฐานจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน
โดยมีเงื่อนไขให้แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องตกอยู่ในระยะ middle third ของ
ฐาน และต้องมีเสถียรภาพจากการเลื่อนไถลและการพลิกคว่ำ ผลการศึกษา
พบว่า ความสัมพันธ์ของระยะฐานที่ปลอดภัยจะมีความสัมพันธ์กับค่าระดับ
น้ำหน้าเขื่อนในลักษณะสมการพหุนามกำลังสอง และนอกจากนี้ยังพบว่า
หากอัตราส่วนระหว่างระยะฐานที่ได้ต่อระดับน้ำมีค่า น้อยกว่า 0.9 ระยะ
ฐานที่ได้จะมีเสถียรภาพโดยไม่ต้องทำการขยายฐาน
คำสำคัญ: เขื่อนคอนกรีตกราวิตี้แบบไม่ให้น้ำไหลข้ามสันเขื่อน, การ
ออกแบบขั้นตอนเดียว, ระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน, ระยะฐานเขื่อน

Abstract
In order to determine the base length of the non- overflow
gravity dam using single step design, several heights such as
headwater, sediment depth, height of dam and other
dimensions related to the shape of dam have to be specified
first by the designer. The base length is then determined by
assign the base length as the function of forces such as forces
due to hydrostatic pressure, uplift pressure, silt deposition near
the heel of dam, weight of dam and foundation, and

earthquake. The most important height, which is related to most
of the forces, is the headwater. Therefore, this study aims to
determine the effect of the headwater to the change in base
length. This is done under the condition that the resultant forces
have to fall in the middle third of base length and the designed
dam is safe against sliding and overturning. The results found
that the safe base length has relation with the headwater in
quadratic equation form. Moreover, if the ratio between the
base length and the headwater is less than 0. 9, the designed
dam is safe against sliding and overturning without the need to
extend base length.
Keywords: Non-overflow Concrete Gravity Dam, Single Step
Design, Headwater, Base Length

1. คำนำ
เขื่อนคอนกรีตแบบ Gravity dams นั้น แบ่งได้เป็นแบบไม่ให้น้ำ ไหล
ข้ามสันเขื่อน (Non-overflow concrete gravity dam) และแบบที่ยอม
ให้ น ้ ำ ไหลข้ า มสั น เขื ่ อ นได้ (Overflow concrete gravity dam) ใน
บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการออกแบบเขื่อนคอนกรีตแบบไม่ให้น้ำไหล
ข้ามสันเขื่อนเท่านั้น ทั้งนี้เสถียรภาพของเขื่อนคอนกรีตนั้นจะขึ้นอยู่กับ
รูปร่างของตัวเขื่อน น้ำหนักของตัวเขื่อน และกำลังของคอนกรีต [1] จาก
การทบทวนเอกสารตำราเรียนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเขื่ อนคอนกรีต
แบบ Gravity dams ในไทยนั ้ น มั ก จะมี แ นวทางการออกแบบอยู ่ 2
ประเภท ใหญ่ๆคือ แบบแรก มีการกำหนดลักษณะรูปร่างรวมถึงระยะฐาน
ของตัวเขื่อนไว้ก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์แรง แล้วจึงตรวจสอบเสถียรภาพ
ความสามารถในการต้านทานการเลื่อนไถล (Sliding) และการพลิกคว่ำ
(Overturning) ซึ่งเอกสารที่แสดงแนวทางการออกแบบในลักษณะนี้ เช่น
งานของ [2-4] สำหรับแบบที่ 2 จะเป็นการกำหนดลักษณะรูปร่างของเขื่อน
ไว้ก่อน แต่จะหาระยะฐานภายหลัง โดยการวิเคราะห์แรงที่กระทำกับตัว
เขื่อนจะติดตัวแปรที่เกี่ยวกับระยะฐานไว้ แล้ว ใช้หลักการที่ว่า แรงลัพธ์ที่
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เกิดขึ้นจะต้องตกอยู่ในช่วงระยะ Middle-third ของฐาน ทั้งในกรณีอ่าง
เก็บน้ำรูมีปนที้ำ่ เต็1 มสัญและไม่
้ำในอ่างเก็
บน้่ใช้ำใก็นการออกแบบเขื
จะสามารถหาค่่อนคอนกรี
าของระยะฐาน
ลักษณ์มขีนองระยะต่
างๆที
ต
ที่เหมาะสมได้ จากนั้นแบบไม่
จึงนำไปตรวจสอบเสถี
่อน ซึ่งหากไม่
ให้น้ำไหลข้ามสันเขืย่อรภาพของเขื
น [5]
ผ่านจะต้องทำการขยายฐานและย้อนกลับมาตรวจสอบให้แรงลัพธ์ต้องตก
อยู่ในช่วง Middle-third ของฐานอีกครั้ง [5] ซึ่งการออกแบบแบบที่ 2 นี้
จะทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของระยะฐานที่เหมาะสมกับ
ระดับ น้ำ ด้านหน้าเขื่อนหรือระยะความสูงต่างๆได้ ซึ่งในการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะหาความสัมพันธ์ของระยะฐานที่ ปลอดภัย(มีเสถียรภาพ)
กับระดับความสูงของน้ำด้านหน้าเขื่อน โดยใช้หลักการออกแบบในรูปแบบ
ที่ 2

2. ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์
2.1 แรงที่ใช้ในการออกแบบ
การออกแบบเขื่อนคอนกรีตกราวิตี้แบบไม่ให้น้ำไหลข้ามสันเขื่อนนี้จะ
อิงหลักการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ 2 ตามตำราของ [5] โดยจะมีแรงกระทำที่
นำมาคิดในการออกแบบดังนี้
ก) แรงเนื่องจากความดันของน้ำ(Force due to water pressure)
ข) แรงเนื่องจากความดันของตะกอน(Force due to silt pressure)
ค) แรงเนื่องจากน้ำหนักของตัวเขื่อน(Force due to weight of the
dam)
ง) แรงเนื่อ งจากน้ำหนัก ของฐานราก(Force due to weight of the
foundation)
จ) แรงเนื ่ อ งจาก Uplift Pressure ของน้ ำ (Force due to uplift
pressure)
ฉ) แรงเนื่องจากแผ่นดินไหว(Force due to earthquake)
โดยการวิเคราะห์แรงดันต่างๆจะคิดต่อ 1 หน่วยความยาวของเขื่อนเป็น
หลัก
ในการออกแบบด้วยวิธีออกแบบขั้นตอนเดียว (Single step design)
นั้น จะต้อ งมีก ารกำหนดระยะความสูงและสัดส่วนต่างๆของเขื่อ นก่อน
จากนั้นจะวิเคราะห์เพื่อหาระยะฐานของเขื่อน รูปที่ 1 แสดงระยะความสูง
และสัดส่วนของเขื่อน ในขณะที่ตารางที่ 1 แสดงสูตรที่ใช้ในการคำนวณแรง
ต่างๆ
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ทั้งนีส้ ัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการออกแบบมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
H
= ความสูงของเขื่อน, ม.
L
= ความกว้างของสันเขื่อน, ม.
X+Y
= ความกว้างของฐานเขื่อน, ม.
X
= ความกว้างของฐานเขื่อน วัดจากเส้นในแนวดิ่งที่ลากมายัง
ฐานเขื่อน ไปทางด้านหน้าเขื่อนดังรูปที่ 1, ม.
Y
= ความกว้างของฐานเขื่อน วัดจากเส้นในแนวดิ่งที่ลากมายัง
ฐานเขื่อน ไปทางด้านท้ายเขื่อนดังรูปที่ 1, ม.
h2
= ความลึกของน้ำในอ่างเก็บน้ำ, ม.
h3
= ความหนาของชั้นตะกอน, ม.
h4
= ความลึกของน้ำด้านท้ายน้ำ, ม.
h5
= ความสูงของส่วนลาดของผิวเขื่อนด้านหน้า, ม.
h6
= ความสูงของส่วนตั้งของผิวเขื่อนด้านหลัง, ม.
h7
= ระยะ Freeboard (จากระดั บ น้ ำ ในอ่ า งเก็ บ น้ ำ ถึ ง สั น
เขื่อน), ม.
h10
= ความสูงของส่วนตั้งของผิวเขื่อนด้านหน้า, ม.
Φ'
= มุมของความลาดชันของผิวเขื่อนเอียงด้านหลัง
Φ"
= มุมของความลาดชันของผิวเขื่อนเอียงด้านหน้า
γw
= น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 1,000 กก./ม.3
γc
= น้ำหนักจำเพาะของคอนกรีต = 2,400 กก./ม.3
γsilt
= น้ำหนักจำเพาะของตะกอน, กก/ม.3
- ใช้ γsub กรณี Reservoir full และ
- ใช้ γsat กรณี Reservoir empty
Φ
= Angle of internal friction ของตะกอน
σ
= (1-sinΦ)/(1+sinΦ)
= Coefficient of active earth pressure
ᵹ
= Uplift intensity factor หาได้ จ าก Flow net ลอดใต้
เขื่อน
f
= สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคอนกรีต
r
= หน่วยแรงเฉือนเฉลี่ย/หน่วยแรงเฉือนสูงสุดของคอนกรีต
Sa
= ค่าของหน่วยแรงเฉือนสูงสุดของคอนกรีต, กก./ม.2
Ss-f
= Shear-friction factor of safety, มีค่า 5.0
Pi allow = แรงอัดที่ยอมให้ของคอนกรีต, กก./ม.2
α
= อัตราเร่งของ Shock Wave/อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลก, ใช้ค่า 0.1
Ce
= Earthquake factor, มีค่า 828 กก./ม.2
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดแรงและแขนของโมเมนต์
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รายการ
ก. แรงในแนวดิ่ง

แรง

คอนกรีต (A)

+γC ·L·h7
h6
+γC ·L·
2
y
+γC ·h2 ·
2
x
+γC ·h5 ·
2

คอนกรีต (B)
คอนกรีต (C)
คอนกรีต (D)
น้ำด้านเหนือ
ของเขื่อน

x
2
d1
+γw ·h4 ·
2
h3 2 x
+γsilt ·
2h5
+γw ·h5 ·

น้ำด้านท้ายของเขื่อน
ตะกอน*
แรงพยุงตัว
ของน้ำส่วน E
แรงพยุงตัว
ของน้ำส่วน F
แรงพยุงตัว
ของน้ำส่วน G

2.1.1 กฎข้อที่ 1: ว่าด้วยตำแหน่งของแรงลัพธ์
แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องตกภายใน Middle-third ของฐานทั้งในกรณีที่
อ่างเก็บน้ำมีน้ำเต็ม (Reservoir full) และอ่างเก็บน้ำไม่มีน้ำ (Reservoir
empty)

แขนโมเมนต์

+γw ·h10 ·x

-γw ·h4 ·x
-γw ·h4 ·y
-ᵹ · γw ·(h2 -h4 )·

x+y
2

L
2
2L
3
y
3
-x
3
-x
2
-2x
3
d1
y3
h3
-x(1- )
3h5
-x
2
y
2
y 2x
3 3

2.1.2 กฎข้อที่ 2(ก.): ว่าด้วยความต้านทานต่อเลื่อนไถล (Sliding) โดย
ไม่คิดแรงเฉือนในเนื้อคอนกรีต
ค่ า Tangent ของมุ ม θ ซึ ่ ง เป็ น มุม ระหว่ า งแนวแรงลั พ ธ์ , ΣR กั บ
แนวดิ ่ ง ที ่ Horizontal planes ใดๆ ต้ อ งมี ค ่ า เท่ า กั บ หรื อ น้ อ ยกว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Coefficient of friction), f ของวัสดุที่ใช้
ทำเขื่อนนั้น

น้ำด้านท้ายของเขื่อน
ตะกอน*

h2 2
+γw ·
2
h4 2
-γw ·
2
h2
+σ·γsilt · 3
2

ค.แรงเนื่องจาก
แผ่นดินไหว

2.1.3 กฎข้อที่ 2(ข.): ว่าด้วยความต้านทานต่อ Sliding โดยคิดแรง
เฉือนในเนื้อคอนกรีตด้วย
แรงต้านทานต่อ Sliding ที่ Horizontal planes ใดๆ ต้องมีค่าเท่ากับ
หรือมากกว่าแรงเฉือนกระทำ ด้วยค่าอัตราส่วนของความปลอดภัย (Factor
of safety), F.S ที่เหมาะสม
(2)

ΣP ≤ (f·ΣW+r·sa ·A)/Ss-f

2.1.4 กฎข้อที่ 3: ว่าด้วยหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้น
หน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นในตัวเขื่อน หรือฐานราก จะต้องไม่มากกว่าค่า
หน่วยแรงอัดที่ยอมให้ (Allowable compressive stress), Pi allow ของ
วัสดุนั้น

h2
3
h4
3
h3
3

P(=Pv +Tan2 Φ(Pv -Pn )) ≤ Pi allow

(3)

2.3 การหาระยะฐานที่ปลอดภัย

คอนกรีต (A)**

±α(แรงลำดับที่ 1)

คอนกรีต (B)**

±α(แรงลำดับที่ 2)

คอนกรีต (C)**

±α(แรงลำดับที่ 3)

คอนกรีต (D)**

±α(แรงลำดับที่ 4)

น้ำด้านเหนือ
ของเขื่อน
ตะกอน

(1)

Tan θ(= ΣP/ΣW) ≤ f

ข.แรงในแนวราบ
น้ำด้านเหนือ
ของเขื่อน
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+2·Ce ·α·
ไม่คิด

h2 2
3

h7
2
h6
h2 3
h2
3
h5
3

จากตารางที่ 1 ให้หาผลรวมของแรงในแนวราบ (ΣPF, ΣPE) แรง
ในแนวดิ่ง (ΣWF, ΣWE) และโมเมนต์ที่เกิดขึ้น (ΣMF, ΣME) โดยแยก
เป็น 2 กรณีคือกรณีอ่า งเก็บน้ำมีน้ำ เต็ม และไม่มีน้ำในอ่า งเก็บน้ำ เมื่อ
พิจารณากฎข้อที่ 1 จะได้สมการดังนี้
กรณี Reservoir Full:
2y x
ΣWF ( - )=ΣMF
(4)
3 3
กรณี Reservoir Empty:
y 2x
ΣWE ( - )=ΣME
(5)
3 3

h2 +

0.40h2
-

หมายเหตุ: ก. * ในกรณี Reservoir full ใช้ γsilt=γsub และ
ในกรณี Reservoir empty ใช้ γsilt=γsat
ข. ** ในกรณี Reservoir full ใช้เครื่องหมายบวก และ
ในกรณี Reservoir empty ใช้เครื่องหมายลบ
ค. แขนของโมเมนต์ในตารางนี้เป็นระยะที่แรงในแต่ละลำดับอยู่
ห่างจากจุด O ในรูปที่ 1
2.2 กฏว่าด้วยการออกแบบ (Rules Governing the Design)

เมื่อแทนค่าผลรวมของแรงในแนวดิ่งและโมเมนต์ที่เกิดขึ้นลงในสมการ
ที่ (4) และ (5) จะได้ระยะฐาน (ค่า X และ Y) ตามเงื่อนไขของกฎข้อที่ 1
ซึ่งเมื่อแทนค่า X และ Y จะได้ผลรวมของแรงในแนวราบ แรงในแนวดิ่ง
และโมเมนต์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องเอาเทอมเหล่านี้ไปแทนค่าในสมการที่ (1),
(2) เพื่อตรวจสอบเสถียรภาพด้านการต้านทานการเลื่อนไถล ในสมการที่
(1) และการพลิกคว่ำในสมการที่ (2) ซึ่งหากไม่ผ่านเกณฑ์ในสมการที่ (1)
จะต้องขยายฐานเนื่องจากเกณฑ์เสถียรภาพด้านการเลื่อนไถล หรือหากไม่
ผ่านเกณฑ์ในสมการที่ (2) ให้แทนวิเคราะห์เสถียรภาพโดยสมการที่ (3) โดย
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หากไม่ผ่านเกณฑ์ในสมการที่ (3) จึงจะทำการขยายฐานเนื่องจากเกณฑ์
เสถียรภาพด้านการพลิกคว่ำ เมื่อทำการขยายฐานแล้ว จะต้องคำนวนหา
น้ำหนักตัวเขื่อนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม แล้วนำไปตรวจสอบว่าแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ตกอยู่ใน middle third ของระยะฐานใหม่ตามกฎข้อ ที่ 1 หรือ ไม่ หาก
เป็นไปตามกฎข้อที่ 1 ก็จะได้ระยะฐานที่ปลอดภัย หากไม่เป็นไปตามกฎข้อ
ที่ 1 ก็ต้องปรับระยะฐานจนกว่าจะสอดคล้องกับกฎข้อที่ 1
การศึ ก ษานี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ จ ะหาความสั ม พั น ธ์ ข องระยะฐานที่
ปลอดภัยกับระดับความสูงของน้ำด้านหน้าเขื่อน จึงได้กำหนดค่าคงที่ต่างๆ
ที่ต้องใช้ดังนี้
γw = 1 ตัน/ลบ.ม. γc = 2.4 ตัน/ลบ.ม.γsub = 0.92 ตัน/ลบ.ม.
γsat = 1.92 ตัน/ลบ.ม. Sa = 550 ตัน/ตร.ม. Ce = 0.83 ตัน/ตร.ม.
L = 8 ม.
h4 = 5 ม.
h6 = 10.7 ม.
Pi allow= 250 ตัน/ตร.ม. f
= 0.75
r = 0.5
Φ = 32°
Ss-f = 5
σ = 0.29
α = 0.10
ᵹ = 0.65
สำหรับสัดส่วนของตัวเขื่อนนั้นได้กำหนดให้มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสูงของน้ำด้านหน้าเขื่อน (h2) ดังนี้ H , h5 และ h3
ทั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ในหลายๆกรณีดังนี้
ก) เมื่อ h2 = 90% ของ H และ h5 = 65% ของ H และ h3
คงที่
ข) เมื่อ h2 = 95% ของ H และ h5 = 65% ของ H และ h3
คงที่
ค) เมื่อ h2 = 85% ของ H และ h5 = 65% ของ H และ h3
คงที่
ง) เมื่อ h2 = 90% ของ H และ h5 = 65% ของ H และ h3
=15%ของ h2
จ) เมื่อ h2 = 90% ของ H และ h5 = 65% ของ H และ h3
=20%ของ h2
ฉ) เมื่อ h2 = 90% ของ H และ h5 = 70% ของ H และ h3
=15%ของ h2
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พิจารณาเปรียบเทียบเส้นกราฟระยะ Y กับ h2 และเส้นกราฟระยะ X กับ
h2 การเพิ่มขึ้นของระยะ h2 จะส่งผลกับระยะ Y ค่อนข้างมากเนื่องจาก
slope ของกราฟค่อนข้างชันเมื่อเทียบกับเส้นกราฟของระยะ X กับ h2 ไม่
ว่าค่า h2 จะเป็น เป็น 90%, 95%, และ 85% ของ H ก็ตาม นอกจากนี้
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บสมการในรู ป ที ่ 2 3 และ 4 ซึ ่ ง เป็ น สมการแสดง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะฐานกั บ ระยะ h2 จะเห็ น ได้ ว ่ า อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของระยะฐานกับระยะ h2 เมื่อเพิ่มค่าของ h2 จาก 85% (รูป
ที่ 4) เป็น 90 % (รูปที่ 2) และ 95% ของ H (รูปที่ 3) จะเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น
ตารางที่ 2 ระยะฐานเมื่อ h2= 90% ของ H และ h5= 65% ของ H และ h3
คงที่ (กรณี ก)
H (m.)

h2
(m.)

h3
(m.)

h5
(m.)

x
(m.)

y
(m.)

x+y
(m.)

55.6
66.7
77.8
88.9
100.0
111.1
122.2
133.3
144.4
155.6
166.7
177.8
188.9
200.0
211.1
222.2

50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

36.1
43.3
50.6
57.8
65.0
72.2
79.4
86.7
93.9
101.1
108.3
115.6
122.8
130.0
137.2
144.4

5.8
6.6
7.4
8.2
10.0
12.1
14.4
16.8
19.5
22.4
25.4
28.7
32.1
35.7
39.6
43.6

37.9
46.1
54.4
62.7
79.4
98.6
119.9
143.4
168.9
196.5
226.2
258.0
292.0
328.0
366.1
406.3

43.7
52.8
61.8
70.9
89.5
110.7
134.3
160.2
188.4
218.9
251.6
286.7
324.1
363.7
405.7
449.9

(x+y)
/h2
(m.)
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

ตารางที่ 3 ระยะฐานเมื่อ h2= 95% ของ H และ h5= 65% ของ H และ h3
คงที่ (กรณี ข)

3. ผลการวิเคราะห์และวิจารณ์

H (m.)

h2
(m.)

เมื่อกำหนด h5= 65% ของ h2 และ h3 คงที่ และเปลี่ยนค่าระยะฐาน
เป็น h2= 90%, 95%, และ 85% ของ H (กรณี ก ข และ ค) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2, 3, และ 4 ตามลำดับ พบว่าหากอัตราส่วนระหว่างระยะฐานที่
ได้ (X+Y) ต่อระดับน้ำมีค่าน้อยกว่า 0.90 ระยะฐานที่ได้จะมีเสถียรภาพ
โดยไม่ต้องทำการขยายฐาน และการเปลี่ยนแปลงค่าระยะ h2 เป็น 90%,
95%, และ 85% ของ H ก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนดังกล่าวนี้เท่าใดนัก
และเมื ่ อ นำระยะฐานที ่ ค ำนวณได้ จ ากตารางที ่ 2 3 และ 4 ไปแสดง
ความสัมพันธ์กับระยะ h2 จะได้ผลดังรูปที่ 2 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของระยะฐานที่ปลอดภัยจะมีความสัมพันธ์กับ ค่า
ระดับน้ำหน้าเขื่อนในลักษณะสมการพหุนามกำลังสอง โดยจะเห็นว่าเมื่อ

52.6
63.2
73.7
84.2
94.7
105.3
115.8
126.3
136.8
147.4
157.9

50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
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h3
(m.)

h5
(m.)

x
(m.)

y
(m.)

x+y
(m.)

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

34.2
41.1
47.9
54.7
61.6
68.4
75.3
82.1
88.9
95.8
102.6

5.2
5.9
6.7
7.4
9.0
10.9
13.0
15.3
17.8
20.5
23.3

39.0
47.4
55.8
64.2
80.8
100.2
121.8
145.6
171.4
199.3
229.4

44.2
53.3
62.5
71.5
89.8
111.2
134.9
160.9
189.2
219.8
252.7

(x+y)
/h2
(m.)
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
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168.4
178.9
189.5
200.0
210.5

h3
(m.)

h5
(m.)

x
(m.)

y
(m.)

x+y
(m.)

160.0
170.0
180.0
190.0
200.0

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

109.5
116.3
123.2
130.0
136.8

26.4
29.6
33.0
36.7
40.5

261.5
295.8
332.1
370.6
411.2

287.9
325.4
365.2
407.3
451.7

(x+y)
/h2
(m.)
1.8
1.9
2.0
2.1
2.3

1000

ระยะฐาน , m.

H (m.)

h2
(m.)
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800
600

y = 0.01x2 - 0.52x + 33.92
R² = 1.00

400
200
0
50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

h2 , m.

ระยะ x

ระยะ y

ระยะ x+y

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะฐานกับระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน กรณี ค
ตารางที่ 4 ระยะฐานเมื่อ h2= 85% ของ H และ h5= 65% ของ H และ h3
คงที่ (กรณี ค)
H (m.)

h2
(m.)

h3
(m.)

h5
(m.)

x
(m.)

y
(m.)

x+y
(m.)

58.8
70.6
82.4
94.1
105.9
117.6
129.4
141.2
152.9
164.7
176.5
188.2
200.0
211.8
223.5
235.3

50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

38.2
45.9
53.5
61.2
68.8
76.5
84.1
91.8
99.4
107.1
114.7
122.4
130.0
137.6
145.3
152.9

6.5
7.4
8.3
9.1
11.2
13.5
16.0
18.6
21.5
24.6
27.9
31.3
35.0
38.9
43.0
47.3

36.7
44.9
52.9
61.1
78.0
96.9
117.9
141.0
166.2
193.5
222.8
254.3
287.8
323.4
361.1
400.9

43.2
52.3
61.2
70.2
89.3
110.4
133.9
159.7
187.7
218.0
250.7
285.6
322.8
362.3
404.1
448.2

(x+y)
/h2
(m.)
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

1000

ระยะฐาน , m.

800
600

y = 0.01x2 - 0.54x + 35.02
R² = 1.00

400
200
0
50

60

70

80

ระยะ x

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

h2 , m.
ระยะ y

ระยะฐาน x+y

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะฐานกับระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน กรณี ก
1000

ระยะฐาน , m.

800
600

y = 0.01x2 - 0.55x + 35.97
R² = 1.00

400
200

เมื่อกำหนดให้ค่า h2 เป็น 90% ของ H และ h5= 65% ของ h2 แล้ว
วิเคราะห์ที่ค่า h3 เป็น 15% (กรณี ง) และ 20% ของ h2 (กรณี จ) จะได้ผล
ดังตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ พบว่า ค่าระยะฐาน (X+Y) ของกรณี จ จะ
น้อยกว่ากรณี ง เล็กน้อย กล่าวคือ เมื่อเพิ่มค่า h3 5% ของ h2 ระยะฐานที่
ปลอดภัยจะมีระยะที่สั้นลงกว่าเดิม เล็กน้อย และเมื่อกำหนดให้ค่า h2 เป็น
90% ของ H และ h3 เป็น 15% ของ h2 โดยเปลี่ยนค่าจาก h5= 65%
ของ H (กรณี ง) และ h2 เป็น h5= 70% ของ h2 (กรณี ฉ) จะได้ผลดัง
ตารางที่ 5 และ 7 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ค่าระยะฐาน (X+Y) ของกรณี ฉ
จะน้อ ยกว่า กรณี ง กล่า วคือ เมื่อ เพิ่มค่า h5 5% ของ h2 ระยะฐานที่
ปลอดภัยจะมีระยะที่สั้นลงกว่าเดิม แม้จะไม่มากนัก แต่มากกว่าเมื่อเพิ่มค่า
h3 โดยจะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนขึ ้ น เมื ่ อ ระยะ h2 เพิ ่ ม มากขึ ้ น ดั ง นั ้ น การ
เพิ่มขึ้นของ h5 มีผลต่อระยะฐานที่ปลอดภัยมากกว่าการเพิ่มขึ้นของ h3
ตารางที่ 5 ระยะฐานเมื่อ h2= 90% ของ H และ h5= 65% ของ H และ h3
=15%ของ h2 (กรณี ง)
H (m.)

h2
(m.)

h3
(m.)

h5
(m.)

x
(m.)

y
(m.)

x+y
(m.)

55.6
66.7
77.8
88.9
100.0
111.1
122.2
133.3
144.4
155.6
166.7
177.8
188.9
200.0
211.1
222.2

50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0

7.5
9.0
10.5
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
19.5
21.0
22.5
24.0
25.5
27.0
28.5
30.0

36.1
43.3
50.6
57.8
65.0
72.2
79.4
86.7
93.9
101.1
108.3
115.6
122.8
130.0
137.2
144.4

5.8
6.6
7.4
8.2
10.1
12.2
14.5
17.0
19.7
22.5
25.6
28.9
32.4
36.1
40.0
44.1

38.0
46.2
54.4
62.7
79.3
98.5
119.8
143.1
168.6
196.2
225.8
257.6
291.4
327.4
365.4
405.5

43.8
52.8
61.8
70.9
89.4
110.7
134.2
160.1
188.3
218.7
251.5
286.5
323.8
363.4
405.4
449.6

(x+y)
/h2
(m.)
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

0
50

60

70

80

ระยะ x

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

h2 , m.

ระยะ y

ระยะฐาน x+y

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะฐานกับระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน กรณี ข

ตารางที่ 6 ระยะฐานเมื่อ h2= 90% ของ H และ h5= 65% ของ H และ h3
=20%ของ h2 (กรณี จ)
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H (m.)

h2
(m.)

h3
(m.)

h5
(m.)

x
(m.)

y
(m.)

x+y
(m.)

55.6
66.7
77.8
88.9
100.0
111.1
122.2
133.3
144.4
155.6
166.7
177.8
188.9
200.0
211.1
222.2

50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0

36.1
43.3
50.6
57.8
65.0
72.2
79.4
86.7
93.9
101.1
108.3
115.6
122.8
130.0
137.2
144.4

5.8
6.7
7.5
8.3
10.1
12.2
14.5
17.0
19.8
22.7
25.8
29.1
32.6
36.3
40.2
44.3

37.9
46.1
54.3
62.6
79.2
98.4
119.6
143.0
168.4
196.0
225.6
257.3
291.1
327.1
365.1
405.1

43.7
52.8
61.8
70.8
89.4
110.6
134.2
160.0
188.2
218.6
251.4
286.4
323.7
363.3
405.2
449.4

(x+y)
/h2
(m.)
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

ตารางที ่ 7 ระยะฐานเมื ่ อ h2= 90% ของ H และ h5= 70% ของ H และ
h3=15%ของ h2 (กรณี ฉ)
H (m.)

h2
(m.)

h3
(m.)

h5
(m.)

x
(m.)

y
(m.)

x+y
(m.)

55.6
66.7
77.8
88.9
100.0
111.1
122.2
133.3
144.4
155.6
166.7
177.8
188.9
200.0
211.1
222.2

50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0

7.5
9.0
10.5
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
19.5
21.0
22.5
24.0
25.5
27.0
28.5
30.0

38.9
46.7
54.4
62.2
70.0
77.8
85.6
93.3
101.1
108.9
116.7
124.4
132.2
140.0
147.8
155.6

6.0
6.9
7.7
8.6
10.5
12.7
15.1
17.7
20.5
23.5
26.7
30.2
33.8
37.7
41.7
46.0

37.6
45.8
54.0
62.2
78.8
97.8
118.9
142.1
167.4
194.7
224.2
255.7
289.3
325.0
362.7
402.6

43.6
52.7
61.7
70.7
89.3
110.5
134.0
159.8
187.9
218.3
250.9
285.9
323.1
362.6
404.5
448.6

(x+y)
/h2
(m.)
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

ไม่ต้องขยายฐาน
ขยายฐาน
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ต่างๆที่สำคัญ เช่น ค่าระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน ค่าระดับตะกอน ค่าความสูง
ของเขื่อนและระยะสัดส่วนของเขื่อนต่างๆ ก่อน และหาระยะฐานออกมา
โดยให้ระยะฐานนั้นเป็นฟังก์ชันของการวิเคราะห์แรงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ระยะที่สำคัญอย่างมากและมีความเกี่ยวข้องกับแรงหลายประเภทคือระดับ
น้ำ ด้า นหน้า เขื่อ น การศึก ษานี้จ ึงมีว ัตถุป ระสงค์ที่จ ะวิเคราะห์ห าการ
เปลี่ยนแปลงระยะฐานจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้านหน้าเขื่อน
โดยมีเงื่อนไขให้แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องตกอยู่ในระยะ Middle third ของ
ฐาน และต้องมีเสถียรภาพจากการเลื่อนไถลและการพลิกคว่ำ โดยได้ทำการ
วิเคราะห์เป็น 6 กรณีด้วยกัน ได้ผลการศึกษาดังนี้ เมื่อกำหนด h5= 65%
ของ h2 และ h3 คงที่ และเปลี่ยนค่าระยะฐานเป็น h2= 90%, 95%, และ
85% ของ พบว่าหากอัตราส่วนระหว่างระยะฐานที่ได้ต่อระดับน้ำมีค่าน้อย
กว่า 0.90 ระยะฐานที่ได้จะมีเสถียรภาพโดยไม่ต้องทำการขยายฐาน และ
การเปลี่ยนแปลงค่าระยะ h2 เป็น 90%, 95%, และ 85% ของ H ก็ไม่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า วนี ้ เ ท่ า ใดนั ก นอกจากนี ้ ย ั ง พบว่ า
ความสัมพันธ์ข องระยะฐานที ่ป ลอดภัย จะมี ความสั มพันธ์ก ับ ค่า ระดั บ
น้ ำ หน้ า เขื ่ อ นในลั ก ษณะสมการพหุ น ามกำลั ง สอง นอกจากนี ้ เ มื่ อ
เปรียบเทียบสมการที่เป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะฐานกับ
ระยะ h2 จะเห็นได้ว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะฐานกับระยะ h2
เมื่อเพิ่มค่าของ h2 จาก 85% เป็น 90% และ 95% ของ H จะเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของระยะ h5 กับ
ระยะ h3 โดย h5 คือความสูงของส่วนลาดเอียงด้านหน้าเขื่อน และ h3 คือ
ความสูงของตะกอน จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มค่า h5 5% ระยะฐานที่ปลอดภัย
จะมีระยะที่สั้นลงกว่าเดิมแม้จะไม่มากนัก แต่มากกว่าเมื่อเพิ่มค่า h3 โดยจะ
เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นเมื่อระยะ h2 เพิ่มมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะ รศ.พิชัย บุณยะกาญจน ที่ได้ให้ความรู้
แก่ผู้เขียนในด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
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และผลกระทบจากการหลากของน้ำท่วมเนื่องจากการวิบัติของเขื่อนเซเปียน
Application of iRIC-Nays2DFlood for Study the Flow Behavior
and Impact of Flooding from the Failure of Xe-Pian Dam
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2
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บทคัดย่อ

1. คำนำ

เนื่องเหตุการณ์วิบัติของเขื่อนเซเปียน บริเวณเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ D
ที่ตั้งอยู่ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ประเทศลาว ซึ่งทำให้เกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อพื้นที่บริเวณนั้น ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้โปรแกรม iRICNays2DFlood เพื่อสร้างแบบจำลอง ที่แสดงพฤติกรรมการไหล ขอบเขต
พื้นที่ ระดับความลึก และระยะเวลาการท่วมขังของน้ำท่วม จากการศึกษา
ได้นำผลคำนวณไปสร้างแผนที่น้ำท่วมและแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วม พร้อม
ทั้ งเสนอแนะแนวทางป้ อ งกั น และเตรีย มการรับ มื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
คำสำคั ญ : เขื่ อ นดิ น ปิ ด ช่ อ งเขาต่ ำ D, เขื่ อ นเซเปี ย น, เขื่ อ นแตก, iRICNays2DFlood, แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วม

ปี พ.ศ. 2561 ประเทศลาว ประสบปัญหาการวิบัติของเขื่อน Saddle
dam D ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อ นเซเปียน-เซน้ำน้อย ซึ่งการ
วิ บั ติ นี้ ท ำให้ เกิ ด อุ ท กภั ย ครั้ งใหญ่ ส่ ง ผลกระทบทั้ งด้ า นเศรษฐกิ จ และ
ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
จากความบกพร่องและล่าช้าจากการเตือนภัยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ในการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วม
และแบบจำลองที่ สามารถแสดงได้ ทั้ งระยะเวลา ทิ ศทาง ความลึ ก และ
ขอบเขตของน้ ำ ท่ ว มจากการประยุก ต์ใช้ โปรแกรม iRIC-Nays2DFlood
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด ทำแผนรั บ มื อ สถานการณ์ ในอนาคตหรื อ
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่เสี่ยงอื่นๆได้

Abstract

2. พื้นที่ศึกษา

The disaster of the Xe-Pian dam caused a lot of damage to
the surrounding area. The saddle dam D, located in Sanamxai,
Attapeu province, Laos. The researcher applied the program
iRIC-Nays2DFlood to create a model that shows flow behavior
boundary, area, depth and duration of flooding from the study.
The calculation results were used to create flood maps and
flood risk maps. As well as suggesting preventive measures and
preparing for future incidents.
Keywords: Saddle Dam D, Xe-Pian dam, Dam Break, iRICNays2DFlood, Flood Risk Map

รูปที่ 1 แผนที่ประเทศลาวและพืน้ ที่ศกึ ษา
ที่มา: https://www.matichon.co.th/columnists/news_199717

จากรูปที่ 1 จะเห็นบริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อน เซ
เปียน-เซน้ำน้อย ตั้งอยบริเวณรอยต่อของแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก
ประเทศลาว โดยระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่วันที่เกิดการวิบัติคือ ตั้งแต่วันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ.2561
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เมตรดังรูปที่ 4 และจากรูปที่ 5 เขื่อนเซน้ำน้อย เป็นเขื่อนประเภท Rock
Fill Dam หรือเขื่อนหินถม กั้นลำน้ำเซนน้ำน้อยที่ไหลลงสู่แม่น้ำเซกอง มี
ความจุอ่างเก็บน้ำ 1,043.27 ล้านลูกบาศก์เมตร

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 พื้นที่แขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว

จากรูปที่ 2(ก) แขวงจำปาสักมีพื้นที่ทั้งหมด 15,415 ตารางกิโลเมตร
มีเขตติดต่อกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
และแม่น้ำเซเปียน ตอนกลางเป็นเทือกเขาสูง มีประชากรทั้งหมดประมาณ
643,785 คน และรูป ที่ 2(ข) คือ แขวงอั ตตะปื อ มี พื้น ที่ 1,032 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศปกคลุมด้วยป่าทึบและเขาสูง มีเขตติดต่อกับประเทศ
เวียดนามและกัมพูชา ประชากรทั้งหมดประมาณ 123,398 คน

รูปที่ 4 เขือ่ นเซเปียน
ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1341798

2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ณ เขื่อนปิด
ช่องเขาต่ำ Saddle Dam D[2][3][5]
โครงการนี้เกิดจาการร่วมลงทุนของ 3 ประเทศ คือ เกาหลี : บริษัท SK
Engineering and Construction จ ำกั ด , บ ริ ษั ท Korea Western
Power จำกัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ รีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศ
ไทย และบริษั ท Lao Holding State Enterprise สปป.ลาว โดยสภาพ
ทั่วไปของโครงการแระกอบไปด้วย 2 เขื่อน และ 1 ฝายกั้นน้ำ หรือเรียกอีก
แบบคือ “อ่างเก็บน้ำ 3 ระดับ” ซึ่งถูกพื้นที่โครงการจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนแรกคือการผันน้ำจากฝายห้วยหมากจันไปสู่เขื่อนเซเปียนและส่งไปสู่
เขื่อนเซน้ำน้อย จากนั้นส่วนที่สองคือ ส่วนที่ผั นน้ำจากเขื่อนผ่านอุโมงค์ใน
แนวราบและแนวดิ่งเพื่อส่งไปสร้างกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าในส่วนที่สาม ณ
แขวงอัตตะปือ หลังจากการสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วน้ำจะถูกส่งลงสู่แม่น้ำเซ
กอง ดังความสัมพันธ์ในรูปที่ 3

รูปที่ 5 เขือ่ นเซน้ำน้อย
ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1341798

เนื่องจากเขื่อนเซน้ำน้อยตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาจำเป็นต้องสร้างเขื่อน
ดินปิดช่องเขาต่ำขึ้น ประกอบไปด้วย 5 เขื่อนดิน คือ Saddle Dam A, C,
D, E และ F ดังรูปที่ 6 ซึ่งบริเวณที่เกิดการวิบัติคือบริเวณ Saddle Dam D

รูปที่ 6 แผนทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย
ที่มา: https://positioningmag.com/1180457

2.2 ลักษณะและผลกระทบจากการวิบัติของเขื่อนดินปิ ดช่อ งเขาต่ำ
D[1]
รูปที่ 3 องค์ประกอบของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขือ่ นเซเปียน-เซน้ำน้อย

ที่มา: http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project/

โดยเขื่อนประกอบหลักทั้ง 2 เขื่อน คือ เขื่อนเซเปียนเป็นเขื่อนประเภท
Earth and Rock Fill Dam มีความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 28.72 ล้านลูกบาศก์

เขื่ อ นปิ ด ช่อ งเขาต่ำ D มีความสูง 16 เมตร สั นเขื่ อ นมี ความกว้า ง
ประมาณ 8 เมตร ความยาวของสันเขื่อนประมาณ 770 เมตร โดยเกิดการ
วิบัติเป็นแนวยาวประมาณ 200 – 300 เมตร ดังรูปที่ 7 ทำให้มีน้ำหลาก
ออกจากเขื่ อ นมากกว่ า 600 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร ซึ่ ง มวลน้ ำ จำนวนนี้
เทียบเท่ากับ 2 ใน 3 ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.นครนายก ที่มีความจุ 960
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ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายอย่างน้อย 8 หมู่บ้าน
คือ บ้านท่าม่วง บ้านใหม่ บ้านสะหนองใต้ บ้านหินลาด บ้านท่าหินใต้ บ้าน
ท่าบก บ้านท่าแสงจัน และบ้านตะหมอยอด เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะ
ปือ ซึ่งทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 16,000 คน มีผู้เสียชีวิต
27 คน สูญหายจำนวน 123 คน และไร้ที่อยู่อาศัย 6,600 คน ณ วันที่
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยรูปที่ 8แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นบางส่วนในเหตุการณ์นี้
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สมการการไหลของน้ำ คือ สมการการไหลต่อเนื่อง และสมการ
โมเมนตัมการไหลแบบ 2 มิติ ในระบบพิกัดฉาก ตามลำดับ ดังนี้
𝜕ℎ
𝜕𝑡

+

𝜕(ℎ𝑢)
𝜕𝑡
𝜕(ℎ𝑣)
𝜕𝑡

𝜕(ℎ𝑢)

+
+

𝜕𝑥

+

𝜕(ℎ𝑢2 )
𝜕𝑥
𝜕(ℎ𝑢𝑣)
𝜕𝑥

+
+

𝜕(𝑛𝑣)
𝜕𝑦
𝜕(ℎ𝑢𝑣)
𝜕𝑦
𝜕(ℎ𝑣 2 )
𝜕𝑦

=0
= −𝑔ℎ
= −𝑔ℎ

𝜕𝐻
𝜕𝑥
𝜕𝐻
𝜕𝑦

−
−

𝜏𝑏𝑥
𝜌
𝜏𝑏𝑦
𝜌

+
+

𝜕
𝜕𝑥
𝜕
𝜕𝑥

[𝜈
[𝜈

𝜕(ℎ𝑢)

𝜕

𝜕𝑥
𝜕(ℎ𝑣)

𝜕𝑦
𝜕

𝜕𝑥

]+

]+

𝜕𝑦

[𝜈
[𝜈

𝜕(ℎ𝑢)
𝜕𝑦
𝜕(ℎ𝑣)
𝜕𝑦

]

]

(1)
(2)
(3)

โดยที่ ℎ คือ ความลึก ของน้ำ , 𝑢, 𝑣 คือ ความเร็วเฉลี่ย ของน้ำ ใน
แนวดิ่ ง , 𝜏𝑥,𝑦 คื อ ความเค้ น เฉื อ นในแนวแกน 𝑥, 𝑦 , 𝜌 คื อ ความ
หนาแน่นของน้ำ, 𝐻 คือ ค่าเสาระดับ (H= z b+ h), 𝑧𝑏 คือ ระดับของ
ท้องน้ำ, 𝜈 คือ ความหนืดจลน์ , 𝑡 คือ เวลา, 𝑥, 𝑦 คือ แนวแกนของ
ระบบพิกัดแบบฉากตามทิศทางการไหลกับทิศทางตั้งฉาก, พจน์ของความ
เค้นเฉือน 𝜏𝑥 , 𝜏𝑦 และความหนืดจลน์สามารถคำนวณได้จาก
รูปที่ 7 จำลองบริเวณทีเ่ กิดการวิบัติ Saddle Dam D
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=sO7nsmPxQFw

(4)
(5)

𝜏𝑥 = 𝜌𝐶𝑑 𝑢√𝑢2 + 𝑣 2 , 𝜏𝑦 = 𝜌𝐶𝑑
𝑘

𝑣 = 𝑢∗ ℎ
6

โดยที่ 𝐶𝑑 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, 𝑘 คือ ค่าคงที่ของ
Karman (มีค่าเท่ากับ 0.4) , 𝑢∗ คือ ความเร็วเฉือน ซึ่งสามารถหาได้จาก
ความสัมพันธ์ของ 𝑢∗ = 𝐶𝑑 √𝑢2 + 𝑣 2

4. การดำเนินการวิจัย

รูปที่ 8 ความเสียหายจาก Saddle Dam D วิบัติ
ที่มา: https://www.komchadluek.net/ news/foreign/336139

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แบบจำลองทางชลศาสตร์ iRIC-Nays[5][6]
โปรแกรม iRIC-Nays เป็นfreeware ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย The
Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention Research
Center (iRIC) แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมกับ
คู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์ http://iric.org/nays/en/download.html
3.2 หลักการทำงานของแบบจำลอง iRIC-Nays
แบบจำลอง iRIC-Nays มีลักษณะของระบบโครงสร้างที่ออกแบบไว้
โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนคือ 1) iRIC-Nays launcher 2) iRICNays Pre 3) Sample solver and library 4) iRIC-Nays2D,3D
ซึ่งงานวิจัยนี้เราเลือกใช้โปรแกรม iRIC-Nays2DFlood
แบบจำลองนี้สามารถใช้คำนวณเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำได้ทั้ง
แบบคงที่และแบบไม่คงที่ สำหรับการแสดงผล สามารถแสดงได้หลาย
รูปแบบทั้งที่เป็นปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เช่น เส้นการไหล
เวกเตอร์ทิศทางของการไหล เส้นชั้นความสูง และการเปลีย่ นแปลงท้องน้ำ
เป็นต้น หรือ มีความสามารถนำเสนอข้อมูลในแบบจำลองที่เป็นรูปภาพได้
ในหลายๆปริมาณในรูปภาพเดียว
3.3 ทฤษฎีสมการพื้นฐาน[9]

แผนผังแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรม
โปรแกรม iRIC เป็นโปรแกรมสร้างแบบจำลอง มีขั้นตอนกระบวนการ
ทำงาน ดังนี้ 1) Per-processing การแก้ไขและใส่ข้อมูล 2) Solver ระบบ
จะทำการวิ เคราะห์ ผ ลจากข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ และ 3) Post-processing การ
แสดงผลของข้อมูลในรูปแบบ แบบจำลอง 2 มิติ หรือ 3 มิติ[7][8]
4.1 การเตรียมข้อมูลระดับพิกัดดินเดิม (DEM)
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ข้อมูล SRTM DEM จากองค์กรบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
นำแบบจำลองจากโปรแกรม iRIC-Nays2DFlood ที่กำหนดอัตราการ
ของสหรัฐอเมริกา (NASA) มาจากเว็บไซต์ ซึ่งความละเอียดของข้อมูล ไหล 2,000 ,2,500 ,3,000 และ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ลบ.ม./
ประกอบด้วย ข้อมูลกริดขนาด 90x90 ม.
วินาที) เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ ดังตารางที่ 1
4.2 การเตรียมข้อมูลทางด้านสถิติปริมาณน้ำฝน[4]
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเกือบ
ตลอดทั้งเดือน ประกอบกับในช่วงต้นเดือนมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของ
ประเทศไทย ประเทศลาว และเวีย ดนามเข้ า สู่ห ย่อ มความกดอากาศต่ ำ
บริเวณทะเลจี น ใต้ ตอนบน ส่ งผลทำให้ มี ฝนตกหนั ก บริเวณประเทศลาว
ต่อมาในช่วงกลางเดือนร่องมรสุมดังกล่าว ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศ
เมียนมาร์ ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาว เข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่ างตังเกี๋ย ประกอบกับ พายุโซนร้อ น
"เซินติญ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตั วผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าว
ตังเกี๋ย ในวันที่ 18 กรกฎาคม ก่อนเคลื่อ นขึ้นฝั่งบริเวณเมือ งวิญ ประเทศ
เวี ย ดนาม ในวัน ที่ 19 กรกฎาคม แล้ ว อ่ อ นกำลั ง ลงเป็ น พายุ ดี เปรสชั น
จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อ นตัว เข้า สู่บ ริเวณประเทศลาว แล้ว สลายตัว ลงเป็ น
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน ส่งผล
ทำให้เกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศลาว ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้น
เดื อ น เนื่ อ งจากมี ร่อ งมรสุ ม ยั งคงพาดผ่ า นประเทศเมี ย นมาร์ ลาว และ
เวียดนามตอนบน ประกอบกับพายุ "เซินติญ" ที่สลายตัวไป ได้ทวีกำลังแรง
ขึ้ นเป็ นพายุดีเปรสชั นอี ก ครั้ง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้ ช่ ว ง
เดือนกรกฎาคม ประเทศลาวมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งเดือน
จะเห็นได้จากรูปที่ 8 บริเวณประเทศลาวมีปริมาณน้ำฝนในปริมาณมาก
ซึ่งระดับความรุนแรงของฝนอยู่ในระดับตกหนักถึงหนักมาก โดยประมาณ
35-150 มิลลิเมตรต่อวัน [4]

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตั้งค่าในโปรแกรม iRIC-Nays2DFlood
อัตราการ
ไหล (ลบ.
ม./วินาที)
2,000 2,500
3,000
4,000

จำนวนช่องกริด

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

I

J

1,500

1,000

48

สัมประสิทธิ์
ความขรุขระ
แมนนิ่ง
0.045

1,500
1,500

1,000
1,000

48
48

0.045
0.045

แสดง
ค่า

การไหล
ของน้ำ

น้ำฝน

ชั่วโมง

อิสระ

ไม่มี

ชั่วโมง
ชั่วโมง

อิสระ
อิสระ

ไม่มี
ไม่มี

4.3.1 วิเคราะห์สอบเทียบแบบจำลองที่ได้จากโปรแกม iRICNays2DFlood
1) นำภาพจากแบบจำลองที่ระดับน้ำท่วมสูงสุดมาสอบเทียบพื้นที่
ท่วมขังของน้ำท่วมกับรูปถ่ายดาวเทียมจากเหตุการณ์จริง
2) สอบเทียบระดับความลึกสูงสุดของน้ำท่วมที่พิกัดI=373, J=230
และพิกัด I=420, J=213 นำระดับความลึกของน้ำท่วมที่ทั้งสองพิกัดมา
สอบเทียบกับระดับความลึกของน้ำท่วมจากรูปถ่ายเหตุการณ์จริง
4.3.2 วิเคราะห์ผลการศึกษา
1) วิเคราะห์พฤติกรรมและทิศทางการไหลของน้ำท่วมของแต่ละ
อัตราการไหล โดยจะสอบเทียบพฤติกรรมจากระยะเวลาที่น้ำไหลไปแต่ละ
สถานที่
2) ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม เปรียบเทียบจากบริเวณการหลากของน้ำ
จากแบบจำลอง
3) ระยะเวลาท่ว มขั งของแต่ละอั ตราการไหล เพื่ อเปรีย บเที ย บ
ระดับความรุนแรงของน้ำท่วม
4) ระดับความลึกของน้ำท่วมในพื้นที่ศึกษาโดยเปรียบเทียบจาก
แบบจำลองที่ได้จากโปรแกรม iRIC-Nays2DFlood และเปรียบเทียบระดับ
ความรุนแรงของน้ำท่วมตามระดับความลึกของระดับน้ำ ดังตารางที่ 2 ซึ่ง
ประยุกต์มาจากทฤษฎีของ Penning-Rowsell and Chatterton ปี 1997
5) แนวทางการป้ อ งกั นและรับ มือ ผลกระทบโดยวิเคราะห์ จ าก
แบบจำลองและแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วม
ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของน้ำท่วมตามความลึกของระดับน้ำ
ความลึกของ
น้ำท่วม (เมตร)
0.00
0.01-0.50
0.51-1.50

รูปที่ 9 ปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561และระดับความรุนแรง

4.3 การวิเคราะห์ผลการศึกษาและสอบเทียบแบบจำลองที่ได้จากโปรแกม
iRIC-Nays2DFlood

มากกว่า 1.50
ขึ้นไป
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รายละเอียด
ไม่เกิดน้ำท่วม
ทำให้เกิดความรำคาญไม่สะดวกใน
การเดินทาง แต่ไม่สูญเสียทรัพย์มาก
ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและกระทบต่อ
สิ่งปลูกสร้างมากขึ้น แต่ไม่มีการ
สูญเสียชีวิต

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความรุนแรง
รุนแรงน้อย

ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและกระทบต่อ
สิ่งปลูกสร้างมากกว่าระดับความ
รุนแรงปานกลางและเป็นอันตรายต่อ
ชีวิต

รุนแรงมาก

แถบสีแสดง
ระดับน้ำ

แถบสีน้ำเงิน
รุนแรงปานกลาง

‘

แถบสีน้ำเงิน
ถึงสีฟ้า

ตั้งแต่แถบ
สีฟ้าขึ้นไป
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ตารางที่ 3 ระดับความลึกสูงสุดที่พิกัดต่างๆในแต่ละอัตราการไหล

5.1 ผลการสอบเทียบแบบจำลองที่ได้จากโปรแกม iRIC-Nays2DFlood
1) สอบเทียบขอบเขตน้ำท่วมที่ได้จากแบบจำลองโดยใช้ขอบเขตที่
เกิดน้ำท่วมสูงสุดแต่ละอัตราการไหล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขอบเขตพื้นที่น้ำ
ท่วมจากแบบจำลองแสดงพื้นที่น้ำท่วมได้ตรงกับรูปถ่ายดาวเทียมเหตุการณ์
จริง ดังรูปที่ 10(ก)-(ค)

อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที)
2,000 – 2,500
3,000
4,000
ระดับความลึกสูงสุดเฉลี่ย

ระดับความลึกสูงสุดที่พิกัด (เมตร)
I=373 , J=230
3.80
4.07
3.72
3.86

I=420 , J=213
6.04
5.82
5.39
5.75

ระดับความลึกสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จากแบบจำลองมีค่าฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
3.86-5.75 เมตร เมื่อนำไปสอบเทียบกับคราบน้ำที่ได้จากรูปถ่ายเหตุการณ์
จริง พบว่า ระดับ ความลึกที่ได้จากแบบจำลองมีความใกล้เคียงกับระดับ
ความลึก ของน้ำท่วมจากเหตุการณ์ จริงจากรูป ที่ 11 และ 12 ซึ่งมีระดับ
ความลึกอยู่ที่ประมาณ 4-6 เมตร

(ก)

สอบเทียบแบบจำลองทีอ่ ัตราการไหล 2,000 –2,500 ลบ.ม./วินาที

รูปที่ 11 ระดับคราบน้ำที่บ้านเรือนหลังเหตุการณ์
ที่มา: https://story.pptvhd36.com/@pptvPhoto/5b6faee017a8b

(ข) สอบเทียบแบบจำลองทีอ่ ัตราการไหล 3,000 ลบ.ม./วินาที

รูปที่ 12 ระดับคราบน้ำท่วมบริเวณประตูวดั
ที่มา: http://news.ch3thailand.com/abroad/74513

(ค) สอบเทียบแบบจำลองทีอ่ ัตราการไหล 4,000 ลบ.ม./วินาที
รูปที่ 10(ก)-(ค) การสอบเทียบแบบจำลองกับรูปถ่ายดาวเทียมที่อัตราการไหล
ต่างๆ

2) สอบเทีย บระดับ ความลึก สูงสุดจากแบบจำลอง ซึ่งโปรแกรม
สามารถแสดงผลการคำนวณเป็นกราฟระดับความลึกสูงสุดแต่ละช่วงเวลา
ได้ โดยผู้ศึกษาเลือกพิกัดที่ I=373, J=230 และพิกัด I=420, J=213 ของ
แต่ละอัตราการไหลแสดงผลได้ดังตารางที่ 3

5.2 ผลการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมและทิศทางการไหล
1) แบบจำลองแสดงพฤติกรรมการไหลของน้ำตั้งแต่เกิดการวิบัติ
ของ Saddle Dam D จนถึ งเวลา 48 ชั่วโมง โดยผู้ศึก ษาได้ทำการสร้า ง
แบบจำลองทั้งหมด 3 อัตราการไหลโดยแสดงพฤติกรรมการไหลดังนี้ ที่
อัตราการไหล 2,000-2,500 ลบ.ม./วินาที ที่เวลา 1 ชั่วโมง น้ำไหลลงลู่
แม่น้ำงาวหรือแม่น้ำเซเปียน ดังรูปที่ 13(ก) และที่เวลา 12 ชั่วโมงน้ำหลาก
เข้ าสู่ห มู่บ้ านหิ นลาดดังรูป ที่ 13(ข) และเริ่มไหลเข้าท่ว มหมู่บ้ า นอื่ นๆใน
บริเวณพื้นที่เมืองสะหนามไซที่เวลา 14 ชั่วโมง ดังรูปที่ 13(ค) จากนั้นน้ำ
หลากเข้าท่วมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านที่เวลา 39 ชั่วโมง ดังรูปที่ 13(ง)
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เวลา 36 ชั่วโมง ดังรูปที่ 14(ค) ก่อนที่น้ำทั้งหมดจะค่อยๆระบายลงสู่แม่น้ำ
เซกอง

(ก)

(ก)

(ข)

(ข)

(ค)

(ค)
รูปที่ 14(ก)-(ค) ผลการจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำทีอ่ ัตราการไหลที่
3,000 ลบ.ม./วินาที

ที่อั ต ราการไหล 4,000 ลบ.ม./วิน าที ที่เวลา 1 ชั่ว โมง น้ำ ไหลลงลู่
แม่น้ำงาวหรือแม่น้ำเซเปียน ดังรูป ที่ 15(ก) และเริ่มไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน
อื่นๆในบริเวณพื้นที่เมืองสะหนามไซที่เวลา 9 ชั่วโมง ดังรูปที่ 15(ข) จากนั้น
น้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านที่เวลา 25 ชั่วโมง ดังรูปที่ 15(ค)

(ง)
รูปที่ 13(ก)-(ง) ผลการจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำทีอ่ ัตราการไหลที่
2,000-2,500 ลบ.ม./วินาที

ที่อั ต ราการไหล 3,000 ลบ.ม./วิน าที ที่เวลา 1 ชั่ว โมง น้ำ ไหลลงลู่
แม่น้ำงาวหรือแม่น้ำเซเปียน ดังรูปที่ 14(ก) และที่เวลา 10 ชั่วโมงน้ำหลาก
เข้าสู่หมู่บ้านดังรูปที่ 14(ข) จากนั้นน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านที่
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2) ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม จากรูปที่ 16 มีหมู่บ้านในเมืองสะหนามไซ
แขวงอัตตะ-ปือ อย่างน้อย 8 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าม่วง บ้านใหม่ บ้านสะ
หนองใต้ บ้านหินลาด บ้ านท่าหินใต้ บ้ านท่าบก บ้านท่าแสงจัน บ้ านตะ
หมอยอด และบริเวณที่ใกล้เคียงมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับ
ผลกระทบน้อย เช่น บริเวณรอยต่อของเมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ และ
บางพื้นที่เมืองสะหนามไซ เเขวงอัตตะปือ

(ก)

รูปที่ 16 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ

3) ระยะเวลาในการท่วมขัง จากการสร้างแบบจำลองระยะเวลา
ทั้งหมด 48 ชั่วโมง โดยพบว่า ที่อัตราการไหล 2,000-2,500 ลบ.ม./วินาที
ระดับน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่เวลา 39 ชั่วโมง ระยะเวลาในการท่วมขังในพื้นที่
ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ Saddle Dam D ถึ ง เมื อ งสะหนามไซ แขวงอั ต ตะ-ปื อ
ประมาณ 39 ชั่วโมงขึ้นไป ที่อัตราการไหล 3,000 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ
ท่วมสูงสุดอยู่ที่เวลา 36 ชั่วโมง ระยะเวลาในการท่วมขังในพื้นที่ทั้งหมด
ตั้งแต่ Saddle Dam D ถึงเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ประมาณ 36
ชั่วโมงขึ้นไป ที่อัตราการไหล 4,000 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่
เวลา 25 ชั่วโมง ระยะเวลาในการท่วมขั งในพื้นที่ทั้งหมดตั้ งแต่ Saddle
Dam D ถึงเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ประมาณ 25 ชั่วโมงขึ้นไป

(ข)

5.3 แนวทางการรับมือและป้องกันความรุนแรงที่มีผลกระทบมาจากการ
วิบัติของ Saddle Dam D

(ค)
รูปที่ 15(ก)-(ค) ผลการจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำที่อัตราการไหลที่
4,000 ลบ.ม./วินาที

จากการสร้างแบบจำลองทางชลศาสตร์ผู้ศึก ษาจึงนำแบบจำลองที่
แสดงระดับน้ำสูงสุดที่อัตราการไหลต่างๆ ได้นำมาวิเคราะห์ผลกระทบได้
ดังนี้
1) ระดับความลึกน้ำท่วมขัง จากแบบจำลองจะเห็นได้ว่า ความลึก
ของน้ำท่วมในเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ จะเห็นได้ว่าพื้นที่บางส่วน
แสดงแถบสีเหลืองถึงสีแดง คือมากกว่า 8 เมตร ที่บริเวณใกล้กับแม่น้ำงาว
หรือแม่น้ำเซเปียน และพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมส่วนใหญ่อยู่มนช่วงแถบสีคราม
หรือ 2 เมตรขึ้นไป เมื่อเทียบกับตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของน้ำท่วม
อยู่ในระดับความรุนแรงมาก โดยขอบๆของพื้นที่แสดงแถบสีน้ำเงินเข้มถึงสี
คราม คือ 0.01-1.5 เมตร ระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

5.3.1 แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่นำ้ ท่วมแต่ละระดับความลึก
จากรูปที่ 17 แสดงแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมที่อัตราการไหล 2,0002,500 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นทีแ่ บ่งตามระดับความลึกหรือแถบสีดังนี้
- ทีแ่ ถบสีน้ำเงิน
ระดับความลึก 0-2 เมตร มีพื้นที่ 65.30 ตร.กม.
- ที่แถบที่ฟ้าน้ำทะเล ระดับความลึก 2-4 เมตร มีพื้นที่ 39.87 ตร.กม.
- ที่แถบสีเขียว
ระดับความลึก 4-6 เมตร มีพื้นที่ 20.53 ตร.กม.
- ที่แถบสีเหลือง
ระดับความลึก 6-8 เมตร มีพื้นที่ 10.32 ตร.กม.
- ที่แถบสีแดง
ระดับความลึก 8-10 เมตร มีพื้นที่ 4.64 ตร.กม.
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จากรูปที่ 19 แสดงแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมที่อัตราการไหล 4,000 ลบ.
ม./วินาที โดยมีพื้นที่แบ่งตามระดับความลึกหรือแถบสีดังนี้
- ที่แถบสีนำ้ เงิน
ระดับความลึก 0-2 เมตร มีพื้นที่ 67.80 ตร.กม.
- ที่แถบทีฟ่ ้าน้ำทะเล ระดับความลึก 2-4 เมตร มีพื้นที่ 37.74 ตร.กม.
- ที่แถบสีเขียว
ระดับความลึก 4-6 เมตร มีพื้นที่ 22.43 ตร.กม.
- ที่แถบสีเหลือง ระดับความลึก 6-8 เมตร มีพื้นที่ 8.13 ตร.กม.
- ที่แถบสีแดง
ระดับความลึก 8-10 เมตร มีพื้นที่ 3.82 ตร.กม.

รูปที่ 17 แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมที่อัตราการไหล 2,000-2,500 ลบ.ม./วินาที

จากรูปที่ 18 แสดงแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมที่อัตราการไหล 3,000
ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่แบ่งตามระดับความลึกหรือแถบสีดังนี้
- ที่แถบสีนำ้ เงิน
ระดับความลึก 0-2 เมตร มีพื้นที่ 62.9 ตร.กม.
- ที่แถบที่ฟ้าน้ำทะเล ระดับความลึก 2-4 เมตร มีพื้นที่ 38.83 ตร.กม.
- ที่แถบสีเขียว
ระดับความลึก 4-6 เมตร มีพื้นที่ 25.29 ตร.กม.
- ที่แถบสีเหลือง
ระดับความลึก 6-8 เมตร มีพื้นที่ 9.59 ตร.กม.
- ที่แถบสีแดง
ระดับความลึก 8-10 เมตร มีพื้นที่ 3.15 ตร.กม.

รูปที่ 18 แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมที่อัตราการไหล 3,000 ลบ.ม./วินาที

รูปที่ 19 แผนที่ความเสีย่ งน้ำท่วมที่อตั ราการไหล 4,000 ลบ.ม./วินาที

5.3.2 แนวทางป้องกันและรับมือความรุนแรงที่ได้จากการวิเคราะห์
แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วม
เมื่อวิเคราะห์จากแบบจำลองพฤติกรรมการไหลและแผนที่ความเสี่ยง
น้ ำ ท่ ว มที่ อั ต ราการไหลต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการรั บ มื อ สำหรั บ
สถานการณ์น้ำท่วมในอนาคตหรือหาแนวทางป้องกันความรุนแรงของน้ำ
ท่วม ดังนั้นเพื่อรับมือกับความรุนแรงและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางไว้ดังนี้
1. เมื่อตรวจพบการวิบัติของเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำหน่วยงานต้อง
มีการแจ้งเตือนทันที
2. เวลาสำหรับ การอพยพออกจากพื้ น ที่ ก่ อ นที่ น้ ำ จะหลากถึ ง
บริเวณหมู่บ้านแตกต่างกันตามอัตราการไหลดังนี้
ที่อัตราการไหล 2,000-2,500 ลบ.ม./วินาที มีเวลาอพยพออกจาก
พื้นที่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ที่อัตราการไหล 3,000 ลบ.ม./วินาที มีเวลาอพยพออกจากพื้นที่ไม่
เกิน 10 ชั่วโมง

WRE17-8

2328

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ที่อัตราการไหล 4,000 ลบ.ม./วินาที มีเวลาอพยพออกจากพื้นที่ไม่
เกิน 9 ชั่วโมง
3. ใช้แผนที่เพื่อประเมินความรุนแรงและวางแผนการช่วยเหลือ
4. จัดตั้งศูน์พัก พิงและช่วยเหลือ ผู้ป ระสบภัยบริเวณนอกแถบสี
ออกไป
5. ให้ความรู้และแจกจ่ายแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมให้กับหมู่บ้านทีม่ ี
ความเสี่ยงสำหรับเตรียมขนย้ายทรัพย์สินว่าพื้นที่ของตนควรเก็บทรัพย์สิน
ไว้ที่ระดับความสูงเท่าใดจึงจะปลอดภัย
6. ประชาชนสามารถใช้แผนที่ในการวางแผนการเดินทางออกจาก
พื้นที่ได้ด้วยตนเอง

6. บทสรุป
จากการสร้างแบบจำลองการหลากของน้ำท่วมด้วยโปรแกรม iRICNays2DFlood สามารถสร้ า งแบบจำลองสถานการณ์ ไ ด้ เหมื อ นหรื อ
ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง สามารถนำแบบจำลองไปวิเคราะห์ระยะเวลา
ท่วมขัง ขอบเขต ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น และสามารถนำแบบจำลองไป
สร้างแผนที่ความเสี่ย งน้ำท่วมเพื่อ เป็ นแผนรับ มือ กับ เหตุก ารณ์ ที่อ าจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตหรือประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่ต้องการจะศึกษาอื่นๆได้อีกด้วย
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[6] จุฑามาศ ดิษฐ์ทอง เมธินี สุภหัสดิ์และสนิท วงษา (2562), “การ
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ผลกระทบของการวิเคราะห์ค่าความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ต่อความถูกต้องของน้ำฝนเรดาร์
Influence of Spatially Varying Bias Adjustment on the accuracy of Radar Rainfall
ชูวิท มากมี1 และ พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม1,*
1

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
*Corresponding author; E-mail address: punpim.m@ku.th

บทคัดย่อ

Abstract

แฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงมีความสำคัญมากต่อความถูกต้อง
ในการประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์ กล่าวคือเป็นที่ยอมรับว่าแฟกเตอร์ดังกล่าว
สามารถลดความคลาดเคลื ่ อ นในการประเมิ น น้ ำ ฝนเรดาร์ จ ากการใช้
ความสัมพันธ์ Z-R (ระหว่างค่าการสะท้อนกลับจากเรดาร์ (Z) และน้ำฝน
จากเรดาร์ (R)) ได้ อย่างไรก็ตามเทคนิคการวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ป รับแก้
ความลำเอียงมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการวิเคราะห์ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แฟกเตอร์การปรับแก้ที่
เหมาะสม บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์แฟกเตอร์ความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และ
เวลา ต่อความถูกต้องในการประเมินน้ำฝนเรดาร์เมื่อเทียบกับการใช้แฟก
เตอร์ความลำเอียงแบบเฉลี่ย คงที่ทั้งพื้นที่ โดยได้เลือกใช้วิธีประมาณค่า
ระหว่างช่วงจำนวน 2 วิธีคือ Inverse Distance Weighted Interpolation
(IDW) และ Ordinary Kriging Interpolation (OK) สำหรับใช้วิเคราะห์ค่า
แฟกเตอร์ความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่แบบรายกริด ข้อมูลค่าการ
สะท้อนกลับจากเรดาร์ ณ สถานีเรดาร์สัตหีบ และข้อมูลน้ำฝนจากสถานีวัด
น้ำ ฝนอัตโนมัติ จำนวน 297 สถานี ในปี พ.ศ. 2556 ได้ถ ูก นำมาใช้ ใ น
การศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อประยุกต์ใช้เทคนิคความลำเอียง
เชิงพื้นที่ร่วมกับความสัมพันธ์ Z-R นำไปสู่ความถูกต้องในการประเมินน้ำฝน
ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการใช้ค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ MFB ดังนั้น
จึ ง มี ค วามเหมาะสมที ่ จ ะนำเทคนิ ค การปรั บ แก้ ค วามลำเอี ย งแบบ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเกิดฝนในพื้นที่
ศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำของประเทศต่อไป

The bias correction factor is an essential value for
improving the accuracy of radar rainfall assessment. This factor
is acknowledged to be used for reducing the radar rainfall
estimation errors contained in the process of the Z-R conversion
(the relationship between radar reflectivity (Z) and rain rate (R)).
However, various bias adjustment techniques are depending
upon the complexity of the analysis. To be useful for selecting
the suitable technique, this study aims to study the influence of
applying the spatial and temporal varying bias correction
techniques on the accuracy of radar rainfall estimates compared
with using the mean field bias correction technique (MFB). Two
methods of spatial interpolation comprising the Inverse Distance
Weighted Interpolation (IDW) and Ordinary Kriging Interpolation
(OK) were applied to estimate the gridded bias adjustment factor
of radar rainfall. Radar reflectivity data at the Sattahip station
and gauge rainfall data from 297 automatic rain gauges in 2013
were used in the study. The results appeared that coupling the
spatially varying bias correction technique with the Z-R
conversion significantly produce the enhancement of radar
rainfall estimates compared with the use of the conventional
mean field bias technique. Therefore, it is appropriate to apply
the spatial bias correction techniques associated with the rainfall
behavior of the study area to further increase the efficiency of
water resources development of the country.

คำสำคัญ: การประมาณค่าระหว่างช่วงเชิงพื้นที่, ปริมาณน้ำฝนเรดาร์, การ
ปรับแก้ความลำเอียงแบบกริด, สถานีเรดาร์สัตหีบ

Keywords: spatial interpolation, radar rainfall, gridded bias
correction, Sattahip radar station
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บทนำ
เทคโนโลยีการตรวจวัดน้ำฝนด้วยเรดาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการ
ตรวจวัดระยะไกลได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับนำมาใช้ประเมินน้ำฝน
ความละเอียดสูงอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 70 ปี [1] ปริมาณ
น้ำฝนด้วยเรดาร์ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นข้อมูลด้านเข้าสําหรับแบบจําลองด้าน
อุทกวิทยาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝน
[2, 3, 4] อย่างไรก็ตามเรดาร์ไม่ได้ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนโดยตรงแต่วัดค่า
พลั ง งานที ่ ส ะท้ อ นกลั บ จากเรดาร์ (radar reflectivity data, Z) วิ ธ ี ก าร
พื้นฐานทั่วไปคือการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการสะท้อนกลับจาก
เรดาร์ (Z) และค่าน้ำฝน (R) (Z-R relationship, Z=aRb) เพื่อแปลงค่า Z ที่
ตรวจวัดได้ให้เป็นค่าน้ำฝนในทุก ๆ ความละเอียดของข้อมูลเชิงพื้นที่และ
เวลาที ่ พ ิ จ ารณา เป็ น ที ่ น ่ า เสี ย ดายพารามิ เ ตอร์ ใ นความสั ม พั น ธ์ Z-R
เปลี่ยนแปลงไปตามการกระจายตัวของขนาดเม็ดน้ำฝน (Rain Drop Size
Distribution) ดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นตัวแทนในทุก ๆ เหตุการณ์น้ำฝนได้
เพื ่ อ ลดความคลาดเคลื ่ อ นดั ง กล่ า ว ปริ ม าณน้ ำ ฝนที ่ ว ิ เ คราะห์ ไ ด้ จ าก
ความสัมพันธ์ Z-R จะต้องนำไปปรับแก้ความลำเอียงของน้ำฝนจากเรดาร์
ด้ว ยแฟกเตอร์ ป รับ แก้ความลำเอีย ง (Bias Adjustment Factor) ให้เป็ น
ปริมาณน้ำฝนบนพื้นดินที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้น ๆ ต่อไป [5, 6, 7]
แฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงโดยทั่วไปจะถูกประเมินบนพื้นฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างน้ำฝนจากสถานีและน้ำฝนจากเรดาร์
ณ ตำแหน่งของสถานีตรวจวัดเท่านั้น โดยวิธีง่ายที่สุดคือการปรับแก้ด้วย
แฟกเตอร์ความลำเอียงเฉลี่ย (Mean Field Bias, MFB) แบบไม่เปลี่ยนแปลง
ไปตามพื้ นที่แ ละเวลา และสามารถประยุก ต์ให้ค่า ความลำเอีย งมี ความ
สม่ำเสมอเชิงพื้นที่แต่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ด้วยเทคนิค อาทิเช่น วิธี
ความลำเอียงเฉลี่ยรายชั่วโมง (Hourly Mean Field Bias, HMFB) และวิธี
ความลำเอียงเฉลี่ยรายวัน (Daily Mean Field Bias, DMFB) เป็นต้น [8] ซึ่ง
ข้อจำกัดของวิธี MFB ดังกล่าวคือไม่สามารถปรับแก้ความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนที่สูงได้
หากพื้นที่ลุ่มน้ำที่พิจารณามีการเปลี่ยนแปลงฝนเชิงพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ
เทคนิคการปรับแก้ความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (Spatially
Varying Bias Corrections) เป็ น อี ก หนึ ่ ง ทางเลื อ กที ่ ส ามารถนำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์ได้ อาทิเช่น
วิ ธ ี ก ารปรั บ แก้ ค วามลำเอี ย งแบบเฉพาะแห่ ง (Local Bias Correction
Methods) ซึ่งวิธ ีนี้ค่า ความลำเอียงจะมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่
กำหนด [9] หรือเทคนิคที่มีความซับ ซ้อ นมากยิ่งขึ้นคือการปรับแก้ความ
ลำเอียงสำหรับแต่ละพิกเซลของเรดาร์ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการประมาณค่า
ระหว่า งช่วงของน้ำฝนสถานี (Rain Gauge Interpolation Techniques)
เพื่อประเมินค่าปริมาณน้ำฝนจากสถานีรายพิกเซลและนำมาเปรียบเทียบกับ
น้ำฝนจากเรดาร์ในพิกเซลเดียวกันเพื่อคำนวณแฟกเตอร์ความลำเอียง [10]
ดังนั้นการเลือกใช้เทคนิคการประมาณค่าระหว่างช่วงของน้ำฝนจากสถานีที่
เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อความถูกต้องของค่าความลำเอียงในพื้นที่ศึกษา
นั้น
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เทคนิคการประเมินค่าระหว่างช่วงของน้ำฝนสถานีมีหลายวิธี เช่น วิธี
Inverse Distance Weighting (IDW) และ Thiessen polygon ซึ่งทั้งสอง
วิธีนี้เป็นการประมาณค่าน้ำฝนที่ไม่ได้พิจารณาตัวแปรลักษณะภูมิประเทศ
ในขณะที่ ว ิ ธี Kriging , Multiple Linear Regression (MLR) , Principal
Component Regression (PCR) [11] เป็นวิธีที่อาศัยข้อมูลทางภูมิศาสตร์
(Geographical Information) มาสร้ า งความสั ม พั นธ์ใ นการประมาณค่า
ระหว่างช่วงของน้ำฝน โดยตัวแปรลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อประเภท
ของฝนและรูป แบบการกระจายตัวของน้ำ ฝน ได้แ ก่ ละติจ ูด , ลองจิจ ูด,
ระดับความสูง, ความชัน, ทิศทางการวางตัวของภูเขา,ระยะทางจากภูเขา
และระยะทางจากทะเล เป็นต้น [12] ผลการศึกษาวิจัยในอดีตพบว่าวิธี
พิจารณาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้ความถูกต้องในการประเมินน้ ำฝนที่ดีใน
กรณีที่มีการสนใจทั้งระดับและปริมาณน้ำฝนสถานีรอบ ๆ ในขณะที่ Inverse
Distance Weighting (IDW) และ Thiessen polygon ไม่พิจารณาทั้งระดับ
และปริมาณน้ำฝนสถานีโดยรอบทำให้เกิดความผิดพลาดในการประมาณค่า
[13] จากความหลากหลายของวิธ ีการประเมินน้ำฝนจากสถานีเชิง พื้นที่
งานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะศึกษาหาเทคนิคการประเมินค่าระหว่างช่วงของ
น้ำ ฝนสถานีที่เหมาะสมระหว่า งวิธี Inverse Distance Weighted (IDW)
และวิธี Ordinary Kriging (OK) สำหรับนำไปวิเคราะห์ค่าความลำเอีย งเชิง
พื้นที่ของน้ำฝนจากเรดาร์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มความถูก ต้องในการประเมิน
น้ำฝนความละเอียดสูงจากเรดาร์ในที่สุด

1. การรวบรวมข้อมูลเรดาร์และปริมาณน้ำฝนจากสถานี
1.1 ข้อมูลการสะท้อนกลับจากเรดาร์
ในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลเรดาร์จากสถานีเรดาร์สัตหีบเพื่อเป็นตัวแทนใน
การวิเคราะห์ป ริมาณน้ำ ฝนจากเรดาร์ สถานีเรดาร์สัตหีบ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี พิกัดเส้นรุ้ง 12.647°N เส้นเวง 100.966°E ที่ความสูงเหนือ
ระดับ น้ำ ทะเลปานกลาง 174 เมตร รัศมีก ารตรวจวั ด 240 กิโ ลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด ในภาคตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 1 เรดาร์สัต
หีบเป็นเรดาร์ตรวจอากาศชนิดดอปเปลอร์ (Doppler) ย่านความถี่ S-band
ตรวจวัดด้วยมุมเงย 14 มุม จัดเก็บข้อมูลการสะท้อนกลับจากเรดาร์ (Radar
Reflectivity Data) ในทุก ๆ 6 นาที โดยได้รวบรวมข้อมูลค่าการสะท้อน
กลับจากเรดาร์ในปี พ.ศ. 2556 สำหรับใช้ในการศึกษาในการตรวจสอบ
คุณภาพข้อ มูลการสะท้อ นกลั บ จากเรดาร์ ได้ห ลีก เลี่ย งผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน (Noise) และลูกเห็บ (Hail) จากการกำหนดให้ข้อมูลค่า
สะท้อนกลับที่น้อยกว่า 15 dBZ มีค่าเท่ากับ 0 และข้อมูลค่าการสะท้อน
กลับที่มากกว่า 53 dBZ ให้มีค่าเท่ากับ 53 dBZ ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 เหตุการณ์ฝนสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ค่าความลำเอียง
ฝนสะสม

ลำดับ

เวลาเริ่มต้น

ช่วงเวลา

จำนวนสถานี

เหตุการณ์

ถึง เวลาสิ้นสุด (ว/ด/ป)

(ชั่วโมง)

ที่มีข้อมูล

1

4/6/2013 - 7/6/2013

72

120

32.13

2

22/6/2013 - 24/6/2012

48

112

29.42

3

22/7/2013 - 25/7/2013

72

109

16.76

4

27/7/2013 - 31/7/2013

96

128

18.25

5

21/8/2013 - 24/8/2013

72

128

14.67

เฉลี่ย
(มม.)

วิเคราะห์แบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้วย 2 เทคนิค การประมาณค่าระหว่าง
ช่วง คือ Inverse Distance Weighted (IDW) และ Ordinary Kriging (OK)
โดยวิธี OK จะแบ่งเป็น 3 แบบจำลอง Semi-variogram ซึ่งประกอบด้วย
Circular, Spherical และ Exponential ที่จ ะนำมาใช้ในการประมาณค่า
ผลการศึ ก ษาจากเทคนิ ค ทั ้ ง สาม จะนำมาเปรี ย บเที ย บกั น สำหรั บ
รายละเอียดวิธีการคำนวณในแต่ละวิธีมีดังนี้

รูปที่ 1 รัศมีกวาดของเรดาร์สัตหีบและตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝนทีเ่ กีย่ วข้อง

1.2 ข้อมูลน้ำฝนจากสถานีตรวจวัด
ได้รวบรวมข้อมูลน้ำฝนราย 15 นาที ในปี 2556 (ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
เรดาร์ ที่รวบรวมแล้ว ข้างต้น ) จากโครงข่า ยสถานีวั ดน้ำฝนอัตโนมัติที่อยู่
ภายใต้รัศมีเรดาร์สัตหีบจำนวนทั้งสิ้น 297 สถานี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงตำแหน่งเครือข่ายสถานีวัดน้ำฝนต่าง ๆ ใน
รูปที่ 1 สำหรับการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลน้ำฝนจากสถานีได้ใช้
วิธีเส้นโค้งทับทวี (Double Mass Curve) ในการวิเคราะห์ ผลการศึก ษา
พบว่า สถานีที่ผ่า นการตรวจสอบคุณภาพมีจ ำนวน 134 สถานี และเมื่อ
พิจารณาร่วมกับข้อมูลเรดาร์ที่รวบรวมมาข้างต้นที่มีความถูกต้องสมบู รณ์
สามารถคั ด เลื อ กเหตุ ก ารณ์ น ้ ำ ฝนสำหรั บ ใช้ ใ นการศึ ก ษาได้ ท ั ้ ง สิ ้ น 5
เหตุการณ์ดังแสดงในตารางที่ 1

2.1 การวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงเฉลี่ย
เป็นการวิเคราะห์ค่า แฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงที่ง่ายที่สุด ซึ่งค่า
แฟกเตอร์ จ ะเป็นค่า คงที่ ทั ้ง เชิ งพื้ นที่แ ละเวลา เหมาะสำหรับ พื้นที ่ ท ี ่ มี
เครือ ข่า ยสถานีว ัดปริมาณน้ำ ฝนหนาแน่น สามารถคำนวณดังแสดงใน
สมการที่ (1)
N

G
=
 
 R  MFB

G
i =1
N

i

(1)

 Ri
i =1

เมื่อ Gi คือ ปริมาณฝนสะสม (มม.) ตลอดช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์ ณ
สถานีวัดน้ำฝนที่ i , Ri คือ ปริมาณน้ำฝนเรดาร์สะสม (มม.) ตลอดช่วง
2. ทฤษฎีและวิธีการศึกษา
ระยะเวลาทีว่ ิเคราะห์ ณ ตำแหน่งเดียวกันกับสถานีวัดน้ำฝน i ซึ่งคำนวณ
ค่า ความคลาดเคลื่อ นที่ เกิ ดจากการประยุก ต์ ใช้ความสั มพั นธ์ Z-R โดยใช้ความสัมพันธ์ Z-R และ N คือ จำนวนสถานีตรวจวัดข้อมูลที่มอี ยู่
สามารถลดทอนลงได้ด้วยการปรับแก้ด้วยค่า แฟกเตอร์ ความลำเอีย ง ซึ่ง
โดยทั่วไปคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนต่อปริมาณ 2.2 การวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงแบบเชิงพื้นที่
น้ ำ ฝนที ่ ค ำนวณได้ จ ากความสั ม พั น ธ์ Z-R หรื อ เรี ย กกั น อย่ า งง่ า ยว่ า
การวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงเชิงพื้นที่นี้ จะได้ค่าแฟก
“อัตราส่วน G/R” วิธีการคำนวณค่าแฟกเตอร์ความลำเอียงอย่างง่ายที่นิยม
เตอร์ ท ี ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไปตามความละเอี ย ดรายพิ ก เซลของเรดาร์ แ ละ
ใช้กัน คือ ค่าแฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงเฉลี่ย (Mean Field Bias, MFB)
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่พิจารณา โดยความถู กต้องของการวิเคราะห์
วิธี นี้จ ะใช้ค่า ปรับ แก้ เฉลี่ย ค่า เดีย วทั้งพื้นที่ศึก ษาซึ่งอาจส่งผลต่อ ความ
จะขึ้นอยู่กับเทคนิคการประมาณค่าระหว่างช่วงที่นำมาใช้ในการประมาณค่า
คลาดเคลื ่ อ นสู ง ถ้ า พฤติ ก รรมของปริ ม าณน้ ำ ฝนจากเรดาร์ น ั ้ น มี ก าร
แฟกเตอร์ ป รับ แก้ความลำเอีย ง ณ พิก เซลต่า ง ๆ ที่ไม่มีข ้อ มูลจากการ
เปลี่ยนแปลงสูงเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวการวิเคราะห์แฟกเตอร์ความ
ตรวจวัด ซึ่งในการศึกษานี้ได้ใช้ 2 เทคนิคการประมาณค่าระหว่างช่วงโดยมี
ลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความ
รายละเอียด ดังนี้
ถูกต้องในการประเมินน้ำฝนจากเรดาร์ภายใต้การวิเคราะห์ แฟกเตอร์ความ
ลำเอียงที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ วิธี MFB และ วิธี
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2.2.1 วิธี Inverse Distance Weighted Interpolation (IDW)
เป็นการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ Deterministic Interpolation
โดยมีหลักการว่าตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกันย่อมมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ที่
ดีกว่าตำแหน่งที่อยู่ไกลออกไป การประมาณค่าให้กับตำแหน่งที่ไม่ทราบค่า
จากผลรวมเชิง เส้ นของค่ า ที่ ท ราบแล้ ว ถ่ว งน้ ำ หนั ก จุ ด ให้ ถ ู ก จำกัดด้ว ย
ระยะทางจากจุดที่ไม่ทราบค่าไปยังจุดที่ทราบค่า
ที่สุดในการประมาณค่า จุดไม่ทราบค่าจะได้รับอิทธิพลจากจุดควบคุมที่
อยู่ใกล้มากกว่า ระดับของอิทธิพลต่อค่าข้อมูลจะแปรผกผันกับระยะทางโดย
มีรูปแบบของสมการ ดังแสดงในสมการที่ (2)
n

n

i =1

i =1

Z ( s0 ) =  i Z ( si ) จาก i = di−0k /  di−0k

- แบบจำลอง Circular
0

;d = 0

2
d
h2

 (d ) = c0 + c1 (1 − cos −1 ( ) + 1 − 2 );0  d  




;d  

c0 + c1

c0  0, c1  0,   0
(4)

- แบบจำลอง Spherical
0

;d = 0

3 d 1 h

 (d ) = c0 + c1 ( ( ) − ( )3 );0  d  
2  2 

;d  
c0 + c1


(2)

เมื่อ Z(s0) คือค่าปริมาณน้ำฝนที่ได้จากการประมาณค่า ณ ตำแหน่งที่
ต้องการ S0, Z(si) คือค่า Z ที่ตำแหน่ง si, i คือน้ำหนักที่ถูกกำหนดจากจุด
ที่ทราบค่า, di0 คือระยะห่างระหว่างจุด si และ s0, n คือจำนวนจุดที่ทราบ
ค่าที่จะนำมาหาค่าที่ s0, k คือเลขยกกำลังซึ่งในการศึกษานี้ใช้ค่าเท่ากับ 2
[14]
2.2.2 วิธี Ordinary Kriging (OK)
วิธีนี้จัดอยู่ในประเภท Geostatistical ซึ่งมีผู้นำมาใช้ในการวิเคราะห์
แฟกเตอร์ความลำเอียงกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ [9] สำหรับการวิเคราะห์ดว้ ย
วิธี OK มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
(1) การสร้างแบบจำลอง Semi-variogram
แบบจำลอง Semi-variogram แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ เชิงพื้นที่
(Spatial Correlation) ระหว่างค่า Semi- variance กับระยะห่างระหว่าง
ข้ อ มู ล 2 ตำแหน่ ง [15] แบบจำลอง Semi-variogram ถู ก คำนวณเป็ น
ครึ่งหนึ่งของค่าผลต่า งกำลังสองของข้อมูลระหว่า ง 2 ตำแหน่งที่ตั้ง ที่มี
ระยะห่างกันเท่ากับ d ดังแสดงในสมการที่ (3) [16]
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c0  0, c1  0,   0

(5)

- แบบจำลอง Exponential
0
;d = 0

d
c0 + c1 (1 − exp(− ) ; d  0




 (d ) = 

c0  0, c1  0,   0
(6)
พ า รา มิ เ ตอ ร์ ท ี ่ ส ำ ค ั ญ สำ ห รั บ แ บ บ จ ำ ลอ ง Semi-variogram
ประกอบด้วย Nugget (c1), Sill (c0) และ Range (α) โดยที่ ค่า Nugget
จะอธิบายถึงความผิดพลาดจากการเก็บตัวอย่างที่มีระยะห่างเกินไป หรือ
ความผิดพลาดที่เกิดจาการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนสำหรับ Sill อธิบาย
ถึง ความแปรปรวนของระยะทางที่ ตัว แปรไม่ม ีความสัมพันธ์ก ับ ข้ อ มู ล
ข้างเคียงอีกต่อไป และ Range อธิบายถึงระยะทางที่ข้อมูลเริ่มมีความเป็ น
อิสระต่อกัน [17] ดังแสดงรูปแบบทั่วไปของแบบจำลอง Semi-variogram
ในรูปที่ 2 ซึ่งระยะห่างที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง ควรมีระยะ ¼ ถึง ½
ของระยะ Range เนื่องจากเป็นจุดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลข้างเคียงอีก
ต่อไป [17]

(2) การทดสอบการเข้ากันได้ดีของข้อมูล (Goodness of fit)
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบจำลอง Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE)
1 N (d )
 (d ) =
[Z(si + d) − Z(si )]2
(3) ในการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากชุดตัวอย่างกับข้อมูลที่ได้จาก

2 N (d ) i =1
แบบจำลอง Semi-variogram ได้ถูกใช้เป็นดัชนีชี้วัดสำหรับการตัดสินใจใน
เมื่อ  (d ) คือค่า Semi- variance ระหว่างจุดที่มีระยะห่าง d , Z(si) การคัดเลือกแบบจำลอง Semi-variogram ที่เหมาะสม โดยดัชนี NSE จะมี
และ Z(si+d) เป็ น ค่ า ตั ว แปรที ่ ท ราบค่ า ณ ตำแหน่ ง si และ (si+d) ที่ ค่า 0 – 1 หากผลการจำลองมีความใกล้เคียงค่าที่ได้จากการตรวจวัด ดัชนี
NSE จะมีค่าเข้าใกล้ 1 [18] ดังแสดงการคำนวณ NSE ในสมการที่ (7)
ระยะห่างกันเท่ากับ d และ N(d) คือจำนวนคู่ของข้อมูลที่มีระยะห่าง d
แบบจำลอง Semi-variogram ที ่ เ หมาะสมคื อ แบบจำลองที ่ม ีความ
2
n
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ตรวจวั ด มากที ่ ส ุ ด ในการศึ ก ษานี้ ไ ด้ เ ปรี ย บเที ย บ
ˆ(d n ) −  (d n )

แบบจำลอง Semi-variogram จำนวน 3 แบบจำลอง ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย
(7)
NSE = 1 − n =1
2
n
แบบจำลอง Circular , Spherical และ Exponential สำหรับ ใช้ทดสอบ
ˆ(d n ) −  (d n )

n =1
ความสอดคล้องกันของข้อมูลโดยแต่ละแบบจำลองมีสมการทางคณิตศาสตร์
ดังนี้
เมื่อ ˆ(d n ) คือ ค่าความแปรปรวนที่ตรวจวัดได้
 (d n ) คือ ค่าความแปรปรวนที่ได้จากแบบจำลอง Variogram
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 (d n ) คือ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ตรวจวัด

2.3 การตรวจพิสจู น์ความถูกต้องในการวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ความลำเอียง
เชิงพื้นที่
สำหรับแบบจำลอง Semi-variogram ที่ดีที่สุดจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าความลำเอียงเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีการประมาณค่า Ordinary Kriging (OK)
เพื่อตรวจพิสูจน์ ความถูกต้องและประสิทธิภาพของวิธีการประเมินค่า
ต่อไป
ความลำเอีย งเชิงพื้นที่ต่อ ความถูก ต้อ งในการประเมินน้ำ ฝนด้ว ยเรดาร์
งานวิจ ัย นี้ได้ใช้ว ิธี Leave One Out Cross Validation ดึงข้อ มูลออก 1
สถานี เพื่อเป็นสถานีตรวจพิสูจน์ แล้วทำการประมาณค่า แฟกเตอร์ปรับแก้
ความลำเอียงเชิงพื้นที่ด้วยสถานีที่เหลือ ทำวนซ้ำในลักษณะเดียวกันจนครบ
ทุกสถานี เพื่อให้ทุกสถานีถูกนำมาใช้เป็นสถานีสำหรับตรวจพิสูจน์ ในแต่ละ
รอบของการวนซ้ำค่าแฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียง ณ ตำแหน่งที่ดึงข้อมูล
ออกจะถูกนำไปคูณกับปริมาณน้ำฝนเรดาร์ (ใช้สมการ Z-R) ที่ตำแหน่งกริด
เดียวกัน จากนั้นจะนำปริมาณน้ำฝนจากเรดาร์หลังการปรับแก้เทีย บกับ
ปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนเพื่อศึกษาความคลาดเคลื่อนของแต่ละรอบ
ของการดึงข้อมูลออก จากนั้นทำการวิเคราะห์ความคาดเคลื่อนเฉลี่ยในทุก
การวนซ้ำ ด้ว ยวิธีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสอง (Root
Mean Square Error, RMSE) ดังแสดงในสมการที่ (11)
รูปที่ 2 รูปแบบทั่วไปของแบบจำลอง Semi-variogram [19]
RMSE =

1 n
(R i − Gi ) 2

n i =1

(11)
(3) การวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ความลำเอียงเชิงพื้นที่ด้วยวิธี OK
แบบจำลอง Semi-variogram ที่เหมาะสมกับข้อมูลตรวจวัดจะถูกนำไป
ประมาณค่าระหว่างช่วงเพื่อวิเคราะห์ค่า แฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงเชิง เมื่อ Ri คือค่าปริมาณน้ำฝนจากเรดาร์หลังปรับแก้ของการดึงข้อมูลออกรอบ
พื้นที่ ข้อ มูลตรวจวัด แฟกเตอร์ ป รับ แก้ความลำเอีย งบริเวณรอบ ๆ ถู ก ที่ i และ Gi คือค่าปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดที่ดึงข้อมูลออกรอบที่ i
นำมาใช้ในการประมาณค่าของตำแหน่งที่พิจารณา โดยการปรับค่าด้วยค่า
ถ่วงน้ำหนัก ดังแสดงการคำนวณในสมการที่ (8) - (10)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

n

Z OK ( s0 ) =  iOK Z ( si ) โดย
i =1

n


i =1

OK
i

=1

(8)

เมื ่ อ ZOK(s0) คื อ ค่ า ที ่ ป ระมาณได้ท ี ่จ ุด ที ่ ไ ม่ ท ราบค่ า ,  OK คื อ ค่ า ถ่ว ง
น้ำหนักระหว่างค่า Si กับ S0 และ n คือจำนวนข้อมูลรอบ ๆ ที่ใช้ในการ
ประมาณค่า ซึ่ง  OK สามารถหาได้จ ากการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
(n+1) ดังแสดงในสมการที่ (9) โดยค่าถ่วงน้ำหนักจะมีผลรวมกันเท่ากับ 1
ดังสมการที่ (10)
i

i

n

  (s − s )
i

j

OK
i

=1

i =1

n


i =1

OK
i

+ 1OK =  ( s j − s0 ) ซึ่ง j=1,… … …, n

(9)
(10)

เมื่อ  (si − s j ) คือแบบจำลอง Semi-variogram ระหว่างตำแหน่งที่
si กั บ sj สำหรั บ  ( s j − s0 ) คื อ แบบจำลอง Semi-variogram ระหว่า ง
ตำแหน่งที่ sj กับ จุดที่ต้องการทราบค่า (s0) และ 1OK คือพารามิเตอร์ตัว

3.1 ผลการวิเคราะห์แบบจำลอง Semi-variogram ที่เหมาะสม
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเข้ า กั น ได้ ด ี ข องข้ อ มู ล (Goodness of fit) เพื ่ อ หา
แบบจำลอง Semi-variogram ของค่ า แฟกเตอร์ ป รับ แก้ ค วามลำเอีย งที่
สอดคล้องมากที่สุดกับข้อมูลที่คำนวณจากการตรวจวัดน้ำฝนจากสถานีวัด
น้ำฝน ระหว่าง 3 แบบจำลอง Semi-variogram ดังแสดงผลของค่า NSE ใน
ตารางที่ 2 และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่า งค่า semi-variance กับ
ระยะทางของแต่ละแบบจำลองสำหรับแต่ละเหตุการณ์น้ำฝนดัง รูปที่ 3 ซึ่ง
พบว่าค่าเฉลี่ยของค่า NSE ของทั้ง 5 เหตุการณ์ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
แบบจำลอง Circular, Spherical และ Exponential มีค่าประมาณ 0.715,
0.709 และ 0.658 ตามลำดับ ซึ่งพบว่าแบบจำลอง Circular ให้ค่าที่ดีที่สุด
แต่มีค่าใกล้เคียงกับแบบจำลอง Spherical ค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
การเข้า กันได้ดีข องแบบจำลองทั้ง 2 กับ ค่า ตรวจวัดที่เป็นไปในรูปแบบ
เดีย วกันดังรูป ที่ 3 ดังนั้นในการศึก ษานี้จึง พิจารณาที่จ ะนำแบบจำลอง
Circular และ Spherical ไปใช้ประมาณค่าแฟกเตอร์ความลำเอียงเชิงพื้นที่
ด้วยวิธี OK เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการจำลองน้ำฝนด้วยเรดาร์ ใน
ลำดับต่อไป
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติ NSE ทีแ่ สดงความเข้ากันได้ดีของข้อมูลจากการประยุกต์ใช้
แบบจำลอง Semi-variogram ต่างๆ
ค่าสถิติ Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE)
ลำดับเหตุการณ์
OK-CIR

OK-SP

OK-EXP

1

0.679

0.661

0.541

2

0.499

0.500

0.483

3

0.809

0.800

0.729

4

0.777

0.774

0.689

5

0.813

0.811

0.849

เฉลี่ย

0.715

0.709

0.658

3.2 ประสิทธิภาพของเทคนิคการวิเคราะห์คา่ แฟกเตอร์ปรับแก้ความ
ลำเอียงต่อความถูกต้องในการประเมินน้ำฝนเรดาร์
ผลการประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์ด้วยการประยุกต์ใช้ค่าแฟกเตอร์ปรับแก้
ความลำเอียงทั้ง 3 วิธี แสดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่า RMSE เฉลี่ยของ
ทุกวิธี พบว่า วิธีที่ให้ความถูกต้องในการจำลองน้ำฝนเชิงพื้นที่เรียงลำดับจาก
มากสุดไปน้อยที่สุดคือ วิธี OK-SP, OK-CIR, IDW และ MFB ตามลำดับ โดย
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเพิ่มประสิทธิภาพในการจำลองน้ำฝนเรดาร์เทียบกับ
กรณี ก ่ อ นการปรั บ แก้ เ ท่ า กั บ 24.6, 24.2, 20.5 และ 0.97 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาค่า RMSE รายเหตุการณ์เป็นที่ชัดเจนทุกเทคนิค
การประมาณค่าความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้ นที่ อันประกอบด้วย
IDW, OK-CIR และ OK-SP ให้ความถูกต้องในการประเมินฝนเรดาร์ที่สูงกว่า
น้ำฝนเรดาร์ก่อนการปรับแก้ทั้งสิ้น โดยมีเปอร์เซ็นต์การเพิ่มประสิทธิภาพอยู่
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ในช่วง 10.450 – 39.235 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธี MFB แม้ว่า
จะมีค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ก ารเพิ่มประสิทธิภาพที่สูงกว่า No-Bias แต่ใน
เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ 2, 3, และ 5 ให้ ค วามถู ก ต้ อ งที ่ ต ่ ำ กว่ า No-Bias ทั ้ ง นี ้ เ มื่ อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าแฟกเตอร์ปรับแก้รายตำแหน่งสถานีที่ทำ
การตรวจพิสูจน์ในแต่ละเหตุการณ์น้ำฝน ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า เทคนิค
MFB ให้ผลของการวิเคราะห์แฟกเตอร์ปรับแก้แบบสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานีวัดน้ำฝนที่ใช้ตรวจพิสูจน์เมื่อเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ ในขณะที่ค่า
แฟกเตอร์ปรับแก้จากข้อมูลตรวจวัดจริงรายสถานีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง
ดังนั้นจึงเกิดความคลาดเคลื่อนสูงขึ้น ณ ตำแหน่งดังกล่าวและส่งผลต่อ ค่า
RMSE ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของทุกตำแหน่งสถานีมีค่าสูงตามไป
ด้วย
ในขณะที่ว ิธี IDW OK-CIR และ OK-SP สามารถจำลองค่า แฟกเตอร์
ปรับแก้ได้ครอบคลุมข้อมูลตรวจวัดเชิงพื้นที่ได้มากกว่า MFB อย่างชัดเจน
(ดูรูปที่ 4 ประกอบ) เมื่อพิจารณาถึงการจำลองแฟกเตอร์ปรับแก้เชิงพื้นที่ดัง
แสดงตัวอย่างในรูปที่ 5 และ 6 สำหรับเหตุการณ์ที่ 4 และ 5 ตามลำดับ
ชี้ให้เห็นว่า เทคนิค OK สามารถจำลองน้ำ ฝนเรดาร์เชิงพื้นที ่ในกรณี ที่
ตำแหน่งที่พิจารณามีค่าแปรปรวนไปจากสถานีข้างเคียงที่อยู่ติดกันได้ดีกว่า
IDW (ดูรูปที่ 5) ทั้งนี้เนื่องจากวิธี OK ได้พิจารณาความแปรปรวนของสถานี
โดยรอบที่เป็นฟังก์ชั่นกับระยะทางและทำการถ่วงน้ำหนักสถานีโดยรอบตาม
รูปแบบของแบบจำลอง Semi-Variogram ที่กำหนด เพื่อนำมาประเมินค่า
แฟกเตอร์ความลำเอียง ณ ตำแหน่งที่พิจารณา ซึ่งแตกต่างจากวิธี IDW ที่
คำนวณแฟกเตอร์ความลำเอียงจากการพิจารณาเฉพาะระยะทางจากสถานีที่
อยู่ข้างเคียงเพียงปัจจัยเดียว แต่ในกรณีที่สถานีที่อยู่ติดกันมีความสม่ำเสมอ
ของปริมาณน้ำฝนดังตัวอย่างเช่น รูปที่ 6 วิธี IDW จะจำลองแฟกเตอร์ปรับ
แก้ได้ดีกว่าวิธี OK ที่นำความแปรปรวนของสถานีโดยรอบมาพิจารณาด้วย
สำหรับความถูกต้องของเทคนิค OK ขึ้นอยู่กับแบบจำลอง Semi-Variogram
ที่เลือกใช้เป็นสำคัญ ในการศึกษานี้ความถูกต้องของวิธี OK-CIR และ OK-SP
มีความถูกต้องที่ใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 3 ค่า RMSE และ เปอร์เซ็นต์การเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้จากเทคนิคการปรับแก้ต่างๆ
RMSE (มม.)
ลำดับ
ระหว่างปริมาณน้ำฝนทีผ่ ่านการปรับแก้ดว้ ยวิธีต่างๆ และน้ำฝนตรวจวัด
เหตุการณ์
NO BIAS
MFB
IDW
OK-CIR
OK-SP

เปอร์เซ็นต์การเพิ่มประสิทธิภาพ
MFB

IDW

OK-CIR

OK-SP

1

13.081

10.654

11.714

10.806

10.805

18.554

10.450

17.392

17.396

2

6.275

6.752

5.169

5.23

5.221

-7.602

17.625

16.653

16.791

3

9.643

9.813

6.859

6.43

6.381

-1.763

28.871

33.320

33.823

4

9.633

9.605

6.854

5.882

5.854

0.291

28.849

38.939

39.235

5

5.252

5.496

4.384

4.472

4.434

-4.646

16.527

14.851

15.575

เฉลีย่

8.777

8.464

6.996

6.564

6.539

0.967

20.464

24.231

24.564
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แบบจาลอง Semi-Variogram เหตุการณ์ที่ 1

แบบจาลอง Semi-Variogram เหตุการณ์ที่ 2
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แบบจาลอง Semi-Variogram เหตุการณ์ที่ 4

แบบจาลอง Semi-Variogram เหตุการณ์ที่ 3
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แบบจาลอง Semi-Variogram เหตุการณ์ที่ 5
0.40
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0.30
ข้อมูลตรวจวัด
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า semi-variance กับระยะทางของแต่ละแบบจำลองเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด

WRE18-7

2336

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

รูปที่ 4 การผันแปรของค่าแฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงที่ได้จากแต่ละวิธีสำหรับ 5 เหตุการณ์

รูปที่ 5 ค่าแฟกเตอร์ปรับแก้เชิงพืน้ ทีท่ ี่ได้จากวิธี MFB, IDW และ OK_CIR (เหตุการณ์ที่ 4)

รูปที่ 6 ค่าแฟกเตอร์ปรับแก้เชิงพืน้ ทีท่ ี่ได้จากวิธี MFB, IDW และ OK_CIR (เหตุการณ์ที่ 5)
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4. สรุปผลการศึกษา
1) แบบจำลอง Semi-variogram ที่เหมาะสมกับข้อมูลน้ำฝนเรดาร์
ณ สถานีสัตหีบสำหรับเหตุการณ์ที่พิจารณา ซึ่งเรียงลำดับความ
เข้ากันได้ของข้อมูลตรวจวัด จากมากไปน้อยสุด คือ แบบจำลอง
Circular, Spherical และ Exponential ตามลำดับ
2) การประยุกต์ใช้เทคนิคแฟกเตอร์ปรับแก้ความลำเอียงเชิงพื้นที่ทั้ง
วิธี IDW และ OK ให้ความถูกต้องในการประเมินน้ำฝนเรดาร์ได้
ดีกว่าวิธี MFB อย่างมีนัยสำคัญ
3) เทคนิค OK สามารถจำลองน้ำฝนเรดาร์เชิงพื้นที่ในกรณีที่ตำแหน่ง
ที่พิจารณามีค่าแปรปรวนไปจากสถานีข้างเคียงที่อยู่ติดกันได้ดกี ว่า
IDW เนื่องจากพิจารณาการถ่วงน้ำหนักน้ำฝนโดยรอบตามความ
แปรปรวนของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทาง แทนการ
พิจารณาระยะทางเพียงอย่างเดียว
4) ความถูกต้องของวิธี OK ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแบบจำลอง
Semi-Variogram ที่เลือกใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการตกของ
ฝนเป็นสำคัญ ที่เปลี่ย นแปลงไปตามพื้ นที่แ ละเวลาเป็น สำคั ญ
สำหรั บ การศึ ก ษานี ้ แบบจำลอง Circular และ Spherical
สามารถนำมาประเมินน้ำฝนได้ความถูกต้องใกล้เคียงกัน
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ผลกระทบของลักษณะลมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภัยแล้ง
Impact of Wind Characteristics and Climate Change on Drought
ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล1 และ ดุลยพล เหล็งพั้ง2,*
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่อ
ดัชนีฝนมาตรฐาน (Standard Precipitation Index, SPI) เป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำ
โดยปกติ ดั ช นี SPI จะแปรตามลั ก ษณะกายภาพของพื้ น ที่ และการ
เปลี่ยนแปลงของฝนจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนั้น
ในที่นี้ บทความจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลกระทบของลักษณะลมที่
พัดผ่านพื้นที่ ต่อภัยแล้งที่เกิดขึ้น และ (2) วิเคราะห์แนวโน้มของภัยแล้งใน
พื้นที่ลุ่มน้ำที่พิจารณา การศึกษาใช้ข้อมูลฝนรายเดือนยาว 35 ปี (1981 –
2015) จำนวน 5 สถานี ในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ซึ่งมีลมพัดพามวลอากาศ
ชื้นผ่าน และ 9 สถานี ในพื้นที่ลำตะคอง ซึ่งอับลม ผลการวิเคราะห์พบว่า
ลั ก ษณะการรั บ ลมของพื้ น ที่ ส่ งผลต่ อ สถานการณ์ ภั ย แล้ ง เพราะพื้ น ที่
นครนายกเผชิญภัยแล้งทั้งในระดับรุนแรงมากและปานกลาง น้อยครั้งกว่า
พื้นที่ลำตะคอง นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ยังแสดงให้เห็นว่า สภาวะโลกร้อน
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ สภาวะแห้ งแล้งของความชื้นในดิน ในขณะที่ความ
แห้งแล้งของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของทั้งสองลุ่มน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญ
คำสำคัญ: ภัยแล้ง, ดัชนีฝนมาตรฐาน, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Abstract
Standard precipitation index (SPI) is fundamental
information for assessing situation of drought in a river basin.
Usually, the SPI varies with physical characteristics of the basin
and change of rainfall due to climate change. Hence, the main
objectives of the present paper are (1) to assess impact of
wind characteristics flowing across a catchment area on
drought disasters and (2) to analyze trend of the drought for
the considered basin. This study uses 35 years (1981 - 2015) of
monthly rainfall data for 5 stations in the windward Nakhon
Nayok Basin and 9 sites in the leeward Lam takong Area.
Analysis results have shown that considered impact on the
drought circumstance exists because the chances of facing the
moderate and extreme droughts in the Nakhon Nayok Area are

less than those in the other. Moreover, the results have further
indicated that global warming does not significantly affect the
soilmoisture . In the other hand, the reservoir drought for both
areas are significantly affected by global warming
Keywords: Drought, Standard Precipitation Index (SPI), Climate
Change

1. คำนำ
ในศตวรรษที่ผ่านมานี้ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนกลายเป็นสิ่งที่
น่ากังวลในหลายประเทศทั่ว โลก ซึ่งปริมาณฝนเป็ นปัจ จัยหลักที่ส่งผลต่อ
กระทบต่อความแล้งโดยตรง ดังนั้นการศึกษาสภาวะของความแห้งแล้งในจึง
มี ความน่ า สนใจเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การวางแผน การจั ด การและการ
บรรเทาปั ญ หาภัยแล้งได้ต่อไป ซึ่งในปั จจุ บั นมีวิธี การสำหรับการประเมิน
ความแห้งแล้งหลายวิธีด้วยกัน [1] ทั้งนี้ในการศึกษานี้จะพิจารณาความแห้ง
แ ล้ ง โดย ก ารใช้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ดั ชนี ฝน ม าตรฐาน (Standardized
Precipitation Index; SPI) เนื่ อ งจากเป็ น ดั ช นี ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า ง
แพร่หลายในการประเมินความแห้งแล้ง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะความ
แห้งแล้งโดยพิจารณาจาก ปริมาณน้ำฝนสะสมในแต่ละช่วงเวลา เช่น 3, 6, 9
และ 12 เดือน เป็นต้น [2], [3]
Standard Precipitation Index (SPI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันมากที่สุดทั่ว
โลก สำหรับ การติดตามสถานการณ์ แ ละอธิบ ายความแห้ งแล้ง ดัชนี SPI
ได้รับ การพั ฒ นาขึ้ น โดย McKee et al. [4] และอธิบ ายรายละเอี ย ดโดย
Edwards et al. [5] ซึ่งได้ทำการตรวจสอบความผิดปกติของปริมาณฝนราย
เดือนในพื้นที่ โดยวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบปริมาณฝนทั้งหมดสำหรับ
ระยะเวลาของการเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 1, 3, 12, 48 เดือน) โดยในการศึกษา
โดยการใช้ข้อมูลฝนที่มีช่วงข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลฝนใน
อดีตมีความเข้า กันได้กับ การแจกแจงความถี่ แ บบ Gamma Distribution
มากที่สุด ซึ่งความถี่หรือความน่าจะเป็นจะถูกแปลงกลับไปเป็นค่าปกติโดย
การใช้ Standard Normal Distribution ซึ่งเป็นการแจกแจงแบบปกติ
ความแห้งแล้งในทางอุทกวิทยาโดยทั่วไปหมายถึง ปรากฏการณ์ของการ
ขาดน้ำฝนในช่วงระยะเวลายาวนาน ซึ่งการเกิดฝนมากหรือน้อยจะอยู่กับ
ตำแหน่งที่ตั้ง และสภาพภูมิป ระเทศที่แ ตกต่า งกัน เช่นพื้ น ที่ที่ ตั้งอยู่ท าง
ด้า นหน้ า เขาจะมีป ริม าณฝนที่ ม ากกว่า พื้ น ที่ ที่ ตั้งอยู่ห ลั งภู เขา โดยเรีย ก
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ปรากฏการดังกล่าวว่า ฝนปะทะภูเขา (Orographic Rainfall) ทั้งนี้ปริมาณ
ฝนยังขึ้นอยู่กับ ลมพายุที่พัดผ่านพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันไป โดยมีอิทธิพลมาก
จากการไหลเวีย นของอากาศในชั้ น บรรยากาศโลก ทั้ งนี้ ในปั จ จุ บั น เกิ ด
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวีย นของอากาศในชั้นบรรยากาศโลก
(Global Teleconnection Change) ซึ่งเป็ นสาเหตุห ลัก ที่ จ ะส่งผลให้ เกิ ด
ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในบริเวณแผ่นดินในเขตมรสุมที่ระดับน้ำค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ
ปริมาณฝนรายเดือ น โดยเมื่อ ทิศทางของลมและสภาวะภูมิอ ากาศโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลให้ปริมาณฝนลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิด
ภัยแล้ง (Drought)
ดั งนั้ น ในการศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) ศึ ก ษาผลกระทบของ
ลักษณะลมที่แตกต่างกันต่อภัยแล้งที่เกิดขึ้นระหว่างลุ่มน้ำลำตะคองที่ตั้งอยู่
ทางด้านหลังภูเขาและ ลุ่มน้ำ นครนายกที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าภูเขา โดยการ
ประยุก ต์ใช้ ดัชนีฝ นมาตรฐาน (SPI) ที่ช่ว งเวลา 1 (SPI-1) และ 6 (SPI-6)
เดือน สำหรับการพิจารณาถึงความชื้นในดิน และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ตามลำดับ ทั้งนี้จะทำการพิจารณาความแตกต่างของลักษณะความแห้งแล้ง
ระหว่าง 2 ลุ่มน้ำ ดังกล่าว ที่ได้รับอิทธิพลจากลมพายุที่แตกต่างกัน และ (2)
ทำการวิเคราะห์แนวโน้มของภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสอง โดยการแยกความ
เป็ นฤดูก าลออกจากดัชนี SPI-1 และ SPI-6 [4], [5] ด้ว ยการประยุก ต์ใช้
อนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series) ในการประเมินรูปแบบของฤดูกาล [6], [7]
และตรวจสอบความมีนัย สำคัญของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SPI
ด้วยวิธี Mann Kendall Test [8], [9], [10] โดยในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลฝน
รายเดือนยาว 35 ปี (1981 – 2015) จำนวน 5 สถานี สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ
นครนายก ซึ่งมีลมพัดพามวลอากาศชื้นผ่าน และ 9 สถานี สำหรับพื้นที่ลุ่ม
น้ำลำตะคอง ซึ่งอับลม
จากการศึก ษาพบว่าลุ่ มน้ำ ลำตะคองมีค วามแห้ งแล้งและแปรปรวน
มากกว่าลุ่มน้ำนครนายกอย่างเห็นได้ชัด อาจมีสาเหตุมาจากปริมาณฝนที่ตก
น้อยและไม่ทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองเนื่องจากไม่ได้รับอิทธิพลของลมพายุที่
พัดผ่าน ในขณะที่ลุ่มน้ำนครนายกได้รับอิทธิของลมพายุดังกล่าวทั่วทั้งพื้นที่
ทำให้ ป ริมาณฝนมีก ารกระจายตัวทั่ว พื้นที่มากว่า ในขณะที่ผลการศึก ษา
อิทธิพ ลของการเปลี่ย นแปลงภูมิอากาศโลกที่ส่งผลการเปลี่ย นแปลงของ
ความแห้งแล้ง เมื่อทำการทดสอบด้วยวิธี Mann Kendall Test พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภัยแล้ง
ของดัชนี SPI-1 อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ SPI-6 มีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภัยแล้งที่มีนัยสำคัญ
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ปริมาณฝนซึ่งเป็นตัวกำหนดความแห้งแล้ง โดยปริมาณฝนในพื้นที่ลำตะคอง
ส่วนใหญ่ จะเกิดจากการควบแน่นเป็ นส่ว นใหญ่ โดยลำตะคองจะไม่ได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลของลมพายุ ห มุ น เขตร้ อ นที่ พั ด พาผ่ า นร่ อ งความกดอากาศต่ ำ
เนื่องจากการที่ลุ่มน้ำลำตะคองตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง ภูเขา (รูปที่ 1) ทำให้
ไม่ได้รับอิทธิพลดังกล่าว ในขณะที่ลุ่มน้ำสาขานครนายกจะได้รับอิทธิพลจาก
ลมพายุดังกล่าวเนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าภูเขาทำให้ปริมาณ
ฝนที่ ต กลงในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ นครนายกส่ ว นใหญ่ เป็ น ฝนแบบปะทะภู เขา
(Orthographic Rainfall) ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ จึ ง จะทำการวิ เคราะห์
ลักษณะของลมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (Climate Change)
ที่มีอิทธิพลต่อภัยแล้งโดยการเปรียบเทียบระหว่างลุ่มน้ำที่ตั้งอยูด่ ้านหน้าและ
หลังภูเขา
2.2 ข้อมูลฝนที่ใช้
ในการศึกษานี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝน
ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำลำตะคอง และนครนายก พบว่ามีจำนวนสถานีวัด
น้ำฝนทั้งสิ้น 9 และ 5 สถานี ตามลำดับ ซึ่งมีข้ อ มูลอยู่ในช่วงเวลา ค.ศ.
1981-2015 สำหรับ รายละเอี ย ดของตำแหน่ งที่ ตั้ งและสถิ ติ ข้ อ มู ล และ
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำฝนทั้ง 14 สถานี แสดงดังในตารางที่
1 และการกระจายตัวของสถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำลำตะคองและนครนายก
แสดงดังในรูปที่ 1
เนื่องจากลุ่มน้ำนครนายกตั้งอยู่ทางด้านหน้าแนวเขาใหญ่ทำให้ปริมาณ
ฝนที่ตกลงในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมพายุโดยตรง ทำ
ให้มีปริมาณฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,536 มม./ปี ซึ่งมากกว่าลุ่มน้ำลำตะคองที่มี่
ปริมาณฝนเท่ากับ 994 มม./ปี ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากลมพายุดังกล่าวดัง
แสดงในตารางที่ 1

2. พื้นที่ศึกษาและข้อมูลฝนที่ใช้
พื้ น ที่ ศึ ก ษาสำหรับ งานวิ จั ย นี้ คือ พื้ น ที่ ลุ่ม น้ ำ ลำตะคองซึ่ งตั้งอยู่ท าง
ด้านหลังของแนวเขาใหญ่ และพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกทางด้ านหน้าของแนว
เขาใหญ่ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 พืน้ ที่ลมุ่ น้ำสาขาลำตะคองและลุ่มน้ำสาขานครนายก

2.1 พื้นที่ศึกษา
ในการศึกษานี้ได้เลือกพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของ
แนวเขาใหญ่ (รูป ที่ 1) เนื่อ งจากต้อ งการวิเคราะห์ อิ ท ธิพ ลของลมที่ มีต่ อ
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(2)
เมื่อ q คือ ความน่าจะเป็นที่จะไม่มีฝนตก ซึ่งมีค่าเท่ากับ จำนวนเดือนที่
ไม่มีฝนตก (m) หารด้วยจำนวนเดือ นที่ศึก ษา (n) จากนั้น นำค่า H(X) มา
แปลงเป็นค่าปกติมาตรฐาน ที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวน
เท่ากับ 1 ซึ่งค่า ดัชนี (SPI) สามารถคำนวณได้ดัง สมการที่ (3) และ (4)
𝐻(𝑥) = 𝑞 + (1 − 𝑞)𝐺(𝑥)

𝑆𝑃𝐼 = − (t −

ลุ่มน้ำสาขานครนายก

ลุ่มน้ำสำขำลำตะคอง

ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำสาขาลำตะคอง
ลุ่ม
ช่วงปี สถิตขิ อ้ มูล
ฝนเฉลีย่ รำยปี
น้ำ รหัส ละติจูด ลองจิจูด
(มม./ปี )
เริม่ ต้น สิน้ สุด
สำขำ
250013 14.97 102.08 1980
2015
1,064
250062 14.90 101.83 1980
2015
876
250072 14.89 101.73 1980
2015
922
250142 14.88 101.65 1980
2015
989
250541 14.87 101.56 1980
2015
959
250550 14.85 101.70 1980
2014
876
250612 14.70 101.42 1981
2015
960
250644 14.86 101.56 1981
2014
1,172
250651 14.59 101.48 1981
2015
1,128
เฉลีย่ ทุกสถำนี
994
220012 14.20 101.22 1920
2015
1,734
220022 14.12 101.01 1921
2015
1,455
220032 14.16 101.27 1923
2015
1,503
220042 14.27 101.06 1922
2015
1,411
220341 14.25 101.21 1989
2014
1,576
1,536
เฉลีย่ ทุกสถำนี

3. ผลการวิเคราะห์ภัยแล้ง
3.1 ผลการสภาวะความแห้งโดยใช้ดัชนีฝนมาตรฐาน (SPI)
ทำการประเมินดัชนีฝนมาตรฐาน (SPI) สำหรับสถานีวัดน้ำฝน 9 และ 5
สถานี ในลุ่มน้ำลำตะคอง และนครนายก ตามลำดับ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 –
2015 โดยพิจ ารณาที่ระยะเวลาการเฉลี่ย เคลื่อ นที่ (Moving Average) 1
(SPI-1) และ 6 (SPI-6) เดือ น เพื่อ วิเคราะห์ ถึ งสภาพความชื้นในดิน และ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ตามลำดับ
ในการศึกษานี้ได้นำดัชนี SPI มาใช้เพื่อประเมินตัวแปรความแห้งแล้ง
โดยใช้ข้อมูลฝนเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3 และ 6 เดือน เพื่อประเมินดัชนี SPI-1
และ SPI-6 โดยปกติแล้วปริมาณฝนทั่วไปจะมีการกระจายตัวแบบ Gamma
Distribution ดังแสดงในสมการที่ (1)
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𝑆𝑃𝐼 = + (t −

𝑡 = √𝑙𝑛 (

𝑡 = √𝑙𝑛 (

𝑐0 +𝑐1 𝑡+𝑐2 𝑡 2
1+𝑑1 𝑡+𝑑2 𝑡 2 +𝑑3 𝑡 3
𝑐0 +𝑐1 𝑡+𝑐2 𝑡 2
1+𝑑1 𝑡+𝑑2 𝑡 2 +𝑑3 𝑡 3

1
𝐻(𝑥)2

) ; 0 ≤ 𝐻(𝑥) ≤ 0.5

(3)

) ; 0.5 ≤ 𝐻(𝑥) ≤ 1

(4)

) ; 0 ≤ 𝐻(𝑥) ≤ 0.5

(5)

) ; 0.5 ≤ 𝐻(𝑥) ≤ 1

(6)

1
1−𝐻(𝑥)2

ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องพารามิ เตอร์ ในสมการที่ (3) และ (4) คื อ c0 =
2.515517, c1 = 0.802853, c2 = 0.010328, d1 = 1.432788, d2 =
0.189269 และ d3 = 0.001308
ผลการประเมินดัชนี SPI-1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981-2015 ดังแสดงในรูปที่ 2
เมื่อทำการเฉลี่ยค่า SPI-1 ของ 9 สถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำ ลำตะคอง พบว่ามี
ค่าต่ำสุดและสูงสุดเท่ากับ -2.99 และ 2.74 ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อทำการเฉลี่ย
ค่า SPI-1 ของ 5 สถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำ นครนายก พบว่ามีค่าต่ำสุดและ
สูงสุดเท่ากับ -2.92 และ 3.18 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลการประเมินดัชนี SPI-6 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981-2015 ดังแสดงในรูปที่ 3
เมื่อทำการเฉลี่ยค่า SPI-6 ของ 9 สถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำ ลำตะคอง พบว่ามี
ค่าต่ำสุดและสูงสุดเท่ากับ -3.38 และ 2.54 ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อทำการเฉลี่ย
ค่า SPI-6 ของ 5 สถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำ นครนายก พบว่ามีค่าต่ำสุดและ
สูงสุดเท่ากับ -2.99 และ 2.60 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึ งดัชนี SPI-1 ซึ่งแสดงถึงความชื้นในดิน และดัชนี
SPI-6 ซึ่งแสดงถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ พบว่า ลุ่มน้ำสาขานครนายกมี
ความแห้งแล้งน้อยกว่าลุ่มน้ำละตอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากการที่ลุ่มน้ำ
𝑥
𝑥
1
𝐺(𝑥) = ∫0 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛼
(1)
∫ 𝑥 𝛼−1 𝑒 −𝑥/𝛽 𝑑𝑥
𝛽 Γ(𝛼) 0
นครนายกตั้งอยู่ทางด้านหน้าภูเขาทำให้ได้รับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่
พัดพาผ่านร่องความกดอากาศต่ำ ในขณะที่ลุ่มน้ำลำตะคองตั้งอยู่ด้านหลัง
เมื่ อ 𝛼 คื อ Shape Parameter, 𝛽 คื อ Scale Parameter, 𝑥
ภูเขาจึงทำให้ไม่ได้รับอิทธิพลดังกล่าว
คือ ข้อ มูลปริมาณฝน และ  คือ ฟังก์ชันแกมมา โดยที่ก ารประมาณค่า
Shape Parameter (𝛼) และค่ า Scale Parameter (𝛽) จะใช้ วิ ธี ค วาม
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation)
อย่างไรก็ตาม เนื่อ งจากฟังก์ชันแกมมาจะหาค่าไม่ได้ เมื่อ x = 0 ซึ่ง
ปริมาณฝนสามารถมีค่าเป็น 0 ได้เมื่อไม่มีฝนตก ดังนั้นจึงต้องแปลงฟังก์ชัน
𝐺(𝑥) เป็นดังสมการที่ (2)
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ลุ่มน้ำสาขานครนยก

ลุ่นน้ำสาขาลำตะคอง

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินของดัชนี SPI สำหรับทุกสถานีวัดน้ำฝนใน
ลุ่มน้ำลำตะคองและลุ่มน้ำนครนายก
สถานีวัด
น้ำฝน
250013
250062
250072
250142
250541
250550
250612
250644
250651
เฉลี่ย
220012
220022
220032
220042
220341
เฉลี่ย

ค่าต่ำสุด
-3.05
-3.33
-2.79
-3.24
-3.89
-1.90
-3.24
-1.90
-3.54
-2.99
-2.63
-3.65
-2.77
-2.87
-2.70
-2.92

SPI-1
ค่าสูงสุด
2.53
2.93
3.11
2.62
2.50
3.00
2.87
2.66
2.46
2.74
2.72
3.36
3.48
3.16
3.20
3.18

ค่าต่ำสุด
-3.57
-2.54
-3.25
-3.09
-3.22
-4.4
-2.94
-4.58
-2.81
-3.38
-3.53
-2.59
-2.39
-2.70
-3.73
-2.99

SPI-6
ค่าสูงสุด
1.83
3.14
3.13
2.83
2.35
2.04
2.72
2.11
2.67
2.54
2.57
3.56
2.32
2.30
2.27
2.60

รูปที่ 3 ดัชนี SPI-6 สำหรับสถานีวัดน้ำฝน 250541 และ 220035 ในลุ่มน้ำสาขา
ลำตะคอง และนครนายกตามลำดับ

3.2 ผลกระทบของลมพายุที่มีต่อสภาวะความแห้งแล้ง
1) ทำการจำแนกประเภทของความแห้งแล้งจากดัชนีฝนมาตรฐาน (SPI)
ที่ประเมินได้จากหัวข้อที่ 3.1 สำหรับสถานีวัดน้ำฝน 9 และ 5 สถานี ในลุ่ม
น้ ำ ลำตะคอง และนครนายก ตามลำดั บ โดยการใช้ เกณฑ์ ก ารจำแนก
ประเภทความแห้งแล้งที่เสนอไว้โดย McKee et al. [4] ดังแสดงในตารางที่
3
ตารางที่ 3 เกณฑ์การจำแนกภัยแล้งสำหรับดัชนี SPI ที่เสนอโดย McKee et al.
(1995)
Drought Category
Moderately Dry
Very Dry
Extremely Dry

รูปที่ 2 ดัชนี SPI-1 สำหรับสถานีวัดน้ำฝน 250541 และ 220035 ในลุ่มน้ำสาขา
ลำตะคอง และนครนายกตามลำดับ

SPI (McKee et al., 1995)
-1.5 < SPI <= -1.0
-2.0 < SPI <= -1.5
SPI <= -2.0

2) เมื่ อ นำค่ า SPI-1 และ SPI-6 มาจำแนกประเภทตามเกณฑ์ ข อง
McKee et al. (1995) ดังแสดงในตารางที่ตารางที่ 3 สำหรับทุกสถานีวัด
น้ำฝนของทั้ง 2 ลุ่มน้ำสาขา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนครั้งที่เกิดความแห้ง
แล้งของดัชนี SPI-1 ในแต่ละสถานีวัดน้ำฝนในลุ่มน้ำลำตะคอง จากนั้นทำ
การพิจารณาความรุนของสภาพความแห้งแล้ง และระยะเวลาความแห้งแล้ง
ในประเภท Very Dry โดยการหาผลรวม และนับจำนวนครั้งของค่าดัชนี SPI
ในแต่ละปี จ ำนวน 35 ปี (ค.ศ. 1981-2015) ที่มีค่าอยู่ระหว่า ง -2.0 ถึ ง 1.25 สำหรับการประเมินความรุนแรง และเปอร์เซ็นการเกิด ตามลำดับ ซึ่ง
สามารถประเมินได้จากสมการที่ (7) และรูปที่ 4
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(7)

รูปที่ 5 แผนที่โอกาสการเกิดความแห้งแล้งแบบ Very Dry ที่ประเมินจากดัชนี
SPI-1 และ SPI-6 เฉลี่ยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981-2015 สำหรับลุ่มน้ำลำตะคองและ
นครนายก

รูปที่ 4 การประเมินความรุนแรงของความแห้งแล้วในแต่ละปี

3) จัดทำแผนที่ความรุน แรงและโอกาสการเกิดความแห้งแล้งประเภท
Very Dry โดยการใช้วิธีส่วนกลับ ระยะทางกำลังสอง (Inverse Distance
Sqaures, IDS) โดยทำการเฉลี่ยข้อมูล ความรุนแรงและโอกาสการเกิดแบบ
จุ ด โดยรอบเข้ า สู่ จุ ด ศู น ย์ ถ่ ว ง (Centroid) ของกริ ด โดยสู ต รที่ ใช้ ในการ
คำนวณแสดงดังสมการที่ (8) และ (9) จากสมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับจุดที่พิจารณาจะมีค่าถ่วงน้ำหนักมากกว่าสถานีที่อยู่ไกล
ออกไป

Wi =

1
d𝑛
i
1
∑N
i dn
i

P = ∑ni pi × Wi

(8)
(9)

เมื่อ Wi คื อ ค่ า ถ่ ว งน้ ำ หนั ก สำหรั บ สถานี i, di คื อ ระยะทาง
ระหว่างสถานี i ถึงจุดศูนย์ถ่วงของกริดต้องการหาค่า เฉลี่ย, pi คือ ค่าที่
สถานี i, P คือ ค่าเฉลี่ยที่กริดที่ต้องการหาค่า, N คือ จำนวนสถานี และ n
คือ พารามิ เตอร์ย กกำลังเพื่ อ ให้ ความสำคั ญ กั บ ระยะทางที่ ใกล้มี ค่ า ถ่ ว ง
น้ำหนักมาก ซึ่งค่าที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ 2
แผนที่ความรุนแรงและโอกาสการเกิด สภาพความแห้งแล้งแบบ Very
Dry ซึ่งประเมินโดยใช้สมการที่ 7 โดยจะทำประเมินค่าความรุนแรงและ
โอกาสการเกิดเป็นรายปี แล้วจึงทำการเฉลี่ยความรุนแรงและโอกาสการเกิด
สภาพความแห้งแล้งแบบ Very Dry ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 – 2015 เพื่อสร้าง
แผนที่โดยวิธี IDS ดังแสดงในรูปที่ 5 และ รูปที่ 6
จากรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าลุ่มน้ำลำตะคองมีความรุนแรง
และโอกาสการเกิดความแห้งแล้งแบบ Very Dry ที่มากกว่าลุ่มน้ำนครนายก
อย่างชัดเจนทั้งดัชนี SPI-1 และ SPI-6 อีก ทั้งการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของ
ความรุนแรงและโอกาสการเกิดในลุ่มน้ำลำตะคองมีความแปรปรวนมากกว่า
ลุ่มน้ำนครนายก ซึ่งมี สาเหตุมาจากปริมาณที่ตกไม่ทั่วพื้นลุ่มน้ำลำตะคอง
ในขณะที่ความแปรปรวนของลุ่มน้ำนครนายกมีน้อยเนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากลมพายุหมุนเขตร้อนทำให้ฝนตกทั่วทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำ

รูปที่ 6 แผนที่ความรุนแรงของการเกิดความแห้งแล้งแบบ Very Dry ที่ประเมิน
จากดัชนี SPI-1 และ SPI-6 เฉลี่ยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981-2015 สำหรับลุ่มน้ำลำตะ
คองและนครนายก

3.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อสภาวะความแห้ง
แล้ง
ทำการวิเคราะห์ ก ารเปลี่ ย นเปลี่ย นของสภาพความแห้ งแล้งที่ ได้ รับ
อิทธิพ ลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอ ากาศโลก (Climate Change) โดย
แยกความเป็นฤดูการออกจากดัชนี SPI โดยการใช้อนุกรมฟูเรียร์ (Fourier
Series) จากนั้ น ทำการสร้ า งเส้ น แนวโน้ ม แบบเส้ น ตรงเพื่ อ ดู อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีสำหรับช่วงเวลา 1 (SPI-1) และ 6 (SPI-6) เดือน
ในการศึก ษานี้จึงได้ป ระยุกต์อ นุก รมฟูเรีย ร์ (Fourier Series) [6], [7]
เพื่อแยกความเป็นฤดูกาล (Seasonality) ออกจากข้อมูลดัชนีฝนมาตรฐาน
(SPI) เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องจากอิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยอนุกรมฟูเรียร์
มีสมการดังแสดงในสมการที่ (10) ในขั้นตอนการประเมินหาพารามิเตอร์ของ
สมการฟูเรียร์สามารถทำได้โดยใช้วิธีผลต่างกำลังสองน้อยสุดแบบไม่เป็ น
เส้นตรง (Non-linear Least Squares Error) ดังแสดงในสมการที่ (11)
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𝑦𝑖 = 𝑎0 + ∑𝑚
𝑘=1(𝑎𝑘 cos(𝑘𝑤𝑥𝑖 ) + 𝑏𝑘 sin (𝑘𝑤𝑥𝑖 ))

(10)

2
𝑚𝑖𝑛 ∑𝑛𝑖=1[𝑦𝑖 − 𝑎0 − ∑𝑚
𝑘=1(𝑎𝑘 cos(𝑘𝑤𝑥𝑖 ) + 𝑏𝑘 sin (𝑘𝑤𝑥𝑖 ))] (11)

โดยที่ 𝑎0 คือ จุดตัดแกนวาย (Intercept), 𝑤 คือ ความถี่ข องคลื่น ,
𝑚 จำนวนของคลื่ น (Harmonics) มี ค่ าตั้ งแต่ 1 ถึ ง 8, 𝑛 คื อ จำนวนของ
ข้อมูล, 𝑥 และ 𝑦 คือตัวแปรต้นและตัวแปรตามตามลำดับ
ในการศึกษานี้จะทำการทดสอบความมีนัยสำคัญของอัตราการเปลี่ยน
ของดัชนี SPI หลังจากแยกความเป็ น ฤดูกาลออก ด้ว ยวิธี Man Kendall
Test [8], [9], [10] เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าค่ า นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (P-Value) ดั ง
แสดงในสมการ 12 ถึงสมการที่ 17
𝑛
𝑆 = ∑𝑛−1
𝑖=1 [∑𝑗=𝑖+1 𝑆𝐼𝐺𝑁𝑖 ]

(12)

1; 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 > 0
𝑗
𝑆𝐼𝐺𝑁𝑖 = { 0; 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 = 0
−1; 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 < 0

(13)

𝑉𝑎𝑟 = 𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)/18

(14)

𝑗

𝑆−1
√𝑉𝑎𝑟
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Man Kendall Test เพื่อ วิเคราะห์ ห าค่านัย สำคัญ ทางสถิ ติ (P-Value) ซึ่ง
ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจะมีนัยสำคัญ
สำหรับดัชนี SPI-1 ลุ่มน้ำลำตะคองมีการเปลี่ยนแปลงของความแห้ ง
แล้งที่รุนแรงเพิ่มขึ้น (อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น ลบ) อย่างมีนัยสำคัญ ดัง
แสดงในตารางที่ 5 และรูปที่ 9 ทั้งหมด 3 สถานี คือ สถานี 250550 และ
250644 และ 250651 ในขณะที่ลุ่มน้ำลำนครนายกไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ของความแห้งแล้งที่มีนัยสำคัญที่สถานีใดเลย
สำหรับดัชนี SPI-6 ลุ่มน้ำลำตะคองมีก ารเปลี่ยนแปลงของความแห้ ง
แล้งที่ล ดลง (อั ตราการเปลี่ย นแปลงเป็ น บวก) อย่า งมีนั ย สำคัญ เกือ บทุ ก
สถานีภายในลุ่มน้ำ ในขณะที่ลุ่มน้ำลำนครนายกมีการเปลี่ยนแปลงของความ
แห้งแล้งที่รุนแรงเพิ่มขึ้น (อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น ลบ) อย่างมีนัยสำคัญ
เกือบทุกสถานีภายในลุ่มน้ำดังแสดงในตารางที่ 6 และรูปที่ 9
จากผลการศึก ษาของดัชนี SPI-1 สามารถสรุป ได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศโลกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดิน
อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับสถานีวัดน้ำฝนส่วนใหญ่ ในขณะที่การเปลี่ยนของ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บ น้ำซึ่งพิจารณาจากดัชนี SPI-6 พบว่าสถานีวัดน้ำฝน
เกือบทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

;𝑆 > 0

(15)

𝑍 = { 0 ;𝑆 = 0
𝑆+1
;𝑆 < 0
√𝑉𝑎𝑟

1

𝐵= [
2

−4

1 + 0196854|𝑍| + 0.115194|𝑍|2 …
]
+0.000344|𝑍|3 + 0.019527|𝑍|4

2(1 − 𝐵) ; 𝑍 < 0
𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = {
2(𝐵) ; 𝑍 ≥ 0

(16)
(17)

โดยที่ 𝑥 คืออนุกรมข้อมูล 𝑛 คือ จำนวนของข้อมูล
ในขั้นตอนการศึกษานี้ได้ทำการแยกความเป็นฤดูกาลออกจากดัชนี SPI1 และ SPI-6 โดยการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series) สำหรับ
สถานีวัดน้ำฝน 250541 ในลุ่มน้ำลำตะคองและ สถานีวัดน้ำฝน 220032 ใน
ลุ่มน้ำนครนายก ทั้งนี้ ได้แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์ สำหรับ
การแยกความเป็นฤดูกาลของปริมาณฝนเฉลี่ยทุกสถานีของลุ่มน้ำลำตะคอง
และนครนายก ดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8 ตามลำดับ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ผลการศึ ก ษาจึ ง ได้ ท ำการ
ประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์ตั้งแต่ลำดับที่ 1 จนถึง 8 เพื่อเลือกลำดับที่ดีที่สุด
จากค่า สัมประสิ ทธิ์ตัด สินใจ (R2) ดั งแสดงในตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6
สำหรับดัชนี SPI-1 และ SPI-6 ตามลำดับ ถึงแม้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
แนวโน้ม ความแห้ งแล้ งของลุ่ มน้ ำ นครนายกมีความแห้ งที่ รุนแรงเพิ่ มขึ้ น
(อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลบ) มากกว่าลุ่มน้ำลำตะคอง อย่างไรก็ตามอัตรา
การเปลี่ย นแปลงดังกล่า วเป็ นอั ตราที่น้อยมาก ซึ่งอาจไม่มีนัย ยะสำคัญ ที่
เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จึงจำเป็น ทำการทดสอบด้วยวิธี

รูปที่ 7 การแยกฤดูกาลโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์และวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงเนือ่ งการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศโลกสำหรับ SPI เฉลีย่ ของลุ่มน้ำสาขาลำตะคลอง

รูปที่ 8 การแยกฤดูกาลโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์และวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงเนือ่ งการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศโลกสำหรับ SPI เฉลีย่ ของลุ่มน้ำสาขานครนายก
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (Slope) ของดัชนี SPI-1 โดย
การใช้อนุกรมฟูเรียร์และ Mann Kendall Test

นครนำยก

ลำตะคอง

ลุ่มน้ำ สถำนีฝน
250013
250062
250072
250142
250541
250550
250612
250644
250651
220012
220022
220032
220042
220341

M

Slope

P-Value

นัยสำคัญ

8
4
8
8
8
8
7
8
7
6
7
8
4
8

0.00044
0.00045
-0.00017
0.00034
0.00044
-0.00085
0.00000
-0.00105
-0.00093
-0.00027
-0.00017
-0.00038
-0.00024
-0.00069

0.29
0.19
0.34
0.54
0.19
0.02
0.67
0.00
0.05
0.65
0.92
0.54
0.49
0.09

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รูปที่ 9 แผนที่อัตราการเปลี่ยนแปลง (Slope) ของดัชนี SPI

4. สรุปผลการศึกษา

หมายเหตุ: M คือ ลำดับหรือจำนวนคลื่นของอนุกรมฟูเรียร์
R2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ตัดสินใจในการเลือกจำนวนคลื่นของอนุกรมฟูเรียร์
Slope คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SPI
P-Value คือ ค่าความมีนัยสำคัญจากวิธี Mann Kendall Test

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (Slope) ของดัชนี SPI-6 โดย
การใช้อนุกรมฟูเรียร์และ Mann Kendall Test

นครนำยก

ลำตะคอง

ลุ่มน้ำ สถำนีฝน
250013
250062
250072
250142
250541
250550
250612
250644
250651
220012
220022
220032
220042
220341

M

Slope

P-Value

นัยสำคัญ

8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8

0.00138
0.00000
0.00098
0.00136
0.00201
-0.00063
0.00021
-0.00059
-0.00053
-0.00071
-0.00064
-0.00103
-0.00068
-0.00010

0.00
0.57
0.02
0.00
0.00
0.07
0.64
0.00
0.16
0.02
0.00
0.00
0.04
0.88

มี
ไม่มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี

จากผลการศึกษาดัชนี SPI-1 และ SPI-6 ชี้ให้เห็นว่าจากเหตุการณ์ใน
อดีต ลุ่มน้ำลำตะคองมีเหตุการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงมากกว่าลุ่มน้ำนครนายก
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากการที่ลุ่มน้ำนครนายกตั้งอยู่ทางด้านหน้าภูเขาทำให้
ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลของพายุ ห มุ น เขตร้อ นที่ พั ด พาผ่ า นร่อ งความกดอากาศต่ ำ
ในขณะที่ ลุ่ ม น้ ำ ลำตะคองตั้ งอยู่ ด้ า นหลั งภู เขาจึ ง ทำให้ ไม่ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
ดังกล่าว
จากแผนที่ความรุนของสภาพความแห้งแล้ง ดัชนี SPI-1 ที่บอกถึงสภาพ
ความชื้นในดิน และ SPI-6 ที่บอกถึงสภาพของน้ำในอ่างเก็บน้ำ ของทั้งสอง
ลุ่มน้ำ พบว่า ลุ่มน้ำลำตะคองมีความแห้งแล้งรุนแรงและโอกาสการเกิดความ
แห้งแล้งแบบ Very Dry มากกว่าลุ่มน้ำนครนายกทั้งในกรณีความชื้นในดิน
และปริมาณน้ำในอ่ างเก็บน้ำ อีกทั้งการกระจายตัวของความแห้งแล้งเชิง
พื้นที่ของลุ่มน้ำลำตะคองมีความแปรปรวนมากกว่าลุ่มน้ำนครนายกอย่าง
เห็ น ได้ชัด อาจมีสาเหตุม าจากปริมาณฝนที่ตกไม่ทั่ว พื้นที่ ลุ่มน้ำลำตะคอ
งเนื่องจากไม่ได้รับอิทธิพลของลมพายุที่พัดผ่าน ในขณะที่ลุ่มน้ำนครนายก
ได้รับอิทธิของลมพายุหมุนเขตร้อนทั่วทั้งพื้นที่ทำให้ปริมาณฝนมีการกระจาย
ตัวทั่วพื้นที่มากว่า
ผลการศึก ษาการเปลี่ย นแปลงของสภาวะภัย แล้งสำหรับ ดัชนี SPI-1
สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดินอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การเปลี่ยน
ของปริ ม าณน้ ำ ในอ่ า งเก็ บ น้ ำ ซึ่ ง พิ จ ารณาจากดั ช นี SPI-6 นั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ มีสถานีวัดน้ำฝนส่วนน้อยในลุ่มน้ำลำตะคองและ
นครนายกที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กิตติกรรมประกาศ

หมายเหตุ: M คือ ลำดับหรือจำนวนคลื่นของอนุกรมฟูเรียร์
R2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ตัดสินใจในการเลือกจำนวนคลื่นของอนุกรมฟูเรียร์
Slope คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SPI
P-Value คือ ค่าความมีนัยสำคัญจากวิธี Mann Kendall Test

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ การ
สนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งกรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ให้การ
สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานวิจัย
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การศึกษาการวิบัติของสะพานคลองวังยาวเนื่องจากน้ำท่วมปี 2560
โดยใช้แบบจำลองประยุกต์ iRIC
STUDY OF KLONG WANG YAO BRIDGE FAILURE BY IRIC
หะริน คัมภีรศาสตร์1 สนิท วงษา2
1,2

ภาควิชาคุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการวิบัติของสะพานคลองวังยาวเนื่องจากน้ำ
ท่วมปี 2560 โดยใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์ iRIC เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
ทางชลศาสตร์ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าระดับคราบน้ำท่วมจริงใน
พื้นที่และวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติก รรม
การวิบัติของสะพานโดยแบ่งเป็น 4 กรณี คือ กรณีที่ 1 มีสิ่งกีดขวางแบบไม่
มีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ กรณีที่ 2 มีสิ่งกีดขวางแบบมีการเปลี่ยนแปลง
ท้องน้ำ กรณีที่ 3 มีสิ่งกีดขวางแบบมีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำและกัดเซาะ
ตลิ่ง กรณีที่ 4 มีสิ่งกีดขวางแบบมีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ กัดเซาะตลิ่ง
และมีการเปลี่ยนขนาดตอม่อสะพาน จากกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี พบว่า
พฤติกรรมการไหลของน้ำมีการไหลที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากสิ่งกีดขวาง
หรือตอม่อสะพาน ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะบริเวณตอม่อของสะพานคลอง
วังยาวจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการวิบัติของสะพาน จากการศึกษาพบว่ าการ
ออกแบบตอม่อสะพานให้เล็กลงและสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะบริเวณ
ริมตลิ่งสามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะในบริเวณสะพานคลองวังยาวได้
คำสำคัญ: น้ำท่วมภาคใต้, แบบจำลอง iRIC, การวิบัติของสะพาน

Abstract
This study is a study of the failure of the Klong Wang Yao
Bridge due to the 2017 floods by using the iRIC hydraulic model
to analyze hydraulic behavior. Data were collected from the
actual flood stain in the area and analyzed the parameters to
be used in the study of the failure behavior of the bridge,
divided into 4 cases, which are case 1 with no obstacles, no
change in water level. Case 2 obstacles that change the river
bed. Case 3 obstacles that change the river bed and erodes the
river bank. Case 4 None of the water eroded the embankment
and a bridge abutment size. From the 4 case studies, it is found
that water flow behavior has abnormal flow. Due to an obstacle
or a pier Resulting in erosion at the pier of the Khlong Wang Yao

Bridge causing the failure of the bridge From the study, it is
found that the design of a bridge pier to be smaller and to build
an erosion protection line along the bank of the river can help
prevent erosion in the area of Klong Wang Yao Bridge.
Keywords: Southern Flooding, iRIC Software, Bridge Failure

1. คำนำ
น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ได้ แต่สามารถหาวิธีลดความเสียหายและบรรเทาผลกระทบและความ
สูญเสียที่จะเกิดได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและบริหารจัดการน้ำ
ท่วมเป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจในผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อชุมชน
สังคม และเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำ
และพื้นที่น้ำท่วม เพื่อหาแนวทางการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมและ
การบริหารจัดการน้ำท่วมซึ่งประกอบไปด้วย มาตรการที่นำสิ่งก่อสร้างมาใช้
ลดขนาดความรุนแรงของน้ำท่วมเช่น การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การใช้อ่าง
เก็บน้ำ เขื่อนและพนังกั้นน้ำ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการสำหรับการป้องกันความเสียหาย
และการบรรเทาทุกข์ เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์และเตือนภัยน้ำ
ท่วม ซึ่งโดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อ ประสิทธิภาพใน
การบรรเทาภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้น(ชูโชค อายุพงศ์, 2555)
เมื่อ ช่ว งเดือ นธั นวาคม 2559 ถึงช่ว งเดือ นมกราคม 2560 บริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล
หลากขึ้นในหลายพื้นที่และมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุม
ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก และเกิดการพังทลายของหน้าดิน น้ำป่า
ไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้ในบริเวณพื้นที่ลาดชันเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล
ผ่า น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี
พั ท ลุ ง และนราธิ ว าส(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2555) จาก
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ต่อเนื่อง
มาจนถึ ง เดื อ นมกราคม 2560 กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ำป่าไหล
หลาก ในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีจังหวัดที่ได้รับ
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ผลกระทบ จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
นราธิวาส ยะลา พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง กระบี่ ระนอง ชุมพรและ
ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ รวมทั ้ ง สิ ้ น 129 อำเภอ 835 ตำบล 6,307 หมู ่ บ ้ า น
587,544 ครัวเรือน 1,815,618 คน มีผู้เสียชีวิต 95 ราย(สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน), 2560)
จากความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ส่งให้เกิดอุทกภัยในภาคใต้ที่ส่งผล
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจนทำให้คอสะพานและตอม่อสะพานคลองวังยาว
ที่ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดการวิบตั ิ
ของคอสะพานขึ้ น จึงทำให้ผู้ว ิจ ัย สนใจทำการประยุก ต์ ใช้แ บบจำลอง
NaysCUBE ไปประยุกต์ใช้ศึกษาพฤติกรรมการไหลและการพังเสียหายของ
คอสะพานและตอม่อสะพานคลองวังยาว ที่ตำบลทองมงคล อำเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าใจและเข้าถึงปัญหาความความ
เสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไหลของน้ ำ บริ เ วณสะพานคลองวั ง ยาว
เนื่องจากน้ำท่วมปี 2560 โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ iRIC
2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดการวิบัติที่สร้างความเสียหายแก่สะพาน
เนื่องจากน้ำท่วมปี 2560 โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
iRIC

3. วิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตทางด้านพื้นที่
การศึกษาการวิบัติของสะพานคลองวังยาวโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม
แบบจำลองทางชลศาสตร์ iRIC ได้ทำการศึกษาบริเวณพื้นที่ สะพานคลอง
วังยาว ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.1.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
ทำการศึ ก ษาการวิ บ ั ต ิ ข องสะพานอั น เนื ่ อ งมาจากน้ ำ ท่ ว มโดยใช้
ค่าพารามิเตอร์จากเหตุการจริงนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม iRIC เพื่อทำ
การคำนวนพฤติกรรมการไหลและสาเหตุการวิบัติของสะพาน
3.2 การรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ข้อ มูลพิกัด ลัก ษณะรูป ร่างและรูปตัดขวาง (Cross section)
ของคลองบางสะพานกั บ คลองลอยอำเภอบางสะพาน จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
3.2.2 ข้อมูลขนาดของเม็ดดินในบริเวณสะพานคลองวังยาว
3.2.3 ข้อมูลอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำและระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำจาก
การศึกษาพบว่า สถานีวัดน้ำ GT-7 ไม่มีข้อมูลอัตราการไหลของน้ำ ซึ่งลำน้ำ
สายนี้เป็นลำน้ำสายย่อย จึงไม่มีข้อมูลที่แน่นอนของอัตราการไหลของน้ำ
ภายในบริเวณนี้ ดังนั้นเราจึงทำการวิเคราะห์ อัตราการไหลของน้ำจากสูตร
Q = AV โดยกำหนดให้ความเร็วของน้ำ เท่ากับ 1.5 เมตรต่อวินาที และ
ความสูงของระดับน้ำเทียบกับคราบระดับน้ำท่วม อยู่ที่ 9 เมตร และค่า
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ความกว้างของแม่น้ำในช่วงที่เกิดอุทกภัยเท่ากับ 50 เมตร ทำให้ได้ค่าอัตรา
การไหลของน้ำในช่วงที่เกิดอุทกภัยอยู่ที่ 800 ลูกบากศ์เมตรต่อวินาที
3.2.4 ข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง
3.2.5 ปริมาณน้ำฝนรายวัน
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
นำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ค่า
สัมประสิทธิ์ความขรุขระ (Manning’s n) และกำหนดทิศทางของปริมาณ
น้ำ
3.4 การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม
3.4.1 สำรวจขอบเขตและสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่สะพานคลองวัง
ยาว และในบริเวณคลองวังยาว โดยใช้หมุดในบริเวณสะพานสะพานคลอง
วังยาว ซึ่งเป็นหมุดที่อ้างอิงในการทำระดับ
3.4.2 การสำรวจเก็บข้อมูลระดับตามแนวขวาง (Cross section) ใน
บริเวณพื้นที่สะพานคลองวังยาว และในบริเวณพื้นที่คลองวังยาว
3.5 การวิเคราะห์ผลแบบจำลอง iRIC
3.5.1 กำหนดพิกัดของพื้นที่ศึกษา จากเครื่องมือสำรวจด้วยGPS โดย
ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการสร้างพิกัดจุดแต่ละจุดในลำน้ำ แล้วใส่ข้อมูล
ลงในโปรแกรม Microsoft Excel
3.5.2 นำข้อมูลจากการใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาเรียบเรียง
อีกครั้งในโปรแกรม Notepad แล้วบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุล .riv
3.5.3 สร้างแบบจำลองโดยใช้ค่าพารามิเตอร์จริงที่ได้และคำนวนใน
โปรแกรมiRIC
3.5.4 ระบบโครงสร้างของโปรแกรมแบบจำลอง iRIC
หลักการทำงานของโปรแกรมแบบจำลอง iRIC จะแบ่งออกเป็นส่วน
การจัดเตรียมข้อมูลและประมวลผลการ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งาน
ได้ง่าย มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูงตลอดจนสามารถดึงข้อมูลผล
เฉลยที่บันทึกเก็บไว้ในไฟล์ มาแสดงเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวร่วมกับ
รูป ภาพแผนที่ห รือภาพถ่า ย เพื่อ นำไปใช้ในการเสนอและแสดงผลการ
คำนวณต่างๆบนนั้นได้โดยใช้โปรแกรมที่จัดเตรียมไว้ให้และสามารถนำไฟล์
รูปภาพข้างต้นไปสร้างเป็นไฟล์ *kml เพื่อใช้แสดงบน Google Earth ได้
ทำให้สามารถมองเห็นเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งโครงสร้างของโปรแกรม
แบบจำลอง iRIC มี ล ั ก ษณะของระแบบโครงสร้ า งที ่ อ อกแบบไว้โ ดยมี
องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนด้วยกันดังนี้คือ (1) Pre-processor (2) Postprocessor และ(3) Solver แสดงดังรูปที่ 1
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เมื่อ h คือ ความลึก , u, v คือ ความเร็วเฉลี่ยในแนวดิ่ง , τ คือ ความ
เค้นเฉือน, ρคือ ความหนาแน่นของน้ำ, H คือ ค่าเสาระดับ (H = zb + h),
zb คือ ระดับของท้องน้ำ , Vคือ ความหนืดจลน์, t คือ เวลา และ x, y คือ
แนวแกนของ ระบบพิกัดแบบฉากตามทิศทางการไหลกับทิศทางตั้งฉาก
ตามลำดับ พจน์ของความเค้นเฉือนกับความหนืดจลน์สามารถคำนวณได้
จาก
𝜏𝑥 = 𝜌𝐶𝑑 𝑢√𝑢2 + 𝑣 2

(4)

𝜏𝑦 = 𝜌𝐶𝑑 𝑣√𝑢2 + 𝑣 2

(5)

𝑣=
รูปที่ 1 ผังจำลองระบบโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม iRIC

𝐾
𝜎

(6)

𝑢∗ ℎ

เมื ่ อ Cd คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ค วามเสี ย ดทาน , K คื อ ค่ า คงที ่ ข อง
Karman (มีค่าเท่ากับ 0.4) และ 𝑢∗ คือ ความเร็วเฉือนซึ่งสามารถหาได้
จากความสัมพันธ์ของ
𝑢∗ = 𝐶𝑑 √𝑢2 + 𝑣 2

(7)

ในการคำนวณจริงได้แปลงระบบกริดจากพิกัดฉากเป็นระบบพิกัดแบบ
ทั่วไปที่สามารถปรับขนาดของกริดได้ส่วนพื้นฐานการเคลื่อนที่ของตะกอนที่
ถูกนำมาใช้คือ
𝜕𝑧𝑏
𝜕𝑡

รูปที่ 2 หน้าต่างของ Post-processor พร้อมประมวลผลโดย Solver

3.5.5 ทฤษฎีสมการพื้นฐาน
สมการพื้นฐานสามารถแยกได้เป็นสองส่วนคือสมการการไหลของน้ำ
กับสมการการเคลื่อนที่ของตะกอนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ สมการพื้นฐาน
การไหลของน้ำ ที่ถ ูก น้ำมาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมแบบจำลอง iRIC จะ
ประกอบด้วยสมการการไหลต่อเนื่องและสมการโมเมนตัมซึ่งในระบบพิกัด
แบบฉากเขียนได้เป็น
𝜕ℎ
𝜕𝑡

+

𝜕(ℎ𝑢)
𝜕𝑥

+

𝜕(ℎ𝑣)
𝜕𝑦

1

𝜕(𝑞 𝑥 )

+ 1−𝜆 [

𝜕𝑥

+

𝜕(𝑞 𝑦 )
𝜕𝑦

(8)

=0

ในการคำนวณการเคลื่อนที่ของตะกอนในน้ำ ซึ่ง u, v คือ ความเร็ว
เฉลี ่ ย ในแนวดิ ่ ง , Ck,Wsk คื อ ขนาดของตะกอน, ∑ 𝐬 การแพร่ ข อง
ตะกอนและ Vt คือ ความหนืดของการไหลเป็นไปตามสมการดังนี้
𝜕𝑐𝑘
𝜕(𝑢𝑐 )
𝜕(𝑣𝑐 )
𝜕(𝑤𝑐 )
𝜕(𝜔𝛿𝑘 𝑐𝑘 )
+ 𝜕𝑥𝑘 + 𝜕𝑦𝑘 + 𝜕𝑧 𝑘 − 𝜕𝑦
𝜕𝑡
𝜕
𝜕𝑐
𝜕
𝜕𝑐
𝜕
𝜕𝑐
(𝜀𝛿 𝜕𝑥𝑘 ) + 𝜕𝑦 (𝜀𝛿 𝜕𝑦𝑘 ) + 𝜕𝑧 (𝜀𝛿 𝜕𝑧𝑘 )
𝜕𝑥

=
(9)

4. ผลการศึกษา
(1)

=0

𝜕(ℎ𝑢)
𝜕(ℎ𝑢2 )
𝜕(ℎ𝑢𝑣)
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𝜕
𝜕(ℎ𝑢)
𝜕
𝜕(ℎ𝑢)
[𝜈
] + [𝜈
]
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕(ℎ𝑢)
𝜕(ℎ𝑢𝑣)
𝜕(ℎ𝑣 2 )
+
+
=
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕
𝜕(ℎ𝑣)
𝜕
𝜕(ℎ𝑣)
[𝜈 𝜕𝑥 ] + 𝜕𝑦 [𝜈 𝜕𝑦 ]
𝜕𝑥

𝜕𝐻

−𝑔ℎ 𝜕𝑥 −

𝜏𝑥
𝜌

+
(2)

𝜕𝐻

−𝑔ℎ 𝜕𝑦 −

𝜏𝑦
𝜌

+

4.1 ผลการเก็บข้อมูลในบริเวณพื้นที่ที่ทำการศึกษา
ในการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาว บริเวณ ต.ทอง
มงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำการสำรวจสภาพพื้นที่และ
เก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใน
การใช้โปรแกรมแบบจำลอง iRIC และวิเคราะห์ผลพฤติกรรมทางชลศาสตร์
ดังนี้

(3)
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4.1.1 การสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานคลองวังยาว

การสำรวจสภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่สะพานคลองวังยาว โดยพบว่า
บริเวณพื้นที่โดยรอบได้รับความเสียหายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560
อันเนื่องมาจากสาเหตุมีฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรี
ไหลทะลักเข้าท่วมทำให้พื้นที่โดยรอบได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะสะพาน
คลองวังยาว โดยเห็นได้ชัดเจนว่าชุมชนในพื้นที่ได้รับ ความเสียหายเป็ น
อย่างมาก แสดงดังรูปที่ 3 นอกจากนี้ยังพบว่าระดับของคราบน้ำท่วมในแต่
ละพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย มีระดับคราบน้ำท่วมที่ค่อนข้างแตกต่า งกัน
มาก ซึ่งอาจเกิดจากระดับ ดินเดิมของแต่ละพื้นที่ที่มีระดับ ที่ค่อ นข้ า ง
แตกต่างกัน ตลอดจนในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างของสะพานขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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การไหลที ่ 800 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วิน าที โดยได้ จ ำลองสถานการณ์ใน
ระยะเวลา 3600 วินาที และใช้ค่าแมนนิ่ง 0.03 โดยอ้างอิงจากตารางค่า
สัมประสิทธิ์ความขรุข ระ ซึ่งจะพิจ ารณาได้ใ น 2 ส่ว น คือ ในส่ว นที่ 1
พิจารณาการประเมินผลของโปรแกรมโดยใช้ขนาดของกริดที่ ขนาด (5.00
เมตร x 15.00 เมตร), (5 เมตร x 7.50 เมตร) และ (1.50 เมตร x 1 เมตร )
ว่าขนาดใดสามารถทำมาใช้ในการจำลองผลการวิบัติของสะพานคลองวัง
ยาวได้ดีที่สุด ในส่วนที่ 2 พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าระดับน้ำคราบน้ำ
ท่วมจากโปรแกรมแบบจำลองและค่าระดับคราบน้ำท่วมในพื้นที่จริง

รูปที่ 4สภาพบริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการสอบเทียบและเก็บข้อมูลค่าระดับ
รูปที่ 3 พื้นที่ประสบภัยจากน้ำท่วม
ในรูปแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม 2560
4.1.2 การสอบเทียบแบบจำลอง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจำลอง iRIC ในการศึกษาและวิเคราะห์
ผลพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาวเพื่อให้มีความถูกต้องและ
ความแม่นยำ ดังนั้นจึงได้ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น คือ
อัตราการไหลของน้ำในบริเวณสะพานคลองวังยาวในช่ว งที่เกิดอุทกภัย
ระดับความลึกของน้ำเบื้องต้นในช่วงที่สะพานคลองวังยาวเกิดการวิบัติ ค่า
ขนาดของเม็ดดินในบริเวณพื้นที่ ข้อมูลค่าพิกัดและค่า cross section ของ
คลองวังยาว ในบริเวณสะพานซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและได้รับความเสียหายจากการที่น้ำล้นเขื่อนทำให้เกิดน้ำป่าไหล
หลากโดยค่าระดับที่ใช้ เป็นค่าในการอ้ างอิงเก็บค่าระดับ และ ค่า cross
section อยู่ในบริเวณสะพานคลองวังยาวฝั่งขาออกกรุงเทพ โดยได้รับ
ข้อมูลจากหมวดการทางบางสะพาน และระยะทางที่ได้เก็บสำรวจข้อมูลค่า
พิกัดและค่า cross section มีระยะทางทั้งสิ้น 3,000 เมตรโดยเริ่มจากจุด
A จนถึงจุด C แสดงดังรูปที่ 4 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าระดับน้ำท่วมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับในวันที่เกิดการวิบัติ
ของคอสะพานคลองวั ง ยาวในแบบจำลอง iRIC ที ่ อ ั ต ราการไหล 800
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นข้อมูลอัตราการไหลที่ได้นำมาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก กรมชลประทาน หมวดการทางบางสะพาน และข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลองวังยาวและได้นำมาวิเคราะห์จนได้เป็นค่าอัตรา

4.1.2 การพิจารณาการประเมินผลของโปรแกรมและพิจารณาการ
เปรียบเทียบค่าระดับน้ำคราบน้ำท่วมโดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
กรณี1 : การพิจารณาการประเมินผลของโปรแกรมและพิจารณาการ
เปรียบเทียบค่าระดับน้ำ คราบน้ำท่วมโดยใช้ขนาดของกริด ขนาด 5.00
เมตร x 15.00 เมตร ซึ่งมีจำนวน 3,322 กริด
กรณีที่2 : การพิจารณาการประเมินผลของโปรแกรมและพิจารณาการ
เปรียบเทียบค่าระดับน้ำ คราบน้ำท่วมโดยใช้ขนาดของกริด ขนาด 5.00
เมตร x 7.05 เมตร ซึ่งมีจำนวน 4,411 กริด
กรณีที่3 : การพิจารณาการประเมินผลของโปรแกรมและพิจารณาการ
เปรียบเทียบค่าระดับน้ำคราบน้ำท่วมโดยใช้ขนาดของกริด ขนาด 1.50
เมตร x 1.00 เมตร ซึ่งมีจำนวน 91,851 กริด
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รูปที่ 5 การประเมินผลของโปรแกรมและพิจารณาการเปรียบเทียบค่า
ระดับคราบน้ำท่วมโดยใช้ขนาดของกริด 5.00 เมตร x 15.00 เมตร
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ด้วยวิธี CIP method ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและมีความแม่นยำอีก
ทั ้ ง วิ ธ ี ก ารคำนวณ CIP method ยั ง มี ค วามเหมาะสมและใกล้ เ คีย งกับ
ลักษณะสภาพของพื้นที่บริเวณสะพานคลองวังยาวมากที่สุด
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลในโปรแกรมแบบจำลองแบบ
iRIC
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล
ขนาดกริดที่เลือกใช้ (เมตร)
1.50 x 1.00
ระยะเวลาการปล่อยน้ำ (วินาที)
3600
อัตการไหล ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
800
ขนาดตะกอนท้องน้ำ (มิลลิเมตร)
2.8
ค่า Manning
0.03
Calculation time step (s)
0.01
Finite difference method : (FDM)
CIP method

ช่วงเวลาที่ 300 วินาที

4.2 ผลจากการประยุกต์ใช้แบบจำลอง
ช่วงเวลาที่ 3,600 วินาที
รูปที่ 6 การประเมินผลของโปรแกรมและพิจารณาการเปรียบเทียบค่า
ระดับคราบน้ำท่วมโดยใช้ขนาดของกริด 5.00 เมตร x 15.00 เมตร
จากการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลของโปรแกรมและพิ จ ารณาการ
เปรียบเทียบค่าระดับน้ำคราบน้ำท่วม โดยการตีกริดขนาด 5.00 x 15.00
เมตร, 5.00 x 7.50 เมตร และ 1.50 x 1.00 เมตร ทำให้สรุปได้ว่าการตีก
ริดขนาด 5.00 x 15.00 เมตร และกริดขนาด 5.00 x 7.50 เมตรเกิดการ
ประมวลผลที่ค่อนข้างไม่คงที่และเวกเตอร์ที่ผกผันทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์
ผลได้ ส่วนกริดขนาด 1.50 x 1.00 เมตร โปรแกรมสามารถประมวลผลได้
และได้ค่าระดับความลึกอยู่ที่ 9 เมตรในเวลาการปล่อยน้ำที่ 3600 วินาที
เป็นขนาดการตีกริดที่ดีที่สุดเพราะใช้ระยะเวลาในการประมวลผลน้อยและ
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
4.1.3 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง
ในการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาว ในบริเวณ ต.
ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ โดยการใช้ โ ปรแกรม
แบบจำลอง iRIC เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการวิบัติของสะพาน
คลองวังยาวซึ่งในการศึก ษาครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพื้นที่แ ละทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ขนาดของเม็ดดิน ค่าพิกัดของคลองวัง
ยาว ค่า Cross section และค่าระดับคราบน้ำท่วม ซึ่งมีความเหมาะสม
และใกล้เคีย งกับ ลัก ษณะสภาพของการจำลองสภาพของพื้นที่บ ริ เ วณ
สะพานคลองวังยาว โดยสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ ซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลในโปรแกรมแบบจำลอง iRIC โดยได้รวบรวมข้อมูล
โดย อัตราการไหลที่ใช้ คือ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังตารางที่ 1 ตลอดจนเลือกใช้สูตร Finite difference method (FDM)

ในการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาว ในบริเวณ ต.
ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ โดยการใช้ โ ปรแกรม
แบบจำลอง iRIC ซึ ่ ง ได้ น ำข้ อ มู ล ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต ่ า งๆ ป้ อ นเข้ า ลงใน
โปรแกรมแบบจำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการพังทลายของ
สะพานคลองวังยาว ตลอดจนได้แบ่งกรณีที่ใช้ในหารวิเคราะห์ผลดังนี้
4.2.1 การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาวโดยมีสิ่งกีด
ขวางแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงท้อ งน้ำ โดยตีกริด ขนาด (1.50 เมตร x
1.00 เมตร )
ผลจากการจำลองพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังโดยมีสิ่งกีด
ขวางแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ พบว่า ตลอดระยะช่วงเวลาที่ 200
วินาที จนถึง 1,600 วินาที ในบริเวณตอม่อสะพานคลองวังยาว เวกเตอร์
แสดงทิศทางการไหลของน้ำมีทิศทางไปในทางเดียวกันและ มีระดับความ
ลึกของน้ำคงที่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 - 6.00 เมตร ส่วนในบริเวณที่อยู่หลังตอม่อ
สะพานคลองวังยาวจนถึงปลายคลองวังยาว เวกเตอร์แสดงทิศทางการไหล
ของน้ำก็มีทิศทางไปในทางเดียว และพบว่ามีระดับความลึกของน้ำคงที่
เฉลี่ยอยู่ที่ 2.00 - 3.00 เมตร ที่ระยะช่วงเวลาที่ 1,800 วินาที จนถึง 3,600
วินาที ในบริเวณตอม่อสะพานคลองวังยาว เวกเตอร์แสดงทิศทางการไหล
ของน้ำมีทิศทางไปในทางเดียวกันและ มีระดับความลึกของน้ำคงที่เฉลี่ ยอยู่
ที่ 8.00 - 10.00 เมตร ส่วนในบริเวณที่อยู่หลังตอม่อสะพานคลองวังยาว
จนถึงปลายคลองวังยาว เวกเตอร์แสดงทิศทางการไหลของน้ำก็มีทิศทางไป
ในทางเดียว และพบว่ามีระดับความลึกของน้ำคงที่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 - 6.00
เมตรจึงสรุปได้ว่าการจำลองแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ ทำให้พบว่า
ใต้ท้องน้ำไม่มีการกัดเซาะเกิดขึ้นจึงทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และทำให้
ระดับความลึกของน้ำคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลา
ต่างๆ
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ช่วงเวลาที่ 3,600 วินาที

ช่วงเวลาที่ 3,600 วินาที

รูปที่ 7 การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาว
โดยมีสิ่งกีดขวางแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ โดยตีกริด
ขนาด (1.50 เมตร x 1.00 เมตร )

รูปที่ 8 การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาว
โดยมีสิ่งกีดขวางแบบไม่การเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ โดยตีกริด
ขนาด (1.50 เมตร x 1.00 เมตร )

4.2.2 การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาวโดยมีสิ่ งกีด
ขวางแบบมีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ โดยตีกริด ขนาด (1.50 เมตร x 1.00
เมตร )
สรุปผลจากการจำลองพฤติกรรมการวิบัติของสะพานคลองวังยาวโดยมี
สิ่งกีดขวางแบบมีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ จากการสังเกตุพบว่าระดับความ
ลึกของน้ำมีช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นและลดลงในส่วนของบริเวณใกล้ตอม่อสะพาน
ความลึกของน้ำมีระดับความลึกที่เพิ่มขึ้นจาก 2.00 - 5.00 เมตร โดยใช้
เวลา 1000 วินาที จน มีระดับความลึกของน้ำสูงสุดอยู่ที่ 10.00 เมตร โดย
ใช้ระยะเวลา 2,000 วินาที หลังจากนั้นระดับความลึกของน้ำก็คงที่ 9.00 10.00 เมตร ดังรูปที่ 8 และในบริเวณที่อยู่หลังตอม่อสะพานคลองวังยาว
จนถึงปลายคลองวังยาว ความลึกของน้ำมีระดับความลึกที่สูงขึ้นเรื่อยๆจาก
2.00 - 5.00 เมตร โดยใช้เวลา 2,000 วินาที จนมีระดับความลึกของน้ำ
สูงสุดอยู่ที่ 8.00 เมตร จนถึงระยะเวลที่ 3,600 วินาที หลังจากนั้นระดับ
ความลึกของน้ำก็คงที่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจำลองแบบมีการเปลี่ยนแปลง
ท้องน้ำ ทำให้ระดับความลึกของน้ำสูงขึ้น แต่ระดับความลึกจะน้อยกว่า
กรณีที่1คือแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ เนื่องจากมีการพัดพาตะกอน
ไปตามกระแสน้ำทำให้ท้องน้ำถูกกัดเซาะ จึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่
ณ ช่วงเวลาต่างๆ

บทสรุป
จากศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไหลของน้ ำ บริ เ วณสะพานคลองวั ง ยาว
อำเภอบางสะพาน โดยใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์ พบว่าการมีสิ่งกีดขวาง
หรือตอม่อสะพานคลองวังยาวมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการไหลของน้ำใน
คลองวังยาว ซึ่งส่งผลให้น้ำที่ไม่สามารถไหลผ่านไปได้อย่างอิสระเกิดการ
ชะลอตัวและสะสมจนเพิ่มระดับมากขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยอัตราการไหลของน้ำ
ที่ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการไหลของน้ำที่มีความรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อสะพานคลองวังยาวเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการกัด
เซาะขึ้นในบริเวณตอม่อสะพานซึ่งเป็นสาเหตุของการวิบัติของคอสะพาน
คลองวังยาว การวิบัติขึ้นในที่สุด จากการศึกษาพบว่าแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ในบริเวณสะพานคลองวังยาว ควรที่จะออกแบบตอม่อสะพานให้มี
จำนวนน้อยลง, สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะแนวริมตลิ่งเช่น แนวกำแพง
หิน เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำเปิดที่มีขยะและผักตบชวา
Roughness Coefficient of Open Channel Carrying Garbage and Water Hyacinth
สุวิภา กุศลจูง1,* และ เสรี จันทรโยธา2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึก ษานี้เพื่อที่จะหาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ
ทางน้ำเปิ ด (Manning’s roughness coefficient, n) ของทางน้ำที่มีข ยะและ
ผักตบชวา โดยศึกษาในห้ องปฏิบัติการและทดลองในรางน้ำเปิ ดหน้าตัด
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 0.75 เมตร ที่มี
การไหลเวียนของน้ำ ในห้องปฏิบัติการแบบจำลองชลศาสตร์และชายฝั่ง
ทะเล ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษานี้ได้
จำลองขยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำด้วยวัสดุพลาสติกถ่วงน้ำหนักและไม้ จำนวน
75 การทดลอง และผักตบชวา 50 การทดลอง โดยข้อมูลความลึกการไหล
ในรางน้ำอยู่ระหว่าง 0.45 เมตร ถึง 0.60 เมตร และอัตราการไหลของน้ำ
อยู่ ระหว่า ง 7.87 ลิต รต่อ วิน าที ถึ ง 17.4 ลิ ตรต่ อ วิน าที ผลการศึก ษานี้
ชี้ให้เห็นว่า ทางน้ำที่มีขยะและผักตบชวาทำให้ค่า n ลดลงสูงสุดประมาณ
20% และ 17% ตามลำดับ ความยาวของขยะและผัก ตบชวาที่เพิ่มขึ้ น
ส่งผลให้ค่า n เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ระยะจมของขยะและผักตบชวา
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า n เพิ่มขึ้น
คำสำคัญ: การทดลองในห้องปฏิบัติการ, ทางน้ำเปิด, คลอง, สัมประสิทธิ์
ความขรุขระของแมนนิ่ง, ขยะ, ผักตบชวา

Abstract
This experimental study was aimed at determining the
Manning's roughness coefficient of canals carrying floating
garbage and water hyacinth. The study was conducted in a
flow circulated rectangular flume of 0.6×16×0.75 m in Coastal
Hydraulic Laboratory, Department of Water Resources
Engineering, Chulalongkorn University. Floating garbage was
modeled using weighed plastic and wood in this experiment
with seventy-five sets. In addition, water hyacinth was modeled
in this experiment with fifty sets. The experiments were
performed with the ranges of flow depths of 0.45 m to 0.60 m
and 7.87 liter/s to 17.4 liter/s, respectively. The study results
indicated that the garbage and water hyacinth increased the
Manning’s n roughness coefficient about 20% and 17%,

respectively. The results also shown that the increase of length
of both garbage and water hyacinth increased the Manning’s n
roughness coefficient. Moreover, the increase of submerge
depth of both garbage and water hyacinth increased the
Manning’s n roughness coefficient.
Keywords: laboratory experiment, open channel, canal,
Manning’s n roughness coefficient, garbage, water hyacinth

1. บทนำ
ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังระบายน้ำได้ช้า เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลาย
พื้ น ที่ ได้ แ ก่ ชุ ม ชนเมื อ ง พื้ น ที่ เ ขตสนามบิ น พื้ นที่ ท างหลวง พื้ น ที่
อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งก่อให้ เกิดผลเสีย ทั้งทางด้า น
เศรษฐกิจและสุขอนามัย วิธีการบรรเทาปัญหาอย่างหนึ่งคือการปรับปรุง
ระบบระบายน้ ำ เพื่ อ ให้ ส มดุ ล กั บ ปริม าณน้ ำ ที่ เข้ า มาในพื้ น ที่ นั้ น ๆ โดย
สามารถระบายน้ำได้อ ย่างมีป ระสิทธิภ าพ ไม่ก่อ ให้ เกิดปั ญ หาน้ำท่ว มขั ง
และจะต้องมีการศึกษาและออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
คลองระบายน้ำเป็นระบบระบายน้ำอย่างหนึ่งที่ถูก ออกแบบมาเพื่อ
ระบายน้ ำ ฝน (storm drain) หรื อ น้ ำ เสี ย (waste water drain) โดย
พิจารณาว่าน้ำที่ระบายนั้นเป็ นน้ำที่ไม่มีวัสดุอื่นเจือปนที่ทำให้ คุณสมบัติ
เชิงกลของน้ำ (เช่น ความหนาแน่น ความหนืด) เปลี่ยนไปจากค่าที่กำหนด
ไว้ อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงคลองระบายน้ำโดยส่วนใหญ่กลับมี
ขยะ (garbage) และผักตบชวา (water hyacinth) ลอยน้ำอยู่เป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะในบริเวณเหนือน้ำของบานประตูระบายน้ำ ตัวอย่างเช่น
คลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร คลองส่งน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นต้น ที่ผ่านมามีหลายการศึกษาพบว่าขยะและวัชพืช
ลอยน้ำหรือที่จมหรืองอกอยู่ในน้ำส่งผลให้ความสามารถของการไหลของน้ำ
ในทางน้ำลดลง นอกจากนี้ขยะและวัชพืชยังส่งผลต่อความสามารถของการ
ไหลผ่านโครงสร้างทางชลศาสตร์ลดลง ดังนั้นขยะและผักตบชวาที่ลอยน้ำ
ในปริมาณต่างๆ อาจมีผลให้ความสามารถในการระบายน้ำของคลองหรือ
ทางน้ำเปิดบริเวณเหนือน้ำของโครงสร้างทางชลศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจาก
เงื่อนไขที่ออกแบบไว้
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการชลศาสตร์และชายฝั่ง
ทะเล ภาควิ ชาวิ ศวกรรมแหล่งน้ ำ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
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มหาวิท ยาลัย โดยจำลองวัส ดุ ล อยน้ ำ 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ ขยะลอยน้ ำ และ
ผักตบชวา ปนมากับน้ำในแบบจำลองทางน้ำเปิดขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 18 เมตร ลึก 0.75 เมตร โดยเป้ า หมายเพื่ อ ศึก ษาผลของขยะและ
ผัก ตบชวาในปริม าณต่ า งๆ ที่ มีผ ลต่ อ สัม ประสิท ธิ์ก ารไหลนทางน้ ำ เปิ ด
(Manning’s n) หรือค่า n

เมื่ อ WS.EL. คื อ ระดับ ผิ ว น้ำ จากระดั บ อ้ า งอิ ง ที่ ห น้า ตั ดใดๆ (water
surface elevation, m), V คือ ความเร็วเฉลี่ยของน้ำ (average velocity,
m/s), g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity, m/s2), hf คือ
ค่าการสูญเสียพลังงานจากความเสียดทาน (friction loss, m) และ he คือ
ค่าการสูญเสียพลังงานจากความหมุนเวียนของกระแสน้ำ (eddy loss, m)
2. ทฤษฎีและแนวทางศึกษา
ทางน้ำที่มีรูปร่างคงที่ค่า he ≈ 0 ส่วนค่า hf ระหว่างหน้าตัดการไหล 2 หน้า
2.1 การไหลในทางน้ำเปิด
ตัดจะได้จาก ความลาดชันของพลังงานเฉลี่ย คูณด้วยระยะทางระหว่าง 2
สูตรที่ใช้ในการคำนวณการไหลในทางน้ำเปิดที่เป็นที่รู้จัก และยอมรับ หน้าตัด (hf = S̅f × ∆x) ซึ่งค่า Sf ที่หน้าตัดใดๆ คำนวณได้จากสมการที่ (1)
และใช้กันอย่างกว้างขวางในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ คือ สูตรหรือสมการของ แสดงว่าค่า n มีผลต่อการไหลแบบไม่สม่ำเสมอ ซึ่งในการคำนวณค่า n ใน
กรณีการไหลแบบไม่สม่ำเสมอได้จากสมการที่ (4)
Manning ดังแสดงในสมการที่ (1)
2 1

1
n

เมื่อ Q คือ อัตราการไหล (discharge, ม.3/วินาที), A คือ พื้นที่หน้าตัด
การไหล (flow area, ม.2), P คือ เส้นขอบเปียก (wetted perimeter, ม.),
R คื อ รั ศ มี ชลศ าสตร์ (hydraulic radius, ม.) โด ย ที่ R=A/P, n คื อ
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ ำเปิ ด (Manning’s roughness coefficient,
ม.1/6) และ S คือ ความลาดชันของพลังงาน (energy slope)
ในการไหลสม่ำเสมอ (uniform flow) ในทางน้ำเปิดคงรูป (prismatic
channel) ที่ห น้าตัดคงรูป และลาดท้องน้ำคงที่ ดังแสดงในรูป ที่ 1 ถ้า ตัว
แปรทางเรขาคณิ ต ของหน้ า ตั ด ทางน้ ำ อั น ได้ แ ก่ ความลึ ก การไหล (y)
พื้นที่หน้าตัดการไหล (A) รัศมีชลศาสตร์ (R) จะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว
จากสมการที่ (1) อั ต ราการไหล (Q) ของทางน้ ำ นั้ น ก็ จ ะเปลี่ ย นไปตาม
ความลาดพลังงาน (S) และสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning (n) ซึ่ง
ในการไหลแบบสม่ำเสมอ ลาดพลังงาน (Sf) จะเท่ากับลาดผิวน้ำ (Sw) และ
ลาดท้ อ งน้ ำ (Sb) (Sf = Sw = Sb = S) ดั ง นั้ น ถ้ า ตั ว แปรลาดท้ อ งน้ ำ เป็ น
ค่าคงที่ด้วย อัตราการไหล (Q) ก็จะแปรเปลี่ยนไปตามค่าสัมประสิทธิ์ความ
ขรุ ข ระของ Manning (n) ซึ่ งในการคำนวณค่ า n ในกรณี ก ารไหลแบบ
สม่ำเสมอได้จากสมการที่ (2)
n=

1

Q

2 1

(2)

AR3 S2

การไหลไม่ สม่ ำ เสมอ (non-uniform flow) ที่ แ ปรผั น อย่า งค่อ ยเป็ น
ค่อยไป (gradually varied flow) ความลาดท้องน้ำ S0 ≤ 0.1 หรือ  < 6°
ในทางน้ำเปิดคงรูป (prismatic channel) ที่หน้าตัดคงรูป และลาดท้องน้ำ
คงที่ ดังแสดงในรูปที่ 2 จะพบว่า ความลาดท้องน้ำ (bed slope, S0) ความ
ลาดเอียงของผิวน้ำ (water surface slope, Sw) และความลาดพลังงานการ
ไหล (energy slope, Sf) ไม่ เท่ า กั น ดั ง นั้ น สมการสำหรั บ การไหลไม่
สม่ำเสมอจะอยู่ในรูปสมการพลังงาน ดังสมการที่ (3)
WS.EL.1 +

V21
2g

=WS.EL.2 +

V22
2g

Q2 1

(1)

Q = AV = AR3 S2

+hf +he

(3)

n=[

1

(WS.EL.1 -WS.EL.2 + 2g ( 2 - 2 ) 1
A A
1

∆X 2
1
1
Q ( 2 4/3 + 2 4/3 )
2
A1 R1
A2 R2

2

(4)

]2

ขยะที่ปรากฏในทางน้ำเปิดในรูปของวัตถุที่เป็นชิ้นๆ ที่ทั้งจมมิดในน้ำ
ทั้งหมด (fully immersed) หรือ จมบางส่วน (partially immersed) ทำให้
เกิดความต้านทานต่อการไหล (flow resistance) ในรูปแบบของแรงฉุดลาก
ความดันหรือ แรงฉุ ดลากรูป ร่าง (pressure or form drag) ที่เป็ นผลจาก
การแยกตัวการไหลจากผิวสัมผัส (flow separation) อธิบายได้ด้วยสมการ
ที่ (5)
FD =CD Ap

ρV2

(5)

2

FD คือ แรงฉุดลากความดันหรือแรงฉุดลากรูปร่าง (drag force, N)
CD คือ สัมประสิทธิ์ฉุดลาก (drag coefficient)
V คือ ความเร็วการไหลของน้ำเฉลี่ย (average velocity, m/s)
Ap คื อ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ฉายเงาของวั ต ถุ ในระนาบตั้ ง ฉากกั บ การไหล
(projection area, m2)
 คือ ความหนาแน่นของน้ำ (water density, kg/m3)
สัมประสิทธิ์ CD ขึ้นกับรูปแบบของวัตถุ (form) และเรย์โนล์ดนัมเบอร์
(Reynolds number, Re) ที่ผ่านมามีการศึกษาพบว่าค่า สัมประสิทธิ์ CD มี
ความสัมพันธ์กับค่า n ส่วนค่า n ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ความ
ขรุขระของผิวทางน้ำเปิด (surface roughness) พืชปกคลุม (vegetation)
จะมีผลต่อความขรุขระของทางน้ำเปิด ลดพื้นที่หน้าตัดการไหล และยังทำให้
การไหลช้าลงด้วย ความผันแปรของทางน้ำเปิ ด (channel irregularities)
ความคดเคี้ยวของทางน้ำเปิด (channel alignment) การตกตะกอนและกัด
เซาะ (silting and scouring) สิ่ ง กี ด ขวาง (obstruction) รู ป ร่ า งการไหล
ของทางน้ำเปิด (size and shape of channel) ความลึกหรือระดับน้ำและ
อัตราการไหล (stage and discharges) การแปรผันตามฤดูกาล (seasonal
change) และวั ส ดุ ต ะกอนแขวนลอยและตะกอนท้ อ งน้ ำ (suspended
material and bed load) เป็ น ต้น ดังนั้น การที่ น้ ำ มีข ยะปนจึ งถื อ ว่า เป็ น
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ลักษณะของการรวมกันขององค์ประกอบ พืชปกคลุมสิ่งกีดขวางทางน้ำ และ
4) ตั ว แปรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ส ดุ ล อยน้ ำ ในกรณี ข องขยะลอยน้ ำ
การมีวัสดุตะกอนขนาดใหญ่ปนกับน้ำย่อมเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า n (garbage) ประกอบด้วย ระยะจมของขยะ (yg) ความยาวของปริมาณขยะ
(Lg) ความหนาแน่นของขยะ (density of the garbage, g) ส่วนในกรณี
ของผักตบชวา (water hyacinth) ประกอบด้วย ระยะจมของผักตบชวา
(ywh) ความยาวของปริมาณผักตบชวา (Lwh) ความหนาแน่นของผักตบชวา
(density of the Water Hyacinth, wh)
จากที่ก ล่าวมาข้ างต้นจะเห็ นว่ามีตัวแปรที่เกี่ย วข้อ งเป็ นจำนวนมาก
หากจะพิจารณาตัวแปรทั้งหมดจะก่อให้เกิดความยุ่งยากทั้งในการออกแบบ
การทดลองและการวิเคราะห์ เพื่อ เป็ นการง่ายต่ อ การวิเคราะห์ ตัว แปร
ดั งกล่ า ว อี ก ทั้ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา จึ งได้
ตั้งสมมติฐานและข้อจำกัด คือ ทดลองในของไหลชนิดเดียวกันและถือว่า
รูปที่ 1 การไหลแบบสม่ำเสมอ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำมีน้อย ใช้ท้องน้ำแบบยึดแน่น (fixed bed)
และใช้ขยะและผักตบชวาที่ความหนาแน่นเดียวโดยประมาณ นอกจากนี้
อัตราการไหลของน้ำจะเปลี่ยนไปอยู่ในค่าของความลึกน้ำหน้าบ้าน (y1) ซึ่ง
จะสัมพันธ์กับระยะเปิดบาน (w) ดังนั้นจะเหลือตัวแปรที่นำมาใช้พิจารณา
ความสัมพันธ์ ได้แก่
1) การไหล ประกอบด้วย ความลึกการไหลหน้าบานประตู (y1) และ
ระยะเปิดบานประตู (w)
2) ขยะลอยน้ำ ประกอบด้วย ระยะจมของขยะ (yg) ความยาวของ
ปริมาณขยะ (Lg)3) ผักตบชวา ประกอบด้วย ระยะจมของผักตบชวา (ywh)
ความยาวของปริมาณผักตบชวา (Lwh)
รูปที่ 2 การไหลแบบไม่สม่ำเสมอ
เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เป็ น กลุ่ ม ตั ว แปรไร้ มิ ติ
2.2 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
(dimensional parameter) สามารถนำตั ว แปรมาเขี ย นในรูป ตั ว แปรไร้
ในการศึกษาถึงชลศาสตร์การไหลของคลองที่มีขยะและผักตบชวาโดย หน่ ว ย ซึ่ ง ในการศึ ก ษาค่ า n จะเปรี ย บเที ย บกรณี มี แ ละไม่ มี ข ยะและ
ใชแบบจําลองกายภาพ มีตัวแปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงค่า n ผักตบชวา ดังนั้นสามารถเขียนความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรได้ดังสมการที่
ได้แก่
(6) และ (7) สำหรับขยะและผักตบชวา ตามลำดับ
1) ตั ว แ ป รที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งข อ งไห ล (variables
yg Lg
ng
characterizing the fluid) อันประกอบด้วย ความหนาแน่นของของไหล
=f( , )
(6)
n0
y1 y1
(density of fluid, ) ค ว า ม ห นื ด จ ล น์ ข อ งข อ งไห ล (kinematics
y
nwh
L
viscosity of fluid, ) แ ล ะ ค ว า ม เร่ งจ า ก แ ร งโน้ ม ถ่ ว งข อ ง โล ก
=f( wh , wh )
(7)
n0
y1
y1
(acceleration due to gravity, g)
2) ตั ว แป รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณ ะของวั ส ดุ ท้ อ งน้ ำ (variables
n0 คือ ค่า n กรณีไม่มีวัสดุลอยน้ำ
characterizing the bed material) ประกอบด้ ว ย ขนาดวั ส ดุ ท้ อ งน้ ำ
ng คือ ค่า n กรณีขยะ
(sediment size, d50) ความหนาแน่ นของวัสดุท้ อ งน้ ำ (density of the
nwh คือ ค่า n กรณีผักตบชวา
sediment, S) การกระจายขนาดของวั สดุ ท้ อ งน้ ำ (size distribution)
y1 คือ ความลึกการไหลหน้าบาน
ลักษณะของวัสดุท้องน้ำ (grain form) และแรงดึงดูดระหว่างวัสดุท้องน้ำ
yg คือ ระยะจมของขยะ
(cohesion of material)
ywh คือ ระยะจมของผักตบชวา
3) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการไหล (variables characterizing
Lg คือ ความยาวของปริมาณขยะ
the flow) ประกอบด้ว ย ความลึก การไหล (depth of approach flow,
Lwh คือ ความยาวของปริมาณผักตบชวา
y) ความเร็ว การไหล (mean velocity of undisturbed flow, V) อั ตรา
การไหล (discharge) ความลาดเอี ย งของท้อ งน้ำ (bed slope, S0) และ 3. วิธีการศึกษา
ระยะเปิดบานประตู (gate opening, w)
3.1 แบบจำลองชลศาสตร์
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การศึกษาครั้งนี้ทดลองในห้ องปฏิบัติการชลศาสตร์และชายฝั่งทะเล
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมแหล่ ง น้ ำ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบ 3 ส่วน
1) แบบจำลองรางจำลองการไหลทางน้ำเปิด (flume) มีหน้าตัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 18 เมตร ลึก 0.75 เมตร ดัง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

แสดงในรูปที่ 3 ผนังสองด้านข้างเป็นกระจกใส พื้นรางเป็นโลหะ ใช้ ระบบ
น้ำหมุนเวียน โดยนำน้ำเข้าสู่รางเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6
นิ้ว ต่อ มาจากถัง น้ำ ที่มี ค วามจุ ป ระมาณ 30 ลูก บาศก์ เ มตร บนชั้ น
ดาดฟ้า ของตึก วิ ศ วกรรม 5 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที ่ ท ้ า ย ร า ง น ้ ำ ต ิด ตั ้ ง บ า น ป ร ะ ต ูแ บ บ บ า น ย ก

รูปที่ 3 แบบจำลองรางจำลองการไหลทางน้ำเปิด (flume)

(vertical sluice gate) น้ำจะไหลจากรางจำลองลงสู่ถังรับน้ำซึ่งใช้วัดอัตรา
การไหลแบบฝายสันคมรูปตัววี (V-notch weir) แล้วปล่อยน้ำไปยังบ่อเก็บ
น้ำด้านล่างของรางและใช้เครื่องสูบน้ำสูบกลับขึ้นไปบนถังที่ชั้นดาดฟ้า
2) แบบจำลองวัสดุลอยน้ำ 2 ชนิด ดังแสดงในรูปที่ 4 ได้แก่ กรณีขยะ
ลอยน้ำ (garbage, G) ได้ใช้วัสดุจริง ประกอบด้ว ย กิ่งไม้ พลาสติก โฟม
กระป๋องที่คละกัน และขวดน้ำ ในกรณีของผักตบชวา (water hyacinth,
wh) ได้ใช้ผักตบจริงในธรรมชาติ โดยระยะจมของขยะ (yg) และผักตบชวา
(ywh) เฉลี่ยประมาณ 8 เซ็นติเมตร และความยาวของปริมาณขยะ (Lg) และ
ผักตบชวา (Lwh) ที่ 25%, 50%, 75% และ 100% ของความยาวรางน้ำที่
พิจารณา (12 เมตร) ทั้งนี้ความหนาแน่นของขยะจะใช้ความหนาแน่นเดียว
โดยใส่ข ยะกระจายสม่ำเสมอในรางน้ำ และในกรณี ข องผัก ตบชวาจะใช้
ความหนาแน่นเดียวโดยใส่ผักตบชวากระจายสม่ำเสมอในรางน้ำ ทั้งนี้ความ
หนาแน่นของขยะและผักตบชวาไม่เท่ากันแม้ว่าระยะจมเฉลี่ยจะเท่ากันก็
ตาม
3) เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ดั ง แสดงในรู ป ที่ 5
ประกอบด้วย เครื่องมือวัดระดับ (point gauge) ติดตั้งบนรางเลื่อนลูกล้อ
วิ่งบนรางน้ำเปิ ด เพื่อใช้วัดระดับ ท้องน้ำและผิวน้ำ ณ ตำแหน่งพื้นที่การ
ทดลองที่ต้องการ และฝายสามเหลี่ยมสันคม (90 V-notch weir) ติดตั้ง
ทางด้านท้ายน้ำของรางน้ำ เพื่อใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ โดยการอ่านค่า
ระดับน้ำเหนือสันฝาย (H) ผ่านทางมานอมิเตอร์ (manometer) และนำไป
คำนวณอัตราการไหลจากสมการ Q = 0.045H2.1 โดยที่ Q คือ อัตราการ
ไหลในหน่ว ย ลิต รต่อ วินาที และ H คื อ ระดับ น้ ำเหนื อ สันฝายในหน่ ว ย
เซนติเมตร

ขยะ

ผักตบชวา
รูปที่ 4 แบบจำลองวัสดุลอยน้ำ 2 ชนิด

Point gauge
ฝายสามเหลี่ยม
รูปที่ 5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ในการออกแบบการทดลองได้พิจารณาถึงแบบจำลองวัสดุลอยน้ำ และ
สภาพการไหลของน้ำ โดยกรณีของขยะมีปริมาณ 4 ค่า (25%, 50%, 75%
และ 100%) และกรณีไม่มีขยะ 1 กรณี สภาพการไหล 5 ค่า (อัตราการไหล
อยู่ในช่วง 7.87-16.03 ลิตร/วินาที ระยะเปิดบาน (w) 0.9-1.4 เซ็นติเมตร)
และความลาดชัน 3 ค่า รวม 75 การทดลอง ส่วนกรณีของผักตบผักตบชวา
มีปริมาณ 4 ค่า (25%, 50%, 75% และ 100%) และกรณีไม่มีผักตบชวา 1
กรณี สภาพการไหล 5 ค่า (อัตราการไหลอยู่ในช่วง 13.3-17.4 ลิตร/วินาที
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ระยะเปิ ดบาน (w) 0.9-1.4 เซ็นติเมตร) และความลาดชัน 2 ค่า รวม 50
การทดลอง ความลึกการไหลอยู่ระหว่าง 0.45 เมตร ถึง 0.60 เมตร
ขั้นตอนของการทดลอง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเตรียมการก่อนการ
ทดลอง และ การดำเนินการทดลอง ในการเตรีย มการก่อ นการทดลอง
เริ่มต้นโดยติดตั้งเครื่องมือวัดระดับ (point gauge) เข้ากับถาดติดล้อเลื่อน
และที่รอง ที่ตำแหน่งจากประตูน้ำ 0.3, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 และ 12 เมตร
ต่อมาทดสอบหาค่าความลาดเอียงของรางจำลอง หลังจากนั้นทดสอบหาค่า
อัตราการไหล (Q) และระยะเปิดบานประตู (w) โดยเปิดวาล์วของรางน้ำ
เปิด ปล่อยน้ำเข้ารางน้ำเปิดอย่างช้าๆ จนได้อัตราการไหลที่ต้องการตาม
การคำนวณเบื้องต้นในแต่ละการทดลอง โดยใช้ฝายสันคมรูปตัววีวัดอัตรา
การไหลของน้ำ พร้อมทั้งปรับระดับยกบานประตูท้ายน้ำ ให้ได้ความลึกการ
ไหลเข้าสู่แบบจำลองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบั นทึกค่า สุดท้ายต้อ ง
เตรียมขยะและผักตบชวาในปริมาณตามที่ได้คำนวณไว้ เพื่อให้เพียงพอกับ
พื้นที่ทดลองในรางน้ำยาว 12 เมตร
ในการดำเนินการทดลอง มีขั้นตอน คือ
1) ปรับค่าความลาดชันของท้องรางน้ำเปิด โดยเริ่มที่ความชันท้องน้ำ
(S0) เท่ากับ 0 (S0)
2) ขังน้ำในรางจำลองเพื่อกำหนดระดับอ้างอิงตลอดทั้งราง โดยใช้ระดับ
อ้างอิง +0.000 ที่ท้องน้ำบริเวณบานประตู และปรับระดับของเครื่องมือวัด
ระดับ (point gauge) ให้เป็น 0 ที่ระดับอ้างอิง ดังนั้นค่าระดับผิวน้ำและค่า
ระดั บ ท้ อ งน้ ำ ในการทดลองจะอ้ า งอิ งจากระดับ อ้ า งอิ งที่ ก ำหนด และค่ า
อ้างอิงดังกล่าวจะต้องทำใหม่เมื่อเปลี่ยนความลาดท้องน้ำใหม่
3) วัดระดับ ท้องน้ำที่ตำแหน่งจากประตูน้ำ 0.3, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
และ 12 เมตร
4) ปล่อยน้ำตามเงื่อนไขการไหลที่ 1 โดยปรับอัตราการไหลของน้ำ (Q)
และปรับระดับยกบานประตูท้ายน้ำ (w) ตามกำหนด
5) รอประมาณ 1 ชั่วโมง หรือจนกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใน
รางน้ำ และวัดระดับผิวน้ำที่ตำแหน่งจากประตูน้ำ 0.3, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
และ 12 เมตร กรณีไม่มีขยะ โดยอ่านค่าระดับอย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อนำมา
เฉลี่ย
6) ใส่ขยะเต็มพื้นที่ระยะห่างจากประตูน้ำ 3 เมตร (25%) รอประมาณ
30 นาที หรือจนกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในรางน้ำ และวัดระดับผิว
น้ำที่ตำแหน่งจากประตูน้ำ 0.3, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 และ 12 เมตร กรณีมี
ขยะ โดยอ่านค่าระดับอย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อนำมาเฉลี่ย
7) ทำซ้ำข้อ 6) โดยเปลี่ยนปริมาณขยะเป็น 50%, 75% และ 100%
8) ทำซ้ำข้อ 1) ถึง ข้อ 7) โดยเปลี่ยนเงื่อนไขการไหลของน้ำที่ 2, 3, 4
และ 5
9) ทำซ้ำข้อ 1) ถึง ข้อ 8) โดยเปลี่ยนความลาดชันท้องน้ำ เป็น 0.0001
(S1) และ 0.0002 (S2) และ
10)ทำซ้ำข้อ 1) ถึง ข้อ 9) โดยเปลี่ยนเป็นผักตบชวา โดยในการทดลอง
1 เงื่อ นไขของการไหล จะต้อ งทดลองให้ ครบในกรณี ไม่มีขยะ และมีข ยะ
25%, 50%, 75% และ 100% เนื่องจากต้องการให้เงื่อนไขการไหลเดียวกัน
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1) การหาค่าระดับน้ำ
2) การคำนวณสัมประสิทธิ์ความขรุขระในทางน้ำเปิด (Manning’s n)
3) การวิเคราะห์ผลของวัสดุลอยน้ำต่อระดับน้ำ
4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อค่า n
การหาค่าระดับน้ำจากข้อมูลการทดลองได้วัดระดับผิวน้ำที่ระยะ 0.3,
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 และ 12 เมตรจากบานประตู พบว่าข้อมูลจากการวัดมี
ลักษณะขึ้นลง โดยทั่วไประดับผิวน้ำที่หน้าบานประตูต้องมีระดับต่ำสุดและ
ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้นไปทางเหนือน้ำ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ไหลของน้ำจริง จึงต้องลากเส้นระดับผิวน้ำใหม่โดยพิจารณาลากเส้นผิวน้ำ
ให้ มี ค วามใกล้ เคี ย งข้ อ มู ล จากการทดลอง เป็ น ตั ว แทนค่ า จากการวั ด
(observed data)
การคำนวณค่า n ซึ่งจะใช้สมการที่ (4) โดยใช้หลักการวิเคราะห์การ
ไหลเปลี่ยนแปลงน้อยวิธีขั้นตอนโดยตรง (direct step method) ซึ่งต้อง
ทดลองเปลี่ ย นค่ า n ที่ ท ำให้ ระดั บ ผิ ว น้ ำ จากการคำนวณ (computed
data) เท่ากับหรือใกล้เคีย งกับ ผิวน้ำจากการวัด (observed data) ซึ่งจะ
พิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดและค่าจากการคำนวณจากค่า
Mean Absolute Error (MAE) หากค่ า n ใด ที่ ท ำให้ ค่ า MAE น้ อ ยสุ ด
แสดงว่าค่า n เหมาะสม
การวิ เคราะห์ ผ ลของวั ส ดุ ล อยน้ ำ ต่ อ ระดั บ น้ ำ จะเปรีย บเที ย บการ
เปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้ ำ จากผลของขยะที่ ป ริ ม าณต่ า งๆ และการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำจากผลของผักตบชวาที่ปริมาณ
ต่างๆ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อค่า n สามารถ
ศึกษาโดยพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยจะศึกษาตามการ
วิเคราะห์ เป็ นกลุ่มตัวแปรไร้มิติ (dimensional parameter) ดังสมการที่
(6) และ สมการที่ (7) สำหรับ ขยะและผัก ตบชวา ตามลำดับ เพื่ อ สร้า ง
กราฟหรือ สมการความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรต่างๆ และนำผลของขยะ
และผักตบชวามาเปรียบเทียบกันเมื่อความลึกของวัสดุทั้ง 2 ที่มีค่าใกล้เคียง
กันโดยระยะจมประมาณ 8 เซ็นติเมตร

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลของขยะและผักตบชวาต่อระดับน้ำ
ในกรณีของขยะพบว่าที่ความลาดชันท้องน้ำต่างๆ และทุก ลักษณะการ
ไหลของน้ำให้ผลในลักษณะเดียวกัน ได้แสดงดังตัวอย่างในรูปที่ 6 ก) ความ
ลาดชันท้องน้ำ (S0) 0 อัตราการไหล (Q) 7.87 ลิตร/วินาที ระยะเปิดบาน
(w) 0.9 เซ็นติเมตร เมื่อพิจารณาผลของขยะต่อระดับน้ำ พบว่า ระดับผิว
น้ำในกรณีมีและไม่มีขยะสูงกว่าเส้นการไหลวิกฤติ ผิวน้ำจึงมีลักษณะเป็น
H2 เมื่อท้องน้ำไม่มีความลาดชัน และผิวน้ำจึงมีลักษณะเป็น M1 เมื่อท้อง
น้ำมีความลาดชัน โดยระดับผิวน้ำสูงสุดด้านต้นน้ำ (ระยะ 12 เมตร) และ
ระดับผิวน้ำค่อยๆ ลดลงจนระดับผิวน้ำต่ำสุดบริเวณหน้าบาน และยังพบว่า
ทุกการไหลของน้ำระดับผิวน้ำสูงขึ้นตามปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ในกรณี ข องผั ก ตบชวาพบว่า ที่ ค วามลาดชั น ท้ อ งน้ ำ ต่ า งๆ และทุ ก
ลักษณะการไหลของน้ำให้ผลในลักษณะเดียวกัน ได้แสดงดังตัวอย่างในรูปที่
6 ข) ความลาดชันท้องน้ำ (S0) 0.0001 อัตราการไหล (Q) 8.03 ลิตร/วินาที
ระยะเปิดบาน (w) 0.9 เซ็นติเมตร เมื่อพิจารณาผลของผักตบชวาต่อระดับ
น้ำ พบว่า ระดับผิวน้ำในกรณีมีและไม่มีขยะสูงกว่าเส้นการไหลวิกฤติ ผิวน้ำ
จึงมีลักษณะเป็น M1 เนื่องจากทดลองเฉพาะในกรณีท้องน้ำมีความลาดชัน
โดยระดับผิวน้ำสูงสุดด้านต้นน้ำ (ระยะ 12 เมตร) และระดับผิวน้ำค่อยๆ
ลดลงจนระดับผิวน้ำต่ำสุดบริเวณหน้าบาน และยังพบว่าทุกการไหลของน้ำ
ระดับผิวน้ำสูงขึ้นตามปริมาณผักตบชวาที่เพิ่มขึ้น
ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณขยะและผักตบชวาเพิ่มขึ้นแสดงว่าขยะ
และผั ก ตบชวาทำให้ ท างน้ ำ มี ค วามเสี ย ดทานเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งไรก็ ต ามใน
การศึก ษานี้ ได้พิจ ารณาทางน้ำ บริเวณเหนือ น้ ำของประตูระบาย ดังนั้ น
ระดั บ น้ ำ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น อาจจะเกิ ด จากผลของขยะและผั ก ตบชวาไปลด
ประสิท ธิภ าพการไหลผ่า นบานประตู ซึ่งเป็ น อี ก สาเหตุที่ทำให้ ระดับ น้ ำ
เพิ่มขึ้น
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เมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า n กับปริมาณเปอร์เซ็นต์
ของผักตบชวา (%WH) จากรูปที่ 7 ข) พบว่า ค่า n ที่ป ริมาณผักตบชวา
ต่างๆ มีความผันแปรค่อ นข้างสูง และไม่มีความสัมพัน ธ์กับความลาดชัน
ท้ อ งน้ ำ โดยค่ า n อยู่ ในช่ ว ง 0.065-0.102, 0.068-0.105, 0.069-0.108,
0.071-0.111 และ 0.074-0.113 เฉลี่ย 0.080, 0.082, 0.085, 0.088 และ
0.090 เมื่ อ ปริม าณผั ก ตบชวาเป็ น 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็ น ต์
อย่างไรก็ตามค่า n มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเปอร์เซ็นต์ของขยะเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ของขยะและผักตบชวาที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า n เพิ่มขึ้น เนื่องจากขยะและผักตบชวาเพิ่มความเสียด
ทานให้แก่ทางน้ำ อย่างไรก็ตามค่า n อาจจะมีค่าสูงกว่าปกติ ซึ่งอาจจะเป็น
เพราะรางน้ำที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มีอายุการใช้งานมานาน อาจจะมีการ
สึกกร่อนของโลหะท้องน้ำตามอายุที่อาจทำให้ค่า n มีค่ามากกว่าท้องน้ำที่
เป็นโลหะใหม่ๆ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ค่า
n ของทางน้ำที่มีขยะและผักตบชวากับทางน้ำที่ไม่มีขยะหรือผักตบชวา จึง
ไม่ส่งผลต่อการศึกษานี้

ก) ขยะ
ก) ขยะ

ข) ผักตบชวา
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า n กับปริมาณเปอร์เซ็นต์ของขยะ (%Garbage)
และผักตบชวา (%WH) ที่ความลาดชันต่างๆ

ข) ผักตบชวา
รูปที่ 6 ตัวอย่างระดับน้ำจากการทดลอง

4.2 ผลของปริมาณขยะและผักตบชวาต่อค่า n
เมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า n กับปริมาณเปอร์เซ็นต์
ของขยะ (%Garbage) จากรูปที่ 7 ก) พบว่า ค่า n ที่ปริมาณขยะต่างๆ มี
ความผันแปรค่อนข้างสูง และไม่มีความสัมพันธ์กับความลาดชันท้องน้ำ โดย
ค่า n อยู่ในช่วง 0.063-0.094, 0.066-0.097, 0.067-0.100, 0.068-0.103
และ 0.070-0.107 เฉลี่ ย 0.077, 0.080, 0.083, 0.085 และ 0.087 เมื่ อ
ปริมาณขยะเป็น 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามค่า n มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเปอร์เซ็นต์ของขยะเพิ่มขึ้น

4.3 ผลของความยาวของขยะและผักตบชวาต่อค่าสัดส่วนของค่า n กรณีมี
และไม่มีวัสดุลอยน้ำ
การศึกษาผลของความยาวของวัสดุลอยน้ำต่อค่า n ในกรณีของขยะได้
พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัดส่วนค่า n กรณีมีขยะต่อกรณีไม่มี
ขยะ (ng/n0) กับ ค่าสัดส่วนระหว่างความยาวขยะต่อ ความลึกน้ำ (Lg/y1)
ส่วนในกรณีของผักตบชวาได้พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัดส่วน
ของค่า n กรณี มีผัก ตบชวาต่อกรณี มีผักตบชวา (nwh/n0) กับ ค่าสัดส่ว น
ระหว่างความยาวของผัก ตบชวาต่อ ความลึก น้ำ (Lwh/y1) หากค่า ng/n0
และ nwh/n0 เพิ่มขึ้น แสดงว่าประสิทธิภ าพการไหลของน้ำลดลง ในทาง
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กลับกันหากค่า ng/n0 และ nwh/n0 ลดลง แสดงว่าประสิทธิภาพการไหล
ของน้ำเพิ่มขึ้ น ในขณะที่การเพิ่มขึ้ นของค่า Lg/y1 และ Lwh/y1 แสดงว่า
ปริมาณขยะหรือผักตบชวาเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษากรณีของขยะจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า ng/n0 กับค่า
Lg/y1 โดยค่า Lg/y1 อยู่ในช่วง 0-26.2 และค่า ng/n0 อยู่ในช่วง 1-1.205
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 8 ก) แสดงให้ เห็ น ว่ า ค่ า ng/n0 เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ค่ า Lg/y1
เพิ่มขึ้น โดยลักษณะการเพิ่มขึ้นเป็นเส้นโค้ง แสดงว่า ค่า ng/n0 เพิ่มขึ้นสูง
ในช่วงความยาวขยะน้อย และเมื่อความยาวขยะมากขึ้น อัตราการเพิ่มขึ้น
ลดลง ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อค่า Lg/y1 เพิ่มขึ้น จนถึงค่าหนึ่ง
จะทำให้ค่า ng/n0 คงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากค่าก่อนหน้านั้น
ผลการศึกษากรณีของผักตบชวาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า nwh/n0
กับค่า Lwh/y1 โดยค่า Lwh/y1 อยู่ในช่วง 0-25.6 และค่า nwh/n0 อยู่ในช่วง
1-1.177 ดังแสดงในรูปที่ 8 ข) แสดงให้เห็นว่า ค่า nwh/n0 เพิ่มขึ้นเมื่อค่า
Lwh/y1 เพิ่มขึ้น โดยลักษณะการเพิ่มขึ้นเป็นเส้นโค้ง แสดงว่า ค่า nwh/n0
เพิ่มขึ้นสูงในช่วงความยาวผักตบชวาน้อย และเมื่อความยาวผักตบชวามาก
ขึ้นอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อค่า Lwh/y1
เพิ่ ม ขึ้ น จนถึ งค่ า หนึ่ ง จะทำให้ ค่ า nwh/n0 คงที่ ห รื อ เปลี่ ย นแปลงเพี ย ง
เล็กน้อยจากค่าก่อนหน้านั้น
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความยาวของขยะและผักตบชวาที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ ค่า ng/n0 และค่ า nwh/n0 เพิ่ มขึ้ น เนื่ อ งจากเนื่ อ งจากขยะและ
ผักตบชวาเพิ่มความเสียดทานให้แก่ทางน้ำ
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4.4 ผลของระยะจมของขยะและผักตบชวาต่อค่าสัดส่วนของค่า n กรณีมี
และไม่มีวัสดุลอยน้ำ
การศึก ษาผลของระยะจมของวัสดุลอยน้ำต่อค่า n ในกรณีของขยะ
ลอยน้ำได้พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัดส่วนของค่า n กรณีไม่มี
ขยะต่อกรณีมีขยะ (ng/n0) กับค่าสัดส่วนระหว่างระยะจมของขยะต่อความ
ลึกน้ำ (yg/y1) ส่วนในกรณีของผักตบได้พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าสัดส่วนของค่าแมนนิ่งกรณีไม่มีผักตบชวาต่อกรณีมีผักตบชวา (nwh/nwh)
กับค่าสัดส่วนระหว่างความยาวของผักตบชวาต่อความลึกน้ำ (ywh/y1) หาก
ค่า ng/n0 หรือ nwh/n0 เพิ่มขึ้น จะแสดงว่าประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
ลดลง ในทางก ลั บ กั น ห ากค่ า ng/n0 ห รื อ nwh/n0 ลดลงแสดงว่ า
ประสิทธิภ าพการไหลของน้ำเพิ่มขึ้ น ในขณะที่ก ารเพิ่ มขึ้ นของค่า yg/y1
หรือ ywh/y1 แสดงว่าระยะจมของขยะหรือผักตบชวาเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษากรณีของขยะจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า ng/n0 กับค่า
yg/y1 โดยค่า yg/y1 อยู่ในช่วง 0.134-0.176 อย่างไรก็ตามในกรณีไม่มีขยะ
yg/y1 จะเท่ากับ 0 จึงนำมาร่วมพิจารณา และค่า ng/n0 อยู่ในช่วง 1-1.205
ดังแสดงในรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ค่า ng/n0 เพิ่มขึ้น เมื่อค่า yg/y1 เพิ่มขึ้น
และอาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นในลักษณะเอกซ์โพเนนเชียลเมื่อ yg/y1
เป็น 1 หรือกรณีขยะจมตลอดความลึก
ผลการศึกษากรณีของผักตบชวาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า nwh/n0
กับ ค่ า ywh/y1 โดยค่ า ywh/y1 อยู่ในช่ ว ง 0.132-0.172 อย่ า งไรก็ ต ามใน
กรณีไม่มีขยะ ywh/y1 จะเท่ากับ 0 จึงนำมาร่วมพิจารณา และค่า nwh/n0
อยู่ในช่วง 1-1.177 ดังแสดงในรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ค่า nwh/n0 เพิ่มขึ้น
เมื่อค่า ywh/y1 เพิ่มขึ้น และอาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นในลักษณะเอกซ์
โพเนนเชียลเมื่อ ywh/y1 เป็น 1 หรือกรณีขยะจมตลอดความลึก
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระยะจมของขยะและผักตบชวาที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ค่า ng/n0 และค่า nwh/n0 เพิ่มขึ้น เนื่องจากขยะหรือผักตบชวาที่
จมมากขึ้นจะไปขวางการไหลของน้ำมากขึ้นหรือเพิ่มความเสียดทานของ
ทางน้ำ
4.5 การเปรียบเทียบผลของขยะและผักตบชวาต่อชลศาสตร์การไหลของ
ทางน้ำเปิด

ก) ขยะ

ข) ผักตบชวา
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ng/n0 กับ Lg/y1
กรณีขยะ และ nwh/n0 กับ Lwh/y1 กรณีผกั ตบชวา

การเปรียบเทีย บผลของขยะและผัก ตบชวาที่ มีระยะจมประมาณ 8
เซ็ น ติ เ มตรต่ อ ชลศาสตร์ ก ารไหลของทางน้ ำ เปิ ด ได้ พิ จ ารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัดส่วนค่า n กรณีมีขยะต่อกรณีไม่มีขยะ (ng/n0)
กับค่าสัดส่วนระหว่างความยาวขยะต่อความลึกน้ำ (Lg/y1) ส่วนในกรณีของ
ผักตบชวาได้พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัดส่วนของค่า n กรณีมี
ผัก ตบชวาต่อกรณีมีผักตบชวา (nwh/n0) กับ ค่าสัดส่วนระหว่างความยาว
ของผักตบชวาต่อความลึกน้ำ (Lwh/y1) ดังแสดงในรูปที่ 10
เมื่ อ พิ จ ารณารูป ที่ 11 พบว่า ค่ า ng/n0 สูงกว่ า ค่า nwh/n0 แสดงว่ า
ขยะเพิ่มค่า n มากกว่าผักตบชวา โดยเฉพาะเมื่อความยาวของปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ ค่า n เพิ่ม มากกว่าผักตบชวาอย่างชัดเจน นั่นเป็นเพราะ
ขยะเป็ นวัสดุที่แ ข็งกว่า มีก ารอั ดแน่นและจมเพิ่มขึ้ นในบริเวณหน้าบาน
ประตูเมื่อมีปริมาณมากขึ้ นจึงทำให้ทางน้ำมีความเสียดทานมากกว่า เมื่อ
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ความยาวของขยะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อขยะและผักตบชวามีปริมาณน้อย ขยะไม่
มีการอัดตัวและลอยเท่ากับผักตบชวาจึงส่งผลให้ความเสียดทานที่เกิดขึ้น
ใกล้เคียงกัน

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าขยะและผักตบชวาส่งผลต่อการเพิ่มขึ้ น
ของระดับน้ำในทางน้ำเปิด ค่า n เพิ่มขึ้ นเมื่อ ปริมาณขยะและผัก ตบชวา
เพิ่มขึ้น ความยาวของปริมาณขยะและผักตบชวาส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ค่า n อย่างชัดเจน โดยมีลักษณะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อปริมาณขยะ
หรือผักตบชวาเพิ่มขึ้น ในกรณีของขยะค่า n เพิ่มขึ้นถึง 20.5 เปอร์เซ็นต์
จากกรณีไม่มีขยะ เมื่อความยาวขยะต่อความลึกน้ำ (Lg/y1) มากกว่า 20
หรื อ ปริม าณขยะเต็ ม พื้ น ที่ และในกรณี ข องผั ก ตบชวาเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 17.2
เปอร์เซ็นต์จากกรณีไม่มีผักตบชวา เมื่อความยาวผักตบชวาต่อความลึกน้ำ
(Lwh/y1) มากกว่า 20 หรือปริมาณผักตบชวาเต็มพื้นที่
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ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าระยะจมของขยะและผักตบชวาส่งผลให้
ค่า n เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ได้ทดลองระยะจมของขยะและ
ผักตบชวาต่อความลึกน้ำ (yg/y1 และ ywh/y1) ในช่วงที่แคบ 0.134-0.176
และ 0.132-0.172 สำหรับกรณีของขยะและผักตบชวา ตามลำดับ จึงทำให้
เห็นแนวโน้มยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขยะทำให้
ประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดลงมากกว่ากรณีของผักตบชวา
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า ng/n0 กับ Lg/y1 กรณีขยะ
และ nwh/n0 กับ Lwh/y1 กรณีผักตบชวา ดังรูปที่ 8 สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับค่า n ในกรณีทางน้ำที่มีขยะและผักตบชวา อย่างไรก็ตามควรพิจารณา
ค่า ระยะจมของขยะและผั ก ตบชวาต่อ ความลึ ก น้ ำ (yg/y1 และ ywh/y1)
ในช่วง 0.13-0.17

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ng/n0 กับ yg/y1 กรณีขยะที่ 25%, 50%, 75%
และ 100%

WRE21-8

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า nwh/n0 กับ ywh/y1
กรณีผกั ตบชวาที่ 25%, 50%, 75% และ 100%
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อย่ า งไรก็ ต ามการทดลองนี้ ก็ ได้ ให้ ผ ลการศึ ก ษาของการมี ข ยะและ [4] Wu, F.C., Shen, H.W., and Chou, Y.J. (1999). Variation of
ผักตบชวาปนมากับทางน้ำเปิดต่อค่า n ของทางน้ำอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมี
roughness coefficients for unsubmerged and submerged
ข้อจำกัดของการศึกษาของระยะจมของขยะและผักตบชวา และ ลักษณะ
vegetation. Journal of Hydraulic Engineering, 125(9), pp.
การไหลในทางน้ำ ดังนั้นจึ งควรจะมีการขยายการศึก ษานี้ต่อ ไปเพื่อให้ ได้
934-942.
คำตอบที่ครอบคลุมเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นสภาพจริง หรือ ใกล้เคียงที่เป็นจริง [5] สุวิภา กุศลจูง, ภานุสิทธิ์ ดวงศรี, เสรี จันทรโยธา, และ อนุรักษ์ ศรี
ตลอดจนการศึกษาสภาพจริงในสนาม และศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผลของ
อริยวัฒน์. (2560). สัมประสิทธิอ์ ัตราการไหลของฝายโอกี้ในทางน้ำที่
ขยะและผักตบชวาต่อการไหลผ่านบานประตู ซึ่งจะต้องใช้เวลาและทุนใน
มีขยะปน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22,
การศึก ษาสูง ซึ่งการศึก ษานี้จ ะเป็ นไปไม่ ได้ถ้ า ไม่ได้รับ การสนับ สนุนจาก
สงขลา, 18-20 กรกฎาคม 2560, หน้า 450-457.
แหล่งทุนต่างๆ ที่เห็นประโยชน์ และความสำคัญในปัญหาดังกล่าว
[6] Chow, V.T. (1959). Open Channel Hydraulics. The McGrawHill Companies, Inc., pp.89-347.
[7] Henderson, F.M. (1 9 66). Open Channel Flow. McMillan
Publishing Co., Inc., pp.125-162.
[8] Sturm, T.W. (2001). Open Channel Hydraulics. The
McGraw-Hill Companies, Inc., pp.97-200.
[9] เสรี จั นทรโยธา และ ชั ย พัน ธุ์ รัก วิจั ย (2556). ชลศาสตร์ก ารไหล
ในทางน้ำเปิดขั้นพื้นฐาน. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
หน้า 129-290.
[10] Rouse, H. (1978). Elementary Mechanics of Fluids. Dover
Publications, Inc., N.Y., U.S.A., pp.1-300.
รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ng/n0 กับ Lg/y1
[11] Daugherty, R.L., and Franzini, J.B. (1989). Fluid Mechanics
ในกรณีขยะ และ ค่า nwh/n0 กับ Lwh/y1 ในกรณีผกั ตบขวา
with Engineering Application, SI Metric Edition. McGraw-Hill
Book Co., N.Y., U.S.A., pp.1-800.
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การศึกษาความเหมาะสมของระยะห่างในการติดตั้งสถานีวัดน้้าฝน
Study of Suitable Distance for Rain Gauge Installation
รัชเวช หาญชูวงศ์1 ธนัท นกเอี้ยงทอง2 และ วลัยรัตน์ บุญไทย3,*
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลน้้าฝนและศึกษา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของข้อมูลน้้าฝนที่ตรวจวัดจาก
สถานีวัดน้้าฝนเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ระยะห่างของต้าแหน่งที่ตั้งสถานีวัด
น้้าฝนที่เหมาะสมได้ โดยเลือกพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ และอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาได้
ใช้วิธี Double Mass Curve เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลน้้าฝน
จากสถานีวัดน้้าฝน และได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูล
น้้าฝนที่ตรวจวัดจากสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูลน้้าฝนสะสม
รายปี ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลน้้าฝนด้วยวิธี Double
Mass Curve ของสถานีวัดน้้าฝน 10 สถานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ้าเภอตรอนและ
อ้ า เภอพิชัย จั งหวัดอุ ตรดิตถ์ พบว่า มีสถานีวัดน้้า ฝนผ่า นการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลน้้าฝน 9 สถานี และต้องมีการปรับแก้ข้อมูลน้้าฝน
1 สถานี ส้าหรับพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีสถานีวัดน้้าฝนทั้งหมด
11 สถานี ซึ่งผ่า นการตรวจสอบความน่า เชื่อ ถื อ ของข้ อ มูลน้้า ฝนทั้ง 11
สถานี ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลน้้าฝนสะสมราย
ปีในแต่ละสถานีวัดน้้าฝนเพื่อใช้วิเคราะห์ระยะทางที่เหมาะสมในการติดตั้ง
สถานี วั ด น้้ า ฝน พบว่ า พื้ น ที่ ข องอ้ า เภอตรอนและอ้ า เภอพิ ชั ย จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ และอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ระยะทางที่เหมาะสมในการ
ติดตั้งสถานีวัดน้้าฝนอยู่ในช่วง 5 ถึง 10 กิโลเมตร
ค้า ส้า คัญ: สถานีวัดน้้า ฝน, การตรวจสอบคุณภาพข้ อ มูลปริมาณน้้า ฝน,
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์, ระยะห่างของต้าแหน่งที่ตั้งสถานีวัดน้้าฝน

Abstract
This paper aims to examine the quality of rain gauge data
and study the correlation coefficient in order to analyze the
suitable distance of rain gauge installation. The study area are in
Tron and Phichai District of Uttaradit Province and Muang District
of Khon Kaen Province. In this study, Double Mass Curve method
was used to examine the reliability of rain gauge data. The
annual accumulated rainfall were used to analyze the
correlation coefficient of rain gauge data that located in the

study area. The results of the reliability of rain gauge data from
10 rain gauge stations in Tron and Pichai District of Uttaradit
Province were examined by Double Mass Curve method, 9
stations were passed and 1 station must be adjusted while the
result from all 11 rain gauge stations in Muang District of Khon
Kaen Province were passed. The analysis of the correlation
coefficient of the annual accumulated rainfall in each rain gauge
station in order to be used to analyze the suitable distance of
rain gauge installation showed the results that the suitable
distance for installing the rain gauge station is in the range of 5
to 10 kilometers for Tron and Phichai districts of Uttaradit
Province and Muang District of Khon Kaen Province.
Keywords: Rain gauge, Rain gauge quality control, Correlation
coefficient, Distance for rain gauge installation

1. บทน้า
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ภัยน้้าท่วม และ
ภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งได้สร้างความเสียหายทางด้านเกษตรกรรมเป็นอย่าง
มากและไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติได้แก่การท้า
ประกันภัยพืชผลแก่การเกษตรเนื่อ งจากภัยธรรมชาติ ความหมายของการ
ท้าประกันภัยพืชผลเนื่องจากภัยธรรมชาติ คือ การประกันภัยที่คุ้มครอง
ความเสียหายอันเกิดแก่พืชทางการเกษตร เนื่องจากน้้าท่วม ฝนแล้ง เป็น
ต้น ในการประกั นภัย พืชผลเนื่อ งจากภัยธรรมชาติ จ้ า เป็ นต้อ งใช้ข้ อมูล
ปริมาณน้้าฝน ซึ่งปริมาณน้้า ฝนได้จากการวัดปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่
ของสถานีวัดน้้าฝน โดยข้อมูลปริมาณน้้า ฝนจะถูกน้ามาใช้เพื่อก้าหนดดัชนี
สภาพอากาศที่ก่อให้เกิดน้้าท่วมหรือภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร [1] ในการที่
จะน้าข้อมูลปริมาณน้้าฝนไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อการประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตรจากภัยธรรมชาตินั้น จะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนก่อน จึงจะน้าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าดัชนี
อากาศ เพื่อท้าประกันภัยพืชผลทางการเกษตรจากภัยธรรมชาติในขั้นต่อไป
นอกจากนี้โครงข่ายสถานีวัดน้้า ฝนในพื้นที่ศึกษาจะต้องมีความหนาแน่น
เพียงพอที่จะให้ข้อมูลการตกของฝนครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
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บทความนี้ ไ ด้ ท้ า การตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ อ มู ล ปริ ม าณฝนโดยวิ ธี
Double Mass Curve ปรับแก้ข้อมูลให้น่าเชื่อ ถือและศึกษาค่าสหสัมพันธ์
(Correlation) ของข้อมูลฝนที่ตรวจวัดได้จากสถานีวัดน้้าฝนที่ตั้งอยู่ภายใน
พื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของต้าแหน่งที่ตั้งของสถานีวัดน้้า ฝน
ว่า มีความหนาแน่นเพีย งพอส้า หรับ ใช้เพื่อ การประกันภัย พืชผลจากภัย
ธรรมชาติหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากศึกษานี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการประกันภัยพืชผลเนื่องจากภัยน้้า ท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ศึก ษาได้
ต่อไป

2. พื้นที่ศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษานี้เลือกพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
และอ้ า เภอเมือ ง จั งหวัดขอนแก่ น เป็ นพื้นที่ศึก ษา เนื่อ งจากมีสถานีวัด
น้้าฝนกระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาและบริเวณข้างเคียง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่
ที่ประสบปัญหาภัยน้้าท่วมและภัยแล้งอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย
ในการศึกษาได้ใช้ข้อมูล ปริมาณน้้าฝนรายวันที่มีการจดบันทึกข้อมูล
ตั้งแต่เปิ ดสถานีจ นถึ งปี พ.ศ. 2553 ของสถานีวัดน้้า ฝนที่ตั้งอยู่ในพื้ น ที่
อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณข้างเคียงจ้านวน
10 สถานี และ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นและบริเวณข้างเคียงจ้านวน
11 สถานี ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานและ
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถานีวัดน้้าฝนที่ใช้ในการศึกษาต้องมีข้อมูลปริมาณ
น้้าฝนไม่น้อยกว่า 25 ปี ต้าแหน่งที่ตั้งสถานีวัดน้้าฝนที่ใช้ในการศึกษาซึ่งอยู่
ในพื้นที่ อ้ า เภอตรอนและอ้า เภอพิชัย จั งหวัดอุ ตรดิตถ์ และอ้ า เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นแสดงไว้ในรูปที่ 1 และ 2 ตามล้าดับ

รูปที่ 2 ต้าแหน่งที่ตงั้ ของสถานีวัดน้้าฝนที่ใช้ศึกษา
ในพื้นทีอ่ ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

3. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณน้้าฝนโดย
วิธี Double Mass Curve
ในกรณี ที่ ต้ า แหน่ ง ของเครื่ อ งมือ วัดน้้ า ฝนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจาก
ต้าแหน่งเดิมเป็นระยะทางเกินกว่า 8 กิโลเมตร ตามระยะทางในแนวราบ
หรือ 30 เมตรตามระยะทางในแนวดิ่ง หรือเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปริมาณน้้าฝนมีการเปลี่ยนแปลงไป จะท้าการตรวจสอบข้อมูลน้้าฝน
ก่อ นที่น้า ไปใช้งาน โดยวิธีที่นิยมใช้คือ การตรวจสอบข้อ มูลน้้าฝนด้วยวิธี
Double Mass Curve ซึ่งใช้ตรวจสอบความพร้อ งต้อ งกัน (Consistency)
ของข้อมูลน้้าฝนของสถานีใดสถานีหนึ่งโดยการเปรียบเทียบปริมาณน้้าฝน
สะสมรายปีหรือรายฤดูของสถานีนั้น กับค่าปริมานน้้า ฝนสะสมรายปีหรือ
รายฤดูที่เฉลี่ย มาจากสถานีรอบข้า ง [2] การตรวจสอบความถู ก ต้องของ
ข้ อ มูลน้้า ฝนด้ว ยวิธี Double Mass Curve ถ้ า ข้ อ มูลของสถานีที่ต้อ งการ
ตรวจสอบมี ค วามพร้ อ มกั บ สถานี ข้ า งเคี ย งความลาดชั น ของเส้ น กราฟ
Double Mass Curve จะต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีความลาดชัน
เปลี่ยนแปลงแสดงว่าข้อมูลที่ตรวจสอบไม่พร้องกับสถานีอื่นข้างเคียง ดั้งนั้น
จ้ า เป็ นที่จ ะต้อ งท้า การปรับ แก้ (Adjustment Factor) ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลปริมาณน้้าฝนมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การเลือกสถานีวัดน้าฝนที่ตรวจสอบและสถานีข้างเคียง

รูปที่ 1 ต้าแหน่งที่ตงั้ ของสถานีวัดน้้าฝนที่ใช้ศึกษา
ในพื้นทีอ่ ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

การเลือกสถานีวัดน้้า ฝนที่ตรวจสอบและสถานีวัดน้้าฝนข้างเคียงกับ
สถานีวัดน้้าฝนที่ตรวจสอบ 4 สถานี ท้าได้โดยการแบ่งเป็น 4 Quadrants
ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3

B

E

A
C

D

A คือ สถานีที่ตรวจสอบ
B, C, D, และ E คือสถานี
ข้างเคียงที่พิจารณา

รูปที่ 3 การเลือกสถานีวัดน้้าฝนข้างเคียงกับสถานีวัดน้้าฝนที่ตรวจสอบ
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3.2 การพล็อตกราฟ Double Mass Curve
ในการพล็อตกราฟ Double Mass Curve ให้น้าข้อมูลปริมาณน้้าฝน
สะสมรายปีของสถานีวัดน้้าฝนที่ท้าการตรวจสอบและข้อมูลปริมาณน้้าฝน
รายปี ข องสถานี ข้ า งเคี ย งเฉลี่ ย สะสม 4 สถานี มาท้ า การพล็ อ ตกราฟ
Double Mass Curve โดยก้าหนดให้แกน y เป็นปริมาณน้้าฝนสะสมรายปี
ของสถานีที่ตรวจสอบ (มิลลิเมตร) และแกน x เป็นปริมาณน้้าฝนรายปีของ
สถานีข้างเคียงเฉลี่ยสะสม 4 สถานี (มิลลิเมตร) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างกราฟ Double Mass Curve

จากรูปที่ 4 เมื่อกราฟ Double Mass Curve ของแต่ละสถานีมีความ
ชันของกราฟเปลี่ยนแปลง ในการปรับแก้ให้หาความชันของกราฟช่วงที่ 1 ที่
ยังไม่เปลี่ยนแปลงความชัน และหาความชันของกราฟช่วงที่ 2 เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความชัน น้าค่าความชันในช่วงที่ 2 ไปหารค่าความชันในช่วงที่
1 ดังแสดงในสมการที่ (1) [3]
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rank) เนื่องจากข้อมูลปริมาณน้้า ฝนอยู่ในรูปของข้อมูลในมาตรอัตรภาค
หรืออัตราส่วน (Interval or Ration scale) และข้อมูลมีการแจกแจงเป็น
แบบปกติหรือมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง [4]
ในการศึกษาได้น้าข้อมูลปริมาณน้้า ฝนรายปี (หน่วยมิลลิเมตรต่อ ปี )
จ้านวนปีที่มีการวัดปริมาณน้้าฝน (หน่วยปี) และระยะทาง (หน่วยกิโลเมตร)
ของสถานี ที่ ต รวจสอบและสถานี ข้ า งเคี ย ง มาใช้ ใ นการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนของสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่ศึกษา โดย
จัดเรียงข้อมูลปริมาณน้้าฝนของสถานีข้างเคียงให้มีข้อมูลปริมาณน้้าฝนที่มี
จ้านวนปีตรงกับสถานีที่ตรวจสอบ
การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์ (r) หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1
แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึง
การมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลย ส้าหรับการพิจารณาค่าสั ม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์โดยทั่วไปใช้เกณฑ์ดังนี้ [5]
1) 0.90 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
2) 0.70 - 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
3) 0.50 - 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
4) 0.30 - 0.50 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่้า
5) 0.00 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่้ามาก
โดยที่ค่าของ P-value ต้องไม่มากกว่า 0.05 แต่ถ้ามากกว่า 0.05 ค่า
สหสัมพันธ์จะเป็นแบบไม่มีความสัมพันธ์กัน เครื่องหมาย + หรือ - หน้า
ตัวเลขของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์โดยที่
หาก r มีเครื่องหมายเป็น + หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทาง
เดี ย วกั น (ตั ว แปรหนึ่ ง มี ค่ า สู ง อี ก ตั ว หนึ่ ง จะมี ค่ า สู ง ไปด้ ว ย) ถ้ า r มี
เครื่องหมายเป็นลบ - หมายถึง การมีความสัมพันธ์ กันไปในทิศทางตรงกัน
ข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าต่้า)

5. ผลการศึกษา
Adjustment Factor 

S1
S2

(1)

เมื่อ S1 คือ ช่วงความลาดชันสุดท้ายที่ต้องการ
S 2 คือ ช่วงความลาดชันที่ต้องการปรับแก้
เมื่อได้ค่าปรับแก้ Adjustment Factor แล้วน้าไปคูณกับปริมาณน้้าฝน
ในช่วงที่ 1 และน้าค่าที่ปรับแก้แล้วไปใช้พล็อตกราฟ Double Mass Curve
จะได้เส้นกราฟที่มีความชันที่ข้างเคียงกัน และข้อมูลปริมาณน้้าฝนที่ปรับแก้
แล้วสามารถใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่อไป

4. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนของ
สถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่ศกึ ษา
ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนของสถานีวัดน้้าฝนที่
พิ จ ารณากั บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้้ า ฝนสถานี ข้ า งเคี ย ง โดยวิ ธี ส หสั ม พั น ธ์
(Correlation) ซึ่ ง จะใช้ วิ ธี ส หสั มพั น ธ์ล้ า ดั บ ที่ ส เปี ย ร์ แ มน (Spearman's

5.1 ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณน้าฝน
ผลการตรวจสอบความน่า เชื่อ ถื อ ของข้ อ มูลปริมานน้้า ฝนรายปี ข อง
สถานี วั ด น้้ า ฝนที่ ใ ช้ ศึ ก ษาในพื้ น ที่ อ้ า เภอตรอนและอ้ า เภอพิ ชั ย จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์จ้านวน 10 สถานี ด้วยวิธี Double Mass Curve พบว่าผ่านการ
ตรวจสอบ 9 สถานี และไม่ผ่านการตรวจสอบ 1 สถานีได้แก่สถานี 59162
ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย จึงต้องมีการปรับแก้ข้อมูลก่อนน้ามาใช้ ในรูปที่ 5
และรูปที่ 6 แสดงกราฟ Double Mass Curve ของสถานี 59162 ก่อนและ
หลังปรับแก้ข้อมูลตามล้าดับ
ส้าหรับผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมานน้้า ฝนรายปี
ของสถานีวัดน้้าฝนที่ใช้ศึกษาในพื้นที่ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ้า นวน
11 สถานี ด้วยวิธี Double Mass Curve พบว่าสถานีวัดน้้าฝนซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้นที่ศึกษาผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทั้งหมด จึงไม่ต้องมีการปรับแก้
ข้อมูลก่อนน้ามาใช้
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อุตรดิตถ์ แสดงในตารางที่ 1 และในรูปที่ 7 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และช่วงระยะห่างของสถานีวัดน้้าฝน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปริมาณน้้าฝนสะสมรายปี
ของสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีที่
ตรวจสอบ
351005

รูปที่ 5 กราฟ Double Mass Curve ของสถานี 59162
ที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลปริมาณน้้าฝน

รูปที่ 6 กราฟ Double Mass Curve ของสถานี 59162
ที่มกี ารปรับแก้ขอ้ มูลแล้ว

5.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้าฝนของสถานีวัดนา้ ฝน
ในพืนที่ศึกษา
ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสะสมรายปีที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วย
วิธี Double Mass Curve ได้น้า มาศึก ษาความสัมพันธ์ข องข้ อ มูลปริมาณ
น้้ า ฝนในแต่ ล ะสถานีวัด น้้ า ฝน โดยใช้ ก ารทดสอบทางสถิ ติ ด้ว ยวิธีห าค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (r) เพี ย ร์ สั น โพรดั ค โมเมนต์ ซึ่ ง ท้ า การทดสอบ
สมมติฐานแบบทางเดียว (One-tailed) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% และน้า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) กับระยะทางระหว่างสถานีที่ท้าการตรวจสอบ
กับสถานีข้างเคียงมาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของระยะห่างในการติดตั้ง
สถานีวัดน้้าฝน

สถานี
ระยะทาง
Correlation : r
P-value : P(1)
ข้างเคียง
(กม.)
70013
6.00
0.667
0.001
351201
9.00
0.815
0.000
59162
18.80
0.036
0.445
351201
70052
7.50
0.464
0.000
59162
19.30
0.076
0.069
351005
9.00
0.815
0.000
70013
8.50
0.726
0.000
39161
59072
52.10
0.708
0.000
70221
31.80
0.486
0.007
70042
28.70
0.551
0.001
59032
59162
20.30
0.258
0.106
70042
27.20
0.380
0.020
59072
16.70
0.523
0.001
59072
70042
27.00
0.789
0.000
39161
52.10
0.708
0.000
59032
16.70
0.523
0.001
59162
70052
16.10
0.278
0.080
351201
19.30
0.076
0.069
70221
17.80
0.414
0.039
59032
20.30
0.258
0.106
351005
18.80
0.036
0.445
70052
351201
7.50
0.464
0.000
59162
16.10
0.278
0.080
70221
7.70
0.520
0.009
70042
70221
15.00
0.540
0.007
39161
28.70
0.551
0.001
59072
27.00
0.789
0.000
59032
27.20
0.380
0.020
70221
39161
31.80
0.486
0.007
70042
15.00
0.540
0.007
70052
7.70
0.520
0.009
59162
17.80
0.414
0.039
70013
351201
8.50
0.726
0.000
351005
6.00
0.667
0.001
70052
15.95
0.515
0.000
หมายเหตุ : (1) P < 0.05 คือมีความสัมพันธ์, P > 0.05 คือไม่มีความสัมพันธ์

1) ผลการศึกษาความสัมพัน ธ์ของข้อมูลปริมาณน้าฝนของสถานีวัด
น้าฝนในพืนที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนสะสมรายปีของ
สถานี วั ด น้้ า ฝนที่ ใ ช้ ศึ ก ษาในพื้ น ที่ อ้ า เภอตรอนและอ้ า เภอพิ ชั ย จั ง หวั ด
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ช่วงระยะห่าง (กม.)

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และช่วงระยะห่าง
ของสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

จากรูปที่ 7 กราฟ (Box Plot) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์กับช่วงระยะห่างของสถานีวัดน้้า ฝน ปริมาณน้้าฝนสะสมรายปี
ของอ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์แสดงให้เห็นค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เกาะกลุ่มลดตามระยะทางของแต่ล ะสถานีวัดน้้า ฝน และช่วง
ระยะทางที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้้าฝนอยู่ในช่วงระยะทาง
5 ถึง 10 กิโลเมตร เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เฉลี่ยมีค่ามากกว่า 0.6
2) ผลการศึกษาความสัมพัน ธ์ของข้อมูลปริมาณน้าฝนของสถานีวัด
น้าฝนในพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนสะสมรายปีของ
สถานีวัดน้้า ฝนที่ใช้ ศึก ษาในพื้นที่อ้ า เภอเมือ ง จั งหวัดขอนแก่น แสดงใน
ตารางที่ 2 และในรูปที่ 8 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์และช่วงระยะห่างของสถานีวัดน้้าฝน
จากรูปที่ 8 กราฟ (Box Plot) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์กับช่วงระยะทางของสถานีวัดน้้า ฝน ปริมาณน้้าฝนสะสมรายปี
ของอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นแสดงให้เห็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เกาะ
กลุ่มลดตามระยะทางของแต่ละสถานีวัดน้้าฝน และช่วงระยะทางที่เหมาะสม
ในการติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้้า ฝนอยู่ในช่วงระยะทาง 5 ถึง 10 กิโลเมตร
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เฉลี่ยมีค่ามากกว่า 0.6

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปริมาณน้้าฝนสะสมรายปี
ของสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานี
ระยะทาง
Correlation : r
P-value : P(1)
ข้างเคียง
(กม.)
14112
6.20
0.804
0.000
14350
7.10
0.310
0.510
14401
3.48
0.704
0.000
14370
6.34
0.170
0.198
14122
4.10
0.499
0.000
14062
14380
10.00
0.462
0.010
14360
8.54
0.221
0.144
14112
14350
9.12
0.338
0.034
14013
6.20
0.804
0.000
14401
7.20
0.668
0.000
14122
6.57
0.443
0.001
14340
7.80
0.457
0.005
14122
14401
7.70
0.663
0.000
14112
6.57
0.443
0.001
14013
4.10
0.499
0.000
14370
7.56
0.634
0.000
14340
14390
9.30
0.775
0.000
14350
10.50
0.490
0.003
14112
7.80
0.457
0.005
14380
11.24
0.489
0.005
14360
11.89
0.482
0.005
14350
14390
13.70
0.557
0.001
14340
10.50
0.490
0.003
14401
3.56
0.807
0.000
14112
9.12
0.338
0.034
14360
14062
8.54
0.221
0.144
14340
11.89
0.482
0.005
14380
8.70
0.684
0.000
14112
15.80
0.423
0.016
14370
14401
8.00
0.573
0.001
14013
6.34
0.170
0.198
14350
11.00
0.626
0.000
14122
7.56
0.634
0.000
14380
14390
11.70
0.695
0.000
14340
11.24
0.489
0.005
14360
8.70
0.684
0.000
14062
10.00
0.462
0.010
14390
14350
13.70
0.557
0.001
14340
9.30
0.775
0.000
14380
11.70
0.695
0.000
14401
14350
3.56
0.807
0.000
14013
3.48
0.704
0.000
14122
7.70
0.663
0.000
14370
8.00
0.573
0.001
14112
7.20
0.668
0.000
หมายเหตุ : (1) P < 0.05 คือมีความสัมพันธ์, P > 0.05 คือไม่มีความสัมพันธ์
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ระสิทธิ์สหสัมพันธ์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

สถานีที่
ตรวจสอบ
14013
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
และช่วงระยะห่างของสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในรูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์และ
ระยะทางของสถานีวัดน้้าฝนที่ใช้ศึกษาในพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ และอ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปริมาณน้้าฝนสะสมราย
ปีกับระยะทางของสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่ศึกษาอ้า เภอตรอนและอ้า เภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เส้นกราฟจะมีความชันเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้น
แต่อยู่ในระดับต่้าซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานคือยิ่งระยะทางเพิ่มมากขึ้นค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ จ ะต้ อ งลดต่้ า ลง ส่ ว นเส้ น กราฟระหว่ า งค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปริมาณน้้าฝนสะสมรายปีกับระยะทางของสถานี
วัดน้้าฝนในพื้นที่ศึกษาอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เส้นกราฟจะมีความชัน
เปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ท้าให้การตกของฝนในพื้นที่มีการกระจายของฝนไม่ทั่วทั้งพื้นที่โดยด้านหน้า
เขาจะมีปริมาณฝนมากกว่าด้านหลังเขา ประกอบกับต้าแหน่งที่ตั้งของสถานี
วัดน้้าฝนบางสถานีตั้งในพื้นที่ด้านหน้าเขา แต่บางสถานีตั้งในพื้นที่ด้านหลัง
เขาซึ่งเป็นเขตเงาฝนที่มฝี นตกน้อย ส่งผลให้ข้อมูลปริมาณน้้าฝนที่ตรวจวัดได้
ในแต่ละสถานีมีค่าแตกต่างกันและไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น ส้าหรับ
ผลการศึ ก ษาในพื้ น ที่ อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยค่ า สั ม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับระยะทางมากกว่าอ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เกาะกลุ่มลดตามระยะทางของแต่
ละสถานีวัดน้้าฝน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เช่น ลักษณะพื้นที่
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ราบท้าให้มีการกระจายของฝนสม่้าเสมอ
ทั่วทั้งพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่เป็นภูเขา ประกอบกับต้าแหน่งที่ตั้งของสถานีวัด
น้้าฝนมีระยะทางใกล้กันและตั้งอยู่ในสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบคล้ายคลึงกัน จึง
ส่งผลให้ข้อมูลปริมาณน้้าฝนที่ตรวจวัดได้ในแต่ละสถานีมีค่าแตกต่างกันน้อย
และค่อนข้างมีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น

6. สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ของการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ความเหมาะสมของระยะห่ างระหว่างสถานีวัดน้้า ฝนที่ตั้งอยู่ใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยพิ จ ารณาระยะห่ า งระหว่ า งสถานี วั ด น้้ า ฝน ซึ่ ง ท้ า ให้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าณน้้ า ฝนสะสมรายปี ข องแต่ ล ะสถานี มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า 0.6 พบว่าพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้า เภอ
พิชัย จั งหวัดอุ ตรดิตถ์ และอ้ าเภอเมือง จั งหวัดขอนแก่น ได้ระยะห่างที่
เหมาะสมในการติดตั้งสถานีวัดน้้าฝน อยู่ในช่วง 5 ถึง 10 กิโลเมตร
2) พื้ น ที่ อ้ า เภอตรอนและอ้ า เภอพิ ชั ย จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ระดับต่้ากับระยะทาง ส้าหรับพื้นที่
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
ระยะทางมากกว่า อ้าเภอตรอนและอ้า เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะ
สภาพพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสภาพพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขา ท้า ให้การตกของฝนในพื้นที่มีการกระจายของฝนไม่ทั่วทั้ง
พื้นที่ ส่ว นอ้ า เภอเมือ ง จั งหวัดขอนแก่น มีสภาพพื้นที่เป็ นที่ราบ มีก าร
กระจายของฝนสม่้าเสมอทั่วทั้งพื้นที่มากกว่า
ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรจะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความ
แตกต่างของความเหมาะสมของระยะห่างสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่ต่างๆ

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และระยะทาง
ของสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ข อขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมชลประทาน และกรม
อุตุนิยมวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ปริมาณน้้าฝนของสถานีวัดน้้าฝน
ผลการศึก ษาในพื้นที่ อ้ า เภอตรอนและอ้ า เภอพิชัย จั งหวัดอุ ตรดิต ถ์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ้าเภอ
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับระยะทาง โดยค่า เมือง จังหวัดขอนแก่น
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะกระจัดกระจ่ายในช่วงระยะทางที่ยิ่งมากขึ้น ปัจ
จัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้ น เช่น ลักษณะภูมิประเทศของอ้า เภอ
ตรอนและอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่ง

เอกสารอ้างอิง
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การสร้างแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าสำหรับน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
Rainfall-runoff modelling for flash floods
in urban areas of Ban Phai city, Khon Kaen Province
ธีรเมธ หิรัญวัฒนานนท์1 วรพงษ์ โล่หไ์ พศาลกฤช1,*
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บทคัดย่อ
น้ ำ ท่ ว มฉั บ พลั น ในพื ้น ที่ เ มื อ งเป็ น ภัย ธรรมชาติท ี ่เ กิ ด ขึ ้น บ่อ ยครั้ง
เนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่น้ำท่วมฉับพลัน มี
สาเหตุ ม าจากฝนตกหนั ก ซึ ่ ง จะเกิ ด ขึ ้ น เมื ่ อ มี ป ริ ม าณน้ ำ ฝนส่ ว นเกิ น
ไม่กี่ชั่วโมง จึงมีเวลาสั้นมากในการเตือนภัย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอย่างมาก น้ำท่วมฉับพลันในเมืองบ้านไผ่ในลุ่มน้ำ
ห้วยจิก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้ถูกนำมาศึกษา ซึ่งการศึกษานี้มี
ความท้าทายเพราะไม่มีสถานีตรวจวัดน้ำท่าในพื้นที่ศึกษา วัตถุประสงค์
หลักของการศึกษา คือ การสร้างแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า เพื่อประเมิน
ปริมาณและระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมสูงสุด การสร้างแบบจำลองโดยใช้
โปรแกรม QGIS ช่ ว ยในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ จ ากแบบจำลอง
ระดับสูงเชิงเลข, แผนที่การใช้ที่ดิน และแผนที่ลักษณะของดิน สำหรับการ
สอบเทียบแบบจำลองใช้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงถูกคำนวณ
เปลี่ย นเป็นปริมาณน้ำ ท่า สังเคราะห์ โดยที่ป ริมาณน้ำ ท่า สังเคราะห์นี้
เปรียบเทียบกับค่าประมาณปริมาณน้ำท่าที่จุดออกของลุ่มน้ำห้วยจิก ซึ่ง
ประมาณค่านี้จากโค้งปฏิบั ติการอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ผลการศึกษาพบว่า
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าสามารถคำนวณปริมาณและระยะเวลาการเกิด
น้ำท่วมสูงสุดเป็นที่ยอมรับได้ สำหรับการศึกษาเพิ่มเติม จะนำการวิเคราะห์
และการออกแบบปริมาณน้ำฝนมาร่วมสร้างแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า
คำสำคัญ: น้ำท่วมฉับพลัน, น้ำท่วมในเมือง, แบบจำลองอุทกวิทยา, QGIS,
การเตือนภัยน้ำท่วม

Abstract
Flash floods in urban areas are natural disasters that
frequently happen due to the rapid urbanization. Generally,
flash floods are caused by severe rainfall. These phenomena
usually occur within a few hours of excessive rainfall, leaving
extremely short time for warning. As a result, they can cause
loss of life and destroy properties. The flash flood event
occurred in Ban Phai city located in the Huai Jik basin during 31

August 2019 was studied. This study was a challenging task
because there was no a stream gauge in the study area. The
main objective of this study was to create a rainfall-runoff model
for estimating the flood peaks and lag time. To set up the
model, QGIS, open source software, was used to estimate model
parameters from digital elevation model, land use maps, and
soil maps. For model calibration, observed hourly rainfall data
were converted by the rainfall-runoff model to simulated runoff.
This simulated runoff was compared with the estimated runoff
at the outlet of the Huai Jik basin, which was based on operation
rule curves of the Kang La Wa reservoir. The results showed that
the rainfall-runoff model was able to simulate the flood peak
and lag time, which were considered to be acceptable. For
further studies, rainfall analysis and design will be taken into
account of rainfall-runoff modelling in order to provide several
potential flash flood scenarios. These may provide a useful
support to an early flood warning system.
Keywords: Flash flood, urban flood, hydrological model, QGIS,
flood warning

1. บทนำ
ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เมืองเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้งใน
ประเทศไทย ตั ้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น ซึ ่ ง เหตุ ก ารณ์ น ้ ำ ท่ ว มฉั บ พลัน
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มักเกิดขึ้นและประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันซ้ำซาก
ซึ่งมีความรุนแรงและรับมือได้ยาก เนื่องจากบริเวณลุ่มน้ำห้ว ยจิกมีการ
ขยายตัวของเมืองตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยจิกลดลง ทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหาย
อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2562 พายุโพดุลเคลื่อนผ่านประเทศไทย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้มีปริมาณน้ำฝนตกจำนวนมาก ซึ่งตรวจวัดได้จากหลายสถานีในพื้นที่
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เมืองบ้านไผ่และพื้นที่ใกล้เคียง จาก
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สภาวะน้ำท่วมฉับพลันดังกล่าว ข้อมูลน้ำท่าเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร
จัดการในลุ่มน้ำ เพื่อใช้ในการพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งลุ่มน้ำย่อย
ขนาดเล็กในหลายพื้นที่ยังไม่มีสถานีตรวจวัดน้ำท่า เป็นผลให้การบริหาร
จัดการในลุ่มน้ำนั้นเป็นไปด้วยความยากและท้าทาย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา [7] แบบจำลองอุทกวิทยาได้รับการพัฒนา
จากการสำรวจระยะไกล (Remote sensing: RS) และระบบสารสนเทศ
ทางภู มิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) โดยทั่ว ไป RS
ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่กับแบบจำลองอุทกวิทยา เช่น ระดับความสูง, การใช้ที่ดิน
ชนิดของดิน เป็นต้น ส่วนการใช้ GIS ใช้จัดเก็บฐานข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการประยุกต์ใช้ RS และ GIS สามารถเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพในการจั ดเก็ บ ฐานข้อ มูล และวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ทำให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้แบบจำลองอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ
ภัยพิบัติน้ำท่วมและภัยแล้งได้แม่นยำมากขึ้น [2], [6], [8], [9]
แ บ บ จ ำ ล อ ง HEC-HMS (Hydrologic Engineering CenterHydrologic Modelling System) พั ฒ นาโดยคณะวิ ศ วกรของกองทั พ
สหรัฐอเมริกา [5] เป็นแบบจำลองที่มีการใช้อย่างมากมายทั่วโลก และมีการ
ทดสอบเพื่อจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย
(เช่น ลุ่มน้ำ Kävlinge ในประเทศสวีเดน และลุ่มน้ำ Kankai ในประเทศ
เนปาล, ลุ่มน้ำ Malingon ในประเทศฟิลิปปินส์) [6], [12]
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า โดยใช้
แบบจำลอง HEC-HMS เพื่อประมาณปริมาณน้ำท่วมและระยะเวลาการเกิด
น้ำท่วมสูงสุดในลุ่มน้ำห้วยจิก ซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัดน้ำท่า และเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองน้ำท่วม ซึ่งจะนำไปส่งแนวทางการ
ป้องกันและเตือนภัยน้ำท่วมต่อไป
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อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง ก่ อ สร้ า งและบริ ห ารจั ด การโ ดยกรมชลป ระ ทา น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่ง
น้ ำ ดิ บ สำหรั บ การประปา อ.บ้ า นไผ่ จ.ขอนแก่ น เริ ่ ม ก่ อ สร้ า งตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 พื้นที่รับน้ำ 3,796 ตร.กม. ความจุที่
ระดับเก็บกัก 45.78 ล้าน ลบ.ม.

3. วิธีการศึกษา
3.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงรวบรวมจากโครงการจัดหาเครือข่าย
สถานีฝนอัตโนมัติ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูลจาก
สถานี ว ั ด น้ ำ ฝนทั ้ ง หมด 13 สถานี ซึ ่ ง ได้ ร ั บ การตรวจสอบจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ สถานี อบต.หินตั้ ง (HT), สถานี อบต.โนนพะยอม
(NP), สถานี อบต.บ้ า นแท่ น (BT), สถานี อบต.นางาม (NN), สถานี
อบต.สระแก้ ว (SK), สถานี อบต.บ้ า นใหม่ น าเพี ย ง (BMNP), สถานี
ทต.บ้า นโคก (BK), สถานี อบต.โคกสำราญ (KS), สถานี อบต.แวงน้อ ย
(WN), สถานี อบต.บ้ า นเม็ ง (DM) ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น และ สถานี
อบต.สระพัง (SP), สถานี อบต.หนองตูม (NT), สถานี อบต.ห้วยไร่ (HR) ใน
จังหวัดชัยภูมิ ที่อยู่ในและพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า
ดังแสดงในรูปที่ 1

2. พื้นที่ศึกษา
ลุ ่ ม น้ ำ ห้ ว ยจิ ก เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของพื ้น ที ่ร ั บ น้ำ อ่ า งเก็ บ น้ ำ แก่งละว้ า
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 15º 38′ และ 16º 24′ และ
ลองจิจูด 102º 05′ และ 102º 57′ ครอบคลุมพื้นที่ 23.09 ตร.กม. พื้นที่
ส่ว นใหญ่เป็นเขตเมือ ง ประกอบด้ว ย หน่ว ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ,
บริ ษ ั ท /ห้ า ง/ร้ า น, สถานศึ ก ษา, ศาสนสถาน, ที ่ พ ั ก อาศัย รวมทั ้งถนน
มิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่า น ดินบริเวณลุ่มน้ำ
มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย ระดับความสู ง
อยู่ระหว่าง 249 ม. ถึง 161 ม. เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ลำ
น้ำในห้วยจิกไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ความ
ยาวของลำน้ำประมาณ 34 กม. ลุ่มน้ำห้วยจิกมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,304 มม. (พ.ศ. 2545-2554) ซึ่งลุ่มน้ำห้วยจิกถูก
เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากเป็นลุ่มน้ำขนาดเล็กอยู่ ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่
เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง ยังไม่มีการศึกษาในพื้นที่นี้ อีกทั้งยัง
ไม่มีสถานีตรวจวัดน้ำท่าในลำน้ำ ซึ่งการศึกษานี้ใช้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำ
ไหลเข้า อ่างเก็บน้ำแก่งละว้ารายวัน ดังนั้นลุ่มน้ำนี้อาจเป็นกรณีศึกษา
สำหรับการจำลองน้ำฝน-น้ำท่าสำหรับลุ่มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่รับน้ำของ
อ่างเก็บน้ำ
WRE23-2
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ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแก่งละว้ารายวันได้จาก
กรมชลประทาน เปรียบเทียบกับค่าประมาณปริมาณน้ำท่าที่จุดออกของ
ลุ่มน้ำห้วยจิก ซึ่งประมาณค่า นี้จากโค้งปฏิบัติการอ่า งเก็บ น้ำแก่งละว้า
ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า ได้แก่ แบบจำลองระดับ
ความสูงเชิงเลข (DEM) ที่มีความละเอีย ด 30 ม. จากกรมชลประทาน,
แผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 และแผนที่ลักษณะของดิน พ.ศ. 2552 จาก
กรมพัฒนาที่ดิน
3.2 การวิเคราะห์และการเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่ก่อนการประยุกต์ใช้
ก่อนการประยุกต์ใช้แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า การประมวลผลข้อมูล
อนุก รมเวลาและเชิงพื้นที่ได้ดำเนินการโดยระบบข้อ มูลทางภูมิศาสตร์
Quantum (QGIS) และขั้นตอนการศึกษาแสดงดังรูปที่ 2
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3.3 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง HEC-HMS
แบบจำลอง HEC-HMS เป็นแบบจำลองทางกายภาพซึ่งสามารถนำมา
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนและน้ำท่า โดยอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่ในการ
สร้า งแบบจำลอง สำหรับ การสังเคราะห์น้ำ ท่า แบบจำลองจะมีรู ป การ
ประมวลผลเชิงพื้นที่แบบ Semi-distributed model
แบบจำลอง HEC-HMS สามารถคำนวณปริ ม าณน้ ำ ท่ า โดยใช้
ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ในการสร้ า งน้ ำ ท่ า ได้ แ ก่ วิ ธ ี ก ารสู ญ เสี ย (Loss
method), วิธ ีก ารเปลี่ ย นแปลงของปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน (Transform
method) และวิ ธ ี ก ารเคลื ่ อ นตั ว ของน้ ำ ท่ ว ม (Routing method) จาก
ปริมาณน้ำฝน
3.3.1 วิธีการสูญเสีย
ในการศึกษานี้ใช้ วิธี SCS curve number loss ในการกำหนดอัตรา
การสูญเสียทางอุทกวิทยา ในการคำนวณพารามิเตอร์ได้จากการใช้ที่ดิน
และกลุ่มดินอุทกวิทยา โดยค่า CN ได้คำนวณตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2
อยู่ในช่วง 35 ถึง 100 ซึ่งวิธีนี้สามารถแสดงสมการได้ดังต่อไปนี้ [4]:
( P − I a )2

Q=

(1)

P − Ia + S

(2)

I a = 0.2 S
S=

เมื่อ
รูปที่ 2 แผนผังขัน้ ตอนการศึกษา

ข้อมูลช่วงเวลาเป็นข้อมูลตรวจวัด ปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงที่รวบรวม
จากสถานีวัด น้ำฝน 13 แห่ง ข้อ มูลที่หายไปบางส่ว นถู กเติมด้วยข้อมูล
ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนรายวันเฉลี่ยจากสถานีใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีสถานี
วัดน้ำฝนในแต่ละลุ่มน้ำย่อย โดยข้อมูลปริมาณน้ ำฝนประเมินโดยใช้ว ิธี
Inverse Distance Weight (IDW) ในโปรแกรม QGIS
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูล DEM, แผนที่การ
ใช้ที่ดิน และแผนที่ลักษณะของดิน ซึ่งข้อมูล DEM ได้รับการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่โดยโปรแกรม QGIS เพื่อคำนวณลักษณะกายภาพของพื้นที่รับน้ำอ่าง
เก็บ น้ำ แก่งละว้า โดยแบ่งย่อ ยเป็น 111 ลุ่มน้ำ ย่อ ย แต่ละลุ่มน้ำ ย่อ ย
เชื่อ มโยงกันด้ว ยการกำหนดเส้นทาง 65 เส้นทางเป็นตัว แทนของส่ว น
ตามยาวของช่องทางหลัก จากนั้นสร้างลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำย่อย
ได้แก่ เครือข่ายลำน้ำ, ความลาดชันของลำน้ำ, ขอบเขตของลุ่มน้ำย่อยและ
ความลาดชันของลุ่มน้ำ
นอกจากนี้ค่า Runoff curve number (CN) ได้คำนวณเชิงพื้นที่ตาม
แผนที่การใช้ที่ดินและกลุ่มดินอุทกวิทยา ซึ่งดินของพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำ
แก่งละว้าถูกจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มดินอุทกวิทยาตามอัตราการแทรกซึม
และลักษณะอื่นๆ ในการคำนวณค่า CN จะนำแผนที่การใช้ที่ดินและกลุ่ม
ดินอุทกวิทยารวมเข้าด้วยกัน จะได้ค่าเฉลี่ย CN เป็นตัวแทนของลุ่มน้ำย่อย
ซึ่งการวิเคราะห์และการเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่ ใช้ลักษณะทางกายภาพและ
ข้อมูลค่าเฉลี่ย CN ในการประเมินพารามิเตอร์ทางอุทกวิทยาของพื้นที่รับ
น้ำอ่างเก็บน้ำแก่งละว้าในการสร้างแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า

(3)

25400
− 254
CN

คือ ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินหรือปริมาณน้ำท่าจริง (มม.)
P
คือ ปริมาณฝนสะสม (มม.)
I a คือ
การสูญเสียเริ่มต้น (มม.)
คือ ศักยภาพการเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำสูงสุด
S
Q

3.3.2 วิธีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน
ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ ว ิ ธ ี SCS unit hydrograph โดยมี ข ้ อ มู ล นำเข้ า
แบบจำลองเพียงค่าเดียว คื อ ระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมสูงสุด (Lag time)
ซึ่งวิธีนี้สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ [4]:
Tlag =0.6Tc
(4)
Tc = 0.0195 L0.77  S −0.385

เมื่อ

Tlag

Tc
L
S

(5)

คือ ระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมสูงสุด (นาที)
คือ ระยะเวลาน้ำไหลรวม (นาที)
คือ ความยาวของลำน้ำ (ม.)
คือ ค่าเฉลี่ยความลาดชันของลำน้ำ (ม./ม.)

3.3.3 วิธีการเคลื่อนตัวของน้ำท่วม
ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ วิ ธ ี ก ารเคลื ่ อ นตั ว ของน้ ำ ท่ ว ม 2 วิ ธี คื อ วิ ธี
Muskingum routing และวิธี Lag routing โดยวิธี Muskingum routing
เป็นแบบจำลองระบบที่พัฒนาโดย McCarthy [11] เหมาะสำหรับพื้นที่ที่
ลาดชันไม่มาก เช่น พื้นที่เขตเมือง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในลุ่มน้ำที่มี
สถานีตรวจวัดและไม่มีสถานีตรวจวัด และวิธี Lag routing ใช้สำหรับพื้นที่
ที่มีความชัน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เนื่องจากมีค่าพารามิเตอร์เพียงค่าเดียว [9]
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สำหรับ การประยุก ต์ ใช้ ว ิธี Muskingum routing ในการศึก ษานี้ไ ด้
กำหนดค่า น้ำ หนัก ไร้มิ ติ (X) ในแบบจำลองเท่า กับ 0.2 เนื่อ งจากเป็ น
ค่าเฉลี่ยของลำน้ำธรรมชาติ [4] ส่วนตัวแปรซึ่งเกี่ยวกับระยะเวลาเดินทาง
ของคลื่นน้ำท่วมหรือค่าพารามิเตอร์ K ได้มาจากการสอบเทียบกับข้อมูล
ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแก่งละว้าในแบบจำลอง HEC-HMS
3.4 การสอบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง
การสอบเทีย บและการประเมินประสิทธิภ าพแบบจำลองเป็นสิ่งที่
จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่ามีความน่าเชื่อถือสำหรับการ
จำลองปริมาณน้ำท่าและส่วนประกอบ ค่าพารามิเตอร์สำหรับวิธีอุทกวิทยา
แต่ละค่าที่นำเข้าแบบจำลอง บางค่า พารามิเตอร์คำนวณจากลักษณะทาง
กายภาพของลุ่มน้ำและลำน้ำ แต่บางค่าพารามิเตอร์ประเมินโดยวิธี Trialand-error หรือวิธี Optimization techniques เนื่องจากขาดเกณฑ์การ
วั ด ในการศึ ก ษานี้ ค ่ า พารามิ เ ตอร์ แ ต่ ล ะลุ ่ ม น้ ำ ย่ อ ย ได้ แ ก่ ค่ า Initial
abstraction, ค่ า CN, ค่ า Impervious areas และ ค่ า Lag time ได้ รั บ
การประเมินและคำนวณจากลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำและลำน้ำ ซึ่ง
ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ได้มีการปรับแก้ในกระบวนการสอบเทียบด้วย ส่วนวิธี
Muskingum routing ค่า X กำหนดเป็น 0.2 [4] และค่า K ได้ถูกปรับแก้
เพื่อให้ได้ค่าเหมาะสมที่สุดระหว่างการจำลองและกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า
ตรวจวัด โดยในการศึกษานี้เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ได้รับเลือกสำหรับการตรวจสอบ
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า
การสอบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองของข้อ มูล
ปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงจะถูกแปลงโดยแบบจำลอง เป็นกราฟหนึ่งหน่วย
น้ำท่า ซึ่งประสิทธิภาพของแบบจำลองจะถูกประเมินโดยการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจากแบบจำลองและค่าตรวจวัดปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่ า งเก็ บ น้ ำ แก่ง ละว้า รายวั น ซึ ่ ง ในการศึ ก ษานี ้ใ ช้ 3 วิ ธ ี คื อ ค่ า NSE,
ค่า PBIAS และค่า RSR [8], [10], [12] ซึ่งแสดงสมการได้ดังนี้:
 n
2
  Qobs −Qsim 
 i =1

NSE =1− 

n
2
 Q

obs −Qobs 

 i =1


(

)
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)

(7)
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Q obs

Qsim

คือ
คือ

ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำท่าตรวจวัดทั้งหมด
ค่าปริมาณน้ำท่าจากแบบจำลอง

เกณฑ์ทางสถิติเหล่านี้ใช้ในการประเมินความแม่นยำของการจำลอง
ทางอุทกวิทยา โดยการเปรียบเทียบค่าจากแบบจำลองและค่าตรวจวัด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางที่มีอยู่และการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง
[8] ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง [8]
ระดับ

เกณฑ์ทางสถิติ
NSE

PBIAS (%)

RSR

ดีมาก

0.75<NSE<1.00

PBIAS<±10

0.00<RSR<0.50

ดี

0.65<NSE<0.75

±10<PBIAS<±15

0.50<RSR<0.60

ปานกลาง

0.50<NSE<0.65

±15<PBIAS<±25

0.60<RSR<0.70

พอใช้

NSE<0.50

PBIAS>±25

RSR>0.70

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
4.1 การสอบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง
การประยุกต์ใช้แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของข้อมูล การเลือ กวิธีการและความถูก ต้อ งของกระบวนการ
สอบเทียบและการตรวจสอบความถูกต้อง ในปัจจุบันการศึกษาแบบจำลอง
HEC-HMS สามารถสอบเทียบจำลองตามเหตุการณ์ได้ การศึก ษาครั้งนี้
ออกแบบเพื่อพัฒนาวิธีการสร้างแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าที่สามารถนำไปใช้
แทนในพื้นที่ที่มีสถานีตรวจวัดน้ำท่าและไม่มีสถานีตรวจวัดน้ำท่าในลุ่มน้ำได้
ดังนั้นการศึกษานี้จึงรวมวิธีการที่ง่ายและเป็นที่รู้จักกันดี คือ วิธี SCS-CN,
วิธี SCS UH, วิธี Muskingum routing และวิธี Lag routing สำหรับการ
จำลองน้ำท่วม โดยการศึกษานี้มีเพียงค่าพารามิเตอร์ K เท่านั้นที่ได้รบั การ
สอบเทียบ โดยแต่ละลำน้ำมีค่าไม่เท่ากัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความยาวของ
ลำน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ และค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ถูกประเมินจากลักษณะทาง
กายภาพของลุ่มน้ำ
การสอบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า
ใช้อ่างเก็บน้ำแก่งละว้าเป็นจุดออก โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่ า งเก็บ น้ ำ แก่ ง ละว้ า คำนวณเปลี ่ย นเป็น ปริ มาณน้ำ ท่า สั งเคราะห์ ซึ่ ง
ประมาณค่านี้จากโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ในการสอบเทียบ
เหตุการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ.2562

(9)
เมื่อ

i

n

Qobs

คือ
คือ
คือ

ลำดับที่ของข้อมูล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
ค่าปริมาณน้ำท่าตรวจวัด
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รูปที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณน้ำท่าตรวจวัดและปริมาณน้ำท่าสังเคราะห์ในการ
สอบเทียบที ่จุ ดออกอ่า งเก็ บน้ ำแก่ งละว้ า เหตุ ก ารณ์น ้ำ ท่ว มระหว่ างวั นที่ 23
สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562

โดยรูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ำท่าตรวจวัดและปริมาณ
น้ำท่าสังเคราะห์ เหตุการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เส้นประแสดงถึงค่าปริมาณน้ำท่าตรวจวัดและ
เส้นทึบแสดงถึงค่าปริมาณน้ำท่าสังเคราะห์ จากรูปแสดงให้เห็นว่า กราฟ
หนึ่งหน่วยน้ำท่าสังเคราะห์ อยู่ใกล้เคียงกับกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าตรวจวัด
โดยปริมาณน้ำ ท่า ตรวจวัด และระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมสูงสุด 447.7
ลบ.ม./วินาที, วันที่ 31 ส.ค. 62 เวลา 12.00 น. ตามลำดับ และปริมาณ
น้ำท่าสังเคราะห์และระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมสูงสุด 475.3 ลบ.ม./วินาที,
วั น ที ่ 31 ส.ค. 62 เวลา 15.30 น. ตามลำดั บ ดั ง แสดงในตารางที ่ 2
นอกจากนี้การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองถูกคำนวณโดย ค่า NSE,
ค่า PBIAS และค่า RSR พบว่าดัชนีบ่งชี้ค่า NSE 0.83, ค่า PBIAS 3.86 %
และค่า RSR 0.41 โดยค่า สูงสุดของแบบจำลองสูงกว่า ค่า สูงสุดของค่ า
ตรวจวั ด เล็ ก น้ อ ย ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางที ่ ม ี อ ยู ่ แ ละการประเมิ น
ประสิทธิภาพของแบบจำลอง [8] ให้การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง
อยู่ในระดับดีมาก
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รูปที่ 4 ลำน้ำสาขา 2 ลำน้ำที่มาบรรจบกันบริเวณขอบเขตด้านท้ายน้ำ พื้นที่เมือง
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จากแบบจำลอง HEC-HMS ได้แสดงผลลัพธ์วิธีน้ำฝน-น้ำท่าในแต่ละ
ลุ่มน้ำย่อย ในเหตุการณ์วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ.2562 ที่ได้มีการสอบเทียบและประเมินประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ผลการจำลองปริมาณน้ำท่าสังเคราะห์สูงสุดที่จุดออก ของลุ่มน้ำ
B1 และ B2 อยู่ที่ 16.8 และ 36.3 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่
5 และ 6 ทั้งนี้ในพื้นที่การศึกษาไม่มีสถานีตรวจวัดน้ำท่า จึงไม่มีค่าปริมาณ
น้ำท่าตรวจวัดในการสอบเทียบ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษานี้
เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถแปลงปริมาณน้ำฝนเป็นปริมาณน้ำท่าสังเคราะห์ได้

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณน้ำท่าสูงสุดและระยะเวลาการเกิด น้ำท่วม
สูงสุดที่จุดออกของอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า
ปริมาณน้ำท่า

ปริมาณน้ำท่าสูงสุด
(ลบ.ม./วินาที)

ระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมสูงสุด

ค่าตรวจวัด

447.7

31 ส.ค. 2562 เวลา 12.00 น.

ค่าสังเคราะห์

475.3

31 ส.ค. 2562 เวลา 15.30 น.

รู ป ที ่ 5 ปริ ม าณน้ ำ ท่ า สั ง เคราะห์ จ ากปริ ม าณน้ ำ ฝนที ่ จ ุ ด ออกของลุ ่ ม น้ ำ B1
เหตุการณ์จำลองน้ำท่วมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ.2562

4.2 การจำลองปริมาณน้ำท่าสังเคราะห์ในลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีตรวจวัดน้ำท่า
การศึกษาครั้งนี้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณพื้นที่เมืองบ้านไผ่
จ.ขอนแก่น ซึ่งมีลำน้ำหลักไหลผ่านในพื้นที่จำนวน 2 ลำน้ำ ไหลมาบรรจบ
กันที่อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า คือ ลำน้ำห้วยจิก ซึ่งขอบเขตพื้นที่ ศึกษาแบ่ง
ลุ่มน้ำย่อยได้ 17 ลุ่มน้ำย่อย โดยการศึกษานี้กำหนดลุ่มน้ำย่อยที่ลำน้ำทั้ง 2
บรรจบกันเป็นขอบเขตด้านท้ายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 4
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เอกสารอ้างอิง

รู ป ที ่ 6 ปริ ม าณน้ ำ ท่ า สั ง เคราะห์ จ ากปริ ม าณน้ ำ ฝนที ่ จ ุ ด ออกของลุ ่ ม น้ ำ B2
เหตุการณ์จำลองน้ำท่วมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ.2562

4. สรุป
การศึก ษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแบบจำลองน้ำ ฝน-น้ำ ท่า เพื่อ
ประเมิ น ปริม าณและระยะเวลาการเกิ ด น้ ำ ท่ว มสูง สุ ด จากแบบจำลอง
HEC-HMS ในพื้นที่เมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม QGIS ช่วยใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์จากแบบจำลองระดับ ความสูงเชิงเลข, แผนที่
การใช้ ท ี ่ ด ิ น และแผนที่ ล ั ก ษณะของดิ น ในการประเมิ น ลั ก ษณะทาง
อุ ท กวิ ท ยาและค่ า เริ ่ ม ต้ น เพื ่ อ การสอบเที ย บแบบจำลอง สำหรั บ การ
สอบเทียบแบบจำลองใช้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงถูกคำนวณ
เปลี ่ ย นเป็ น ปริ ม าณน้ ำ ท่ า สั ง เคราะห์ โดยที ่ ป ริ ม าณน้ ำ ท่ า สั ง เคราะห์
เปรียบเทียบกับค่าประมาณปริมาณน้ำท่าที่จุดออกของลุ่ มน้ำห้วยจิก ซึ่ง
ประมาณค่านี้จากโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ผลการศึกษาพบว่า
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าสามารถคำนวณปริมาณและระยะเวลาการเกิดน้ำ
ท่วมสูงสุดเป็นที่ยอมรับ ได้ การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองอยู่ใน
ระดับดีมาก และการจำลองปริมาณน้ำท่าสังเคราะห์ในลุ่มน้ำ ในพื้นที่เมือง
บ้า นไผ่ จ.ขอนแก่น มีป ริมาณน้ำ ท่า สังเคราะห์สูงสุด 16.8 และ 36.3
ลบ.ม./วินาที ดังนั้นวิธีการที่นำเสนอในบทความนี้จะเป็นเครื่อ งมือ ที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับการปริมาณน้ำท่วมสูงสุดทั้งในพื้นที่ที่มีและไม่มีสถานี
ตรวจวัดน้ำ ท่า สำหรับ การศึก ษาเพิ่มเติม ควรมี ก ารวิเคราะห์แ ละการ
ออกแบบปริมาณน้ำฝนมาร่ว มสร้า งแบบจำลองน้ำ ฝน-น้ำท่า ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการสนับสนุนระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า และประยุกต์ใช้
ร่วมกับแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ เพื่อสร้างแผนที่ภัยพิบัติน้ำท่วมต่อไป
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การศึกษาดัชนี CSI ที่ทำให้เกิดฝนพาความร้อน (Convective rain)
สำหรับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน
Development of CSI index of convective rain for flash flood warning.
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บทคัดย่อ
น้ำท่วมฉับพลัน คือภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะฝนตกหรือ
หลังฝนตก สาเหตุจากมีปริมาณความเข้มฝนมากตกเกินขีดความสามารถ
ของการรองรับ น้ำหรือ ระบายน้ำของพื้นที่ . พื้ นที่ส่วนใหญ่ ที่เกิดน้ำ ท่ว ม
ฉับ พลันมักเป็นพื้นที่ลาดชันสูง อยู่บ ริเวณต้นน้ำหรือเชิงเขา รวมถึงพื้นที่
เมื อ งใหญ่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น อย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้
ระบบระบายน้ำเดิมไม่เพียงพอกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันส่งผลให้ความสามารถ
การระบายน้ำลดลง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่ฝนจะตกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฝนพาความร้ อ น (Convective rain) จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ท้ า ยและเป็ น
ประโยชน์ ดังนั้นการศึกษานี้ได้นำค่า CAPE และ CIN ที่เป็นพารามิเตอร์
หลั ก ต่ อ การเกิ ด ฝน convective ของฝนคาดการณ์ รายชั่ ว โมงจาก
แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ WRF-ROMS มา
วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์เพื่อทำเป็นดัชนีความเสี่ยงการเกิดพายุฝนพา
ความร้อนในพื้นที่ หรือ Convective Storm Index (CSI) และได้ทำการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนและเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันใน
อดีต จากผลการศึกษาพบว่า CSI index ที่มีค่าเกณฑ์สูงสามารถเตือนฝน
convective ล่วงหน้าได้ และเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ปริมาณฝน
วิกฤต ทำให้สามารถเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน และสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงได้
คำสำคัญ: น้ำท่วมฉับพลัน, ฝนพาความร้อน (Convective rain), CAPE,
SIN, WRF-ROMS

Abstract
A flash flood is a rapid flooding that occurs suddenly when
it rains or after rain, due to the amount of rain intensity
exceeding the capacity of the catchment or drainage system.
Mostly, flash flood often occurs in steep terrain at upstream or
foothill slope, also urban areas where have the high land-use
changes. Especially nowadays, the rise of building and
infrastructure that affects the exiting drainage system

insufficient for current land use, which is the main reason for
the ability of the drainage to be less. Therefore, the predicting
rainy events, especially convective rain, is a challenge and a
very useful one. In this study, CAPE and CIN values, which are
the main parameters for convective rainfall of the hourly
predicted rain from WRF-ROMS model, are used to analyze the
correlation and calculate the convectional rainfall risk index
(CSI). Also, the correlation between rainfall and flash flood
events was analyzed. The result indicates that the high value
of the index is effective for convectional rain warning. The
index could then be applied to the Flash flood warning and
decision support for the water management in accordance
with the critical rainfall threshold.
Keywords: Flash flood, Convectional Rain, CAPE, SIN, WRFROMS

1. คำนำ
การเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นเวลานาน
หรือน้ำท่วมฉับพลันที่ท่วมบนผิวดินบนที่สูงแล้วไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว
ล้วนมีสาเหตุมาจากปริมาณฝน ซึ่งในแต่ละรูปแแบบฝนทั้งฝนที่เกิดจากช่วง
พ ายุ ที่ มี ร ะยะเวลาการตกยาวนานเป็ นวั น หรื อ ฝนพ าความร้ อ น
(convective rain) ที่มีระยะเวลาการตกไม่นาน อีกทั้งไม่สามารถคาดเดา
ล่วงหน้าได้ ส่งผลทำให้เกิดลักษณะน้ำท่วมที่แต่กต่างกัน ซึ่งขึ้นกับลักษณะ
ทางกายภาพ และความสามารถในการรองรับและระบายน้ำของพื้นที่
การศึกษาการเกิดฝน convective ร่วมกับการการศึกษาปริมาณฝนที่
อาจทำให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลันในแต่ลักษะของพื้นที่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
โดยก่อ นหน้านี้ สถาบั นสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ
สสน. ได้จัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมพื้นที่
ทั้ ง ประเทศ [1] โดยการใช้ ข้ อ มู ล พยากรณ์ ฝ นสะสม 24 ชั่ ว โมงจาก
แบบจำลองคาดการณ์ฝนระยะสั้นแบบคู่ควบ (WRF-ROMS) ที่สนน. ได้
พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 [2] ร่วมกับดัชนี FFPI และเกณฑ์การเกิดน้ำ
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ท่วมฉับพลันในการเตือนภัยได้ล่วงหน้า โดยฝนสะสม 24 ชั่วโมงจะช่วยลด
ความไม่ แ น่ น อนของเวลาการเกิ ด น้ ำ ท่ ว มแต่ ยั งให้ ข้ อ มู ล ที่ เพี ย งพอใน
ภาพรวมว่าฝนจะตกที่ไหน โดยข้อมูลนี้ไม่ได้รวมถึงสภาพอากาศที่ก่อให้เกิด
ฝนตก น้ำท่วมฉับพลันเป็นการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและโดยทั่วไปเกิดจาก
พายุ ฝ นในพื้ น ที่ (Convective storm) ที่ มั ก จะไม่ เห็ น สั ญ ญาณเตื อ น
ล่วงหน้าใด ๆ ว่าจะมีพายุฝนเกิดขึ้น การใช้ดัชนี CSI จึงเป็นการพยายาม
เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพายุฝนในพื้นที่แบบ Convective storm
โดยค่าดัชนีสูงแทนค่าที่ทำให้มีโอกาสเกิดพายุฝนได้สูงกว่าค่าน้อย โดยผล
พยากรณ์ ดั ช นี CSI จะได้ จ ากแบบจำลองอากาศ WRF-ROMS ซึ่ ง ใช้
พารามิเตอร์ Convective Available Potential Energy (CAPE) ร่วมกับ
Convective INhibition (CIN) ผ่านการคำนวณด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสม
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(2524-2553) [3] อยู่ที่ประมาณ 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิประเทศและ
ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปีของพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำตะคลองดังแสดงในรูปที่ 1

2. ขอบเขตการศึกษา
ทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า CAPE และค่า CIN ที่ได้จาก
แบบจำลองคาดการณ์ฝนระยะสั้นแบบคู่ควบ (WRF-ROMS) เพื่อจัดทำดัชนี
CSI index ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระเทศไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ นำมา
ประยุกต์ใช้เป็นปัจจัยหนึ่งเพิ่มเติมสำหรับระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำ
ท่วมฉับพลันเดิม ซึ่งมักเกิดจากฝน convective rain นำมาพิจารณาร่วมกับ
ศั ก ยภาพการเกิ ด น้ ำ ท่ ว มฉั บ พลั น (Flash Flood Potential Index หรื อ
FFPI) และปริมาณฝนคาดการIณ์สะสมล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ซึ่ง การศึกษานี้
เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูความสัมพันธ์ของค่าดัชนี CSI ค่า FFPI และค่า
ปริมาณฝนที่ตก ณ.เวลาเดียวกันที่ทำให้เกิดหรืออาจไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
โดยสนใจเหตุการณ์ฝนตกหนักใน 3 พื้นที่ได้แก่ 1) ตำบลพญาเย็น อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำตะ
คลอง เกิดฝนตกหนัก และมีเหตุก ารณ์ น้ำท่วมฉับ พลันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2559 2) อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำย่อยแม่ต่ำ และลุ่มน้ำย่อยแม่วังตอนล่าง เกิด
ฝนตกหนัก และมีเหตุก ารณ์น้ำท่วมฉั บพลัน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 3) พื้นที่ก รุงเทพและปริมณฑลที่มีศักยภาพและปั จจั ยต่าง ๆ
ส่งผลให้ มีฝนตกแบบ convective บ่อยครั้ง โดยได้สนใจเหตุการณ์ฝนตก
หนักเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

3. พื้นที่ศึกษา

รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศ (บน) และปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (ล่าง)
ของพื้นทีร่ ับน้ำเขื่อนลำตะคลอง

3.2 อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ
การคึกษานี้ได้ทำการค่าดัชนี CSI ค่าปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง และ
ค่าศักยภาพการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน (FFPI) ของพื้นที่ โดยได้เลือกเหตุการณ์ ของลุ่มน้ำ ย่อ ยแม่ต่ำ และลุ่มน้ำ ย่อ ยแม่วังตอนล่า งตามลำดั บ สภาพภูมิ
ฝนตกหนั ก และมี น้ ำ ท่ ว มฉั บ พลั น เกิ ด ขึ้ น ในบางพื้ น ที่ 3 พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบ และเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำริมน้ำ ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ป่าถึงร้อยละ 78 และพื้นที่เกษตรกรรมประมาณร้อยละ 16 มีค่าฝน
รายละเอียดข้อมูลดังนี้
เฉลี่ ย 30 ปี (2524-2553) อยู่ ที่ ป ระมาณ 1,100 มิ ล ลิ เมตร สภาพภู มิ
3.1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประเทศและปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบ
ตำบลพญาเย็นอยู่ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำของพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำตะคลอง ปราบ จังหวัดลำปางดังแสดงในรูปที่ 2
ลัก ษณะภู มิป ระเทศเป็ นภู เขา มีความลาดชัน สูงเทจากทิศใต้ ที่เป็ น พื้น ที่
อุทยานเขาใหญ่ลาดลงมาทางทิศเหนือด้านอ่างเก็บน้ำลำตะคลอง ส่วนใหญ่
เป็ นพื้นที่ เกษตรกรรมในพื้ นที่ราบตอนล่างประมาณร้อ ยละ 48 และเป็ น
พื้นที่ป้ าไม้ในพื้น ที่ตอนน้ำ ประมาณร้อ ยละ 36 และมี ค่าฝนเฉลี่ย 30 ปี
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ประมาณร้อ ยละ 64 และพื้ นที่เกษตรกรรมประมาณร้อ ยละ 26 และมี
ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปีอยู่ที่ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร สภาพภูมิประเทศ
และปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี ของพื้นที่กรุงเทพมหานครดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 สภาพภูมิประเทศ (บน) และปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (ล่าง)
ในพื้นทีก่ รุงเทพและปริมณฑล

4. ข้อมูลสำหรับการศึกษา
4.1 ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ

รูปที่ 2 สภาพภูมิประเทศ (บน) และปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (ล่าง)
ของอำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

3.3 กรุงเทพและปริมณฑล
ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.5-2 เมตร โดยมีความลาดเอีย ง
ของระดับพื้นดินจากทิศเหนือ จะค่อยๆ ลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ ส่วน
พื้นที่รอบนอกเขตปริมณฑลมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
อยู่ ระหว่า ง 2-9 เมตร พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ชุม ชนและสิ่งปลู ก สร้า ง

คุณลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ เป็ นปัจจัยหนึ่งต่อการเกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน เป็นปัจจัยที่ทำให้เวลา และความรุนแรงของการเกิดแตกต่างกัน
เมื่อนำปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทำให้สามารถบอกถึงระดับ
ความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันของแต่ละพื้นที่ได้ การศึกษานี้ได้เลือก
ปั จ จั ย สำหรั บ การทำดั ช นี ศั ก ยภาพการเกิ ดน้ ำ ท่ ว มฉั บ พลั น (FFPI)
ประกอบด้วย ก) ปัจจัยความลาดชัน (Slope Index) ที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อ มูลแบบจำลองระดับ ความสูงเชิงเลข, ข) ปั จ จั ย การใช้ป ระโยชน์ที่ดิ น
(Land use Index) ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ ข้อ มูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน , ค)
ปัจจัยดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Cover Index) โดยการคำนวณจากการ
นำช่ ว งตลื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พื ช พรรณมาทำสั ด ส่ ว นซึ่ งกั น และกั น ด้ ว ยวิ ธี
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) แ ล ะ ง )
ความสามารถในการดูดซับและเก็บกักน้ำของดิน (Hydrologic Soil Group
Index: HSGs) ดั ง แสดงในรู ป ที่ 4 ซึ่ ง แต่ ล ะปั จ จั ย มี ค วามละเอี ย ดและ
แหล่งที่มาของหน่วยงานดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

WRE24-3

2380

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

4.2 Convective Available Potential Energy (CAPE) และ
Convective Inhibition (CIN)
CAPE คือค่าความแปรปรวนและศักยภาพการเกิดพายุฝนของสภาวะ
อากาศ ค่าสูงระบุถึงโอกาสที่จะเกิดพายุฝนได้สูงแต่โดยทั่วไปจะต้องการชั้น
ของ CIN ในการสะสมพลังความร้อนของบรรยากาศชั้นล่างก่อนการปะทุ
แล้ว ทำให้ เกิดพายุฝนในพื้น ที่ขึ้ นมา ส่ว น CIN คือ ตัว เลขที่อ ธิบ ายระดับ
พลังงานที่จะป้องกันไม่ให้อากาศลอยตัวขึ้นไปชั้นบนจนถึงชั้นที่ก่อให้เกิด
พายุฝน โดย CIN จะถูกรบกวนโดยความร้อนที่พื้นผิวหรือการยกตัวของ
อากาศทางกลศาสตร์เช่นการเปลี่ยนระดับของพื้นผิว ในการใช้ CAPE และ
CIN จะช่วยให้สามารถเฝ้าระวังการเกิดพายุฝนรุนแรงในพื้นที่ได้ดีขึ้น โดย
ค่า CAPE ที่สูงมากกว่า 2,500 จูล ต่อกิโลกรัม จะมีศักยภาพการพาความ
ร้อนสูงมากทำให้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนได้สูง และค่า CIN ที่ต่ำกว่า 40
จูลต่อกิโลกรัม จะทำอากาศไม่ลอยตัวขึ้นก็จะยิ่งช่วยให้มีโอกาสเกิดฝนตก
มากยิ่งขึ้น
4.3 ฝนคาดการณ์จากแบบจำลอง WRF-ROMS
แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศเป็นแบบจำลองระยะสั้นแบบคู่ควบ
(coupled model) ที่ ป ระกอบด้ว ยแบบจำลองสภาพอากาศ Weather
and Research and Forecasting Model (WRF) แ ล ะ แ บ บ จ ำ ล อ ง
ม ห า ส มุ ท ร Regional Ocean Model System (ROMS) ซึ่ งส ถ า บั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ พัฒนาระบบดังกล่าวมา
ตั้งแต่ปี 2557 โดยติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อวิเคราะห์และ
ประมวลผลการจำลองสภาพอากาศในลักษณะคู่ขนานได้ล่วงหน้า 7 วัน
ครอบคลุมพื้นที่เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย ที่ความ
ละเอียด 27, 9 และ 3 กิโลเมตร ตามลำดับ ในการศึกษาได้เลือกใช้ปริมาณ
ฝนแบบรายชั่ ว โมงความละเอี ย ด 3 กิโลเมตรที่ มี ค วามแม่ น ยำของการ
คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 1 วัน 2 วัน และ-3 วันอยู่ที่ร้อยละ 69 66
และ 62 ตามลำดั บ ข้ อ มู ล ฝนคาดการณ์ จ ากแบบจำลอง WRF-ROMS
ความละเอี ยด 3 กิโลเมตร ในช่วงเหตุการณ์ ฝนตกของ 3 พื้นที่ศึก ษาดัง
แสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4 ปัจจัยทางกายภาพของลุ่มน้ำสำหรับดัชนี FFPI
ตารางที่ 1 ความละเอียดและแหล่งที่มาปัจจัยทางกายภาพสำหรับดัชนี FFPI
ปัจจัย

ใช้ข้อมูล

แบบจำลองระดับ
ความลาดชัน
ความสูงเชิงเลข
(Slope)
(DEM)
การใช้
การใช้ประโยชน์
ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดิน
(Land use) (Land use)
พืชปกคลุมดิน
ค่าดัชนีพืชพรรณ
(Vegetation
(NDVI)
cover)
ความสามารถ
การซึมผ่านดิน
หน่วยดิน
ทางอุทกศาสตร์ (Soil series)
(HSG’s)

ปีพ.ศ. ข้อมูล

ความละเอียด
ข้อมูล

แหล่งที่มา

2548

30 เมตร

กรมแผนที่ทหาร

2552

30 เมตร

กรมพัฒนาที่ดิน

2560

186.7 เมตร

United States
Geological Survey

รูปที่ 5 ฝนคาดการณ์จากแบบจำลอง WRF-ROMS ของ 3 พื้นที่ศึกษา

5. วิธีการศึกษา
2547

30 เมตร

กรมพัฒนาที่ดิน

การคึกษานี้ได้จัดทำดัชนีศักยภาพการเกิดน้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมไว้
ทั้งประเทศ เพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาดูค่ า FFPI -ของพื้ น ที่ ที่เกิ ดเหตุก ารณ์ น้ ำ ท่ว ม
ฉับพลันเกิดขึ้น และศึกษาดูค่าดัชนี CSI สูงสุดในวันในวันที่เกิดเหตุการณ์ฝน
ตกจริง รวมถึ งศึ ก ษาดูค่ าปริม าณฝนตกจริงกับ ค่า ปริมาณฝนคาดการณ์
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เพื่ อ ที่ น ำมาปรั บ ปรุ งประยุ ก ต์ ใช้ ง านเตื อ นการเกิ ด พายุ ฝ นในพื้ น ที่ แ บบ ช่วงค่า CAPE และ CIN ดังแสดงในตารางที่ 3 เพื่อที่จะนำมาคำนวณค่า
convective และการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันต่อไป
ดัชนีการเกิดพายุฝน (CSI) ดังแสดงในสมการที่ (2)
ตารางที่ 3 กำหนดช่วงระดับความเสีย่ งเบื้องต้นสำหรับช่วงค่า CAPE และ CIN

5.1 ดัชนีศักยภาพการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood Potential
Index: FFPI)

Approximate CAPE ranges [J/Kg]
Less than 300

Interpretation
Little or no convective potential

FFPI คือการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยทางกายภาพที่ ส่งผลต่อการเกิดน้ำ
300 – 1000
Weak convective potential
ท่วมฉับพลันซึ่งประกอบด้วยวิธีการถ่วงค่าน้ำหนัก (Weighting) และการให้
1000 – 2500
Moderate to strong convective potential
ค่าคะแนน (Rating) ของข้อมูลในแต่ละปัจจัย [4] ช่วงของคะแนนคือ 1 ถึง
Above 2500
Very strong convective potential
10 ซึ่งแสดงถึ งผลกระทบต่ อ การเกิ ดน้ ำ ท่ ว มฉั บ พลั น (10 เป็ น เงื่อ นไขที่
Approximate CIN limit [J/Kg]
Interpretation
เลวร้ายที่สุดหรือ มีศัก ยภาพสูงสุด) สมการ FFPI ดังแสดงในสมการที่ (1)
Larger CIN values tend to prohibit
โดยที่ a, b, c และ d นั่นคือค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละปัจจัย โดยผลรวมของ ~ 40
upward movement
ค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1 การกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักและค่าคะแนนของข้อมูล
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
CSI=CAPE index * CIN reduction
(2)
𝐹𝐹𝑃𝐼 =

(𝑎∗𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)+(𝑏∗𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑢𝑠𝑒)+(𝑐∗vegetation cover)+(𝑑∗𝐻𝑆𝐺)

(1)

(𝑎+𝑏+𝑐+𝑑)

ตารางที่ 2 การกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักและค่าคะแนนข้อมูลของแต่ละปัจจัย
Index

Class

Rating

Slope

Land use

Vegetation
cover
(NDVI)

HSG

Weighting

0.40

Urban and Built-up land
Agricultural land
Miscellaneous land
Forest land
Water Body
-1 – 0.30
0.30 – 0.40
0.40 – 0.60
0.60 – 0.70
0.70 – 0.80
0.80 – 0.90
0.90 – 1.00
A (High infiltration)
B (Moderately high infiltration)
C (Moderately low infiltration)
D (Low infiltration)

9
6
5
4
2
10
9
8
7
6
5
4
2
4
6
8

เมื่อค่า CIN สูงเพียงพอจะเกิดการกีดกันไม่ให้ชั้นอากาศเคลื่อนที่ โดย
แทนที่ค่าการลดลงของ CIN ด้วยสัมประสิทธิ์ตัวคูณ 0 ถึง 1 ในกรณีที่ค่า
CAPE มีค่าสูงแต่หากเกิดพร้อมค่า CIN ที่สูงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณเข้า
ใกล้ 0 จะส่ ง ผลให้ ดั ช นี CSI มี ค่ า น้ อ ย ดั ง แสดงในรู ป ที่ 6 แสดง
ความสัมพั นธ์ข องค่า CAPE และ CIN กับ สัมประสิทธิ์ตัว คูณ ของ CAPE
Index และ CIN reduction ตามลำดับ แม้จ ะมีปั จจั ยอื่ นที่เกี่ย วข้อ งเข่ น
อุณหภูมิพื้นผิวแต่เพื่อให้แนวทางการวิเคราะห์ไม่ซับซ้อนจึงเลือกใช้เพียงค่า
CAPE และ CIN ในการเริ่มประยุกต์ใช้งาน ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของ CAPE
และ CIN กั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ตั ว คู ณ สามารถปรับ แก้ ได้ ใน R-script ที่ ใช้
สำหรับการคำนวณดัชนี CSI

0.15

0.15

0.3

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของค่า CAPE และ CIN กับสัมประสิทธิ์ตัวคูณของ
CAPE Index และ CIN reduction ตามลำดับ

5.2 ดัชนีการเกิดพายุฝนในพื้นที่ (Convective Storm Index: CSI)
ดัชนี CSI เป็นการพยายามเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพายุฝนใน
พื้นที่แบบ Convective storm โดยใช้ค่าระหว่าง 1-10 เช่นเดียวกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน FFPI โดยค่าสูงแทนค่าที่ทำให้มี
โอกาสเกิ ด พายุ ฝ นได้ สู ง กว่ า ค่ า น้ อ ย ดั ง ที่ ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ค่ า CAPE ที่
มากกว่า 2,500 จู ลต่อ กิโลกรัม ประกอบกับ ค่า CIN ต่ำ กว่า 40 จู ล ต่ อ
กิโลกรัม ในการศึกษานี้จึงได้กำหนดช่วงระดับความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับ

6. ผลการศึกษา
6.1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เกิดฝนตกหนักบริเวณเขาใหญ่ ทำ
ให้เกิดน้ำป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำย่อ ย 9 พบว่ามีค่า CSI บริเวณต้นน้ำของลุ่ม
น้ำย่อยมีค่ามากกว่า 6.22 และมีปริมาณฝนจากสถานีเรดาร์พิมายของกรม
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ฝนหลวงและการบินเกษตรตรวจวัดได้สูงสุดประมาณ 34 มม. (ปริมาณฝน
สะสมย้ อ นหลั ง 5 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16-20 กั น ยายน พ.ศ. 2559 มี
ค่าประมาณ 115.5 มม.) ดังแสดงในรูปที่ 7
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หลากท่วมพื้นที่อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พบว่า
ค่าดัชนี CSI มีค่ามากกว่า 5.8 และมีปริมาณฝนจากสถานีเรดาร์อมก๋อยของ
กรมฝนหลวงและการบิ นเกษตรตรวจวัดได้สูงสุดประมาณ 240 มม. ดัง
แสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 7 แผนที่ค่าดัชนี CSI และปริมาณฝนของพื้นทีร่ ับน้ำเขื่อนลำตะคลอง

6.2 อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เกิดฝนตกหนังในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่ม
น้ำย่อยแม่ต่ำ และลุ่มน้ำย่อยแม่วังตอนล่าง ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหล

รูปที่ 8 แผนที่ค่าดัชนี CSI และปริมาณฝน อ.เสริมงาม และอ.สบปราบ จ.ลำปาง
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6.3 กรุงเทพและปริมณฑล

เอกสารอ้างอิง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณพื้นที่
กรุงเทพและปริมณฑลโดยมีค่าฝนสะสม 24 ชั่วโมงมากกว่า 80 มม. (สถานี
กรมอุตุนิยมวิทยา 455201 ที่ศูนย์สิริกิตต์ ต.แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม) และ
ค่า CSI สูงสุดบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าดัชนีมากกว่ า 6 ดัง
แสดงในรูปที่ 9

[1] อภิมุข มุขตารี, ทิชา โลลุพิมาน, วาทิน ธนาธารพร, สถิตย์ จันทร์ทพิ ย์
และปิยมาลย์ ศรีสมพร (2562). การประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจาก
ดาวเทียม PERSIANN-CCS ในการคาดการณ์น้ำท่วมฉับพลันพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทย, การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24,
อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562
[2] Torsri, K., Wannawong, W., Sarinnapakorn K., BoonyaAroonnet, S. and Chitradon, R. (2014). An Application of
Air-Sea Model Components in the Coupled OceanAtmosphere-Wave-Sediment Transport (COAWAST)
Modeling System Over an Indochina Peninsular Subregion: Impact of high spatiotemporal SST on WRF model
in precipitation prediction. The 11th Annual Meeting Asia
Oceania Geosciences Society, Sapporo, Japan, 28 Jul - 01
Aug.
[3] องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO - WORLD METEOROLOGICAL
ORGANIZATION
[4] Smith, G. (2003). Flash Flood Potential: Determining the
hydrologic response of ffmp basins to heavy rain by
analyzing their physiographic characteristics. A white paper
available from the NWS Colorado Basin River Forecast
Center at http://www.cbrfc.noaa.gov/ papers/
ffp_wpap.pdf, 11 pp

รูปที่ 9 แผนที่ค่าดัชนี CSI บริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

7. สรุปและข้อเสนอแนะ
จาก 3 เหตุการณ์ 3 พื้นที่ พบว่าค่าดัชนี CSI มากกว่า 6 มีเหตุการณ์
ฝนตกหนั ก เกิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง พบว่ า ค่ า ฝนตรวจวั ด จะมากกว่ า ค่ า จากฝน
คาดการณ์ อีกทั้งตำแหน่ง GRID ของดัชนี CSI มีความคาดเคลื่อนเชิงพื้นที่
ตามข้ อ มู ล ฝนคาดการณ์ ซึ่ ง แนวทางการนำดั ช นี CSI มาใช้ ง านจาก
การศึกษาพบว่าสามารถบอกความเสี่ยงแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่จะเกิดฝนตก
หนั ก และปริม าณมากได้ นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ฝนคาดการณ์ รายวัน ที่ ยั งไม่
สามารถจับฝนลักษณะที่เป็น Convective ได้ อาจจะต้องศึกษาในความถี่
รายชั่ ว โมง หลั ง จากนี้ ถ้ า มี ก ารศึ ก ษาให้ ล ะเอี ย ดมากขึ้ น มี เหตุ ก ารณ์
ตรวจสอบมากขึ้น ฯลฯ CSI จะช่วยให้การเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันได้ ซึ่ง
สามารถนำมาใช้ เป็ น เกณฑ์ ห นึ่ ง ร่ ว มกั บ เกณฑ์ FFPI, เกณฑ์ ค่ า ระดั บ
ความชื้ น เริ่ ม ต้ น และเกณฑ์ ฝ นคาดการณ์ ที่ สสน. กำลั งพั ฒ นาระบบ
คาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันให้ถูกต้องมากขึ้น
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การประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมโดยการใช้ปัจจัยที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
Flood Damage Assessment in Agricultural Areas by Using Tangible and Intangible Factors
สาโรจน์ โพธิ์เกษม1 และสมฤทัย ทะสดวก2
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บทคัดย่อ
พื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผล
ผลกระทบจากน้ำท่วมมาตั้งแต่อดีต โดยความเสียหายจะแตกต่างกันไปตาม
ลั ก ษณะพื้ น ที่ การประเมิ น มู ล ค่ า ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากน้ ำ ท่ ว มหาก
พิจ ารณาเพียงความเสียหายที่จั บต้องได้เพีย งอย่างเดีย วอาจทำให้ มูลค่า
ความเสีย หายต่ำหรือ ไม่ตรงกับ สภาพความเป็ น จริง การนำปั จ จัย ความ
เสีย หายที่ จั บ ต้อ งไม่ได้มาพิ จ ารณาร่วมจะทำให้ ผลการวิเคราะห์ มี ความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การศึก ษาในครั้งนี้ป ระกอบไปด้วย การวิเคราะห์ ด้ว ย
แบบจำลองสภาวะการไหลเพื่อจำลองพื้นที่น้ำท่วมในคาบอุบัติซ้ำที่แตกต่าง
กันไป จากนั้นนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ ในระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ด้ว ย
เทคนิคการซ้อนทับกับปัจจัยความเสียหายที่แยกเป็นปัจจัยที่จับต้องได้ คือ
ความเสียหายต่ออาคารและที่ดินและความเสียหายต่อค่าลงทุนการผลิต
และปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บทางจิต ใจ
เพื่อให้มีข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการเสนอแนะแนวการบริหารจัดการ
น้ำท่วม ทั้งมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างอย่าง
เหมาะสมต่อไป ผลของการศึกษา พบว่า คาบอุบัติซ้ำของน้ำท่วมรอบ 5 10
25 50 และ 100 ปี ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบคิดเป็นพื้นที่
79.21 84.06 90.38 97.64 และ 101.23 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ โดย
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมเท่ากับ 299.97 320.50 344.26 370.26
และ 382.77 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งหากนำมูลค่าความเสียหายจากปัจจัย
ผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้มาใช้พิจารณาร่วมส่งผลให้มีมูลค่าความเสียหาย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.37 ถึง 0.38 % เมื่อเทียบกับการใช้ปัจจัยผลประโยชน์ที่จับ
ต้องได้เพียงอย่างเดียว
คำสำคัญ: พื้นที่เกษตรกรรม, ปัจจัยที่จบั ต้องได้, ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้,
อำเภอเสนา

Abstract
Agricultural areas in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province have been being encountered by floods for years.
Damages from flood can be found in various aspects according
to physical characteristics in each area. Flood assessment by
taking only tangible damage factors into an account may not

cover real condition. An integration of tangible and intangible
damage factors lead more accurate of flood assessment. This
study develops a hydraulic model in order to simulate flood
areas indifferent periods. Then, an overlay technique in
Geographic Information Systems in applied with both tangible
factors are ( e.g. land and property damages, loss of
investment) And intangible factors (e.g. treatment costs from
psychological trauma) . In order to represent more accurate
damage values. These values are used for suggestions of
damage prevention and flood managing measurements (nonstructural measurement and structural measurement. The
results found that flood simulation from hydraulic model in 5,
10, 25, 50 and 100 years, would effect agricultural areas at
79.21 84.06 90.38 97.64 and 101.23 Square kilometers,
respectively. The total damage value is 299.97, 320.50, 344.26,
370.26, and 382.77 million baht, respectively. Damage values
from intangible factors will be costed 0.37 - 0.38 % higher than
using only tangible factors
Keywords: Agricultural areas, Tangible factors, Intangible factors,
Sena District.

1. คำนำ
อุ ทกภัย เป็ นภั ย พิบั ติธรรมชาติที่เกิดขึ้ นตามฤดูก าลหรือ เกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ ทำให้ มี ระดั บ น้ ำ สู งขึ้ น กว่า ปกติแ ละเมื่ อ
ปริมาณน้ำนั้นไหลไปสู่พื้นที่ในการดำรงชีพของมนุษย์ อาทิ สถานที่พักอาศัย
พื้นที่ทำการเกษตร หรือเส้นทางคมนาคมทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและ
ทรัพ ย์สิน [1] การบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและผลกระทบที่อ าจ
เกิ ด ขึ้ น ทำได้ ด้ ว ยมาตรการที่ มี โ ครงสร้ า งและไม่ มี โ ครงสร้า ง เช่ น การ
วางแผนการใช้ที่ดิน การแบ่ งเขตน้ำท่วมและมาตรการป้อ งกันตัวเอง [2]
แนวทางส่วนหนึ่งสำหรับการจัดการอุทกภัยของไทยเน้นการป้องกันชุมชน
เมืองหรือพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจด้วยการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม
อำเภอเสนาตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉี ย งใต้ข องจั งหวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา
ร้อยละ 82 ของพื้นที่อำเภอเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เกือบทั้งหมดเป็นนาข้าว
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และทุก พื้นที่ป ระสบปั ญ หาน้ำท่วมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีต แต่สภาพและ
ความรุนแรงจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ ปัจจุบันทุ่งผักไห่และทุ่ง
เจ้าเจ็ดในอำเภอเสนาเป็ นพื้นที่ ที่มีการจัดการแก้ไขปั ญ หาผลกระทบจาก
อุทกภัยซ้ำซากด้วยการจัดระบบให้ ปลูกข้ าวปี ละ 2 ครั้ง ตามนโยบายของ
จังหวัด เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทันต่อกำหนดการเปิดพื้นที่เป็นทุ่ง
รับการระบายน้ำ
โดยทั่ ว ไปการจั ดการน้ ำ ท่ว มด้ว ยวิธีก ารผัน น้ ำเข้ า ทุ่ งนั้ น หากไม่ได้
พิจารณามูลค่าตามลักษณะของพื้นที่จะส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
ถู ก ประเมิ น มู ล ค่ า ในระดั บ เดี ย วกั น ซึ่ ง การประเมิ น ความสู ญ หายทาง
เศรษฐกิจจากอุทกภัยเป็นส่วนสำคัญ สำหรับการตัดสินใจคัดเลือกวิธีการ
ป้ อ งกั น บนพื้ น ฐานของการวิเคราะห์ ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ [3] ซึ่ งความ
เสียหาย หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บแก่กาย การเสื่อมเสียสุขภาพ
อื่น ๆ หรือการสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สิน [4] และสามารถจำแนก
เป็นความเสียหายที่จับต้องได้ที่เป็นรูปธรรมสามารถคำนวณได้ง่ายในแง่ของ
การสร้างรายได้ และความเสียหายที่จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถวัดได้ง่าย
ในแง่ของการสร้างรายได้ [5] ที่ผ่านมาการประเมินมูลค่าความเสียหายที่
เกิดจากน้ำท่วม มักจะพิจารณาเพียงความเสียหายที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียว
ทำให้มูลค่าความเสียหายที่เรามาตัดสินใจในการคัดเลือกวิธีการจัดการไม่
ครบถ้วนรอบด้าน การนำปัจจัยความเสียหายที่จับต้องไม่ได้มาพิจารณาร่วม
จะทำให้ ผลการวิเคราะห์ มูลค่า มีความละเอี ย ดมากยิ่งขึ้ น เพื่อ ใช้ในการ
วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์สำหรับคัดเลือกรูปแบบการจัดการน้ำท่วมทั้ง
แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างต่อไป
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ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม การรับรู้ความเสี่ยง การรวมกลุ่มครือข่าย
ชุ ม ชนหรื อ จำนวนผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั น ตรายภั ย พิ บั ติ [8] รวมถึ ง การ
หยุดชะงักของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูดิน
และน้ำ [9] ซึ่งการพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการป้องกันและค่าซ่อมแซม
ที่ ป ระเมิ น ผ่ า นระบบตลาดเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ ส ามารถสะท้ อ นมู ล ค่ า
ผลประโยชน์ทั้งหมดของการป้องกันภัยพิบัติได้ จึงต้องนำปัจจัยที่จับต้องไม่
ได้มาพิจารณาร่วม
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายที่นำปัจจัยที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการซ้อนทับในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ที่นำผลการคาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมตามคาบอุบัติซ้ำของน้ำท่วม
คือ 5 10 25 50 และ 100 ปี จากแบบจำลองคณิ ตศาสตร์เพื่ อ จำลอง
สภาวะการไหลโดยโปรแกรม HEC-GeoRAS และแบบจำลอง HEC-RAS
ซึ่งผลของการคาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมดังกล่าว ใช้เป็นขอบเขตเชิงพื้นที่เพื่อ
ประเมิน และเปรีย บเทีย บมูลค่าความเสีย หายในกรณี ต่ าง ๆ ตามกรอบ
การศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 1

การวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมในอนาคต
คาบการเกิด 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี และ 100 ปี
ปัจจัยที่จับต้องได้

2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้

มูลค่าความเสียหายรวม

อุทกภัย คือ อันตรายจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นที่เกิดจากอัตรา
การไหลของน้ ำ สูงกว่า ศัก ยภาพของลำน้ ำ ลัก ษณะของอุ ท กภัย มีค วาม
รุนแรงด่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
จำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ น้ ำท่วมขั ง และน้ำท่วมเฉียบพลัน [6] ก่อให้เกิ ด
ความเสียหาย ได้แ ก่ ความเสียหายต่อ ที่ดินและอาคาร ความเสีย หายต่อ
เส้นทางคมนาคม และความเสียหายต่อพื้นที่และผลผลิตทางเกษตรกรรมซึ่ง
ความเสียหายเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จับต้องได้
การประเมินมูลค่าความเสียหายจากการป้องกันภัยพิบัติโดยทั่วไปใช้
การประเมินผ่านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดระดั บ
ของผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่มักจะพิจารณาร่วมกับต้นทุนค่าซ่อมแซมความ
เสียหาย เนื่อ งจากการป้ อ งกันไม่สามารถลดความเสีย หายที่อ าจเกิดขึ้ น
ทั้งหมดจากภัยพิบัติได้ การลงทุนใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยพิบตั ิจึงต้องพิจารณา
ให้ เหมาะสมกับ ระดับ ความเสี่ย งและความเป็ นไปได้ที่จ ะเกิดภัย พิบั ติใน
อนาคต [7] โดยการประเมินความเสียหายแบ่งได้เป็น ความเสียหายที่จับ
ต้องได้ คือ ความเสียหายที่สามารถระบุราคาได้โดยทั่วไปและแบ่ งออกเป็น
ความเสียหายที่จับต้องได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ความสูญเสียของ
สินค้า การเกษตร ค่า ใช้จ่ ายในการทำความสะอาดและฟื้ นฟู และความ
เสียหายที่ไม่สามารถจับต้องได้ คือ ความเสียหายที่มองไม่เห็นไม่สามารถวัด
ได้ง่ายในแง่ก ารเงิน เช่ น ผลกระทบต่อ สุข ภาพผลกระทบทางจิ ตวิ ท ยา

รูปที่ 1 กรอบการศึกษา

3. พื้นที่ศึกษา
3.1 ลักษณะทางกายภาพ
อำเภอเสนามีพื้นที่ 205.57 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 128,481 ไร่
แบ่งเป็น 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
โดยลาดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ความสูงของพื้นที่อ ยู่ที่ 0.7 - 9.7 ม.รทก.
พื้นที่มีความสูงที่สุด คือ ตำบลดอนทอง และพื้นที่ลุ่มที่สุด คือ ตำบลหัวเวียง
มีแหล่งน้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำน้ อย คลองมโนราห์ คลองหัวแรด
คลองหัวไร่แตง คลองทางฉีก คลองสามกอ คลองปลายนา คลองขนมจีน
คลองสาน คลองหนองลำเจียก คลองหนองบัว คลองขุด เป็นต้น แบ่งการ
จัดการน้ำเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พื้นที่ตอนบนเป็ นพื้นที่ของโครงการ
ชลประทานผัก ไห่ ส่ว นที่ 2 พื้น ที่ด้า นตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ เป็น พื้ น ที่
ของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรัก ษาบางบาล และส่วนที่ 3 พื้นที่ตอนล่าง
เป็นพื้นที่ของของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยี่หน ดังแสดง
ในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพ อำเภอเสนา

รูปที่ 3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเสนา

3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

4. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 จากฐานข้อมูล
กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น
พื้นที่ประมาณ 169.16 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 82 ของพื้นที่อำเภอ
โดยส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ เพาะปลู ก ข้ า ว รองลงมาคื อ พื้ น ที่ ชุ ม ชนมี พื้ นที่
ประมาณ 23.53 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ น ร้อ ยละ 11.0 ของพื้น ที่อ ำเภอ
และพื้ นที่ แ หล่ งน้ ำ 7.62 ตารางกิโลเมตร คิด เป็ น ร้อ ยละ 4.0 ของพื้ น ที่
อำเภอ ดังแสดงในรูปที่ 3

4.1 การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล แบ่งตามขั้นตอนการศึกษา ได้แก่
ขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมด้วยแบบจำลองและขั้นตอนการประเมิน
มูลค่าความเสียหาย ดังแสดงในตาราง 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ที่

ข้อมูล

ที่มา

ปี

ขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมด้วยแบบจำลอง
1

จุดความสูง

กรมพัฒนาที่ดิน

2550

2

อุทกวิทยา

กรมชลประทาน

2561

3

ปริมาณน้ำฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา

2561

4

เส้นทางน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

2562

5

คุณลักษณะของลำน้ำ

ปรับปรุงข้อมูลจากสำรวจภาคสนาม 2563

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา (ต่อ)
ที่

ข้อมูล

ที่มา

ปี

การประเมินมูลค่าความเสียหาย
6

เขตการปกครอง

กรมการปกครอง

2559

7

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

2559

8

ที่ตั้งอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

2562
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ที่

ข้อมูล

ที่มา

ปี

9

ความหนาแน่นครัวเรือน

กรมการปกครอง

2559

10 ค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย

กระทรวงการคลัง

2562

11 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการทำนา

กรมส่งเสริมการเกษตร

2559

ค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บทางจิตใจ = จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับ ผลกระทบ (หลัง) * 2.83 (ความหนาแน่นครัว เรือ นเฉลี่ย ) * 6.61
(ร้อยละโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ) * 500 บาท (ค่าบริการ
การทำจิตบำบัดรายบุคคล) * 6 ครั้ง

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

2555

5. ผลการวิจัย

12

อัตราโรคเครียดหลังเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ

13

ค่าบริการการทำจิตบำบัด

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคร 2560

4.2 การวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมด้วยแบบจำลอง
การจั ด ทำแบบจำลองการคาดการณ์ น้ ำ ท่ ว มในการศึ ก ษานี้ ใ ช้
แบบจำลองสภาพการไหล (HEC-RAS) และมีแบบจำลอง HEC-GeoRAS ที่
ใช้ น ำเข้ า มู ล ซึ่ ง แบบจำลอง HEC-RAS เป็ น แบบจำลองทางด้ า นอุ ท ก
พลศาสตร์ (hydrodynamic) พัฒนาโดยหน่วยงาน U.S. Army Corps of
Engineer สามารถคำนวณการไหลได้ดังนี้ การไหลแบบคงที่ การไหลผัน
แปรทีละน้อย ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง HEC-RAS ทำให้ทราบถึง
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการจัดการน้ำท่วมด้วยการ
เลือกวิธีการและมาตรการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผลการคำนวณด้วย
แบบจำลอง HEC-RAS ยั ง สามารถนำเข้ า สู่ โ ปรแกรมด้ า นสารสนเทศ
ภูมิ ศาสตร์ (GIS) โดยผ่ า นทางแบบจำลอง HEC-GeoRAS เพื่ อ ใช้ในการ
จัดทำแผนที่น้ำท่วม โดยข้อมูลที่นำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ความสูง
เชิงเลข (DEM), แนวเส้นลำน้ำ 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำน้อย คลองรางจระเข้
คลองสาน คลองเจ้าเจ็ด และคลองขนมจีน รูปหน้าตัดแม่น้ำจำนวน 5 รูป
ตัด ได้แก่ บริเวณจุดสำรวจของ แม่น้ำ น้อ ย คลองรางจระเข้ คลองสาน
คลองเจ้าเจ็ด และคลองขนมจีน เพื่อสร้างข้อมูลนำเข้าในแบบจำลอง HECRAS ได้ แ ก่ ล้ ำ สายหลั ก (Stream Centerline), ตลิ่ งของลำน้ ำ (Stream
Bank), เส้ นทางก ารไห ลบ่ า (Flow Paths) , ห น้ าตั ดล ำน้ ำ (Cross
Sections) และแบบจำลอง HEC-RAS จะนำเข้ า ข้ อ มู ล น้ ำ ท่ า จากการ
ตรวจวัดที่สถานีวัดน้ำท่าเพื่อวิเคราะห์การไหลแบบไม่คงที่ในการสอบเทียบ
และตรวจพิสูจน์แบบจำลอง

5.1 ผลการวิเคราะห์พื้นที่นำ้ ท่วม
การวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมด้วยแบบจำลอง พบว่า พื้นที่น้ำท่วมส่งผลให้
พื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบคิดเป็นพื้ นที่ 79.21 84.06 90.38 97.64
และ 101.23 ตารางกิโลเมตรของคาบอุบัติซ้ำรอบ 5 10 25 50 และ 100 ปี
ตามลำดับ และพื้นที่น้ำท่วมของคาบอุบัติซ้ำรอบ 100 ปี มีพื้นที่มากกว่า
พื้นที่น้ำท่วมของคาบอุบัติซ้ำรอบ 5 ปีอยู่ที่ 22.02 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ
10.71 ของพื้นที่อ ำเภอ) ซึ่งพื้นที่น้ำท่วมของคาบอุ บั ติซ้ำรอบ 100 ปี มี
พื้ น ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น 27.80 % เมื่ อ เที ย บกั บ คาบอุ บั ติ ซ้ ำ รอบ 10 ปี หาก
พิจารณาตามพื้นที่ พบว่า เทศบาลตำบลหัวเวียง อบต.รางจระเข้ และอบต.
สามตุ่ม ที่อยู่บริเวณตอนบนของอำเภอ จะมีสัดส่วนการท่วมมากกว่าพื้นที่
อื่น ดังแสดงในตาราง 2 และรูปที่ 4
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขนาดพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมที่น้ำท่วม
คาบอุบัติซ้ำ
5 ปี

10 ปี

25 ปี

50 ปี

4.3 การประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วม
การประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นการนำผลการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม
จากแบบจำลอง มาซ้อนทับกับข้อมูลความเสียหายด้วยเทคนิคการซ้อนทับ
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อหามูลค่าความเสียหายของคาบอุบัติ
ซ้ำต่าง ๆ ซึ่งนำปัจจัยความเสียหาย 3 ปัจจัยมาประเมินแบ่งเป็น ปัจจัยที่จับ
ต้องได้ 2 ปัจจัย คือ ความเสียหายต่ออาคารและที่ดินและความเสียหายต่อ
ค่าลงทุนการผลิต และปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาการ
บาดเจ็บทางจิตวิทยา โดยมูลค่าความเสียหายได้มาจากการคำนวณ ดังนี้
ความเสียหายต่ออาคารและที่ดิน = จำนวนอาคารที่พักอาศัยที่ได้รับ
น้ำท่วม (หลัง) * 33,000 บาท (ค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ
หลัง)
ความเสียหายต่อค่าลงทุนการผลิต = พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับน้ำท่วม
(ไร่) * 4,710 บาทต่อไร่ (ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการทำนาต่อไร่ต่อรอบการ
ทำนา)

100 ปี

ขนาดพื้นที่น้ำท่วม
ตร.กม.
ไร่
ร้อยละของอำเภอ
ตร.กม.
ไร่
ร้อยละของอำเภอ
ตร.กม.
ไร่
ร้อยละของอำเภอ
ตร.กม.
ไร่
ร้อยละของอำเภอ
ตร.กม.
ไร่
ร้อยละของอำเภอ

79.21
49,509
38.53
84.06
52,534
40.89
90.38
56,490
43.96
97.64
61,027
47.49
101.23
63,270
49.24

5.2 ผลการวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วม
จากผลการวิเคราะห์ พื้นที่ น้ำท่ว ม เมื่อ นำมาซ้อ นทับ กับ ข้อ มูลพื้นที่
เกษตรกรรมและที่ตั้งอาคาร รวมถึงนำไปคำนวณมูลค่าความเสียหาย พบว่า
ขนาดของพื้นที่น้ำท่วมจากการคาดการณ์ที่แตกต่างกันไปของแต่ละคาบ
อุบัติซ้ำมีผลต่อความเสียหายที่แตกต่างกันออกไป โดยมูลค่าความเสียหาย
ต่ออาคารและที่ดินของคาบอุบัติซ้ำรอบ 5 ปี มีมูลค่าต่ำกว่าคาบอุบัติซ้ำ
รอบ 100 ปี ถึง 17.69 ล้านบาทโดยประมาณ และความเสียหายต่อ ค่า
ลงทุนการผลิตของคาบอุบั ติซ้ำรอบ 5 ปี มีมูลค่าต่ำกว่าคาบอุบัติซ้ำรอบ
100 ปี เท่ากับ 64.81 ล้านบาท ส่วนค่ารักษาการบาดเจ็บทางจิตใจ ของ
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คาบอุบัติซ้ำรอบ 5 ปี มีมูลค่าต่ำกว่าคาบอุบัติซ้ำรอบ 100 ปี เพียงแค่ 0.3
ล้านบาท ดังแสดงในตาราง 3
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เมื่ อ นำมู ล ค่ า ความเสี ย หายจากน้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ เกษตรกรรมมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่จับต้องได้เพียง
อย่ า งเดี ย วนั้ น มู ล ค่ า ความเสี ย หายเท่ า กั บ 298.86 319.28 342.96
368.88 และ 381.36 ล้านบาทตามลำดับ แต่ห ากนำปั จ จัย ที่จั บ ต้อ งไม่
ได้มาพิจ ารณาร่วมมูลค่าความเสีย หายเท่ากับ 299.97 320.50 344.26
370.26 และ 382.77 ล้านบาทตามลำดับ และมูลค่าความเสีย หายที่ใช้
ปัจจัยที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียวในคาบอุบั ติซ้ำรอบ 10 ปีและรอบ 25 ปี
มีมูลค่าน้อยกว่าการใช้ปัจจัยที่จับต้อ งได้และจับต้องไม่ได้อยู่ที่ 0.38 % ซึ่ง
เป็นค่าความแตกต่างที่มากที่สุด และมูลค่าความเสียหายที่ใช้ปัจจัยที่จับ
ต้องได้เพียงอย่างเดียวในคาบอุบัติซ้ำรอบ 5 ปีและรอบ 100 ปี มีมูลค่าน้อย
กว่าการใช้ปัจจัยที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อยู่ที่ 0.37 % ซึ่งเป็นค่าความ
แตกต่างที่น้อยที่สุด ดังแสดงในตาราง 4
ตารางที่ 4 ผลการคาดการณ์มูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วม
คาบ
มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)
ความแตกต่าง
อุบัติ
(%)
ซ้ำ เฉพาะปัจจัยที่จับต้องได้ ปัจจัยที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์พนื้ ทีน่ ้ำท่วม
ตารางที่ 3 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วม
ประเด็น

298.86

299.97

0.37

10 ปี

319.28

320.50

0.38

25 ปี

342.96

344.26

0.38

50 ปี

368.88

370.26

0.37

100 ปี

381.36

382.77

0.37

6. บทสรุป

คาบอุบัติซ้ำ
5 ปี

10 ปี

25ปี

50 ปี

100 ปี

พื้นที่เกษตรกรรม
ที่ถูกน้ำท่วม (ไร่)

49,509

52,534

56,490

61,027

63,270

ที่พักอาศัยที่ถูกน้ำ
ท่วม (หลัง)

1,990

2,177

2,330

2,468

2,526

65.67

71.84

76.89

81.44

83.36

233.19

247.44

266.07

287.44

298.00

5,632

6,161

6,594

6,984

7,149

372

407

436

462

473

1.11

1.22

1.30

1.38

1.41

ความเสี ย หายต่ อ
อาคารและที่ดิน
(ล้านบาท)
ความเสี ย หายต่ อ
ค่าลงทุน การผลิ ต
(ล้านบาท)
ประชากรที่ ได้ รั บ
ผลกระทบ (คน)
ประชากรที่ ค าด
ว่าจะบาดเจ็บทาง
จิตวิทยา (คน)
ค่ า รั ก ษ า ก า ร
บาดเจ็บทางจิตใจ
(ล้านบาท)

5 ปี

การประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย
การวิเคราะห์ จากปัจจัยที่จับต้องได้ คือ ความเสียหายต่ออาคารและที่ดิน
และความเสี ย หายต่ อ ค่ า ลงทุ น การผลิ ต และปั จ จั ย ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ คื อ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บ ทางจิ ตใจ ตามแนวทางการคำนวณที่
กล่าวมาข้างต้น ที่นำมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกับผลการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม
คาบอุบัติซ้ำของรอบปีต่าง ๆ พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอเสนา ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมคิดเป็นพื้นที่ 49,509 52,534 56,490 61,027 และ
63,270 ไร่ ของคาบอุบัติซ้ำรอบ 5 10 25 50 และ 100 ปี ตามลำดับ
คิดเป็นร้อยละ 38 ถึง 50 ของพื้นที่อำเภอโดยประมาณ และผลกระทบจะ
พบมากบริเวณตอนบนของพื้นที่อำเภอ ซึ่งจากขนาดพื้นที่ของผลกระทบ
ดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายรวมเท่ากับ 299.97 320.50 344.26
370.26 และ 382.77 ล้านบาทตามลำดับ โดยมูลค่าความแตกต่างระหว่าง
การใช้ปัจจัยที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียวกับการใช้ปัจจัยที่จับต้องได้และจับ
ต้อ งไม่ได้ ข องคาบอุ บั ติซ้ำ รอบต่า ง ๆ อยู่ ที่ 0.37 ถึ ง 0.38 ซึ่งถื อ ว่า เป็ น
สัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายรวม

7. ข้อเสนอแนะ
การประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมในครั้งนี้
เป็นการนำปัจจัยของที่จับต้องไม่ได้มาใช้เพียงปัจจัยเดียว คือ ค่าใช้จ่ายใน
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การรักษาการบาดเจ็บทางจิตใจ การศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรนำปัจจัยอื่น
เช่น การสูญเสียทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสูญ เสี ยของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม การหยุดชะงักทางสังคม การมีส่วนรวมในการจัดการ
ความไว้วางใจในหน่วยงานสาธารณะ ศักยภาพของศูนย์อพยพ ฯลฯ มาใช้
ในการพิจารณาเพื่อให้ได้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความละเอียดสำหรับ
การวิเคราะห์ เพื่อ เสนอแนวทางการป้อ งกันความเสีย หายและมาตรการ
บริห ารจั ดการน้ำ ท่ ว มในอนาคต ทั้ งมาตรการที่ไม่ ใช้ สิ่งก่ อ สร้างและใช้
สิ่งก่อสร้างอย่างเหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

แม่ น้ ำ เจ้ า พระยาเป็ น แม่ น้ ำ ที่ มี ค วามสำคั ญ ในภาคกลาง ซึ่ ง เป็ น
ศูน ย์ ก ลางของการคมนาคม การขนส่ งสิน ค้ า และเป็ น แหล่งน้ ำ ที่ ส ำคั ญ
เพื่อการเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่ส่งผล
กระทบต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น เป็ น จำนวนมาก จากเหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้
จึงมีความจำเป็นต้องการศึกษาหาแนวทางในการขุดลอกเพื่อการระบายน้ำ
และบรรเทาน้ ำ ท่ ว ม การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จำลองสภาพ
การไหลในแม่น้ำด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ MIKE 21 และเพื่อศึกษา
ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งแ ม่ น้ ำก รณี ก่ อ น แ ล ะ ห ลั งจ าก า รขุ ด ล อ ก
ด้ว ยแบบจำลอง MIKE 21 แบบ Flexible Mesh ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ตั้ งแต่
สถ านี วั ด น้ ำท่ า C.2 ที่ อ ำเภ อ เมื อ ง จั งห วั ด นครสวรรค์ ไป จน ถึ ง
เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และได้ทำการปรับเทียบ
แบบจำลองด้วยระดับน้ำด้านเหนือน้ำของประตูระบายน้ำ 4 แห่ง ในแม่น้ำ
เจ้ า พระยา ได้ แ ก่ ปตร.มโนรมย์ ปตร.บรมธาตุ ปตร.พลเทพ และ
ปตร.มหาราช ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ง จากขุ ด ลอกแม่ น้ ำ เจ้ า พระยา
ระดับน้ำมีค่าลดลง และพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเร็วและอัตราการไหลเพิ่มขึ้น

แม่ น้ ำ เจ้ า พระยา เป็ น แม่ น้ ำ สายสำคั ญ ของประเทศไทย เกิ ด จาก
การรวมตัว ของแม่น้ำสายหลัก 2 สาย จากภาคเหนือ คือ แม่น้ำปิ ง และ
แม่ น้ำน่ าน โดยมาบรรจบกันบริเวณหน้าเขื่ อนเจ้ าพระยาในตัวเมื อง ที่ตำบล
ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นไหลลงไปทางทิศใต้
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวม
ทั้งสิ้น 20,523.42 ตร.กม. (12.6 ล้านไร่) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลุ่มน้ำสาขา คือ
บึงบอระเพ็ด และที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ครอบคลุ มอยู่ใน 16 จังหวัด
ได้ แก่ นครสวรรค์ พิ จิ ตร กำแพงเพชร อุ ทั ย ธานี ชั ยนาท สิ งห์ บุ รี ลพบุ รี
อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี
นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีทิศเหนือติดกับลุ่ม
น้ำปิงและลุ่มน้ำน่าน ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำท่าจีนและ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง และทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำบางปะกง
จากวิ ก ฤตการณ์ น้ ำท่ วมที่ เกิ ด ขึ้ นในช่ ว งฤดู มรสุ ม ปี พ.ศ.2554
ของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วม
รุ น แรง ในแถบลุ่ ม แม่ น้ ำ เจ้ า พระยา ลุ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยาเคยประสบภั ย
น้ ำท่ วม ซึ่ งมี ระยะเวลาน้ ำท่ วมขั งนานกว่ า 2 เดื อน ตั้ งแต่ ช่ วงปลายเดื อน
กรกฎาคมจนถึ งเดื อนตุ ลาคม พ.ศ.2554 โดยมี ผู้ เสี ย ชี วิ ตที่ มี การรายงาน
กว่ า 500 ราย และส่ งผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ตของประชาชนกว่ า 2 ล้ านคน
ตลอดจนยังส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
อีกด้วย ซึ่งมีการประเมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านบาท [1]
ดั ง นั้ น จึ งมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาหาแนวทางในการขุ ด ลอก
เพื่อการระบายน้ำ และบรรเทาน้ำท่วม ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก โดยศึกษา
หาสาเหตุและหาแนวทางการขุดลอกแม่น้ำ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา ตั้งแต่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ลงมาจนถึง
เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รวมระยะทาง 98 กิโลเมตร
ดังแสดงในรูปที่ 1
ในการศึก ษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองสภาพการไหลในแม่น้ำ และ
ปัญหาน้ำท่วมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ เพื่อศึกษา
การขุดลอกแม่น้ำเจ้า พระยา เพื่ อการระบายน้ำ จากต้นน้ำสู่ท้ายน้ำให้ ได้
อย่างมีป ระสิทธิภ าพและไม่มีผลกระทบกับ พื้ นที่ใกล้เคีย ง และเพื่อเสนอ
แนวทางการขุดลอกที่เป็นไปได้ร่วมกั บโครงสร้างที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ศึกษา

คำสำคัญ: แม่น้ำเจ้าพระยา, การขุดลอก, MIKE 21

Abstract
Chaopraya River is the Important River in Central of Thailand.
It is Communication center, Transportation and Important of water
resources for agriculture. In 2 0 1 1 there was flooding and cause
damage to life and property. Then, it is necessary to study of finding
the way to dredging for drainage to alleviate flooding problems.
The Objective of this study is to simulate flow in Chaopraya River
with mathematical model MIKE 21 Flexible Mesh cover the area from
C.2 station in Muang district, Nakhon Sawan province to Chaopraya
Dam in Sapaya district, Chainat province. The model was calibrated
with upstream water level of 4 regulators in Chaopraya River there
are Manorom, Borommathat, Polthep and Maharat Regulator. The
results showed after dredging, Chaopraya River has decreasing
water level and most areas has increase of velocity and flow rate.
Keywords: Chaopraya River, Dredging, MIKE 21
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การยุบอัดตัว (Incompressible Fluid) การแปรผันในแนวดิ่งมีน้อย และไม่
มีก ารแบ่ งชั้นของน้ำ สมการที่ใช้แก้ปั ญ หา คือ สมการความต่อเนื่อ งและ
สมการโมเมนตั ม ทั้งแกน x และ y โดยใช้วิธี Implicit Finite Difference
Scheme แสดงได้ดังสมการที่ (1) (2) และ (3) ตามลำดับ [3]
สมการความต่อเนื่อง
𝜕𝜁
𝜕𝑡

+

𝜕𝑝
𝜕𝑥

+

𝜕𝑞
𝜕𝑦

=

𝜕𝑑

(1)

𝜕𝑡

สมการโมเมนตัม ทิศทาง x:
𝜕𝑝
𝜕𝑡

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน
(ตั้งแต่สถานีวัดน้ำท่า C.2 จ.นครสวรรค์ ถึงเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท)

+
−

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

𝜕
𝜕𝑥
1
𝜌𝑤

𝑝2

𝜕

ℎ

𝜕𝑦

( )+
[

𝜕(ℎ𝜏𝑥𝑥 )
𝜕𝑥

2.1 แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า (Rainfall-Runoff Model)

+

+

แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า เป็ นการจำลองพฤติกรรมทางกายภาพของ
ลุ่มน้ำเพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำท่าจากข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่
ลุ่ ม น้ ำ โดยได้ เ ลื อ กใช้ แ บบจำลอง NAM ในการพั ฒ นาแบบจำลอง
น้ำฝน-น้ำท่า ของลุ่มน้ำที่ไม่ได้มีการตรวจวัดปริมาณน้ำท่าเนื่องจากเหมาะ
สำหรับ ประยุก ต์ใช้กั บ พื้ นที่ ที่ มีลั ก ษณะการใช้ที่ ดิ นที่ ห ลากหลาย ซึ่งใน
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า จะประกอบด้วยแบบจำลองย่อย 2 แบบจำลอง
คือ แบบจำลองการสูญเสีย (Loss Model) และแบบจำลองการเคลื่อนตัว
ของกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (Unit hydrograph routing model) [2]
ในการประเมินปริมาณน้ำท่าแบบจำลอง NAM จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น
พื้นที่รับน้ำย่อยโดยใช้สถานีวัดน้ำท่าต่าง ๆ เป็นจุดออกของน้ำ (River Outlet)
และใช้แนวเขา คลอง ถนน และทางรถไฟ เป็นเกณฑ์กำหนดแบ่งทิศทาง
การไหลของน้ำฝนไปยังพื้นที่รับน้ำย่อยนั้น ๆ ในแต่ละพื้นที่รับน้ำย่อยจะมี
การคำนวณปริมาณน้ำท่าตามเวลา โดยแบบจำลองจะคำนวณน้ำท่าตาม
เวลาจากข้อมูลน้ำฝนและการระเหย ข้อมูลนำเข้าของแบบจำลอง ได้แก่
ข้ อ มู ลฝนรายวัน และปริมาณการระเหยจากถาดรายเดื อ น (Potential
Evaporation) ผลที่ ไ ด้ จ ากแบบจำลองจะเป็ น ปริ ม าณน้ ำ ท่ า ราย วั น
ซึ่ ง แสดงถึ ง ลั ก ษณะการเกิ ด ของน้ ำ ท่ า จากผลของอุ ท กวิ ท ยา เช่ น
การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินและการไหลของน้ำใต้ดิน
2.2 แบบจำลองทางอุทกพลศาสตร์ (MIKE 21 HD)
ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้แบบจำลอง MIKE 21 ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย
Danish Hydraulic Institute (DHI) ซึ่ ง เป็ น แบบจำลอง 2 มิ ติ เหมาะ
สำหรับการวิเคราะห์สภาพทางชลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในทะเลสาป ปากแม่น้ำ
อ่าว พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลปิด สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ำ กระแสน้ำ คลื่น และตะกอนได้ [3]
แบบจำลอง MIKE 21 สามารถจำลองสภาพการไหลของน้ ำ แบบ 2
ทิ ศ ทาง (Two Dimensional Hydrodynamic Model) มี ส มการควบคุ ม
การไหลคือ Navie-Stokes Equation โดยมีสมมติฐานกล่าวคือการไหลไม่มี
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𝑝𝑞

𝜕𝜁

ℎ

𝜕𝑥

( ) + 𝑔ℎ

+

𝑔𝑝√𝑝2 +𝑞 2
𝐶 2 ℎ2

𝜕(ℎ𝜏𝑥𝑦 )
𝜕𝑦

] − 𝛺𝑞 − 𝑓𝑉𝑉𝑥

ℎ 𝜕(𝑝𝑎 )
𝜌𝑤

(2)

=0

𝜕𝑥

สมการโมเมนตัม ทิศทาง y:
𝜕𝑝
𝜕𝑡

+

−

𝜕
𝜕𝑦

1
𝜌𝑤

𝑝2

𝜕

ℎ

𝜕𝑥

( )+

[

𝜕(ℎ𝜏𝑦𝑦 )
𝜕𝑦

+

+

𝑝𝑞

𝜕𝜁

ℎ

𝜕𝑦

( ) + 𝑔ℎ

+

𝑔𝑝√𝑝2 +𝑞 2
𝐶 2 ℎ2

𝜕(ℎ𝜏𝑥𝑦 )
𝜕𝑥
ℎ 𝜕(𝑝𝑎 )

𝜌𝑤 𝜕𝑥𝑦

] − 𝛺𝑞 − 𝑓𝑉𝑉𝑦

(3)

=0

เมื่อ :
คือ ความลึกน้ำ (ม.)
d(x, y, t)
คือ ความลึกน้ำที่แปรผันตามเวลา (ม.)
ζ(x, y, t)
คือ ระดับผิวน้ำเหนือระดับอ้างอิง (ม.)
p(x, y, t)
คือ ความหนาแน่นของการไหลในทิศทางแกน x
(ลบ.ม./วินาที/ม.)
q(x, y, t)
คือ ความหนาแน่นของการไหลในทิศทางแกน y
(ลบ.ม./วินาที/ม.)
C(x, y, t)
คือ ความต้านทานของ Chezy (ม.1/2/วินาที)
g
คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (ม./วินาที2)
f(V)
คือ ความฝืดเนื่องจากลม
V, Vx , Vy (x, y, t) คือ ความเร็วลมและความเร็วทิศทางแกน x , y
(เมตร/วินาที)
Ω(x, y, t)
คือ สัมประสิทธิ์คอริออริส (วินาที-1)
pa(x, y, t)
คือ ความดันอากาศ (กิโลกรัม/ม./วินาที2)
ρω
คือ ความหนาแน่นของน้ำ (กก./ลบ.ม.)
x, y
คือ ระยะพิกัด (ม.)
t
คือ เวลา (วินาที)
τxx ,τxy ,τyy
คือ แรงเฉือนประสิทธิผลในทิศทางแกน x และ y
(นิวตัน/ตร.ม.)
h(x, y, t)
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2.3 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของตะกอนทราย (MIKE 21 ST)
แบบจำลองการเคลื่อ นที่ข องตะกอน MIKE 21 ST สามารถคำนวณ
อัตราการเคลื่อนตัวของปริมาณตะกอน และแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของ
ตะกอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นท้องน้ำบริเวณปากแม่น้ำ โดยคำนวณ
อัตราการเคลื่อนที่ของตะกอนจากปริมาณตะกอนจากแม่น้ำ การกระทำของ
กระแสน้ำและคลื่นที่มีผลทำให้ตะกอนเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของตะกอน
ประกอบด้ ว ยการเคลื่ อ นที่ 2 ลั ก ษณะ คื อ การเคลื่ อ นที่ ข องตะกอน
แขวนลอยและเคลื่อนไปกับพื้นท้องน้ำสมการพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนแสดงได้ดังสมการที่ (4) [4]
𝑞𝑡 = 𝑞ℎ + 𝑞𝑠
(4)
เมื่อ qt คือ ปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายทั้งหมด (ลบ.ม.)
qb คือ ปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ำ (ลบ.ม.)
qs คือ ปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนแขวนลอย (ลบ.ม.)

ความเร็ ว ของการตกตะกอน (Fall Velocity) จะขึ้ นอยู่ กั บ ขนาดของ
อนุภาคตะกอน อุณหภูมิ และความเข้มข้นตะกอนแขวนลอย สำหรับความเร็ว
ของการตกตะกอนคำนวณได้จากสมการของ Van-Rijn (1989) ดังนี้
ทฤษฎีความเร็วของการตกตะกอนของ Van-Rijn (1989) มีเงื่อนไขของ
สมการตามขนาดของตะกอนทรายดังนี้
𝑊𝑠 =

𝑊𝑠 =

𝑇 2.1
𝐷∗0.3

3
√(𝑠 − 1)𝑔 × 𝑑50

(5)

โดยที่ T คือ ตัวแปรไร้มิติ
𝑇=(

′
𝑢𝑓

𝑢𝑓,𝑐

𝑢𝑓′

𝜈
𝑑50

for d50  1 มม.

(√100 +

3
(𝑠−1)𝑔𝑑50

𝜈2

(12)

− 10)

𝑊𝑠 = 1.1√(𝑆 − 1)𝑔𝑑50

โดยที่

d50
s
g



(13)
for d50 > 1 มม.

(14)

คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดดิน (มม.)
คือ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของตะกอน (กก./ม.3)
คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (ม./วินาที2)
คือ ความหนืดของน้ำ, เท่ากับ 1×10-6 (ม.2/วินาที)

3. วิธกี ารดำเนินงาน
3.1 การรวบรวมข้อมูล

คือ ประสิทธิภาพของความเร็วเฉือน
𝑔

𝐶

คือ ค่าความขรุขระท้องน้ำของ Chezy
𝐶 ′ = 18𝑙𝑜𝑔 (

4ℎ
𝑑90

)

ในการศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษา
มาตราส่วน 1 : 50,000 ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งจัดทำแผนที่
(7) แสดงตำแหน่งขอบเขต ผังระบบลุ่มน้ำ ตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝน ตำแหน่งสถานี
วัดน้ำท่า และตำแหน่งอาคารบังคับน้ำ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแบบจำลอง
โดยประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา ดังนี้
(8)

uf, c คือ ความเร็วเนื่องจากแรงเฉือนวิกฤติ
𝑢𝑓, 𝑐 = √𝜃𝑐 (𝑠 − 1)𝑔𝑑50

(9)

h คือ ความลึกน้ำ (เมตร)

คือ ค่าความเค้นเฉือนวิกฤติท้องน้ำ (𝜃𝑐 ) เป็นค่าคงที่เท่ากับ 0.06
D* คือ ตัวแปรไร้มิติของการเคลื่อนที่ของตะกอน
θc

1

𝐷∗ =

18𝜈

(6)

)

𝑢𝑓′ = 𝑉 √ ′
C

(𝑠−1)𝑔𝑑50

for 0.1  d50  1 มม.

การเคลื่อนที่ของตะกอนของ Van Rijn ได้เสนอสมการการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
การเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ำ (Sbl)
𝑆𝑏𝑙 = 0.053
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(𝑠−1)𝑔 3
𝑑50 ( 2 )
𝜈

(10)

การเคลื่อนที่ของตะกอนแขวนลอย (Ssl)
𝑆𝑠𝑙 = 𝑓 𝑐𝑎 𝑉 ℎ

โดยที่ f คือ แฟคเตอร์ปรับแก้ของการเคลื่อนที่ของตะกอน
ca คือ ความเข้มข้นของชั้นตะกอนท้องน้ำ (กก./ม.3)
V คือ ความเร็วการไหล (ม./วินาที)

(11)

3.1.1 ข้อมูลสำหรับนำเข้าแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า
- ตำแหน่ งสถานี ฝ นและข้ อ มู ล ฝนรายวัน ของสถานี ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา
จำนวน 22 สถานี ในพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้ าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำข้ า งเคีย ง
จากกรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา
- ข้อมูลการระเหยจากสถานีตรวจอากาศจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท
และอุทัยธานี จากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลภูมิอากาศใน
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2531-2560)
3.1.2 ข้อมูลสำหรับนำเข้าแบบจำลอง MIKE 21
- ข้อมูลท้องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ใช้ข้อมูลการสำรวจความลึก
ท้องน้ำของกรมเจ้าท่า เริ่มตั้งแต่จุดบรรจบแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่จังหวัด
นครสวรรค์ถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท
- ข้อมูลตำแหน่งของอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำซึ่งแสดงตามแผนผังใน
รู ป ที่ 2 และข้ อ มู ล ระดั บ น้ ำ รายวั น ของอาคารบั ง คั บ น้ ำ เพื่ อ ใช้ ใ น
การปรับเทียบแบบจำลอง MIKE 21 HD
- ข้อมูลน้ำท่ารายวันที่สถานี วัดน้ำ C.2 เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเงื่อนไข
ขอบเขตด้านเหนือน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา และข้อมูลระดับน้ำด้านเหนือน้ำ
ของเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเงื่อนไขขอบเขตด้านท้ายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
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- ข้ อ มู ล ตะกอนรายวั น ที่ ส ถานี C.2 เพื่ อ นำไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล นำเข้ า
แบบจำลอง MIKE 21 ST

รูปที่ 2 แผนผังระบบลำน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
ระหว่างสถานีวัดน้ำท่า C.2 จ.นครสวรรค์ ถึงเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

3.2 ประยุกต์ใช้แบบจำลอง
3.2.1 การประยุกต์ใช้แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า (MIKE 11 RR)
- ทำการนำเข้าข้อมูลในแบบจำลองคณิตศาสตร์ได้แก่ ข้อมูลปริมาณ
น้ำฝน และข้อมูลการระเหย โดยได้อบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยออกเป็น 10 ลุ่มน้ำ
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 3 แล้ ว ทำการปรั บ เที ย บและตรวจสอบแบบจำลอง
คณิตศาสตร์ โดยทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ศึกษา
เมื่อแบบจำลองมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือจึงนำผลการวิเคราะห์ปริมาณ
น้ำท่าที่ได้จากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (ปริมาณน้ำ
side flow) ในแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ต่อไป

รูปที่ 4 การสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม

- การจั ดทำแบบจำลองอุ ทกพลศาสตร์ โดยการนำเข้ าข้ อ มูลตาข่ าย
สามเหลี่ยมที่สร้างไว้ และกำหนดเงื่อนไขของแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลน้ำท่า
รายวันที่สถานี C.2 เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเงื่อนไขขอบเขตด้านเหนือน้ำของ
แม่ น้ ำ เจ้ าพระยา ข้ อ มู ลระดั บ น้ ำด้ า นเหนื อ น้ ำของเขื่ อ นเจ้ า พระยาเป็ น
เงื่อนไขขอบเขตด้านท้ายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา และข้อมูลปริมาณน้ำ Side
Flow ของแม่ น้ำเจ้ าพระยาและแม่น้ ำสะแกกรัง โดยได้ใช้ผลการคำนวณ
ปริ ม าณน้ ำ ท่ า จากแบบจำลองน้ ำ ฝน-น้ ำ ท่ า ใส่ เป็ น ข้ อ มู ล จุ ด น้ ำ เข้ า ใน
แบบจำลองดังแสดงตำแหน่งของจุดที่นำเข้าน้ำท่าโดยแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 และรูปที่ 5
ตารางที่ 1 ตำแหน่งจุดนำเข้าข้อมูลน้ำท่าในแบบจำลอง
ตำแหน่ง

x

y

ชื่อตำแหน่ง

1

616952

1726844

ลุ่มน้ำย่อย 1

จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 1

2

619185

1711571

ลุ่มน้ำย่อย 2

จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 2

3

618731

1700192

ลุ่มน้ำย่อย 6

จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 6

4

617966

1695351

ค.ชัยนาท-ป่าสัก จากตรวจวัดที่ปตร.มโนรมย์

5

616106

1691982

แม่น้ำสะแกกรัง จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 3 - 5

6

615743

1691301

ลุ่มน้ำย่อย 7

จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 7

7

615978

1683674

แม่น้ำท่าจีน

จากตรวจวัดที่ปตร.พลเทพ

8

616325

1686964

ลุ่มน้ำย่อย 8

จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 8

9

624372

1676159

แม่น้ำน้อย

จากตรวจวัดที่ปตร.บรมธาตุ

10

620240

1679352

ลุ่มน้ำย่อย 9

จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 9

11

626197

1675941

12

625441

1675681

รูปที่ 3 การแบ่งพืน้ ทีย่ ่อยเพือ่ คำนวณปริมาณน้ำ Side Flow
ของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่นำ้ สะแกกรัง

3.2.2 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 21
- การสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการจำลองการไหลใน
แบบจำลอง MIKE 21 HD โดยการนำเข้าขอบเขตลำน้ำ ข้อมูลภูมิประเทศ
ท้องน้ำ และกำหนดเงื่อนไขด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 4

WRE26-4
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ค.ชัยนาท-อยุธยา จากตรวจวัดที่ปตร.มหาราช
ลุ่มน้ำย่อย 10

จาก RR ลุ่มน้ำย่อยที่ 10
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การเคลื่อนที่ของตะกอนช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
คือ กรณีก่อนการขุดลอก (สภาพปัจจุบัน) และกรณีห ลังจากการขุดลอก
ตามแผนงานของกรมเจ้ า ท่ า โดยหาอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของการ
ตกตะกอน และระดับท้องน้ำ ก่อนและหลังการขุดลอก ดังแสดงตำแหน่ง
ของการขุดลอกในรูปที่ 7 และตารางที่ 2

รูปที่ 5 การใส่ขอ้ มูลปริมาณน้ำในแบบจำลอง

- การจัดทำแบบจำลองการเคลื่อนที่ของตะกอนทราย ใช้ข้อมูลตะกอน
รายวันที่สถานี C.2 โดยคำนวณสัดส่วนอัตราของตะกอนต่อปริมาณน้ำท่า
เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง และได้ใช้ผลการจำลองสภาพการไหล
จากแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ ซึ่งวิธีการดำเนินงานทั้งหมด ได้สรุปขั้นตอน
แสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 7 ตำแหน่งการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา
ตารางที่ 2 ตำแหน่งการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำแหน่ง

x

y

ชื่อตำแหน่ง

1

618957

1734125

พื้นที่ขุดลอกปากน้ำโพ

2

618124

1732013

พื้นที่ขุดลอกนครสวรรค์ตก-กลางแดด

3

616904

1726745

พื้นที่ขุดลอกเคียนเลื่อน-นครสวรรค์ออก

4

615819

1720218

พื้นที่ขุดลอกโกรกพระ-บางมะฝ่อ-ยางตาล

5

617980

1717494

พื้นที่ขุดลอกยางขาว-ย่านมัทรี

6

619903

1714396

พื้นที่ขุดลอกย่านมัทรี

7

619024

1709828

พื้นที่ขุดลอกน้ำทรง-ย่านมีทรี

8

617854

1704561

พื้นที่ขุดลอกน้ำทรง-ท่าฉนวน

9

618689

1700856

พื้นที่ขุดลอกหาดทนง-ท่าฉนวน

10

618713

1700827

พื้นที่ขุดลอกเกาะเทโพ-ศิลาดาน

11

614150

1690240

พื้นที่ขุดลอกท่าซุง

รูปที่ 6 ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

3.2.3 กรณีศึกษา
ในการประยุกต์ใช้แบบจำลองหลังจากการปรับเทียบแบบจำลอง MIKE
21 HD ได้กำหนดการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่
ของตะกอนในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และการศึกษาลักษณะ
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ตารางที่ 3 สรุปค่าดัชนีทางสถิติจากการปรับเทียบแบบจำลอง

4.1 ผลการปรับเทียบแบบจำลอง
การปรับ เทีย บแบบจำลองฯ นั้น จำเป็ นต้อ งใช้ดัชนีท างสถิ ติในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองฯ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ค่า
Root Mean Square Error (RMSE) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ย ก
กำลั งสอง (Coefficient of determination, R2) โดยผลการปรั บ เที ย บ
แบบจำลอง มีดังนี้
ผลการปรับเทียบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า (Rainfall-Runoff Model)
ได้ทำการปรับเทียบปริมาณน้ำท่าที่สถานี CT.2A โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เนื่องจากเป็นปีที่มี
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะมีปริมาณน้ำน้อย จึงไม่ค่อยมีผลกระทบจากปริมาณน้ำ
ในแม่น้ ำ ซึ่ งได้ ผลการปรับ เที ย บดั งแสดงในรูป ที่ 8 โดยมี ค่า R2 เท่า กั บ
0.82 และค่า Water Balance, WBL เท่ากับ 22.2%

ประตูระบายน้ำ

R2

RMSE (ม.)

Manning’ M

มโนรมย์
บรมธาตุ
พลเทพ
มหาราช

0.978
0.980
0.990
0.991

0.482
0.253
0.352
0.174

35
35
35
35

รูปที่ 9 ระดับน้ำที่ปตร. มโนรมย์

รูปที่ 10 ระดับน้ำที่ ปตร. บรมธาตุ

รูปที่ 8 ผลการปรับเทียบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าที่สถานี CT.2A
รูปที่ 11 ระดับน้ำที่ ปตร. พลเทพ

ผลการปรับเทียบแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ (MIKE 21 HD) จะทำการ
ปรั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามขรุ ข ระของท้ อ งน้ ำ (Manning’ M) ซึ่ ง จะ
เปลี่ย นแปลงตามความลึ ก โดยปรับ เที ย บกั บ ค่ า ระดับ น้ ำ ด้ า นเหนื อ น้ ำ
ที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ ประตูระบายน้ำบรมธาตุ ประตูระบายน้ำพลเทพ
และประตูระบายน้ำมหาราช โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดในเดือนเมษายน พ.ศ.
2553 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ผลการปรับเทียบแบบจำลองดังแสดง
ในตารางที่ 3 และรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 12 ซึ่งได้แสดงกราฟเปรียบเทียบระดับ
น้ำด้านเหนือน้ำจากการตรวจวัด และระดับน้ำจากแบบจำลอง
รูปที่ 12 ระดับน้ำที่ ปตร. มหาราช
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4.2 ผลการประยุกต์ใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ (MIKE 21 HD)

สรุปผลการศึกษา

ผลจากแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ (MIKE 21 HD) ได้แสดงระดับน้ำ
ความเร็วของกระแสน้ำ และอัตราการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่มี
การขุดลอก โดยแสดงผลการเปลี่ยนแปลงจากการขุดลอกในตารางที่ 4

การศึกษาครั่งนี้ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ MIKE 21 HD
และแบบจำลองการเคลื่อนที่ ของตะกอน MIKE 21 ST ผลการศึ กษาพบว่า
หลั งจากขุ ดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำมีค่าลดลง และพื้นที่ส่วนใหญ่ มี
ความเร็วและอัตราการไหลเพิ่มขึ้น
การทับ ถมของตะกอน พบว่า "ส่วนใหญ่ " มีก ารทับ ถมลดลง และมี
ความลึกท้องน้ำลดลงซึ่งเป็นผลจากการขุดลอก
หากพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งจากการเปลี่ย นแปลง
ของระดับ น้ำ ความเร็วกระแสน้ำ อัตราการไหล และความลึกท้องน้ำใน
กรณีก่อนและหลังการขุดลอก จุดที่มีความเหมาะสมในการขุดลอกดังแสดง
ในตารางที่ 6

ตารางที่ 4 ระดับน้ำ ความเร็ว และอัตราการไหลที่เปลีย่ นแปลงหลังการขุดลอก
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ระดับน้ำที่
ความเร็วที่เปลี่ยนแปลง อัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง (ม.)
(ม./วินาที)
(ลบ.ม./วินาที)
-0.53
-0.08
-2.36
-0.55
0.04
-2.88
-0.57
0.07
26.49
-1.19
0.09
-6.67
-0.1
-0.13
-6.99
-0.08
-0.01
-6.34
-0.01
-0.21
47.61
-0.25
0.005
6.84
-0.05
-0.12
-5.22
-0.05
-0.11
-17.15
-0.05
0.09
104.72

ตารางที่ 6 จุดที่มีความเหมาะสมในการขุดลอก
ตำแหน่ง

ระยะทางขุดลอก
(กม.)

4
7
10
11

8.0
4.5
3.0
2.1

4.3 ผลการประยุกต์ใช้แบบจำลองการเคลื่อนที่ของตะกอน (MIKE 21 ST)
ผลจากแบบจำลองการเคลื่อนที่ของตะกอน (MIKE 21 ST) ได้แสดง
การเปลี่ย นแปลงความลึก ท้องน้ำ (Bed Level Change) และลึกท้อ งน้ำ
(Bed Level) ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ โดยแสดงผลการเปลี่ย นแปลงความลึก ท้ อ งน้ ำ ผลเปรีย บเที ย บ
ความลึกท้องน้ำในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความลึกท้องน้ำและผลการเปรียบเทียบความลึก
ท้องน้ำของกรณีก่อนและหลังการขุดลอก
ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลง
ความลึกท้องน้ำ
ความลึกท้องน้ำ
ตำแหน่ง
(ม.)
(ม.)
ก่อน
หลัง ก่อน หลัง
ขุดลอก ขุดลอก ขุดลอก ขุดลอก
1
0.00 0.00 11.70 11.70
2
0.00 0.00 14.15 14.06
3
0.03 0.01 16.86 16.84
4
0.00 0.00 14.68 14.63
5
0.10 0.01 14.36 12.63
6
0.00 0.04 10.29 10.33
7
0.00 0.00 13.95 10.00
8
0.52 0.87 10.81 11.17
9
0.00 0.00 12.38 10.23
10
0.00 0.00 12.01 10.24
11
-0.02 -0.06 11.78 10.56

ความลึกท้องน้ำ
(ม.)
ก่อน
ขุดลอก
12.07
14.27
17.06
14.59
14.50
10.76
14.22
11.12
12.20
12.14
11.44

ระดับท้องแม่น้ำขุดลอก
จุดสิ้นสุด
(ม.รทก.)
+12.704
+10.000
+9.513
+8.000

โดยจุดพิจารณาดังกล่าวหลังการขุดลอกจะสามารถช่วยในการระบาย
น้ำให้ได้ดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแบบจำลองในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
การเปลี่ยนแปลง
ความลึกท้องน้ำ
(ม.)
ก่อน
หลัง
ขุดลอก ขุดลอก
0.37 0.46
0.12 0.14
0.23 1.15
-0.09 -0.11
0.24 0.86
0.47 0.60
0.26 0.05
0.83 0.80
-0.18 -0.11
0.13 -0.05
-0.37 -0.48

ระดับท้องแม่น้ำขุดลอก
จุดเริ่ม
(ม.รทก.)
+12.672
+10.000
+9.238
+4.749

หลัง
ขุดลอก
12.16
14.20
17.98
14.52
13.48
10.89
10.05
11.10
10.13
10.19
10.14

[1] กรมเจ้าท่า (2562). รายงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุ ด
ลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สะแ ก ก รั ง ป่ าสั ก ท่ าจี น แ ม่ ก ลอ ง เพ ชรบุ รี ชาย ฝั่ ง ท ะเล
ประจวบคีรีขันธ์. รายงานศึกษา, หน้า 1-1
[2] วีระยา มิ่งเมือง และ ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต (2556). การศึกษาระบบ
ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำท่วม (พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา).
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14,
ขอนแก่น, 22 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 417-418
[3] สุนทร เฉินประยูร และ จิระวัฒน์ กณะสุต (2560). การศึกษาการ
เคลื่อนตัวของตะกอนบริเวณปากร้องน้ำบ้านกรูด โดยใช้แบบจำลอง
ท า งค ณิ ต ศ า ส ต ร์ . ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก าร THAICID National
Symposium ครั้งที่ 10, นนทบุร,ี 21 มิถุนายน 2560, หน้า 119-125
[4] วิษุวัฒน์ แต้สมบัติ และ ดวงนภา วานิชสรรพ์ (2561). การศึกษาการ
เคลื่ อ นตั ว ของตะกอนดิ น ในแม่ น้ ำ ลำภาชี . วารสารวิ ช าการ
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร, ปี ที่ 13, ฉบั บ ที่ 1,
มกราคม-มิถุนายน 2561, หน้า 63-74
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การกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา: หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา
Determination of coastal setback: A case study of Chalatat Beach, Songkhla Province
ขวัญชนก คุณกิตติ1 และ สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง1
1

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร
E-mail address: khwanchanok.kun@ku.th

บทคัดย่อ
ระยะถอยร่น เปรีย บเสมือ นแนวกั น ชนระหว่า งทะเลกับ ผืน แผ่น ดิ น
เพราะเป็นการรัก ษาความสมดุลของกระบวนการชายฝั่งไม่ให้ถูกรบกวน
จากกิจ กรรมของมนุษ ย์ บ นพื้ นที่ ชายฝั่ ง และเป็ นการลดผลกระทบจาก
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ที่อาจมีต่อชีวิต
และทรัพ ย์สิน ของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริเวณชายฝั่ ง การศึก ษานี้จึ งมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่อ กำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่ ง
กรณีศึกษาคือ หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยประเมินระยะถอยร่นเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในปี ค.ศ. 2100 จาก 3 กระบวนการ ได้แก่
การกัดเซาะที่เกิดจากพายุ อัตราการกัดเซาะในอดีต และการกัดเซาะอัน
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ผลการศึกษาพบว่า อัตราการกัด
เซาะที่เกิดจากพายุอยู่ที่ 50 เมตร อัตราการกัดเซาะในอดีตเท่ากับ 0.05
เมตรต่อปี และอัตราการกัดเซาะอันเนื่องมาจากการเพิ่มระดับน้ำขึ้นจาก
กระบวนการเปลี่ย นแปลงภูมิ อ ากาศมีอั ตราการกัด เซาะน้อ ยสุด เท่ ากั บ
21.49 เมตร(RCP 2.6) และมากสุดเท่ากับ 38.34 เมตร(RCP 8.5) จากผล
ดังกล่าวทำให้สามารถคำนวณหาระยะถอยร่น ในกรณี RCP 2.6, 4.5, 6.0
และ 8.5 ได้เท่ากับ 75.99, 81.17, 82.04 และ 90.91 เมตร ตามลำดับ
โดยผลการศึกษานี้จะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระยะถอยร่น ของ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ของประเทศ
ไทยในอนาคต
คำสำคั ญ : ระยะถอยร่ น ชายฝั่ ง ทะเล, การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ ำ ทะเล,
แบบจำลองบรูน, หาดชลาทัศน์, การกัดเซาะชายฝั่ง

Abstract
The coastal setback is like a buffer between sea & coast
because it will save the balance of coastal processes from
human activity on coastal areas and reduce the impact of
erosion from disasters and others that may affect the lives and
property of people living on the coast. This study has an
objective for the determination of coastal setback of Thailand.
The case study is Chalatat Beach. With estimate coastal
setback to support coastal change in 2 1 0 0 B.E. from 3

processes is Erosion from the storm, erosion in the past, and
Erosion from sea level rise. This study suggests that erosion
rate of the storm of 5 0 m., erosion rate in the past of 0 .0 5
m./year, and erosion rate from sea level rise a minimum of
21.49 m. (RCP 2.6) and a maximum of 38.34 m. (RCP 8.5) the
results can calculate the coastal setback as follows. In the case
of RCP 2.6, 4.5, 6.0, and 8.5 of 75.99, 81.17, 82.04, and 90.91 m.
sequent. The results can be used to a guideline for estimate
coastal setback Which is one of the measures for managing
coastal areas of Thailand in the future.
Keywords: coastal setback, sea level rise, Bruun’s Rule,
Chalatat Beach, coastal erosion

1. คำนำ
จากข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ( Climate
Change) ขององค์กร Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) [1] พบว่า ระดั บ น้ ำ ทะเลของโลกมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย +1.8±0.5
มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้ชายฝั่งเกิดการกัดเซาะ จาก
การศึก ษาเรื่องผลกระทบจากระดับ น้ำ ทะเลที่เพิ่มขึ้ นทั่วโลก [2] โดยใช้
แบบจำลอง EMRICES จำลองระดับน้ำเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น ผลการวิจัย
พบว่า เมื่ออุ ณ หภูมิโลกสูงขึ้น 2.00 องศาเซลเซีย ส ทำให้ ระดับ น้ำทะเล
สูงขึ้น 74.7 เซนติเมตร คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่ากับ 4,961.52
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น 3.38 องศาเซลเซียส ทำให้
ระดั บ น้ ำ ทะเลสู งขึ้ น 97.4 เซนติเมตร พื้ น ที่จ ำนวน 663,794.7 ตาราง
กิโลเมตร จะได้รับ ผลกระทบ คิดเป็ นความสูญ เสีย ทางเศรษฐกิจ เท่า กับ
6,214.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การศึกษาแบบจำลองอย่างง่ ายสำหรับการตอบสนองของชายฝั่งต่อ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ ำ ทะเลบริ เวณอ่ า วไทยตอนล่า ง 6 แห่ งในพื้ น ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา [3] พบว่า แบบจำลองของบรูน
อย่างง่ายแสดงปริมาณพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ สำหรับ 50 ปี เท่ากับ 0.44 ตร.
กม.สำหรับ 100 ปี เท่ากับ 0.89 ตร.กม.และแบบจำลองของบรูนแสดง
ปริมาณพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ สำหรับ 50 ปี เท่ากับ 2.22 ตร.กม.สำหรับ 100
ปี เท่ากับ 4.45 ตร.กม.
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นอกจากนี้ กิจ กรรมของมนุษ ย์ที่มีก ารใช้ป ระโยชน์พื้นที่ ชายฝั่งเกิน
ศักยภาพที่จะรองรับได้ ทำให้เกิดการสูญเสีย ปราการธรรมชาติ และพื้นที่
ชายฝั่งทะเลด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องใช้ มาตราป้องกันชายฝั่ง ซึ่งมีอยู่ 2
วิ ธี ได้ แ ก่ แบบใช้ โ ครงสร้ า ง (Structural measure) และแบบไม่ ใ ช้
โครงสร้าง (Non - structural measure) โดยแบบใช้โครงสร้าง เช่น เขื่อน
กั น คลื่ น กำแพงกั น คลื่ น และรอดั ก ทราย ซึ่ ง โครงสร้ า งดั ง กล่ า วนี้ มี
ประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจากคลื่นและลดผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่งได้ แต่มีข้อจำกัดคือสามารถลดผลกระทบได้เฉพาะบริเวณที่มี
โครงสร้ า งเท่ า นั้ น ซึ่ งทำให้ เกิ ด ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งบริเวณ พื้ น ที่
ข้างเคียงตามมา จึงทำให้โครงสร้างทางวิศวกรรมแบบไม่ใช้โครงสร้างเป็น
มาตรการที่ ก ำลังได้ รับ ความนิ ย มเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งเป็ น มาตรการป้ อ งกั น
ชายฝั่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเติมทรายชายหาด การปลูกป่ า
ชายเลน รวมทั้ ง มาตรการระยะถอยร่ น ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายใน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จากการกั ด เซาะชายฝั่ ง อี ก ทั้ ง เป็ น การคื น สมดุ ล ตาม
กระบวนการธรรมชาติให้แก่ชายฝั่งด้วย
จากการศึ ก ษาบทบาทของระยะถอยร่น ในบริบ ทของการกั ด เซาะ
ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [4] โดยพิธีสารว่าด้วย ICZM
ของอนุสัญญาบาร์เซโลนา ลุ่มน้ำทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน บังคับใช้เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2011บทบัญ ญัติเกี่ยวกับ ICZM และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ชายฝั่ง การป้ องกันและฟื้นฟูพิธีสารระบุ ให้ ระยะถอยร่นมีระยะ 100 m
เป็ น มาตรการที่ ต กลงกั น เพื่ อ ปกป้ อ งการตั้ งถิ่ น ฐานชายฝั่ ง ทะเลและ
โครงสร้างพื้นฐานจากผลกระทบเชิงลบของกระบวนการชายฝั่งและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การกำหนดระยะถอยร่นบริเวณชายฝั่งต้าเหลียน ประเทศจีน [5] โดย
การใช้ Arc GIS 9 จำลองสภาพชายฝั่ง พิจารณาดัชนี 3 ประเภท (1) ภัย
พิ บั ติท างชายฝั่ ง (2) สภาพภู มิ ป ระเทศ และ (3) ระบบนิ เวศวิท ยา ผล
การศึกษาพบว่า ชายฝั่งไบซา (Baisha) เป็นหาดทราย มีสิ่งปลูกสร้างห่าง
จากชายฝั่งประมาณ 100 เมตร ระยะถอยร่นชายฝั่งอยู่ที่ 90 เมตร ในส่วน
ของชายฝั่ ง Huangniwo เป็ น หาดทรายกรวด มี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งห่ า งจาก
ชายฝั่งประมาณ 50 เมตร ระยะถอยร่นชายฝั่งอยู่ที่ 90 เมตร ส่วนชายฝั่ง
Bedrock เป็นหาดกรวด ไม่มีสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ ระยะถอยร่นชายฝั่งอยู่
ที่ 75 เมตร และชายฝั่ง Xingshutun เป็ นหาดทราย มีสิ่งปลูกสร้างห่ า ง
จากชายฝั่งประมาณ 80 เมตร ระยะถอยร่นชายฝั่งอยู่ที่ 75 เมตร
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสัมพัทธ์ที่มีต่อ
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย [6] โดยประยุกต์ใช้แบบจำลอง
บรูน และแบบจำลองของบรูนอย่างง่าย เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ
ระยะถอยร่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลของประเทศ
ไทย โดยกำหนดชายหาดตัวแทนของพื้นที่ศึกษา 27 แห่ง ครอบคลุมทั้งอ่าว
ไทยและอ่าวอันดามัน ผลการศึกษาพบว่า ระยะถอยร่นอยู่ระหว่าง -11.25
เมตร ถึง -247.50 เมตร ในอีก 50 ปี ข้างหน้า และ -22.48 ถึ ง -495.77
เมตร ใน 100 ปีข้างหน้า
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จากการศึกษาข้างต้นเป็นการศึกษาระยะถอยร่นโดยพิจารณาเพียงการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งยังมีปัจจัยอื่นที่ควร
นำมาพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่ อิทธิพลของพายุ และ อัตราการกัดเซาะที่
ผ่านมาของชายฝั่ง ดังนั้นในการศึกษานี้จึงศึกษาการกำหนดระยะถอยร่น
ชายฝั่งทะเล โดยการวิเคราะห์จาก 3 กระบวนการที่มีอิทธิต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ได้แก่ การกัดเซาะที่เกิดจากพายุ อัตราการกัดเซาะในอดีต และการ
กัดเซาะอันเนื่องมาจากการเพิ่มระดับน้ำขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยเลือกหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เป็ นพื้นที่ศึก ษา ซึ่ งมีลัก ษณะเป็ น
หาดทราย ผลจากการศึกษานี้จะนำมาซึ่งแนวทางในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล เพื่อเป็ นหนึ่งในมาตรการรับ มือ ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการกัด
เซาะชายฝั่งต่อไป

2. ระเบียบวิธีวิจัย
ในขั้นตอนนี้จะกล่าวถึง ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง พื้นที่ศึกษา ข้อมูลและ
เครื่องมือที่ใช้ ขั้นตอนการศึกษา แสดงเนื้อหาดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 การปรับแก้ค่าระดับน้ำเพื่อระบุแนวชายฝั่ง
การระบุแนวชายฝั่งนั้นสามารถทำได้โดยการปรับแนวชายฝั่ง ณ เวลาที่
ถ่ายภาพ ไปเป็นแนวชายฝั่ง ณ ระดับทะเลปานกลาง ซึ่งในการระบุแนว
ชายฝั่งใหม่นั้น จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับน้ำ ความกว้างชายหาด
และความลาดชันชายหาดในการพิจารณา โดยแสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับน้ำ ความกว้างชายหาด และ
ความลาดชันชายหาด
จากภาพจะให้เห็นได้ว่า ถ้าระดับน้ำทะเล ณ เวลาถ่ายภาพมีระดับอยู่
สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ทำให้แนวชายฝั่งที่ได้นั้นอยู่ประชิดฝั่งมากกว่า
ความเป็ น จริ ง หากใช้ แ นวชายฝั่ ง ที่ ร ะดั บ ทะเลปานกลางเป็ น เกณฑ์
จำเป็นต้องปรับระยะแนวชายฝั่งให้ห่างออกไปเป็นระยะ +∆L และถ้าระดับ
น้ำ ณ เวลาที่ถ่ายภาพมีระดับต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง จะทำให้แนว
ชายฝั่งที่วิเคราะห์ ได้นั้นอยู่ห่างฝั่งมากกว่าความเป็นจริง จำเป็นต้องปรับ
ระยะแนวชายฝั่งให้ใกล้ฝั่งเข้ามาเป็นระยะ -∆L โดยสามารถคำนวณ ∆L ได้
จากสมการที่ (1)
∆𝐿 =

WRE27-2

𝐻
𝑡𝑎𝑛𝜃

(1)
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โดย MSL คือ ระดับทะเลปานกลาง, HWL คือ ระดับน้ำที่สูงกว่าระดับ
ทะเลปานกลาง, LWL คือ ระดับน้ำที่ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง, H คือ
ระดั บ ที่ แ ตกต่ า งระหว่ า ง HWL กั บ MSL หรื อ LWL กั บ MSL, ∆L คื อ
ระยะห่างระหว่างแนวชายฝั่งที่ระบุได้ ณ ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพกับระดับทะเล
ปานกลาง, Ɵ คือ ความลาดชันชายหาดส่วนหน้า (Foreshore slope)
2.1.2 แบบจำลองของบรูน
แบบจำลองของบรูนใช้เพื่อการจำลองรูปตัดชายหาดในลักษณะสองมิติ
ของเส้ นชายฝั่ งปกติ เพื่ อ คำนวณผลกระทบต่ อ เส้น แนวชายฝั่ งจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ ำ ทะเล ซึ่ งส่งผลต่อ การกำหนดระยะถอยร่ น โดยมี
สมมุติฐานคือ พิจารณาเฉพาะการถ่ายโอนปริมาณตะกอนทรายสุทธิตลอด
หน้าตัดที่เข้าออกในแนวตั้งฉากกับเส้นชายฝั่ง โดยไม่พิจารณาการถ่ายโอน
ของตะกอนที่เข้าออกในแนวขนานกับเส้นชายฝั่ง โดยสมมติแนวชายหาดให้
อยู่ในสภาวะสมดุล โดยรูปตัดชายหาดต้องแสดงถึง สภาพภูมิประเทศ คลื่น
และขนาดของตะกอน และตะกอนทรายที่เคลื่อนเข้าหาชายฝั่ง สมมติให้มี
คุณสมบัติเป็นทรายที่มีลักษณะเดียวกับทรายที่อยู่บนชายฝั่ง ผลจากการกัด
เซาะของคลื่น และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ทำให้เกิดการถ่ายโอนของ
ชายฝั่ ง ปริ ม าณทรายที่ ถู ก กั ด เซาะจากบนฝั่ ง จะถู ก ถ่ า ยโอนมาทั บ ถม
ด้านล่าง ซึ่งปริมาณทรายที่ถูกกัดเซาะจะเท่ากับปริมาณทรายที่เกิดการทับ
ถม แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเส้นแนวชายฝั่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของระดับ น้ ำ ทะเล ตามแบบจำลองของบรู น ดั งรูป ที่ 2 ความหนาของ
ตะกอนทรายที่เกิดจากการทับถม (Deposited sand) จากปริมาณทรายที่
ถูกกัดเซาะจากบนชายฝั่ง (Eroded sand) จะทำให้ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้น
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สำหรั บ สมการแบบจำลองบรู น อย่ า งง่ า ยนั้ น เนื่ อ งจาก tanβ คื อ
ค่ า เฉลี่ ย ความชั น ของชายฝั่ งตลอดความยาวรู ป ตั ด ชายหาดที่ พิ จ ารณา
สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (3)
(3)
𝑅=

𝑠
𝑡𝑎𝑛𝛽

ความยาวของหน้ าตัดชายฝั่ง (Equilibrium profile) [8] คำนวณได้
จากสมการที่ (4)
(4)

h = Ay 2/3

โดย h คื อ ความลึ ก ของระดั บ น้ ำ ทะเลเดิ ม ถึ งระดั บ ท้ อ งเดิ ม (Old
bottom level) ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของตะกอน, y คือ
ระยะทางนอกชายฝั่ง , A คือ พารามิเตอร์สัมประสิทธิ์ค่า A (A value) ที่
ปรับตามลักษณะของตะกอนที่ได้จากความสัมพันธ์ของขนาดตะกอนทราย
(D50) และความลาดชันชายฝั่ง (Beach slope)
การคำนวณหาความสูงคลื่นนัยสำคัญสูงสุดและคาบคลื่นสูงสุ ด เพื่อใช้
ในการคำนวณหาระดับความลึกที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตะกอน (Depth of closure) [9] ใช้สมการที่ (5)
ℎ ∗= 2.28𝐻𝑒,𝑡 − 68.5(

2
𝐻𝑒,𝑡
2 )
𝑔𝑇𝑒,𝑡

(5)

โดย h* คื อ ความลึ ก ของระดั บ น้ ำ ทะเลเดิ ม ถึ งระดั บ ท้ อ งเดิ ม (Old
bottom level) ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของตะกอน (Depth
of closure), He,t คื อ ค ว า ม สู งค ลื่ น นั ย ส ำ คั ญ สู งสุ ด (Maximum
significant wave height), Te,t คื อ คาบคลื่ น สู ง สุ ด (Maximum wave
period),
g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
การคำนวณหาค่าความสูงคลื่น ณ บริเวณคลื่นแตกตัว (Wave height
at breaking wave) เพื่อ ใช้ในการคำนวณหาค่ าความสูงของตะกอนก่อ น
การกัดเซาะ [10] ใช้สมการที่ 6
𝐻𝑏
𝐻𝑠
= (tan 𝛼)0.2 ( )−0.25
𝐻𝑠
𝐿𝑠

(6)

โดย Hb คื อ ความสู งคลื่ น ณ บริ เวณคลื่ น แตกตั ว (Wave height at
breaking wave), tanα คือ ความลาดชันของชายฝั่ง (Beach slope), Hs
รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล คือ ความสูงคลื่นนัยสำคัญเฉลี่ย (Mean significant wave height), Ls คือ
ตามแบบจำลองของบรูน
ความยาวคลื่นนัยสำคัญ (Significant wave length)
การคำนวณหาความยาวคลื่นนัยสำคัญสามารถคำนวณได้จากคาบคลื่น
ในการคำนวณหาระยะถอยร่นของชายฝั่งทะเล สามารถคำนวณได้จาก
เฉลี่ย [10] ดังสมการที่ (7)
สมการของบรูน [7] ตามสมการที่ (2)
𝑅=

𝑆𝐿
ℎ ∗ +𝐵

(2)

𝐿𝑠 =

𝑔𝑇𝑠2
2𝜋

(7)

โดย Ls คือ ความยาวคลื่นนัยสำคัญ (Significant wave length), g คือ
โดย R คื อ ระยะการถอยร่น ของเส้ น ชายฝั่ งในแนวราบ, S คื อ การ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล, L คือ ความยาวของชายหาดที่พิจารณา, h คือ ความเร่ งเนื่ อ งจากแรงโน้ ม ถ่ ว งของโลก, Ts คื อ คาบคลื่ น เฉลี่ ย (Mean
ระดับน้ำเดิม (Old sea Level) ถึงระดับท้องเดิม (Old bottom level) ซึ่ง significant wave period)
การคำนวณหาค่าความสูงของตะกอนทรายก่อ นการกัดเซาะ (Berm
เป็ น ระดั บ ความลึ ก ที่ ไม่ ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากการเปลี่ ย นแปลงของตะกอน
(Depth of closure), B คื อ ความสู งของตะกอนทรายก่อ นการกั ด เซาะ height), [11] สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (8)
(Berm height)
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⁄

𝐵ℎ = 0.125𝐻𝑏5 8 (𝑔𝑇𝑠2 )3⁄8
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(8)

โดย Bh คือ ความสูงของตะกอนทรายก่อนการกัดเซาะ (Berm height),
Hb คือ ความสูงคลื่น ณ บริเวณคลื่นแตกตัว (Wave height at breaking
wave), g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก, Ts คือ คาบคลื่นเฉลี่ย
(Mean wave period)
2.1.3 ระยะถอยร่นของชายฝั่งทะเล
ระยะถอยร่ น ของชายฝั่ งทะเล (Coastal Setback) เป็ น แนวในการ
ควบคุมเขตชายฝั่งทะเลไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ซึ่งระยะถอยร่นนี้จะเป็น
แนวกันชนระหว่างทะเลกับ ผืนแผ่นดิน ช่วยลดผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้นกับ
พื้นที่อยู่อาศัย โดยกรอบระยะเวลในการกำหนดระยะถอยร่นนั้นควรได้รับ
การวางแผนที่ 50 ปีขึ้นไป นิยมใช้ในประเทศที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลที่
ประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง เช่น การกัดเซาะที่เกิดจาก
พายุ คลื่ น ลม และภั ย พิ บั ติ ต ามธรรมชาติ การกั ด เซาะที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง การกั ด เซาะชายฝั่ ง จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [12] สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (9)
ระยะถอยร่น = D1 + (D2 x จำนวนปีทพี่ ิจารณา) + D3

อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

(9)

เมื่อ D1 คือ ระยะที่เกิดจากการพังทลายอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากพายุ
(Extreme Storm Sequence) โดยระยะนี้ ต้อ งการแบบจำลองในการใช้
ศึกษาผลกระทบจากพายุที่กระทำต่อชายฝั่ง ซึ่งจะพิจารณาที่ปี ค.ศ 2100
ในกรณีไม่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ กำหนดค่าเริ่มต้นของ D1 เท่ากับ 40 เมตร,
D2 คือ อัตราการกัดเซาะต่อปี ซึ่งประเมินจากการกัดเซาะที่เคยเกิดขึ้นใน
อดี ต (Chronic Erosion or Accretion) ซึ่ ง หากชายฝั่ ง เกิ ด การทั บ ถม
หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง ค่า D2 จะมีค่าเป็น 0 เมื่อนำค่า D2
คูณ ด้ว ยจำนวนปี ที่พิจ ารณา จะทำให้ ได้ระยะการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ปี ที่
พิจ ารณา ทั้งนี้จ ะพิ จ ารณาที่ปี ค.ศ 2100, D3 คื อ ระยะการกัด เซาะอั น
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ซึ่งจะพิจารณาที่ปี ค.ศ 2100 โดย
อาศัยหลักการของแบบจำลองของบรูน [7]
2.2 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาคือ หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีลักษณะ
เป็นหาดทราย ยาวประมาณ 4.53 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
แสดงดังรูป ที่ 3 โดยหาดชลาทัศน์มี สภาพชายหาด แสดงดังรูปที่ 4 โดย
พื้นที่ศึก ษาได้รับ อิ ทธิพ ลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่พัดผ่า น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือ น
มกราคมของทุกปี

รูปที่ 3 พื้นที่ศกึ ษา

รูปที่ 4 สภาพชายหาดในพื้นที่ศกึ ษา
2.3 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลได้จากแบบจำลอง
21CMIP5 ซึ่ ง เป็ น ค่ า เฉลี่ ย มาตราฐาน ขอ งก ารเป ลี่ ย นแ ป ลงข อ ง
ระดับ น้ำทะเลในระดับภูมิภาค (ความละเอี ยด 1 องศาละติจูดลองจิจูด)
สำหรับ RCP 2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 โดยอ้างอิงจากสถานะการณ์
ในปี ค.ศ 1986 – 2005 ซึ่งค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลของ
หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เท่ากับ 0.38-0.62 เมตร
ข้อมูลความลาดชันของชายหาด (Beach Slope) และขนาดคละเฉลีย่
ของทรายได้จากการสำรวจภาคสนามทัง้ สิ้น 14 ตำแหน่ง แสดงดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 ตำแหน่งตัวแทนข้อมูลภาคสนาม
ข้อมูลค่าเฉลี่ยของตะกอนทราย (D50) เพื่อหาการกระจายของตะกอน
ทราย โดยการเก็บตัวอย่างทรายจากภาคสนาม และวิเคราะห์โดยการร่อน
ผ่านตะแกรงมาตรฐาน (Sieve Analysis) ใช้มาตรฐาน US Standard โดย
ความลาดชันชายหาดและขนาดของตะกอนทรายของแต่ละตำแหน่ง แสดง
ดังตารางที่ 1.
ตารางที่ 1 แสดงความลาดชันชายหาดและค่าขนาดคละเฉลีย่ ของตะกอนทราย
พื้นที่

ความลาดชันชายหาด (องศา)

ค่าขนาดคละเฉลี่ย (มม.)

B1

0.8

0.27

B2

9.5

0.27

B3

14.5

0.27

B4

9.8

0.27

B5

9.2

0.27

B6

5.9

0.27

B7

6.5

0.27

B8

8.4

0.27

B9

2.5

0.27

B10

4.7

0.27

B11

3.8

0.27

B12

4.9

0.27

B13

3.2

0.27

B14

6.4

0.27

2.4 ขั้นตอนการศึกษา
ในการศึกษานี้จะประเมินระยะถอยร่นโดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิด
จากการกัดเซาะชายฝั่งใน 3 กระบวนการ ดังนี้
2.4.1 การกัดเซาะที่เกิดจากพายุ
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง [13 ] พ บ ว่ า อิ ท ธิ พ ล ข อ งม ร สุ ม
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กำลั ง แรงกว่ า ปกติ เมื่ อ เดื อ นมกรคม 2559 นั้ น ส่ ง
ผลกระทบให้ชายหาดสมิหลาเกิดการกัดเซาะ 10 ถึง 50 เมตร และเนื่องจาก
การศึกษานี้ต้องการประเมินการกัดเซาะในสภาวะที่ครอบคลุมกรณีวิกฤตจึง
พิจารณาอัตราการกัดเซาะที่เกิดจากพายุที่ 50 เมตร ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันยัง
ไม่มีการศึกษาใดที่สำรวจผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ จึงนับได้ว่าเป็ น
เพียงข้อมูลเดียว ที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ในการศึกษานี้
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2.4.2 อัตราการกัดเซาะในอดีต
การวิ เ คราะห์ อั ต ราการกั ด เซาะชายฝั่ ง ในอดี ต ดำเนิ น การโดย
เปรียบเทียบจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ภาพถ่ายจาก Google earth ซึ่ง
จำเป็นต้องระบุแนวชายฝั่ง โดยปรับแก้ค่าระดับน้ำที่ตำแหน่งใดๆของภาพ
ให้เป็นค่าระดับน้ำที่ตำแหน่งระดับทะเลปานกลาง เพื่อใช้เป็นแนวเส้นอ้างอิง
ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง ซึ่งหากระบุแนวชายฝั่ง
จากค่าระดับน้ำที่ได้จากภาพถ่ายโดยตรง จะทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากแนวชายฝั่งที่ได้เกิดจากค่าระดับน้ำที่ตำแหน่ง
ใดๆ ที่ไม่ใช่แนวเส้นอ้างอิง ทั้งนี้ในการปรับแก้ระดับน้ำที่ต ำแหน่งใดๆไปที่
ระดับทะเลปานกลางนั้น จำเป็นต้องทราบเวลาที่ถ่ายภาพนั่นด้วย เพราะ
เวลาถ่ายภาพจะสัมพันธ์กับค่าระดับน้ำ ซึ่งมีวิธีดำเนินการดังนี้
2.4.2.1 การระบุหมุดควบคุมและพิกัดภาพถ่าย
โดยการใช้ รูป ภาพจาก Google Earth ในการประเมิ น โดยดู ข้ อ มู ล
ภาพถ่ายย้อนหลังของหาดชลาทัศน์ได้ 10 ปี ซึ่งแสดงข้อมูลปีที่พิจารณาและ
วัน ที่ เก็ บ ภาพดังในตารางที่ 2 จากนั้ น ตรึงพิ กั ด ในโปรแกรม Auto CAD
2019 ซึ่งจะใช้พิกัดอ้างอิงจากตำแหน่งวัตถุบนภาพถ่ายทางอากาศที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้พิจารณาใช้ตำแหน่งทางวิ่ง
(Runway) ของสนามบินสงขลา เป็นพิกัดอ้างอิง
2.4.2.2 การระบุแนวชายฝั่ง
ขั้นตอนนี้เป็นการระบุแนวชายฝั่งด้วยโปรแกรม Auto CAD 2019 โดย
ผู้ วิ เคราะห์ จ ะพิ จ ารณาจากความเข้ ม สี ที่ แ ตกต่ า งกั น บนภาพเพื่ อ เป็ น
ตัว กำหนดแนวชายฝั่ง โดยใช้นิย ามแนวระดับ น้ ำตัดกับ ชายหาด (Water
Line)
2.4.2.3 การระบุเวลาให้ภาพถ่าย
วัดมุม Azimuth ของเงาที่ตกกระทบอาคาร จากถ่ายภาพดาวเทียมของ
Google Earth แล้วจึงนำข้อมูลละติจูด ลองติจูด และวันที่ถ่ายภาพ กรอก
ลงในเว็บไซต์ https://keisan.casio.com/exec/system ซึ่งจะแสดงข้อมูล
มุมตกกระทบ (Azimuth) ของแต่ละช่วงเวลาในวัน ที่ถ่ายภาพนั้น จากนั้น
เปรี ย บเที ย บค่ า มุ ม ตกกระทบ (Azimuth) ที่ วั ด ได้ จ ากภาพถ่ า ย เพื่ อ หา
ช่วงเวลาขณะถ่ายภาพ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปอ่านค่าระดับน้ำจริงรายชั่วโมง
จากข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์
2.4.2.4 การระบุระดับน้ำจริง ณ เวลาที่ถ่ายภาพ
เมื่ อ ได้ เ วลาจากการวั ด มุ ม Solar Azimuth Angle (Ɵs) ตามข้ อ
2.4.2.3 แล้ว จะนำเวลาที่ได้ไปเทียบกับข้อมูลระดับน้ำจริงรายชั่วโมงของ
กรมอุทกศาสตร์ เพื่อพิจารณาแนวชายฝั่งที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ เวลา
ที่ถ่ายภาพ ซึ่งหากค่าที่ได้เป็นบวก แสดงว่าแนวชายฝั่งหลังปรับแก้อยู่สูงกว่า
แนวชายฝั่งก่อ นปรับ แก้ และหากค่าที่ได้เป็ นลบ แสดงว่าแนวชายฝั่งหลัง
ปรับแก้อยู่ต่ำกว่าแนวชายฝั่งก่อนปรับแก้ แสดงผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลระดับน้ำจริงที่ปรับแก้แล้ว
มุมของเงาที่อ่านได้ ระดับน้ำจริงที่ปรับแก้แล้ว

ปี

วันที่เก็บภาพ

2004

12/31/2004

139.24

0.30

2006

03/16/2006

144.16

0.25

2007

10/03/2007

154.62

-0.20
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ได้ จ ากสมการที่ (9) กล่ า วคื อ ระยะถอยร่ น = D1 + (D2 x จำนวนปี ที่
พิจารณา) + D3

3. วิเคราะห์ผลการศึกษา

จากการศึกษากระบวนการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง 3 กระบวนการข้างต้น
ได้ผลการศึกษาดังนี้
0.05
2011
07/31/2011
72.50
3.1 การกัดเซาะที่เกิดจากพายุ
0.23
2013
03/25/2013
90.00
จากข้ อ มู ล การสำรวจภาคสนาม[13] โดยใช้ วิ ธี ก ารตรวจวั ด รู ป ตั ด
0.39
2014
04/17/2014
146.34
ชายหาดด้วยหลักการของ Water Level Method พบว่าอิทธิพลของมรสุม
0.22
2015
04/06/2015
151.12
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นส่งผลกระทบให้ชายหาดสมิหลาเกิดการกัดเซาะ 10
0.25
2017
03/23/2017
162.75
ถึ ง 50 เมตร และเนื่ อ งจากการศึก ษานี้ ต้ อ งการประเมิ น การกั ด เซาะใน
0.09
2018
05/07/2018
56.75
สภาวะที่ครอบคลุมกรณีวิกฤตจึงพิจารณาอัตราการกัดเซาะที่เกิดจากพายุที่
50 เมตร
2.4.2.5 การระบุแนวชายฝั่งใหม่
เมื่อได้ระดับน้ำจริง ณ เวลาที่ถ่ายภาพแล้ว จากนั้นจะทำการปรับแนว 3.2 อัตราการกัดเซาะในอดีต
จากการศึ ก ษาโดยวิธี ก ารเปรีย บเที ย บจากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม เพื่ อ
ชายฝั่ง ณ เวลาที่ถ่ายภาพ ไปเป็นแนวชายฝั่ง ณ ระดับทะเลปานกลาง เพื่อ
ใช้เป็นเส้นอ้างอิงในการพิจารณาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยตัวอย่างการระบุ วิเคราะห์ประวัติ การกัดเซาะที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าช่วงปี
แนวชายฝั่งเดิมเทียบกับแนวชายฝั่งปรับแก้ (ที่ระดับ MSL) แสดงดังรูปที่ 6 2015-2017 เกิดการกัดเซาะสูงสุด -4.56 เมตร และปี 2017-2018 เกิดการ
ทับถมสูงสุดเท่ากับ +5.59 เมตร โดยค่าเฉลี่ยการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่ปี ค.ศ
2004 ถึง 2018 เท่ากับ -0.05 เมตรต่อปี ซึ่งแสดงข้อมูลดังรูปที่ 7
แนวชายฝั่งหลังปรับแก้
(MSL) แนวชายฝั่งก่อนปรับแก้ (Water line)
2010

08/08/2010

61.62

-0.29

รูปที่ 6 แสดงรูปเปรียบเทียบระหว่างแนวชายฝั่งก่อนและหลังปรับแก้
ที่ระดับทะเลปานกลาง
2.4.3 การกัดเซาะอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
โดยการใช้แบบจำลอง Bruun เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วย
การวิเคราะห์ หาการกัดเซาะอัน เนื่องมาจากการเพิ่ม ขึ้ นของระดับ น้ำจาก
กระบวนการเปลี่ย นแปลงภู มิ อ ากาศในอนาคต สามารถคำนวณได้ จ าก
สมการที่ (2) ถึง สมการที่ (8) ซึ่งจะใช้ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับ น้ำ ทะเลของโลกจากข้ อ มูลของ IPCC [1] และ ข้ อ มูลความลาดชัน
ชายหาดและค่าขนาดคละเฉลี่ยของตะกอนทรายจากตารางที่ 1
2.4.4 การคำนวณระยะถอยร่น
เมื่อคำนวณการกัดเซาะที่เกิดขึ้นเกิดจาก 3 กระบวนการ ได้แก่ การกัด
เซาะที่ เกิ ด จากพายุ อั ต ราการกั ด เซาะในอดี ต และ การกั ด เซาะอั น
เนื่องมาจากการเพิ่มระดับน้ำขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Climate Change) [12] แล้วจากนั้นจะนำไปใช้ในการคำนวณระยะถอยร่น

รูปที่ 7 อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย
3.3 การกัดเซาะอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
จากการศึกษาโดยใช้แ บบจำลองของบรูน [7] ในการคำนวณหาแนว
ชายฝั่งที่หายไปจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคต พบว่า ที่ RCP
2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5 คำนวณระยะถอยร่ น เฉลี่ ย เท่ า กั บ 21.989, -27.173, -28.038 และ -36.911 เมตร ตามลำดับ ซึ่งแสดงในรูปที่
8
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รูปที่ 9 แสดงระยะถอยร่นของหาดชลาทัศน์
รูปที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างแนวชายฝั่งเดิมกับแนว
ชายฝั่งในอนาคต
3.4 ระยะถอยร่น (Setback)
จากการศึกษาข้างต้น ได้ผลการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง 3 กระบวนการ ดังนี้
(1) อัตราการกัดเซาะที่เกิดจากพายุเท่ากับ 50 เมตร (2) อัตราอัตราการกัด
เซาะในอดีตเท่ากับ 0.05 เมตรต่อปี (3) อัตราการกัดเซาะอันเนื่องมาจาก
การเพิ่มระดับน้ำขึ้นของระดับน้ำทะเลในแต่ละ Scenarios แสดงดังตารางที่
3
ตารางที่ 3 แสดงระยะถอยร่นที่ Scenarios ในแต่ละช่วง

B1

ระยะถอยร่น
กรณี RCP 2.6
76.840

ระยะถอยร่น
กรณี RCP 4.5
82.224

ระยะถอยร่น
กรณี RCP 6.0
83.123

ระยะถอยร่น
กรณี RCP 8.5
92.339

B2

75.712

80.830

81.684

90.446

B3

75.490

80.555

81.401

90.072

B4

75.696

80.810

81.664

90.419

B5

75.728

80.850

81.705

90.473

B6

75.950

81.123

81.987

90.844

B7

75.902

81.065

81.927

90.765

B8

75.775

80.907

81.764

90.550

B9

76.351

81.620

82.500

91.519

B10

76.059

81.259

82.127

91.028

B11

76.159

81.383

82.255

91.196

B12

76.039

81.234

82.101

90.995

B13

76.239

81.481

82.356

91.330

B14

75.910

81.074

81.936

90.777

Avg.

75.989

81.173

82.038

90.911

ตำแหน่ง

4. บทสรุป
การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ระยะถอยร่นชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้ำทะเล สำหรับชายหาดที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ชายฝั่งแบบ
หาดในชุมชน กรณีศึกษาคือ หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยวิเคราะห์การ
กัดเซาะชายฝั่งจาก 3 กระบวนการ ได้แก่ การกัดเซาะที่เกิดจากพายุ อัตรา
การกัดเซาะในอดีต และการกัดเซาะอันเนื่องมาจากการเพิ่มระดับน้ำขึ้นของ
ระดับน้ำทะเล ซึ่งการศึกษาประกอบด้วย (1) หาอัตราการกัดเซาะเฉลี่ยราย
ปีด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี โดยการปรับแก้ระดับน้ำในภาพถ่าย
ดาวเที ย มให้ อ ยู่ ที่ ร ะดั บ ทะเลปานกลาง (2) หาอั ต ราการกั ด เซาะอั น
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลด้วยแบบจำลองของบรูน โดยใช้
ข้อมูลความลาดชันชายหาด ค่าขนาดคละเฉลี่ยของตะกอนทราย และระดับ
น้ำที่ปี ค.ศ 2080 – 2100 ใน RCP 2.4, RCP 4.5, RCP 6.0 และ RCP 8.5
ผลการศึกษาพบว่า 1.อัตราการกัดเซาะที่เกิดจากพายุเท่ากับ 50 เมตร
2.อัตราการกัดเซาะในอดีตเท่ากับ 0.05 เมตรต่อปี ซึ่งจะทำให้เกิดการกัด
เซาะชายฝั่งเท่ากับ 4 เมตรในปี ค.ศ 2100 และ 3.อั ตราการกัดเซาะอั น
เนื่องมาจากการเพิ่มระดับน้ำขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดย
พิจารณาในปี ค.ศ. 2100 ผลคือ RCP 2.6 มีอัตราการกัดเซาะน้อยสุดเท่ากับ
21.49 เมตร และ RCP 8.5 มีอัตราการกัดเซาะมากสุดเท่ากับ 38.34 เมตร
ดังนั้น ระยะถอยร่นเฉลี่ย ของชายหาดชลาทั ศน์ กรณี RCP 2.6, 4.5, 6.0
และ 8.5 ได้ เท่ า กั บ 75.99, 81.17, 82.04 และ 90.91 เมตร โดยผล
การศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อประเมินระยะถอยร่นของชายหาด
และเป็นมาตรการจัดการพื้นที่ชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ก า รศึ ก ษ า นี้ อ ยู่ ภ า ย ใต้ โค รงก า ร Advancing Co-design of
Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change on
Thailand (ADAP-T) โดยได้รับ ทุนสนับ สนุนการวิจัย จาก JICA และ JST
และขอขอบคุณ นางสาว ภัทรกร นิธินรางกูร ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล

การศึก ษานี้จ ะพิ จ ารณาการเปลี่ย นแปลงชายฝั่งที่ ปี ค.ศ 2100 เมื่ อ เอกสารอ้างอิง
คำนวณที่ RCP 8.5 แล้วจะได้ระยะถอยร่นของหาดชลาทัศน์ เฉลี่ยเท่ากับ
[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2007).
90.911 เมตร แสดงตัวอย่างในบางตำแหน่งของชายหาดดังรูปที่ 9
“Climate Change2007”, The Physical Science Basis.
[2] Zheng Wang., Changjiang Shao., Chandxin Liu., Rui Huang.,
(2017). “The Impact of Sea Level Rise under the Global
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[10]
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Carbon Reduction Strategy Based on EMRICES Model in
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การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมงู ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
Coastal Protection at Laem Ngoo, Koa Lanta, Krabi
สุวัชร์ บัวแย้ม1, เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช2,*, ลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย1, เยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม1
1

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร 10400
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 20230
*Corresponding author; E-mail address: Cherdvong.saengsupavanich@hotmail.com
Cherdvong.sa@ku.th
2

บทคัดย่อ
ชายหาดแหลมงูซึ่งอยู่ริมทะเลด้านทิศตะวันออกของเกาะลันตาน้อย
ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพพัฒนาได้อีกมากแต่ถกู กัดเซาะบริเวณฐานของถนนและดินฐานราก
เป็นประจำทุกปี หากไม่มีการป้องกัน จะสร้างความเสียหายต่อถนนและตัด
การสัญจรทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก การออกแบบ
โครงสร้างป้องกันชายฝั่งจึงต้องใช้ความรอบคอบและผสมผสานระหว่าง
วิศวกรรมชายฝั่ง สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการทำงานออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในบทความนี้ เป็น
แนวทางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการอยู่และสามารถใช้เป็น
พื้นที่ต้นแบบที่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่าง เพือ่ แก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
คำสำคัญ: วิศวกรรมชายฝั่ง, เขื่อนกันคลื่นคอนกรีตขั้นบันได, การบริหาร
จัดการชายฝั่ง, กรมโยธาธิการและผังเมือง

Abstract
Laem Ngoo is located along the east side of Koa Lanta
Noi Island, Krabi, Thailand. It is one of the most important
areas for local communities due to its potential for future
development. However, it has been severely eroded. Waves
have undermined roads, prohibiting transportation, causing
problems for local people. Although protecting the coastline
must be urgent, it needs to be done carefully, otherwise
negative consequences may arise. Integration among coastal
engineering, environmental assessment, and stakeholder
involvement is the key for successful coastal protection. This
approach has been practiced by the Department of Public
Works and Town & Country Planning, and can be a novel

example for other coastal practitioners when protecting other
eroding coastal sites.
Keywords: Coastal engineering, Stepped sloping concrete
revetment, Integrated coastal zone management, Department
of Public Works and Town & Country Planning

1. คำนำ
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ชายทะเลใน 23 จังหวัด มี
ความยาวรวมประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร จำแนกเป็นชายฝั่งด้านอ่าวไทย
ความยาวประมาณ 2,039.78 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และ
ชายฝั่งด้านอั นดามัน ความยาวประมาณ 1,111.35 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 6 จังหวัด ในปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งใน
ระดับที่ค่อนข้างรุนแรง จากสาเหตุที่แตกต่างกันไป ทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ
และจากกิจกรรมของมนุษย์ [1, 2] เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล
สภาวะคลื่นลมรุนแรงผิดปกติ การก่อสร้างโครงสร้างที่กีดขวางการเคลื่อนตัว
ของตะกอนในแนวขนานฝั่ง [3] การขุดลอกทรายชายฝั่ง การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ชายฝั่ ง โดยไม่ ค ำนึ งผลลั พ ธ์ ด้ า นลบ [4] ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
นอกจากจะก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล้ว ยังผลกระทบด้านลบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่ง สืบเนื่องไปถึงความมั่นคงในชีวิตและ
วิถี วัฒ นธรรมอี ก ด้วย [5] ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่า นมา หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้ดำเนิน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่าง
กัน ทั้งการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ
ซึ่งจากข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
พื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยประสบปัญหากัดเซาะระยะทางประมาณ 726.76
กิโลเมตร ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว 637.48 กิโลเมตร คงเหลือพื้นที่กัดเซาะ
89.28 กิโลเมตร เป็นพื้นที่วิกฤติเร่งด่วน 22.51 กิโลเมตร [6]
จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยแนวชายฝั่งจังหวัดกระบี่รวมระยะทางทั้งสิ้น 203.79 กิโลเมตร
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เป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะในระดับปานกลางและยังไม่มีการแก้ไข
1.21 กิโลเมตร ดำเนินการแก้ไขแล้ว 12.00 กิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่
ไม่มีการกัดเซาะความยาว 203.79 กิโลเมตร [7] ถึงแม้ว่าปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่ วน แต่การแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม ไม่รอบคอบหรือผิดวิธีขั้นตอน ก็จะ
ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจดังเช่นพื้นที่ชายฝั่งแหลมงู ตำบล
เกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
พั ฒ นาได้ อี ก มาก บทความนี้ จึ ง ถู ก เขี ย นขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นได้ เข้ า ใจ
กระบวนการออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้ง
ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น
กระบวนการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน วิศวกร
ชายฝั่ง วิศวกรโยธา นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จะ
สามารถนำไปเป็นตัวอย่างและแนวทางในการปฏิบัติได้

2. ความเป็นมาและตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
พื้นที่กรณีศึกษาตั้งอยู่บริเวณชายหาดแหลมงู ริ มชายฝั่งทะเลด้านทิศ
ตะวัน ออกของเกาะลัน ตาน้ อ ย หมู่ ที่ 3 บ้ า นทุ่ ง ตำบลเกาะลั น ตาน้ อ ย
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในบริเวณซึ่งมีชื่อเรียกของคนในท้องถิ่นว่า
“แหลมงู” เป็นส่วนหนึ่งของเนินเขาริมชายฝั่ง มีลักษณะเป็นแหลมขนาด
เล็ ก ยื่น ออกไปในทะเล บริเวณปลายแหลมงูมี แ นวหิ น ทิ้ งซึ่ งถู ก สร้า งขึ้ น
พร้อมกับการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ประมาณปี พ.ศ.
2550 เพื่อเป็นแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะฐานรากของถนน ถัดลงมาทางด้าน
ทิศใต้ชายฝั่งมีลักษณะโค้งเป็นเวิ้งอ่าวขนาดเล็ก มีแนวถนนทางหลวงชนบท
สาย กบ.5035 เลียบไปตามแนวชายฝั่ง ปลายหาดด้านทิ ศใต้มีบ้านเรือน
ของชาวประมงตั้งอยู่จำนวน 5 หลังคาเรือน สภาพชายหาดมีลักษณะเป็น
หาดทรายปนโคลน มี พื ช พรรณไม้ ช ายเลนจำพวกแสมเจริญ เติ บ โตอยู่
บริเวณด้านหน้าหาดเล็กน้อย การใช้ประโยชน์บริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็น
การใช้ประโยชน์สำหรับจอดเรือประมง การนำผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ขึ้นฝั่ง
และการชักลากเรือขึ้นจอดบนหาดเพื่อซ่อมแซมเป็นครั้งคราว ส่วนการใช้
ประโยชน์ด้านในชายฝั่งซึ่งอยู่ถัดจากแนวถนนสาย กบ.5035 พบว่า เป็น
พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 สภาพโดยทั่วไปและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ บริเวณแหลมงู

การกัด เซาะชายฝั่ง แหลมงูเกิ ดขึ้ น ในช่ว งฤดู มรสุ มตะวัน ตกเฉี ย งใต้
ระดับน้ำที่สูงขึ้นและคลื่นที่มีความรุนแรงสามารถซัดเข้าหาฝั่งจนถึงบริเวณ
ฐานของถนนและกัดเซาะดินฐานรากเป็นประจำทุกปี หากไม่มีการป้องกัน
ใดๆ คลื่นอาจเซาะดินเข้าไปจนถึงใต้ฐานของถนน และสร้า งความเสียหาย
ต่อถนนตลอดจนเสาไฟฟ้าริมถนน (รูปที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
ลัน ตาน้อ ยจึ งได้ร้อ งขอให้ ก รมโยธาธิก ารและผังเมือ งก่อ สร้า งโครงสร้า ง
ป้องกันชายฝั่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

รูปที่ 2 สภาพชายฝั่งบริเวณที่ประสบปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝัง่ แหลมงู
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3. ขั้นตอนการออกแบบเขื่อน

ตารางที่ 1 การคัดเลือกรูปแบบเขือ่ น

การออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งบริเวณชายหาดแหลมงูนี้ ได้ใช้
หลั ก วิ ช าการด้ า นวิ ศ วกรรมชายฝั่ งร่ว มกั บ แนวทางการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิถีชีวิตของชุมชน
โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
3.1
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การมีส่วนร่วมของประชาชน

การออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งได้เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกรูปแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง โดยจัดกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และ
แนะนำโครงการพร้อ มเสนอทางเลือ กรูป แบบโครงสร้า งป้ อ งกันชายฝั่งที่
เหมาะสม 5 ทางเลือก พร้อมข้อเด่นข้อด้อยของทุกทางเลือก ซึ่งได้พิจารณา
จากข้อมูลสภาพชายหาดในปัจจุบัน โครงสร้างชายฝั่งที่มีอยู่เดิม ลักษณะ
สภาพคลื่นลม และแหล่งวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาใช้ โดยชายหาดบริเวณพื้นที่
โครงการมีลักษณะเป็นถนนที่ชุมชนใช้ในการสัญจร บริเวณเขื่อนที่ใช้ปกป้อง
ถนนเดิมเป็นโครงสร้างประเภทกำแพงผิวเรียบ จึงทำให้พื้นที่ด้านหลังเกิด
ความเสียหายจากคลื่นกระเซ็น (Overtopping discharge) ถนนบางบริเวณ
ไม่มีโครงสร้างป้องกัน จึงทำให้ฐานของถนนถูกคลื่นกัดเซาะ จนเกิดรูโพรงใต้
พื้นถนนจนทำให้ถนนทรุดตัวและพังลงในที่สุด นอกจากนี้โครงสร้างป้องกัน
ชายฝั่งที่เหมาะสมจะต้องมีความสอดคล้องกับ การใช้ชีวิ ตแบบชุมชน ต้อง
สอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาดในปัจจุบัน และต้องสอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาของท้องถิ่น รวมไปถึงความสวยงามและการลงสู่หาด
ซึ่งในพื้นที่โครงการ มีชุมชนประมงและมีเรือประมงที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งมีจำนวน
หนึ่งที่มีความจำเป็นจะต้องลากเรือขึ้นลงหาด
โครงสร้ า งทางเลื อ ก 5 รู ป แบบที่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ โ ครงการที่ ได้
นำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1) เขื่อนถุงทราย (Geotextile Sand
Containers) 2) เขื่อนหินใหญ่ เรียง (Rock revetment) 3) เขื่อนเกเบี ยน
(Gabion) 4) กำแพงกั น คลื่ น แนวดิ่ ง (Vertical Seawall) และ 5) เขื่ อ น
คอนกรีตขั้นบันได (Stepped Sloping Seawall) ผลจากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พบว่า เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได ได้รับการสนับสนุน
ร้อยละ 80.9 เขื่อนหินใหญ่เรียงและเขื่อนกำแพงกันคลื่นแนวดิ่ง ได้รับการ
สนับสนุนร้อยละ 17.6 และ 13.2 ตามลำดับ จากนั้นรูปแบบโครงสร้างที่
ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 3 อันดับแรกนี้ ได้ถูกมา
คัดเลือกในรายละเอียดอีกครั้งด้วยการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย (MultiCriteria Analysis หรื อ MCA) (ตารางที่ 1) โดยพบว่ า เขื่ อ นคอนกรี ต
ขั้นบันได เป็นโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่มีความเหมาะสมที่สุด

ปัจจัยการพิจารณา
1.ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันชายหาด
2.ความยากง่ายในการ
ก่อสร้าง
3.ความแข็งแรงของ
โครงสร้างและการ
บำรุงรักษา
4.ความยืดหยุ่นของ
โครงสร้าง
5.ความสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่และสังคม
6.ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
7.การยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
8.งบประมาณการ
ก่อสร้าง
รวมคะแนน

น้ำหนัก
คะแนน
(ร้อยละ)

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3
เขื่อนหินใหญ่ กำแพงกันคลื่น เขื่อนคอนกรีต
เรียง
แนวดิ่ง
ขั้นบันได
ตัวคูณ คะแนน ตัวคูณ คะแนน ตัวคูณ คะแนน

15.18

1.00

15.18 0.75

11.39 0.75

11.39

7.14

0.75

5.36

0.75

5.36

0.50

3.57

10.71

1.00

10.71 0.50

5.36

0.50

5.36

9.82

1.00

9.82

0.75

7.37

0.75

7.37

14.29

0.50

7.15

0.75

10.72 1.00

14.29

16.07

0.75

12.05 0.75

12.05 0.75

12.05

18.75

0.25

4.69

0.25

4.69

1.00

18.75

8.04

0.75

6.03

0.50

4.02

0.25

2.01

100.00

70.98

60.94

74.78

เมื่อออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันชายฝั่งแล้วเสร็จ ได้มี การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 2 เพื่อเสนอแบบร่าง
และรายละเอียดของโครงสร้างของเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อม
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงสร้างเขื่อน รวมทั้งข้อคิ ดเห็นต่อร่าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย ดังแสดงกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การมีสว่ นร่วมของประชาชน

WRE28-3
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3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
การออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งได้ ดำเนินการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (รูปที่ 4) ควบคู่ไป
กับ การสำรวจออกแบบรายละเอีย ดเพื่ อ ให้ ก ารดำเนินโครงการก่อ สร้า ง
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ชุมชน และสังคมวัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิตน้อยที่สุด โดยผล
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง หมดได้ ถู ก นำใช้ ในการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้อ งต้นในการดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการ (รูปที่ 5 และตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5)

(ก) การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ความเร็ว และทิศทางลม

(ค) การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน

(ข) การตรวจวัดระดับเสียง

(ง) ตัวอย่างตะกอนดิน
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2559
ดัชนีตรวจวัด

หน่วย

ฝุ่นละอองรวม

มก./ลบ.ม.

ผลการตรวจวัด (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
23-24 ก.ค. 59 24-25 ก.ค. 59 25-26 ก.ค. 59
0.023
0.020
0.017

ฝุ่นละอองขนาดไม่ มก./ลบ.ม. 0.019
0.015
เกิน 10 ไมครอน
** จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ E 513805.60, N 843780.18

0.012

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล
ดัชนี

หน่วย

ความขุ่น
อุณหภูมิ

ms/cm

ความนำไฟฟ้า
ความเป็นกรดและ
ด่าง
ความเค็ม
ออกซิเจนละลายน้ำ
ปริมาณของแข็ง
ละลายน้ำทั้งหมด
แอมโมเนียไนโตรเจนในรูปไม่
มีอิออน
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม

c
ms/cm
ppb
mg/L
mg/L

สถานีเก็บตัวอย่าง
LN-SW-1
LN-SW-2
E 513827.69 E 514004.13
N 843689.22 N 843782.23
6.72
7.43
32.7
32.5
59.1
59.3

LN-SW-3
E 5141410.04
N 843939.19
8.29
32.0
58.8

8.4

8.4

8.4

33.3
6.4

33.8
6.4

33.9
6.6

39,500

42,300

38,920

13.88

18.91

16.40

<10.00
<5.00
4.5

<10.00
<5.00
4.0

1

1

µg/L

µg/L
<10.00
µg/L
<5.00
MPN/100 ml 230
CFU/100 ml

5

ตารางที่ 4 ความชุกชุม จำนวนชนิด และความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์
ตอนพืช
(ง) การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน
(จ) การเก็บตัวอย่างน้ำ
รูปที่ 4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

** จุดตรวจวัดระดับเสียง E 513757.00, N 843789.00

รูปที่ 5 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง และระดับเสียงสูงสุด

ดัชนี
1. ความชุกชุม
(ค่าเฉลี่ย)
- Division
Cyanophyta
- Division
Bacillariophyta
- Division
Pyrrophyta
2. จำนวนชนิด
3. ดัชนีความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

WRE28-4

หน่วย

สถานีเก็บตัวอย่าง
LN-SW 1
LN-SW 2
LN-SW 3
E 513827.69 E 514004.13 E 5141410.04
N 843689.22 N 843782.23 N 843939.19
1,269,659

1,774,325

1,485,028

31,730

36,623

30,055

1,434,806

1,132,556

85,792

302,896

322,417

20

23

25

1.87

1.70

1.78

cells/m3 1,152,137

ชนิด
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ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความชุกชุม จำนวนชนิด และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์หน้าดินบริเวณแนวชายฝั่งของโครงการ
สถานีเก็บตัวอย่าง
LN-SW 1
LN-SW 2
ดัชนี
หน่วย
E 513827.69 E 514004.13
N 843689.22 N 843782.23
1. ความชุกชุม (ค่าเฉลี่ย)
202
182
2
- Phylum Annelida inds./m 137
91
- Phylum Mollusca
65
91
2. จำนวนชนิด
ชนิด
11
6
3. ดัชนีความหลากหลาย
2.31
1.67
ทางชีวภาพ

LN-SW 3
E 5141410.04
N 843939.19
165
100
65
8
1.92
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สมุทรศาสตร์ และขอบเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ผลการ
เจาะสำรวจชั้นดินบริเวณที่จะวางตัวเขื่อน เพื่อให้การออกแบบสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพชายฝั่งและสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับการศึกษาออกแบบครั้งนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลความเร็วและ
ทิศทางลมจากสถานีตรวจอากาศเกาะลันตาของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตั้งอยู่
ที่พิกัด 732’00’’เหนือ 9903’00’’ ตะวันออก มาใช้ในการศึกษา ข้อมูลลม
เฉลี่ยนี้ จะถูกนำไปคำนวณเป็นคลื่นรายปีเฉลี่ยสำหรับใช้เป็นตัวแทนของ
รู ป แบบของคลื่ น ในสภาวะปั จ จุ บั น (รู ป ที่ 7) ด้ ว ยวิ ธี JONSWAP [8]
จากนั้ น จึ ง ใช้ ข้ อ มู ล คลื่ น ที่ สั งเคราะห์ ย้ อ นหลั ง 20 ปี เพื่ อ คำนวณคลื่ น
ออกแบบในรอบการกลับ (Return period) ต่างๆ (ตารางที่ 6)

นอกจากนี้ ในการศึ ก ษาออกแบบโครงสร้างป้ อ งกันชายฝั่ง ยังได้ใช้
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งก่อนและหลังการมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ด้านข้างตามแนวชายหาด ซึ่งจากผลการ
คาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวชายฝั่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตพบว่ า
โครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่จะก่อสร้างนั้นไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะ
ต่อพื้นที่ข้างเคียง (รูปที่ 6)

N

Calm
95.82 %

รูปที่ 6 การคาดการณ์แนวเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต (25 ปี)
ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ LITPACK

3.3

Hs (m)
Above
3
2.5 3
2 - 2.5
1.5 2
1 - 1.5
0.5 1
0.21 - 0.5
Below 0.21

1%

ด้านวิศวกรรม

รูปที่ 7 ผังคลื่นรายปีจากการสังเคราะห์ข้อมูลลม

ในการออกแบบโครงสร้า งป้ อ งกั น ชายฝั่ ง ที่ ตั้ งอยู่ บ นชายหาดได้ ใช้
แนวทางตาม [8] คลื่ น ที่ เข้ า ปะทะกั บ เขื่ อ นจะมี ค วามสู ง ไม่ ม ากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง (Breakwater) อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
พื้นที่ด้านหลังเขื่อนคอนกรีตขั้นบันไดนั้นเป็นพื้นดินที่มีการใช้ประโยชน์โดย
ชุมชน จึงมีข้อกังวลคือเมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าปะทะกับ เขื่อ นแล้ว คลื่นจะ
กระเซ็นข้ามสันเขื่อน (ในกรณีที่ระดับสันเขื่อนสูงไม่เพียงพอ หรือมีข้อจำกัด
ในพื้นที่ที่ทำให้ไม่สามารถสร้างสันเขื่อนให้สูงได้) ปริมาณคลื่นที่กระเซ็นนี้
เองที่เป็นตัวแปรหลักในการออกแบบ นอกจากนี้ การจัดวางแนวโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยังได้ พิจารณาลักษณะภูมิประเทศ สภาพทาง

ตารางที่ 6 คลื่นออกแบบในรอบการกลับต่างๆ
รอบการกลับ(ปี)
5
10
15
20
25
50

WRE28-5

Deepwater significant wave
height (Hos) (เมตร)
3.20
3.59
3.83
4.00
4.13
4.57

Spectral peak period
(Tp) (วินาที)
9.48
10.12
10.50
10.76
10.97
11.61
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การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อ มูลสถิ ติระดับ น้ำในพื้นที่ใกล้เคีย งของ
สถานีวัดระดับน้ำปากน้ำตรัง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่ละติจูด 7 24’13” เหนือ
ลองจิ จู ด 99 30’45” ตะวัน ออก และได้ เลื อ กค่ า สถิ ติ ร ะดั บ น้ ำ ในการ
ออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งได้คือระดับน้ำขึ้นเฉลี่ยช่วงน้ำเกิด (Mean
High Water Spring) ซึ่งมีค่าเท่ากับ + 1.20 เมตร จากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง (รทก.) เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าระดับน้ำในกรณีดังกล่าวเป็นระดับ
น้ำที่มีค่าสูง หากเลือกค่าระดับน้ำที่ต่ำกว่านี้มาใช้ ขนาดโครงสร้าง ความสูง
ความกว้างสันเขื่ อ น หรือ แม้แต่ระยะฝังของโครงสร้างเขื่ อ นจะมีค่าน้อ ย
ซึ่งอาจจะเกิด ความเสีย หายได้ง่ายในอนาคต อย่า งไรก็ตาม เมื่ อ รวมค่ า
ระดั บ น้ ำ ขึ้ น เฉลี่ ย ช่ ว งน้ ำ เกิ ด กั บ ค่ า ระดั บ น้ ำ ที่ ย กตั ว ขึ้ น จากลม (Wind
setup) และระดับน้ำที่ยกตัวขึ้นจากความเค้นแผ่รังสี (Radiation stress)
หรือที่เรียกว่า Wave setup แล้ว จะทำให้ระดับน้ำออกแบบมีค่าเท่ากับ
+ 2.5 เมตร รทก.
หลังจากที่ได้ข้อมูลคลื่นและระดับน้ำในการออกแบบแล้ว ผู้เขียนจึงได้
ศึกษาการเคลื่อนที่ ของคลื่นเข้าสู่ฝั่งโดยแบบจำลองคณิ ตศาสตร์ MIKE21
PMS เนื่องจากเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่น้ำตื้นบริเวณชายฝั่ง
รูปร่างและคุณสมบัติของคลื่นจะเปลี่ยนไป โดยทั่วไปแล้วอิทธิพลที่มีผลต่อ
การเปลี่ย นแปลงลั ก ษณะของคลื่น ประกอบด้วย ลัก ษณะพื้ นท้ อ งน้ ำซึ่ ง
ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ Wave Shoaling การเคลื่อนที่ของคลื่นทำมุมกับ
ชายฝั่ ง ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ หั ก เห (Wave Refraction) และการ
เลี้ยวเบนของคลื่นเมื่อคลื่นปะทะสิ่งกีดขวาง (Wave Diffraction) ผลลัพธ์ที่
ได้จากการวิเคราะห์คือ ความสูงคลื่น ณ ตำแหน่งตีนโครงสร้างที่จะทำการ
ออกแบบ (รูปที่ 8)
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รูปที่ 8 ความสูงคลื่นและทิศทางคลืน่ ทีเ่ คลือ่ นที่เข้าสูฝ่ ั่ง
ในกรณีที่คลืน่ ทีม่ ีความสูง 4.57 เมตร คาบ 11.62 วินาที เข้าปะทะหาดในทิศ S

การออกแบบเขื่อนคอนกรีตขั้นบันได เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ในการออกแบบได้ แ ก่ การป้ อ งกั น คลื่ น
กระเซ็นข้ ามสันเขื่ อน (Overtopping discharge) การออกแบบจงอยสัน
เขื่ อน (Parapet design) การออกแบบป้ องกันสันเขื่ อน (Crest protection)
การป้ อ งกั น ตี น เขื่ อ น (Toe protection) และการออกแบบขนาดหิ น
(ตารางที่ 7) ภายหลั งจากออกแบบองค์ ป ระกอบของเขื่ อ นคอนกรี ต
ขั้นบันไดแล้ว จึงทำการออกแบบเสาเข็ม งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ ซึ่งเป็นงานโยธาแขนงอื่นๆ
ตารางที่ 7 สมการต่างๆ ที่ใช้ออกแบบองค์ประกอบของโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง
การป้องกันคลื่นกระเซ็นข้ามสันเขื่อน
การออกแบบจงอยสันเขื่อน
การออกแบบป้องกันสันเขื่อน
การป้องกันตีนเขื่อน
ขนาดหิน

สมการอ้างอิง
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

เมื่อทำการออกแบบเสร็จสิ้น โครงสร้างป้องกันชายฝั่งบริเวณแหลมงู
ควรมีระดับ สันเขื่ อ นอยู่ที่ +4.00 เมตร รทก. ความกว้างสัน เขื่ อ น 4.50
เมตร ระดับสันของจงอยที่ +4.50 เมตร รทก. เพื่อลดปริมาณคลื่นกระเซ็น
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงสร้างจะไม่เสียหายเนื่องจาก โครงสร้างเขื่อนคอนกรีต
ขั้น บั นได มีความลาดชัน 1:2 และชานพัก กว้า ง 4.50 เมตร อยู่ที่ระดั บ
+2.50 เมตร รทก. เพื่อลดปริมาณคลื่นที่ไถลขึ้นบนโครงสร้าง (Wave runup) และมีระยะฝังตีนเขื่อนที่ระดับ -3.70 เมตร รทก. พร้อมทั้งมีการติดตั้ง
ถุงทรายที่บริเวณด้านหน้าตีนเขื่อน เพื่อป้องกันการคุ้ยทราย (Scouring)
WRE28-6
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บริเวณตีนเขื่อน สำหรับแนวเขื่อนที่อยู่ในบริเวณด้านทิศตะวันออกส่วนหนึ่ง
จะเป็ น โครงสร้า งเขื่ อ นหิ น ใหญ่ เรีย ง (รู ป ที่ 9) โดยระดั บ สั น เขื่ อ นอยู่ ที่
+4.00 เมตร รทก. สันเขื่อนกว้าง 1.00 เมตร ความลาดชันของเขื่อน 1:1.5
ระ ดั บ ตี น เขื่ อ น ที่ -1.30 เม ตร รท ก . ใช้ หิ น ให ญ่ ชั้ น น อ ก ข น าด
เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 0.95-1.00 เมตร หรือน้ำหนักโดยประมาณ
2,200-2,600 กิโลกรัม/ก้อน (รูปที่ 10 และรูปที่ 11)

รูปที่ 9 ผังแนวเขื่อนของโครงการ
แนวเขตปาชายเลนตามมติคณะรั มนตรี
แนวเขตปาชายเลนตามมติคณะรั มนตรี
เสาไ า เดิม
เสาไ า เดิม

ระดับสันเขื่อน +4.00 ม.รทก.
ระดับสันเขื่อน +4.00 ม.รทก.

3.15 ม.
3.15 ม.

10.75 ม.
1.50 ม.10.75 ม. 5.10 ม.
1.50 ม.
5.10 ม.

โครงสร้างเขื่อนที่อยู่เหนือระดับดิน
โครงสร้างเขื่อนที่อยู่เหนือระดับดิ1 น1.5
1

ระดับน้าข้นเ ลี่ย 0.86 ม.รทก.
ระดับน้าข้นเ ลี่ย 0.86 ม.รทก.
ระดับน้าลงเ ลี่ย 1.16 ม.รทก.
ระดับบน้านเขื
ระดั
าลงเ ่อลีน่ย 1.50
1.16 ม.รทก.
ม.รทก.
ระดับ านเขื่อน 1.50 ม.รทก.

1.00 ม.
1.00 ม.

นนลาดยาง เดิม

1.5

Non Woven Geotextile
Non
Woven
โครงสร้
างเขืGeotextile
่อนที่อยู่ ต้ระดับดิน

โครงสร้
ชั้นที่ 1 เรียงหินหนา 1.90
เมตรางเขื่อนที่อยู่ ต้ระดับดิน
ชั้นที่ 1 เรียงหินหนา 1.90 เมตร
ชั้นที่ 2 หนา 0.20 เมตร
ชั้นที่ 2Woven
หนา 0.20Polyester
เมตร Geotextile Ultimate Tensile
Hight Strength

1.5
1 1.5
1

ระดับตีนเขื่อน 1.30 ม.รทก.
ระดับตีนเขื่อน 1.30 ม.รทก.

รางระบายน้า 0.50 เมตร
รางระบายน้
า 0.50
ดาดคอนกรี
ตหนาเมตร
0.20 เมตร
นนลาดยาง
เดิม เมตร
ดาดคอนกรี
ตหนา 0.20

Hight
Strength
Tensile
Strength
> 150Woven
kN/m ทัPolyester
้งสองทิศทางGeotextile
ับชายไม่นUltimate
้อยกว่า 3.00
เมตร
Strength > 150 kN/m ทั้งสองทิศทาง ับชายไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

ชั้นหิน
น้าหนักหินโดยประมาณ กก.
ชั้นหิน
น้าหนักหินโดยประมาณ กก.
หินชั้นที่ 1
ไม่น้อยกว่า 2,200 – 2,600
หิหินนชัชั้น้นทีที่่ 12
ไม่น้อไม่ยกว่
า 2,200
2,600
น้อยกว่
า 10–-20
หินชั้นที่ 2(ก) เขื่อนหินเรียง (กม. 0+000
ไม่น้อถึยกว่
า 10 -20
ง กม. 0+128)

ขนาดหินโดยประมาณ เมตร
ขนาดหินโดยประมาณ เมตร
ไม่น้อยกว่า 0.95 – 1.00
ไม่
ไม่นน้อ้อยกว่
ยกว่าา 0.95
0.10 –– 1.00
0.20
ไม่น้อยกว่า 0.10 – 0.20

14.10 ม.
5.40 ม.

4.50 ม.

ระดับ Strom Wall และ Parapet +4.50 ม.รทก.
ระดับสันเขื่อน +4.00 ม.รทก.
Berm 4.50 ม.

ระดับหลัง Berm +2.50 ม.รทก.
ระดับดินเดิม

ระดับ Cut-off toe 3.70 ม.รทก.

VARIES

เสาไ า เดิม

รางระบายน้า 0.50 เมตร
ื้นคอนกรีตหนา 0.20 เมตร

12

Weep Hole @ 4.00 ม.

นนลาดยาง เดิม

12

ระดับน้าข้นเ ลี่ย 0.86 ม.รทก.
ระดับน้าลงเ ลี่ย 1.16 ม.รทก.
ระดับวาง ุงทราย 2.14 ม.รทก.

2.40 ม. 1.80 ม.

บันไดขั้นแรก กว้าง 1.50 เมตร

ทราย มบดอัดแน่น

Weep Hole @ 4.00 ม.
Non Woven Geotextile
แ ่น คสล. (W1)

เสาเขม □ 0.30x0.30 ม. @2.00 ม.
เสาเขม □ 0.30x0.30 ม. @2.00 ม.

เสาเขม □ 0.30x0.30 ม. @1.00 ม.

(ข) เขื่อนคอนกรีตขัน้ บันได (กม. 0+128 ถึง กม. 0+330)
รูปที่ 10 รูปตัดทัว่ ไป
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4. บทสรุป
การออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ดีมีหลักวิชาการ มี
การเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน และมีการบูรณาการด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและด้านสังคม จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสมบูรณ์ โครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมงู ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการสลายพลังงาน
คลื่น ราคาค่าก่อสร้าง วิถีชีวิตของชุมชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงถือ
เป็นพื้นที่ต้นแบบพื้นที่หนึ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่าง เพื่อ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ภาพรวมแนวเขือ่ น

กิตติกรรมประกาศ

ทางลาดสำหรับการนำเรือขึ้นลง

ผู้เขียนขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้แก่ ประชาชน ในพื้นที่
แหลมงู ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ [14]

เอกสารอ้างอิง
เขื่อนคอนกรีตขัน้ บันได

ทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พกิ าร

เขื่อนหินเรียง
(ก) ผลการออกแบบ (รูป 3 มิติ)
(ข) รูปเมื่อก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ
รูปที่ 11 ผลการออกแบบและรูปเมื่อก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ

เมื่ อ ก่ อ สร้ า งเขื่ อ นและเสร็ จ ได้ มี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่ จำนวน 213 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่
มี ค วามพึ งพอใจต่ อ เขื่ อ น โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ งหมดร้อ ยละ 100 เห็ น ว่ า
โครงสร้า งเขื่ อ นช่ว ยป้ อ งกัน ดิน ริม ตลิ่งและชายฝั่ งไม่ ให้ เกิ ด การกั ด เซาะ
พังทลาย และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะทำให้ประชาชน
ไม่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ และกลุ่มตัวอย่างนี้ร้อยละ 99.5 มีความเห็นว่า
เขื่อนช่วยป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและราชการไม่ให้ถูกคลื่นกัดเซาะ
จมหายไปในทะเล ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น/ชุมชนเจริญขึ้น และคลาย
ความวิตกกังวล ทำให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
และกลุ่มตัวอย่างนี้ร้อยละ 99.1 มีความเห็นว่า โครงสร้างของเขื่อนฯ มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชายหาด

[1] Bird, E.C.F. (2008) Coastal Geomorphology: An
Introduction, second ed, John Wiley &Sons: England.
[2] Cicin-Sain, B. & Knecht, R.W. (1998) Integrated coastal and
ocean management: concepts and practices, Island Press:
USA
[3] Saengsupavanich, C. ( 2020) Deconstructing a jetty to
rectify the downdrift erosion. Journal of Sustainability
Science and Management, 15(2), pp. 79-88.
[4] Saengsupavanich, C. (2013) Erosion protection options of a
muddy coastline in Thailand: Stakeholders' shared
responsibilities. Ocean & Coastal Management, 83, pp.
81-90.
[5] Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). Integrated coastal
and ocean management: Concepts and practices.
Washington D.C.: Island Press.
[6] กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562). รายงานสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2562. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, หน้า 20-21.
[7] กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2560). แนวทางการจัดทำ
แผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง. กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, หน้า 2-1.
[8] เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช (2558) การออกแบบเขื่อนหินเพื่อป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ
[9] Van de Meer, J.W., Janssen, J.P.F.M. (1995) Wave run-up
and wave overtopping at dikes, In: Kobayashi, N.,
Demirbilek, Z. (Eds.), Wave forces on inclined and vertical
wall structures, ASCE, pp.1-27.
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[10] Doorslaer, K.V., Rouck, J.D., Audenaert, S. & Duquet, V.
(2015) Crest modifications to reduce wave overtopping of
non-breaking waves over a smooth dike slope. Coastal
Engineering, 105, pp. 69-88
[11] Pilarczyk, K.W. (1998) Dikes and revetments: Design,
maintenance, and safety assessment, A.A. Balkema:
Netherlands
[12] Mcconnell, K. (1998) Revetment systems against wave
attack – A design manual, Redwood Books: Great Britain
[13] Hudson, R.Y. (1974) Concrete Armor Units for Protection
Against Wave Attack. Miscellaneous paper H-74-2. U.S.
Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg,
MS.
[14] กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2562) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
เเห ล ม งู เ ก า ะ ลั น ต า น้ อ ย ผู้ พิ ทั ก ษ์ เเห่ งท้ อ งท ะ เล ค้ น จ า ก
https://www.youtube.com/watch?v=8Kxy0-NV5AM
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ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับระบบจ่ายน้ำประปา
Water Quality Index for Water Distribution System
บุศรินทร์ ไชยเสน1,* นิสภัสร์ วงศ์พัฒน์2 เหมภัทร ชาติวัฒนานนท์2 อธี อัมพรายน์2 ปาริฉตั ร ปั้นทอง2
กมล วิศาลสวัสดิ์2 จิรเมธ ช้างคล่อม1 อดิชัย พรพรหมินทร์1 และ สุรชัย ลิปวิ ัฒนาการ1
1

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
2
การประปานครหลวง 400 ถนนประชาชืน่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
*Corresponding author; E-mail address: busarin.cha@ku.th

บทคัดย่อ
ระบบจ่ายน้ำที่ดีมีหน้าที่จ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำที่แรงดัน
เพียงพอและคุณภาพเหมาะสม ในการควบคุมคุณภาพน้ำ สารที่นิยมใช้ใน
การควบคุมคุณภาพน้ำคือคลอรีน งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ
จากค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบจ่ายน้ำ คื อ ดัชนีคุณภาพ
น้ำ ของแคนาดาแบบปรับ ปรุง (MCWQI) และดัชนีคุณภาพน้ำ เพื่อความ
ปลอดภัย (SWQI) ในพื้นที่เฝ้าระวังของการประปานครหลวง
ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยมีค่าเท่ากับ
69.30 แสดงว่าคุณภาพน้ำของพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนค่า
ดัช นีคุณภาพน้ำ ของแคนาดาแบบปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 93.98 แสดงว่า
คุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ย ม อย่า งไรก็ตามค่า MCWQI ไม่ได้ระบุว่า
เหตุการณ์คุณภาพน้ำส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เกิดจากค่าปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือสูงหรือต่ำเกินไป และเมื่อวิเคราะห์ค่า MCWQI รายชั่วโมงพบว่ามี
ค่าผันแปรตามเวลาส่งผลให้ค่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผันแปรตามเวลาตั้งแต่
พอใช้ถึงดีเยี่ยม ดังนั้นการวิเคราะห์ค่า MCWQI รายชั่วโมงสามารถนำมา
ประกอบการบริหารจัดการคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
คำสำคัญ: ดัชนีคุณภาพน้ำ, ระบบจ่ายน้ำประปา, พื้นที่เฝ้าระวัง

Abstract
Good water distribution systems should provide good quality
water with enough pressure for customers. For controlling water
quality, chlorine is one of the most used chemicals. This research
analyzed two water quality indices from free residual chlorine
concentration in the system that are a modified Canadian water
quality index (MCWQI) and a safety water quality index (SWQI) in
a district metering area (DMA) of Metropolitan Waterworks
Authority.
The results showed that the SWQI is 69.30 meaning the DMA
can be considered as safe. The MCWQI is 93.98 which means the
DMA water quality is excellent. However, the MCWQI value did

not indicate whether the problem was from low or high free
residual chlorine concentration in the network. When the
MCWQI was hourly calculated, we found that the hourly MCWQI
are varied resulting in water quality condition ranging from fair
to excellent. Therefore, hourly MCWQI analysis can be used for
a better water quality management.
Keywords: Water Quality Index, Water Distribution System,
District Metering Area

1. คำนำ
ระบบจ่ายน้ำที่ดีมีหน้าที่จ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ ระบบจ่ายน้ำที่ดีควรจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอและน้ำไม่มีเชื้อ
โรคเจือปน การพิจารณาระบบจ่ายน้ำว่าดีหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จาก
ความน่าเชื่อถือของระบบจ่ายน้ำ ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้อาจแบ่งได้เป็นเชิง
เครื่องกลและเชิงชลศาสตร์ [1] ในส่วนของคุณภาพน้ำจะตรวจวัดจากค่าสาร
กำจัดเชื้อโรคซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถของระบบจ่ายน้ำ ในการ
กำจัดเชื้อโรค โดยค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือเป็นหนึ่งในสารกำจัด
เชื้อโรคที่นิยมใช้เนื่องจากสามารถคงอยู่ในระบบได้ [2]
ค่าดัชนีที่สามารถบ่งบอกความน่าเชื่อถือทางชลศาสตร์ที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายคือ ค่าดัชนีความยืดหยุ่น (Resilience Index) ที่ได้รับการพัฒนา
โดย Todini, E. Prasad, T. D. และ Jayaram et al. [3-5] ซึ ่ ง เป็ น การ
พิจ ารณาพลังงานทางชลศาสตร์ส่ว นเกินในรูป ของสัดส่ว นของพลังงาน
ชลศาสตร์ที่มีอยู่ ในส่วนของคุณภาพน้ำ ค่าดัชนีคุณภาพน้ำของแคนาดา
(Canadian Water Quality Index, CWQI) นิยมนำมาใช้ เพราะเป็นดัชนีที่
สะท้อนจำนวน ความถี่ และขนาดความรุนแรงของคุณภาพน้ำ [6] อย่างไรก็
ตามดัชนีคุณภาพน้ำของแคนาดานำมาใช้กับคุณภาพของแหล่งน้ำเป็นหลัก
[6] สำหรับระบบจ่ายน้ำประปา Damo et al. [7] ได้นำดัชนีคุณภาพน้ำของ
แคนาดามาใช้โดยใช้ตัวแปรคุณภาพน้ำจำนวน 11 ตัวแปรและเก็บตัวอย่าง
น้ำ 6 ตำแหน่งในระบบจ่ายน้ำประปา โดยเก็บตัวอย่างเพียงเดือนละครั้ง ซึ่ง
อาจไม่ครอบคลุมพื้นที่การจ่ายน้ำทั้งหมด Islam et al. [8] ได้ประยุกต์ใช้ค่า
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CWQI กับค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือเพียงตัวเดียวเพื่อใช้ในการหา
ความเหมาะสมในการติดตั้ง Chlorine Booster
การประปานครหลวงใช้ระบบพื้นที่เฝ้าระวังในการควบคุมน้ำสูญเสีย
และบางส่วนใช้ควบคุมแรงดันในพื้นที่ให้บริการ และใช้ค่าความเข้มข้น
คลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ ในการควบคุ ม ด้ า นคุ ณ ภาพน้ ำ งานวิ จ ั ย นี ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ำของระบบจ่ายน้ำ จากดัชนี
คุณภาพน้ำของแคนาดาแบบปรับปรุง และเสนอดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อความ
ปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เฝ้าระวัง
ต่อไป

2. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึก ษาของงานวิจ ัย นี้ คือ พื้นที่เฝ้า ระวัง DMA170105 ของ
สำนั ก งานประปาสาขาสมุ ท รปราการ มี พ ื ้ น ที ่ ใ ห้ บ ริ ก าร 1.38 ตาราง
กิโ ลเมตร ผู้ใช้น้ำ 2,297 ราย น้ำ จ่า ยเข้า พื้นที่ ภ ายในพื ้นที่ 169,461
ลบ.ม./เดือน มีน้ำขาย 112,353 ลบ.ม./เดือน น้ำสูญเสียเท่ากับ 56,451
ลบ.ม./เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.31 และมีความยาวท่อในระบบส่งน้ำ และ
จ่ายน้ำ 25.1 กิโลเมตร

รูปที่ 1 พื้นที่เฝ้าระวัง DMA170105

พื้นที่เฝ้าระวัง DMA170105 มีการสำรวจค่าแรงดันภาคสนามจำนวน
3 จุด และสำรวจค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือจำนวน 2 จุด แสดงดังรูป
ที่ 1 จุดตรวจวัดแรงดันในพื้นที่แสดงด้วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ได้แก่ จุด
P17010501 P17010502 และ P17010503 ส่ว นจุดตรวจวัดค่าปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือแสดงด้วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยม โดยมีการตรวจวัดที่
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จุดน้ำเข้าจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุด DM17010501 และ DM17010502 และ
ตรวจวัดภายในพื้นที่ 2 จุด ได้แก่ จุด CU17010501 และ CU17010502

3. วิธีการ
3.1 การจำลองระบบโครงข่ายท่อประปา
การจำลองระบบโครงข่ า ยท่ อ ประปา ได้ ใ ช้ โ ปรแกรม EPANET
Rossman, L. A. [9] ได้อธิบายแบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET Version
2.0 ว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จำลองทั้งด้านไฮดรอลิกและคุณภาพน้ำ
ภายในโครงข่ายท่อแรงดันสูง ซึ่งเครือข่ายประกอบด้วยท่อ , จุดหรือโหนด
(รอยต่อท่อ) เครื่องสูบน้ำ วาล์วและถังเก็บหรืออ่างเก็บน้ำ EPANET สามารถ
คำนวณหาอัตราการไหลของน้ำในแต่ละท่อ ความดันในแต่ละโหนด ความสูง
ของน้ำในแต่ละถัง และความเข้มข้นของสารเคมีชนิดต่ าง ๆ ทั่วทั้งโครงข่าย
ท่อประปาในช่วงระยะเวลาที่ทำการจำลอง นอกจากชนิดของสารเคมีแล้ว
ยังสามารถจำลองอายุของน้ำได้ด้วย
เมื่อสร้างแบบจำลองโครงข่ายท่อจากข้อมูลพื้นฐานของการประปานคร
หลวง (กปน.) แล้วจะต้องมีการสอบเทียบแบบจำลอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การสอบเทียบแบบจำลองทางด้านชลศาสตร์ และ 2) การสอบ
เที ย บแบบจำลองด้ า นคุ ณ ภาพน้ ำ โดยการสอบเที ย บแบบจำลองด้ า น
ชลศาสตร์ คือการสอบเทียบอัตราการไหลและแรงดันน้ำ เพื่อให้สามารถ
จำลองสภาวะการไหลและแรงดันในระบบโครงข่ายท่อได้อย่างถูกต้อง โดย
การปรับค่าตัวแปรที่สำคัญ 2 ตัวแปร ได้แก่ ค่า Emitter Coefficient และ
รูปแบบความต้องการใช้น้ำ (Demand Pattern)
เมื ่ อ แบบจำลองโครงข่ า ยท่ อ ประปาผ่ า นการสอบเที ย บทางด้ า น
ชลศาสตร์ คือ สมดุลน้ำและแรงดันน้ำแล้ว จะสามารถเป็นตัวแทนสภาพการ
ไหลของโครงข่ายจริง ซึ่งจะสะท้อนไปถึงอายุน้ำที่สอดคล้องกับสภาพจริ ง
ด้วย เนื่องจากค่าคุณภาพน้ำ ในที่นี้คือค่าความเข้มข้นของคลอรีนอิส ระ
คงเหลือ จะมีการสลายตัวตามเวลา
ดังนั้น ในการสอบเทียบแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำ จึงเป็นการสอบ
เทียบค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือจากการสำรวจวัดค่าคลอรีนใน
สนามเทียบกับผลจากแบบจำลอง โดยการปรับค่า อัตราการสลายตัวของ
คลอรี น จากการทำปฏิ ก ริ ย ากั บ Biofilm ที ่ ผ นั ง ท่ อ (Wall Decay
Coefficient, kw) จนได้ค่าที่สอดคล้องกัน ซึ่งในพื้นที่เฝ้าระวัง DMA170105
นี ้ ไ ด้ ท ำการสอบเที ย บค่ า คลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ 2 จุ ด ได้ แ ก่ จุ ด
CU17010501 และ จุ ด CU17010502 ซึ ่ ง การตรวจวั ด ค่ า คลอรีน อิสระ
คงเหลือนี้มีข้อจำกัดในด้านเวลาที่ลงสนามตรวจวัด ทำให้สามารถตรวจวัดได้
เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ผลการสอบเทียบแสดงได้จากค่าทางสถิติ 2 ค่า ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient, r) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE) ดังสมการที่ (1) และ (2)
r=
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MCWQI มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดยที่มีเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำดังนี้
0-20 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ (Poor) 21-50 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้า งต่ำ (Marginal)
MAE = i =1
(2)
n
51-70 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (Fair) 71-80 อยู่ในเกณฑ์ดี (Good) 81-90 อยู่ใน
เมื่อ xi และ yi คือ ค่าจากการตรวจวัด และค่าจากแบบจำลองตามลำดับ เกณฑ์ดีมาก (Very Good) และ 91-100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (Excellent)
และ n คือจำนวนค่าที่ตรวจวัด
[5]
3.2 ดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index, WQI)
n

y

i

− xi

3.2.1 ดัชนีคุณภาพน้ำของแคนาดาแบบปรับปรุง (Modified
Canadian Water Quality Index, MCWQI)
การประเมินความน่า เชื ่อ ถือ ด้า นคุ ณภาพน้ำ สามารถประเมิน โดย
วิ เ คราะห์ จ ากค่ า CWQI ซึ ่ ง ประเมิ น จาก 3 ปั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
อัตราส่วนจำนวนตัวแปรคุณภาพน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อเทียบกับตัวแปรที่
ตรวจวัดทั้งหมด (F1) อัตราส่วนเหตุการณ์ที่คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์เทียบ
กับจำนวนเหตุการณ์ที่วิเคราะห์ทั้งหมด ( F2) และขนาดของความรุนแรง
ของเหตุการณ์ที่คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ (F3) [3],[5] โดยแสดงดังสมการ
ที่ (3)-(7)
𝐹1 =
𝐹2 =

𝐹3 =

จำนวนตัวแปรทีไ่ ม่ผ่ำนคุณภำพน้ำ

(3)

จำนวนตัวแปรทัง้ หมด
จำนวนเหตุกำรณ์ทคี่ ุณภำพน้ำไม่ผ่ำน

(4)

จำนวนเหตุกำรณ์ทงั ้ หมด

𝑛𝑠𝑓𝑒
0.005𝑛𝑠𝑓𝑒+0.005

(5)

n

 FE
𝑛𝑠𝑓𝑒 =

3.2.2 ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัย (Safety Water Quality
Index, SWQI)
ในการคำนวณค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัย ต้องประเมินค่า
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ที่ผู้ใช้น้ำได้รับ (MC) เมื่อ C แทนผู้ใช้น้ำ
(Customer) เทียบกับค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือต่ำสุด (MC,MIN) และ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือสูงสุด (MC,MAX) โดยสามารถประเมินได้จาก
สมการที่ (9) - (11)
nt

i =1

(6)

จำนวนเหตุกำรณ์ทงั ้ หมด

MCWQI = 100 −

รูปที่ 2 การประเมินค่า Fuzzy excursion

F12 + F 22 + F 32
1.732

(7)

เมื่อ FE คือ Fuzzy Excursion ซึ่งค่าเป็น 0 เมื่อคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์
และมีค่าเป็น 1 เมื่อคุณภาพน้ำ ไม่ผ่า นเกณฑ์อย่า งสมบูรณ์ และมีค่า อยู่
ระหว่าง 0-1 เมื่อคุณภาพน้ำอยู่ระหว่างผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ ดัง
แสดงในรูปที่ 2 โดยกรอบค่าความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือต่ำสุดคือ
0.2 มก./ล. ตามข้อแนะนำของ WHO [10] ส่วนค่าสูงสุดนั้นไม่ได้ระบุชัดเจน
แต่ในข้อ แนะนำมาตรฐานน้ำดื่มของออสเตรเลียระบุว่า หากค่า เกิน 0.6
มก./ล. จะเริ่มมีกลิ่นคลอรีน [11] อย่า งไรก็ตาม Islam [8] เสนอว่าการ
ควบคุมให้ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือไม่เกิน 0.6 มก./ล. นั้นทำได้ยากในทาง
ปฏิบัติ จึงเสนอให้ใช้ค่า 0.8 มก./ล. ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้ค่า 0.8 มก./ล. ใน
การศึกษานี้ เนื่องจากมีตัวแปรคุณภาพน้ำเพียงตัวเดียว จึงไม่จำเป็นต้องใช้
ค่า F1 ส่งผลให้สมการคำนวณ MCWQI เปลี่ยนเป็น ดังสมการที่ (8)
F 2 + F3
MCWQI = 100 −
1.4142
2

2

โดยค่า 1.4142 เป็นตัวปรับแก้ให้ค่า MCWQI อยู่ระหว่าง 0-100

nC

M C =  QC ,it ,iC CC ,it ,iC t

เมื่อ QC คือ ปริมาณการใช้น้ำ ที่ส่งไปยัง ผู้ใช้น้ำ CC เป็น ปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือที่ส่งไปยังผู้ใช้น้ำ และ nC และ nt คือ จำนวนผู้ใช้น้ำใน
พื้นที่และจำนวนชั่วโมงที่พิจารณา ซึ่งก็คือ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ
ในการประเมินตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพนี้จะมีการเสนอตัวแปร 2 ตัว ได้แก่
MC, MIN คื อ ปริ ม าณคลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ ที ่ ส ่ ง มอบให้ ก ั บ ผู ้ ใ ช้ ท ี ่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตในขณะที่ตอบสนองทั้งความต้องการและเกณฑ์ความเข้มข้นต่ำสุด
ของปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และ MC, MAX คือ ปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือสูงสุดที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้น้ำ ดังนั้น
nt

nC

M C , MIN =  QC ,it ,iC CCMIN
, it , iC t

(10)

it =1 iC
nt

nC

M C , MAX =  QC ,it ,iC CCMAX
,it ,iC t

(11)

it =1 iC =1

MAX
โดย CCMIN
, i , i และ CC , i , i เป็นปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ขั้นต่ำและ
สูงสุดตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เพื่อ ประเมินความปลอดภัย ของระบบโครงข่า ยน้ำ ด้า นคุณภาพน้ ำ
งานวิจ ัย นี้ จ ึงเสนอดัชนี คุณภาพน้ำ เพื่อ ความปลอดภัย (SWQI) แสดงดัง
สมการที่ (12) โดยเป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างปริมาณคลอรีนอิสระ
t

(8)

(9)

it =1 iC =1
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คงเหลือที่ผู้ใช้น้ำได้รับ (MC) และปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือต่ำสุดที่อยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัย และผลต่างระหว่างปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือสูงสุดและ
ต่ำสุด
SWQI =

โดยที่

M C − M C, MIN
M C , MAX − M C , MIN

 100

(12)

MC คือ ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ส่งให้ผู้ใช้น้ำ
MC, MIN คือ ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ผู้ใช้น้ำได้รับภายใต้

เกณฑ์ความเข้มข้นต่ำสุด
MC, MAX คือ ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ผู้ใช้น้ำ ได้รับภายใต้
เกณฑ์ความเข้มข้นสูงสุด
โดยกรอบค่าความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือต่ำสุด และสูงสุดคือ
0.2-0.8 มก./ล. เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ค่า MCWQI ค่า SWQI
เป็นดัชนีแสดงค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือเฉลี่ยที่ส่งให้ผู้ใช้น้ำ ว่า
อยู่ในขอบเขตมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและต่ำสุด โดย SWQI ควรอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อค่า SWQI เข้าใกล้ 0 หมายถึง ความเข้มข้นคลอรีน
อิสระคงเหลือเฉลี่ยที่ผู้ใช้น้ำมีค่าใกล้เกณฑ์ขั้นต่ำ และค่า SWQI เข้าใกล้ 100
หมายถึง ความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือ เฉลี่ยที่ผู้ใช้น้ำมีค่าใกล้ เกณฑ์
สูงสุด อย่างไรก็ตาม SWQI น้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 100 แสดงว่าโดยเฉลี่ย
ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือ ที่ผู้ใช้น้ำต่ำกว่าระดับความปลอดภัย
ขั้นต่ำหรือสูงสุดตามลำดับ

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการจำลองโครงข่ายท่อประปา
รูปที่ 3 แสดงผลการสอบเทียบโดยใช้ค่าอัตราการไหลในพื้นที่เฝ้าระวัง
DMA170105 และรูปที่ 4 แสดงผลการสอบเทียบโดยใช้ค่าแรงดัน ณ จุด
ตรวจวัดทั้ง 3 จุดในพื้นที่เฝ้าระวัง DMA170105 พบว่า มีค่าอัตราการไหล
และแรงดันใกล้เคีย งกับค่าตรวจวัด และกราฟมีแนวโน้มขึ้นลงไปตามค่า
ตรวจวัดในทุกช่วงเวลา ซึ่งมีค่าทางสถิติจากการสอบเทียบค่าอัตราการไหล
ได้แก่ r เท่ากับ 0.999 และค่า MAE เท่ากับ 0.652 (CMH) ส่วนค่าทางสถิติ
จากการสอบเทียบค่าแรงดัน แสดงดังตารางที่ 1 โดยพบว่าค่าอัตราการไหล
และค่าแรงดันที่คำนวณได้จากแบบจำลองมีค่าสอดคล้องกับค่าอัตราการไหล
และค่าแรงดันจากการตรวจวัดเป็นอย่างมาก มีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แสดงว่าแบบจำลองที่จัดทำขึ้นสามารถเป็นตัวแทนของ
สภาพโครงข่ายท่อประปาจริงในเชิงชลศาสตร์

รูปที่ 4 ผลการสอบเทียบแรงดัน
ตารางที่ 1 ค่า r และ MAE ของค่าแรงดัน
DMA
170105

จุดที่
P17010501
P17010502
P17010503

Correlation
0.99
0.99
1.00

MAE (m)
0.08
0.08
0.04

จากการสอบเที ย บด้า นคุ ณ ภาพน้ ำ ในพื ้น ที่ เ ฝ้า ระวั ง DMA170105
พบว่า ค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือจากแบบจำลองให้ผลที่สอดคล้อง
และใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงใน
รูปที่ 5 และแสดงค่าทางสถิติได้ดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงว่าแบบจำลองสามารถ
จำลองปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบจ่ายน้ำได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพจริงและสามารถใช้ผลจากแบบจำลองไปวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ
ได้ต่อไป และรูปที่ 6 แสดงผลการจำลองคลอรีนที่เวลา 07.00 น. ในพื้นที่
เฝ้าระวัง DMA170105
ตารางที่ 2 ค่า r และ MAE ของค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
DMA
170105

จุดที่
CU17010501
CU17010502

Correlation
0.77
0.75

MAE (mg/L)
0.02
0.02

รูปที่ 3 ผลการสอบเทียบอัตราการไหล
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อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ทั้งหมดของพื้นที่เฝ้าระวังนี้ เป็นค่าที่มากกว่า 0.8 มก./ล. แสดงว่าปัญหา
คุณภาพน้ำที่อยู่เล็กน้อยในพื้นที่เฝ้าระวังจะส่งผลในเรื่องกลิ่นคลอรีนรบกวน
ผู้ใช้น้ำมากกว่าปัญหาในเรื่องการกำจัดเชื้อโรคที่ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.2
มก./ล. ดังนั้น การพิจารณาเพียงค่า MCWQI โดยไม่ลงรายละเอียดอาจไม่
สามารถระบุปัญหาคุณภาพน้ำที่ชัดเจนได้ ในอนาคตควรมีการพิจารณาดัชนี
MCWQI ทั้งในด้านที่ค่าต่ำกว่าเกณฑ์และค่าที่สูงกว่าเกณฑ์แยกออกจากกัน
เมื่อนำค่า MCWQI มาพิจารณารายชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง ดังแสดงใน
รูปที่ 7 พบว่าค่าดัชนีคุณภาพน้ำแปรผันตามเวลา อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ถึง
ดีเยี่ยม โดยช่วงเวลาที่ คุณภาพน้ำมีค่าเกินเกณฑ์มากสุดจะอยู่ในช่วงเช้า
(07.00-10.00 น.) และช่วงค่ำ (20.00-24.00 น.) ซึ่งเกิดจากการที่ความ
เข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือที่จุดจ่ายน้ำมีค่าสูงในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้
ค่ า ดั ช นี ค ุ ณ ภาพน้ ำ ลดลง ดั ง นั ้ น ผลวิ เ คราะห์ ท ี ่ ไ ด้ ส ามารถนำไปใช้
ประกอบการลดความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ

รูปที่ 5 ผลการสอบเทียบความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือ

รูปที่ 7 ค่า MCWQI ตามเวลา

4.3 ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัย (Safety Water Quality Index,
SWQI)
รูปที่ 6 แสดงผลการจำลองคลอรีนอิสระคงเหลือทีเ่ วลา 07.00 น.

จากผลการจำลองปริ ม าณคลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ ดัง กล่ า วพบว่า ค่า
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ (0.2 มก./ล.)
สำหรับจุดผู้ใช้น้ำทุกจุด โดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 0.6-0.8 มก./ล. ซึ่งถือว่า
เป็นค่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เฝ้าระวัง DMA170105 นี้มีค่า
คุณภาพน้ำที่ดีมาก มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้น้ำ
4.2 ดัชนีคุณภาพน้ำแคนาดาแบบปรับปรุง MCWQI
เมื่อพิจารณาค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือที่จุดผู้ใช้น้ำทั้งหมด
2,297 ราย โดยพิจารณาการจำลอง 24 ชั่วโมง หรือ 55,128 เหตุการณ์
พบว่า มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ (0.2-0.8 มก./ล.) จำนวน
ทั้งสิ้น 3,170 เหตุการณ์ และเมื่อวิเคราะห์ค่า ผลรวม Fuzzy Excursion
พบว่ามีค่าเท่ากับ 1784.13 ดังนั้นค่า F2 = 5.75 [(3170/55128)x100]
และ nsfe มีค่าเท่ากับ 6.27 [(1784.13/55,128)x100] และได้ค่า MCWQI
= 93.98 แสดงว่า คุณภาพน้ำ ของพื ้นที่ เฝ้า ระวั งอยู ่ใ นเกณฑ์ย อดเยี ่ ย ม

เมื่อพิจารณามวลคลอรีนอิสระคงเหลือที่จุดผู้ใช้น้ำทั้งหมด 2,297 ราย
พบว่ า ค่ า MC เท่ า กั บ 2890.3 กรั ม /ชม. ค่ า MC, MIN เท่ า กั บ 938.7
กรัม/ชม. และค่า MC, MAX เท่ากับ 3754.9 กรัม/ชม. จึงทำให้ได้ค่า SWQI
เท่ากับ 69.3 ซึ่งหมายความว่า มวลคลอรีนอิสระคงเหลือเฉลี่ยที่จุดผู้ใช้น้ำมี
ค่าอยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนด (0.2-0.8 มก./ล.) ค่อนไปทางค่าสูง ถือได้ว่า
พื้นที่เฝ้าระวัง DMA170105 นี้มีค่าคุณภาพน้ำปลอดภัย
เมื่อ นำค่า SWQI มาวิเคราะห์รายชั่วโมง โดยพล๊อตร่วมกับค่าความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือที่จุดจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 8
พบว่าค่าดัชนีคุณภาพน้ำ SWQI แปรผันตามเวลา โดยมีค่าความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระคงเหลืออยู่ภายในเกณฑ์ค่อนไปทางค่าสูงตลอดทุกช่วงเวลา มี
ค่าอยู่ระหว่าง 50-80 และจากค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือที่จุดจ่าย
น้ำที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-0.9 มก./ล. บ่งชี้ว่าสามารถลดค่าความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระคงเหลือที่จุดจ่ายน้ำเข้าพื้นที่ได้ ทั้งนี้อาจจะต้องระมัดระวังใน
ช่วงเวลาที่ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยมีค่าลดลง ซึ่งจะอยู่ในช่วงเช้า
และช่วงเย็น เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการใช้น้ำมาก
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รูปที่ 8 ค่า SWQI ตามเวลา

5. บทสรุป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ดัชนีคุณภาพน้ำต่อระบบจ่าย
น้ำ ประปา โดยได้เสนอค่า ดัช นี คุ ณภาพน้ำ เพื่อ ความปลอดภัย (Safety
Water Quality Index, SWQI) และประยุ ก ต์ ใ ช้ ด ั ช นี ค ุ ณ ภาพน้ ำ ของ
แคนาดาแบบปรั บ ปรุ ง (Modified Canadian Water Quality Index,
MCWQI) ต่อค่าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือที่เป็นตัวแปรคุณภาพน้ำ
ในระบบจ่ายน้ำประปา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ดัชนีคุณภาพน้ำของแคนาดาแบบปรับปรุงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กบั
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบจ่ายน้ำประปาได้ โดยสามารถระบุเกณฑ์
คุณภาพน้ำได้ พบว่าในพื้นที่ที่ศึกษามีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำได้รวมทั้งส่วนที่ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานและ
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งยังไม่สามารถแยกพิจารณาออกจากกันได้ และ
เมื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ำของแคนาดาแบบปรับปรุงรายชั่วโมงจะ
สามารถนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปาได้เป็นอย่าง
ดี
ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยสามารถใช้เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงคุณภาพ
น้ำภายในพื้นที่ โดยมองเป็นค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือเฉลี่ยของพื้นที่
พบว่าในพื้นที่ที่ศึกษามีค่าคุณภาพน้ำปลอดภัย ซึ่งค่าดัชนีนอี้ าจมีข้อบกพร่อง
ในส่วนที่ค่าเฉลี่ย อาจไม่สามารถบอกถึงการกระจายของค่าปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือสำหรับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ทั้งหมดได้ ทั้งนี้ การพิจารณาค่าดัชนี
คุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยรายชั่วโมงก็สามารถนำไปเป็นตัวแทนเพื่อ
พิจารณาค่าคุณภาพน้ำ ในช่วงเวลาที่ควรได้รับการปรับปรุงต่อไป
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งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพัฒนาแบบจำลอง EPANET
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแรงดันและคุณภาพน้ำในระบบท่อ
ประธานและท่อจ่ายน้ำ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการประปานครหลวง
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การประเมินศักยภาพการลำเลียงน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิงด้วยแบบจำลอง HEC RAS
Assessment of water transport potential in the Lam Phra Phloeng River using HEC RAS
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
ซึ่งการศึกษาศักยภาพการลำเลียงน้ำของแม่น้ำสายหลักจึงมีความสำคัญ ต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสียหาย
จากการเกิ ด น้ ำ ท่ ว ม และเพื ่ อ ทราบศั ก ยภาพในการลำเลี ย งน้ ำ เพื่ อ
การเกษตร โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการลำเลียง
น้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง ด้วยแบบจำลอง HEC RAS จากการศึกษาพบว่า
แม่น้ำลำพระเพลิงมีศักยภาพในการลำเลียงน้ำได้ 56.43 – 667.80 ลบ.ม.
ต่อ วินาที หรือ โดยเฉลี่ย 222.11 ลบ.ม. ต่อ วินาที ในกรณีที่เกิดน้ำท่วม
แม่น้ำลำพระเพลิงสามารถระบายน้ำท่วมได้ที่คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี ทั้งนี้
แม่น้ำลำพระเพลิงมีศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีตลอดแม่น้ำลำพระเพลิง
แต่มีเพียง 7 หน้าตัดการไหลเท่านั้น จาก 32 หน้าตัดการไหล ที่สามารถ
ระบายน้ำ ท่วมได้ต่ำกว่า ณ คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี สำหรับศักยภาพการ
ระบายน้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 5 10 25 และ 50 ปี เท่ากับ 55.88,
124.95, 156.61, 189.82, 211.89 ลบ.ม.ต่ อ วิ น าที ตามลำดั บ ทั ้ ง นี้
ภาพรวมในการระบายน้ำของแม่น้ำ ลำพระเพลิงคือสามารถระบายน้ำได้ดี
ในช่วงกลางน้ำและช่วงปลายน้ำของแม่น้ำ ลำพระเพลิง โดยมีเพียง 5 หน้า
ตัดการไหลที่เป็นคอคอด ได้แก่ กิโลเมตรที่ 20+535 และจากกิโลเมตรที่
79+861 ถึง 90+034 ซึ่งเป็นช่วงแม่น้ำที่ควรพิจารณาการขยายศักยภาพ
การระบายน้ำ
คำสำคัญ:

ศักยภาพการลำเลียงน้ำ, แม่นำ้ ลำพระเพลิง, แบบจำลอง
HEC RAS

Abstract
Nowadays, many areas in Thailand face flood and drought
problems. The study of the transport potential of the major
rivers is therefore important for increasing the efficiency of water
resource management, for reducing the damage from flooding
and for knowing the potential of water transportation to
agricultural area. The objective of this study is to evaluate the
water transport potential in the Lam Phra Phloeng River using
the HEC RAS model. The Lam Phra Phloeng River has the

potential to transport water 56.43 – 667.80 cubic meters per
second or average 222.11 cubic meters per second. In flooding
case, the Lam Phra Phloeng River can drain flooding on a 100year return periods. It has the potential to drain well throughout
the Lam Phra Phloeng River but there are only 7 cross-sections
from 32 cross-sections which can drain water below the 100year return periods. The average flow rate that can handle the
amount of flooding at return periods 2 5 10 25 and 50 years are
55.88, 124.95, 156.61, 189.82, 211.89 cubic meters per second,
respectively. Overall, the drainage of the Lam Phra Phloeng River
can drain well in the middle and the downstream of the river.
There are only 5 sections at kilometers 20+535 and from
kilometers 81 + 107 to 89 + 894 that should be considered to
increase water drainage potential.
Keywords: Water transport potential, Lam Phra Phloeng River,
HEC RAS model

1. คำนำ
ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้า นทรัพ ยากรน้ำ และมีก าร
พัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ในการเพิ่มและการบริหารแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับ การรองรับการพัฒนา
ประเทศและรองรับความต้องการการใช้น้ำในทุกภาคส่วน เช่น เกษตรกรรม
อุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีมาตรการ/นโยบายต่างๆ และดำเนินการต่างๆ สำหรับการแก้ไข
และป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มี
ผลการศึกษาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [1] [6] การจำลองและวิเคราะห์สภาพการไหลในแม่น้ำ [7] และการปรับปรุง
ศักยภาพการรองรับน้ำในแม่น้ำ [8] เป็นต้น
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับ
การระบายน้ำเพื่อลดความเสียหายจากการเกิดน้ำท่ว ม และเพื่อทราบ
ศักยภาพในการลำเลียงน้ำเพื่อการเกษตร การศึกษาศักยภาพการลำเลียง
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น้ำของแม่น้ำสายหลักจึงมีความสำคัญ ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินศักยภาพการลำเลียงน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง ด้วยแบบจำลอง
HEC RAS และการประเมินแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการลำเลียงน้ำ โดย
พิจารณาลุ่มน้ำลำพระเพลิงเป็นกรณีศึกษา

2. พื้นที่ศึกษา: ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
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โดยเริ่มจากเขตอำเภอปักธงชัยไหลลงแม่น้ำมูลในเขตอำเภอโชคชัย ลุ่มน้ำลำ
พระเพลิงมีขนาดพื้นที่ 2,310 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ
ประมาณปีละ 367 ล้า น ลบ.ม. โดยพื้นที่ส่ว นใหญ่ครอบคลุม 5 อำเภอ
ได้แ ก่ อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปัก ธงชัย อำเภอโชคชัย
อำเภอสูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา ดังรูปที่ 1 ซึ่งลุ่มน้ำลำพระเพลิง
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ลุ่มน้ำลำพระเพลิงเป็นลุ่มน้ำสาขาทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำมูล โดยมีตน้ น้ำ
ทิศเหนือ
ติดกับลุ่มน้ำลำตะคอง
จากเทือ กเขาสัน กำแพง ซึ ่ ง เป็ น สัน ปั นน้ำ ระหว่า งลุ่ มน้ำ มูล และลุ่มน้ำ
ทิศใต้
ติดกับเทือกเขาบรรทัด
นครนายกในตอนใต้สุดของอำเภอปักธงชัย โดยช่วงแรกของลำน้ำเริ่มจากต้น
ทิศตะวันออก ติดกับลุ่มน้ำมูลตอนบน
น้ำถึงบ้านบุหัวช้างเป็นช่วงที่ลำน้ำไหลผ่านภูมิประเทศเป็นป่าเขามีความลาด
ทิศตะวันตก ติ ด กั บ ที ่ ร าบสู ง ระหว่ า งลุ ่ ม น้ ำ ป่ า สั ก และลุ ่ ม น้ ำ
ชันมาก ลำน้ำช่วงนี้มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และมีความลาดเท
นครนายก
ประมาณ 1:300 และช่วงที่สองเริ่มจากบ้านบุหัวช้างจนถึงแม่น้ำมูล แม่น้ำ
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณอ่างเก็บน้ำและตอนบนของอ่างเป็นเขาสูง
ลำพระเพลิงจะเริ่มไหลผ่านที่ราบแคบบริเวณฝั่งซ้ายของลำน้ำจะมีพื้นที่ราบ
ซึ่งประกอบด้วยเขาโซ่ เขาชลองตอง เขาใหญ่ เขาโป่งฉนวน เขาจันทร์ เขา
มากกว่าฝั่งขวา ลำน้ำช่วงนี้มีความยาวประมาณ 60 กิ โลเมตรและมีความ
สันกำแพง เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของลำพระเพลิงและลำตะคอง
ลาดเทน้อยกว่าช่วงแรกคือ ประมาณ 1:2,500 รวมความยาวของแม่น้ำลำ
ลักษณะภูมิประเทศด้านท้ายเขื่อน พื้นที่เริ่มมีที่ราบแคบ ๆ บริเวณริมน้ ำ
พระเพลิ ง 120 กิ โ ลเมตรและอยู ่ ใ นจั ง หวั ด นครราชสี ม าทั ้ ง หมด
ห่างจากตัวเขื่อนประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ราบจะมีบริเวณกว้างขึ้น [9]

รูปที่ 1 ขอบเขตลุม่ น้ำลำพระเพลิงในจังหวัดนครราชสีมา

3. แบบจำลอง HEC RAS

(steady flow) และการคำนวณการไหลหลากแบบไม่ ค งที ่ ต ามเวลา
(unsteady flow) ดังสมการต่อไปนี้ [10] – [13]
แบบจำลอง HEC RAS เป็นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ จำลองการ
การคำนวณหาค่ า ระดั บ น้ ำ ตามระดั บ น้ ำ ตามยาว (water surface
ไหลของน้ำในแม่น้ำธรรมชาติหรือคลองลำเลียงน้ำ คำนวณการเปลี่ยนแปลง
profile) ของการไหลแบบไม่ผันแปรตามเวลา (steady flow) สามารถ
ระดับพื้นผิวน้ำระหว่างรูปตัด จำลองการไหลได้ทั้งการไหลแบบใต้วิกฤต
คำนวณจากหน้าตัดหนึ่งไปยังอีกหน้าตัดหนึ่งโดยใช้สมการพลังงาน (energy
(subcritical depth) และแบบเหนื อ วิ ก ฤต (supercritical depth) และ
equation) ดังนี้
แสดงผลของระดับผิวน้ำ (water surface level) ที่มีสิ่งกีดขวางการไหลของ
2
2
น้ำ เช่น สะพาน ฝาย และอาคาร ชลศาสตร์ เป็นต้น ทั้ง 1 มิติ และ 2 มิติ Y2 +Z2 + a2V2 = Y1 +Z1 + a1V1 +he
(1)
2g
2g
โดยในการศึ ก ษานี้ ไ ด้ พ ิ จ ารณาการคำนวณการไหลแบบคงที ่ ต ามเวลา
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สมการอนุรักษ์โ มเมนตัม (principle of conservation of momentum)
หรื อ เมื ่ อ ทั ้ ง 2 รวมกั น เรี ย กว่ า สมการเซนต์ - วี แ นนต์ (saint-venant
equations) ดังสมการต่อไปนี้

Y = ความลึกที่หน้าตัดที่พิจารณา
Z = ระดับของท้องน้ำที่หน้าตัดที่พิจารณา
V = ความเร็วการไหลของน้ำเฉลี่ย
1 ∂Q
1 ∂ Q2
∂y
a = สัมประสิทธิ์น้ำหนักของความเร็ว
+
( ) + g - g(S0 - Sf) = 0
(4)
A ∂t
A ∂x A
∂x
g
= ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
he = พลังงานความสูญเสียหัวน้ำ
พลังงานความสูญเสียหัวน้ำระหว่างสองหน้าตัดประกอบไปด้วยการ 4. ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาการประเมินศักยภาพการลำเลียงน้ำด้วยแบบจำลอง
สูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน และการสูญเสียเนื่องจากการบีบ และการ
ขยายของหน้าตัด ดังนั้น สมการสำหรับการคำนวณพลังงาน ความสูญเสีย HEC-RAS ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล (data collection) การตั้งค่า
แบบจำลอง (model set up) และการปรับ เทีย บแบบจำลอง (model
ของหัวน้ำสามารถคำนวณได้ดังสมการต่อไปนี้
calibration and validation) จากนั้นแบบจำลองที่ได้รับการปรับเทีย บ
2
2
a V a V
he =LS̅ f +C | 2 2 - 1 1 |
(2) แล้วจะถูกนำมาการประยุกต์ใช้เพื่อประเมินศักยภาพการลำเลียงน้ำ ตามจุด
2g
2g
ที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
4.1 การรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลลักษณะทางด้านกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ ข้อมูลเส้นลำ
L = น้ำหนักของการไหลในช่วงที่พิจารณา (discharge weighted
น้ำ รูปตัดลำน้ำตามยาวลำพระเพลิงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล
reach length)
แสดงดังรูป ที่ 2 ข้อ มูลระดับ ชั้นความสูงเชิงตัว เลข (Digital Elevation
S̅f = ความลาดชันของแรงเสียดทานระหว่างสองหน้าตัด
C = สัมประสิทธิ์การสูญเสียเนื่องจากการขยายหรือการบีบแคบ Map: DEM) แสดงดังรูปที่ 3 และข้อมูลหน้าตัดลำน้ำ โดยข้อมูลหน้าตัดลำ
น้ำจะรวบรวมจากการสำรวจที่สถานีวัดน้ำท่าและจากการสำรวจเพิ่มเติม
ของทางน้ำ L สามารถคำนวณได้ตามสมการ (3)
โดยครงการวิจัย รวมจำนวน 32 หน้าตัดลำน้ำ
̅ +Lch Q
̅ +Lrob Q
̅
Llob Q
2. ข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายวัน
lob
ch
rob
L=
(3)
̅ +Q
̅ +Q
̅
Q
lob
ch
rob
ใช้ ข ้ อ มู ล ตรวจวั ด ที ่ ส ถานี ว ั ด น้ ำ ต่ า งๆ ในลุ ่ ม น้ ำ ลำพระเพลิ ง ของกรม
ชลประทาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและระดับน้ำของ
เมื่อ
สถานีวัดน้ำต่างๆ
Llob, Lch,Lrob คือ ช่วงความยาวหน้าตัดที่กำหนดสำหรับการไหลที่ล้น
3. ข้อมูลด้านการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินจะเป็นข้อมูลประกอบการเลือก
ตลิ่งด้านซ้าย ในลำน้ำหลัก และล้นที่ตลิ่งด้านขวาตามลำดับ
สัมประสิทธิ์ความหยาบผิวของแมนนิ่ง และค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชล
Q̅lob ,Q
̅ ch ,Q̅ rob คือ อัตราการไหลของความยาวหน้าตัดที่กำหนดสำหรับ
ศาสตร์ในลำน้ำ เพื่อใช้พิจารณาขอบเขตและความละเอียดในการจัดทำ
การไหลที่ล้นตลิ่งด้านซ้ายในลำน้ำหลักและที่ล้นตลิ่งด้านขวาตามลำดับ
แบบจำลอง
การวิเคราะห์แบบการไหลหลากแบบไม่คงที่ตามเวลา (unsteady flow
routing) ซึ่งแบบจำลอง HEC-RAS อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ในการคำนวณ
การไหลในแม่น้ำ คือ (1) สมการต่อเนื่อง (continuity equation ) และ (2)
เมื่อ

รูปที่ 2 รูปตัดตามยาวของลำพระเพลิง
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รูปที่ 3 ระดับความสูงเชิงเลขความละเอียดขนาดกริดเซล 5 x 5 เมตร

4.2 การตั้งค่าแบบจำลอง
การตั้งค่าแบบจำลอง มีขั้นตอนการสร้างแบบจำลองทางชลศาสตร์ของ
พื้นที่ศึกษา ดังนี้
1. การสร้างโครงข่ายลำน้ำลำพระเพลิง โดยกำหนดขอบเขตเส้นลำน้ำ
ที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่ที่ตั้งโครงการจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล
2. กำหนดสภาพน้ำที่ขอบเขตของแบบจำลองแบ่งเป็นสภาพน้ำที่ขอบ
ด้านต้นน้ำของแบบจำลอง นำเข้าด้วยค่าอัตราการไหลที่ระบายออกจาก
เขื ่ อ นลำพระเพลิ ง และสภาพน้ ำ ที ่ ข อบด้ า นท้ า ยน้ ำ ของแบบจำลอง
กำหนดให้ความลึกการไหลเป็นแบบปกติ

3. นำเข้าข้อมูลทางกายภาพรูปตัดขวางลำน้ำที่ได้จากรูปตัดที่ได้จาก
การสำรวจ แสดงดังรูปที่ 4 และข้อมูลระดับความสูงพื้นดินบนพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ำท่วมสำหรับประเมินรูปตัดพื้นที่น้ำท่วมถึง
4. ปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลองกับสถานีวัดน้ำท่า โดยใช้ขอ้ มูล
น้ำท่าในปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ.2554 ตามลำดับ
5. ประยุกต์ใช้แบบจำลองวิเคราะห์หาศักยภาพการลำเลียงน้ำ ณ คาบ
การเกิดซ้ำต่างๆ 2 5 10 25 50 100 และ 500 ปี

รูปที่ 4 ตำแหน่งรูปตัดขวางในแบบจำลอง
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4.3 การสอบเทียบแบบจำลองและการปรับเทียบแบบจำลอง
หลังจากที่ได้จัดทำแบบจำลองและนำเข้าข้อมูลในแบบจำลอง HEC
RAS การปรั บ เที ย บและสอบเที ย บแบบจำลองได้ ด ำเนิ น การเพื ่ อ ให้
แบบจำลองในการศึกษามีความน่าเชื่อถือ โดยดำเนินการปรับเทียบและ
สอบเทียบ ณ สถานีวัดน้ำท่า M.180 ด้วยสมการดังต่อไปนี้ [14] – [16]
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination, R²)
̅
̅
∑N
i=1(Qci −Qc )∗(Qoi −Qo )
0.5
N
N
2
̅ c ) ∗∑ (Qoi −Q
̅ o )2 ]
[∑i=1(Qci −Q
i=1

R2 = {

(5)

}

ค่า Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE)
NSE = 1.0 −

2
∑N
i=1(Qci −Qoi )
̅ c )2
∑N (Qci −Q

(6)

i=1

ค่า volume ratio

(7)

volume error = ∑N
i=1(Q ci − Q oi )

ค่า volume error
volume ratio = 100 ∗

∑N
i=1(Qoi )

(8)

∑N
i=1 Qci

เมื่อ
Q ci
Q oi
̅c
Q
̅o
Q
N

คือ ค่าปริมาณน้ำท่าตรวจวัดจริงที่เวลาใด ๆ,
คือ ค่าปริมาณน้ำท่าที่ได้จากแบบจำลองที่เวลาใด ๆ,
คือ ค่าปริมาณน้ำท่าตรวจวัดจริงเฉลี่ยที่เวลาใด ๆ,
คือ ค่าปริมาณน้ำท่าที่ได้จากแบบจำลองเฉลี่ยที่เวลาใด ๆ,
คือ จำนวนข้อมูลน้ำท่าที่พิจารณา

โดยศักยภาพการลำเลียงน้ำในแต่ละหน้าตัดการไหล ดังแสดงในตารางที่ 2
ซึ่งแม่น้ำ ลำพระเพลิงมีศ ัก ยภาพในการลำเลีย งน้ำ ได้ 56.43 – 667.80
ลบ.ม. ต่อวินาที หรือโดยเฉลี่ย 222.11 ลบ.ม. ต่อวินาที
2. ในกรณีที่เกิดน้ำท่วม แม่น้ำลำพระเพลิงสามารถระบายน้ำท่วมได้ที่
คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี ทั้งนี้ แม่น้ำลำพระเพลิงมีศักยภาพในการระบายน้ำ
ได้ดีตลอดแม่น้ำลำพระเพลิง แต่มีเพียง 7 หน้าตัดการไหลเท่านั้น จาก 32
หน้าตัดการไหล ที่สามารถระบายน้ำท่วมได้ต่ำกว่า ณ คาบการเกิดซ้ำ 100
ปี สำหรับศักยภาพการระบายน้ำท่วม ณ คาบการเกิดซ้ำ 2 5 10 25 และ
50 ปี เท่ากับ 55.88, 124.95, 156.61, 189.82, 211.89 ลบ.ม.ต่อวินาที
ตามลำดับ ภาพรวมในการระบายน้ำของแม่น้ำ ลำพระเพลิงคือ สามารถ
ระบายน้ำได้ดีในช่วงกลางน้ำและช่วงปลายน้ำของแม่น้ำลำพระเพลิง
3. เนื่องจากศักยภาพการระบายน้ำโดยรวมของแม่น้ำ ลำพระเพลิ ง
สามารถระบายน้ำได้ที่คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี ดังนั้น จึงควรเพิ่มศักยภาพ
ของแม่น้ำลำพระเพลิง ณ หน้าตัดที่มีศักยภาพการระบายน้ำได้น้อยกว่า
คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี ให้สามารถระบายน้ำได้ที่คาบการเกิดซ้ำ 100 ปี
โดยมีเพียง 5 หน้าตัดการไหลที่เป็นคอคอด ได้แก่ กิโลเมตรที่ 20+535 และ
จากกิโลเมตรที่ 79+861 ถึง 90+034 ซึ่งเป็นช่วงแม่น้ำที่ควรพิจารณาการ
ขยายศักยภาพการลำเลียงน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3

6. ข้อเสนอแนะ

ในการปรั บ เที ย บแบบจำลองได้ ด ำเนิ น การโดยทำการปรั บ ค่ า
สัมประสิทธิ์ความขรุขระ (Manning’s n) เพื่อให้แบบจำลองมีความเสมือน
จริ ง มากที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง ในการปรั บ เที ย บบริ เ วณแม่ น ้ ำ ลำพระเพลิ ง ใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ์ความขรุข ระมีค่าเท่า กับ 0.035 และพื้นที่น้ำ ท่วมถึงใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ความขรุขระมีค่าเท่ากับ 0.065 โดยผลการปรับเทียบและสอบ
เทียบแบบจำลอง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลองในลุม่ น้ำลำพระเพลิง
R2
NSE
Volume Ratio
การปรับเทียบ (1 ก.ย. 2551 - 30 พ.ย. 2551)
0.869
0.816
106.574
การสอบเทียบ (1 ก.ย. 2554 - 30 พ.ย. 2554)
0.995
0.993
96.465
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Volume Error

6.574
3.535

5. ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาศักยภาพการลำเลียงน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง สามารถ
แสดงผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้ดังต่อไปนี้
1. ศัก ยภาพการลำเลียงน้ำของแม่น้ำ ในแต่ละหน้า ตัดการไหลของ
แม่น้ำ ในสภาวะภัยแล้งสามารถช่วยให้ทราบความสามารถในการลำเลียง
น้ำในแม่น้ำ ในสภาวะที่เกิดน้ำท่วมจะทำให้ทราบว่า ณ จุดใดของแม่น้ำเป็น
จุดคอดตัวของลำน้ำ ซึ่งทำให้มีการลำเลียงน้ำได้ช้า และเป็นจุดที่ควรมีการ
เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ต้องเป็นจุดที่ควรเพิ่มศักยภาพในการลำเลียงน้ำ

จากการศึกวิจัยในโครงการนี้ได้ดำเนินการลงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ศัก ยภาพการลำเลีย งน้ ำ ด้ว ยแบบจำลอง HEC RAS และการ
วิเคราะห์สรุปผลการศึกษาวิจัย พบว่า เพื่อให้มีความสมบูรณ์ของการศึก
วิจ ัย ในอนาคตและเพื่อ ให้ก ารดำเนิน งานในภาคปฎิบ ัต ิเป็น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ในการวิเคราะห์ศักยภาพการลำเลียงน้ำ และการเกิดน้ำท่วม ข้อมูล
ปริมาณน้ำท่ามีความสำคัญมาก และจากการศึกษานี้พบว่า จำนวนสถานี
วัดน้ำท่ามีไม่เพียงพอ และข้อมูลที่มีก็มีข้อมูลที่ขาดหายไป ดังนั้น การเพิ่ม
จำนวนสถานีวัดน้ำท่าและการให้ความสำคัญต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องของข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก
2. ข้อมูลปริมาณน้ำท่าที่ประตูระบายน้ำ ฝาย และอาคารชลศาสตร์ ไม่
ครบถ้วน ดังนั้น สำนักงานชลประทาน และองค์การบริหารท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบอาคารชลศาสตร์ไปแล้ว ควรให้ความสำคัญต่อการเก็บข้อมูลปริมาณ
น้ำท่า
3. แบบจำลอง HEC RAS เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าที่
ไหลในแม่น้ำ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณน้ำไหลเข้าด้านข้าง จากปริมาณน้ำฝน
เป็นปริมาณน้ำท่า ดังนั้น การวิเคราะห์ปริมาณน้ำไหลเข้าด้านข้าง จาก
ปริมาณน้ำฝนเป็นปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย สามารถนำแบบจำลอง HEC
HMS มาพิจารณาก่อน และนำผลการจำลองจากแบบจำลอง HEC HMS
เป็นข้อมูลด้านเข้าในส่วนของการไหลเข้าด้านข้างลงในแบบจำลอง HEC
RAS ซึ่งในแบบจำลอง HEC RAS มีฟ ังก์ชั่นในการใส่ข ้อ มูลการไหลเข้า
ด้านข้าง
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ตารางที่ 2 ศักยภาพการระบายน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิง ณ หน้าตัดต่างๆ
หน้าตัดที่

สถานีสำรวจ

กิโลเมตรที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X-1
X-25
X-2
X-24
X-23
X-3
X-22
X-21
X-20
X-146
X-4
X-143
X-123
X-19
X-18
X-5
X-17
X-137
X-6
X-16
X-7
X-058
X-136
X-15
X-8
X-14
X-13
X-9
M.180
X-12
X-10
X-11

0+530
8+591
9+895
10+282
14+662
19+983
20+535
22+069
25+270
28+783
29+754
30+166
33+328
36+787
38+924
39+796
43+438
44+414
50+016
53+481
60+077
60+650
64+246
68+119
70+108
71+018
76+409
79+861
84+757
89+653
90+034
98+615

พิกัด
UTM_N
1631395.99
1628109.34
1627311.31
1627138.60
1625613.40
1625279.70
1625589.05
1626264.59
1625688.23
1625641.97
1626172.27
1626147.16
1626345.08
1626095.45
1625460.59
1625590.77
1625923.28
1626061.71
1626300.66
1625568.29
1626467.78
1626704.09
1626038.14
1627150.43
1626614.61
1625972.84
1623327.96
1622272.95
1620773.17
1619553.17
1619420.16
1615794.38

ที่ตั้ง
UTM_E
198867.00
195674.88
195357.69
195197.73
193274.46
190384.24
190231.50
189394.07
187930.89
185894.63
185506.92
185192.04
183438.04
181260.59
180462.47
179935.75
178150.24
177561.33
175841.20
174357.27
172317.92
172292.30
170494.48
169250.35
168256.01
168365.79
167377.83
165919.48
165105.37
162908.27
162632.48
159864.06

ตำบล
กระโทก
กระโทก
กระโทก
ท่าลาดขาว
ท่าลาดขาว
ดอน
ดอน
ดอน
ดอน
ดอน
ดอน
ดอน
นกออก
นกออก
นกออก
นกออก
งิ้ว
งิ้ว
ตูม
ตูม
ตูม
ตูม
สุขเกษม
สุขเกษม
สุขเกษม
สุขเกษม
สุขเกษม
บ่อปลาทอง
บ่อปลาทอง
ตะขบ
บ่อปลาทอง
ตะขบ

อำเภอ
โชคชัย
โชคชัย
โชคชัย
โชคชัย
โชคชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย

ศักยภาพการระบายน้ำ
(ลบ.ม./วินาที)
229.37
152.82
361.12
135.87
276.31
348.37
147.68
127.87
90.08
141.35
74.98
60.87
147.89
181.31
199.7
135.07
215.19
103.58
84.79
56.43
104.39
113.39
261.37
133.63
127.22
517.25
667.8
412.68
170.95
163.17
497.11
667.8

คาบการเกิดซ้ำที่สามารถ
รองรับน้ำท่วมได้
100
100
100
100
100
100
2
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
50
2
2
50
100

ตารางที่ 3 ตำแหน่งการเพิ่มศักยภาพแม่น้ำลำพระเพลิง
สถานีสำรวจ

กิโลเมตรที่

X-22
X-9
M.180
X-12
X-10

20+535
79+861
84+757
89+653
90+034

พิกัด
UTM_N
1625589.05
1622272.95
1620773.17
1619553.17
1619420.16

ที่ตั้ง
UTM_E
190231.50
165919.48
165105.37
162908.27
162632.48

ตำบล
ดอน
บ่อปลาทอง
บ่อปลาทอง
ตะขบ
บ่อปลาทอง

อำเภอ
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย

ศักยภาพการระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)
ปัจจุบัน
ใหม่
147.68
157.9
412.68
434.73
170.95
379.16
163.17
309.15
497.11
656.18
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Abstract
Phan Thiet bay in VIetnam has eroded and accreted for
many years. That causes serious consequences because main
activities of community in Phan Thiet bay are tourism and fishery
which depend on shoreline significantly. Not only the economy
but also people’s life and environment are affected by erosion
and accretion. Both natural factors and human factors may
cause shoreline change such as waves, currents, structures along
the coast or changing of sediment from river. This study aims to
investigate the effect of jetties on shoreline in Phan Thiet bay,
Binh Thuan, Vietnam by analyzing the Landsat satellite images
by using Geographic Information System (GIS), and determining
End Point Rate of shoreline change by Digital Shoreline Analysis
System (DSAS). The result could be one source for an
appropriate plan of coastal management in this area. The study
found that after the Jetties were built in 1997 and 2004, the
shoreline change rate was lower than that recent years from
2016 to 2020.
Keywords: Phan Thiet bay, Shoreline change, Jetty, Geographic
Information System (GIS), Digital Shoreline Analysis System
(DSAS)

1. Introduction
Coastal shoreline which is the interaction line along which
water meets the land and air. Shoreline can change naturally.
Human activities make shoreline change more serious. About
60% of the population in the world live in the coastal zone [1].
Shoreline change can affect to coastal communities, coastal
infrastructures and the coastal biodiversity. The shoreline
retreats where the erosion occurs is global problem which
affects many coastal areas around the world. It results in the
loss of land and related things such as community, beaches,
water resources system, ecosystem. The accretion causes the
siltation in shipping channels, river mouths and lagoon inlets so
that the water flow and navigation are obstructed. In Vietnam,

many extreme event and hazards happened in coastal areas.
That is a challenge for Vietnamese to manage coastal erosion
and sedimentation. Specially erosion has become more and
more serious [2]. Phan Thiet bay which is located in Binh Thuan
province, one of the most eroded area in the south of the
central part of Vietnam [3], covers a shoreline of about 50 km
long from Mui Ne headland to Ke Ga headland (Fig. 1). Tourist
industry and fishery is the main parts of Phan Thiet socialeconomic development. Many coastal projects which affect
shoreline have been built to develop the local fisher industry
and navigation [4]. The large jetties and tourism infrastructure
such as seawall 1, seawall 2, group of groins 1, and group of
groins 2 (Fig. 2) (Table 1) seem to cause coastal erosion of
neighboring areas [5]. It is important for coastal scientist,
managers and engineers to assess how the shoreline change in
the past to find the appropriate countermeasures or plans for
preventing, mitigating and managing coastal disaster.
Hydro-meteorology conditions can have effects on the
shoreline position. In Binh Thuan province, there are SouthWest monsoon and North-East monsoon seasons. In SouthWest monsoon, from May to October, the rainy season, the
mild windspeeds form W/SW are predominant. The waves are
calm. In North-East monsoon from November to April, dry
season, The gusty wind speeds and high waves from E/NE cause
erosions [4]. In one month, the tide is diurnal 18 to 22 days, and
semidiurnal 6 to 8 days [6]. Climate change phenomenon such
as sea level rise may affect shoreline position. The average
global sea level rise rate is 3.2 mm/year in the period 1993 to
2010 [7]. While in Vietnam, the rate of sea level rise is 3
mm/year, lower than the average of the world, in the period of
1993 to 2008 [8].
This study aims to access erosion and accretion in Phan Thiet
bay during periods 1988 to 2020. The shoreline positions are
tracked from Landsat satellite images by using Geographic
Information System (GIS), Shoreline change (erosion and
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accretion) is accessed by using Digital Shoreline analysis System Table 1 Information of coastal structure in study areas
(DSAS).
Length
Location
Year of project
(m)
The study area is from Ke Ga to Mui Ne in Phan Thiet bay
Jetty 1 to Duc Long
2006 (not yet finish)
3180
including 3 segments separated by Ca Ty river mouth and Phu Reclamation
South
jetty:
1997
396
Hai river mouth in Fig. 1. Segment 1 is from Ke Ga to Ca Ty river.
Jetty 1
Ca Ty river mouth
North jetty: 1994
397
Following is segment 2 from Ca Ty river mouth to Phu Hai river
Doi Duong
2011
2530
mouth. The last segment is segment 3 from Phu Hai river mouth seawall 1
South jetty: 2004
437
to Mui Ne.
Jetty 2

Group of
groins 1
(Ong Dia)

Phu Hai river mouth

North jetty: 2004

526

Romana resort

2009

220

Cat Trang groin resort

2009

130

Amaryllis resort

2011

106

Lotus Mui Ne resort

South groin: 2016
(extended in 2017)

144

North groin: 2017

60
30
400

Poshanu resort resort

South groin: 2015
North breakwater:
2015
2010

Ong Dia groin

2012

134

Sunsea resort

2019

32

Blue Ocean resort

2018

52

South groin: 2019

25

North groin: 2018

26

Groin 1 (South): 2018

28

Break water 2: 2017

82

Groin 3: 2017

27

Groin 4: 2018

26

Groin 5 (North): 2018

128

Seawall: 2019

77

Groin 1 (South): 2017

19

Breakwater 2: 2017

14

Breakwater 3: 2017

23

Groin 4: 2017

18

Victoria Phan Thiet
resort

Fig. 1 Study area map with transects used for accessing shoreline
change from Ke Ga to Mui Ne

Many coastal structures were constructed to protect the
beach in Phan Thiet as shown in the Fig. 2, and Table 1 shows
details of these structures including location, year that project
was built, and size of the structure.

Coco beach resort

Sunny beach resort

Rach Dua Tropico resort
Group of
groins 2
(West of
Ham Tien)

Sunrise resort

Tia Nang resort

Tien Dat resort

Fig. 2 Location of existing coastal and marine structure in
study area
Seawall 2
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Ham Tien

135

Breakwater 5: 2017

45

Groin 6 (North): 2017
Breakwater 1 (South):
2018
Groin 1: 2019

29

Groin 2 (North): 2018

16

Groin 1 (South): 2018

61

Groin 2: 2018

24

Groin 3: 2018

22

Groin 4: 2018

25

2017

1520

72
16
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imager images, which consist of 9 spectral bands as shown in
Table 2 [11].

Landsat satellite images in location of path 124, and row 52
with the World Geodetic System 1984 (WGS1984) coordinate are Table 2 Spectral bands of Landsat 5 images and Landsat 8
used for digitizing shorelines in 1988, 1995, 2004, 2016 and 2020 images
Band
Name Landsat 5
Name Landsat 8
by GIS. The details of Landsat satellite images, including WRS
(wavelength (μm))
(wavelength (μm))
path, WRS row of the study area, and time, are showed in Fig. 3.
Band 1
Blue
Coastal aerosol
The Net Shoreline movement (NSM) and Linear Regression Rate
(0.45 – 0.52)
(0.43 – 0.45)
Band 2
Green
Blue
(LRR) are calculated by Digital Shoreline Analysis System (DSAS)
(0.52
–
0.60)
(0.45
– 0.51)
based on the distance of shoreline positions to the baseline. The
Band
3
Red
Green
shoreline positions are determined in GIS from the color of the
(0.63 – 0.69)
(0.53 – 0.59)
satellite images.
Band 4
Band 5

Band 6
Band 7
Band 8
Band 9

Fig. 3 Framework of Study

2.1 Extracting shoreline

Near Infrared (NIR)
(0.76 – 0.90)
Short-wave Infrared
(1.55 – 1.75)

Red
(0.64 – 0.67)
Near Infrared (NIR)
(0.85 – 0.88)

Thermal Infrared
(10.4 – 12.5)
Short-wave infrared
(2.08 – 2.35)

SWIR 1
(1.57 – 1.65)
SWIR 2
(2.11 – 2.29)
Panchromatic
(0.50 – 0.68)
Cirrus
(10.6 – 11.19)

ArcMap is the analyzing geospatial processing program from
ESRI’s ArcGIS. The land and sea areas are defined by NDWI value
in equation (1) and equation (2) as shown in Fig. 4. NDWI value
of each cell is calculated from Green band image and NIR band
image by using Raster Calculator tool in ArcMap. The NDWI of
land area cell is lower than 0. The NDWI of the sea area cell is
higher than 0 [12]. In Fig. 5, land and sea are respectively
represented by green color and blue color. The shoreline is the
contour line based on NDWI value after being smoothed as
illustrated in Fig. 6.
NDWI (Normalized difference water index) of Landsat 5 is
determined from Green band and NIR band. The resolution of
those band images is 30 m [13].

The shoreline could be manually or automatically extracted.
The limitation of tracing the shoreline automatically is not being
effective for complex shoreline where the shoreline is not
smooth [9]. The available images of Google are more limited than
Landsat images which are used for tracing shoreline
automatically in this study. Automatic method is based on the
difference between the water and land spectrum which is
spectral band ratio methods [9]. Comparing Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference
Green(band 2) − NIR(band 4)
(1)
NDWI =
Green(band 2) + NIR(band 4)
Water Index (NDWI), it is more suitable to extract shoreline based
on NDWI [10].
NDWI (Normalized difference water index) of Landsat 8
Many Landsat images are available in the website images with 30 m resolution [13]:
(https://earthexplorer.usgs.gov/) with their spectral bands.
Green(band 3) − NIR(band 5)
(2)
Landsat 5 Thematic Mapper images includes 7 spectral bands.
NDWI =
Green(band 3) + NIR(band 5)
While there are 2 more bands in Landsat 8 Operational Land
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In this research, the shorelines are assessed from 1988, first
year Landsat image was taken, to present 2020 dividing to 4
periods of time which are shown in Table 3.
Table 3 Four periods of time: from 1988 to 1995, from 1995 to 2004,
from 2004 to 2016, from 2016 to 2020
Time
1988
1995
2004
2004
to
2016
2016
to
2020

Details
First year of available Landsat image in this area
After starting to build Jetty 2 in 1994, and before the Jetty 2
was completed in 1997
The Jetty 1 was built
From 2006, the reclamation project and groups of groins 2 were
built. During this period the shoreline retreat landward and
move seaward. The net shoreline movement was low.
Since 2016, there have been 23 coastal structures built.
In 2017, sea wall 1 was built.
Group of groins 1 was built.
Some groins in group of groins 2 were built.

Fig. 4 NDWI value map from Green band and NIR band in 03 March
2020 in GIS

Fig. 6 Determine shoreline by smoothing NDWI contour line case of
03 March 2020

2.2 Digital Shoreline Analysis System (DSAS)
DSAS, a tool in ArcMap, is used for assessing the shoreline
movement by determining rate of change statistics from
shoreline positions tracked from satellite images [14]. the
landward baseline is created based on the shorelines with the
same trend. The transects are generated afterward with the
distance between the transects is 50 m in this study as shown in
Fig. 7, since the shoreline is not complex and not change so
much in the range of 50 m. Moreover, the 50 m transect interval
were also used by many previous studies [15-17]. Transects are
the lines perpendicular to the baseline and cross shoreline at the
intersection. The results of DSAS are Shoreline Change Envelope
(SCE), Net Shoreline Movement (NSM), End Point Rate (EPR), and
Linear Regression Rate (LRR). In this study, NSM and EPR are
determined. Net shoreline movement is for assessing the total
change in shoreline movement between the first year and the
last year of each period. In this study, 4 period time length are
different. The Rate of shoreline change, which is EPR, determined
by dividing the shoreline movement by the time between the
first year and the last year of each period. Annual rate of
shoreline change is for comparing between 4 periods.
The Net Shoreline Movement (NSM) and End Point Rate (EPR)
of shoreline in 4 periods as shown in Fig. 8 and Fig. 9 are
calculated after creating baseline and 921 transects in 3 segments
separated by 2 rivers.

Fig. 5 Classify map based on NDWI value case of 03 March 2020
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3. Results
3.1 Validation of the DSAS method
The result of this study is validated by comparing author’s
EPR result to Linh’s EPR result [18]. The EPR of Linh’s study and
author’s study in 3 segments from 17 Mar 1990 to 06 Jan 2017
are in same trend as shown in graph of Fig. 10. The average
values of shoreline change rate are compared in Duc Long (from
transect 394 to 419) and Ham Tien (from transect 700 to 879).
The percent difference in Duc Long is -4.19% for NSM, and -5.30
for EPR. In Ham Tien, the percent different is -1.12% for NSM, and
-6.84 for EPR as shown in Table 4.
End Point Rate (EPR) (m/year)

Fig. 7 Shorelines, baseline, and transects

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
1

201

Linh's seg 1
Author's seg 1

401

601

Linh's seg 2
Author's seg 2

801

Transect number
Linh's seg 3
Author's seg 3

Fig. 10 End Point Rate result (m/year) of [18] and Author.
Fig. 8 Transects and Net Shoreline movement (NSM) between
08/03/2016 to 03/03/2020

Table 4 Comparing result of this study and result of Linh [18]
Result
mean
NSM

Mean
EPR

Linh's (m)
Author's (m)
diff
% diff
Linh's (m/year)
Author's (m/year)
diff
% diff

Duc Long
394 - 419
-16.55
-17.24
0.69
-4.19
-0.61
-0.64
0.03
-5.30

Ham Tien
700 - 879
-13.60
-13.75
0.15
-1.12
-0.48
-0.51
0.03
-6.84

Since the percentage differences of 2 study results are small,
this can be implied that the method of this study can be used
for further discussion.
3.2 Rate of shoreline change results

Fig. 9 Transects and End Point Rate (EPR) between 08/03/2016 to
03/03/2020

The shorelines of 3 segments are assessed in 4 periods as
shown the reason in Table 3. After applying ArcMap to extracting
the shoreline, the results of shoreline change rate, which is End
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Point Rate (EPR), are determined as shown in Fig. 11, Fig. 12, Table
5, and Table 6. The seaward accretion is represented by positive
value. The negative value represents the landward erosion.
The study area includes 3 segments that are segment 1 (Tien
Thanh, Duc Long) connected segment 2 (Doi Duong, Thanh Hai)
by Ca Ty river mouth. The north of segment 2 are Phu Hai river
mouth, and segment 3 (Phu Hai, Ong Dia, and Ham Tien). The
width of rivers has changed by time because of erosion and
sedimentation process. The widths of the river mouths change
by time and are measured by GIS. From 1988 to 2020, the width
of Ca Ty river ranged from 912 m to 982 m. The width of Phu Hai
river ranged from 885 m to 1098 m.
The first period, from 1988 to 1995, before the Jetty 1 (Fig.
2) was built from 1994 to 1997, The accretion and erosion
occurred in some small specific area. Generally, the shoreline
slightly changed. The average shoreline change rate in Tien Thanh
of segment 1 was -1.38 m/year (mild erosion) (Fig. 11a). In Duc
Long near the Ca Ty river mouth in segment 1 was accreted with
the rate up to 8.22 m/year. In segment 2, between Ca Ty river
mouth and Phu Hai river mouth, the erosion was severe (more
than -5 m/year) (Fig. 12a). The shoreline in Phu Hai near Phu Hai
river mouth was eroded with the highest erosion rate was -9.91
m/year. The average shoreline change rate in Ham Tien was -0.78
m/year (No erosion).
The second period, after the Jetty 1 (Fig. 2) was built, from
1995 to 2004, the significant accretion and erosion were found in
Thanh Hai of segment 2 near Phu Hai river mouth with the high
rate was 7.97 m/year and erosion rate was -10.01 m/year (Fig.
12b). The shoreline change rate was less than 5 m/year in Tien
Thanh in segment 1 (Fig. 11b) and Ham Tien in the segment 3
(Fig. 12b).
In 2004, the jetty 2 (Fig. 2) was built. Since 2006, the
reclamation project has been built in Duc Long of segment 1 until
now. The third period, from 2004 to 2016, many groins of group
1 (Fig. 2) have been built in segment 3 near Ong Dia. The
accretion occurred in that area. In other areas, the end point
shoreline change rate was less than 5 m/year as shown in Fig.
11c and Fig. 12c.
Recently, the fourth period, from 2016 to 2020, the shoreline
has changed more. In the South of Duc Long reclamation project,
the beach was eroded up to -13.32 m/year (severse erosion) (Fig.
11d). In the segment 2, the highest erosion rate was -13.93
m/year. But the shoreline hasn’t retreated landward beyond the
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sea wall 1 in Doi Duong (Fig. 12d) which was built in 2011. In
segment 3, both erosion and accretion occurred seriously with
the range of shoreline change rate is from -10.3 m/year to 10.3
m/year (Fig. 12d). Near the seawall 2, in the East of Ham Tien,
the erosion seriously threats the tourism places along the coast
without protect structure.
The shoreline has complicatedly changed. Predicting how
shoreline will change in future is neccessary for coastal
management and planning. After this study, the author will assess
shoreline positions in future corresponding some different
scenarios that are shoreline change with structures and without
structures.
Table 5 Shoreline change rate (m/year) of each area in period 1
and period 2.
Period 1 (1988 - 1995)

Period 2 (1995 - 2004)

Min

Max

Average

Min

Max

Average

Tien Thanh

-7.50

3.58

-1.48

-2.14

4.71

0.65

Duc Long

-1.62

8.22

3.42

-0.33

4.52

2.74

Doi Duong

-6.93

1.72

-2.72

-2.67

7.45

-0.04

Thanh Hai

-5.28

3.76

-3.02

-10.01

7.97

0.02

Phu Hai

-9.91

6.79

-3.45

-2.55

1.29

-0.19

Ong Dia

-6.68

1.18

-1.92

-2.68

2.67

0.13

Ham Tien

-4.96

5.41

-0.78

-3.28

2.10

-0.51

Table 6 Shoreline change rate (m/year) of each area in period 3
and period 4.

Tien Thanh
Duc Long
Doi Duong
Thanh Hai
Phu Hai
Ong Dia
Ham Tien

WRE31-6

Period 3 (2004 - 2016)
Min
Max Average
-0.84 3.51
1.16
-4.06 13.13
4.88
-3.64 4.44
1.95
-3.74 3.82
-0.90
-1.75 10.81
0.58
-1.92 8.51
1.61
-1.45 7.09
0.84

Period 4 (2016 - 2020)
Min
Max Average
-10.50 3.32
-4.46
-13.32 41.26
-1.00
-13.93 -1.78
-6.38
-10.14 -3.24
-6.50
-8.87
1.04
-4.33
-7.71 10.30
-3.27
-10.30 6.46
-3.85
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a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)

Fig. 11 End Point Rate (EPR) result in Segment 1 a) 1988-1995 b)
1995-2004 c) 2004-2016 and d) 2016-2020

Fig. 12 End Point Rate (EPR) result in Segment 2 and Segment 3 a)
1988-1995 b) 1995-2004 c) 2004-2016 and d) 2016-2020
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4. Conclusion and Discussion
The shorelines are analysed by using Geographic Information
System (GIS) and Digital Shoreline Analysis System (DSAS). The
shoreline has changed for many years. Recently, the problem
become more serious in many areas in Phan Thiet bay with
severe erosion rate in segment 3 and segment 1.
The life of people in this area was affected significantly by
shoreline change. The navigation in the river mouth was
obstructed by accretion. Because of the erosion, land and many
related things along the coast of Phan Thiet bay were lost. Many
people had to move their house. The method in this study is
suitable for assessing shoreline in this area. More studies are
necessary to be carried on for investigating the causes of
shoreline change in this area.
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Abstract

1. Introduction

The impacts of future climate change on inflow to the Pasak
Jolasid Dam in the Pasak River Basin was assessed by using the
hydrologic modelling system (HEC-HMS) and the bias-corrected
climate change projection derived by averaging the outputs of
three regional climate models (RCMs) namely: ACCESS, CNRM and
MPI. The hydrological response of the Pasak River Basin to future
climate projection for the periods 2020s (2011-2040), 2050s
(2041-2070), and 2080s (2071-2100) was quantified using the
calibrated and validated climate change trends and the HEC-HMS
hydrological model which was calibrated and verified using the
daily observed data from 1970-2010 and 2007-2015 respectively.
The simulation results showed that the future precipitation trend
fluctuates and slightly decreases until the end of 21st century by
–5.69% and -12.68% under RCP4.5 and RCP8.5 at Lom Sak
Station. The projected mean annual maximum and minimum
temperatures were found to increase by 4.99% and 6.49%
respectively for RCP4.5; by 6.58% and 8.46% respectively for
RCP8.5, during twenty-first century. The future inflow to Pasak
Jolasid Dam calculated from RCP4.5 and RCP8.5 was found to
decrease by -0.61% and -3.39% for 2020s, by -2.82% and -6.15%
for 2050s, and by -7.56% and -9.21% for 2080s respectively.
However, these long term prediction on the change of future
precipitation and temperature is only an estimate. The results
can be used as a guideline for long-term sustainable water
resources project planning and water resources management as
well as in proposing appropriate adaptation strategies for the
Pasak River Basin.

Climate change around the world is caused by natural and
by human activity changing. IPCC (2019) [4] reported an increase
of 1.5°C to 2°C on average observed temperature at present due
to global warming. Climate change has large impact on many
natural ecosystems and some of the service. The past trends of
duration and frequency of weather conditions and climate
extreme events represent fluctuated global warming impacts. It
is commonly accepted that climate change leads to significant
impact on hydrological cycle and river system (Schulze, 2000;
Zhao et al., 2009) [10,17] spatially and temporally from local to
global scales (Coulthard et al., 2005; Wang et al., 2012) [3,15]. It
is a major challenge to achieve sustainable water resources
management. As a consequence, climate related risk and
extreme events rely on the global warming, earth’s surface
position, vulnerability, and alternatives of adaptation and
mitigated options (IPCC, 2018) [4]. However, rapid population
growth, economy expansion and unplanned urbanization
negatively affect land uses and river discharges in many
watershed (Wang et al., 2012) [15].
Many previous researches show how future greenhouse gas
emission has effect on climate change and its consequences on
water cycle and stream discharge (Men et al., 2019; Shrestha et
al., 2018) [8,12]. These studies used hydrological modelling to
evaluate and investigate surface runoff and base flow considering
different representative concentration pathway (RCPs). Shrestha
et al., (2018) [12] found that climate change has also impact on
water quantity and quality in the Songkhram River Basin,
Thailand. Shrestha (2014) [11] evaluated climate change impact
to inflow to Ubolratana dam in Northeast of Thailand. The
projected maximum and minimum temperatures are increased
with the global warming trend. Moreover, increasing rainfall in the

Keywords: Climate Change Projection, Hydrological Model,
Inflow Change, Pasak Jolasid Dam, Pasak River Basin
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future will result in higher vulnerability, exposure, risk in river
floodplain areas. Tachikawa et al., (2013) [13] analyzed impact on
water resources in the 21st century using a distributed
precipitation-runoff modeling with future precipitation and
evapotranspiration for the Upper Pasak river basin, Thailand. It
was found that over the century from September to July, the
annual river flow slightly decreased. The above-mentioned
studies clearly indicated that future climate change has a large
impact on streamflow and reservoir inflow. The changes in
precipitation, temperature and evaporation volumes have
significant influence on surface runoff and streamflow discharge.
However, Tachikawa et al. (2013) only considered a single
regional climate model and a rainfall-runoff model in their study.
The main objective of this study is to predict the annual
inflow discharge to Pasak Jolasid reservoir using three climate
projections under two representative concentration pathways
(RCP4.5 and 8.5). The sub-objectives of this study are; (i)
investigative downscaling climate prediction in the 21st century
using linear bias correction process with past weather data; (ii)
calibration and verification of hydrologic model (HEC-HMS) on
stream flow and discharges; (iii) evaluative inflow of Pasak Jolasid
reservoir with the predicted precipitation and temperature from
the average of three regional climate models.
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Basin during rainy season. A small hydropower plant was installed
at the Dam for hydropower generation. This study focuses on the
upstream part of the Pasak Jolasid Dam which covers 7 subbasins as shown in figure 1.
2.2 Data Collection
The data were collected from various organizations such as
Royal irrigation Department and Thai Meteorological Department
at the stations in the river basin and nearby. The data on physical
characteristics and parameters of watershed are elevation, soil
and land cover, etc. The meteo-hydrological
data such as
rainfall, temperatures and streamflow were used for climate bias
correction and hydrological modelling. For main inputs for
climate change projection, the ACCESS-CSRO-CCAM, CNRM-CM5CSIRO-CCAM, MPI-ESM-CSIRO-CCAM with resolution 0.50 degree
under RCP4.5 and 8.5 were downscaled to predict atmospheric
parameters such as precipitation, air maximum and minimum
temperatures. All of those parameters were on daily units only.

2. Study Area and Data Collection
2.1 Description of Study Area
The Pasak River Basin (PRB) is a sub-watershed of the greater
Chao Phraya River located between north and middle regions of
Thailand, originated from Loei-Phetchabun ranges (Tachikawa et
al., 2013) [13]. Its watershed covers 15,625 square kilometers and
the river length is over 400 kilometer long in north-south
direction that pass through 7 provinces, namely Loei,
Phetchabun, Chaiyaphum, Saraburi, Lopburi, Nakhon Ratchasima
and Phra Nakhon Si Ayutthaya. Its watershed topography is
approximately 70% undulating, 20% steep slope and 10% hill
slope areas, respectively. Pasak River lies in tropical climate zone.
The minimum and maximum annual temperatures are 17.3-36.6
Fig. 1 Location of study area in the Pasak River Basin (PRB)
oC and the average annual precipitation is 1,122.6 mm. The Pasak
Jolasid Dam is located at 14o 39/N, 101o 04/E, after the 3. Research Methodology
confluence point of Pasak River and Lom Santi channel (Manee
The study can be described in three steps as shown in Figure
et al., 2015) [7]. There are large agricultural land and household
2 as following: Step 1) downscaling climate parameters of RCMs,
area that help to absorb flood volume and reduce flood
Step 2) calibration and validation of rainfall-runoff modelling and
problems in the middle part of the greater Chao Phraya River
Step 3) projection of future inflow discharge to the Pasak
WRE32-2

2437

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

reservoir. The first step is the simulation of climate characteristics
from three different RCMs in the same scale resolution including
ACCESS-CSRO-CCAM, CNRM-CM5-CSIRO-CCAM, MPI-ESM-CSIROCCAM. All computed precipitation, maximum and minimum
temperatures from the selected RCMs for the period 1970-2010
were used for comparison and correction with the base data
at each weather station using linear bias correction model
(Buytaert, 2010) [11]. With climate projection, the three RCPs
generated the average future climate trend under the expected
future greenhouse gas emission, especially RCP4.5 and 8.5. In the
second step, HEC-HMS was calibrated and validated using input
rainfall in computing inflow to the Pasak Jolasid reservoir for the
period 2007 until 2017. The model performance was evaluated
using statistical indices namely Nash-Sutcliffe coefficient (NSE),
the coefficient of determination (R2), Root Mean Square Error
(RMSE) and Percent Bias (PBIAS). The third (last) step was to
investigate all results from steps 1 and 2 to predict the inflow to
Pasak Jolasid reservoir in the 21st century. The results were
presented by the comparison of the past observed data and the
inflow projection in three different time periods during 2020s
(2011-2040), 2050s (2041-2070), and 2080s (2071-2100)
respectively.

Fig. 2 Overall Methodology in the study

3.1 Downscaling methods
Linear scaling (LS) is the perfect matching month average of
corrected values and observed measurement data (Babur et al.,
2016; Lee et al., 2016; Manee et al., 2015; Nyunt et al., 2017;
Shrestha et al., 2018) [1,6,7,9,12]. RCMs include climate
characteristics with finer resolutions for several regional
intersections. The Pasak river basin covers approximately 19
intersects which are insufficient and inaccurate. To increase the
precision, all climate characteristics from multi RCMs per each
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grid were corrected using bias correction process and checked
with described sensitivity parameters including standard
deviation (SD) and mean to check dispersion and central
tendency of data. The corrected historical and simulated
temperatures from each RCMs were applied with equations 1 and
2, respectively to investigate both maximum and minimum daily
temperatures. Additional, equations 3 and 4 were used for
correction of historical and projected average daily precipitation
(Shrestha, 2018) [12].
Temperature correction equations:
′
𝑇ℎ𝑖𝑠,𝑑
= 𝑇ℎ𝑖𝑠,𝑑 + [𝜇𝑚 ∙ 𝑇𝑜𝑏𝑠,𝑑 − 𝜇𝑚 ∙ 𝑇ℎ𝑖𝑠,𝑑 ]
′
𝑇𝑠𝑖𝑚,𝑑

= 𝑇𝑠𝑖𝑚,𝑑 + [𝜇𝑚 ∙ 𝑇𝑜𝑏𝑠,𝑑 − 𝜇𝑚 ∙ 𝑇ℎ𝑖𝑠,𝑑 ]

(1)
(2)

Precipitation correction equations:
′
𝑃ℎ𝑖𝑠,𝑑
= 𝑃ℎ𝑖𝑠,𝑑 [

𝜇𝑚 ∙𝑃𝑜𝑏𝑠,𝑑

′
𝑃𝑠𝑖𝑚,𝑑
= 𝑃𝑠𝑖𝑚,𝑑 [

(3)

]

𝜇𝑚 ∙𝑃ℎ𝑖𝑠,𝑑
𝜇𝑚 ∙𝑃𝑜𝑏𝑠,𝑑
𝜇𝑚 ∙𝑃ℎ𝑖𝑠,𝑑

(4)

]

Where, P is precipitation, T is temperature, d is daily unit, 𝜇𝑚
is long term monthly unit, obs is observed data, his and sim are
historical and simulated RCMs data and ' is corrected value.
3.2 Hydrological Modelling
HEC-HMS (US Army Corps of Engineering, 2017) [14] simulated
hydrologic process from precipitation to river runoff for
watershed that has six components related watershed and
meteorological data, i.e., meteorological, water losses, direct
runoff, base flow, flow routing and reservoir models. It can also
analyze river sediment transport and water quality. The study
used HEC-HMS version 4.2.1 to transform rainfall to runoff
discharge.
3.2.1 Model Setup
HEC-GeoHMS is the extension of HEC-HMS modeling to
delineate hydrological element including sub-basin, river
network, sink and diversion which used digital elevation model
(DEM) with ArcGIS program. The result from HEC-GeoHMS is input
into HEC-HMS which is the base model. In infiltration loss
method, land cover and land soil type are considered in selecting
SCS curve number and impervious area percentage. A simple
canopy equation is used considering water surface detention in
each sub-basin. For surface runoff analysis, Clark unit hydrograph
formula is used for simulation of surface runoff given time of
concentration and storage coefficient. Constant monthly base
flow is applied to determine river base flow for every month. For
the input precipitation, the weights per sub-basin were generated
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from Thiessen polygon modification method to find gages Table 1 Performance of climate downscaling method (analysis only
weights at each weather station. The HEC-HMS model computed for ACCESS-CSRO-CCAM, CNRM-CM5-CSIRO-CCAM, MPI-ESM-CSIROresults were compared with daily historical runoff data to check CCAM).
Station ID
Precipitation
Maximum
Minimum
the model accuracy. This process is known calibration and
Temperature
Temperature
validation. The model was calibrated and validated from 2007
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
until 2017. The model performance in calibration and validation
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
was evaluated by using standard statistical performance indices
327202
3.13
9.65
32.06 7.36
21.45 5.63
and in some cases model parameter adjustment to improve its Historical
3.38
8.68
31.88 8.12
21.27 8.01
performance is required to meet the required accuracy. After ACCESS
CNRM
3.54
8.24
31.89 8.14
21.27 8.01
validation, the HEC-HMS model was used to predict future inflow
MPI
3.33
7.46
31.89 8.13
21.27 8.03
discharge to the Pasak Jolasid reservoir under climate change
379201
conditions. These conditions were given in terms of daily Historical
2.94
8.70
32.75 5.33
21.63 4.52
precipitation, maximum and minimum temperatures created ACCESS
3.26
8.90
32.57 8.18
21.45 8.08
CNRM
3.18
8.78
32.57 8.19
21.45 8.07
from the average of three RCMs under RCP4.5 and 8.5.

4. Result and Discussion
4.1 Downscaling and Climate Change Projection
Future climate was analyzed on two climate characteristics,
especially, temperatures (Tmax and Tmin) and precipitation from
three regional climate models (ACCESS-CSRO-CCAM, CNRM-CM5CSIRO-CCAM, MPI-ESM-CSIRO-CCAM); with two recent emission
scenarios (RCP 4.5 and 8.5). Those characteristics during 19702010 were compared with baseline data from 6 meteorological
stations, namely 327202, 379201, 379401, 426201, 426401 and
431301 as shown in Figure 1. This is to correct and evaluate for
future climate prediction in the 21st century using linear bias
correction method. The results were calculated in terms of
absolute percentage change for the three periods (2020s, 2050s
and 2080s). Therefore, the standard deviation (SD) and mean
were calculated to correct the bias data against the historical
data as shown Table 1. The table presented the model
performance of the previous three decades using linear bias
correction method.
All three corrected RCMs data be equal to baseline trend for
six weather station in PRB. In statistical, the whole average
precipitations were quietly equaled on three RCMs that means
rainfall data nearby central tendency values. Standard deviation
was selected to measure data dispersion. The SD volume of
precipitation and maximum temperature from raw, ACCESS,
CNRM and MPI close to historical data. Except, the double SD
volume of minimum temperatures on ACCESS, CNRM and MPI for
total stations comparing with raw data.

MPI

3.22

Historical
ACCESS
CNRM
MPI

2.81
3.29
3.25
3.02

Historical
ACCESS
CNRM
MPI

3.03
3.24
3.29
3.14

Historical
ACCESS
CNRM
MPI

2.95
3.25
3.27
3.17

Historical
ACCESS
CNRM
MPI

2.94
3.09
3.25
2.92

7.66

32.57
379401
8.44
32.46
10.54 32.28
9.78
32.28
10.61 32.46
426201
9.56
32.87
9.29
32.69
6.55
32.70
7.81
32.70
426401
9.54
31.97
9.53
31.80
7.66
31.80
9.83
31.80
431301
8.72
30.50
10.86 30.32
9.89
30.32
8.03
30.32

8.18

21.45

8.09

5.01
8.14
8.15
8.08

21.43
21.25
21.25
21.43

4.33
8.06
8.05
7.94

5.61
8.15
8.16
8.16

22.81
22.63
22.63
22.63

5.10
7.75
7.76
7.77

7.80
8.17
8.18
8.18

21.72
21.54
21.54
21.54

4.61
8.00
8.00
8.01

5.74
8.08
8.09
8.08

19.77
19.60
19.60
19.60

4.48
8.03
8.04
8.05

The MPI RCP has highest accuracy and precision over both
RCMs (ACCESS and CNRM), especially, mean and SD of 431301
station equivalent previous data. Additional, some ACCESS and
MPI precipitation standard deviation volumes including station
379401 and 401301 were higher than baseline. The study was
used average from three future bias corrected rainfall, maximum
and minimum temperature to be major input for rainfall-runoff
model. Wherefore, this will increase data accuracy and average
variances of all RCMs sources.
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Future climate projection was analyzed until the 21st century
which is separated into three periods namely, 2020s (2011-2040),
2050s (2041-2070), and 2080s (2071-2100) referring to near,
middle and far future. The baseline average precipitation,
Tmax and Tmin at station 379401 (Lom Sak, Phetchabun
province) is 1,168 mm, 32.45oC and 21.43oC, respectively. The
climate projection result showed that temperature will slightly
increase approximate 2oC and precipitation rate will gradually
reduce to 0.5 mm per year. Future maximum and minimum
temperature trends from the average three RCMs were increased
from 32.45 to 34.67oC and 21.43 to 23.37oC (RCP4.5), from 32.45
to 36.15oC and from 21.43 to 24.77oC (RCP8.5). The average
precipitation was reduced from 1,168 to 1068.16 and 975.70 mm
under RCP4.5 and RCP8.5 respectively.
Percentage of change for Tmin, Tmax and precipitation tend
to increase in every period of time. Maximum and minimum
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temperatures of MPI and ACCESS are highest and lowest over
mean for three periods. Its changes in 2080s are about 10 and 15
% for RCP 4.5 and 8.5 as shown in Figure 3. Whereas, future
average annual precipitation was dropped close to -10 and -15
% (RCP4.5 and 8.5) during the 21st century. Lowest rainfall
changing for both RCPs is CNRM RCM. Moreover, the ACCESS RCM
precipitation from 2011 to 2040 for RCP4.5 was increased more
than 8% that is different with other RCMs.
4.2 Calibration and Validation of Hydrological Model
The HEC-HMS modeling was calibrated and validated for daily
streamflow discharge at hydrological station S.39 (Chai Badan
district, Lop Buri province) located near to the inlet point of Pasak
Jolasid reservoir. The described performance parameters include
5 indicators namely, root mean square error (RMSE), coefficient
of determination (R2), Nash-Sutcliffe efficiency (NSE), Percent Bias

(a)_RCP4.5

(b) RCP8.5

(a)_RCP4.5

(b) RCP8.5

(a)_RCP4.5
(b) RCP8.5
Fig. 3 Absolute change in minimum temperature (top), minimum temperature (middle) and precipitation (bottom) at station 379401
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(PBIAS) and Volume ratio (Vr) for both calibration and validation
periods (2007-2008 and 2012-2015, respectively) to check and
improve accuracy of the model. Those indicators were selected
following previous studies (Shrestha, 2018; Babur, 2016) [3, 4] that
are very suitable for rainfall-runoff model (HEC-HMS).
In Table 2, the statistical results shown that the agreement
between observed and simulated daily inflow discharge are: R2 =
0.79, RMSE = 14.17, NSE = 0.78, PBIAS = 34.09, Vr = 0.99 for
calibration and R2 = 0.83, RMSE = 11.05, NSE = 0.81, PBIAS = 34.70,
Vr = 0.99, for validation respectively. The model performance is
high in accuracy with low dispersion and high data central
tendency. To consider acceptable modeling, the volume ration
is very strong (value closed to 1) that means summation of the
predicted is the same as the observed volume. R2 shown less
variance for both durations that confirmed the reliability of this
model for future prediction with different global greenhouse gas
emission scenarios.
Table 2 Performance of hydrological modelling (HEC-HMS).
Period
Duration
R2 RMSE NSE PBIAS Vr
Calibration 2007-2008 0.79 14.17 0.78 34.09 0.99
Validation
2012-2015 0.83 11.05 0.81 34.70 0.99

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

4.3 Runoff Simulation Results under Future Climate Projection
Future climate change has impacts on change in precipitation
rate and average temperatures and hence inflow discharge to
Pasak Jolasid reservoir. The simulated inflows were estimated in
three time periods (2020s, 2050s and 2080s) with medium and
high greenhouse gas emission, namely RCP4.5 and RCP8.5.
Reduction in future precipitation mainly reduces stream
discharge. Increasing average temperature lead to higher
evaporation rate from water surface. Figure 5 shown annual
inflow discharge of baseline and future which can be separated
into two scenarios. In both scenarios, the predicted inflows were
gradually decreased until the 21st century. In 2020, the expected
annual inflow discharges is 1,644.38 and 1,361.09 MCM for RCP4.5
and 8.5. This implies that high greenhouse gas emission results in
lower inflow discharge. The peak inflows in 2052, 2065 (RCP4.5)
and 2026 (RCP8.5) have over 17,000 MCM per year. In 2090 and
2095, the inflows are expected to be even lower, i.e., 1079.31
and 1,117.73 MCM respectively. Both trends were decreasing with
time, despite their visible fluctuations.

The graphs of the historical and simulated water discharges
from HEC-HMS are shown in figure 4. Calibration was analyzed for
two years from 2007 to 2008 and validation for four years from
2012 to 2015. The predicted trend was similar to that of the
baseline for all peak and low discharge durations. Especially, the
observed and simulated peak flow discharges in 2007 and 2013 Fig. 5 The trend of past and future annual inflow discharges to Pasak
Jolasid Dam
are 806.00, 779.100 and 356.25, 323.04 CMS, respectively. In
drought season (February- May), the observed and computed
Comparisons of the average predicted inflow with the
base flows are both less than 10 CMS. For example, in 2012 the
baseline were assessed under two global greenhouse emissions.
difference between the observed and computed base flows
The future projected period was delineated to 2020s, 2050s and
during dry season is only 4.49 %.
2080s to represent average inflow of every 30 years as in Table
3. The annual mean inflow discharge of RCP4.5 is 1,441 MCM in
2020s; 1,409 MCM in 2050s and 1,340 MCM in 2080s respectively.
Approximately this is an annual reduction of about 1 MCM per
year. For RCP8.5, the mean annual inflow discharge is 1,401 MCM
in 2020s, 1361 MCM in 2050s and 1316 MCM in 2080s respectively
or annually a reduction of about 0.94 MCM per year. For the
period from 2020s to 2080s (a duration of 90 years), the inflow
volumes for RCP8.5 during rainy and winter seasons are lower
Fig. 4 Calibration and validation of Inflow discharge results at
than in the past decade by -1.12 and -0.41 MCM per year whereas
hydrological station (S.39) from HEC-HMS model
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in summer seasons, the inflow volume is higher by 0.59 MCM per
year. These results confirm that streamflow will increase in
summer seasons and reduce in both rainy and winter seasons.
The overall annual discharge will slightly reduce in future
depending on global greenhouse gas emission.

Climate change analysis shown that future average
temperatures tend to increase approximately 2oC in the 21st
century. Future precipitation significantly decreases by -8.55%
(RCP4.5) when compared with the baseline and by -16.46%
(RCP8.5). These trends lead to significant impacts to future flow
with a decrease in volume of about 1 MCM per year in rainy
Table 3 Average annual inflow discharge with different greenhouse
season over the century, 0.46 MCM per year in winter and an
gas emission scenarios at inlet to Pasak Jolasid reservoir.
increase of about 0.4 MCM per year in summer. The future
Season
Average Annual Inflow under Climate Scenarios
average annual inflow discharge to the Pasak Jolasid Dam in the
2020s
2050s
2080s
RCP
4.5
8.5
4.5
8.5
4.5
8.5
21st century will slightly decrease approximately 1.12 MCM per
Annual
1,441
1,401
1,409
1,361 1,340 1,316
year for RCP4.5 and 0.94 MCM per year for RCP8.5 or an average
Summer
182
200
227
206
218
253
of 1.03 MCM per year for both RCPs. The result of this study can
Rainy
651
619
600
599
556
519
be used as a guideline for future planning and management of
Winter
608
582
582
556
567
545
sustainable water resources and water balance to reduce water
Figure 6 shows change in inflow discharge for annual, shortage and climate change impacts in the Pasak River Basin.
summer, rainy and winter seasons for the three time periods Acknowledgement
(2020s, 2050s and 2080s). The annual inflow tends to decrease
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5. Conclusion and Recommendation
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การศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
Study on the Efficiency of Chantaburi Flood Alleviation Project
เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา1* ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์2 อลงกต ไชยอุปละ3, และ จักรพันธุ์ วงษ์พา4
1,3,4
2

บทคัดย่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม
*Corresponding author; E-mail address: kriangkrai.t@rbru.ac.th

mathematical model provided values were as follows: The
calibration parameter Umax = 10.1-19.1mm., Lmax = 101-104
mm., CQOF = 0.38-0.8hr., CKIF = 213.6-214.9, CK1,2 = 16.4, TOF
= 0.42-0.51, TIF = 0.15-0.24, TG = 0.9 and CKBF = 3901 with the
index of acceptance (IA) in range of 0.89-0.92. The Manning’s M
value, was determined from the hydraulic model, was 2 0 -2 2
with the index of acceptance (IA) in range of 0.79-0.92. Then,
this mathematical model was applied to analyze the efficiency
of Chanthaburi flood alleviation project. The flooding data in
1999 and water diversion at the flow rate of 300 m3/s were
used for analysis. The amounts of rainfall increasing from the
data in 1999 with 25, 50, 75 and 100 % were investigated. The
results indicated that Chanthaburi flood alleviation project had
been operated efficiently in 1999 and the increment of rainfall
with 50 % of data in 1999 would cause flooding in Chanthaburi
city.

การศึก ษานี้มี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองจันทบุรี โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ทำการวิเคราะห์ ตั้ งแต่สถานีวัดน้ำ Z.14 สถานี วัด น้ำ Z.13 อ.มะขาม จ.
จันทบุ รี จนถึงปากแม่น้ำจันทบุ รี อ.เมือง จ.จันทบุ รี ซึ่งทำการปรับ เทีย บ
แบบจำลอง 2 ส่วนคือ แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า และแบบจำลองชลศาสตร์
ซึ่ ง ผลการปรั บ เที ย บและตรวจพิ สู จ น์ แ บบจำลองน้ ำ ฝน -น้ ำ ท่ า ได้
ค่า พารามิเตอร์ Umax = 10.-19.1 มม., Lmax = 101-104 มม., CQOF =
0.38-0.87 ชม., CKIF = 213.6-214.9, CK1,2 = 16.4, TOF = 0.42-0.51,
TIF = 0.15-0.24, TG = 0.9 และ CKBF = 3901 มีค่าดัชนีการยอมรับ (IA)
อยู่ในระหว่าง 0.89-0.92 และแบบจำลองชลศาสตร์มีค่า Manning’s M
เท่ากับ 20-22 และผลการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์ มีค่าดัชนีการยอมรับ
(IA) อยู่ในช่วง 0.79-0.92 จากนั้นนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
วิเคราะห์ ป ระสิทธิภ าพโครงการบรรเทาอุ ทกภัยเมือ งจันทบุ รี จากข้ อ มู ล
อุทกภัยปี พ.ศ.2542 และมีการผันน้ำที่อัตราการไหลเท่ากับ 300 ลบ.ม./
วินาที และเมื่อศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี พ.ศ.
2542 ร้อ ยละ 25, 50, 75 และ 100 จากผลการศึ ก ษาพบว่ า โครงการ Keywords: flood, Chanthaburi basin, flood protection, rianfall
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี สามารถบรรเทาอุทกภัยในปี พ.ศ.2542 ซึ่งเป็น คำนำ
พื้นที่ป ระสบกับ อุ ท กภั ยที่ รุนแรง ได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ และเมื่อ ข้ อ มูล
ลุ่มน้ำจันทบุรี (รูปที่ 1) เป็นลุ่มน้ำประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดย
ปริ ม าณฝนเพิ่ ม ขึ้ น จากข้ อ มู ล ปี พ.ศ.2542 อี ก ร้ อ ยละ 50 จะทำให้ เกิ ด
ในปี 2542 เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่
อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี
เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สร้างความเสียหายแก่จังหวัดจันทบุรีประมาณ
คำสำคัญ: น้ำท่วม, ลุ่มน้ำจันทบุรี, บรรเทาอุทกภัย, ปริมาณฝน
2,118.67 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าวกรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทำโครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี แบ่งเป็น 2 ระยะ
Abstract
คือ แผนระยะเร่งด่ว น เป็ นงานขุ ดลอกแม่น้ำจั นทบุ รีแ ละคลอง เพื่ อ เพิ่ ม
This research aimed at study the efficiency of flood ประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วและแผนระยะที่ 2 เป็นงานขุด
alleviation project in Chanthaburi by mathematical model คลองผันน้ำใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ ปริมาณน้ำส่วนเกิน
analysis. The analysis was carried out in an area of runoff ระบายออกสู่ทะเลได้ทัน ปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรีมี
stations Z.13 to Z.14 (Makham district, Chanthaburi province to การใช้งานเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี
Chanthaburi river estuary, Mueang district, Chanthaburi
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ส่งผลกระทบต่อ
province) with calibration of the model with 2 parts: the ประเทศไทยทำให้เกิดลมพายุที่ถี่ขึ้นทั้งจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟกิ
rainfall-runoff model and the hydrodynamic model. The results ทำให้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพิ่มขึ้นและอาจมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมาก
for calibration and verification of the rainwater-runoff ขึ้นทางด้านปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมใน
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พื้นที่ตัว เมืองจันทบุรี และจะส่งผลให้ ปริมาณที่ระบายผ่านขุดคลองผันน้ำ
สายใหม่ที่อ อกสู่ทะเลมีมากขึ้ นเกิดปั ญ หาอุ ทกภัย ไปด้ว ย ในการบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยจึงต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทา
ปั ญ หาอุ ท กภั ย ของโครงการบรรเทาอุ ท กภั ย จั งหวัด จั น ทบุ รี เพื่ อ ทำให้
ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ให้
น้อยที่สุด
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาปั ญหาอุ ทกภัยของโครงการบรรเทาอุ ทกภัย ในเขตตัวเมือ ง
จันทบุรี โดยการจัดทำฐานข้อมูลอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี ฐานข้อมูล อุตอุทกวิทยา และประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของโครงการ
บรรเทาอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
รูปที่ 2 โครงสร้างของแบบจำลอง

3.2.2 แบบจำลองชลศาสตร์ (Hydrodynamic Module)
แบบจำลองนี้ ส ามารถจำลองสภาพการไหลในแม่น้ ำ โดยมี ส มการ
พื้น ฐาน 2 สมการคือ สมการความต่อ เนื่อ งดั งแสดงในสมการที่ 1 และ
สมการโมเมนตัม ดังแสดงในสมการที่ 2
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รูปที่ 1 แสดงขอบเขตพืน้ ที่ศกึ ษา

1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
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อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)
พื้นที่หน้าตัดของการไหล (ตารางเมตร)
ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้โมเมนตัม,
ค่าสัมประสิทธิ์ของ Manning M
ระยะทาง (เมตร)

1.2 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยและความเสียหาย

เหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในลุ่มน้ำจันทบุรี ได้แก่ ปี พ.ศ.2542,
2544, และ2549 สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน ทั้งภาคธุรกิจ และ
ในการศึกษาได้ใช้แบบจำลอง MIKE11 ซึ่งเป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ เกษตรกรรม รวมทั้งส่ว นราชการและสาธารณูป โภค โดยเฉพาะพื้นที่ตัว
ทางด้ า นชลศาสตร์ สามารถจำลองสภาพการไหลในลำน้ ำ ชนิ ด 1 มิ ติ เมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ เทศบาลตำบลจันทนิมิต
แบบจำลอง MIKE11 ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบจำลองย่อย ทั้งหมด เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และเขตเทศบาลเมืองท่าช้างบางส่วน ทำ
ดังนี้
ให้ เกิดอุ ทกภัย ท่ว มพื้นที่ เป็ นระยะเวลาประมาณ 5-6 วัน อย่า งไรก็ตาม
3.2.1 แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า (Rainfall-Runoff Model) ระดับน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จะมีลักษณะเอ่อล้น
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า เป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลอง MIKE11 เป็น จากลำน้ำค่อนข้างเร็วแต่จะใช้เวลาไม่นานนักระดับน้ำก็จะลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่
แบบจำลองหนึ่งมิติ สามารถจำลองกระบวนการเกิดน้ำท่าจากน้ำฝน จัดอยู่ กับสภาพน้ำทะเลหนุนด้วย
ใน แบ บ จำลองป ระเภ ท Lumped Model สำห รั บ โครงสร้ า งขอ ง
แบบจำลองแสดงในรูปที่ 2 โดยลักษณะของพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งปริมาณน้ำจะถูก
แบ่งไปเก็บกักไว้ในส่วนของการเก็บกัก 4 ส่วน [1]
1.1 แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE11
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ข้ อ มู ลระดั บ น้ ำ สู งสุ ด ของแม่น้ ำ จั น ทบุ รี บ ริเวณหน้ า ฝายยาง
จันทบุรีที่เป็นจุดพิจารณาในการเกิดอุทกภัยเมืองจันทบุรีในช่วงเหตุการณ์
อุทกภัย ปี พ.ศ.2542, 2544 และ2549 สรุปได้ดังตารางที่ 1 จากข้อมูล
ดังกล่า วพอสรุป ได้ว่าตัว เมืองจั นทบุ รีจะเกิดสภาวะน้ำท่ว มเมื่อระดับ น้ำ
แม่น้ำจันทบุรีที่ฝายยางจันทบุรี สูงกว่าระดับ 5.10 ม. (หรือระดับ +3.70
ม.รทก.) ซึ่ ง สร้ า งความเสี ย หายรุ น แรงที่ สุ ด เกิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2542
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 3 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 22 ตำบล 128 หมู่บ้าน ส่งผลให้
ประชากรเดือดร้อนประมาณ 85,000 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม
กว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับความเสียหายจากอุทกภัยรองลงมาได้แก่ ปี
2544 และ 2549 โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นทางธุรกิจส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ใน
เขตอำเภอเมืองจันทบุรี เมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตตัว
เมืองจันทบุรีนั้น มีความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 2542 และอีก
กว่า 300 ล้านบาท ในปี 2544 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของทั้งลุ่ม
น้ำ นอกจากความเสีย หายที่เกิดขึ้ นต่อทรัพ ย์สินและธุรกิจแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อจิตใจและขวัญของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากอีกด้วย
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลระดับน้ำสูงสุดของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณหน้าฝายยาง
จันทบุรี [2]
ปีที่เกิดอุทกภัย

ระดับน้ำสูงสุด (ม.รทก.)

ระยะเวลาน้ำท่วม (วัน)

1 ส.ค. 2542
10 ก.ค. 2544

+5.70
+4.95

5
4

7 ต.ค. 2549

+5.52

9

1.3 โครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี
โครงการบรรเทาอุ ท กภัย จั งหวัดจั น ทบุ รีเป็ น แผนงานที่ นำเสนอให้
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งประกอบด้วย การขุดคลองผันน้ำสายใหม่จาก
แม่น้ำจันทบุรี ต่อเนื่องกับการขุดคลองข่าตอนล่างช่วงที่อยู่ในทุ่งสระบาป
คลองเชื่อม จนถึงคลองอ่าง แต่มี ขนาดคลองที่ใหญ่กว่า รวมทั้งต้องมีการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม ที่ปากคลองผันน้ำ ขยายประตูระบายน้ำ
คลองอ่างที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานี
สูบน้ำบริเวณสะพานคลองตะเคียนตลอดจนการก่อสร้างหรือขยายสะพาน
เพื่ อ ไม่ ให้ กีด ขวางทางน้ ำ และประตู ข นาดเล็ก เพื่ อ รับ น้ ำ เข้ า คลองและ
ระบายออกจากคลองผันน้ำสายใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 3 [2]
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รูปที่ 3 คลองผันน้ำภักดีรำไรของโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี [2] (ต่อ)

1.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
เกรี ย งไกร ตรีฤ ทธิวิ ท ยา และคณะ [3] ศึ ก ษาการประเมิ น ค่ า การ
เสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี โดยรวบรวมข้อมูลการเสียหายจาก
อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีในปีที่เกิดอุทกภัย และวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมใน
รอบปี ต่างๆ จากนั้นวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระดับ น้ำท่วมสูงสุดกับ มูลค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี
ธีรวุฒิ พงษ์ จันทร์ และอุ มา สีบุญ เรือ ง [4] การศึก ษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้วยการวางแผนระบบ
คลองผั นน้ ำ เข้ า สู้พื้ น ที่ กัก เก็ บ น้ำ (แก้ มลิ ง) จากแม่น้ ำ ในฤดูน้ ำ หลากใน
บริเวณพื้นที่ก่อนถึงตัวเมืองสุโขทัย โดยมีการวิเคราะห์การไหลในลำน้ำด้วย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเพื่อหาคาบ
อุบั ติก ารณ์ ไหลสูงสุดที่คาบเวลาต่างๆ ในการกำหนดค่าที่เหมาะสมของ
ขนาดของคลองผันน้ำและพื้นที่กักเก็บน้ำ ให้มีศักยภาพในการรองรับการ
ระบายน้ำ ส่ ว นที่ เกิน จากขี ด ความสามารถการระบายน้ำ ของแม่ น้ำ ยม
ในช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัย โดยที่ปัจจุบันลำน้ำยมมีความสามารถใน
การระบายน้ำได้สูงสุดที่ 520 ลบ.ม./วินาที และเมื่อนำข้อมูลอัตราการไหล
มาทำการวิเคราะห์การกระจายแบบกัมเบล จะพบว่าคาบอุบัติซ้ำรอบ 20 ปี
มีสถานีวัดน้ำ Y.4 (ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย) จะมีอัตราการไหลที 863.31 ลบ.
ม./วินาที ซึ่งการออกแบบคลองผันน้ำให้มีความสามารถในการระบายน้ำ
ส่ว นเกิน 350 ลบ.ม./วินาที จะสามารถบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภั ย ในพื้น ที่
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยได้

2. วิธีการศึกษา

รูปที่ 3 คลองผันน้ำภักดีรำไรของโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี [2]

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองจันทบุรี โดยขอบเขตพิจารณาแบบตั้งแต่สถานีคลองจันทบุรีที่
บ้านปึก (Z.13) และสถานีคลองฉมันที่บ้านฉมัน (Z.14) จนถึงปากแม่น้ำ
จันทบุรีบริเวณท่าแฉลบ รวมระยะทาง 48.89 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1
โดยกำหนดอัตราการไหลที่วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ ที่สถานีวัดน้ำ Z.13 และZ.14 เป็นขอบเขตการไหลด้านเหนือ
น้ำ (Upstream Boundary) และระดับน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี
เป็นขอบเขตการไหลด้านท้ายน้ำ (Downstream Boundary) ดังแสดงใน
รูป ที่ 4 ซึ่ งได้ ท ำการสอบเที ย บแบบจำลอง (Model Calibration) และ
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ตรวจพิสูจน์แบบจำลอง (Model Verification) ในปีที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่
คื อ พ.ศ.242 และ2544 เพื่ อ จำลองอุ ท กภั ย ของตั ว เมื อ งจั น ทบุ รี ทั้ ง
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า และแบบจำลองชลศาสตร์ เมื่อทำการสอบเทียบ
และตรวจพิสูจ น์แบบจำลอง จากนั้นจึงแบบจำลองไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ ป ระสิท ธิภ าพโครงการบรรเทาอุ ท กภั ย เมื อ งจั นทบุ รี โดยการ
วิเคราะห์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2542 และแนวโน้มของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่
ลุ่มน้ำจันทบุรี ซึ่งวิเคราะห์ขอบเขตของแบบจำลองดังแสดงในรูปที่ 5
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3. ผลการศึกษา
ในการศึก ษาในครั้งนี้ได้แ บ่ งการนำเสนอผลการศึก ษา ดังนี้ ผลการ
ปรั บ เที ย บแบบจำลอง ผลการตรวจพิ สู จ น์ แ บบจำลอง ผลการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของโครงการบรรเทาอุทกภัย
จังหวัดจันทบุรี และผลศึกษาการวิเคราะห์ แนวโน้มของปริมาณน้ำฝนใน
พื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรี
3.1 การวิเคราะห์พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับพื้นที่ศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของโครงการ
บรรเทาอุ ท กภั ย จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จำต้ อ งมี ก ารจากการศึ ก ษาพั ฒ นา
แบบจำลองทางคณิ ตศาสตร์สำหรับ พื้น ที่ศึก ษา ซึ่งในการศึก ษาครั้งนี้ใช้
แบบจำลองคณิตศาสตร์น้ำ ฝน–น้ำท่า และแบบจำลองชลศาสตร์ ก่อนนำ
แบบจำลองไปประยุกต์ใช้ต้องทำการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลอง
ซึ่งการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลองเป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อ
หาค่ า พารามิ เตอร์ ข องแบบจำลอง โดยที่ จ ะทำให้ ผ ลการคำนวณจาก
แบบจำลองทางคณิ ตศาสตร์ใกล้เคียงกับ ค่าที่ได้จ ากการตรวจวัดในสนาม
โดยมีโครงข่ายลำน้ำจันทบุรีที่ใช้ในแบบจำลองดังแสดงในรูปที่ 4
3.2.1 แบบจำลองคณิตศาสตร์น้ำฝน–น้ำท่า
ก่อนนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้ต้องทำการสอบเทียบแบบจำลองก่อน
เพื่อหาพารามิเตอร์ของจำลองคณิตศาสตร์น้ำฝน–น้ำท่า และแสดงผลการ
สอบเทียบอัตราการไหลที่ได้จากการคำนวณจากแบบจำลองกับค่าที่ได้จาก
การตรวจวัด จากกรมชลประทานที่ สถานีวัดน้ำ Z.13 และสถานีวัดน้ ำ
Z.14 โดยทำการสอบเทีย บแบบจำลองในปี พ.ศ. 2542 และการตรวจ
พิสูจน์แบบจำลองในปี พ.ศ. 2544 พบว่าผลการศึกษาของการสอบเทียบ
และตรวจพิสูจน์ผลการคำนวณอัตราการไหลจากแบบจำลองมีค่าใกล้เคียง
และสอดคล้องกับค่าที่ตรวจวัดในสถานีตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 6-7 โดยมี
ค่ า ดั ช นี ก ารยอมรั บ (IA) อยู่ ใ นช่ ว ง 0.89-0.92 ซึ่ ง พารามิ เตอร์ ข อง
แบบจำลองคณิตศาสตร์น้ำฝน–น้ำท่า แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสามารถนำไป
เป็นข้อมูลขอบเขตด้านเหนือน้ำของแบบจำลองชลศาสตร์ต่อไป

รูปที่ 4 แสดงโครงข่ายลำน้ำจันทบุรี

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นำ้ ฝนน้ำท่า
พารามิเตอร์

Z.13

Z.14

Umax (มม.)
Lmax (มม.)

10.1

19.1

101

104

CQOF (ชัวโมง)

0.38

0.87

CKIF

214.9

213.6

CK1,2

16.4

16.4

TOF

0.51

0.42

TIF

0.24

0.15

TG

0.9

0.9

CKBF

3901

3901

รูปที่ 5 แสดงโครงข่ายลำน้ำจันทบุรี กรณีมโี ครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
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การตรวจวัดจากกรมชลประทานที่ สถานีวัดน้ำฝายยางจันทบุรี โดยทำการ
สอบเทียบแบบจำลองในปี พ.ศ. 2542 และการตรวจพิสูจน์แบบจำลองในปี
พ.ศ. 2544 พบว่าผลการศึกษาของการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์ผลการ
คำนวณอัตราการไหลจากแบบจำลองมีค่าใกล้เคียงและสอดคล้องกับค่าที่
ตรวจวัดในสถานีตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 8-9 โดยมีค่าดัชนีการยอมรับ
(IA) อยู่ในช่วง 0.79-0.92 ซึ่งพารามิเตอร์ข องแบบจำลองทางชลศาสตร์
แสดงในตารางที่ 3
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(ก)

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

สถานีวัดน้ำ Z.13

300.00
250.00
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ำ
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200.00

กิโลเมตรที่
0 – 114.59

ตัวเลข Manning’s M
20

114.59 – 428.78

22
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3.2.2 แบบจำลองทางชลศาสตร์
แบบจำลองทางชลศาสตร์ได้ปรับเทียบและตรวจพิสูจน์ เช่นเดียวกับ
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า เพื่อหาพารามิเตอร์ของจำลองทางชลศาสตร์ ซึ่ง
ทำการปรับ เทีย บโดยใช้ค่าตัวเลข Manning’s M และแสดงผลการสอบ
เทียบระหว่างระดับน้ำที่ได้จากการคำนวณจากแบบจำลองกับค่าที่ได้จาก

3.2.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัย
จังหวัดจันทบุรี
การวิเคราะห์ป ระสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี
จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์ จึงนำ
ข้อมูลพารามิเตอร์ดังในตารางที่ 2-3 โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาจาก
ข้อมูลอุทกภัยในปี พ.ศ.2542 ในการศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทา
อุทกภัย จังหวัดจันทบุรี และมีการผันน้ำไปทางคลองผันน้ำสายใหม่ (คลอง
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ภักดีรำไพ) ที่อัตราการไหลเท่ากับ 300 ลบ.ม./วินาที บริเวณเหนือฝายยาง
จันทบุ รี ตามโครงข่ายลำน้ำจันทบุรีที่ใช้ในแบบจำลองดังแสดงในรูปที่ 4
จากการศึก ษาพบว่า เมื่อ มีก ารผันปริมาณที่อั ตราการไหล 300 ลบ.ม./
วินาที ตามการโครงการบรรเทาอุทกภัย จันทบุ รี ระดับ น้ำที่สถานีวัดน้ำ
สะพานวัดจันทนารามมีระดับน้ำเท่ากับ 2.06 เมตร รทก. ซึ่งยังไม่ล้นตลิ่ง
ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัย
จังหวัดจันทบุ รีสามารถป้ องกันอุทกภัย จากเหตุก ารณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ ที
เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2542

รูปที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยจันทบุรี

3.2.2 วิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
จันทบุรี
การวิ เคราะห์ แ นวโน้ ม ของปริ ม าณน้ ำ ฝนในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ จั น ทบุ รี
เช่นเดียวกับ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัด
จันทบุรี โดยการกำหนดให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี พ.ศ.
2542 โดยที่มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่าระดับน้ำ (เมตร รทก.) ที่ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25, 50, 75 และ
100 จากข้อ มูลปี พ.ศ.2542 ที่สถานีวัดน้ำสะพานวัดจันทนารามเท่ากับ
3.0 เมตร รทก., 3.15 เมตร รทก., 4.10 เมตร รทก. และ 4.80 เมตร รทก.
ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 11 โดยที่ระดับตลิ่งอยู่ที่ 3.75 เมตร รทก. ซึ่ง
เมื่อมีโครงการโครงการบรรเทาอุทกภัยจันทบุรี ระดับ น้ำจะเริ่มเล่อล้นตลิ่ง
เมื่อปริมาณฝนเพิ่มขึ้นร้อย 50 จากข้อมูลปี พ.ศ.2542
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4. สรุป อภิปรายผล
การศึก ษาประสิท ธิภ าพโครงการบรรเทาอุ ทกภัย เมือ งจั นทบุ รี โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 โมดูล คือ
แบบจำลองคณิตศาสตร์น้ำฝน–น้ำท่า และแบบจำลองชลศาสตร์ ซึ่งมีการ
สอบเที ย บและตรวจพิ สู จ น์ แ บบจำลองเพื่ อ หาค่ า พารามิ เตอร์ ข อง
แบบจำลอง ผลการปรับ เทีย บและตรวจพิสูจ น์แ บบจำลองคณิ ตศาสตร์
น้ำฝน–น้ำท่า ได้ค่าพารามิเตอร์ Umax = 10.-19.1, Lmax = 101-104,
CQOF = 0.38-0.87, CKIF = 213.6-214.9, CK1,2 = 16.4, TOF =
0.42-0.51, TIF = 0.15-0.24, TG = 0.9 และ CKBF = 3901 มีค่าดัชนี
การยอมรั บ (IA) อยู่ ในช่ ว ง 0.89-0.92 และแบบจำลองชลศาสตร์ ได้
ค่า พารามิ เตอร์ Manning’s M = 20-22 มี ค่ า ดั ชนี ก ารยอมรับ (IA) อยู่
ในช่วง 0.79-0.92 จากนั้นนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใน
การศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี จากข้อมูล
อุ ท กภั ย ปี พ.ศ.2542 และมี ก ารการผั น น้ ำ ไปทางคลองผั น น้ ำ สายใหม่
(คลองภักดีรำไพ) ที่อัตราการไหลเท่ากับ 300 ลบ.ม./วินาที บริเวณเหนือ
ฝายยางจันทบุรี พบว่าระดับน้ำสูงสุดของอุทกภัยปี พ.ศ.2542 มีค่าเท่ากับ
5.2 เมตร รทก. แต่เมื่อมีโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี มีค่าระดับ
น้ำสูงสุดเท่ากับ 2.9 เมตร รทก. ซึ่งยังไม่เกิดการล้นตลิ่งที่ค่าความสูง 3.75
เมตร รทก. และเมื่อศึกษาการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่
ลุ่มน้ำจันทบุรี จากข้อมูลปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี พ.ศ.2542 ร้อยละ
25, 50, 75 และ 100 จากผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำที่ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 จากข้อมูลปี พ.ศ.2542 ที่สถานีวัดน้ำสะพาน
วัดจันทนารามเท่ากับ 3.0 เมตร รทก., 3.15 เมตร รทก., 4.10 เมตร รทก.
และ 4.80 เมตร รทก. ตามลำดับ โดยที่ระดับตลิ่งอยู่ที่ 3.75 เมตร รทก.
ซึ่งระดับน้ำจะเริ่มเล่อล้นตลิ่งเมื่อปริมาณฝนเพิ่มขึ้นร้อย 75 จากข้อมูลปี
พ.ศ.2542 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมือ ง
จันทบุรี สามารถบรรเทาอุทกภัยในปี พ.ศ.2542 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สำเร็จได้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา โครงการชลประทาน
จันทบุรี กรมเจ้าท่า และกรมชลประทาน ที่ให้ทางผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูลปริมาณ
ฝน ข้ อ มูลอุตุนิย มวิทยา ข้อ มูลระดับ น้ำ ข้อ มูลระดับ น้ำทะเล และข้อ มูล
โครงการป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มลองภั ก ดี ร ำไพ และสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ รำไพพรรณี ที่สนับ สนุ นงบประมาณงบกองทุ นวิจั ย
ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการวิจัยครั้งนี้

รูปที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณน้ำฝนในพืน้ ที่ลมุ่ น้ำจันทบุรี

เอกสารอ้างอิง
[1] DHI Water and Environment, (2000), MIKE11 A modeling
System for Rivers and Channels User Guide, DHI.
[2] สำนั ก งานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน , (2550), โครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2), รายงานฉบับสมบูรณ์
ของ กรมชลประทาน จังหวัดจันทบุรี.
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[3] เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ และสนิท วงษา,
(2554), การประมาณค่ า ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย ของจั ง หวั ด
จันทบุรี , การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่ งชาติ ครั้งที่ 4,
เพรชบุรี, 18-19 สิงหาคม 2554 หน้า 262-267
[4] ธีรวุฒิ พงษ์จันทร์ และอุมา สีบุญเรือง (2560), แบบจำลองวิเคราะห์
การไหลหลากของแม่น้ำกับ การวางแผนคลองผันน้ำเพื่อลดปั ญ หา
อุท กภัย กรณี ศึก ษาแม่น้ำยม จั งหวัดสุโขทั ย , การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม
2560 หน้า 589-594
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สภาพความชื้นต่อกำลังของหินศิลาแลงสำหรับการก่อสร้างที่ไม่ใช้วัสดุเชื่อมประสาน
Moisture condition on Strength of Laterite Stone for Non-binding Material Construction
แสงสุรีย์ พังแดง1,* ดารุณี แก้วพิกุล2 ธวัชชัย โทอินทร์3 และ ศราวรณ์ ศาศวัตภิรมย์ 4
1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ. ขอนแก่น
4 บริษัท ไทยอาร์ตไนน์ จำกัด จ.นนทบุรี
*Corresponding author; E-mail saengsuree@npu.ac.th
2

บทคัดย่อ

Keywords: Strength, moisture, laterite, Non-cementing

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินศิลาแลงเพื่อ การ
ก่อสร้างโครงสร้างทางวัฒนธรรมโบราณที่มีการกำหนดไม่ให้มีการใช้วัสดุ
เชื ่ อ มประสานเพื ่ อ คงความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ละความสวยงาม โดย
ทำการศึกษาวัสดุศิลาแลงธรรมชาติจากพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร ทำการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุศิลาแลงที่มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพความชื้น พบว่าวัสดุที่มีสภาพความชื้นที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่สภาพแห้งใน
อากาศจนถึงสภาพเปียกน้ำมีหน่วยน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น แต่ความแข็งแรง
ลดลงตามลำดับ โดยที่สภาพเปียกน้ำวัสดุจะหนักและอ่อนแอที่สุด คือ มี
หน่วยน้ำหนักท่ากับ 2769 กก/ม 3 ค่ากำลังรับแรงอัดเท่ากับ 53 กก/ซม2
ค่าโมดูลัสแตกร้าวเท่ากับ 2 กก/ซม2 ค่ากำลังรับแรงเฉือนเท่ากับ 13 กก/
ซม2 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ที่ผิวเท่ากับ 0.56 การเลือกใช้
คุณสมบัติของวัสดุศิลาแลงนี้ในสภาพวิกฤตคืออยู่ในสภาพเปียกน้ำในการ
ออกแบบโครงสร้ า ง จะทำให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการใช้ ง านจริ ง และ
โครงสร้างมีความปลอดภัย

1. คำนำ

คำสำคัญ: กำลัง, ความชื้น, หินศิลาแลง, เชื่อมประสาน

Abstract
This study reported the engineering property of laterite brick
for ancient structure construction without using of cementing
mortar. Natural laterite brick from Phonnakaew district, Sakhon
Nakhon province was used and tested for engineering strength
with varied moisture condition. The result shown increasing of
moisture from air dried to wet condition affected the increment
of unit weight and reduction of brick strength. In wet condition,
highest unit weight of 2769 kg/m3, lowest compressive strength,
modulus of rupture and shear strength of 53, 2, and 13 ksc and
static friction coefficient of 0.56 were presented respectively.
Those of critical strength values in wet condition are relate to
practical using and safety design of laterite brick.

หินศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้า งชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามด้วยการให้
ลักษณะผิวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจะ
เห็นว่าโครงสร้า งทางวัฒนธรรมสมัยเก่ามักจะก่อ สร้างด้วยหินศิลาแลง
เนื่องจากหินศิลาแลงเป็นแร่หินทางธรรมชาติที่หาได้ง่าย มีความแข็งแรง
สามารถนำมาตัดขึ้นรูปในลักษณะต่างๆตามที่ต้องการได้ [1] โดยหินศิลา
แลงธรรมชาติจะมีความแข็งแรงในด้านการรับกำลังที่ต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่ง
ของวัสดุ โครงสร้างภายในเนื้อหิน และความชื้น ปัจจุบันมีนกั วิจัยพยายาม
คิดค้นศิลาแลงเทียมที่สามารถกำหนดความแข็งแรงได้ ด้วยการใช้หินลูกรัง
มาผสมกับวัสดุประสานแล้วอัดขึ้นรูป มีความแข็ งแรงและรับกำลังอัดได้ดี
[2, 3]
การก่อสร้างด้วยหินศิลาแลง จะต้องนำศิลาแลงในรูปแบบต่างๆมาเรียง
ต่อกันโดยใช้วัสดุเชื่อมประสานเช่น มอร์ตาร์ เพื่อให้เกิดการยึดเกาะกันของ
โครงสร้างและสามารถถ่ายน้ำหนักภายในโครงสร้างได้ [4] พฤติกรรมการ
รับน้ำหนักของศิลาแลงจะรับแรงอัดเป็นสำคัญ ถ้าหากไม่ใช้วัสดุประสานยึด
ระหว่ า งก้ อ นศิ ล าแลง เมื ่ อ มี แ รงกระทำในโครงสร้ า งก้ อ นศิ ล าแลงจะ
พยายามเคลื่อนตัว โดยจะเกิดแรงเฉือนที่ผิวรอยต่อ ซึ่งจะต้านทานด้วยแรง
เสียดทานระหว่างผิวของวัสดุ ในการออกแบบโครงสร้างศิ ลาแลงจึงต้องมี
การคำนึงถึงค่าความเสียดทานที่ผิวของหินศิลาแลงด้วยเพื่อรับแรงเฉือน
ของโครงสร้างนอกเหนือจากความสามารถในการรับแรงเฉือนของวัสดุเอง
บทความนี้จึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของศิลาแลงธรรมชาติ โดยมี
เป้าหมายเพื่อนำค่ากำลังมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่ อสร้าง
เจดีย์ศิลาแลงที่ไม่ใช้วัสดุประสานในการเชื่อมต่อชื้นส่วน ประกอบไปด้วย
กำลังรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน และแรงเสียดทาน โดยมีการทดสอบใน
สภาพความชื้นทั้งเปียกและแห้ง เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของวัสดุ
ศิลาแลงที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้ง ปี การศึกษานี้
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำศิลาแลงธรรมชาติไปใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
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2. การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ
2.1 การเตรียมตัวอย่างหินศิลาแลง
ศิลาแลงธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษามาจากแหล่งหินในพื้นที่วัดพุทธ
โมกพลาราม อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยลักษณะจะเป็นลานหินหนา
ประมาณ 1-2 เมตร ครอบคลุมพื้นที่วัด มีความลึกจากผิวดินประมาณ 50
เซ็นติเมตรดังรูปที่ 1 เมื่อได้ศิลาแลงมาแล้วจะทำการตัดด้วยใบตัดให้มี
ขนาดตามที่ต้องการ
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2.2.3 กำลังรับแรงเฉือนตรง
ใช้ตัวอย่างขนาด 5x15x15 เซนติเมตร ในการทดสอบแรงเฉือนตรง ทำ
การทดสอบด้วยการประยุกต์ใช้ วิธีของ Soetens T. [8] ทดสอบในสภาพ
ความชื้นแห้งด้วยอากาศและสภาพเปียกซึ่งเป็นสภาพที่แข็งแรงและอ่อนแอ
ที่สุดดังแสดงในรูปที่ 2

(ก)

รูปที่ 2 การทดสอบแรงเฉือนตรงแบบ JSCE

2.2.4 แรงเสียดทานที่ผิว
ใช้ตัวอย่างขนาด 30x45x15 เซนติเมตร ในการทดสอบแรงเสียดทานที่
ผิว ทำการทดสอบด้วยการประยุกต์ใช้วิธีของ Bekker A.T. [9] ทดสอบใน
สภาพความชื้นแห้งด้วยอากาศและสภาพเปียกซึ่งเป็นสภาพที่แข็งแรงและ
อ่อนแอที่สุดดังแสดงในรูปที่ 3

(ข)

รูปที่ 1 (ก) หินศิลาแลงธรรมชาติ (ข) ก้อนตัวอย่างสำหรับทดสอบ

เนื้อศิลาแลงมีความพรุนตัวสูงมีดินเหนียวแทรกอยู่ตามโพรงของเนื้อ
วัสดุ ศิลาแลงที่นำมาศึกษา มีค่าปริมาณโพรงและการดูดซึมน้ำเมื่อทดสอบ
ด้ ว ยวิ ธ ี ASTM C642 [5] เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 12 และ 4.53 ตามลำดั บ ซึ่ ง
ปริมาณโพรงนี้เป็นโพรงของน้ำและอากาศที่อยู่ในเนื้อวัสดุทั้งหมด ได้แก่
เนื้อหินศิลาแลงและดินเหนียว

รูปที่ 3 การทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ผิว

2.2 การทดสอบ

3. ผลการทดสอบ

2.2.1 กำลังรับแรงอัด
ใช้ตัวอย่างศิลาแลงขนาด 15x15x15 เซนติเมตร ในการทดสอบกำลัง
รับแรงอัด ทำการทดสอบตามมาตรฐาน BS 1881-116 [6] เปลี่ยนแปลง
สภาพความชื้นของตัวอย่างตั้งแต่แห้งด้วยอากาศเป็นเวลา 1 อาทิตย์ไป
จนถึงสภาพเปียกด้วยการแช่ในน้ำ 48 ชั่วโมง โดยสภาพความชื้นช่วงกลาง
ระหว่างเปียกและแห้งกำหนดโดยการนำตัวอย่างเปียกมาปล่อยให้แห้งด้วย
อากาศเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลำดับ

สภาพความชื้นของวัสดุศิลาแลงมีอิทธิผลอย่างมากต่อความแข็งแรง
ของวัสดุ พบว่า วัสดุในสภาพแห้งด้วยอากาศมีความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 4.29 มี
กำลังรับแรงอัดสูงสุดที่ 111 กก/ซม2 เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.86
7.65 และ 10.16 ซึ่งคือสภาพเปียก ค่ากำลังรับแรงอัดลดลงเท่ากับ 73 58
และ 53 กก/ซม2 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 ในขณะที่ค่าหน่วยน้ำหนักมี
ค่าเพิ่มขึ้นจากสภาพแห้งถึงเปียกตั้งแต่ 2475 2545 2687 และ 2769 กก/
ม3 ตามลำดับ
โดยทั่วไปวัสดุศิลาแลงจะมีโพรงอยู่ปริมาณที่สูง [10] ซึ่งดินและวัสดุ
อินทรีย์อื่นสามารถแทรกตัวอยู่ได้ ศิลาแลงในแต่ละแหล่งนั้นจึงมีคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกัน ส่วนที่รับน้ำหนักและให้กำลังได้แก่เนื้อหิน โดยดินเหนียวที่
แทรกตัวอยู่จะสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความชื้นเพียงเล็กน้อย [11] ทั้งนี้เนื้อ
หินเองก็มีแนวโน้มของการสูญเสียกำลังรับแรงอัดเช่นกัน เนื่องจากความชื้น
ที่อยู่ในช่องว่างจะช่วยกระจายความเค้นได้ดี [12] ส่งผลให้เนื้อหินมี ค่า
กำลังอัดที่ลดลง

2.2.2 กำลังรับแรงดัด
ใช้ตัวอย่างขนาด 15x15x75 เซนติเมตร ในการทดสอบกำลังรับแรงดัด
หรือโมดูลัสแตกร้าว ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C78 [7] ทดสอบ
ในสภาพความชื้นแห้งด้วยอากาศและสภาพเปียกซึ่งเป็นสภาพที่แข็งแรง
และอ่อนแอที่สุด
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ละ 17 และ 35.8 ตามลำดับ ขณะที่ในวัสดุคอนกรีตนั้น กำลังเฉือนมีคา่ สูง
กว่ า กำลั ง ดึ ง โดยตรงประมาณร้ อ ยละ 20 ถึ ง 30 (หรื อ กำลั ง เฉื อ นมี
ค่าประมาณร้อยละ 12 ของกำลังอัด) ขณะที่นักวิจัยอีกหลายคนกล่าวว่า
การรับกำลังเฉือนของคอนกรีตมีค่า สูงกว่าการรับกำลังดึงหลายเท่าโดยมี
ค่า ประมาณร้อ ยละ 50 ถึง 90 ของกำลังอัด [16] เมื่อ จัดให้อ ยู่ใ นรู ป
𝑉𝑐 = 𝑘√𝐹𝑐′ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันทั้งสภาพแห้งและเปี ยกที่ 1.80 และ
1.79 ในการออกแบบคอนกรี ต เสริ มเหล็ก โดยวิธ ี ก ำลั ง ตามมาตรฐาน
ว.ส.ท. ได้กำหนดให้คอนกรีตมีค่า k ไม่เกิน 0.53 สำหรับคานคอนกรีตไม่
อัดแรงเมื่อมีแรงเฉือนและแรงดัดกระทำต่อองค์อาคารเท่านั้น และเพิ่ม
เป็น 1.06 สำหรับกรณีของพื้นและฐานรากคอนกรีต [17]
โครงสร้างที่เกิดจากการนำชิ้นส่วนศิลาแลงมาวางเรียนกันนั้นจะเกิด
รอยต่อระหว่างก้อนที่สามารถเลื่อนสไลด์ได้เมื่อเกิดแรงเฉือนผ่านผิวสัมผัส
โดยที ่ ผิ ว นั้ นจะมีแ รงเสีย ดทานต้ า นทานการเลื ่อ นผ่า นที่ อ ยู่ ใ นรูป ของ
𝐹𝑠 = 𝜇𝑠 𝑁 เมื่อ Fs คือ แรงเสียดทาน s คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
สถิตย์ และ N คือ แรงตั้งฉากผิวสัมผัส เมื่อทดสอบแรงเสียดทานระหว่างผิว
ของตัวอย่างศิลาแลงในสภาพแห้งและเปียกดังแสดงในรูปที่ 5 ในสภาพแห้ง
วัสดุมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย์เท่ากับ 0.61 ซึ่งสูงกว่าสภาพเปียก
ที่ 0.51 โดยมีค่าต่ำกว่าผลการทดสอบของ Wilde (2019) ที่ 0.73 [18]

10.16

ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)

รูปที่ 4 หน่วยน้ำหนักและกำลังรับแรงอัดของหินศิลาแลงตามปริมาณความชื้น

แรงต้านทานการเคลื่อนที่สูงสุด (กิโลกรัม)

กาลังรับแรงอัด
240

หน่วยน้าหนัก กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กาลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตารางเ นติเมตร)

ความชื้นที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อหินและดินเหนียวยังทำให้หน่วยน้ำหนัก
ของวัสดุเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัสดุเมื่ออยู่ในสภาพแห้งโพรงและช่องว่าง
ทั้งหมดจะมีอากาศแทรกตัวอยู่ เมื่อได้รับความชื้น น้ำที่มีน้ำหนักมากกว่า
อากาศจึงเข้ามาแทนที่ ส่งผลให้วัสดุมีหน่วยน้ำหนักที่สูงขึ้น ผลการทดสอบ
จะเห็นว่าศิลาแลงมีค่าหน่วยน้ำหนักมากกว่าคอนกรีต โดยที่คอนกรีตจะมี
ค่าหน่วยน้ำหนักที่ประมาณ 2400 กก/ม3 [13] โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพ
เปียกจะมีค่าสูงถึง 2769 กก/ม3 และมีความแข็งแรงต่ำที่สุดอีกด้วย ในการ
คำนวนน้ำหนักและออกแบบโครงสร้างจึงควรพิจารณาให้วัสดุอยู่ในสภาพ
เปียกน้ำ
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50
แห้ง

เปียก

40
30

สัมประสิทธิ์แรงเสีดทานสถิตย์ () = ความชัน
สภาพแห้ง s = 0.61
สภาพเปียก s = 0.56

ความชื้นที่เพิ่มขึ้นในวัสดุศิลาแลงยัง ส่งผลให้กำลังรับแรงดึงและแรง
เฉือนลดลงอย่างชัดเจนดังแสดงในตารางที่ 1 ในส่วนกำลังรับแรงดึงพบว่า
20
เมื่อวัสดุอยู่ในสภาพปียกค่าโมดูลัสแตกร้าวลดลงจากสภาพแห้งเท่ากับ 5
10
เป็น 2 กก/ซม2 เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อกำลังอัด (R/Fc’) มีค่าเท่ากับร้อยละ
4.52 และ 3.81 ตามลำดับ ในขณะที่คอนกรีตมีค่า R/Fc’ เท่ากับร้อยละ
0
0
20
40
60
80
100
11-23 [14] ค่า R ของศิลาแลงมีค่า ใกล้เคีย งกับ วัสดุคอนกรีตพรุน [15]
แรงตั้ง าก (กิโลกรัม)
เนื่องจากดินเหนียวที่อยู่ในโพรงนั้นรับกำลังดึงได้ต่ำมาก แรงดึงทั้งหมดจึงรับ
โดยเนื้อ หินล้ว นซึ่งมีป ริมาณโพรงสู ง นอกจากนี้เนื้อ หินศิลาแลงนั้ น ยั ง
ประกอบไปด้วยแร่เหล็ก ฮีมาไทต์ ( Fe2O3) และเป็นสนิมและเปลี่ยนสภาพ รูปที่ 5 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย์ของผิวหินศิลาแลงตามสภาพความชื้น
เป็นดินมีกำลังต่ำลงอยู่ด้านนอกเม็ดหิน ทำให้รอยต่อของเม็ดหินมีกำลังต่ำ
ในสภาพแห้งศิลาแลงมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูงกว่าสภาพเปียก
ส่งผลให้รับแรงดึงได้ลดลง
เนื่องจากความชื้นจะมีแรงตึงผิวของน้ำที่ทำให้ลดการต้านทานแรงเสียด
ตารางที่ 1 โมดูลสั แตกร้าวและกำลังรับแรงเฉือนของหินศิลาแลง
ทานของผิวสัมผัสและยังทำให้เม็ดดินและหินศิลาแลงมีกำลังต่ำจึงทำให้เกิด
โมดูลัสแตกร้าว กำลังรับแรงอัด R/Fc’
กำลังรับแรงเฉือน
การสไลด์ได้ง่ายมากขึ้น
สภาพ
ความชื้น

(R)

(Fc’)

(ร้อยละ) √𝐹 ′
𝑐

(กก./ตร.ซม.)

(กก./ตร.ซม.)

แห้ง

5

111

4.52

เปียก

2

53

3.81

(Vc)

k

10.54

19

1.80

7.28

13

1.79

(กก./ตร.ซม.)

** 𝑉𝑐 = 𝑘 √𝐹𝑐′

กำลังรับแรงเฉือนของศิลาแลงมีค่าสูงในสภาพแห้งและลดลงเมื่ออยู่ใน
สภาพเปียกที่ 19 และ 13 กก/ซม2 คิดเป็นสัดส่วนต่อกำลังอัดเท่ากับ ร้อย

4. สรุป
สภาพความชื้นที่เพิ่มขึ้นของศิลาแลงธรรมชาติมีผลต่อกำลังที่ลดลง ใน
สภาพเปียกพบว่าศิลาแลงมีกำลังรับแรงอัด โมดูลัสแตกร้าว แรงเฉือน และ
แรงเสียดทานที่ผิวเท่ากับร้อยละ 47.7, 40, 68.4 และ 91.8 ของสภาพแห้ง
ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีหน่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 ซึ่งทำให้องค์
โครงสร้า งมีน้ำ หนัก มาก ดังนั้นในการนำค่า กำลังของวัสดุไปใช้ในการ

WRE35-3

2453

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ออกแบบโครงสร้างศิลาแลงที่ไม่ใช้วัสดุเชื่อมประสานจะต้องกำหนดใช้วัสดุ
ที่อยู่ในสภาพเปียกที่เป็นสภาพที่โครงสร้างวิกฤตเพื่อให้โครงสร้างมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด
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การประมาณค่าข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ขาดหายไปด้วยวิธีควอนไทล์
Gap Filling Daily Rainfall Data using Quantile Method
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บทคัดย่อ
การประมาณค่าข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ขาดหายไปมีความสำคัญเพื่อเติม
ชุดข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในการศึกษาด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ วิธีที่นิยมใช้ในการเติมค่าข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ขาดหายไป
ได้ แ ก่ วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย คณิ ต ศาสตร์ วิ ธี ร ะยะทางผกผั น (Inverse Distance
Weighting method, IDW) วิธีการเหล่านี้มักมีข้อจำกัดหลัก ได้แก่ มักให้
ค่าปริมาณฝนรายวันที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จำนวนวันฝนตกที่มากเกินไป
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ทำการศึกษาวิธีการเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนด้วยวิธีการ
ทางสถิติ คือ วิธีควอนไทล์ (Quantile method, QT) โดยการสร้างกราฟ
ก ารแ จ ก แ จ งค ว าม ถี่ แ บ บ เบ อ ร์ นู ลี่ -แ ก ม ม า (Bernoulli-Gamma
Distribution) จากข้ อ มู ลฝนรายวัน ของสถานี เป้ า หมายที่จ ะเติ มค่า และ
สถานีอ้ างอิงที่คัดเลือก โดยใช้สถานีตรวจวัดฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
จำนวน 6 สถานี ทำการทดสอบการเติมค่าสูญ หายที่เปอร์เซ็นต์สูญ หาย
20% และ 40% ผลการศึกษา พบว่า วิธี QT ให้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฝน
รายวันมากที่สุด ฝนรายวันเฉลี่ย ความแปรปรวน และค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
99 ดีก ว่า วิธี IDW แต่ให้ ค่า RMSE และ MAE มากกว่าวิธี IDW เล็กน้ อ ย
เนื่องมาจาก QT มีค่าความแปรปรวนมากกว่า
คำสำคัญ: การเติมค่า ข้อมูลที่ขาดหายไป ฝนรายวัน วิธีควอนไทล์ วิธี
ระยะทางผกผัน

Abstract
Filling the gap of daily rainfall data is an important step to
obtain a complete data set before further study that related to
water resources. Generally, methods that use to fill the gap are
arithmetic mean and inverse distant weighting (IDW). Some
limitations of these traditional methods are underestimation of
daily rainfall and overestimation of the number of rainy days,
for example. Thus, this research attempts to study a gap filling
daily rainfall data base upon statistical approach, quantile
method (QT). By this method, a mixed probability distribution
of Bernoulli-Gamma function is used to derive the target and
source stations daily rainfall distributions of six selected rain

stations located in upper Ping River basin. This study has tested
such method to fill the missing daily rainfall at 20% and 40%
percent missing. The study result reveals that QT generally
yields a statistical value such as mean, maximum, variance,
and 99% percentile better than IDW, but QT yields greater
RMSE and MAE because QT produce higher in variance.
Keywords: Gap Filling, Missing Data, Daily Rainfall, Quantile
Method, Inverse Distant Weighting Method

1. คำนำ
ข้ อ มูล ฝนเป็ นข้ อ มูลพื้ น ฐาน ที่เกี่ย วข้ อ งกั บ การดำรงชีวิต ของมนุ ษ ย์
โดยตรงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ดังนั้น หากมีข้อมูลฝนทีเ่ ป็นชุดข้อมูลที่
สมบูรณ์ จะทำให้ การบริหารจัดการน้ำมีความแม่นยำ ลดความเสี่ยง เพิ่ม
ความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพ ย์สิน และมีป ระโยชน์ต่อ การศึก ษา เช่น
การศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำ การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ การออกแบบโครงสร้างชลศาสตร์ เช่น เขื่อน
สะพาน ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม ปลอดภัย เป็นต้น ในทางปฏิบัติการตรวจวัด
ข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือวิธีต่างๆ เราไม่สามารถที่จะป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นได้ [1] การมีข้อมูลฝนขาดหายไป (missing data) อาจมี
สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องตรวจวัดน้ำฝนชำรุด ปัญหาจากเจ้า หน้าที่ไม่ได้ทำ
การบันทึกข้อมูล สมุดบันทึกหรือข้อมูลที่บันทึกสูญหาย จากเหตุสุดวิสัยภัย
ธรรมชาติ เช่น เกิดจากพายุฝนตกหนัก ทำให้เครื่องมือทำงานผิดปกติบาง
ช่วงเวลา [2] ดังนั้นการประมาณค่า ข้ อมูลฝนรายวัน ที่ขาดหายไป จึงเป็ น
ขั้นตอนสำคัญและจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และถูกต้องก่อน
นำไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ในการศึกษาด้านทรัพยากรน้ำ การบริหาร
จัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
ทั้ งนี้ ก ารศึ ก ษาวิ ธีก ารประมาณค่ า ข้ อ มู ล ฝนรายวัน ที่ ข าดหายไป มี
การศึกษามาหลายทศวรรษ เช่น วิธีสัดส่วนปกติ พัฒนาโดย Paulhus และ
Kohler ปี ค.ศ. 1952 วิธีรีเกรชชั่น พัฒ นาโดย Makhuva และคณะเมื่อปี
ค.ศ.1997 วิธีทางสโตแคสติก พัฒนาโดย Zuccini และคณะ ปี ค.ศ.1992
วิ ธี ร ะยะทางผกผั น (Inverse Distance Weighting Method, IDW) เริ่ ม
คิดค้นโดย Shepard ในปี ค.ศ. 1968 มีการพัฒนาเรื่อยมาและประยุกต์ใช้
มากมายในด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รวมถึงด้านอุทกวิทยา นอกจากนี้ยัง
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มีวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย ทั้ งวิธีการแบบง่ายและค่อนข้างซับซ้อน วิธีทาง
สถิ ติ หรือ การปรั บ ปรุงวิ ธีดั้ งเดิ ม (เช่ น วิ ธีระยะทางผกผัน ) แต่ก็ ยั งไม่ มี
ข้อสรุปในการศึกษาว่าวิธีการใดดีที่สุด
สำหรับประเทศไทย วิธีการประมาณค่าข้อมูลฝนรายวัน ที่ขาดหายไป
นิยมใช้วิธีอย่างง่าย ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์ วิธีสัดส่วนปกติ และวิธี
ระยะทางผกผัน ซึ่งมักใช้ข้อมูลจากสถานีข้างเคียงจำนวนตั้งแต่ 2-4 มาใช้ใน
การประมาณค่า แต่เนื่องจากวิธีการดังกล่าวมักเป็นวิธีที่ได้จากการเฉลี่ยค่า
จากสถานีข้างเคียง จึงมีข้อจำกัดหลัก ได้แก่ ให้ค่าฝนเฉลี่ยที่น้อยกว่าค่าจริง
และให้ค่าจำนวนวันฝนตกที่มากกว่าความจริง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการ
เฉลี่ยค่าจากสถานีข้างเคียงนั้นเอง ทำให้ไม่สามารถประมาณค่าที่ใกล้เคียง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเหตุการณ์ฝนสุดขีด (extreme storm) ได้ [3] จาก
ข้อจำกัดดังกล่าวในกรณีที่ต้องการข้อมูลฝนรายวันสำหรับใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์เหตุการณ์วิกฤติ ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เหตุการณ์ฝนสูงสุด การ
คาดการณ์ ก ารเกิ ด ภั ย พิ บั ติ การเกิ ด น้ ำ ป่ า ไหลหลากและดิ น โคลนถล่ ม
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ซึ่งในการประมาณค่าข้อมูลฝนรายวันที่
ขาดหายไปด้วยวิธีการที่มีแนวโน้มที่ให้ค่าเฉลี่ยฝนรายวันน้อยกว่าความเป็น
จริง อาจส่งผลให้ผลการศึกษาดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนได้
การวิจั ย ครั้งนี้ จึ งเสนอวิธี ในการประมาณค่ า ข้ อ มู ล ฝนรายวั น ที่ ข าด
หายไปด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ วิธีควอนไทล์ (Quantile Method, QT) เพื่อ
หาวิธีที่สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดกรณีให้ค่าเฉลี่ยฝนรายวันที่น้อยกว่าความ
จริ ง และทำการเปรีย บเที ย บกั บ วิธี ระยะทางผกผั น (Inverse Distance
Weighting Method, IDW) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยทำการ
ทดลองกรณี มีค่าข้ อ มูลน้ำ ฝนรายวันขาดหายไปที่ เปอร์เซ็นต์ก ารสูญ หาย
20% และ 40%

2. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ตารางที่ 1 สถานีเป้าหมาย 6 สถานีที่คัดเลือกเพื่อใช้ในการเติมค่าสูญหาย
รหัส
สถานี

1
2
3
4
5

327009
327501
327003
329003
327008

6

ชื่อสถานี

สะเมิง จ.เชียงใหม่
เมือง จ.เชียงใหม่
จอมทอง จ.เชียงใหม่
ป่าซาง จ.ลำพูน
อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านก้อ
329006
จัดสรร อ.ลี้ จ.ลำพูน

3. วิธีและขัน้ ตอนในการศึกษา
3.1 ขั้นตอนในการศึกษา
จากสถานีที่คัดเลือกจำนวน 6 สถานี ต่อไปนี้เรียกว่า “สถานีเป้าหมาย”
(Target station) และสถานีข้างเคียงที่เลือก เรียกว่า “สถานีอ้างอิง”
(Source station) ซึ่งขั้นตอนในการศึกษาการเติมค่าสรุปดังนี้
1) ตัดทิ้งวันที่มีข้อมูลขาดหายไปจริงๆ ทั้งหมดของสถานีเป้าหมายทั้ง
6 สถานี คงเหลือเฉพาะจำนวนวันที่มีขอ้ มูลตรวจวัดฝนรายวัน ในช่วง ม.ค.
ปี ค.ศ. 1953 ถึง ธ.ค. ปี ค.ศ 2017 (65ปี) ซึ่งแต่ละสถานีมีจำนวนไม่
เท่ากัน
2) สร้างค่าข้อมูลฝนรายวันให้สูญหายแบบสุ่ม (Missing at Random,
MAR) ให้กับสถานีเป้าหมายทั้ง 6 สถานี โดยทำให้มีเปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20% และ 40% เพื่อใช้ทดสอบในการศึกษานี้ จำนวนข้อมูลและค่าสูญหาย
ที่เปอร์เซ็นต์ต่างๆ ของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 2 และลักษณการสูญ
หายแบบสุ่มข้อมูลของแต่ละสถานีแสดงดังรูปที่ 1
3) ประมาณค่า ข้อ มูลฝนรายวันที่ขาดหายไปและเติมค่าฝนรายวันที่
ขาดหายไปด้วยวิธีระยะทางผกผัน (IDW) และวิธีควอนไทล์ (QT)
4) ประเมินประสิทธิภาพ (Performance and Accuracy
Assessment) และเปรียบเทียบระหว่างวิธี IDW และวิธี QT
ตารางที่ 2 จำนวนข้อมูลค่าสูญหายที่เปอร์เซ็นต์การสูญหายต่างๆ
สถานี
เป้ าหมาย

จานวน
ข้อมูล
ทัง้ หมด

จานวนข้อมูลทีแ่ ต่ละเปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20%

40%

ค่าสูญหาย

ข้อมูล
ทีม่ คี ่า

ค่าสูญ
หาย

ข้อมูล
ทีม่ คี ่า

พืน้ ทีต่ อนบน

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลฝนรายวันจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินที่
ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยคัดเลือกมาศึกษาเพื่อทดสอบวิธีการประมาณ
ค่าฝนรายวันที่ขาดหายไปจำนวน 6 สถานี จากกลุ่มพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง
และตอนล่างของลุ่มน้ำ พื้นที่ละ 2 สถานี โดยคัดเลือกจากสถานีที่มีจำนวณ
ข้อ มูลสูญ หายน้อ ยที่สุด (หรือ มีจ ำนวนข้อ มูลมากที่สุด) ช่วงเวลาข้ อมูล ที่
ศึกษา ตั้งแต่ ม.ค. ปี ค.ศ. 1953 ถึง ธ.ค. ปี ค.ศ 2017 (65ปี) รายละเอียด
ข้อมูล 6 สถานีเป้าหมายที่ใช้ในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1

ลำ
ดับ
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พิกัดแบบ UTM

1) 327009

23,406

4,681

18,725

9,361

14,045

2) 327501

23,186

4,637

18,549

9,274

13,912

3) 327003

23,314

4,662

18,652

9,325

13,989

4) 329003

22,135

4,426

17,709

8,853

13,282

5) 327008

21,513

4,302

17,211

8,604

12,909

6) 329006

20,881

4,176

16,705

8,352

12,529

พืน้ ทีต่ อนกลาง

พืน้ ทีต่ อนล่าง

ฝนรายปี
เฉลี่ย
(มม.)

X
471,837
497,085
465,843
493,735
431,844

Y
2,084,142
2,083,226
2,036,358
2,048,255
1,9678,54

1,160.31
1,148.28
907.62
954.94
875.58

475,804

1,952,232

931.4
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3.2 วิธีระยะทางผกผัน (Inverse distance Weighting Method, IDW)
วิ ธี ร ะยะทางผกผั น (IDW) เป็ น วิ ธี ก ารประมาณค่ า ในช่ ว งเชิ งพื้ น ที่
(spatial interpolation method) โดยใช้ค่า จากสถานีที่ทราบค่าข้อ มูลที่
อยู่ใกล้เคียงมาประมาณค่า ดังสมการที่ (1) และรูปที่ 2
x̂=

เมื่อ

Xi
∑m
i=1( 2 )
di

(1)

1
∑m
i=1( 2 )
di

x̂ = ปริมาณฝนที่ประมาณค่าได้
di = ระยะระหว่างสถานีเป้าหมายกับสถานีข้างเคียง (กม.)
xi = ปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดฝนข้างเคียงที่ทราบค่า (มม.)

รูปที่ 2 วิธรี ะยะทางผกผัน

วิธีระยะทางผกผัน (IDW) ให้ ความสำคั ญ กับ สถานี ที่อ ยู่ใกล้มากกว่า
สถานีที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยการใช้ค่าถ่วงน้ำหนัก ซึ่งได้ แก่ ส่วนกลับของ
ระยะทางระหว่างสถานีที่เป้าหมายและสถานีข้างเคียงที่พิจารณายกกำลัง 2
ถ้าระยะทางเพิ่มขึ้นค่าถ่วงน้ำหนักจะลดลงอย่างรวดเร็ว ในการประมาณค่า
ข้อมูลฝนรายวันที่ขาดหายไปในการศึกษานี้กำหนดเลือกใช้ค่าสถานีอ้างอิง 3
สถานี มาคำนวณเพื่อประมาณค่าข้อมูลน้ำฝนให้กับสถานีเป้าหมาย
3.3 วิธีควอนไทล์ (Quantile Method, QM)

รูปที่ 1 ลักษณะการสูญหายของค่าข้อมูลฝนรายวันแบบสุ่มของสถานีเป้าหมาย
หมายเหตุ: แถบสีดำ = ข้อมูลทีม่ คี ่า และแถบสีเทา = ค่าสูญหาย

3.3.1 การแจกแจงความถี่แบบผสมเบอร์นูลี่-แกมม่า
วิธีควอนไทล์ เป็ นวิธีทางสถิติที่ใช้ฟังก์ชันการแจกแจงความถี่
(Probability Distribution Function, PDF) หรื อ ฟั ง ก์ ชั น การแจกแจง
ความถี่แบบสะสม (Cumulative Distribution Function, CDF) สร้างจาก
ข้อมูลฝนรายวันที่มีค่า โดยสันนิษฐานการแจกแจงข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ใช้
ในการศึกษานี้ใช้การแจกแจงความถี่แบบผสม ได้แก่ การแจกแจงเบอร์นูลี่แกมม่า (Bernoulli-Gamma Distribution) โดยที่การแจกแจงแบบเบอร์นู
ลี่ ใช้สำหรับ คำนวณหาความน่าจะเป็นของวันฝนไม่ตก (1-π) และความ
น่ า จะเป็ น ของวั น ฝนตก (π) ส่ ว นการแจกแจงแบบแกมม่ า ใช้ ส ำหรั บ
วิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงความถี่ของฝนรายวัน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในด้าน
อุทกวิทยาและสำหรับข้อมูลฝน [3-5]

รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารประมาณค่ า และเติ ม ค่ า ข้ อ มู ล ฝนรายวัน ที่ ข าด
หายไป และการประเมินประสิทธิภาพ กล่าวในหัวข้อดังต่อไปนี้

WRE36-3

ฟั ง ก์ ชั น การแจกแจงความถี่ (PDF) เบอร์ นู ลี่ -แกมม่ า แสดงดั ง นี้
πγ(x) ; ถ้า x>0.1
g(x)= {
(2)
1-π
; ถ้า x≤0.1
โดยที่ π คือ ความน่าจะเป็นของวันฝนตก
1- π คือ ความน่าจะเป็นของวันฝนไม่ตก
γ(x) คือ การแจกแจงความถี่แบบแกมม่า
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x

1
α-1
ซึ่ง γ(x)= Γ(α)β
e β
αx
∞ α-1 -x
และ Γ(α)= ∫0 x e dx เมื่อ α > 0
หรือ Γ(α)=(α-1)!
เมื่อ α คือ พารามิเตอร์แรูปร่าง (shape parameter)
และ β คือ พารามิเตอร์มาตราส่วน (scale parameter)
(- )

327008
r
329006
r

(3)
(4)

สมการการแจกแจงความถี่ แ บบสะสม (Cumulative Distribution
Function, CDF) แบบเบอร์นูลี่-แกมม่า คือ
1-π+π*Γ(x) ; ถ้า x>0.1
G(x)= {
(5)
1-π
; ถ้า x≤0.1
เมื่อ Γ(x) คือ ฟังก์ชันแกมม่าของฝนรายวัน
x คือ ปริมาณฝนรายวัน กำหนดให้ฝนตกมากกว่า 0.1 มม.
เป็นวันที่มีฝนตก
ฟังก์ชันควอนไทล์ หรือส่วนกลับของ CDF (Inverse CDF) เขียนเป็ น
สมการดังนี้
p-1+π
Γ-1 (
) ; ถ้า π>1-p
-1
π
G (x)= {
(6)
0
; ถ้า p≤1-p
เมื่อ Γ-1 (p) คือ ส่วนกลับของ CDF แบบแกมม่า
p คือ ค่าความน่าจะเป็น
3.3.2 ขั้นตอนการเติมค่าด้วยวิธีควอนไทล์
1) กำหนดสถานี ที่ต้ อ งการเติ มค่ า ข้ อ มูล เป็ น สถานี เป้ า หมาย
(Target Station, TS) และคั ด เลื อ กสถานี อ้ า งอิ ง (Source Station, SS)
จากสถานีที่มีค่าความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(r) ที่ดีที่สุดระหว่างข้อมูลฝนราย
ของ TS กั บ SS ทั้ งนี้ ถ้ า ในวันที่ สถานี เป้ า หมายมี ค่า สูญ หาย และสถานี
อ้างอิงลำดับแรก SS1 มีค่าสูญหายเช่นกัน จะทำการเลือกอ้างอิงค่าข้อมูล
ฝนจากสถานี อ้ า งอิ ง ที่ มี ค่ า r ในลำดั บ ถั ด ไป สถานี อ้ า งอิ ง และค่ า
ความสัม พั นธ์เพี ย ร์สัน ที่ ใช้ส ำหรับ แต่ล ะสถานีเป้ า หมายในการศึก ษานี้
แสดงดังตารางที่ 3
2) คำนวณหาค่า พารามิเตอร์ข องฟั งค์ชัน การแจกแจกงแบบ
เบอร์นูลี่-แกมม่า และสร้างกราฟแจกแจงความถี่แบบสะสมจากชุดข้อมูลที่
มีค่า ของสถานีเป้ าหมาย (CDF-TS) และสร้างกราฟแจกแจงความถี่แ บบ
สะสมของสถานีอ้างอิง (CDF-SS)

SS1
327021
0.82
070391
0.94
327027
0.85
327024
0.85

(รหัส) สถานีอ้างอิงที่คัดเลือก
SS2
SS3
SS4
070391 327020 070550
0.81
0.8
0.78
327021 327020 327004
0.92
0.91
0.88
329005 329003 327010
0.85
0.8
0.76
329001 329002 329005
0.82
0.8
0.8

327022
0.78
329007
0.81

329006
0.78
376009
0.81

376001
0.7
327022
0.8

327008
0.78

รูปที่ 3 ตัวอย่างการอ่านค่าเพื่อเติมค่าสูญหายฝนรายวันด้วยวิธคี วอนไทล์

3.4 การประเมินประสิทธิภาพ (Performance Assessment)
การประเมินประสิทธิภาพกระทำโดย
1) การเปรียบเทียบค่าสถิติพื้นฐานระหว่างข้อมูลที่ประมาณค่าได้กับ
ข้ อ มูล ตรวจวัดจริง ได้ แ ก่ ค่า ฝนรายวันสูงสุด ค่ าเฉลี่ย ฝนรายวัน ความ
แปรปรวน และค่าฝนที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99
2) การวั ด ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นกระทำโดยวิ ธี ค่ า รากที่ ส องความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square Error, RMSE) และค่า
ความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย สมบู ร ณ์ (Mean Absolute Error, MAE) ดั ง
สมการ
RMSE= √∑ni=1

SS5
327501
0.77
327003
0.8

329004
0.8

3) ประมาณค่าฝนรายวันที่ขาดหายไปของสถานีเป้าหมาย โดย
การอ่านค่าฝนรายวันจากสถานีอ้างอิง นำค่าฝนรายวันของสถานีอ้างอิงไป
อ่านค่าความน่าจะเป็นจากกราฟ CDF-SS และนำค่าความน่าจะเป็นหรือ
โอกาสในการเกิดฝนตกของสถานีอ้างอิง มาอ่านค่าปริมาณฝนย้อนกลับจาก
กราฟ CDF-TS ก็จะได้ค่าฝนสำหรับ เติมในวันที่ ข้อมูลขาดหายของสถานี
เป้าหมาย ดังแสดงดังรูปที่ 3
ตัวอย่าง สมมุติให้สถานีเป้าหมายมีค่าสูญหายในวันที่ 30 เม.ย.
2000 ทำการอ่า นค่าฝนจากสถานีอ้ างอิ ง (SS) ในวันเดีย วกันได้ 20 มม.
เมื่อ นำไปอ่ านค่า ความน่าจะเป็ นจากกราฟ CDF-SS จะได้ 0.85 (85%)
จากนั้นนำค่าความน่าจะเป็น 0.85 ไปอ่านค่าปริมาณน้ำฝนจากกราฟ CDFTS จะได้ค่าน้ำฝนรายวัน 36.5 มม.และนำค่านี้ไปเติมแทนค่าสูญหายให้กับ
สถานีเป้าหมายในวันที่ 30 เม.ย. ค.ศ. 2000

ตารางที่ 3 สถานีอ้างอิงที่คัดเลือกสำหรับวิธีควอนไทล์
สถานี
เป้าหมาย
327009
r
327501
r
327003
r
329003
r
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MAE=

1

(𝑥𝑜𝑏𝑠,𝑖 −𝑥̂𝑐𝑎𝑙,𝑖)2
n

∑n |x -x̂ |
n i=1 obs,i cal,i

(7)
(8)

เมื่อ xobs,i = ค่าฝนรายวันจากการตรวจวัดจริง
x̂ cal,i = ค่าฝนรายวันที่ได้จากการคำนวณเพื่อเติมค่า
n = จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ประมาณค่า
ถ้าค่าความคลาดเคลื่อน RMSE และ MAE น้อยแสดงว่าค่าที่คำนวณและ
เติมมีความใกล้เคียงค่าจริงมาก

WRE36-4
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4. ผลการทดสอบการเติมค่าข้อมูลฝนรายวันที่ขาดหายไป
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ทั้งหมด 12 กรณี และจากกราฟรูป ที่ 5 สังเกตได้ว่า วิธี QT (สี เขี ย ว) มี
แนวโน้มใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจริง (สีฟ้า) มากกว่าวิธี IDW (สีส้ม)

4.1 การประเมินค่าประสิทธิภาพ: ค่าสถิติพนื้ ฐาน
1) ฝนรายวันมากที่สุด: ได้จากการคำนวณหาค่าฝนรายวันที่มากที่สุด
จากข้อมูลที่ทำการประมาณค่าทั้งหมด เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจริง ดัง
ตารางที่ 4 และรูปที่ 4 จากตารางจะเห็นได้ว่า วิธีควอนไทล์ (QT) ให้ค่าฝน
รายวัน ที่มากที่ สุด โดยรวมใกล้เคียงกว่าค่า ตรวจวัดจริงคิดเป็ นประมาณ
83.3% จากทั้งหมด 12 กรณี (6 สถานี x 2 เปอร์เซ็นต์การสูญหาย) และ
จากกราฟรูป ที่ 4 สังเกตได้ว่าวิธี QT ให้ค่าฝนรายวันมากที่สุดมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงจำนวนมากกว่าวิธี IDW โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เปอร์เซ็นต์การมีค่า
สูญหาย 20%

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบฝนรายวันเฉลี่ย
สถานี
เป้าหมาย

เปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20%

40%

Obs.

IDW

QT

Obs.

IDW

QT

327008

3.3

3.8

2.9

3.2

3.8

3.0

329006

3.2

3.5

3.3

3.2

3.5

3.3

327003

2.6

2.8

2.6

2.4

2.7

2.5

329003

2.7

2.8

3.1

2.7

2.7

3.0

327009

2.7

2.80

2.6

2.6

2.8

2.6

327501

2.7

2.7

2.9

2.6

2.8

3.1

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบฝนรายวันมากที่สุด
สถานี
เป้าหมาย

เปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20%

40%

Obs.

IDW

QT

Obs.

IDW

QT

327008

83.4

92.4

84.8

110.9

113.23

113.33

329006

120.2

93.2

98.5

123.0

112.79

102.38

327003

99.0

84.4

113.5

168.5

71.02

112.08

329003

92.0

81.8

92.9

119.6

82.65

136.49

327009

86.3

73.5

88.3

89.0

104.52

109.43

327501

135

65.3

100.6

135.0

98.63

130.85

หมายเหตุตาราง: Obs = ค่าตรวจวัดจริง IDW = ค่าที่คำนวณได้จากวิธีระยะทาง
ผกผัน QT = ค่าที่คำนวณได้จากวิธีควอนไทล์ และค่าที่ขีดเส้นใต้ = ค่าที่ใกล้เคียง
ค่าตรวจวัดมากที่สุด

รูปที่ 5 เปรียบเทียบฝนรายวันเฉลี่ยระหว่างค่าตรวจวัดจริงและวิธีประมาณค่า
ข้อมูลฝนรายวันที่ขาดหายไป
3) ค่าความแปรปรวน: จากข้อมูลที่ทำการคำนวณและเติมค่ากับค่าตรวจวัด
จริง นำมาคำนวณค่าความแปรปรวน ได้ผลดังตารางที่ 6 และรูปที่ 6 ซึ่งจะเห็นได้
ว่า วิธี QT ให้ค่าความแปรปรวนฝนรายวันมากกว่าวิธี IDW แต่มีค่าใกล้เคียงกับค่า
ความแปรปรวนของค่ าตรวจวัด จริ ง มากกว่ าอย่ างชั ด เจน คิ ด เป็ น 91.7 % ซึ่ ง
สามารถเห็นได้ชัดดังในกราฟรูปที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนฝนรายวัน
สถานี
เป้าหมาย

รูปที่ 4 เปรียบเทียบฝนรายวันมากที่สุดระหว่างค่าตรวจวัดจริงและวิธีประมาณ
ค่าข้อมูลฝนรายวันที่ขาดหายไป
2) ฝนรายวันเฉลี่ย: จากข้อมูลที่ทำการคำนวณและเติมค่า เปรียบเทียบกับค่า
ตรวจวัดจริง เมื่อนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (ฝนรายวันเฉลี่ย) ได้ผลดังตารางที่ 5
และรูปที่ 5 จากตารางเห็นได้ว่า วิธีควอนไทล์ให้ค่าฝนรายวันโดยรวมใกล้เคียงกว่า
(ค่าที่ ขี ด เส้ น ใต้ ) ค่าตรวจวั ด จริ งคิด เป็ น ความใกล้เคียงประมาณ 58.3 % จาก

เปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20%

40%

Obs.

IDW

QT

Obs.

IDW

QT

327008

63.3

63.7

56.6

63.9

66.3

61.6

329006

92.7

66.7

94.2

82.8

64.5

91.0

327003

65.3

37.8

80.2

66.5

36.9

71.4

329003

69.7

44.8

78.9

70.5

43.4

78.4

327009

56.7

37.7

45.9

48.9

39.5

50.6

327501

59.4

34.2

58.5

57.6

38.7

64.0

WRE36-5
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนฝนรายวัน ระหว่างค่าตรวจวัดจริงและวิธี
ประมาณค่าข้อมูลฝนรายวันที่ขาดหายไป
4) ค่า เปอร์เซ็น ต์ไทล์ที่ 99: จากข้ อมู ลที่ ท ำการคำนวณและเติ ม ค่า กับค่ า
ตรวจวัดจริง นำมาหาค่าความเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 ดังตารางที่ 7 และรูปที่ 7 ซึ่ง
ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ฝนรายวันที่ 99 หมายถึง โอกาสที่ฝนจะตกหนักหรือตกมากกว่า
ค่าดังกล่าวมีเพียง 1 % ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 สามารถใช้แสดงถึงปริมาณฝนสุด
ขีด (extreme rainfall) ได้ จากการคำนวณพบว่า วิธี QT ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
99 ใกล้ เคี ย งกว่ า ค่ าตรวจวั ด จริ ง มากกว่ า วิ ธี IDW อย่ า งชั ด เจน คิ ด เป็ น ความ
ใกล้เคียงประมาณ 83.3 % และจากกราฟรูปที่ 9 เห็นได้ว่าวิธี QT (เส้นสีเขียว) มี
แนวโน้ มให้ค่าเปอร์เซ็น ต์ไทล์ที่ 99 ใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจริงอย่างเห็น ได้ชั ด
ขณะที่วิธี IDW มักให้ค่าต่ำกว่าตรงกับข้อจำกัดของวิธี IDW ที่มักให้ค่าฝนกรณีฝน
สุดขีดต่ำกว่าค่าจริง
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 ของฝนรายวัน
สถานี
เป้าหมาย

เปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20%

40%

Obs.

IDW

QT

Obs.

IDW

QT

327008

37.8

37.5

36.2

37.7

40.0

37.7

329006

49.6

40.7

48.6

44.5

38.9

47.9

327003

41.2

29.0

47.0

40.0

29.1

43.2

329003

42.8

32.7

45.6

38.8

34.0

46.7

327009

37.5

29.8

32.8

34.3

30.5

33.8

327501

39.4

28.7

38.7

37.4

29.6

37.8
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบฝนรายวันเฉลี่ยระหว่างค่าตรวจวัดจริงและวิธีประมาณค่า
ข้อมูลฝนรายวันที่ขาดหายไป

4.2 การประเมินค่าประสิทธิภาพ: ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงและค่าทีค่ ำนวณได้ประเมินจากวิธีค่าราก
ที่สองความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
สมบูรณ์ (Mean Absolute Error, MAE) โดยถ้าค่า RMSE และ MAE มีค่าน้อ ย
หมายถึง ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อย ผลการคำนวณค่า RMSE แสดงดังตารางที่
8 และรูปที่ 8 และค่า MAE แสดงดั งตารางที่ 9 และรูป 8 จากผลการคำนวณ
พบว่าการเติมค่าทั้งวิธี IDW และ QT ให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากนัก โดยมีค่า
RMSE อยู่ระหว่าง 7.2-10.2 โดยที่วิธี IDW มีค่า RMSE เฉลี่ยเท่ากับ 8.1 และวิธี
QT มีค่า RMSE เฉลี่ยเท่ากับ 8.7 ส่วนค่า MAE ของทั้งสองวิธีมคี ่าอยูร่ ะหว่าง 2.13.8 โดยที่ วิ ธี IDW มี ค่ า MAE เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.95 และวิ ธี QT มี ค่ า MAE เฉลี่ ย
เท่ า กั บ 3.15 ดั ง นั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งวิ ธี พบว่ า วิ ธี IDW ให้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน RMSE และ MAE น้อยกว่าวิธีควอนไทล์ ทั้งนี้เนื่องจาก IDW ให้ค่า
ฝนรายวันที่ประมาณค่าได้มี ความแปรปรวนต่ำกว่าวิธี QT ขณะที่วิธี QT ให้ค่า
ความแปรปรวนสูงแต่สอดคล้องกับค่าตรวจวัดจริงมากกว่า ส่งผลให้การคำนวณค่า
ความคลาดเคลื่ อน RMSE และ MAE ของวิธี QT มี ค่ามากว่า อย่างไรก็ ตามค่า
ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวของทั้งสองวิธีแตกต่างกันไม่มากนัก (แตกต่างน้อยกว่า
10%)
ตารางที่ 8 ค่ ารากที่สองความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE) ระหว่างวิธี
IDW และ QT
สถานี
เป้าหมาย
327008
329006
327003
329003
327009
327501
เฉลี่ย

WRE36-6

เปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20%
40%
IDW QT IDW QT
8.7
8.3
8.8 8.5
9.5 10.2 9.2 9.9
7.7
8.9
7.6 8.7
8.1
9.1
8.0 9.1
7.4
7.6
7.2 7.5
7.4
8.2
7.4 8.3
8.1 8.7 8.1 8.7
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การประเมินประสิทธิภ าพด้วยค่ารากที่สองความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย
กำลังสอง (RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณ์ (MAE) วิธี IDW
ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าวิธี QT ทั้งนี้เนื่องจากวิธี IDW ให้ค่าความ
แปรปรวนต่ำกว่าค่าตรวจวัดจริง ซึ่งเกิดจากการเฉลี่ยค่าจากสถานีอ้างอิงที่
อยู่ใกล้เคียงที่สุด 3 สถานีทำให้มีความแปรปรวนของค่าฝนน้อยกว่า ขณะที่
วิธี QT มี ค่ า ความแปรปรวนมากกว่า เนื่ อ งจากอ้ า งอิ งค่ า ฝนจากสถานี
ข้างเคียงที่มีค่า r ที่มากสุดเพียง 1 สถานีในการหาโอกาสการเกิดฝนตก ซึ่ง
วิธี QT ให้ค่าความแปรปรวนมากกว่าแต่สอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดจริงที่
มีค วามแปรปรวนมากเช่ น กั น ส่ งผลให้ ได้ ค่ า คำนวณ RMSE และ MAE
มากกว่า อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนดังกล่าวของทั้งสองวิธี การเติมค่า
สูญหายมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก

รูปที่ 8 ค่ารากที่สองความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (RMSE)
ตารางที่ 9 ค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณ์ (MAE) ระหว่างวิธี IDW และ QT
สถานี
เป้าหมาย
327008
329006
327003
329003
327009
327501
เฉลี่ย
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ผลการศึกษาโดยรวมสรุปได้ว่าวิธี QT สามารถใช้ประมาณค่าและเติม
ค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันได้โดยรวมดีกว่าวิธี IDW โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
เหตุการณ์ฝนสุดขีด (extreme rainfall) ดังนั้นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
นี้ คือ วิธีการเติมค่าสูญหายข้อมูลที่ให้ค่าใกล้เคียงกว่าวิธีดั้งเดิม ส่งผลให้
การศึกษาวิเคราะห์งานด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องสามารถให้ผลที่ถูกต้องและ
แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเหตุการณ์ฝนตกหนัก

เปอร์เซ็นต์การสูญหาย
20%
40%
IDW QT IDW QT
3.8 3.8 3.8 3.8
2.1 2.5 2.2 2.5
2.8 3.1 2.7 2.9
3.0 3.3 3.0 3.2
3.0 3.1 2.9 3.1
3.0 3.2 2.9 3.3
3.0 3.2 2.9 3.1

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายณัฐพงศ์ บุญ ประเสริฐ นางสาวสุธินี วงศ์แสง นิสิตที่
ดูแลภายใต้การจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิต ที่มีส่วนช่วยในการจัดเตรีย มข้อ มูล การริเริ่มเพื่ อ ทดลอง
แนวคิดและการพัฒนาวิธีควอนไทล์ส่งผลให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้
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รูปที่ 9 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณ์

5. สรุปและวิจารณ์ผล
งานวิจั ย ศึก ษานี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาและพั ฒ นาวิธี ก ารเติม ค่ า
ข้อ มูลฝนรายวัน ที่ข าดหายไปด้ว ยวิธีควอนไทล์ (QT) ซึ่งใช้ก ารแจกแจง
ความถี่แบบเบอร์นูลี่-แกมม่า เปรียบเทียบกับวิธี IDW ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้
ทั่วไปมากที่สุดวิธีหนึ่ง ผลการศึกษาทั้งค่าทางสถิติพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ค่า
ฝนรายวันสูงสุด ฝนรายวัน เฉลี่ย และความแปรปรวน การเติมค่าสูญหาย
ด้วยวิธี QT ให้ค่าทางสถิติพื้นฐานโดยรวมที่ เปอร์เซ็นต์การสูญ หาย 20%
และ 40% ดีกว่าวิธี IDW และปริมาณฝนที่ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ 99 วิธี QT ให้
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QT สามารถประมาณค่ากรณีเหตุการณ์ฝนสุดขีดหรือฝนตกหนักได้ดีกว่าวิธี
IDW ซึ่งมักมีแนวโน้มให้ค่าฝนต่ำกว่าฝนตกหนักจริง
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